B o eken to re n
van ond er to t
boven
W aaro m lA J ’s
s le c h t voor uw
g ezo n d h eid
kunnen zijn
P ro fesso r
C o o ls a e t o ver
z ic h ze lf

op doktersvoorschrift
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e korte berichtjes zijn heeft aan een radio 2 programma, maar
misschien wel het beste dat nemen we hen wel op een andere
medicijn tegen het vallen keer kwalijk. Het blad organiseert een
poëziewedstrijd waarbij 2000 fr. - daar
van de bladeren, w in te
rgaat volk op af komen - te winnen is en
depressies en virale infecties abonnem ent op het tijd s c h rift zelf,
van hier tot (sorry Jean Luc) kw estie van te w eten w aarvoor je
Shangai .
schrijft. Inzendingen stuur je voor 1 5
Kort nu ook op doktersvoor- maart 1999 op naar Hulzenstraat 2A te
schrift én terugvorderbaar bij Alken, tel: 32 11 315161. £ £ £ Ben je
twee- of driedimensionaal creatief bezig
de ziekenkas.
Lijdt u aan ziektes, besm ettingen of
infecties die het rechtstreekse gevolg
zijn van een ongeval en volgt u één of
andere cursus aan de universiteit? Dan
heeft u een timing om U tegen te zeggen
want zopas heeft de universiteit een
polis “ lichamelijke ongevallen studenten”
afgesloten.
£ £ £ Als student is men verder nog
ve rze kerd te ge n b e v r i e z i n g (de
huidige situatie van de homes in gedachte n kan d it nog van pas ko m e n),
z o nn e s t e e k (Erasmus Students only),
v e r d r i n k i n g , h y d r o c u t i e en alle
andere gevolgen van o n v r i j w i l l i g e
o n der do mp el in g, v e r g i f t i g i n g of
toevallige of misdadige verstikking,
razerni j (zo rond mei, juni kan dat wel
eens de kop opsteken), t e t a n u s en
m i l t v u u r . £ £ £ Zoals u z ie t, rare
jongens die verzekeringsagenten. £ £ £
Helemaal grappig wordt het als je ook
de lijs t van zaken waarvoor we niet
verzekerd zijn doorneemt. We zijn dus
n ie t verzekerd tegen: vrijwillige verminking o f pogingen to t zelfmoord, ongevallen te n gevolge van o o rlo g s gebeurtenissen, opstanden of stakingen,
ongevallen ten gevolge van het beoefenen van lu c h ts p o rte n zoals p a ra chutism e, parasailing, zweefvliegen,
deltaplan. Ook bevallingen, sterilisatie,
k u n s tm a tig e in s e m in a tie , in v itr o
bevruchting, een behandeling inzake
transsexualiteit, esthetische zorgen en
kuurbehandelingen. Yep, het blijken
allemaal dagdagelijkse gebeurtenissen in
het leven van een doorsnee student.
£ £ £ Kun je b e zw a a rlijk doorsnee
noemen: Benny Steelant. Hij is officieel
to t de sportiefste student van de RUG
gekroond. Hij vond het slechts een kleine

dan is de kunstwedstrijd van de culturele
dienst voor Gentse kunstenaars (ook
studenten) misschien iets voor jou. Met
als eerste prijs 50.000 Fr. (eat your hart
o u t Lukraker!) en 2 5 .0 0 0 vo o r de
tw eede en derde in rij. Gewoon je
“ kunstwerkje” op zaterdag 5 december
tussen 9u en 1 2 uur en 13u en 1 7 uur
in de Sint-Pietersabdij afgeven. En sorry
Gert, maar een paarse kruising tussen
een pinguïn en een dinosaurus komt niet
in aanmerking, we hebben het gecontroleerd. Voor meer info, het reglement
of gewoon een leuke babbel bellen naar

moeite om zijn studie geografie op tijd
en stond met een duatlonnetje of twee
af te wisselen. £ £ £ Mocht hij niet zo
hard kunnen lopen en ik niet over zulke
korte beentjes beschikken, ik zou hem
totaal mesjogge noemen. £ £ £ En nu we
toch bij de categorie ‘totaal mesjogge’
aanbeland zijn: op 3 december organiseert de vakgroep Burgerlijk Recht een
volledige studieavond over de herziening
van de bevrijdende verjaring. £ £ £ Op
woensdag 1 8 november organiseert de
Open Universiteit dan weer een voordracht aangaande België en zijn buitenlandse politiek. Chris Carter, scheppend
genie achter de X-files, zal ook aanwezig
zijn en ijverig nota’s nemen. Voor info
bellen naar 0 9 /2 2 5 91 08. £ £ £ The
tru th is o u t th e re en h et Belgisch
buitenlands beleid ook. Ergens. £ £ £
Zweeft ook ergens out there rond, en
h e e ft d uide lijk b e h o e fte aan meer
naam bekendheid: h e t tijd s c h r ift
“Lu kr aker ” dat zijn bestaan te danken

Herinnert u zich de straffe verhalen over professor Willemen en Oriëntalia nog? Goed, want als u
wel te vinden bent voor dit soort sappigheden
hebben wij uitermate bevredigend nieuws.
Eén of ander duister individu heeft de complete
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0 9 /2 6 9 84 79. £ £ £ Hoopt u ooit a la
Patrick Swazye en Demi Moore romantisch aan de slag te gaan met klei dan
moet u zich op woensdag 18 november
om 14 u maar dirty-dancing-gewijs naar
het Stedelijk Buurtcentrum in de Patrijsstraat 10 begeven. Tel: 09/251 03 73.
£ £ £ Terwijl u uw tijd in onledigheid sleet,
hebben Belgische wetenschappers in de
jungle van Ecuador nieuwe soorten
papaya- en passievruchten o ntdekt.
Jam m er genoeg kregen de aldaar
residente Jivaro’s -een koppensnellersstam om u tegen te zeggen en vervolgens heel hard van weg te rennen - hen
net op datzelfde m oment ook in de
sm iezen. £ £ £ Een nieuw c u lin a ir
hoogstandje was geboren: mosselen met
gefrituurde Jivaro. £ £ £ Dankzij het
marketingvernuft van het pas aan de
vakgroep Marketing opgerichte studiecentrum voor Consumentenpsychologie
en Marketing ligt dit culinaire neusje van
de zalm binnenkort in elk warenhuis in
uw buurt. Wenst u andere veel te dure
onbenulligheden aan uw onwetende
naaste te slijten, bel dan naar 0 9 /2 6 4
35 26. £ £ £ Produceerde totaal geen
onbenulligheden maar hoogstaande
w eten scha pp elijke werken: S im o n
S t e v i n . Zijn w e rk ijv e r is van 17
november to t 21 december alle werkdagen van 9 u to t 1 2 u en van 14 u to t
17 u te bewonderen. Tel: 0 9 /2 6 4 38 51.
De man heeft naar ‘t schijnt een paar
boekjes geschreven. £ £ £ Als afsluiter
wens ik alle kort-lezers te wijzen op de
gevaren van koolmonoxydevergiftiging.
Vooral kachels op hout steenkool of gas
kunnen op dit gebied gevaarlijk uit de
hoek komen.
Een degelijke verluchting en afvoer van
de verbrande gassen kan veel leed
voorkomen. £ £ £ Dat niemand ooit nog
durft te beweren dat ik niet om mijn
lezers geef. De rest van de mensheid
daarentegen, ... .
.y
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Bijsluiter: tweemaal daags visueel
in te nemen. Enkel geschikt voor
uitwendig gebruik. Nevenwerkingen:
ongecontroteerde haargroei,
impotentie, insomnia, paranoia en
syndroom van LaTourette.

Oriëntalia saga op de site van de studentenvertegenwoordigers gezet. Dus, vierlust uw
botten en surf als de oriëntaalse bliksem naar
http://www.student.rug.ac.be/STV
en klik daar op de link DOSSIERS.

Weg m et het industrieelm ilitair kompleks!
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Op 11 november herdacht heel de
wereld de 80ste verjaardag van het
einde van de Grote Oorlog. Op 10
n o v e m b e r, de v o o ra v o n d van
W apenstilstand, nam de Raad van
B e s tu u r van de U n iv e rs ite it een
belangrijke beslissing: samenwerking
tu s s e n de RUG en de m ilita ir e
industrie is niet langer mogelijk. De
Raad van B e s tu u r g a f daarm ee
gevolg aan een oproep van de VVS
(V e re n ig in g
van
V la am se
Studenten). Im pliciet heeft de RUG
zich zo im pliciet tegen de uitbouw
van een Vlaamse w ap en ind ustrie
u itg e s p ro ke n , w a t v a n u it m oreel
o o g p u n t e nke l kan to e g e ju ic h t
worden.
In Vlaanderen gevestigde bedrijven,
z o a ls B a rco , A lc a te l, S iem ens,
Sabca,... blijken volgens onderzoek
van h e t Forum v o o r vre d e s a c tie
agressief aanwezig op de m ilitaire
markt. De Vlaamse wapenfabrikanten
s p e c ia lis e re n
zich v o o ra l in
h o o g te c h n o lo g is c h e g e v e c h ts s y s te m e n . H ie rv o o r is h e t n ie t
ondenkbaar dat zij vroeg of laat bij
de u n iv e rs ite it aankloppen in het
kader van de w e te n s c h a p p e lijk e
dienstverlening. Dienstverlening en
onderzoeksprojecten in opdracht van
b e d rijv e n vorm en im m ers, naast
o n d e rw ijs en w e te n s c h a p p e lijk
onderzoek, één van de taken van een
universiteit.
In het verleden maakte de universiteit geen onderscheid tussen de
b e d rijv e n aan d e w e lke ze haar
diensten verleende. Tot vandaag nog
verleent de universiteit haar medew e rk in g aan d u id e lijk m ilita ir e
bedrijven en projecten. De beslissing
van de Raad van Bestuur maakt daar
eindelijk een einde aan.
De m otivatie van de Raad is terug
te vinden in het voorbereidend document van de Raad van Bestuur: “ Wat
nu onze eigen regio b e tre ft, is uit
o n d e rz o e k van w e b s ite s van
b e d rijv e n ,
w a p e n b e u rz e n
en
regeringen en u it gespecialiseerde
m ilitaire tijd s c h rifte n gebleken dat
Vlaamse w apentechnologie regelmatig te re ch tko m t in staten die bij
een ( in te r n ) gew ap en d c o n flic t
betroken zijn, staten die op korte
te rm ijn bij een (in te rn ) gewapend
c o n flic t betrokke n kunnen raken,
dictaturen of fundamentalistische re-

gimes, landen die m et grote armoede
kampen. (...) Het w ettelijk kader voor
de in te r n a tio n a le w a p e n h a n d e l
v e rto o n t ernstige gebreken. Onder
m eer
via
de
p r a k tijk
van
internationale doorverkoop kunnen
wapens zowat overal te r wereld aan
de man worden gebracht. Dikwijls
w o rd e n B e lg is c h e w ap en s aan
risicolanden ve rko cht. De m ilita ire
industrie kan niet de minste garantie
bieden dat haar producten nie t in
deze landen zullen terechtkom en.”
De beslissing van de Raad van
Bestuur houdt in dat de RUG nooit
m ee r zal m e e w e rke n aan de
o n tw ik k e lin g van te c h n o lo g ie die
u its lu ite n d op m ilita ire g e ve ch tsoperaties is gericht, en dat derden die
in de gebouwen van de RUG dergelijke
te c h n o lo g ie w ille n o n tw ik k e le n ,
geweerd zullen worden. Het addertje
onder het gras is snel gevonden:
technologieën die slechts gedeeltelijk
op m ilitaire gevechtsoperaties zijn
gericht, blijven buiten schot. Het is
echter onmogelijk alle technologieën
m et een g e d e e lte lijk b u rg e rlijk e ,
g e d e e lte lijk m ilita ire toepasing te
weren. Kan men aan de U niversiteit
een software-program m a verbieden
om d at het m isschien o o it bij een
m ilita ir e o p e ra tie kan g e b ru ik t
worden?
De RUG heeft met haar beslissing
eindelijk een reeds lang vergeten eis
van de stu de nten be w e gin g u it de
jaren ’70 ingewilligd. In de nasleep
van de revolutionaire jaren ’60 eisten
de studenten toen dat de universite ite n zich volledig zouden te ru g trekken u it het in d u s trie e l-m ilita ir
ko m p le ks (p ro g re s s ie v e sp e llin g
incluis). De universitaire overheden
hadden daar destijds geen oren naar.
Daar de beslissing van de RUG het
gevolg is van een oproep van de VVS,
kan men stellen dat de stu de nten beweging één generatie later toch
haar gelijk h e e ft gehaald. De VVS
hoopt dat de andere universiteiten en
hogescholen binnenkort zullen vo lgen. Wij kunnen niet anders dan hun
b ijtre d e n . Wie z e t als tw eede de
moedige stap?
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K u n stzich t: O ver
v ro e g e r...
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e bezoeker van Resto
Overpoort
zal

vermoedelijk ooit al eens
zijn of haar ogen hebben laten
vallen op een bord met ‘Kunstzicht’ erop. De meesten zullen
zich misschien ook al afgevraagd hebben wat dit betekent. Het is een galerij van en
voor studenten die hun werken
willen exposeren. Nu gebeurt
er daar nog niets, maar verandering is op
komst. In
ieder geval
is daar vroeger wel iets
gebeurd...

