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Ham sterpsychose
Er is er een tje  dood, hoera, hoezee

Kerstmis: een periode die 
bol staat van de goede 
voornemens en van 
vrede op aarde voor alle 

mensen van goede wil. 
Globaal gezien zou ik hier blij 
mee moeten zijn want mis-
schien, heel misschien, zullen 
enkel mensen zich toch aan 
een paar van hun goede 
voornemens houden en de 
wereld zo een beter plaats 
voor ons allen maken. En toch 
heb ik er serieus de smoor in 
want voor de korte berichtjes 
is dit namelijk een moeilijke 
periode. Lachen met mensen 
van goede wil gaat zelfs mij 
net iets te ver.

Neem nu Professor dr. J .A .  T has  
(vo o rz itte r van Vakgroep Zuivere 
Wiskunde en Computeralgebra van de 
RUG) die zopas verkozen werd to t 
Bestuurder van de Klasse van de 
Wetenschappen van de Koninklijke 
Academ ie voor W etenschappen, 
Letteren en Schone Kunsten van 
België. £ £ £  Nu zou ik daar echt wel 
een paar grapjes over willen maken, 
maar ik kan mij er maar n iet toe 
brengen. Want, en hier ben ik zelf steil 
van achterovergevallen, ik ben écht blij 
voor hem. Die zak dat wel verdiend 
hebben, denk ik dan. En qua einde- 
jaarscadeautje is het ook niet niks: 
“ Bestuurder van de Klasse van de 
Wetenschappen van de Koninklijke 
Academ ie voor W etenschappen, 
Letteren en Schone Kunsten van 
België” . Het is wel een mond vol, maar 
het staat wel mooi in je briefhoofd, 
niet? £££ Misschien ben ik wel ziek, 
heb ik iets verkeerd gegeten of is mijn 
geweten eindelijk komen opdagen? 
£ £ £ Hoog tijd dat ik opnieuw het kind 
in mij ontdek. In tegenstelling to t wat 
in deze post-Dutroux tijd in alle media 
languit wordt verkondigd zijn kinderen 
immers helemaal n iet lie f en on-
schuldig, maar doortrapte  smeer-
lapjes van het zuiverste water. Als u 
mij niet gelooft moet u maar eens op 
een speelplaats één van de meutes in 
het oog houden op het moment dat 
zij haar duivels loslaat op de klasnerd.

Veel compassie kennen die rekels niet. 
£ £ £ En toch blijven we ze als kas-
plantjes behandelen. Zo kregen in de 
Verenigde Staten de ouders van enkele 
negenjarigen een mooie brief waarin de 
schooldirectie verklaarde dat er psycho-
logische opvang voor hun kroost voor-
zien was. De klashamster was immers 
gestorven en dus dienden de kinderen 
op gepaste wijze opgevangen te worden 
om elk teken van een aanstormend 
jeugdtrauma onmiddellijk in de kiem te 
smoren! £££ Reactie van de kinderen: 
“ Dat beest sliep toch de hele dag, dus 
zoveel verschil maakt dat niet” , of “ons 
nieuwe klasdier (een cavia, sic.) is véééél 
leuke r!” . £ £ £ In de Aula van de 
Universiteit Gent vindt op woensdag 1 6 
december dan weer een studiedag plaats 
aangaande het kind in de eenen-
twintigste eeuw. Dit omwille van de snel

evoluerende omstandigheden waarin 
kinderen opgroeien: gew ijz igde 
rollenpatronen, nieuwe samenlevings-
vormen, de 32 bits spelconsole die 
nog maar pas uit is en daar is de 64 
bits reeds... blablabla. Uw eigen blabla 
over dit onderwerp kan u kwijt op het 
nummer 0 9 /2 3 2  47 35. £ £ £  Voor 
nog meer blabla kan u op 14, 15 en 
1 6 december terecht op het door de 
leerstoel  Karei Geirland (faculteit 
L e tte ren  en W ijsbegeerte ) 
georganiseerde sym posium  
“Chambres Séparées”. £ £ £ Op dit 
symposium zal nagegaan worden hoe 
de hedendaagse kunst en macht zich 
tegenover elkaar verhouden. En dat 
de blabla aldaar wel degelijk het ‘gala 
van het gouden oog ’-niveau zal 
overstijgen bew ijs t onderstaand 
citaat uit het persbericht: “Anderen 
hanteren hun artistiek vermogen als 
wapen tegen bepaalde maatschap-
pelijke fenomenen of instituties die zij 
wensen te ontkrachten. Dit leidt to t 
diverse initiatieven waarbij kunste-
naars aanvechtbare feiten hekelen, de 
macht grijpen en zich verantwoorde-
lijkheden uit de kunstsector toe-

ëigenen. Deze acties kunnen vrij ludiek 
of subversief zijn. Daarnaast ontstaan 
pro jecten die door hun systeem - 
ontwrichtend en agressief karakter 
ronduit terroristisch kunnen genoemd 
worden. Zouden kunst en anarchie 
wezenlijk met elkaar ver-bonden zijn? 
Is anarchie ook uiting van macht? Wat 
vertelt ons kunst binnen dit spel van 
paradoxen? Of overleeft de paradox en 
zwijgt het kunstwerk?” Voor de waar 
en wanneer moet u bij Dr. Francisca  
V a n d e p i t t e  o f D r s .  P h i l i p p e  
P i ro t te  op het nummer 0 9 / 2 6 4  41 
1 9 zijn want ik maak er echt geen 
woorden meer aan vuil. £ £ £ Bent u de 
overvolle fietsenherstelplaats ook zo 
beu?. Zit u in de buurt van De Sterre 
op kot en zou u bij elke platte band die 
dodenmars richting Blandijnberg liever 
achterwege laten? Stop dan met klagen 
en doe er iets aan! Surf naar de website 
van F i l i p  C u p p e n s  ( h t t p : / /  
bewoner.dma.be/fcuppen/fiets/) en 
schenk hem uw handtekening. Filip 
Cuppens voert immers al enige tijd  
actie voor een uitbre id ing van de 
fie tsenhe rs te lp laa ts , een tweede 
fietsenherstelplaat in de omgeving van 
De Sterre, en een openbare verkoop 
van a fgedankte  en tweedehands 
fietsen op het Sint Pietersplein bij het 
begin van het academiejaar. £ £ £ Alle 
macht aan de consument! £ £ £  Doen 
dan weer w erke lijk  alles om die 
consument -en zijn centen- naar Gent 
te lokken: het Gents stadsbestuur. Zo 
voorziet de sportdienst van 1 6 to t 20 
december een echte winterspeeltuin. 
Dit in het kader van de kerstmarkt op 
het Sint-Baafsplein. Men zal er in de 
speleobox kunnen duiken, paalklimmen, 
van de langlaufpiste donderen en naar 
verluidt liggen ook pijl en boog klaar. 
£ £ £ In combinatie met het paal-
klimmen kan dat laatste trouwens nog 
leuk worden. £ £ £ Verder is er nog een 
ijspiste voorzien op het Emile Braun- 
plein. Dit elke dag van 11 u to t 20 u. 
Gelooft u mij niet, bel dan naar het 
nummer 09 /2 4 3  88 83 en daar zullen 
ze precies hetzelfde vertellen. Of iets 
totaal anders, afhankelijk van uw vraag.
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Edito? Hallo?
Normaal gezien staat hier het edito van onze hoogeachte hoofdredacteur. 
Doorgaans kunnen wij deze hoofdredacteur geen gebrek aan inspiratie verwijten, 
maar deze keer was een half uurtje voor de deadline echt te nipt. Daarom, to t 
meerdere glorie van onszelf, drukken we hier een artikel af dat verscheen in De 
Morgen. Had Guy Van V l ie rden  ook gebrek aan inspiratie of was het een 
goed Schamper-arX.\ke\? Die vraag laten we aan u om te beantwoorden en 
ondertussen w rijft MDG, de auteur van het kwestieuse artikel, monkelend in 
zijn weelderig baardhaar.___________ _________________

Universiteit kampt met 
wapentechnologische 

erfenis
GENT.

VAN ONZE MEDEWERKER

Begin november, letterlijk 
aan de vooravond van 
wapenstilstand, besliste de 

raad van beheer van de Universi-
teit Gent (RUG) om alle banden 
met de militaire industrie naar 
het verleden te verwijzen. Die 
verrassende stap was groten-
deels te danken aan niet aflaten-
de druk van de studentenbevol-
king en werd daar dan ook op 
gejuich onthaald. Nog geen 
maand later echter weerklinkt 
er al kritiek: een aantal adder-
tjes onder het gras zorgen 
ervoor dat de 
Gentse univer-
siteit nog niet 
helemaal ver-
lost is van de 
wapentechno- 
logie.

De eerste 
schaduwkant 
van het ver-
haal is het feit 
dat alleen 
bedrijven die 
zich bezighou-
den met de ontwikkeling van 
technologie die ‘uitsluitend’ 
militaire doelen dient geviseerd 
worden. In het verleden was de 
academische overheid helemaal 
niet zo kieskeurig. Ze verleende 
haar diensten aan al wie daar-
om vroeg, en ervoor betaalde 
uiteraard. In het nieuwe besluit 
staat vermeld dat zelfs het ver-
schaffen van huisvesting aan 
wapentechnologische bedrijven 
uit den boze is. Maar dat 
‘wapentechnologisch’ wordt 
dus niet al te breed geïnterpre-
teerd. Noodgedwongen, zo 
wordt gezegd, wantje kan moei-
lijk de ontwikkeling van om het 
even welke technologie verbie-
den omdat je vermoedt dat die 
ook wel eens voor militair

gebruik van pas zou komen.
Maar ook voor technologie die 

wél ondubbelzinnig dient voor 
oorlogsvoering blijkt er nog een 
toekomst binnen de muren van 
de RUG. Het studentenblad 
Schamper pakt in zijn laatste 
nummer uit met het verhaal 
van Expert Software Systems, 
een informaticabedrijf geves-
tigd in het universitaire techno- 
logiepark van Zwijnaarde. 
Behalve aan een ruime waaier 
van burgerlijke toepassingen 
wordt daar ook aan software 
voor militair gebruik gewerkt. 
E2S, zoals de firma afgekort 
heet, biedt bijvoorbeeld syste- 

________ men aan om de

; Langdurige 
contracten staan 
boycot militaire 

industrie in de weg

elektronica van 
gevechtsvlieg-
tuigen te verbe-
teren. De Belgi-
sche
luchtmacht is 
klant met haar 
Mirages en F- 
16’s. Dat strijd-
machten tot de 
doelgroep van 
het bedrijf 
behoren, blijkt 

duidelijk uit het aparte hoofd-
stukje ‘Defense and Avionics’ op 
de Internet-site waar de firma 
haar diensten aanprijst.