Zo’n tweetal jaar
geleden bogen
enkele studenten uit de kunstwetenschappen
zich over de func tie van deze
ruimte. Verschillende kunstinstituten uit binnenen b u ite n la n d
steunden hen in
d it o p z e t en
zonden er zelfs
medewerkers op
af. Tien ja a r
d a a rv o o r was
Kunstzicht nog
een subdivisie
van het museum
van
h edendaagse kunst.
De RUG had
deze ruimte ingericht als lokaal waar
door de docenten verkozen studenten
‘mochten’ exposeren. Na een tijd was er
echter geen mens meer die er een voet
binnen zette, ook al stroomden ze in
drommen vo orbij de ingang van de
galerij. Waarom kwam er niemand over
de vloer, hoewel de zaak centraal lag in
de resto? Was het misschien de ruimte
zelf of gingen de exposities niet zo goed
samen met keukengeuren en -geluiden?
Een groep studenten vatte een plan op.
Geen Marshall Plan, geen gepland plan,
maar een wild, intuïtief en creatief plan.
De Dienst Kunstzicht werd opgericht in
een poging de galerij weer to t de student
te brengen zoals dat oorspronkelijk
voorzien was. Met communicatie als
spilwoord werd de ruimte ‘het bureau’

van de Dienst Kunstzicht, omdat het
volgens de kunststudenten totaal niet
voldeed aan wat verwacht mag worden
van
een
b e h o o rlijk e
te n to o n stellingsruimte. Dit zogezegde bureau
zou de speelruim te worden van het
p ro je c t. De z e te l van de D ie n st
Kunstzicht was opgericht en zou v ijf
weken lang (van 1 3 januari t o t 1 2
februari 1 9 9 7 ) het midden m oeten
houden tussen een kunstvoorstelling en
een kantoor. De studenten waren de
doelgroep en zij moesten kost wat kost
b e re ik t w orde n. Ze m aakten van
bureaucratie een theatervoorstelling,
althans dat probeerden ze.
Verblijd door een zekere overmoed en
emmers vol enthousiasme, onder het

film wel. M ondjesm aat begonnen
‘gasten’ aarzelend een kijkje nemen in
‘het bureau’. De gasten wilden ook wel
eens iets proberen in die ruimte. Dikwijls
bleef het echter bij denken, waardoor het
e ig e n lijk e doel, de u its tra lin g ,
onbereikbaar bleef. Uiteindelijk bleek na
veertien dagen dat het eigenlijk slechts
hun kantoor was dat volop draaide en
dat er van echte kunst nog geen sprake
was. In een poging die kunst toch te
scheppen begonnen ze iets met eten,
aangezien d it de bezigheid was die
K u n s tz ic h t o m s lo o t. Borden m et
te k e n in g e n w erden opgehangen,
tafeldoekjes werden beschilderd. Maar
de eigenlijke push bleef uit en de directie
van de Octopus begon te mopperen over

m otto van ‘laten we reclame maken’,
startten ze een soort shock-campagne.
D jem bespelers sto nd en tussen de
aanschuivende studenten te spelen,
zodat deze voor een keer wel eens
moesten ophouden met onverschillig
naar hun dienblad staren. Ondertussen
trachtten ze op het bureau langs alle
mogelijke wegen via faxen en telefoontje s mensen warm te maken vo o r
Kunstzicht. Veel mensen werden gecontacteerd, maar het aantal kunstenaars
dat warm liep voor het project bleef
pover. De kunststudenten zetten al hun
artistiek talent in om wat publiciteitsmateriaal te produceren. Dia’s en films
werden gemaakt om op de vreemdste
p la atsen van de re s to te w orden
geprojecteerd. Uiteindelijk mislukte de

de onderneming van de Dienst Kunstzicht. Uiteindelijk, op 5 februari, slaagden
ze erin bijval te krijgen door, onder het
m otto van de ijzeren jurk, een meisje
quasi naakt doorheen de Octopus te
sturen. Enkele oude mensjes vielen bijna
flauw, maar het g ro te publiek werd
eindelijk bereikt. De studenten werden
wakker. In de week erna stonden ze aan
te schuiven voor fo to ’s van het meisje
in de ijzeren jurk. Intussen moest men
beginnen denken aan een o ffic ië le
vernissage van het nieuwe Kunstzicht.
Het hoofddoel was eigenlijk het bereiken
van de studenten maar tegen de tiende
februari lag dit doel schijnbaar verder dan
ooit. Misschien waren de fo to ’s van het
m eisje op. De hoop b le e f d at een
vernissage op de twaalfde enigszins volk

Advertentie

V a c a tu re

Coördinator voor de Dienst Studentenactiviteiten
Taken:

• het beheer van de aanvragen voor de erkenning van de
studentenverenigingen en voor de subsidiëring van de door
de universiteit erkende studentenverenigingen;
• het begeleiden en adviseren van verenigingen die een erkenning of een verlenging van de erkenning door de universiteit willen aanvragen;
• de contacten van de Dienst Studentenactiviteiten met de
universitaire overheid en met de buitenwereld;
• het beheer van de subsidies ter beschikking gesteld door
het universiteitsbestuur, de controle op de juiste aanwending
van de ter beschikking gestelde financiële middelen en het
signaleren van onregelmatigheden aan het universiteitsbestuur;
• het beheer van, het toezicht en de controle op de infrastructuur van het Studentenhuis De Brug;
• de coördinator dient 10 uren per week, volgens het uurrooster opgenomen in zijn arbeidsovereenkomst, spreekuur
te houden ten behoeve van de studentenverenigingen en
dit tijdens de weken van effectieve onderwijsactiviteiten en
inhaalactiviteiten zoals bepaald in de academische kalender.

Voorwaarden:

• regelmatig ingeschreven zijn als voltijds student aan de Universiteit Gent
• minimum geslaagd zijn voor één kandidaats- of licentiejaar aan de
Universiteit Gent
• een schriftelijke verklaring afleggen dat hij/zij desgevallend zal afzien van
de volgende functies indien zij/hij als coördinator van de Dienst Studentenactiviteiten aangesteld wordt, vermits deze onverenigbaar geacht worden
met de functie van coördinator van de Dienst Studentenactiviteiten:
° studentenvertegenwoordiger in de Raad van Bestuur, de Sociale Raad
en de faculteitsraden of de raad van een met de faculteitsraden gelijkgesteld orgaan;
° werknemer van de Universiteit in een andere functie dan coördinator
door een arbeidsovereenkomst met de Dienst Studentenactiviteiten;
° uitoefenen van een bestuursfunctie binnen een erkende vereniging
van de Dienst Studentenactiviteiten.

Vergoedingen:

• zoals vastgesteld volgens de barema’s toegepast binnen de Universiteit Gent

Duur van het mandaat:

• het mandaat gaar in op 1 januari 1999 en eindigt op 31 december 2000.

Gegadigden dienen hun kandidatuur schriftelijk in te dienen en persoonlijk af te geven bij het secretariaat van de Dienst
Studentenactiviteiten, Sint Pietersnieuwstraat 45 te 9000 Gent (Studentenhuis De Brug) en dit uiterlijk op 24 november 1998.
Een ontvangstbewijs wordt toegekend. Ze dienen tevens een verklaring te ondertekenen dat ze voldoen aan de voorwaarden.
Na afsluitdatum zal een examenprogramma aan de kandidaten aangetekend worden toegestuurd. De kandidaten zullen worden
uitgenodigd voor de selectieproeven die nog in de loop van de maand november zulten georganiseerd worden.
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‘Nacht van de Letteren en Wijsbegeerte’, Vooruit
L&W
prof. dr. J. Devreker,’Pesinus’, Hiko, aula 0.29, 19.30U
Archeologie
Chaplins ‘The Great Dictator’, De Brug, 19.30U
ALS
Thema-avond Leonidenzwerm, Krijgslaan 281, gebouw S9, 20u
WS
Bezoek aan het Vlaams Parlement, 12.45u aan het Sint-Pietersstation
LVSV
Gravensteenfeesten
SK + Studentenfanfare
Gravensteenfeesten
SK + Studentenfanfare
KVHV
Kadervormingsweekend (t/m zondag),Sint-Pieters,17u
JS-RUG
happening, ABVV-zalen, Vrijdagmarkt, fuifzaal Bluesette
JS-RUG
happening, ABVV-zalen, Vrijdagmarkt, fuifzaal Bluesette
0AK
muurklimmen, GUSB
WS
Francis Michels: “de levensloop van een ster” , Krijgsln 281, gebouw S9, 20u
CDS
Debat: ‘Vrouwen in de politiek’, Norisstraat 3, 20u
Vormingsavond : ’Hete hangijzers in de Vlaamse Beweging’, De Brug, 20u
TSG
‘Investigating Strange Mysteries, lezing door Joe Nickel+ debat, aud. A, 20u
0AK
daguitstap : Brussel /Tervuren Sint-Pieters, 9u, inschrijven: lok. 400/450

L
zou lokken maar intussen bleef het
aanmodderen met toestemmingen die men
moest krijgen van de burgemeester van
Gent voor het grote feest in de Octopus.
(Alsof men zich er in die buurt aan zou
storen dat er een feest werd gehouden.)
Uiteindelijk ging die vernissage niet door als
gepland, hoewel ze er zich ten volle voor
hadden ingezet.
Zo eindigde het project dat deze studenten
ondernamen uiteindelijk in een soort
afknapper. Dienst kunstzicht had niet echt
zijn doel bereikt. De communicatie die ze
voor ogen hadden was uiteindelijk niet

vëfloperTzöals“ eplanïï. ïïë^anTa^tücle“
ten dat ze aan de balie hadden ontvangen
bleek gering. Echt veel buitenlandse interesse heeft het project ook niet opgebracht
op enkele uitzonderingen na. Was hun
aanpak misschien niet ambitieus genoeg of
ligt Kunstzicht nu eenmaal zo tussen alles
in gepropt dat het nooit volledig kan
fungeren als tentoonstellingsruimte? Of was
het alleen hun project dat flopte door
verkeerde inschatting? Of denken mensen
met honger niet aan kunst? In ieder geval is
Kunstzicht achteraf verschillende keren met
succes benut wat bewijst dat men van de
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ruimte zeker iets kan maken. Maar het grote
publiek, de student in het auditorium of het
café, heeft het nooit echt bereikt.
Intussen is er een groep studenten uit de
kunstwetenschappen die wel degelijk nieuwe
plannen heeft met deze galerij. De hoop blijft
bestaan dat de modale student uiteindelijk
erkent dat hij er ook terecht kan en het er
voor haar of hem is. In ieder geval moet en
zal Kunstzicht door en voor studenten
worden als de plannen van deze nieuwe
geëngageerde groep van start gaan.
Dav
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Labyrint der wijsheid

De G e n ts e U n iv e rs ite its b ib lio th e e k

O

nlangs herlazen we bij Schamper het meesterwerk van gemiddeld zo’n 1 500 mensen komen.
Umberto Eco, De naam van de roos. In deze roman speelt Niet alleen universiteitsstudenten, maar
de bibliotheek van een middeleeuwse abdij de hoofdrol. ook alle inwoners van Oost-Vlaanderen
ouder dan 18 jaar kunnen hier na het
Aanvankelijk lijkt deze enkel een centrum van wijsheid. Langzaam
van een kleine waarborg,
ontdekken we dat o.a. de scriptoria er veel geheimen herbergen. deponeren
gratis terecht.
Tot dan toe hadden we de Universiteitsbibliotheek (U.B.) aan
de Rozier als een vertrouwde rots in de branding voor iedere
student gezien. Na de lectuur van Eco’s boek, vroegen we ons
af of dat grote gebouw niet ook nog veel onbekende, duistere
St u d e n t e n
kantjes had. In navolging van William en Adson trokken we op
De hoogste regionen van de toren
onderzoek uit en legden ons oor te luisteren bij de zijn voor
de doorsnee student verboden
hoofdbibliothecaris, Prof. Guido Van Hooydonck. Hij stond ons terrein, hierdoor blijft het opslagsysteem
bereidwillig te woord en zo verzamelden we een heleboel intact en w ordt de veiligheid van de
interessante weetjes over diverse onderwerpen.
boeken gegarandeerd. In een openHet gebouw
In de eerste helft van deze eeuw
deed de abdij van Baudelo aan de
O tto g ra c h t d ie n s t als
universitaire bibliotheek.
In 1933 kreeg Henry Van
de Velde de opdracht voor
van een nieuwe bib te
ontwerpen in de Rozier. In
1 937 begon men te bouwen en in 1942 gebeurde
de verhuis. Tegenwoordig
1998 is de boekentoren
een bescherm d m onument. Een nadeel is dat
daardoor niets meer mag
veranderd o f verbouwd
worden. Zelfs de deurklinken moeten dezelfde
blijven.
Het art-deco gebouw
bestaat uit beton en glas.
Volgens Van Hooydonck is
dit goed voor de boeken
omdat er zo - zeker na de
in s ta lla tie van ve rw a rm in g s k e te ls - w einig
temperatuurschommelingen
zijn. Overal bevinden zich
‘waterspuwers’ die autom atisch een eventuele
brand zouden blussen.
Toch blijft het hopen dat
er n o o it z o ’ n in fe rn o
ko m t, w ant zelfs als het vuur kon
bedwongen worden, zou het water de
boeken enorme schade toedienen.

Cij f e r s
Hoeveel boeken in de U.B. verzameld
zijn, lijkt niemand precies te weten. Van
Hooydonck rekent op 1,5 km werken per
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verdieping en 1 2 km in de kelders en elk
ja a r komen er meer b ij. V ooral de
tijdschriftencollectie groeien razendsnel

kastsysteem staan de werken volgens
inhoud of alfabetisch gerangschikt. De
U.B. g e b ru ik t e c h te r een g esloten
systeem en dat werkt volledig anders.
Een nieuw boek w ordt
opgemeten en volgens
grootte in een bepaalde
kast gezet. Een boek
over chemie kan naast
een werk over Engelse
lite ra tu u r o f recht te rechtkomen. Alles krijgt
gewoon een plaatsnummer en kan op die manier
worden teruggevonden.
Indien de studenten toegang kregen, dan zouden
zij volgens Van Hooydonck af en toe beslist
iets verkeerd terugzetten en dan verdwijnt dat
werk onherroepelijk.
Over diefstallen is hij
dan weer optimistischer.
De meesten bezorgen
alles braafjes terug. Wel
ontvreemden studenten
soms nieuwe, nog niet
ingebonden tijdschriften.
Pr o b l e m e n

aan. De U.B. heeft zo’ n 3000 abonnementen.
Verder te lt de bibliotheek jaarlijks
zo’n 200.000 bezoekers. Die aantallen
worden zorgvuldig bijgehouden. Telkens
iemand het gebouw binnenstapt registreert een teller dit. Vroeger noteerde
een medewerker het aantal mensen in
de leeszaal op vaste uren. Dit was minder
exact. Nu weet men dat er dagelijks

Toen Van de Velde
het gebouw tekende, schatte hij dat het
na zo’n 65 jaar vol zou zitten. Die tijd is
nu gekomen en er moeten oplossingen
worden gezocht. Er zijn wel al onderafdelingen van de U.B. in de Ledeganck,
de Krijgslaan en het U.Z.Van Hooydonck
is ook bezig langzaam maar zeker de
kelder te herstructuren wat een plaatswinst van 80 percent zou opleveren. De
hedendaagse o n tw ik k e lin g naar

digitalisering kan eveneens soelaas bieden. Nu
al worden tijdschriften
zo vee l m o g e lijk op
s c h ijfje s en d is k e tte
besteld. Hiertegen prote s te re n jam m e r genoeg
nog
s te ed s
oubollige professoren
die liever aan finger sucking bladzijden omslaan
- aldus de hoofdbibliothecaris.
Hij vreest ook voor
een ander probleem in
de 21 e eeuw. Leenrecht
en auteursrecht zorgen
ervoor dat de universiteit zich blauw betaalt.
Heden ten dage moeten
academici enorme sommen neertellen om hun
eigen a rtike ls in t ijd schriften e. d. te bekijken. De U.B. gaf al geld
u it aan dure abonnementen (voor sommige tijdschriften kan
dat tegen een half miljoen per jaar lopen)
en de universiteit investeerde reeds in
een onderzoek. Tenslotte is er dan nog
eens het auteursrecht. Deze gang van
zaken v in d t Van Hooydonck onaanvaardbaar.
Pr o j e c t e n
De U.B. w erkt hard aan haar u itstraling. Dit jaar alleen al werkt ze mee
aan zo’ n d ertig tentoonstellingen in
binnen- en buitenland. Op de Brugse
te n to o n s te llin g Van Memling van
Pourbus hangen er bijvoorbeeld schilderijen van de RUG en in Parijs liggen
momenteel de mooiste handschriften uit
de Universiteitsbibliotheek. Verder loopt
in de Rozier een expositie over Simon
Stevin. Informatie over deze bekende
Bruggeling die belangrijk was voor o.a.
wiskunde, natuurkunde, bouwkunde,
maar ook voor de taalkunde komt louter
uit de universitaire bibliotheek zelf.

b o e ke n to re n ko men goed to t uiting. Toch slaagde
de fotograaf er ook
in het alledaagse
b esta an van de
p o e ts v ro u w , de
blokkende student,
de boekbinder, de
dame aan de receptie , de re s ta u ra te u r, ... op de
g e vo e lig e p la a t
v a s t te leggen.
Uitleg in zowel het
Nederlands als het
Engels door G. Van
Hooydonck, G. Milis-Proost, H. Van
de Sompel, M. De
Reus en S. Van
Peteghem over de
tweehonderd jaar
geschiedenis, de
groei van de Gentse
universiteitsbibliotheek, Henry Van
de Velde, de collecties, de restauratie,
e Gentse Magnus-fotograaf Carl
de diensten en de autom atisering
De K e y z e r die eerder o.a. God
zorgt voor interessante achtergrondIne (1 9 9 2 ) en East o f Eden
in fo rm a tie bij deze ‘ kiekjes’ . Een
(1995) maakte, vertoefde in 1997 drie
aanrader voor wie een visueel beeld
weken in de universitaire boekentoren.
van de U.B. wil krijgen: Carl de Keyzer,
Het resultaat is een indrukwekkend werk
Henry van de Velde. U niversiteitsvol zwart-wit fo to ’s waarin veel aspecten
bibliotheek Gent / Ghent University
van dit art-deco gebouw aan bod komen.
Library 1797-1997, Gent, 1997.
Natuurlijk is De Keyzers album - aldus
ook de rector, Jacques Willems - een
hulde aan Henry Van de Velde. De
architecturale schoonheid en de dominante aanwezigheid van symmetrie in de
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Ook werken medewerkers geregeld
mee aan baanbrekend onderzoek. Zo
slaagden Van Hooydonck en enkele
c o lle g a ’ s er onlangs in d.m .v. een
werkwijze die de werken niet beschadigd,
oude h a n d s c h rifte n te d ate re n en
geografisch te situeren.
Verleden en toekomst vinden elkaar
blijkbaar in de U.B. Op die manier kan de
boekentoren wellicht nog to t ver in de
21e eeuw zijn functie vervullen.
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IAJ, een goed idee?

I

O ver de o n m e n s e lijk e k a n t van een IA J

AJ of een Individueel Aangepast Jaarprogramma is samen met
het combineren (het samen nemen van twee studiejaren) een
manier om toch niet helemaal je jaar te moeten overdoen,
wanneer je wel slaagde voor een aantal vakken. Een goede
oplossing denkt U ! En gelijk hebt U, want in de meeste gevallen
kan een IAJ een prachtige oplossing zijn.
Toch zit er een gevaarlijk addertje onder het gras...
I A J - C o mb in e r e n ( C u m u l )
Vooreerst stellen we de twee alternatieven en hun voorwaarden even voor:
Combineren kan je als je aan de
volgende voorwaarden voldoet:
1 Je moet voor minstens 20 studiepunten overdracht of vrijstelling van
examens gekregen hebben.
2 Als je voor minstens 40 studiepunten overdracht hebt, dan heb je
automatisch recht op een combinatie
tussen twee jaren, en m oe tje dit enkel
melden voor 1 5 oktober aan je decaan.
3 Als je minstens 20 en minder dan
40 studiepunten overdracht hebt, dan
moet je een aanvraag indienen bij je
faculteitsraad.
4 Combineren vergt een bijkomende
inschrijving en mag NIET cyclusoverschrijdend zijn (dus niet combineren
tussen de kandidaturen en de licenties).
Een IAJ kan je volgen als je aan
volgende voorwaarden voldoet:
1 Je moet voor minstens 20 studiepunten (v o ltijd s program m a) o f 1 0
studiepunten (deeltijds programma)
overdracht of vrijstelling van examens
gekregen hebben.
2 Je kan je programma samenstellen
met de vakken van het volgende jaar,
maar in totaal mag dat niet meer dan
60 studiepunten bedragen (bij uitzondering to t maximaal 63 studiepunten).
Deze 60 stu die pu nte n hebben betrekking op het to ta al van zowel je
buisjaar als je IAJ-jaar.
3 Een aanvraag m o e t v o o r 1 5
oktober gebeuren en kan gedurende het
jaar niet meer gewijzigd worden. Een IAJ
vergt GEEN bijkomende inschrijving en
KAN cyclusoverschrijdend zijn.
De laatste voorwaarde voor zowel
IAJ als combineren bevat een heleboel
informatie waar maar al te licht wordt
overgegaan ! Het is dan ook hier dat
allerlei problemen kunnen ontstaan.
Problemen waar niemand je op wijst, die
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nergens vermeld worden of te lezen zijn.
Een doofpotscenario ?
EN DAAR ZIT JE DAN . . .
Laten we deze problemen even aan
de hand van een voorbeeld toe lichten.
Een student, we noemen hem Jan,
volgt een opleiding van 5 jaar. Twee
kandidaturen en drie licenties.
Jan slaagt in zijn eerste jaar. In zijn
tweede jaar neemt hij zijn studies iets
te licht op en slaagt hij niet. Maar hij
voldoet wel aan de voorwaarden om te
cumuleren. Jan probeert dan ook een
combinatiejaar te nemen. Maar helaas:
voorwaarde 4 voor het combineren stelt
dat je niet mag combineren tussen
tweede kan en eerste lic. Gelukkig is er
nog het IAJ, denkt Jan, en hij neemt een
IAJ (zijn hoofdinschrijving b lijft wel
tweede kan). Op dit moment maakt hij
(onwetend en niet geïnformeerd) een
beslissing die als een boemerang terug
zal slaan!
Jan slaagt voor zijn tweede kan en
eerste lic. Aan het begin van zijn volgend
academiejaar vraagt hij opnieuw een
com binatiejaar aan, en d it keer met
succes, want voorwaarde 4 voor het
combineren is vervuld en zo kan hij
eerste lic met tweede lic combineren. Hij
schrijft zich dan ook in voor eerste lic
(hoofdinschrijving) en een (bijkomende)
inschrijving voor tweede lic.
Jan slaagt erin om zijn combinatiejaar
to t een goed einde te brengen en begint
aan zijn derde licentie. Weer slaagt hij
dit jaar. Maar op de proclamatie krijgt
hij GEEN diploma. Daar staat Jan, vijfjaar
hard gew erkt, en dat allemaal voor
niets....
Wat

g in g

er

mis

?

Jan zal geen diploma krijgen omdat
hij niet voldoet aan A rt. 49 van het
Decreet op de Universiteiten van 1 2 juni
1991 (wet van de Vlaamse Overheid) en
Art. 29 van het Onderwijs - en examen-

reglement (reglement van de RUG, maar
gebaseerd op het decreet). Deze twee
artikels bepalen dat je minstens twee
jaar over je kandidaturen en drie jaar over
je licenties moet doen. Het aantal jaren
w ordt berekend aan de hand van de
eerste hoofdinschrijving. Laten we even
tellen: hoofdinschrijving voor eerste kan,
tweede kan, nog eens tweede kan (IAJjaar), eerste lic, derde lic. De bijkomende
inschrijving voor tweede lic w ordt niet
aanvaard als een inschrijving. In totaal
geeft dit: driemaal een hoofdinschrijving
in de kandidaturen, en TWEE hoofdinschrijvingen in de licenties. Hoewel Jan
in totaal 5 jaar studeerde, heeft hij maar
twee hoofdinschrijvingen in de licenties.
Daarom voldoet hij niet aan Art. 49 van
het decreet en Art. 29 van het reglement die stellen dat je minstens 3 jaar
over je licenties moet doen, en kan hij
geen diploma krijgen. Hij zal dus een jaar
moeten wachten ...
Met andere w oorden: Jan w o rd t
gestraft (een jaar extra) omdat hij zo
goed zijn best deed (combineren van een
jaar) !!!
D e o p l o s s in g
Juiste cijfers over het aantal studenten die in deze wantoestand verkeren zijn
niet voorhanden. Wij zijn van mening dat
dit er toch een heel pak zijn. We gingen
dan ook op zoek naar antwoorden en
oplossingen voor deze problematiek.
Een eerste oplossing is Jan géén
com binatiejaar to e te staan tussen
eerste en tweede lic. Op deze manier
wordt de gehele problematiek omzeild.
De F a c u lu te it T oe ge pa ste W e te n schappen past deze techniek toe, zo
deelde een slachtoffer ons mee. We
vinden deze oplossing maar niets, omdat
de faculteit zo de kop in het zand steekt,
en de echte problemen niet wil aanpakken. Verder is dit voor de student ook
nadelig, want men verplicht hem om
weer een IAJ te nemen, om zo een jaar
extra te studeren en te betalen.
Een tw eede oplossing is ve rd er
studeren tijdens het jaar dat je moet
“ w achten” op je diploma. Probleem
hierbij is dat je voor de meeste voortgezette opleidingen een basisdiploma
m oet hebben. Aangezien je d it niet
k rijg t, kun je dus ook n ie t ve rd e r
studeren. Eventueel zou je een aggregaat (lerarenopleiding) kunnen volgen,
maar dan m oetje daar wel zin in hebben.

Een andere oplossing is een thesisjaar
volgen. Je mag dan volledig de derde lic
volledig volgen, maar niet je thesis
maken. Het volgende jaar moet je dan
nog enkel je thesis schrijven, maar je
moet je wel weer inschrijven.
Nog een andere oplossing zou zijn om
gewoon te wachten op je diploma en
werk beginnen zoeken. In hoeverre dit
v lo t zal verlopen zonder diploma is
natuurlijk heel moeilijk in te schatten. Je
moet je natuurlijk ook weer een jaar
inschrijven.
D e a u t o r it e it e n
We contacteerden Bernard Becue,
coördinator van de Dienst Studentenadministratie en technisch adviseur bij
de onderwijsraad. Becue minimaliseerde
het probleem eerst:
“ Er zijn niet zoveel studenten met dit
probleem , de meesten z itte n in de
Toegepaste W etenschappen.” Maar
om dat we ze lf over een aantal getuigenissen beschikten van studenten
die naar ons kwamen met dit probleem,
werd Becue iets mondiger. Becue is van
mening dat A rt. 49 een onmenselijk
artikel is. Hij heeft vorige maand nog een
voorstel ingediend bij de administratie
van Hoger Onderwijs. Tot op heden heeft
hij geen reactie gekregen. Becue vindt
een thesisjaar sowieso verloren tijd, het
Adviescentrum raadt de mensen dan ook
aan om werk te zoeken of een aggregaat

te volgen. Met andere w oorden: ze
hebben geen goede oplossingen te
bieden.
R e c t o r W i l l e m s w is t ons te
vertellen dat er bij het to t stand komen
van het decreet al veel p ro test was
tegen deze regeling, maar dat dit niet
gehoord werd. Willems kon ons verder
vertellen dat de universiteiten regelmatig
melding maken van deze problemen bij
de Vlaamse regering, maar d a t de
Vlaamse regering om duistere redenen
geen verandering wil doorvoeren in het
decreet. Men schuift de zwarte Piet dus
door naar de Vlaamse regering. Beide
heren merkten trouwens op dat een
decreet moeilijk te veranderen valt.
De rector vertelde to t slot dat de
universiteiten dit probleem niet genoeg
kunnen aankaarten: “Als er te veel gemor
komt zou het wel eens kunnen dat de
Vlaamse regering het IAJ tussen tweede
kan en eerste lic afschaft!” Dit lijkt sterk
op een vorm van intimidatie vanwege de
Vlaamse regering!
Als de Vlaamse regering die verandering kan doorvoeren, dan kunnen ze
even goed h et com bineren tussen
tweede kan en eerste lic wél toelaten,
en op die manier de problemen menselijker oplossen.
O n z e o p l o s s in g
De problematiek ontstaat bij Art. 49
van het decreet en A rt. 29 van het
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reglement. Deze artikels zorgen ervoor dat
er geen concurrentieslag kan ontstaan tussen de verschillende
u n iv e rs ite ite n . Door
een vaste studieduur
va st te leggen, kan
geen universiteit een
rich tin g inko rten en
daar reclame voor maken (bv: een licentietite l in de rechten aanbieden in vier jaar in
plaats van vijf). Op zich
is d it geen s le ch te
zaak. Maar waarom de
studieduur baseren op
een scheiding tussen
kandidaturen en licentie s en n ie t op de
totale reële studieduur.
De scheiding tussen
kandidaturen en licenties wordt blijkbaar als
heilig beschouwd door
de Vlaamse regering.
Maar in de Memorie van
Toelichting bij het dec re e t w o rd t to e g e geven dat deze scheiding lo u te r om historische redenen
behouden blijft. Met andere woorden,
h e t was v ro e g e r zo, dus w aarom
veranderen? Er is echter geen enkele
pedagogische grond waarop men de
scheiding kan baseren.
We stellen dan ook voor om het
combinatieverbod tussen tweede kan en
e e rs te lic op te h e ffe n , e n /o f de
scheiding tussen de kandidaturen en
licenties te herzien.
Ook de RUG gaat niet vriju it. We
vinden d a t h e t A d v ie s c e n tru m de
studenten moet wijzen op eventuele
problemen. Dit kan bijvoorbeeld door de
mogelijke risico’s op te nemen in het
examenreglement.
We vinden de h uidige reg eling
helemaal niet studentvriendelijk. Ze laten
je een jaar extra overzitten én betalen.
Leg het maar eens uit aan je ouders....