Het lijkt er dus wel op dat E2S 
onder de noemer valt van bedrij-
ven die de universiteit wil 
weren. Probleem is echter dat de 
beslissing van de academische 
overheid alleen slaat op nieuwe 
overeenkomsten. In dit geval 
betekent het dat de RUG de 
wapentechnologie nog liefst 42 
jaar zal moeten dulden binnen 
haar muren. Schamper wist 
immers te achterhalen dat E2S 
pas in 1990 een contract afsloot 
met de RUG, die het bedrijf voor 
vijftig jaar plaats biedt op de 
gronden van het technologie- 
park. Guy VdQ Vlierden
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Taeldem an ta lks

Hij is een zeer drukbezet man en al decennia lang een begrip 
aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Hij noemt 
zichzelf een Bourgondiër en hij is ook gek op Wannes van 
de Velde, Dire Straits en Elvis Presley. Met bierviltjes en andere 

hebbedingen betreffende het lekkere gerstenat doe je hem een 
enorm plezier, want die verzamelt hij al jaren. Hij is een man van 
woorden (en daden) en heeft verder geen inleiding meer nodig: 
een interview met professor Johan Taeldeman.

SCHAMPER:Wanneer  b en t  u b e -
ginnen lesgeven?
T a e l d e ma n : Ik ben meteen na het af-
studeren in het hoger onderwijs verzeild 
geraakt. In 1 966 trok ik naar de UFCIA 
om daar assis tent Nederlandse en 
Engelse taalkunde te worden. In 1969 
ben ik dan naar Gent teruggekomen en 
ik ben nu dus aan m ijn d e rtig s te  
academiejaar aan de RUG bezig. 
SCHAMPER: Is er veel  ve randerd  
sinds u de opleiding Germaanse  
ta len  volgde?
T ae l d eman : Ja, er zijn toch wel drie grote 
verschillen. Ten eerste moesten studen-
ten in de jaren ‘60 nog drie Germaanse 
talen kennen. Tegenwoordig moet je 
maar twee talen kiezen uit Nederlands, 
Engels, Duits en Zweeds. Ten tweede 
waren er vroeger geen oefeningenlessen 
en liet de praktische taalvaardigheid dus 
veel te wensen over. Niettemin kregen 
we wél oefeningen op het examen. En 
een derde groot verschil be tre ft de 
letterkunde. Vroeger heette de richting 
‘Germaanse filologie’ en filologie houdt 
eigenlijk in da tje  vooral oudere teksten 
bestudeert. Cyriel Buysse was dan ook 
de ‘modernste’ Vlaamse auteur die wij 
onder de loep namen. Tegenwoordig 
gaat men dieper in op meer recente 
literatuur.
SCHAMPER: Hebt  u een vo ork eur  
v o o r  d o c e r e n  o f  v o o r  w e t e n -
schappel i jk  onderzoek?
T a e l d e m a n : Ik probeer een gezond 
evenwicht te vinden tussen die twee. Ik 
vind het erg belangrijk dat een prof 
tijdens  zijn  lessen ie ts  laat dóór-
schemeren van zijn  s p e c ia lite it. 
Studenten merken immers zeer goed 
wanneer een lesgever spreekt over iets 
wat hij door en door kent. Jammer 
genoeg worden doceren en w eten-
schappelijk onderzoek steeds meer 
gescheiden wegens een te ko rt aan 
academisch personeel. In onze vakgroep 
zijn er slechts twee docenten en drie 
assistenten en dus gaat er zeer veel tijd 
naar lesvoorbereidingen. De resterende 
tijd gaat dan eigenlijk naar het stimuleren 
van onderzoek door jonge mensen. We

vragen p ro jec ten  aan, zoeken 
geldschieters en begeleiden dan die 
projecten. Als je dus het doceren en het 
begeleiden van wetenschappelijk onder-
zoek al bij elkaar optelt, dan schiet er 
niet veel tijd meer over om ook zelf nog 
veel op papier te zetten. Ik schrijf af en 
toe wel een artikel, maar werken van 
langere adem kan ik me voorlopig nog 
niet perm itteren. Gelukkig is er een 
oplossing voor d it probleem want 
volgend jaar wordt onze staf uitgebreid

m et een derde docent en nog een 
assistent.
SCHAMPER: D ia le c to lo g ie  is uw 
sto kpaard je .  Van w aar  die i n t e r -
esse in d ia lecten?
T ae l d eman : Dat is eigenlijk het resultaat 
van een samenloop van omstandig-
heden. Ik had al zeer vroeg een aanleg 
voor talen, maar ik was zeker niet voor 
dialectologie in de wieg gelegd. Eigenlijk 
hee ft dat veel te  maken m et mijn 
geboorteplaats Kleit. Het is een over-
gangsgebied waar je van kindsbeen af 
met je neus op veranderende taalfeiten

gedrukt wordt. In onze straat alleen al 
werden er vier verschillende dialecten 
gesproken. En later vroeg een hoogleraar 
mij om eens een grondige studie te 
maken van dat gebied. In de jaren ‘60 
leerde ik dan bovendien Georges de 
Schutter kennen, die nu docent Neder-
landse taalkunde is aan de UIA. Hij liet 
mij kennismaken met de Chomskiaanse 
linguïstiek en algemene theoriëen over 
taal en taalverandering en ik heb me daar 
dan in verdiept. En al die elementen 
samen hebben er eigenlijk voor gezorgd 
dat ik in de richting van de dialectologie 
terecht ben gekomen.
SCHAMPER: Wat  v indt u ervan dat  
men in bepaa ld e  t e l e v i s i e - p r o -  
g r a m m a ’s t e r u g g r i j p t  naar  d ia -
le c te n  en voora l  dan naar  het  
A n tw e rp s e  dia lect?
T ae l d eman : God ja, een van de redenen 
die de programmamakers daarvoor 

aanwenden is dat 
dialecten natuur-
lijke r zouden 
klinken. Ik vind dat 
geen goed teken 
voor een ta a l-
gemeenschap! Het 
zou immers bete-
kenen dat het gros 
van de mensen en 
vooral de jongere 
generatie acteurs 
zich niet meer op 
een na tuu rlijke  
manier in het AN 
kunnen uitdrukken. 
Volgens mij 
schieten bepaalde 
op le id ingscen tra  
voor acteurs te  
kort in de lessen 
ta a lb e h e e rs in g . 
Begrijp mij ook niet 
verkeerd hé. Ik vind 
niet dat er alleen 
maar AN-televisie 

m oet komen. Maar ik vind het een 
verontrustende ontwikkeling dat men in 
‘natuurlijke' en 'plezante’ televisie dia-
lect praat en dat men voor de serieuzere 
programma’s naar het AN overschakelt. 
Veel jonge mensen leren het AN immers 
niet thuis, maar op school of via de me-
dia. En als precies die voorbeelden dan 
veronderstellen dat je je in het AN niet 
kunt amuseren, dan is dat natuurlijk 
uiterst gevaarlijk voor de ontwikkeling 
van onze standaardtaal. Ik heb dan ook 
bewondering voor mensen als Ben 
Crabbé en Kurt van Eeghem, die zeer

foto: Samson
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goede en aantrekkelijke programma’s in 
het AN brengen. En ik vraag mij dan af 
waarom men dezelfde formule niet kan 
gebruiken voor een programma als 
bijvoorbeeld FC De Kampioenen. Als men 
daar zou overschakelen naar de stan-
daardtaal, dan zou dat programma niet 
minder amusant zijn. Welke taalvariëteit 
men ook gebruikt, de teksten zelf zullen 
grappig blijven. In Nederland is het 
trouwens al bewezen dat het kan : denk 
maar aan ‘Zeg eens A ’. Die soap werd in 
het AN gesproken en scoorde hoge 
kijkcijfers.
SCHAMPER: Z i jn er v o l g e n s  u 
bepaalde v re em de ta len die een 
i n v l o e d  h e b b e n  op de o n t -
wikkeling van he t  N e d e r -
lands?
T a e l d e ma n : Ja, en deze beïn-
vloeding is zelfs te voorspellen.
Het h e e ft te  maken m et 
sociaal-economische, financiële 
en cu ltu re le  verhoudingen 
tussen groepen van mensen. 
Momenteel be ïnvloedt het 
Engels onze taal, maar ik zie 
daar eigenlijk niet zo een zware 
bedreiging in. Wij nemen vooral 
woordenschat over van het 
Engels en dat tast de essentie 
van onze taal niet aan. Maar als 
je bepaalde aspecten van het 
systeem zou overnemen, de 
uitspraak of de grammatica 
bijvoorbeeld, dan is er al een 
stap verder gezet. Als er een 
zeer diepe verengelsing zou 
ontstaan van het Nederlands en 
we ons daardoor niet meer 
kunnen profileren als neder- 
landstalige gemeenschap, dan 
zouden er wel antigevoelens 
kunnen ontstaan. Maar ik voel 
mij nu zeker n ie t bedreigd 
om dat het aantal Engelse 
leenwoorden toeneemt. Talen 
zijn nu eenmaal dynamisch 
omdat ze communicatie als 
doel hebben. .
SC H A M PER : W a t  is uw  
prognose b e t r e f fe n d e  het  
v o o r tb e s ta a n  van d ia lec -
te n ,  tu ssenta a l  en AN?
T a e l d e ma n : De dialecten in al hun felle 
contrasten met de standaardtaal zullen 
zeker verdwijnen. Ze zullen uitvlakken 
to td a t er enkel regionale accenten 
overblijven. Wat betreft tussentaal en 
AN lig t de zaak wat moeilijker. De 
standaardtaal w ord t gebru ikt voor 
formele situaties en ook het onderwijs 
en de media trachten zich daarop te 
richten. Maar daarnaast bestaat er dus 
een tussentaal, die de norm dreigt te 
worden voor alle situaties. Je hebt dus 
in feite een dubbele standaardisering in 
Vlaanderen: er groeien hier twee talen