RoeL &

Kat

r ij n

Oproep
Iedereen die met deze problemen te maken heeft kan dit
melden aan de redactie. Zo kan
er nagegaan worden om hoeveel
studenten het gaat en kan er
collectief opgetreden worden !
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Coolsaet bekent!

P

"L esg even vind ik w e i le u k ”

rofessor Hendrik Coolsaet werkt nog niet zo lang in de SCHAMPER: Was uw periode aan
faculteit politieke wetenschappen. Hij heeft dan ook iets h e t k a b i n e t l e e r r i j k v o o r uw
wat die collega’s niet hebben: praktijkervaring in zijn boek?
Cool saet: “ Het leert je dat je je niet
vakgebied. Schrijver, lid van het kabinet van Landsverdediging
alleen mag baseren op wat er geschreen Buitenlandse Zaken, uitgever,... hij is van vele markten thuis ven
staat. Elke academicus die over
Bekend als een vlotte prater.gingen we hem op een vrijdagmiddag besluitvorm ing sc h rijft, zou de kans
eens uithoren over zijn bezigheden, zijn laatste boek en het moeten krijgen om eens op een kabinet
Agusta proces.
te gaan werken. Zokunnen zij zien hoe
SCHAMPER: W a n n e e r b e n t u
begonnen m et lesgeven?
Cool saet: “ In 1993. Toen zat ik nog
op het kabinet van Buitenlandse Zaken.
De toenm alige decaan Helmut Gaus
polste of ik geen zin had om de overstap
te maken naar het lesgeven. Ik vond dat
een prima gelegenheid om afstand te
nemen van het jachtige leventje
op h et ka binet. Dus ben ik
begonnen als gastdocent. In
1995 kreeg ik dan een beurs
van de u n iv e rs ite it om mijn
d o c to ra a t te schrijven. (We
hebben de pas u itg e g e v e n
boekversie van zijn doctoraat
op tafel gelegd: “ België en zijn
buitenlandse p o litie k 1 8 3 0 1990” uitgeverij Van Halewijck,
1998) Sinds 1997 ben ik voltijds prof.”
SCHAMPER: Waarom hebt
u die o v e r s t a p g e m a a k t
van het kabi net naar de
uni ver si t ei t ?
Cool saet: “ Ik heb geschreven
in de pers, ik ben u itg e v e r
g e w e e st en ik heb op h e t
kabinet gezeten. En ik mag
zeggen dat elk van die fasen
afgerond was. De m og elijkheden die erin zaten waren
u itgeput. In 1 9 9 3 -9 4 zat ik
ongeveer zeven jaar op het
kabinet en kreeg ik het gevoel
dat het tijd werd om iets nieuws
te gaan doen. Er brak een
andere tijdperk aan. Heel mijn
leven heb ik gewerkt rond de
Koude Oorlog, détente, OostWest verhoudingen,... En die
liep toen ten einde. De vraag
was “ Wat is nu eigenlijk de
agenda, w at zijn de g ro te ,
belangrijke ‘topics’?” . Noch in de politiek,
noch in de journalistiek, heb je de kans
om daar diepgaand over na te denken.
Dan w ordt het tijd om een stap opzij
zetten en even te klimmen in die ivoren
to re n om e ro v e r na te denken en
opnieuw te vertolken wat je nodig hebt
als ‘leitm otiv’, in je politieke en persoonlijke leven.”

SCHAMPER: G e ef t u graag les?
Coolsaet: “ Ik doe graag wat ik doe. Ik
g eniet van de c o n fro n ta tie m et de
studenten, en zo ontdek ik ook wat bij
hen leeft. Het is een -met een dom woord
gezegd- challenge. Ik geef historische
vakken, maar daarnaast ook de recente
evolutie van de belangrijkste staten.

Samen met de studenten, proberen te
begrijpen w at er aan de hand is en
proberen orde te scheppen in de chaos
rondom ons vind ik wel leuk om te doen.”
SCHAMPER: U bl i j ft dus nog een
paar j aren aan de uni versi tei t?
Coolsaet: (lacht) Ja, ik denk van wel.”

besluitvorming in zijn werk gaat en dat
dat geen rationeel proces is. De dingen
zijn niet altijd even duidelijk. In een
hoeveelheid van informatie en beslissingen moet je je weg zoeken. In die zin
was het een onmiskenbare hulp om te
begrijpen en te beschrijven hoe het Belgische buitenlandse beleid geëvolueerd
is van 1 830 to t 1990. Die ervaring heeft bijgedragen to t een
beter begrip van de mechanismen
en dat verkrijg je niet door alleen
verslagen en boeken te lezen.
Daarvoor heb je een stuk realiteit
nodig.”

SCHAMPER: Vo or welk publiek is uw boek g e sc h r even? Voor lezers die al op
de h o o g t e z i j n v a n de
p o l i t i e k e g e s c h i e d e n i s of
voor leken?
Cool saet: “ Je mag zoiets nooit
aan de auteur vragen! Ik denk dat
het origineel is om twee redenen.
Ten eerste is het de eerste keer
dat het complete verhaal van de
hele Belgische buitenlandse politiek geschreven is. Het beantw oo rd t aan een behoefte van
b ijvo orbe eld kandidaat d ip lo m aten, om te w e te n w a t er
allemaal gebeurd is in het verleden. Ten tweede legt het boek
een verband met de binnenlands
politiek. Ik denk d a tje de buitenlandse politiek niet kan in te rpreteren als je niet weet wat er in
het binnenland gebeurt en wat de
machtsgroepen en hun belangen
zijn. Mare R e y n e b e a u zei in
Knack dat het een andere lezing
biedt, ook van de binnenlandse
processen. Volgens mij is het
geschreven voor iedereen, als een
soort geschiedenishandboek. Het
is een beetje in de geest van de columns
zoals ik die vroeger voor Knack schreef.
Ik denk dat het vlot leesbaar en niet
kurkdroog is. Mijn boek richt zich niet
alleen t o t die mensen die denken
geïnteresseerd te zijn in de buitenlandse
p olitiek zonder dat ze iets over de
binnenlandse politiek willen lezen. Het is

die wisselwerking die het interessant
maakt voor een ruimer publiek.”
SCHAMPER: U was lid van het SPkabinet...
Cool saet: “Ja, van 1988 to t 1994 zat
ik als a d ju n c t-k a b in e ts c h e f op het
kabinet van Coemen, PS, en dan van
1992 to t 1 995 op het SP-kabinet” .
SCHAMPER: Bent u nog steeds lid
van de SP?
Cool saet: “ Ja.”
SCHAMPER: H eef t dat een invloed
u it geo ef en d bij het schrijven van
uw boek?
Cool saet: “ Nee, ik denk het niet. Het
is natuurlijk aan anderen om te beoordelen, maar ik denk niet dat het meespeelt. Je hebt een vorm van elementaire
eerlijkheid nodig. Je mag je eigen mening
hebben maar dat betekent niet dat je
de mening van andere mag verdraaien.”
SCHAMPER: U w e r k t e op h e t
kabi net van Buitenlandse Zaken
en van Landsver dedi gi ng in de
j aren 8 0 t oen de prakti j ken die
nu t e r s p r a k e k o m e n in h e t
Agust a proces een normale zaak
w a re n . W a t v in d t u van het
proces?
Coolsaet: “ Toen Coëme veroordeeld
werd in de Uniop-affaire heb ik een “vrije
tribune” gemaakt in De Morgen en in La
Wallonië waarin ik de uitspraak van het

Hof van Cassatie hekelde. Ik heb toen
aangevoeld dat de verschillende milieus
waarin ik gewerkt heb, van militairen en
diplomaten, in min of meerdere mate
gedem ocratiseerd waren. De sterke
indruk die ik had was dat de top van de
magistratuur dat niet was en dan gebruik
maakte van deze periode, waarin een
aantal dingen niet langer getolereerd
werden, om een historische afrekening
te maken met de politiek; men heeft
vanuit de wereldvreemdheid van sommige van de magistraten van de gelegenheid gebruik gemaakt om af te rekenen
met de politiek. Ik denk , ik wil helemaal
niet vooruitlopen op wat de uitspraak zal
zijn, maar ik denk dat het fundamenteel
dezelfde houding zal zijn. In mijn ogen
b lijft het voor die generatie een afrekening met de politiek. Is er sprake van
corruptie? Men zegt; “ Laat dat het
gerecht uit maken” . Maar als ik zie hoe
er gewerkt is,als ik denk aan de reflecties
die ik gehoord heb in de wandelgangen
in die periode, staat het voor mij als een
paal boven water dat er bijvoorbeeld bij
Guy Coëme en zijn kabinetschef Bastien
geen sprake geweest is van corruptie.
Ik heb meegemaakt hoe Coëme uitvloog
tegen de federatie van Luik omdat hij
vond d a t er daar veel te veel aan
c o rru p tie en vrie n d je sp o litie k werd
gedaan en hij heeft heel lang geweigerd
om naar Luik te gaan. Bastien is nog
d o o r h e t v o rig e , lib e ra le , k a b in e t
aangetrokken ondanks het fe it dat hij

een socialist was maar omwille van het
fe it d at iedereen w is t d a t hij n ie t
corrumpeerbaar was. Voor mensen als
Coëme en Bastien steek ik mijn hand in
het vuur. We gaan zien wat de uitspraak
van cassatie zal zijn maar ik vrees dat
als men dezelfde redenering volgt als in
de Uniop-affaire dat al de beschuldigden
ook gaan veroordeeld w orden. Met
andere woorden de basisredenering daar
was dat ze in een positie waren dat ze
moesten weten wat er gebeurd was. Dat
is dus een negatieve bewijslast zoals de
juristen zeggen, sorry maar ik geloof dat
dus niet.”
SCHAMPER: A f w a c h t e n w a t de
ui tspraak br en gt . Bedankt voor
uw ti j d.
M

aar t j e
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Prof.Coolsaet houdt een lezing
op donderdag 19 november om 19u
in de academieraadzaal van de
Aula in de Volderstraat. Hij
zal spreken over “De wereld aan
de vooravond van de 20ste eeuw”
en iedereen is welkom. Organisator is de oudstudentenbond.

P o litie k e pro ces

D

“Ik kan mij immers niet ontdoen
it zijn enkele uittreksels
uit een artikel van de van de indruk dat weerwraak en
hand van professor Cool- revanche het leidende motief is
dat de raadsleden geïnspisaet dat verschenen is in geweest
De
Morgen als vrije tribune en in reerd heeft bij hun uitspraak.
La Wallonië in april 1996, onder Weerwraak op een samenleving die
de titel “Het gehuil van de het aandurft een gedeelte van hun
wolven”. Dit artikel schreef hij korps te omschrijven als “een kaste
naar aanleiding van het UNIOP van zichzelf onaantastbaar achtende, maar tegelijk incompetente
proces.
“Elk academiejaar opnieuw druk
ik mijn studenten op het hart extra
voorzichtig te zijn als schijnbaar
iedereen het roerend eens is over
iets en vooral in die omstandigheden
een beroep te doen op hun gezond
verstand om mythe van realiteit te
scheiden. De veroordeling vorige
week van Guy Coëme door het Hof
van Cassatie is zo’n aangelegenheid
waar het gehuil van de wolven
menselijkheid, bewijskracht en
afwijkende meningen overstemt.”

topmagistraten die het principe van
de scheiding der machten inroepn
om zich aan ieder maatschappelijk
toezicht te ontrekken.” (aldus de
hoofdredacteur van deze krant
vorige week).” “ Guy Coëme werd
door zijn eigen collega’s aan de
schandpaal gebonden. Zij verwezen
Coëme door naar Cassatie, niet om
de democratie een dienst te
bewijzen, maar om op die manier een
brevet van respec-tabiliteit te
verwerven ten koste van de persoon
Coëme. De Kamer heeft het mogelijk
gemaakt dat een politicus werd

veroordeeld voor een tijdsgeest,
voor praktijken die in alle partijen
ingeburgerd waren, op een ogenblik
dat ze niet strafbaar waren en voor
feiten die, wat de persoon Coëme
betreft, niet bewezen zijn - wat ook
het geloof moge zijn van de
raadsleden. Zij stuurden hem door en
wasten vervolgens hun handen in
onschuld, zoals Pontius Pilatus. Hoe
zwaarder Coëme werd veroordeeld,
hoe zuiverder zij wel moesten zijn.”
Tot voor de uitspraak van het Hof
van Cassatie waren de meeste
waarnemers in en om de Wetstraat
het eens over de persoonlijke
verrijking te beschuldigen. Aan hen
de vraag: wat als het Hof van
Cassatie zich ten aanzien van Guy
Coëme vergist heeft, zoals het zich
eerder vergiste ten aanzien van
kapitein Dreyfus?”

Soms licht beschadigd of verkleurd, <
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Ik wil met dit schrijven antwoorden op
de aantijgingen gericht tegen ‘extreemlinks’ in Schamper nr.362 door ju ffr.
Ongena van CDS-Gent in de rubriek
‘Lezersgrieven’.
Ook de M a rx is tis c h -L e n in is tis c h e
Beweging had opgeroepen to t een actie
tegen het debat m et Vlaams Blokkopstuk Filip Dewinter. D it is ons niet
in dank afgenomen zowel door de CDS
als door de NSV. De scherpe aanval van
juffr. Ongena tegen het ‘extremisme’
is ,volgens m ij, een in te re s s a n te
politieke bekentenis .
Namelijk, over welke democratie heeft
ze het die bedreigd words door ‘linksextremisten’. Is het de democratie die
onschuldige mannen, vrouw en en
kind eren de zgn. ‘ a s ie lz o e k e rs ’
uithongert, vernederd, opsluit in met
p rikkeldraad om geven kampen o f
u ite in d e lijk v e rm o o rd t ? Is het de
dem ocratie waar in ’ 96 zowel het
‘Vlaamse’ als het ‘Waalse’ parlement
ongehinderd de zware besparingen in
het onderw ijs goedkeurden te rw ijl
buiten, de betrokken mensen (leraars,
studenten, scholieren), met 10000-den
ertegen protesteerden en standhielden
tegen de matrakslagen van de rijkswacht ? Is het de democratie die onze
oud ers, z o n d e r inspraak, zw are
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N
LU
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opofferingen (Maastrichtnorm.edm...)
oplegt en tegelijk, bij monde van de
verschillend ‘democratische’ partijen en
het Vlaams Blok, s te lt d a t aan de
miljarden winst van de banken en de
grote bedrijven niet kan geraakt worden
? Is het ook de democratie die via haar
strom annen-als Mobutu in Zaïre en
H abyarim ana in Ruanda m assaslachtingen aanricht onder de protesterende volkeren van de 3de Wereld om
de belangen van de Société Generale of
Tractebel veilig te stellen ? Wel, met MLB
stellen wij die democratie effe ctief in
vraag.
Qver de klassieker om extreem-rechts en
-links op een hoopje te smijten wil ik kort
zijn. Als men niet naar de etiketten kijkt
die anderen op politieke groeperingen
plaatsen maar naar de inhoud, dan komt
men to t een wonderbaarlijke vaststelling.
Dan stelt men vast dat extreem-rechts
(ik zeg liever fascisten) en de zgn.
‘democratische’ partijen op essentiële
punten hetzelfde verdedigen. Tientallen
punten vh Vlaams Blok-programma rond
vluchtelingen en migranten zijn uitgevoerd door de regering (m et weinig of
geen fu n d a m e n te le k ritie k van de
oppositie). Privatiseringen, beperking
stakingsrecht, vermindering patronale

bijdragen aan de sociale zekerheid,
afbouw sociale zekerheid zijn punten van
het sociaal-economisch programma van
het Vlaams Blok die uitgevoerd of in
uitvoe ring ziin door de tra d itio n e le
partijen (waaronder de CVP, moederpartij van juffr. Ongena). Het is dan niet
verwonderlijk dat juffrouw Ongena stelt
dat het Blok ook positieve punten naar
voor brengt. Het ‘cordon sanitair’ moet
dan effectief niet doorbroken- worden
vermits het Vlaams Blokprogramma toch
doorgevoerd words zonder het Blok. Met
MLB stellen wij daar een radikaal ander
programma tegenover. Een programma
dat vertrekt vanuit de belangen van de
werkers, de studenten en de onderdrukte
minderheden en niet van wat goed of
aanvaardbaar is voor de bazen. Daarom
zijn wij ook tegen vrijheid van meningsuiting voor fascisten omdat dit op korte
en op lange termijn leidt to t vernietiging
van de democratie, de meningsuiting en
zelfs het leven van de w erkers, de
studenten, de homo’s, de migranten, de
vluchtelingen, de gehandicapten, ...Dit is
al eens bewezen geweest en we willen
dit niet nog eens bewezen zien.
Vriendelijke Groeten,
Mourad Matmati
Namens MLB-Gent
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The FAQ-FAQ
1.
2.

FAQ?
FAQ u i t g e - s p r o k e n ?
3 . W a t s t a a t e r in FAQs?
4. W a a r v o o r w o r d e n FAQs g e b r u i k t ?
5. W a a r z ij n FAQs v e r b o r g e n / t e v i n d e n ?
6. Dus EUH... WAT IS EEN FAQ NU EIGENLUK?
W

at

Hoe

1.

bet ekent

w o r dt

Wa t

FAQ?

bet ekent

FAQ is een acronym voor Frequently
Asked Questions (Veel Gestelde Vragen). Sommigen spreken ook wel eens
van Frequently Answered Questions, wat
niet noodzakelijk waar is: er bestaan
immers vragen waarop nog maar één of
enkele keren een antwoord is geformuleerd.
Een compilatie van Veel Gestelde
Vragen (én hun antwoorden) wordt een
FAQ-lijst of FAQ-artikel genoemd, maar
velen duiden zo’n lijst gewoon aan met
de te rm FAQ. Een voorbeeld is d it
eigenste artikel: de titel ervan luidt FAQFAQ (FAQ over FAQs). FAQ-lijsten staan
gewoonlijk vol antwoorden, soms nuttig,
soms saai, soms onbegrijpelijk.

2.

Ho e w o r d t

FAQ

UITGESPROKEN?
FAQ wordt op drie manieren uitgesproken:
1. Door de letters afzonderlijk uit te
spreken (in het Engels): F - A - Q
2. Als een woord: ‘fack’
3. Op een obscene manier: <zoek dit zelf
maar uit>

3.

W a t s t a a t e r in

FAQ s ?

FAQs zijn compilaties van informatie,
meestal samengesteld nadat een aantal
vragen steeds maar werden gesteld
(gepost) in een bepaalde nieuwsgroep
of discussielijst (zie schamper 342).
Vandaar de naam. Blijkbaar zijn ze in die
nieuwsgroepen erg beleefd — bij mij
thuis worden Vaak Gestelde Vragen
g e w o o n lijk aangeduid als Stom m e
Vragen of Laat Mij Gvd Met Rust Vragen.
Ik zeg dit niet zomaar: voor je een vraag
s te lt in een n ie uw sg ro ep , op een
mailinglist, op een chat-kanaal,... kijkje
best even na of er geen FAQ bestaat die
het antwoord bevat. Een Vaak Gestelde
Vraag kan een stomme vraag zijn als het
antwoord voor je neus staat in een FAQ.
FAQs kunnen ieder mogelijk onderwerp behandelen. Er bestaan FAQs over
Linux, over body-building, over James
Bond. Er bestaan er zelfs over FAQs. Vele

FAQs in nieuw sgroepen en op het
Internet kunnen eigenlijk beschouwd
worden als NSFAQBTIWTS - N ot So
Frequently Asked Questions, But Things
I Wanted To Share. De diplomatieke term
hiervoor is LFAQ, Less Frequently Asked
Questions. Niet altijd nuttig, maar wel
leuk om te lezen en om te lachen! Vorige
week nog kwam ik een student informatica aan de RUG tegen die op zijn
homepage een FAQ over zichzelf had
geschreven. Nee, ik vermeld zijn naam
niet, zoek er zelf maar eens naar...

4.

Waar voor

wor den

FAQ s

GEBRUIKT?
FAQs worden gebruikt om te vermijden dat nieuwsgroepen nodeloos
overspoeld worden met vragen waarop
al honderden malen antwoord is gegeven. Ook vo o r mensen die n oo it
nieuwsgroepen frequenteren zijn FAQs
handige bronnen van informatie. (Mensen die nooit nieuwsgroepen frequenteren? Die moeten dringend de UsenetFAQ lezen! http://w w w .fa qs.o rg/faq s/
usenet/what-is/part1 / )
V o o r je een vraag s te lt in een

DIGITAAL
nieuwsgroep, haal je eerst de bestaande
FAQs over het onderwerp van je vraag
op je scherm. Lees ze vervolgens. Als je
geen FAQs vindt, zoek er dan naar. Als
je ze nog steeds niet kan vinden, vraag
dan .waar ze zich bevinden. Lees ze
vervolgens. Pas als je in geen enkele FAQ
een a ntw o ord op jo u w vraag hebt
gevonden, kan je je vraag stellen in de
nieuwsgroep.

5.

Waar

z ij n

ver bor gen/ t e

FAQ s
v in d e n

?

Het is een dom idee om aan de auteur
van een FAQ te vragen om een kopie van
de FAQ naar jou te mailen. Die mensen
hebben gewoonlijk wel wat beters te
doen. FAQs kan je vinden op volgende
plaatsen:
5.1. Usenet
FAQs kan je overal op het Internet
vinden. De meest gebruikelijke plaats zijn
de nieuwsgroepen van Usenet (meer
over Usenet in Schamper 342 ). Vele
nieuwsgroepen hebben een FAQ over het
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specifieke onderwerp van die nieuwsgroep; sommige nieuwsgroepen hebben
zelfs verschillende FAQs. FAQs worden
vaak m et regelm atige tussenpozen
opnieuw op dezelfde nieuw sgroep
gepost. *.answers-nieuwsgroepen (bv.
new s.answ ers,
co m p .an sw ers,
sci.answ ers,...) b e va tte n vaak een
heleboel FAQs die op verspreide andere
nieuwsgroepen voorkomen; een handige
verzameling van FAQs dus!
5.2. FTP-Archieven
Vele FAQs zijn gearchiveerd in FTPa rch ie ven (a rc h ie v e n w aar ganse
verzamelingen bestanden van allerlei
slag beschikbaar zijn en die je kan
downloaden naar je eigen computer —
meer hierover vond je in Schamper
347). Een handig FTP-archief is f t p : / /
ftp.faqs.org/, waar je alles vindt van een
aids-FAQ t o t een FAQ over Zoroastrisme.
5.3. World Wide Web
FTP-archieven zijn veel moeilijker om
in te navigeren dan websites. Vele FTPsites bestaan dan ook in WWW-uitvoering. h ttp ://w w w .fa q s .o rg / geeft
een overzich t van een aantal FAQarchieven op het Web.
6.

Dus,
FAQ

EUH, WAT IS EEN
nu

EIGENLIJK?

FAQs waren oorspronkelijk enkel
bedoeld om het stellen van Stomme
Vragen in nieuwsgroepen tegen te gaan.
Niet dat het echt geholpen heeft, maar
FAQs zijn inmiddels wel schitterende
bronnen van geconcentreerde informatie geworden over om het even welk
onderwerp. Vandaag struikel je bijna
overal over FAQs — overal waar er Veel
Gestelde Vragen zijn, en Veel Geantwoorde Antwoorden. Iedereen kan FAQs
schrijven, vele mensen lezen ze, en
iedereen is tevreden!
Internet moet wel Het Paradijs zijn!

Deze FAQ-FAQ bevat samples (vo o r
de p o s tm o d e rn is te n o nd er de
le z e rs : ‘ i s in t e r t e x t u e e l m et’ )
u i t FAQs about FAQs (d o o r Russ
Hersch) op h ttp ://w w w .fa q s .o r g /
fa q s /fa q s /a b o u t- fa q s /. Op d ie
webpagina v in d je ook lin k s naar
een Franse en (v o o r de fre a k s )
een Koreaanse v e r t a lin g van de
FAQs about FAQs.
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oed nieuws voor iedereen die vindt dat er de afgelopen passeert daarbij gelukkig naast onze
weken al genoeg water uit de hemel is gevallen. In de planeet, maar zijn afval, de meteoroïden,
nacht van dinsdag op woensdag (resp. 17 en 18 november) raken ons wel.
valt er ‘steengruis’ uit de hemel. In tegenstelling tot regen zultElk jaar in november kruist de aarde
u dit verschijnsel niet met de tastzintuigen kunnen waarnemen, de baan van de Tempel-Tuttle en is er
maar enkel visueel. Lees dus eerst verder voor u die bunker een verhoogde m eteorenactiviteit te
merken die men de Leoniden noemt
bestelt.
Als je een beetje weet waar en wanneer
te kijken is het echt niet moeilijk om
vallende sterren te zien. Elk jaar zijn er
periodes waarin er beduidend meer naar
beneden vallen dan anders. Astronomen
spreken dan over meteorenzwermen. De
zwerm die bij het grote publiek het best
bekend is, de Perseïden, kent zijn
maximum in de nacht van 12 op 13
augustus en w o rd t door zijn g ro te
meteorenaantal en de zwoele zomertemperaturen door velen waargenomen.
De Leonidenzwerm is één van de relatief
onbekende andere zwermen. Meestal is
deze zwerm weinig spectaculair, omdat
er slechts enkele m eteoren per uur
zichtbaar zijn, maar om de drieëndertig
jaar neemt de activiteit enorm toe en
klinkt de Engelse term voor een meteorenzwerm - ‘shower’ - al veel minder
overdreven.
De z o n e e n v a l l e n d e s t e r ?
Maar wat is een vallende ster eigenlijk? De populaire benaming mag dan
misschien een zeer toepasselijke beschrijving zijn, fysisch gezien is ze
volkomen uit de lucht gegrepen. Als er
ooit een reusachtige gloeiende gasmassa
met een massa van enkele honderdduizenden keren die van de aarde (een
ster dus) op ons petieterig planeetje
valt, betwijfel ik of er nog veel wensen
zullen worden gedaan. In werkelijkheid
is een vallende ster niets meer dan een
nietig stofdeeltje dat toevallig in onze
atm osfeer te re c h t kom t en daar
ve rb ra nd t. Die d e e ltje s, die in
enorme aantallen door ons zonnestelsel zweven, worden meteoroïden genoemd. Enkelen zijn
zo groot als een huis, anderen
hebben de afmetingen van
een tennisbal, maar de overgrote
meerderheid is niet g ro te r dan een
knikker. Als die met een snelheid to t 73
km/sec de atmosfeer induiken, treedt er
een enorme wrijving op. Die wrijving doet
de temperatuur zeer snel stijgen zodat
het deeltje ‘verdampt’ en licht begint uit
te zenden. Dat lichtverschijnsel is in de
astronomie bekend als een meteoor of
‘vallende ster’.
Het spoor begint op een hoogte van
110 km en wanneer dan een hoogte van

80 km is b e re ikt, zijn de m eesten
volkomen opgebrand. Sommige meteoroïden zijn echter zo groot dat ze niet
helemaal kunnen verdam pen in de
a tm o s fe e r, zelfs als ze in stukken
barsten. Deze zeldzame gevallen komen
op aarde te re ch t en gaan vanaf dat
m om ent door het leven als ‘m eteorieten’. Mocht u nu besluiten de bewuste
nacht binnen te blijven uit schrik zo’n
brok op uw hoofd te krijgen, dan raad ik
u aan de rest van uw leven binnen te
blijven. De kans om in het
verkeer om het leven te
komen is immers vele
malen g ro te r. De
s la c h to ffe rs van
meteorieten
beperken zich
v o o rlo p ig t o t
enkele huizen,
een a u to ,
een hond
en een
koe.