die niet de naam van dialect verdienen. 
Aan de ene kant heb je een culturele 
bovenlaag met een doorgaans lange 
opleiding, die streeft naar een volwaardig 
uitgebouwde standaardtaal. Aan de 
andere kant heb je een hele grote groep 
mensen die voor alle s itua ties een 
Brabants-Antwerpse tussentaal ge-
b ru ik t. En ik vind dat eerder een 
negatieve ontwikkeling. De mensen die 
streven naar een volwaardig AN worden 
namelijk zodanig gering dat ze u it-
e inde lijk  geen tegengew ich t meer 
kunnen bieden tegen de tussentaal. Het 
voortbestaan van het AN wordt dus 
zeker bedreigd.
SCHAMPER: Is er iets waar  u zich

m a t e l o o s  aan k u n t  e r g e r e n  in 
verband m et  de un ivers i te i t?
T ae l d eman : Ik werk zeer graag aan deze 
universite it, maar wat mij toch wel 
ergert, is de toenemende papierenwinkel 
en bureaucratisering. Administratieve 
taken komen steeds meer en meer naar 
de vakgroep toe, terwijl wij al met een 
tijdsgebrek kampen voor onze ele-
mentaire taken. Een voorbeeld: onlangs 
kreeg ik een verzoek om een lijst op te 
maken van alle mensen die in onze 
vakgroep werken en die betaald worden 
door de wetenschappelijke fondsen.

Maar ik ben er verdorie zeker van dat al 
die gegevens op 27 computers op het 
rectoraat te vinden zijn!
SCHAMPER: Hoe s t a a t  u t e g e n -
o ver  he t  v o o r o n t w e r p  van D e -
c r e e t  10 ,  dat  onder  meer  z e g t  
d a t  h e t  a c a d e m is c h  p e r s o n e e l  
v o o r t a a n  zal g e ë v a lu e e r d  w o r -
den?
T a e l d e ma n : Ik zou eerst willen beklem-
tonen dat dit document nog steeds niet 
doorgesijpeld is naar de vakgroepen.We 
hebben er dus nog steeds geen inzage 
in gekregen! Ik vrees dan ook dat we die 
teksten pas zullen zien als er al belang-
rijke opties zullen genomen zijn. Ik voel 
me dan ook zeer ongemakkelijk bij dit 

decreet. Ik heb geen schrik van 
een jaarlijkse evaluatie, maar ik 
vind wel dat een prof moet 
betrokken worden bij hoe men 
evalueert. Wij horen dus al 
maanden geruchten over dit 
document, maar we hebben nog 
nooit een serieuze tekst daar-
omtrent gezien. En precies dat 
bedoel ik met bureaucratisering! 
Het is toch eigenlijk ondenkbaar 
dat zulke belangrijke informatie 
zich nu in regionen bevindt waar 
het universitaire leven zich niet 
afspeelt.
SCHAMPER: W at  d en k t  u 
van een ingangsexamen?
T a e l d e ma n : Ik ben daar altijd 
vierkant tegen geweest! Bij zo 
een examen test je niet alleen 
parate kennis, maar ook de 
cognitieve rijpheid van een 
persoon. Jongeren uit de ar-
beidersklasse zouden dan veel 
minder kansen krijgen, omdat zij 
thuis bijvoorbeeld niet over 
dingen ingelicht werden die hier 
centraal komen te staan. En dat 
zou dus niet eerlijk zijn, want 
bepaalde klassen zijn nu al 
schrom elijk ondervertegen-
woordigd aan de universiteiten. 
Bovendien weet ook iedereen 
dat de kwaliteit van de middel-
bare scholen sterk verschilt. 
Met een ingangsexamen tes tje  
eigenlijk niet de jongeren zelf, 

maar de scholen waar ze vandaan 
komen. Ik vind het examen van de eerste 
kandidatuur dan ook het rechtvaardigste 
toegangsexamen dat er is. Mensen die 
op een of ander gebied achterop waren, 
hebben dan tenminste de gelegenheid 
gehad om hun achterstand in te halen. 
SCHAMPER: W at  v in d t  u van de 
i n v l o e d  v a n  de e c o n o m i s c h e  
m achten  op de un ivers i te i t?  
T a e l d eman : Goh, daar is zoveel over te 
zeggen. Als je fundamenteel onderzoek 
wil, moet er natuurlijk geld voor zijn. En 
als de staat niet voldoende investeert,
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moet je ten rade bij andere bronnen: 
zoals de industrie bijvoorbeeld. Het 
probleem met investerende indus-
trië len  is dat die snelle “ cash” - 
resultaten willen en dat voor hen de 
intrinsieke waarde van het onderzoek 
niet m eetelt. De privé-sector zal 
bijvoorbeeld geen enkele belang-
stelling tonen voor het samenstellen 
van een goed etymologisch woorden-
boek. Maar een vertaalwoordenboek 
dat wel veel geld kan opbrengen, 
zullen ze met alle plezier binnenhalen. 
Ik vind echter dat de basisweten- 
schappelijke kennis niet verloren mag 
gaan en precies in dat fundamentele 
basisonderzoek moet de overheid 
investeren. Anders wordt de staat de 
lakei van de industrie en kunnen 
universiteiten geen oasen van ob-
jectiv ite it meer zijn!
SCHAMPER: Nog een l a a t s t e  
vraag .  Kunt u m et  een gerus t  
har t  op pensioen?
T a e l d eman : Niet echt, neen. Ik heb de 
‘68-’69 revolutie meegemaakt en ik 
zou nog graag enkele veranderingen 
meemaken. De invloed van groepen 
die puur materiële belangen hebben bij

de projecten aan de universiteit zou 
ik graag kleiner zien worden. De 
universiteit moet een reflector zijn van 
objectief onderzoek en het kapitaal 
verhindert dit. Niet de proffen, maar 
de kapitaalgroepen beslissen tegen-
woordig wat een ethisch onderzoek is 
en dat leidt to t gewetensconflicten bij 
de mensen die aan die pro jecten 
werken. En ik vind het zeer jammer dat 
er hier geen verweer tegen is. Aan het 
eind van de jaren ‘60 protesteerden 
het academisch personeel en de 
studenten veel meer tegen dit soort 
dingen. Maar nu wordt het beleid niet 
meer gevoerd door de nationale 
regering, de beslissingen worden op 
een ander niveau gemaakt. Men kent 
de vijand niet meer en dat ontmoedigt 
de mensen om nog to t actie over te 
gaan. Ik betreur het dat die strijd -
vaardigheid verdwijnt.
SCHAMPER: B e d a n k t  v o o r  uw 
t i jd  én voor  d it  in te rv iew.

Ka t r ij n , Ro e l , El s
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FSR: Dwarsliggers, hier is uw forum!

Begin dit academiejaar werden de facultaire studentenraden 
(FSR) opgericht. De concrete uitwerking ervan verschilt 
van faculteit tot faculteit, maar het opzet is gemeen-
schappelijk: een overlegforum vormen voor kringen, studenten 

en hun vertegenwoordigers. Mocht er dan al een kloof zijn 
tussen burger en politiek, dan is het de bedoeling dat die nu 
verdwijnt. Meteen krijgen de studentenvertegenwoordigers in 
de faculteitsraad meer legitimiteit en representativiteit.

Naast de studentenvertegenwoor-
digers zetelen in de facu lte itsraad 
proffen, vertegenwoordigers van het 
zelfstandig academisch personeel (ZAP), 
van het assisterend academisch per-
soneel (AAP) en van het academisch 
technisch personeel (ATP). Om de 
inspraak van de studenten zo groot 
mogelijk te houden, is het dus belangrijk 
aan te tonen dat de standpunten die 
onze vertegenwoordigers vertolken niet 
enkel de hunne zijn, maar die van een 
w ezenlijk  deel van de s tu d e n te n -
populatie. De basisvoorwaarde hiervoor 
is communicatie met de studenten, met 
de faculteitskringen en met de Gents e  
S t u d e n t e n r a a d  (GSR).  En omdat 
voor alles wat misloopt in dit land een 
commissie o f een inste lling w ord t 
opgericht, zag de facultaire studenten-
raad het levenslicht.

Om te weten wat de mogelijkheden 
zijn van deze FSR’s, volstaat het te 
verwijzen naar de bevoegdheden van de 
faculteitsraden zelf. Het basisprincipe is 
dat dit orgaan alles regelt wat er op de 
faculteit gebeurt. Concreet gaat het om 
verdeling van de lokalen, het openstellen 
van vacatures, vastleggen van de 
openingsuren van de bib. Omdat som-
mige materies, zoals het aanstellen van 
een nieuwe prof te zwaarwichtig zijn, 
geeft de FSR soms alleen advies. De 
Raad van Bestuur van de RUG neemt dan

de uiteindelijke beslissing.

CONCREET

Wanneer we spreken over advise-
rende bevoegdheden gaat het over het 
bepalen van de opleidingsonderdelen, 
het organiseren van v o o rtg e ze tte  
academische opleidingen, het toelaten 
van buitenlandse diploma’s, het vast-
stellen van hogere inschrijvingsgelden 
voor aanvullende en specia lisatie- 
opleidingen, en benoeming, aanstelling 
of bevordering van leden van het 
academisch personeel.