(naar het sterrenbeeld Leo, Leeuw,
waaruit de mete-oren lijken te komen).
Maar als de komeet pas gepasseerd is,
wat hij eerder dit jaar gedaan heeft, is
de dichtheid van de meteoroïdenwolk
vele malen groter. Het resultaat is niet
moeilijk te raden.. In 1833 vielen bijna
tien meteoren per seconde uit de hemel,
zodat veel toevallige waarnemers de
indruk kregen dat het einde der tijden
was aangebroken. In 1966 werd gedurende een vijfentw intigtal minuten een
heuse meteorenregen waargenomen.
Maar... in 1933 was er enkel de
normale activiteit. En in 1 899
waren er zelfs geen Leoniden,
geen meteorenstorm, geen
regen, niets!
H ieruit w o rd t duidelijk
dat, als de aarde langs de rand
van de m e te o ro ïd e n w o lk
sch e e rt, er n ie t veel meer
o ve rb lijft van de gigantische
aantallen. Het grote probleem is
dat het onm ogelijk is om op
voorhand te voorspellen waar we
precies de w olk zullen d o o rkruisen en hoeveel meteoroïden
zich daar dan bevinden.

W a a r n e me n !

S t o r m o f mo t -
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r egen?

Veel van de meteoroïden die
door ons heelal zweven zijn afkomstig
van kometen - grote vuile ‘sneeuwballen’
met een dia-meter van enkele tientallen
kilometers. Halley is zo’n komeet. Een
andere komeet is Tem pel-Tuttle. Die
komt om de drieëndertig jaar de aarde
een bezoekje brengen. De komeet zelf

Het zou dus best kunnen dat er niet
veel speciaals gebeurt in de nacht van
17 op 18 n ove m b er (en ook de
voorspellingen gaan in die richting) maar
voor hetzelfde geld krijgen we een heuse
meteorenstorm te verwerken. En die kan
je maar beter gezien hebben. Of niet
soms? Om optimaal van het spek-takel
te genieten zoek je een donkere plaats,
waar je je op ve ld be d, lig s to e l o f
luchtmatras en in een warme slaapzak
installeert. Je kijkt het best halverwege
de horizon en het punt boven je hoofd,
in de richting van het noordoosten to t
het oosten. Als er in die richting veel
lichtvervuiling is, kijkje beter een andere
kant uit. Gevorderde amateurs bepalen
van elke m eteoor het tijd s tip en de
helderheid en sturen de gegevens op
naar een (inter)nationale organisatie die
de waar-nemingen bundelt. Heb je na het
zien van de Leoniden zin gekregen om
op deze manier een steentje to t het

w e te n sc h a p p e lijk onderzoek bij te
dragen, neem dan zeker contact op met
de werkgroepleider. Nu alleen nog hopen
dat de meteorenregen niet in het water
valt...

DDW

A d v e rte n tie

Leoniden: nacht van 17 op 18
november.
Werkgroep meteoren van de
Vereniging voor Sterrenkunde:
Hendrik Vandenbruaene, Kortrijksesteenweg 717, 9000 Gent
(09/245.20.38.)
Bron: Hemelkalender 1998. VVS.

W erkg ro ep S te rre n k u n d e
van de RUG

H

eb je bij die vallende ster een bibliotheek en heeft een
gewenst dat je wat meer pracht van een website, waar je
van de sterren en plane- naast een activiteitenkalender en
ten afwist? Help het lot danwat
eenalgemene informatie genoeg
handje en ga eens langs bij de links vindt om uren bezig te
werkgroep sterrenkunde van de blijven. Op 17 november orgaRUG. Deze studentenvereniging niseren ze een speciale activiteit
weer
heeft zich het ‘populariseren’ van rond
waarde sterrenkunde als hoofddoel zal
gesteld. Regelmatig worden er
voordrachten georganiseerd enl
elke dinsdagavond tussen acht
en tien is er gelegenheid tot Werkgroep sterrenkunde: /
waarnemen met een telesoop oj lok 3.03, derde verdieping
het dak van de Sterre. De lejc
van gebouw S9 op de ster re,
van de vereniging loodsei
Krijgslaan 281, Gent
langs maan, planeten en verrl h o m e p a g e :
http^
melkwegstelsels. Bij slecht weer w w w .student.rug.a c .be/ws Y|
worden de waarnemingen afge- waarnemingen: dinsdagavond
last. De werkgroep beschikt over! van 20h tot 22h.

euR tpLines
Busdiensten n a a r
* 350 BESTEMMINGEN
* 25 EUROPESE LANDEN
NU GOEDKOPER DAN OOIT!

EUROLINES-PASS! Vrijwel
onbeperkt reizen tussen 30
Europese steden voor 30 of 60
dagen! Vanaf 8.390 BF.
NIEUW KANTOOR TE GENT!
EUROLINES
Kon. Elisabethlaan 73
9000 Gent
Tel. 09/220.90.24
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MUZIEK V O O R
O N KR UIDBESTR IJD IN G O ?
O F N E E , 'T IS J A N A C E K S
N IE U W E W E R K M A A R .

J

B, op jouw schouder rust de
zware verantwoordelijkheid de
cultuurpagina’s van Schamper naar
een hoger niveau te brengen. Maak van de
muziekpagina’s iets moois. Het moet niet
altijd de obligate rock zijn. Er zijn nog andere
muziekstijlen. Wat dacht je van klassieke
muziek?’ zei onze hoofdredacteur, mij een
exemplaar van het tijdschrift van VZW De
Verenigde Cultuurfabrieken in de handen
drukkend. Mijn tegenpruttelingen werden
met een vlammende blik van onze hoofdredacteur beantwoord. Als een bange hond
verliet ik het Schamperlokaal, de staart
tussen de benen. Helaas is mijn kennis van
klassieke muziek ongeveer even groot als
deze van onze chef-wetenschappen waar
het op sociale contacten met het andere
geslacht aankomt, m.a.w. I’m dead meat.

Het overwoekerde pad, lieve jongens en
meisjes, is een creatie van Leos Janacek,
die we donderdag 19 november kunnen
ondergaan in De Rode Pomp. Maar de lieve
mensen van De Rode Pomp zouden niet
zulke lieve mensen zijn als ze niet ook enkele
andere artiesten geprogrammeerd hadden
om ons die avond op enkele van hun
meesterwerkjes te trakteren. Want verder
staan nog op het programma: een creatie
van Bernard Baert, twee werkjes van Rik
Verstrepen, bekend van Fukkeduk en Cro
Magnon, en Sandra Lammens die louter
voor ons plezier haar piano op zulke wijze
beroert dat niet enkel ik maar ook u zich
spoedig in de zevende hemel zult bevinden.
Het is er goed toeven.

U merkt het: De Rode Pomp verwent zijn
pappenheimers. En wat zeggen wij d a r ^
I JB

De Rode Pomp - donderdag 19
november 1998

W HEN D IN O SAU R S RULED THE
EARTH

C

ome with me, de recente hit van

Sean ‘Puffy’ Combs is typerend
voor de remake van Godzilla door
het nieuwe money-making team van Hollywood. Want, let’s face it: Godzilla is niet meer
dan een flauw afkooksel van het legendarische Gojira a.k.a. Godzilla, king of
monsters.
Net zoals de oude Japanse dinosaurus
kreeg Kashmir, een legendarisch nummer
van die andere dinosaurus Led Zeppelin,
een totaal onnodige face-lift. Het was
immers niemand minder dan Sean ‘Puffy’
Combs die niet met zijn fikken van het
nummer af kon blijven en het zo nodig
plunderen moest. Het feit dat Jimmy Page
zelf meespeelt in het nummer, verandert niks
aan de lijkenpikkerij waar Puffy een patent
op lijkt te hebben. Maar we zijn hier niet om
Puff Daddy’s rekening op te maken. Daarvoor hebben we immers enkele flink uit de
kluiten gewassen Heli’s Angels, die de heer
Combs nog even willen interpelleren over
deze godslastering.
Wel willen we er u even op wijzen dat Jimmy
Page en Robert Plant, respectievelijk
gitarist en zanger van het legendarische Led
Zeppelin, nogmaals België aandoen en dit
zelfs op 1 december. Een pracht van een
gelegenheid, me dunkt, om samen met uw
vader of moeder de familiebanden nog eens
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aan te halen en collectief uit de bol te gaan
op muziek die er mogelijk voor gezorgd heeft
dat u hier nu rondloopt. Of hoe dacht u dat
uw vader uw moeder verleid heeft ? Page
en Plant mogen in uw ogen en oren dan wel
uit een ander tijdperk stammen, het zijn wel
dezelfde heren die verantwoordelijk waren
voor nummers als Whole lotte love en
Stairway to heaven. Het laatste nummer een
floorfiller annex slow eerste klas, zal er op 1
december niet bij zijn. Het is immers niet de
bedoeling enkel oude Led Zeppelin nummers te brengen. Page en Plant hebben ons
persoonlijk op hun communiezieltje roetzwart en naar de zwavel geurendbeloofd dat de oude Led Zeppelin-fans niet
op hun honger zullen blijven zitten maar dat
er, naast de obligate oude Zeppelinnummers ook plaats zal zijn voor nieuwe
nummers. Mensen die toch de uitvoering
van Stairway to heaven wensen mee te
maken, kunnen zich op 1 december naar het
Schamper-redactielokaal begeven alwaar
het u immer terwille zijnde Schamper-team
u op haar interpretatie van het nummer zal
vergasten. En dit uiteraard geheel onder de
kundige leiding van onze hoofdredacteur
Manu ‘Black dog’ Keuleers. Come with me.

JB

H A N G UW
G ITAAR N O G
NIET A A N DE
W ILG E N ,
U Z O U ZE N O G N O D I G
K U N N E N HEBBEN.

m

bent voor het podium geboren. U
kon gitaar spelen voor u kon lopen.
U heeft meer ritme in uw pink dan een
nog niet ontdekte negerstam in donker Afrik
Muziek geeft u een rush gelijkaardig aan
enkele flinke met Noorderlight gevulde joints.
Kortom, u verdeelt uw tijd tussen uw vrienden), uw studies en uw band / crew... Dan bent
u de man / vrouw die niet wij, maar wel het
Oost-Vlaams Rockconcours zoekt. Ons
sympathieke provinciebestuur had tijd en geld
teveel of was gewoon jaloers op de beruchte
Antwerpse scène -we zij er nog niet helemaal
uit- en besloot om ook Oost-Vlaanderen
muzikaal op te krikken. Dit gebeurde door
middel van een Oost-Vlaams Rockconcours
waaraan verschillende Oost-Vlaamse jeugdhuizen deelnamen en waardoor onder meer
Orange Pecco en Chrome Yellow even van
het succes konden proeven. Het hele gebeuren was zo succesvol dat het Oost-Vlaamse
provinciebestuur -in hun oneindige goedheidbesloten een nieuw rockconcours op tp
starten. En men zoekt nog steeds jong talenlrDus: waant u zich de nieuwe Cobain, hebben
uw vrienden en u het gevoel dat ze Wu-tang
wel enkele lesjes in vuilbekkerij kunnen leren
of vroeg u zich al lang af of uw zanger zich
even snoeverig op als naast het podium zou
gedragen, dan is het nu uw kans. Schrijf u als
de bliksem in en go make us proud. Indien u
over enkele jaren uw MTV-Award in ontvangst
neemt, gedenkt u dan ook even uw dienaar?
Ik zal u immer dankbaar zijn.
Nog een laatste waarschuwing: mocht u de
preselecties halen en u ontmoet backstage
een baardig, langharig figuur die voor zichzelf
uit The times they are a-changing’ neuzelt,
negeer hem dan: het is immers onze algemeen coördinator, een te mijden sujet.
ïg X .i' ^ ^
V,
■ :
4Ï ,
jß

Contactadressen :
Jeugdhuis Zenith, Otterstraat 58,
9200 Dendermonde. (052) 21.28.23
Jeugdhuis Lodejo, Dorp-Oost 1, 9080
Lochristi. (09) 355.56.77
Jeugdhuis Beukenhof, Stationstraat
99, 9900 Eeklo. (09) 377.10.18
Jeugdhuis Terlinden, Raffelgemstraat 8, 9300aalst. (053) 77.75.93
Jeugdhuis ‘t Stadt, Mandemakersstraat 6, 9700 oudenaarde. (055)
49.72.08 ^Provinciebestuur OostVlaanderen, Woodrow wisonplein
2, 9000 Gent. (09) 267.75.94
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Hoe Guislain de dullen b e v r ija d e i^ ^

m

Het museum Dr. Guislain, op het domein van de gelijknamige psychiatrische instelling, herbergt
tijdelijk twee exposities met een sociaal thema. De eerste tentoonstelling bevindt zich op de
serste verdieping en gaat dieper in op de maatschappelijke rol van het kind. Een etage hoger
✓ ind je een fotoreportage over daklozen in New York, met foto’s van Teun Voeten en Jacob Riis.
Nie zijn leerzucht hiermee nog niet bedwongen heeft, kan nog altijd een kijkje gaan nemen op de
Dermanente tentoonstelling over de geschiedenis van de geestesziekenzorg.
FIRST F L O O R : H E T K I N D ,
G E K O E S T E R D E N G E K L U IS T E R D .