De belangrijkste materies waarin de 
faculteitsraad dan beslissingsbevoegd-
heid heeft, zijn hoofdzakelijk de vol-
gende: aanstelling van de examen-
commissie en lesgevers, het verlenen 
van s tu d ie d u u rve rko rtin g  en v r i j-
stellingen op grond van vroegere diplo-
ma’s en het beoordelen van doctoraten. 
Last but not least verkiezen zij iedere 
twee jaar de decaan.

P r o f f e n  e v a l u e r e n

In de schoot van de faculteitsraad 
zijn  daarenboven enkele paar 
commissies werkzaam. De belangrijkste 
zijn de al vermelde toe la tings- en

examencommissie, de financiële com- 
mis-sie die de verdeling van de be-
groting bespreekt en de evaluatie-
commissie. Als gevolg van de vele 
visitatiecommissies is deze laatste 
sedert oktober geïntegreerd in de 
kwaliteitscel onderwijs.

Als u halverwege het academiejaar 
de mogelijkheid krijgt uw proffen te 
evalueren, dan is dit dankzij dit orgaan. 
De m ethode van de e va lu a tie -
formulieren laat toe de pijnpunten op 
te sporen en ze via informele kanalen 
te herstellen. Als de vragen op een 
ernstige manier worden beantwoord, 
houdt de faculteitsraad er bovendien 
rekening mee. Als gevolg van een 
negatieve beoordeling gebeurde het al 
dat een professor een bevordering 
misliep. U heeft soms meer macht dan 
u misschien vermoedde.

Precies dit laatste voorbeeld toont 
aan dat de belangen van studenten veel 
meer doorwegen als ze duidelijk en 
collectief naar voor worden gebracht. 
Geloofwaardigheid en representativiteit 
zijn nog steeds krachtige argumenten. 
Dit kan alvast een eerste verdienste van 
de FSR’s zijn. Ook het fe it dat niet- 
verkozen studenten deelnemen aan de 
besluitvorming is een goede zaak. Een 
basisvoorwaarde voor een goede 
democratie is immers dat er een vlotte 
wisselwerking tussen de kiezers en hun 
verkozenen bestaat. Hopelijk komen de 
facultaire studentenraden aan deze 
nood tegemoet.

Bar t

C o n t a c t a d r e s s e n

Didactische Cel (Toegepaste Wetenschappen): didactiek@utk2.rug.ac.be
SWOC (Studenten Wetenschappen Overleg Comité): Pieter.Mestdagh@rug.ac.be
SWOP (Studenten Werkgroep Opleiding - geneeskunde, n.v.d.r.): Philippe.Gevaert@rug.ac.be
STUDECON (Studentenvertegenwoordigers van de economie en bedrijfskunde): Stefan.Van
Overbeke@rug.ac.be
CREOS (Criminologie en Rechten Overlegcomité voor studenten): lngrid.DePoorter@rug.ac.be
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Visitatiecom m issie Gevisiteerd

Dinsdag 17 november streek op de FLTBW (Faculteit 
Landbouwkundige en Toegepaste Biologische 
Wetenschappen, oftewel het 'Boerenkot') een visitatie-
commissie neer. De studenten moesten de resten van het 

practicum dierkunde extra netjes opruimen die dag, want, zo 
zei de assistent, de commissie komt controleren. Hoewel we 
vermoeden dat hij maar een grapje maakte, ging SCHAMPER toch 
even op onderzoek uit om na te gaan of bloedsporen van de 
hondshaai op de practicumtafels inderdaad het verschil kunnen 
maken.

SC HAMPER: W a t  w o r d t  er  nu 
p r e c i e s  d o o r  de  v i s i t a t i e -
commissie  g econtro le erd ?
Pr o f . W er r y , v o o r z it t er  v a n  de v is it a t ie -
c o mmis s ie : "De visitatiecommissie con-
tro leert of de faculteiten hun onder-
wijsopdracht goed uitvoeren, en dan 
enkel nog maar voor de eerste en 
tweede cyclus. De controle van aan-
vullende of gespecialiseerde opleidingen 
en doctoraten va lt niet onder onze 
bevoegdheid. Ook de onderzoeks-
opdracht van de universiteit interesseert 
ons niet. Wij komen enkel het onderwijs 
evalueren."
SCHAMPER: W elke  c r i t e r i a  g e -
bruikt  u in uw beoordel ing?
W e r r y : "K ijk, het gaat zo, de 
faculteit die gevisiteerd wordt, 
w ord t daar reeds lang op 
voorhand van op de 
hoogte gebracht. In het 
geval van de FLTBW 
was dat in '95.
Dan wordt er 
binnen die 
f a c u l -

te it  meestal een soo rt commissie 
opgericht die de visitatie in goede banen 
moet leiden. Een van de belangrijkste 
taken van deze mensen is een 'ze lf-
studie' maken, waarin beschreven wordt 
hoe de faculteit georganiseerd is, wat 
de doelstellingen van de opleidingen zijn, 
en welke methode gebruikt wordt om die 
te verwezenlijken. Die doelstellingen zou 
je een beetje kunnen vergelijken met de 
eindtermen uit het lager en middelbaar 
onderwijs. Ze geven onder andere aan 
waar de student na zijn opleiding to t in 
staat moet zijn, alleen zijn ze veel minder

specifiek. Het is hierop dat wij ons 
onderzoek baseren. Wij gaan na of de 
methodes en onderdelen van de oplei-
dingen er inderdaad toe kunnen leiden 
dat de vooropgestelde doeleinden 
bereikt worden. De doelen op zich 
worden niet beoordeeld."

C i r c u s t e n t e n

SCHAMPER: W aa ro p  b a s e e r t  u 
zich om uw oordeel  te  vormen?  
Langs welke kanalen g eb eu r t  de 
contro le?
W er r y : "Wij nemen natuurlijk een kijkje 
op de campus, maar we laten ons vooral 
leiden door gesprekken met studenten 
en professoren, leder jaar stuurt een 
aantal a fgevaardigden en ook de 
vertegenw oord ige rs  u it de fa cu l-
teitsraad en de opleidingscommissie 
worden gehoord. Op voorhand be-
studeren we natuurlijk goed de zelf-
studie van de faculteit. Het kan immers 
'goed dat we op sommige plaatsen al 
bedenkingen hebben bij de gebruikte 
m ethodes o f program m ering. Het 
eigenlijke bezoek aan de FLTBW neemt 

amper twee dagen in beslag."
SCHAMPER: Dus ex tra  n e t -

jes  opruimen is in pr in -
c i p e  n e r g e n s  v o o r  
nodig?
W er r y : "Als de faculteit 
schrijft dat ze de stu-
denten nauwkeurige 
metingen wil leren uit-
voeren aan bioreac- 
toren, en ter plaatse 
blijkt dat de practica 
doorgaan in een 
grote tent die ergens 
op de campus is 
neergezet, zullen wij 
daar natuurlijk mel-
ding van maken in 
ons verslag. Maar 
zoals ik al zei gaat 
het ons er vooral 
om of de gestelde 
d o e ls te llin g e n  
met de beschik-
bare m iddelen 
bereikt kunnen 
worden, en kan 
het ons weinig 
schelen of er nu 
papier-tjes op 
de grond 
liggen of niet."
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G e e n  S a n c t i e s

SCHAMPER: Hoe vaak w o rd t  een  
f a c u l te i t  gecontro leerd ?
W er r y : "In het decreet betreffende de 
universiteiten van de Vlaamse Gemeen-
schap van juni '91 is beslist dat elke 
universiteit aan een vorm van externe 
kwaliteitscontrole moet doen, en dat 
minstens éénmaal per acht jaar, waarbij 
er voor de eerste ronde tien jaar werd 
uitgetrokken. De VLIR (Vlaamse Inter-
universitaire Raad) heeft toen beslist 
deze kwaliteitscontrole te organiseren in 
de vorm van visitatiecommissies, zodat 
elke faculteit in principe om de acht jaar 
een bezoekje krijgt. In het nieuwe de-
creet betreffende het onderwijs X dat 
nog in bespreking is, wordt voorgesteld 
de termijn te verkorten to t vijfjaar, maar 
de universiteiten zijn daar zeker niet 
happig op."
SCHAMPER: En w a t  g e b e u r t  er  
met de re su l taten  van het  o nder-
zoek? Suggest ies? Sanct ies?
W er r y : "De belangrijkste bevindingen 
worden onmiddellijk op de facu lte it 
bekend gemaakt. De rest wordt ge-
publiceerd in een rapport dat via de VLIR

aan de betre ffende facu lte it wordt 
doorgegeven. In ons rapport geven we 
suggesties voor de verbetering van de 
ople id ingen, maar van sancties is 
helemaal geen sprake. De faculteit heeft 
zelf de keuze wat het met onze op-
merkingen aanvangt. Over eventuele 
regels i.v.m. de opvolging van ons rap-
port binnen de RUG weet ik niets. In het 
rapport over de landbouwfaculteit in 
Wageningen (n .v .d .r. de v is ita tie s  
gebeuren in samenwerking met onze 
noorderburen) staan wel verwijzingen 
naar verbeteringen sinds het vorige 
bezoek."
SCHAMPER: T o t  s lot,  hoe geraak  
je  nu binnen in zo 'n  v i s i t a t i e -
commissie?
W er r y : "Het is zo dat er voor elk soort 
opleiding een passende commissie wordt 
samengesteld. Wij contro leren b ij-
voorbeeld alleen de opleidingen Bio- 
ingenieur (Vlaanderen) en Landbouw-
ingenieur (Nederland) en ook de licenties 
Biotechnologie. Een coördinator zoekt de 
geschikte mensen bij elkaar, op zo'n 
manier dat ze elkaar zo goed mogelijk 
kunnen aanvullen. De meeste komen uit 
het vakgebied van de faculteit, maar in 
elke commissie zit bijvoorbeeld ook een

onderwijskundige of vakdidacticus die 
dan specifiek het pedagogische aspect 
in de gaten kan houden. Maar zeer strikt 
is dat allemaal niet."
SCHAMPER: Bedankt  voor uw t i jd.

Tot slot gingen we ook eens polsen bij 
een student die net met de commissie 
gesproken had.
SCHAMPER: W at  v inden jul l ie van 
de v is i ta t ie?
St u d en t : "Ik vind het vooral goed dat de 
studenten bij de evaluatie betrokken 
worden. Het personeel kan altijd voor 
eigen winkel spreken, en het zijn 
tenslotte toch de studenten die belang 
hebben bij dit alles."
SCHAMPER: W a a r o v e r  m o e s te n  
jul l ie je  u i tspreken?
St u d en t : "Dat was heel verscheiden. We 
moesten vertellen over de manier van 
lesgeven, de cursussen, onze 
toekomstperspectieven, waarom we 
voor een bepaalde richting zouden 
kiezen"
SCHAMPER: Bedankt!

DDW

Erratum Barco

In Schamper 364, onze vorige editie, brachten wij het verhaal 
van wapenfabrikant Barco, die ook in de Raad van Bestuur van 
de RUG z e te lt  ( 'H e t  geval Barco. Mag de Vlaamse 
wapenindustrie mee het beleid van de RUG bepalen?'). Door een 

jammerlijke fout zijn op het einde van het artikel een aantal 
paragrafen weggevallen. Hieronder drukken we de verloren 
paragrafen toch nog af. Indien u het artikel nog eens volledig 
wil nalezen, kan u dit steeds op onze website: h t tp : / /  
www.schamper.rug.ac.be/schamper364/.

[...]
De Indiase wapenfabrikant B h a r a t  
E l e c t r o n i c s  w erkt eveneens met 
beeldschermen van Barco. Bharat Elec-
tronics ontwikkelt o.a. raketsystemen 
voor oorlogsschepen. De Amerikaanse 
regering vermoedt echter dat Bharat 
betrokken is bij de ontwikkeling van de 
atoomwapens van India en heeft Bharat 
Electronics op de zwarte lijst geplaatst 
van ondernemingen die mogelijk be-
trokken zijn bij de p ro life ra tie  van 
massavernietigingswapens ( h t tp : / /  
w w w . b x a . d o c . g o v / l i c e n s in g /  
entities.htm). Toen een aantal vredes-
activisten, die een aandeel in Barco 
hadden gekocht, op de aandeelhouders-
vergadering om méér uitleg verzochten 
omtrent de relatie met Bharat, weigerde 
Barco commentaar te geven. Nochtans

is ieder bedrijf bij wet verplicht haar 
aandeelhoudersvergadering zulke infor-
matie te bezorgen. Een proces tegen 
Barco is nu opgestart.

B a r c o  a a n  d e  RUG
Eric De Jonghe, Bestuurder Directeur- 
Generaal van Barco, zetelt in de Raad van 
Bestuur van de Universiteit Gent op 
vo o rd ra ch t van de S o c i a a l -  
E c o n o m i s c h e  R a a d  v a n  
Vlaanderen (SERV). Die heeft immers 
decretaal recht op een aantal zetels in 
de Raad van bestuur van de RUG.
In juli 1 998 heeft toenmalig studenten-
vertegenwoordiger Dries Lesage al 
eens het ontslag geëist van De Jonghe, 
omdat hij (Lesage) het ethisch onaan-
vaardbaar vond dat aan de RUG een 
wapenproducent zetelt wiens producten

ook verkocht worden aan landen die de 
mensenrechten schenden. De Jonghe is 
daar niet op ingegaan.
Vandaag is de positie van de Barco-top- 
man nog een stuk bedenkelijker. In de 
motivatie van de Raad van Bestuur voor 
haar beslissing militaire technologie te 
bannen, staat letterlijk: "Wat nu onze 
eigen regio betreft, is uit onderzoek van 
websites van bedrijven, wapenbeurzen 
en regeringen en uit gespecialiseerde 
m ilita ire tijd sch rifte n  gebleken dat 
Vlaamse wapentechnologie geregeld 
terecht komt in staten die bij een (in-
tern) gewapend conflict betrokken zijn 
(bv. Indonesië, nvdr.), staten die op 
korte termijn bij een (intern) gewapend 
conflict betrokken kunnen raken (bv. In-
dia en de Verenigde Staten, nvdr.), 
dictaturen of fundamentalistische re-
gimes (bv. Indonesië, nvdr.), landen die 
met grote armoede kampen (bv. alweer 
Indonesië, nvdr.). Hierdoor is de kans 
reëel dat Vlaamse wapentechnologie 
ingezet wordt voor doeleinden die (...) 
vanuit ethisch oogpunt op geen enkele 
wijze te verantwoorden zijn."
Zou De Jonghe beseffen dat de RUG 
hiermee een standpunt heeft ingenomen 
tégen bedrijven als Barco? ______

MDG

14 DECEMBER 1998
9



Europa Blank, Gent Zw art

Gent is weer een extreem-rechtse vereniging rijker. De 
Vlaamse Studentenbond (VSB), een organisatie met 
onmiskenbaar nationaal-socialistische allures, is sinds 
september in Gent actief. Voorlopig houdt de VSB zich onledig 

met het verspreiden van affiches en het bekladden van gebouwen. 
Het valt echter te vermoeden dat ze het hier niet bij zal laten.

De VSB houdt haar rangen gesloten. Het 
is dan ook zeer moeilijk om wat dan ook 
over de vereniging te weten te komen. 
Schamper probeerde te achterhalen hoe 
de vereniging ontstaan is en wat haar 
doelstellingen zijn.

VJG
In 1 996 pub liceert de Nationa-

listische Studenten Vereniging (NSV) in 
haar nieuwsbrief een artikel waarin aan 
de hand van pseudo-wetenschappelijke 
argumenten de superioriteit van het 
blanke ras in onomwonden termen 
wordt bepleit. Ook rond die tijd dient het 
NSV een aanvraag in om als studenten-
vereniging te worden erkend bij het 
Politiek-Filosofisch Konvent (PFK). Het 
bewuste artikel wordt echter als argu-
ment gebru ikt om het NSV niet te 
erkennen, omdat het 
tegen het principe 
van gelijkwaardig-
heid ingaat.

Hierop vo lg t er 
een interne rel bij de 
NSV. Een aantal 
mensen (de zo-
genaamde vrijbuiter 
vleugel) vindt dat de 
NSV het gelijkwaar- 
d ig h e id s p r in c ip e  
moet huldigen. Dit 
gaat voor enkele 
anderen te ver en zij 
besluiten zich van de 
NSV af te splitsen en 
de VJG (Vlaamse 
Jongeren Gent) te 
vormen. De VJG is 
dan blijkbaar al radi- 
kaal genoeg om bin-
nen de kortste keren 
de BOB op bezoek te 
krijgen. Bij de leden 
van de VJG vinden 
we ook de auteur van het bewuste 
artikel.

NJSV
Om het vervolg van het verhaal te 

kennen moeten we even teruggrijpen 
naar een andere vereniging, het NJSV 
(Nationalistisch Jong Studenten Ver-
bond) Brugge. Deze vereniging, die in 
Brugge een lokaal van het Vlaams Blok

betrok, is een kweekplaats voor toekom-
stige NSVers. In oktober 1997 verlaten 
een aantal leden het nest om NSV-Gent 
te vervoegen. Onder hen bevindt zich, 
we komen er later nog op terug, T o m  
Vandendr iessche.  De NSV dat naar 
ons weten de harde middelen niet 
schuwt, vraagt -met het oog op een 
erkenning- haar nieuwe leden zich koest 
te houden. Dit leidt bij de ex-NJSV’ers 
to t een hoop frustraties en wanneer ze 
zich dan ook nog uitgesloten zien van 
bestuursfuncties, is voor een aantal 
onder hen de maat vol. Eind vorig 
academiejaar scheuren ook zij zich af van 
de NSV.

VSB
Bijna onmiddellijk vormt deze nieuwe 

lichting ex-NSVers samen met de leden

van de VJG een nieuwe vereniging, de 
Vlaamse Studenten Brigades. De oor-
spronkelijke naam werd blijkbaar niet 
misleidend genoeg gevonden en ingeruild 
voor het bijna nietszeggende Vlaamse 
Studentenbond. De gebruikte tekens 
zeggen daarentegen meer dan genoeg: 
op de affiches van het VSB zien we 
het White Power teken, toevallig ook het

teken van o.a. de Ku-Klux Klan. Bijpas-
sende slogans als “ Europa Blank” en 
“ M igranten B u iten ” la ten over de 
strekking van de VSB geen twijfel meer 
bestaan. De verantwoordelijke uitgever 
van de affiches is Tom Vandendriessche, 
ex-NJSV en -NSVer en nu vice-voorzitter 
van de VSB. De voorzitter, ene Jo ,ex- 
NSV en VJGer, zou bovendien de auteur 
van het veelbesproken artikel in de 
berichten van de NSV zijn.

Z w a r t  G e w e l d

Omdat de VSB zich niet erg bloot-
geeft, kunnen we naar de andere leden 
enkel raden. Het lijkt ons echter plausi-
bel, maar to t op heden niet verifieerbaar, 
dat het individuen zijn die al enkele 
gewelddadige acties op hun naam 
hebben. Zo denken we aan de aanval op 
twee leden van het MLB vorig jaar en de 
aanslag op café Frontline, een actie waar 
ook enkele Duitse skinheads aan deel-
namen. De VSB zou bovendien nog 
andere goede contacten hebben in 
binnen- en buitenland. Het lijkt er sterk 
op dat de vereniging, die zich momenteel 
nog aan het organiseren is, in de 

toekom st niet zal 
terugschrikken om 
geweld te gebruiken 
als be lang rijks te  
m iddel om haar 
ideeën te  propa-
geren.
VSB=NSV?