H

NEW YORK
Het thema van daklozen in
een g ro o ts ta d werd al
e e rd e r v o o r a rtis tie k e
doeleinden gebruikt. Het
speciale aan deze tentoonstelling is dat ze een eigenzinnige groep daklozen
onder de loep neemt. Deze
mensen leven le tte rlijk
ondergronds. Ze vonden
hun onderkom en in een
ongebruikte spoortunnel in
Manhattan. Elk heeft op
zijn eigen manier van een
stu kje tunnel zijn thuis
gemaakt.

D u r , d u r , d ’êt r e bébé

Deze tentoonstelling, gebaseerd op
het boek Kleine Martelaars van D r .
C a r i n e S t e v e r l y n c k (Standaard,

TUNNELM ENSEN,
D A K L O O S IN

e t kind is n ie t a ltijd een kind
g e w e e s t. In de loop van de
g esch ie de nis w erd h e t kind vaak
beschouw d als m in i-vo lw a sse n e ,
goedkope werkkracht, handelswaar of
afval. De rechten van het kind zijn nog
geen twee eeuwen oud. Het onrecht
tegenover kinderen daarentegen is van
alle tijden en alle klassen. De tentoonstelling biedt een overzicht van al deze
wantoestanden en misbruiken. Je kan
er een hoop ideeën opdoen. Volgende
thema’s strelen uw zieke geest: Terminate your Baby, Kill your Darlings, Child
Play en de Keukenmeidenneurose.

Een eerste gedeelte van de tentoonstelling behandelt de problematiek rond
-“ “ «delingen en weeshuizen en de rol die
t t c -I Napoleontische wetgeving daarin
heeft gespeeld. Je krijg t bovendien
meer uitleg bij historische precedenten
als S t e a d en Dyer. Deze edele heren
waren pioniers in de verdediging van de
rechten van het kind. Dutroux-freaks
onder jullie kunnen zich verdiepen in een
aantal van zijn goeroes. De avantgardistische w itte com ités en d ito
marsen bestonden al voor dit tijdperk.
Aansluitend bij deze studie vind je ook
een exposé over incest en kinderprostitutie. Dit kun je op de tentoonstelling ook nog vinden: de meerwaarde
van levensverzekeringen, verwaarlozing,
Freud en zijn vrie nd jes, s ta a ts - en
fabriekskinderen en strafinrichtingen
voor jonge delinquenten. Ongetwijfeld
had je ook graag g ew eten w a t in
godsnaam een keukenmeidenneurose
wel mag zijn. Als je daar het antwoord
op hebt gevonden, neem je vast zelf zo’n
keukenmeid. (De vrouwen die Brad Pitt
ooit in de rol van liftboy gezien hebben,
weten ongetwijfeld waarover het hier
gaat.)

S E C O N D FLOOR:

De Nederlandse antropoloog en fotograaf T eun
V o e t e n mengde zich vijf
maanden onder deze heterogene groep. Elk van hen
heeft een eigen zwanenzang. Samen verdienen ze
hun geld door het inleveren
van flessen en blikjes. De
tentoonstelling geeft je een
beeld van hun “jo b ” . Je ziet
hoe ze vu ilb a kke n u it pluizen, de blikken transp o rte re n , so rte ren en
J e a n n e k e V a n C a l c k . D it k in d v e r d w e e n o p a c h t j a r ig e l e e f t ij d
inruilen voor statiegeld.
in B r u s s e l e n w e r d in s t u k k e n t e r u g g e v o n d e n . D e m o o r d w e r d
N aast een z e s tig ta l
NOOIT OPGEHELDERD. Het VERKOPEN VAN DUIZEND GEDENKPRENTJES
fo to ’s kun je ook twee
MAAKTE DE OPRICHTING VAN EEN GRAFMONUMENT MOGELIJK.
videoreportages over de
------------------- tunnelmensen bekijken.
Nadelig aan deze reportages is de al te dramatische kruidenm engeling die de docum entaires te
Antwerpen, 1997), is aantrekkelijk om
vreten moet maken voor de kijkersmeute.
te bezoeken door haar overzichtelijke
Waarschijnlijk scheppen bevroren beelden
opstelling en het gevarieerde aanbod
gemakkelijker een documentaire sfeer
aan documentatiemateriaal. Posters,
binnen een artistiek kader.
fo to ’s, boeken, schilderijen, schedula,
b rie v e n , ... kennen een m ooie
schikking in het interieur. Je krijgt
Het bewijs dat het Guislainmuseum
voldoende uitleg en dit in drie talen
zich w il bezigh ou de n m et tijd lo z e
(Nederlands, Engels, Frans) en op vlot
problematiek wordt geleverd door een link
lezende affiches.
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naar het parallelle verleden aan de hand
van enkele fo to ’s van Jacob Riis. Deze
fo to ’s zijn ontleend aan de collectie van
het Museum of the City of New York. Ze
dateren van het begin van deze eeuw,
brengen een soortgelijk verhaal en doen
gemakkelijk denken aan een typische
chaplineske p o rtre tte rin g van het
vagebondskind..
Indien de bezoeker zich niet tevreden
kan stellen met de voorziene tekst en
uitleg die de fo to ’s begeleidt, kan hij of
zij enige nachtkastwijsheid putten uit
Tunnelm ensen:
het
boek
(Tunnelm ensen, A tlas, A n tw e rp e n /
Amsterdam, 1 996), maar hoed je voor
nachtmerries.
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ANDERS OP DAN HET SLOT DOOR TE ZAGEN. HOE MOET HIJ ANDERS THUIS GERAKEN?

Beide tentoonstellingen lopen nog tot en met 30 april 1999 in het Museum Dr. Guislain, Jozef
Guislainstraat 43, Gent. Openingsuren: dinsdag tot vrijdag van 10 tot 17 uur; zaterdag en zondag van
14 tot 17 uur; gesloten op maandag. Het museum is te bereiken met tram 1, 10 of 11 vanaf Gent St.Pieters.

THONET IN STIJL
G E L I E V E N IE T O P D E
S T O E L E N TE Z IT T E N

S

tijdens de bloei van de Jugendstil, kregen
steeds meer architecten interesse in de
m eubels van de firm a T h o n e t. Zij
beschouwden gebruiksvoorwerpen ook

to e le n . H et z ijn n ie t enkel
a ttrib u te n voor een geslaagd
zittend bestaan, maar soms ook
onvervalste kunstvoorwerpen. Dat toont
de te n to o n s te llin g “ Thonet in s tijl”
duidelijk aan. Ze belicht de succes-story
van uitvinder Michael T h o n e t die de
te ch n ie k van h et buigen van hou t
ontdekte en zo de meubelmakers en
kunstenaars uit zijn tijd een schat aan
nieuwe mogelijkheden bood. Door zijn
vernuftig procédé werd het mogelijk
meubels te maken die niet enkel licht en
sierlijk waren, maar tegelijkertijd ook
sterk en bestand tegen de tand des tijds.
Kortom, de man vulde een gapend gat
in de m arkt. Al snel ruilde hij zijn
werkplaats in voor een fabriek en startte
de massaproductie van zijn stoelen. Het
was toen dat hij de beroemde stoel nr.
14 ontwikkelde (zie foto). Deze stoel
kan als één van de meest geslaagde
industriële producten van de negentiende eeuw beschouwd worden en is
vandaag de dag nog altijd erg populair,
ondanks de hinderlijke afdruk die het riet
’ s zomers op de k o rtg e ro k te billen
achte rla at. Rond de eeuwwisseling,
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als kunstvoorwerpen en verbonden hun
naam aan de w erken van T h o n e t.
Sindsdien kunnen zijn ontwerpen to t de
toegepaste kunst gerekend worden. De
firm a evolueerde m et haar tijd en
experimenteerde beginjaren twintig met
modellen uit gebogen staal. Dit materiaal
bood w eer nieuwe m ogelijkh ed en ,
waarop ontwerpers als Le Corbusier en
de Bauhausarchitecten hun artistieke
lusten konden botvieren.
De tentoonstelling to on t de ontwikkeling van de Thonetstoelen en ook een
aantal andere ontwerpen. Voor mensen
die zichzelf, door één of andere onverklaarbare hersenkronkel als stoelenfreak
omschrijven is ze een absolute must.
Voor de anderen die op een gezonde
manier in design geïnteresseerd zijn is
ze best interessant. Tijdens het ronddwalen stootte ik ook op een collectie
A rt Nouveau en A rt Deco kunstvoorwerpen. Geen idee of die ook to t de
te ntoo nste llin g hoorden, maar mooi
waren ze wel.
In g r

id

De tentoonstelling Thonet in
stijl loopt nog tot 13 december
in het Museum voor Sierkunst en
Vormgeving

Rosie

V

anaf 18 november komt Rosie, een Belgische film slechts te bedenken dan iets moois
omdat je dan beter met de werkelijkheid
op internationaal niveau, in de bioscopen. De film werd
voor het eerst voorgesteld op het Internationaal Filmfestival kan omgaan. Ik geloof ook niet zo in de
onschuld van jonge mensen omdat ik zelf
van Vlaanderen in Gent waar hij als openingsfilm veel succes
niet zo was. Ik zeg niet dat ze daar zelf
oogstte bij het publiek. De film won de prijs voor de beste regie verantwoordelijk voor zijn maar jonge
en heeft nu zelfs een oscarnominatie gekregen voor “Beste mensen weten wel van wanten. We zijn
Buitenlandse Film”.
niet meer zo naïef of zo onmondig als
Het hoofdpersonage in Rosie is een
d e rtie n ja rig m eisje, gespeeld door
Aranka Coppens, die in een gesloten
instelling belandde. Ze onthult delen van
haar mysterieuze verleden aan Jimi, een
mooie, rebelse straatjongen, die in haar
ogen een prins is. Rosie vlucht weg in
haar droomwereld om aan de werkelijkheid -ze woont samen met haar moeder
in een klein appartementje in een zielloze
volksw ijk- te ontsnappen. Ook haar
moeders gokverslaafde broer Michel
komt bij hen inwonen en dat maakt alles
nog moeilijker. Het verhaal gaat voortdurend over van de grauwe, d eprimerende werkelijkheid naar de fantasiewereld van Rosie, zonder hierin een
duidelijk onderscheid te maken, zodat je
nooit met zekerheid kan zeggen wat
echt is en wat gefantaseerd is.

SCHAMPER: Waarom heeft u ervoor
gekozen om de film begin jaren tachtig
te laten afspelen?
Patrice Toye: “ Het verhaal had zich
net zo goed nu, als honderd jaar geleden,
als in het jaar 2000 kunnen afspelen. Op
zich is dit vrij onbelangrijk ware het niet

honderd jaar geleden. We hebben dat
rebelse in ons, dat felle, en dat wou ik
laten zien.”

SCHAMPER: Wat mij opviel was
het p e r f e c t e sfeerbeel d dat werd
opgeroepen door de pijpleidingen
en het indust ri et er r ei n. Hoe bent
u op het idee gekomen om die
omgeving t e gebruiken?

De film werd geregisseerd door
P a t r i c e T o y e , die hierm ee haar
langspeeldebuut maakte. Ze regisseerde
wel reeds enkele kortfilms ( onder andere
Vrouwen willen trouwen waarmee ze in
1993 de Joseph Plateau Prijs voor de
Beste Belgische Kortfilm won) en werkte
ook mee aan een aantal documentaires
voor de BRTN en de VTM. Op dit moment
w e rkt ze aan de realisatie van een
volgende langspeelfilm.
Schamper sprak met Patrice Toye en
Aranka Coppens over het maken van
deze film.
SC HA MP E R : Had u de f i l m
volledig vo or af bepaald of zijn er
tijdens het draaien nog e le m e n t en bijgekomen?
Patrice Toye: “ Er was erg veel op
voorhand bepaald maar aan de dialogen
werd tijdens de re p e titie s nog veel
gesleuteld. Dat kan ook moeilijk anders
als je met een karakter als Aranka werkt.
Zij zorgde ervoor dat het scenario bleef
leven. Er moesten voortdurend kleine
dingen gewijzigd worden, wat het maken
van de film alleen maar boeiender
maakte. Maar in grote lijnen lag alles vast
want met het beperkte budget konden
we ons niet perm itteren om veel te
improviseren.”

dat ik de film heel graag wou kaderen in
mijn eigen jeugd. In die periode was ik
zelf twaalf of dertien jaar en dus kende
ik die jaren ook het beste. Ik wou de sfeer
van toen meegeven, die muziek, die
kleding, ...”
SCHAMPER: U laat de fantasiewereld
van Rosie niet afspelen in feeërieke
decors, alles is grijs, monotoon, ...
P a t r i c e T o y e : “ Ja, soms is de
fantasie dan ook gruwelijker dan de
werkelijkheid in de film. Ik ben het ook
een beetje beu dat alle films die over
verbeelding gaan, zich afspelen in
perfect worlds. Het is niet altijd rozengeur en maneschijn in onze gedachten,
soms is het zelfs makkelijker om iets
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Patrice Toye: “ Langs de ene kant
was er de Luchtbal, een sociale woonwijk
in Antwerpen in mijn buurt, maar ik wou
er ook iets universeels in brengen, iets
onbelgisch. Ik had een soort wasteland
nodig, een plaats waar de wereld eindigt.
Aangezien we in België geen woestijn
hebben en ik geen gebruik wou maken
van het platteland omdat het dan weer
te dicht bij die “ boerenfilm kes” zou
aanleunen, heb ik voor de industrie
gekozen. Je hebt die hardheid, die
grauwheid, die dooie dingen en daar
moet je dan als mensje maar in overleven...”
SCHAMPER: U h e e f t ook al
kort fi l ms g e ma ak t , zijn er t h e m a ’s die vaak bij u ter ugkomen?