Hoewel de VSB 
onstaan is uit een 
afscheiding van de 
NSV, zijn er tussen 
beide organisaties 
nog duidelijke ban-
den. Zo vergaderen 
ze allebei in café 
Roeland -het Gentse 
verzamelpunt voor 
extreem-rechts- en 
dragen ze dezelfde 
kleuren. Men kan 
zich dan ook a f-
vragen of de NSV 
en de VSB echt ver-
schillende organi-

saties zijn. Misschien is het wel zo dat 
de NSV -die zich een respectabelere 
identiteit wil aanmeten- in de VSB het 
gedroomde middel heeft gevonden om 
haar gewelddadige lusten te botvieren.

Ma K

D e z e  a f f ic h e s  h in g e n  o p  d e  S 3  o p  d e  c a mpu s  v a n  D e  S t e r r e .
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H o e  d e  R U G  e e n  e x a m e n  u its c h r ijf t  vo o r e e n  v a c a n te  p o s t, v e rv o lg e n s  d e  u its la g  d a a rv a n  

n a a s t  z ic h  n e e r  le g t, en  d an  to c h  w e e r  o p p ik t  m a a r  e r  e x tr a  e is e n  a a n  v e rb in d t

...en dat allemaal voor een jobke van 2 uur per dag

Het is een idioot gegeven: ergens in de administratie van 
de RUG is er een jobke vrij, en die post moet ingevuld 
worden. Maar de RUG zou de RUG niet zijn indien ze een 
simpele vacature niet kon opblazen tot een spannende thriller 

vol intriges. Sit back, relax, en laat u meeslepen in de 
spinnewebben van de Universiteit...

De Dienst Studentenactiviteiten (DSA) is de 
administratieve overkoepeling van alle 
erkende studentenverenigingen. Aan het 
hoofd van de DSA staat, zoals bij alle andere 
Diensten aan de RUG, een coördinator. De 
functie van coördinator voor de DSA wordt 2 
uur per weekdag betaald. De coördinator 
voor de DSA moet student aan de RUG zijn 
en wordt aangesteld voor een periode van 
twee jaar.

De b e s t e  o p  h e t  e x a m e n . . .
De voorbije maand vond de aanstel-
lingsprocedure plaats voor de periode 
1999-2000. Op vrijdag 4 december 
moesten alle gegadigden voor de functie 
een examen afleggen. Op basis van de 
resultaten stelde de examencommissie 
(die werd voorgezeten door rec to r 
W i l le m s )  een rangorde van de kan-
didaten op. Kandidaat Louis-Phi l ippe  
V a n  C a u w e n b e r g e  werd voor alle 
onderdelen van het examen als beste 
gerangschikt. Van Cauwenberge is de 
huidige cördinator van de DSA, die naar 
een verlenging van zijn mandaat dingt.

. . . E N  TOCH DE JOB NIET 

KRIJGEN...
Tot zover geen problemen. Maar met het 
examen is de procedure nog niet gedaan. De 
Sociale Raad moet eerst haar eigen advies 
formuleren over welke kandidat ze het 
geschiktste vindt, en pas dan kan het 
Bestuurscollege van de RUG het mandaat 
toewijzen aan één van de kandidaten. 
Merkwaardig genoeg heeft de Sociale Raad, 
in haar vergadering van 7 december 1998, 
de rangschikking van het examen niet 
gevolgd. De leden van de Sociale Raad 
besloten dat de tweede kandidaat in de 
rangschikking, Nicolas Geeraert, geschikter 
is dan Van Cauwenberge, en verhuisden Van 
Cauwenberge naar de tweede plaats.
Indien dit zou gebeuren op grond van een 
goede motivatie, dan zou dit niet het 
vermelden waard zijn. De motivatie is echter 
gebaseerd op één nota van Mare Bracke, 
algemeen coördinator van de Dienst Stu-
dentenvoorzieningen en één van Van 
Cauwenberges administratieve oversten. In 
deze nota somt Bracke vier ‘probleem-
gebieden’ op waar Van Cauwenberge als

coördinator van de DSA in tekort is ge-
schoten (zie kader).
Op basis van deze nota heeft de Sociale 
Raad beslist dat van Cauwenberge toch 
niet zo’n geschikt kandidaat is.

. . . V A N  EEN BEDENKELIJKE
R a a d . . .

Van Cauwenberge heeft echter nooit de 
gelegenheid gehad zich te  ve ran t-
woorden voor de administratieve fouten 
die Bracke aanhaalt. Als betrokken partij 
heeft hij immers de vergadering van de 
Sociale Raad verlaten. Hierdoor kregen 
de leden van de Sociale Raad een 
eenzijdig en onvolledig beeld van de 
activiteiten van Van Cauwenberge. 
Bovendien bleven een aantal andere 
mensen, die eveneens betrokken partij 
zijn, wel op de vergadering zitten. Het 
b e tre ft  enerzijds G w e n  F a l o n y ,  
studentenvertegenw oord iger in de 
Sociale Raad en lid van de Marxist isch-  
L e n in is t is c h e  B ew eg in g  (MLB) .  
Onlangs nog heeft Van Cauwenberge de 
MLB tijde lijk  geschorst als erkende 
vereniging, omdat zij zich niet gehouden 
heeft aan de afspraken m.b.t. de betaling 
van facturen. In zo’n situatie kan het

verleidelijk zijn om het ongenoegen over 
de schorsing van de MLB te  laten 
meespelen in de beoordeling.
De andere betrokken partijen in de Sociale 
Raad zijn administratieve oversten van Van 
Cauwenberge, die enige wrok zouden 
kunnen koesteren omdat Van Cauwenberge 
reeds ruime tijd bepaalde wantoestanden 
aanklaagt (zie onder). De kans dat ook zij 
een vertekend beeld geven van het werk van 
Van Cauwenberge, is groot.

. . . E N  DAN TOCH NOG EEN 

HALVE JOB KRIJGEN.
Dat vond ook Andy Van Maele, studenten-
vertegenwoordiger en voorzitter van de 
Sociale Raad. Hij stuurde een nota naar de 
leden van het Bestuurscollege van de RUG, 
waarin hij uiteenzette dat de Sociale Raad 
over onvolledige informatie beschikte, en 
waarin hij vroeg dat met het advies van de 
Sociale Raad geen rekening zou gehouden 
worden.
Op 10 december kwam het Bestuurscollege 
dan samen om de coördinator voor de DSA 
definitief aan te stellen. Daar is tenslotte een 
halfslachtig compromis uit de bus gekomen. 
Van Cauwenberge wordt toch aangesteld 
als coördinator voor de DSA, maar na zes 
maand volgt er een evaluatie: enerzijds zal 
men nagaan of hij inmiddels al zijn admini-
stratieve verplichtingen heeft vervuld, en 
anderzijds zal men beoordelen of de 
vertrouwensrelatie tussen Van

D e  k o u d e  o o rlo g  tu s s e n  a m b te n a re n
In zijn nota aan de leden van de Sociale Raad somt Mare Bracke vier punten op 
die Louis-Philippe Van Cauwenberge als coördinator van de DSA niet of verkeerd 
heeft uitgevoerd. Het gaat om vier administratieve fouten, waarvan één dateert van 
het begin van zijn mandaat, toen hij nog niet volledig vertrouwd was met de 
reglementen en één niet de schuld is van Van Cauwenberge maar van een aantal 
studentenverenigingen. Toen wij Mare Bracke hiermee confronteerden, antwoordde 
hij: “Als Van Cauwenberge dit niet kan verhelpen, dan moet hij melden dat het niet 
kan verhelpen. Hij heeft echter niets gemeld.” Van Cauwenberge verzekerde ons 
echter dat hij Bracke wel op de hoogte heeft gesteld van de problemen. Het welles- 
nietes-syndroom...
Van de twee overige ‘probleemgebieden’ erkent Van Cauwenberge dat ze bestaan. 
“Het gaat hier om onmogelijke administratieve eisen,” aldus Van Cauwenberge, 
“volgens de reglementen moet ik een exhaustieve lijst opstellen van ‘de als redelijk 
verantwoord beschouwde financierbare kosten’ voor activiteiten van de 
studentenverenigingen. Maar het is gewoon onmogelijk om voor iedere mogelijke 
activiteit die een studentenvereniging ooit zou willen organiseren op voorhand te 
bepalen hoeveel ze kan en mag kosten!” Reactie van Bracke: “Dan moet meneer 
Van Cauwenberge maar aan de bevoegde instanties vragen om het reglement te 
wijzigen.”
“Het laatste punt van Mare Bracke, “zo vervolgt Van Cauwenberge, “is dat ik er niet 
in geslaagd ben een driemaandelijkse rapportering op te stellen over alle
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Cauwenberge en het universiteitsbestuur 
hersteld is.
Vooral die vertrouwensrelatie kan nog voor 
vuurwerk zorgen. Van Cauwenberge is voor 
trouwe Schamperlezers geen onbekende: in 
Schamper nummer 344, 346, 356, 359

berichtten we reeds uitgebreid over het 
conflict tussen Van Cauwenberge en de 
Universiteit. Van Cauwenberge, reeds sinds 
1992 jobstudent aan de RUG, eist van de 
Universiteit nog steeds enkele miljoenen 
schadevergoeding voor een hele resem

overtredingen van de arbeidswetgeving. 
Weldra zal de RUG officieel gedagvaard 
worden voor de rechter.
Schamper gokt erop dat het Bestuurscollege 
over zes maanden de vertrouwensrelatie 
onvoldoende acht. En u? _ _ _ _ _

MDG

The Black Prince.

T he Black Prince (1 9 7 3 )  is de vijftiende roman van 
Iris Murdoch en werd door velen onthaald als haar beste 
boek ooit. De ondertitel van het boek A Celebration of 
Love doet denken aan een liefdesverhaal, maar de liefde is 

zeker niet het enige pad dat Murdoch bewandelt. Dit verhaal 
gaat ook over kunst en vooral literatuur, de dood, de grens 
tussen fantasie en werkelijkheid.
Hoewel h e t aanta l personages v r ij 
beperkt is, verw eeft Murdoch hen toch 
in een gecompliceerd web van gebeur-
tenissen. De roman beg in t m et een 
k o rte  in le id in g  van een ( f ic t ie v e )  
u itgever, P. Loxias. Hij wil de lezer 
la ten  kennism aken m et de o p te ke -
ningen van zijn  vriend en schrijver,

Bradley Pearson, en vanaf dan gaat de 
bal aan het rollen.