Patrice Toye: “ De gewone mensen, mensen als jij en ik. De kleine dingen,
dingen uit mijn eigen omgeving. Hier
bijvoorbeeld het begrip voor een meisje
dat de foute kant opgaat, dat ontspoord
is. Films over familiebanden, ontwrichte
situaties, dingen die nü gebeuren. Je
moet me bijvoorbeeld niet vragen om
een film a la Godzilla te maken. Dat
kunnen ze ten eerste in Amerika veel
beter en ik maak zelf liever een film over
kleine th e m a ’s, over het dagelijkse
leven.”
SCHAMPER: Is het voor u een
l o g i s c h e s t a p om na e n k e l e
kortfi l ms ook een langspeelfilm
t e maken?
Patrice Toye: “ Het is jammer dat
een k o rtfilm nog steeds w o rd t beschouwd als het zwakkere broertje. Het
is een heel aparte kunst: je moet het
maar eens proberen om in tien minuten
een verhaal te vertellen. De kortfilm zou
terug wat meer respect moeten krijgen.
Het is trouwens de mooiste manier om
het vak te leren kennen. Datt zou meer
gedaan m oeten w orden. Wat Rosie
b e tr e ft wou ik vo oral h e t verhaal
vertellen en ik had te weinig tijd om het
in een kortfilm te vertellen. Daarom heb
ik een langspeelfilm gemaakt, niet omdat
ik dacht dat het daar nu tijd voor was.”
SCHAMPER: W a t vi nd t u z el f
het leukste om t e doen; d oc um e n ta ire s , k o rtfilm s of deze

l angspeelfilm?
Patrice Toye: “ Er is niet echt iets
dat ik het leukst vind, maar het is logisch
dat w a tje het laatst gedaan hebt, je het
nauwst aan het h art lig t. Maar het
volgende zal je ook fantastisch vinden,
je wil altijd méér en beter.”
SCHAMPER: Is het moeilijk om
hier in België een film t e maken?
Vind j e gemakkelij k sponsors en
verdel ers?
Patrice Toye: “ Moeilijk? Wat is niet
m oeilijk tegenw oordig? Het is voor
niemand nog gemakkelijk, ook niet voor
een tandarts. Er w ordt heel veel geklaagd, maar je mag je n ie t laten
tegenhouden. Als nieuwkomer moet je
gewoon dingen maken, zelfs als je daar
nog niet onmiddellijk het juiste materiaal
voor hebt. Je moet niet te vlug opgeven
o f g efrustee rd raken, maar keihard
vechten.”
SCHAMPER: Een l aat st e vr aag j e. Uit de meer dan vi j f honderd
meisjes h e e f t u Aranka gekozen.
Waarom?
Patrice Toye: “ Ze is schitterend,
een echt n a tu u rta le n t maar ze was
moeilijk te vinden. De meeste meisjes
hadden een deeltje van het personage
in zich, maar Aranka had alles in zich. Ze
is zowel de rebel als het moedertje,
zowel het duiveltje als het onschuldige
kind en dat had ik nodig. Rosie mocht

niet ééndimensioneel zijn, want dan zou
je haar als toeschouwer na drie minuten
beu zijn.”
SCHAMPER:
moeilijke rol?

Was

dit

geen

Aranka Coppens: “ Neen, dat was
niet moeilijk, ik deed dat gewoon.”
SCHAMPER: Vond je het t o f om
zo in een film mee t e spelen?
Aranka Coppens: “ Ik vond dat heel
leuk want het was mijn droom om ooit
eens in een film mee te spelen. Ook de
sfeer op de set was heel to f. Het was
een to ffe ploeg om mee samen te
werken en er werd heel wat afgelachen
tijdens het filmen. Wat het nog leuker
maakte, was dat ik totaal niet verwacht
had dat ik uitgekozen zou worden.”
S C HAMPER: Ho e b en j e er
b i j g e k o m e n om e r a a n mee t e
doen?
A r a n k a C o p p e n s : “ Ik had een
krantenartikel gelezen waarin stond dat
ze nog iemand zochten om de hoofdrol
in een nieuwe Belgische film te spelen.
Ik heb toen een brief geschreven met
fo to ’s van mezelf erbij. Dan kreeg ik het
antwoord dat ik auditie mocht komen
doen en zo ben ik nog verschillende
keren a u d itie m oe ten gaan doen.
Uiteindelijk ben ik het dan geworden!
Maar

t j e

Absurde humor op zijn best

B

lack cat, white cat, een Kusturica. Hij probeerde voortdurend om
film van Emir Kusturica (die scènes te creëren in plaats van een pure
ook Underground regis- docum entaire te maken. Uiteindelijk
seerde) is een van de beste
heeft hij dan aan Mimic gevraagd om van
films die ik de afgelopen al deze ideeën een samenhangend
maanden gezien heb. Het gaat verhaal te maken en zo komt het dat de
hier over een ruim twee uur documentaire geen documentaire bleef,
durende film vol grappige maar een echte film werd.
beelden, absurde dialogen en
Het is een film over de liefde tussen
onwerkelijke situaties, ge- twee jonge mensen, de corruptie van een
mengd met opzwepende zigeu- aantal m islukte crim inelen en over
nermuziek. De grenzeloze wankele vader-zoon-relaties. Matko, een
verbeeldingskracht van Kustu- zigeuner zonder al te veel scrupules,
samen met zijn achttienjarige
rica en zijn co-scriptschrijver woont
zoon aan de oevers van de Donau. Hij
Gordan Mimic zorgt voor een houdt zich daar bezig met allerlei illegale
wervelend spektakel waarbij je handeltjes. Op een dag denkt Matko de
geen moment de kans krijgt je grote slag te kunnen slaan en hij wordt
te vervelen.
hierbij zelfs gesteund door de peetvader
De film was oorspronkelijk bedoeld als
documentaire over de zigeuners die in
Underground de boel opvrolijkten. Maar
d it concept was niet voldoende voor
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van de zigeunergemeenschap. Maar hij
wordt door Dadan, een maffioso van het
allerergste soort, in de maling genomen.
Om zijn schulden te kunnen inlossen
wordt Matko door Dadan verplicht zijn

zoon Zare uit te huwelijken aan Dadans
(lelijke) zuster Afrodita (o f Ladybird,
zoals ze ook nog wel genoemd wordt).
Zare is echter verliefd op Ida, een knappe
barmeid, en A frodita droom t van de
ontmoeting van een grote man waarbij
er liefde op het eerste gezicht zou zijn.
Op de dag van hun gedwongen huwelijk
verzinnen beide jongeren een list om aan
hun noodlot te ontsnappen, met alle
gevolgen van dien...
Kort samengevat: deze film over
dode en toch levende grootvaders, over
kleine meisjes die zich in boomstronken
ve rb e rg e n ,
o ve r
sluwe
derderangsgangstertjes die in hun eigen
val lopen, over varkens die a u to ’ s
o p e te n , ganzen die als handdoek
g e b ru ikt worden en ka tte n die een
poëtische rol spelen, is een absolute
aanrader voor liefhebbers van absurde
humor en voor om het even wie die van
een leuke film houdt.

The Truman
Show

H o lly w o o d p re n t v a n P e te r
W e ir, m e t J im C a rre y en

D

Ed H a rris

e nieuwste kaskraker uit
Hollywood! De film van de
eeuw! Jim Carrey in een
nooit geziene rol! Geeuw, help,
snurk, help! Dat zal wel menig
homo sapiens met meer dan
één hersencel gedacht hebben
na de ononderbroken commerciële indoctrinatie van Peter
Weirs nieuwste creatie:The
Truman Show. En maar logisch
ook! Nu, deze film met breedsmoel en druiloor Carrey is alles
wat al zijn vorige miskleunen
nog in geen lichtjaar waren:
bekijkbaar! Of het hier om ‘s
jaars grootste understatement
of overstatement gaat, kan
enkel jij, de subjectieve bioscoopganger uitmaken.
Het vehaal achter de hype:’de wereld is
een schouwspel,
en de Burbank-studios hebben alle televisierechten. Ster
van het schouwspel is Truman (Jim
Carrey), een schaapachtig cartoon-figuur
dat onwetend de hoofdacteur is in zijn
eigen soap:’The Truman Show’. Creator
van zijn de soap is Christof (Ed Harris),
geflipt tv-producent en geëerd manipulator van heel het media-bedrog In de
handen van de ‘creator’ is Truman een
gedwee Pinocchio-kloon, to t wanneer
bizarre fenomenen zijn B arbie-leventje
omvergooien en hij zijn tw eedim ensionaal pak om ruilt voor een ruimer
driedimensionaal kostuum.
Al vanaf de release van de film is dit
visueel vernuft omschreven als fantastisch, schitterend, verbluffend, knap,
fo rm id a b e l,e tc ...D e o ntg in n in g van
superlatieven in de dikke Van Dale leek
onuitputtelijk. In diezelfde bijbel staan
echter ook termen als ‘ karikaturaal’ ,
‘ste rie l’en ‘glad’, die even goed van
toepassing zijn op deze prent. Qua
ideëen g e tu ig t The Trum an Show
inderdaad van een verbluffende originalite it, maar qua u itw erking lo o p t de
brillantine net iets te vlot van het doek.
Weirs opzet getuigt van een gezonde
kritische blik op de maatschappij, maar
zijn opzet is aalglad en te afgemeten.
B o tto m line: een visueel g epolijste
jo y rid e langs de grenzen van het
groteske. Love it or hate it !
——
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V ictoria
Nîeuw poorttheater
N ieuw poorttheater

'O n w a a rs c h ijn lijk N o rm a a l E indigend V e r h a a l18 t.e .m .2 0 novem ber

Vooruit
Vooruit
Vooruit

'P o in t B la n k '[ Stan): 18 t.e.m .21 novem ber, M in a rd , 20u

Kon.Toneelver.G.B. Shaw
De Vlaamse
Gele Zaal

B oeing-B oeing’: 2 8 & 2 9 novem ber en 5 decem ber, Ondebergen 61

NTG

'O nder h e t m e lkw o u d * 25 t.e .m .2 8 novem ber
'M e n s c h , d u r f te le v e n !': 18 t.e.m .21 novem ber, 20.30u
'E sca la tie O rd in a ir' ( Het Toneelhuis): 24 t.e .m .2 8 novem ber, M in a rd , 20u
'Oom W anja' (F act): 25&2G novem ber, T heatrzaal, 20u
'II Fondam ento' : 2 0 , 2 4 , 2 6 , 2 7 , novem ber, 20u en 22 novem ber, 15u
'K la s s ie k -hedendaags : F e s tiv a l G ent-A m ste rd am -M o skou ": 2 7 ,2 8 & 2 9 novem ber, 20.30u

MAANDAG 16 NOVEMBER

Vredehuis

'Shall we dance?' (film over dance)

band, lOu

N ieuw poorttheater 'Collage', 20.30u (bijna uitve rko ch t!)

praattafel:'Congo mon am our'+ Congolese live-

De Rode Pomp

DINSDAG 17 NOVEMBER
Damberd

'Likalo'(Afrika-Belgie) (g ra tis !)

Film Plateau 'The B irth of a Nation', 20u

'Novembermusic: Frederic Rzevski', 16u

MAANDAG 23 NOVEMBER
Logos 'All Ackhouden & Alham'tSyrische protestliederen),
M auricio Kagel (w e rk voor tape), 20u

DONDERDAG 19 NOVEMBER

DINSDAG 24 NOVEMBER

Film Plateau 'The Lady from Shangai', 20u

Damberd

Vooruit

Film Plateau ' M a tro o s ',' W ritten on the Wind', 20u

'La Pantera lmperial'(Bach, muziektheater),

Thea

'Bo Van Der W erf K w a rte t' (g ra tis !)

Bijloke Bijlokeconcerten: M ahler, 20u

Vooruil
V ib e rfI

lephlex A llsta rs', met o.a. ’Aphex Tw in',' Luke
tzaal, 22u

WOENSDAG 25 NOVEMBER
Ongeduld', 20u

VRIJDAG 20 NOVEMBER

pencer BI ues Explosion', Concertzaal,

'muziek en k ritie k ', 'the people united w ill never be
efeated', 20u
Rode Pomp
Vooruit

DONDERDAG 26 NOVEMBER

'Barok in de Barak', 20.30u

Bijloke'Romantische m otetten', 20u

Lateau 'Entuziasm', 20u

'Symphony Dechirée', Luc F e rra ri (1

Geluid), Domzaal, 20u

■uit

'Palinckx', ’ The Ex', (Vooruit

Intercultureel Ontmoetingscentrum

'Zikkimin

Vooruit

'M arrakech Emballages Ensemble', Kafee, 23u

Jeugdjaren'),Turkse Film, 20u

(g ra tis !)

Vooruit

Intercultureel Ontmoetingscentrum

'Wim M ertens'Jheaterza;

ZATERDAG 21 NOVEMBER
Magazijn

'T rig g e rfin g e r'

Democrazy

'Groove Station', 250BEF, 20u

De Rode Pomp

Logos Logos Ensemble, Frederic Rzewski (piano), 20u
Vooruit

Ako Ensemble, Helmut Oehring & IrisT e r

Vooruit

'Anouk',

Gele zaal
'Klassiekdam-Moskou', 20.30u

Schiphorst (Vooruit Geluid), Domzaal, 17u
Vooruit

ZONDAG 22 NOVEMBER
Logos M atthias Kaul (slagw erk), Catharina Vickers (piano),

, 20u
: Festival Gent-Amster-

Vooruit
'T rip lic ity ', Retina Dance Company, op locatie in
Vooruit, 19u
Vooruit

'Hard Shoulder', Retina Dance Company,

Theaterzaal, 20u

Luc F e rra ri (elektro-akoestisch), vanaf 11u

ZONDAG 29 NOVEMBER

Vooruit 'Antigone Legend', Frederic Rzewski, Domzaal, 17u
Vooruit 'De Staat',Louis Andriessen,Theaterzaal, 20u

•

ZATERDAG 28 NOVEMBER

'Prometheus Ensemble' M auricio Kaugel

:'Der Tribun', Concertzaal 20u

* I

'Bach mag in de Barak', 20u

VRIJDAG 27 NOVEMBER

vanaf 11u
Sneeuwconcerten, 20.30u

'The Congee'

(wereldmuziek), 21.30u (g ra tis !)

Logos 'muziek en k ritie k 2 ', 'een duur geluid', 'black riv e r ',
De Rode Pomp

Geluid),

1,20u

Consevatorium .

'Concertreeks Lyrica', 15u

De Rode Pomp

'Poolse M iniaturen', 20.30u

GRÄTISK0RTE
8 v r ijk a a r te n vo o r T h e F a ll of th e
H o u s e of U s h e r’ in A re a (nog to t 19
d e c e m b e r)

5 v r ijk a a r te n vo o r ie d e r c o n c e rt van
Logos (z ie a g e n d a )