Bradley Pearson, de Black Prince uit 
de t i te l,  s te lt  z ichze lf voor als een 
Londens schrijver die kampt m et een 
writers block. Toch wil hij nu eindelijk zijn 
magnus opus op papier krijgen en hij

h o o p t in -
spiratie op 
te  doen in 
zijn vakan- 
t ie h u is je  
aan de 
k u s t .  
W a n n e e r  
hij e ch te r 
wil vertrek-
ken, s taa t 
z ijn  ge- 
w e z e n  
z w a g e r  
aan de 
deu r m e t 
het bericht 
d a t B rad-
leys ex- 
v r o u w  
C h r is t ia n  
terugkom t 
u it  A m e -
rika . V e r-
v o l g e n s  
k r i j g t  
B r a d l e y  
t e l e f o o n  
van z ijn  
b e s t e  
vriend (en 
eveneens 
s c h r ijv e r)  
A r n o l d  
Baffin. De-
ze v ra a g t 
hem in alle 
sta ten om 
hulp bij een 
e c h te lijk e  
r u z i e .

Pearson is in staat om de brokken tussen 
Arnold en zijn echtgenote  Rachel te  
lijmen, maar er gebeurt intussen veel 
m eer. Rachel w o rd t nam elijk  hevig 
verliefd op Bradley en ook Christian wil 
to t  het uiterste gaan om haar ex weer 
voor zich te  winnen. Het uiteindelijke 
resultaat is een heuse partnerruil: Arnold 
en Christian flirten er lustig op los en 
Bradley belandt, weliswaar eenmalig, bij 
Rachel in bed. Sommige critici zagen in 
deze gebeur-tenissen een bewijs van de 
homo-seksualiteit van Arnold en Bradley. 
Omdat deze twee door omstandigheden 
niet kunnen toegeven dat ze verliefd zijn, 
palmen ze dan maar eikaars vrouw in.

Om het dramatische element com-
pleet te maken, worden we uiteindelijk 
nog voorgesteld aan Priscilla, de depres-
sieve zus van onze Black Prince. Ook zij 
roept Bradleys hulp in, want ze heeft net 
haar man verla ten  en wil ze lfm oord  
p legen. B rad ley z e lf kan al deze 
gebeu rten issen  n ie t aan en v lu c h t 
u ite ind e lijk  naar zijn  vakan tiehu is je  
samen met de tw intigjarige dochter van 
de B a ffins . En he t is p recies deze 
laattijdige en alles overrompelende liefde 
voor Julian, die de schrijver naar zijn 
ondergang zal leiden.

De Baffins halen hun dochter woe-
dend terug naar Londen. Een paar dagen 
later nodigt Rachel Bradley uit voor een 
ernstig gesprek. Hij hoopt dat de Baffins 
de liefde tussen hem en hun dochter nu 
eindelijk zullen erkennen en goedkeuren. 
Maar het verhaal kent een to taal andere 
ontknoping,waarbij je werkelijk van de 
ene verbazing in de andere valt.

Ten s lo tte  vo lgen er nog enkele 
epilogen van onder andere : Christian, 
Rachel en Julian. Zij hebben zogezegd 
het boek van Bradley Pearson gelezen 
en geven nu hun visie op de gebeur-
tenissen. In d it kort bestek spreken ze 
n ie t alleen Bradley, maar ook elkaar 
tegen. Pas aan het einde van het boek 
wordt het dus duidelijk dat alle mensen 
en gebeurtenissen iets tw ijfe lach tigs  
hebben. Je weet even niet meer wat je 
nu eigenlijk gelezen hebt en wie je moet 
geloven. De waarheid is dat Iris Murdoch 
op een bewonderenswaardige manier de 
sleutel in handen houd.

H*“' Internationale SS"" 
Talenscholen

Volg een EF talencursus in het buitenland, 
en verruim je talenkennis!

Een korte periode? Een lange periode?
EF biedt beide formules, voor jongeren en volwassenen.

*: omdat je een taal het best leert 
in het land waar ze gesproken wordt!

Stuur mij gratis volgende brochures over:

M Korte taalcursussen in het Buitenland (vanaf 16j) 

■  Lange taalcursussen in het Buitenland (vanaf 17j)

Naam +  voornaam:

1 ..._ ■

Adres:
1

Woonplaats:
1

Tel. nummer Leeftijd:
<oco

1 ■ _ü Kat r ij n I



H et  f a bu l eu ze  ver l eden  en  de po st mo der ne  t o e k o ms t  va n  de

Hoveniersberg
Bergen en hun schatten

Het is altijd leuk om te kunnen uitbazuinen dat je in de 
nabijheid van een berg woont of dat je op een berg les 
volgt. En, voorwaar, binnen de kortste keren zal de 
wereldfaam die Gent nu al geniet dankzij stroppen en oude 

monumenten nog groeien door de luister van haar collectie 
bergen.

staaltje  van façadisme^ : de merk-
waardige gevel wordt gerestaureerd en 
e rach te r komen dan com m ercië le 
lokalen, twee appartementen en vijftien 
‘high-comfort’- studio’s. Verder wordt 
het gapende gat op de berg wordt 
gevuld met een nieuwbouw van on-
geveer honderd wooneenheden (studio’s 
en commerciële ruimtes).
En last but zeker not least zal de berg 
zelf gerespecteerd worden want de 
nieuwbouw zal trapsgewijs uitgevoerd 
worden.

B u n k e r b l o k k e n d o z e n ?

Het opkalefateren van historisch waarde- 
volle sites in combinatie met lucratievere 
p ro jecten  is al eerder een succes 
gebleken in Gent. Maar als de schatten 
van de Hoveniersberg zoals gepland een 
nieuwe bezienswaardigheid zullen 
worden, dan gaan de prijzen al gauw de 
pan uit swingen en zullen het niet de 
studenten zijn die er gaan wonen, ook 
al is het project ‘speciaal ontwikkeld naar 
de studentenbevolking to e ’ . De stu-
denten Economie, A rchitectuur, Ge-
schiedenis en A rcheologie kunnen 
eventueel nog iets opsteken van de 
werken op de berg.
Het b lijft verder ook hopen dat het 
commerciële luik van de plannen niet de 
ob liga te  ongeinspireerde ‘ bunker- 
blokkendoos’ wordt die al dat moois 
overschaduwt. Tenslotte  heeft een 
project van een dikke honderd woon-
eenheden een volume waar je onmogelijk 
naast kunt kijken. Dit is dan ook een 
oproep aan iedereen die geeft om een 
‘schat-tige’ berg die mogelijk het nieuwe 
uithangsbord van de studenten Eco-
nomie zou kunnen worden: hou eens een 
oogje in het zeil.

é Façadisme is  een benadering 
in  de a rc h ite c tu u r  w a a rb ij men 
a l le n  de g e v e l behoud t en 
w a a rb ij dan ach te r d ie  gevel 
een gebouw wordt opgetrokken 
dat qua fu n c t ie  en c o n s tru c tie  
lo s s ta a t van de geve l. Zo gaat 
de re la t ie  tussen vorm en inhoud 
wel g ro tendee ls  v e r lo re n ’ (een 
s p e c ia l is t  te r  zake)

De studenten L&W hebben hun Blandijn- 
berg met daarop het machtige archi-
tecturale monument De Boekentoren. De 
studenten Economie moeten het daar-
entegen stellen met de Hoveniersberg, 
een puistje in de stad, verscholen achter 
de gevels van de Sint-Pietersnieuw- 
straat. De laatste tijd echter, hebben 
grootse werken, die eigenlijk niets met 
de RUG te maken hebben, de berg en al 
haar schatten onthuld. En de Hoveniers-
berg ‘in the works’ ziet er intrigerend uit: 
een s te il hellend m odderig maan-
landschap met, voor wie zich de moeite 
getroost om wat verder te waggelen, 
een romantische kasteelruïne. Op zo’n 
on tdekk ings toch tje  krijg  spontaan 
visioenen van wilde fuiven in en rond

deze zestiende-eeuwse resten die de 
naam ‘Emmaüskasteeltje’ nog steeds 
met veel waardigheid dragen. Het is eens 
iets anders dan de heilige art deco toren 
waar geen mens ooit op mag. Bovendien 
hebben de behelmde beastie boys die 
er zwoegen aan een com m ercieel 
woonproject nog meer fraais ontdekt: de 
overblijfselen van een negentiende- 
eeuws industrieel complex dat ooit to t 
een limonadefabriek behoorde en twee 
reusachtige ijskelders. De Hoveniersberg 
is in naakte toestand  m et andere 
woorden een volwaardige filmset.
Maar, de huidige politiek der bouwbonzen 
indachtig, kan de pijnlijke gedachte je 
bekruipen dat de wreedaardige Caterpil- 
lars die naast het lieve kastee ltje  

geplaceerd zijn waarschijnlijk 
voor maar een doel zullen 
dienen: ‘Weg met die ouwe 
brol, p laats ruimen voor 
commerciële prefab’.

R e s t a u r a t i e  e n  

I n t e g r a t i e

D e  w e r f  o p d e  H o v e n i e r s b e r g .

Toch bestaan er in de bouw- 
jungle nog ondernemers met 
lovenswaardig respect voor 
historisch belangrijke restjes. 
Het project op de Hoveniers-
berg, dat tegen 1 september 
1999 af zou moeten zijn, 
com b ineert dan ook het 
commerciële met het cul-
ture le . De bouwmeesters 
gaan namelijk de uitdaging 
aan om de historische site te 
integreren in de nieuwbouw. 
Het is natuurlijk zo dat achter 
zo ’n integratiem anoeuvre 
evengoed commerciële mo-
tieven kunnen schuilen, maar 
het gaat er hem vooral om 
dat men het d o e t. Concreet 
komt het neer op het vol-
gende:
Ten eerste wordt het heren-
huis uit 1 925 op nummer 99- 
100 onderworpen aan een
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death, thou shalt die
van de doden n iets dan goed

De bovenwereld verkeert naar verluidt al in een stevige 
kerstsfeer. Kerstverlichting, kerstversiering en maretak 
fleuren de straten op. De mensen bulken van de goede 
voornemens en wensen elkaar het beste toe voor het nieuwe 

jaar want “het kindeke is geboren in een bakske vol met stro”. 
Niets daarvan is echter in het schamper redactielokaal terug te 
vinden. De kelder waarin wij ondergebracht zijn, verkeert in een 
eeuwig halfduister en een grafsfeer drukt als een loden mantel 
op onze schouders want de dood is in ons midden. Gehuld in een 
zwarte monnikspij waart Hij rond. Angstig vragen wij ons af wie 
Hij als volgende met zijn knokige hand tot zich zal roepen. In 
een ultieme vluchtpoging dook ik de cyberspace in, maar ook 
daar bleek Magere Hein reeds een vaste stek veroverd te hebben.

Zo is het W o r l d w i d e  c e m e t e r y
(h ttp ://w w w .ce m e te ry .o rg /) geheel 
gewijd aan de Grim Reaper’s handy work. 
Op dit virtueel kerkhof kunnen “ Internet-
gebruikers, hun familie en vrienden 
permanente monumenten voor hun 
doden oprichten” . Deze monumenten 
bestaan voorlopig nog enkel uit fo to ’s 
(geen 3D-omgeving), wel is er reeds de 
m ogelijkheid om als bezoeker een 
virtueel bloemstuk achter te laten. Heel 
toepasselijk is ook dat Michael Kibbee,  
de oprichter van het worldwide cem-

etery, op 8 maart 1997 zelf het tijdelijke 
voor het eeuwige heeft geruild.

Bent u één van die mensen die vindt 
dat er niets gaat boven een nachtelijk 
bezoekje aan een écht kerkhof, dan 
moet u ten eerste ver uit onze buurt 
blijven en ten tweede een verblijf in de

DIGITAAL

Deze site is namelijk volledig gewijd aan 
kerkhoven. Het overzicht bestaat wel 
voornamelijk uit Amerikaanse en Cana-
dese kerkhoven, maar toch komen ook 
Europese laatste rustplaatsen met Père 
Lachaise op kop, aan bod. Verder kunt 
u vanaf deze site ook een postkaart 
versturen (er is een keuze uit meer dan 
20.000 grafprentjes) en zijn naar de 
toekom st toe ook opgravingen aan- 
gekondigd. We herhalen het nog maar 
eens: blijf uit onze buurt! Anders zou uw 
naam binnen afzienbare tijd  wel eens op 
het i n t e r n e t  o b i t u a r y  n e t w o r k  
(h ttp ://w w w .ob itu a ry .com /) kunnen 
prijken. Op deze site kan men - de naam 
zegt het zelf - overlijdensberichten 
plaatsen. Een vermelding in de streek- 
krant volstaat in onze mondiale eco-
nomie annex wereldorde niet meer. 
Neen, het overlijden van v e t t i g e  Swa 
om de hoek dient met hemels bazuin-
geschal wereldwijd verkondigd worden. 
Een standaard overlijdensbericht wordt 
g ra tis  gedurende 30 dagen w eer-
gegeven. Voor een langere periode of 
bazuingeschal dient betaald te worden, 
en daar is het deze site nu net om te 
doen: money! Sterven is de laatste jaren 
immers big business geworden, met 
crematie als meest lucratieve gat in de 
markt. Dit verklaart meteen het bestaan 
van een site zoals The In te r n e t  Cre-  
m a t i o n  S o c i e t y  ( h t t p : / /  
www.cremation.org/home.htm l). Een 
site die volledig gewijd is aan het door 
de schoorsteen jagen van dierbaren. 
Urnes kunt u voortaan on-line bestellen. 
Ik vraag me af wanneer on-line crematie 
mogelijk zal zijn.

Wilt u én geld verdienen én er ook 
nog wat morbide plezier aan beleven, 
dan bestaan er speciaal voor u - ja u die 
nog steeds uit onze buurt dient te blijven 
- verscheidene Celebrity Death Pools op 
het Internet. De bedoeling van een Ce-
lebrity Death Pool is om er precies die 
beroemdheid u it te  kiezen die het 
volgend jaar zijn opwachting mag maken 
bij het grote castingbureau in het 
hiernamaals. De winnaar krijgt eeuwige 
roem en de inzet van alle andere 
deelnemers. Wij vonden er alvast drie 
voor u, jammer genoeg geen enkele van 
Belgische origine. De originele C e le b -
r i t y  D e a t h  Pool is gehuisvest op 
h ttp ://w w w .m elodyr.com /, de ietwat 
goedkopere en minder geïnspireerde na- 
apers zijn te  vinden op h t t p : / /  
www.handee.demon.co.uk/death.html 
(The Whee l  of D ea th )  en h ttp : / /



www.webspan.net/~pokey/ (de 0 . B. E. 
C e l e b r i t y  D e a t h  W atch ,  waarbij 
O.B.E.. staat voor old blue eyes, sinds 
vorig jaar definitief uit het lijstje der 
topfavorieten geschrapt).

Kunnen al die beroemdheden u 
gestolen worden en is het vooral uw 
eigen uiterste versheidsdatum die u 
interesseert, dan is The Dea th  Clock  
(h ttp ://w w w .deathclock.com /) zeker 
een bezoekje waard. Eens je je gegevens 
hebt ingegeven berekent een slim 
scriptje het aantal seconden dat je nog 
rest. Een slim scriptje omdat het ook

rekening houdt m et de gem oeds-
toestand waarin je verkeert. Zo houdt 
de pessimist in me het vol to t 9 april 
2037 terwijl mijn sadistische kant reeds 
op 8 juni 2011 de eeuwige jachtvelden 
mag betreden. Toch komen ook be-
roemdheden op deze site aan bod. In een 
apart gedeelte kan je nagaan hoe lang 
zij nog te leven hebben. Dit gedeelte 
mag wel eens dringend aangepast 
worden want volgens het scriptje is 
prinses Diana nog goed to t 1 2 sep-
tember 2040. Een slim scriptje, maar 
met een pijler in een Parijse tunnel houdt 
het blijkbaar geen rekening. De echt 
morbiden onder ons kunnen hier verder

de Death Clock Screen Saver down-
loaden, of een leuk kaartje, mét daarop 
zijn sterfdatum, naar een vriend sturen. 
Denkt u bij deze laatste zin “whaaw, 
cool!” , dan dient u nog steeds uit onze 
buurt te blijven en moet u zeker eens 
een bezoekje brengen aan C a r r i e  
Carolin en haar Dark side of the  
N et: meer dan 6000 links die u wel een 
tijdje zoet zullen houden.

COBBAUT

f t  URL’s: f t
W o rld w id e  c e m e te ry : h t tp : / /w w w .c e m e te ry . o r g /

C i t y  o f  th e  S i le n t :  h t tp : / /w w w .b e s t . c o m /~ g a z is s a x /c i t y . h tm l 
in t e r n e t  o b i tu a r y  n e tw o rk : h t tp : / /w w w .o b itu a r y .c o m /

C e le b r i t y  Death P o o l: h t tp : / /w w w .m e lo d y r .c o m /
The Wheel o f  D ea th : h t tp : / /w w w .h a n d e e .d e m o n .c o .u k /d e a th .h tm l 

The O .B .E . C e le b r i t y  Death W atch: h t tp : / /w w w .w e b s p a n .n e t/~ p o k e y / 
th e  D eath C lo c k : h t tp : / /w w w .d e a th c lo c k .c o m /

Dark s id e  o f  th e  N e t: h t t p : / /w w w . g o t h ic . n e t / d a r k s id e / h t t p : / / w w w . g o t h ic . n e t / d a r k s id e /
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Pffffffffff
H et 'zakje ' doorgelicht

Kerstmis komt met rasse schreden dichterbij en ook oudejaarsavond is in zicht, 
al hinkt die nog een weekje achterop. Traditiegetrouw zullen we ons door de 
drukke winkelstraten wurmen, ons beste pak aantrekken en ons volproppen 
met feestelijke lekkernijen.We zullen erop uittrekken naar vrienden, familie o

discotheken en er zal weer veel gedronken worden. En al even traditiegetrouw zal 
de rijkswacht zijn alcoholcontroles uitvoeren...

Als je ooit met de wagen wordt 
tegengehouden om in het zakje te 
blazen, heb je niet veel keus. Tenzij 
je te dronken bent om te blazen of 
je een medisch attest hebt waarin 
staat dat je dat niet mag, zal je je 
adem aan het beruchte apparaatje 
moeten toevertrouwen. Waar de 
rijkswachters zich vroeger met een 
ordinair zakje tevreden moesten 
stellen, beschikt men tegenwoordig 
over vernuftige toestelletjes die het 
alcoholgehalte in de uitgeademde 
lucht - een nauwkeurige aanwijzing 
voor het alcoholgehalte in het bloed 
- met heel grote nauwkeurigheid 
kunnen meten.

De uitgeademde lucht komt in 
contact met een druksensor en een 
tijdschakelaar die twee lampjes 
bedienen. Wanneer het tweede 
lichtje gaat branden mag u stoppen 
met blazen. Op die manier komt er 
steeds de juiste hoeveelheid lucht 
in het toestel terecht. Dan wordt 
de afleesknop ingedrukt, zodat de 
lucht in de eigenlijke 'testcel' kan 
stromen. De alcoholmoleculen 
komen tussen twee platina-elektro- 
den terecht en doen daar een zeer 
klein spanningsverschil ontstaan. 
Dat verschil zorgt voor een elek-
trische stroom naar een microchip 
die naargelang de grootte van de 
stroom een ander teken op de 
display doet verschijnen.

Andere ademtesters werken met 
infraroodstralen die door de alco-
holdampen worden geabsorbeerd. 
Een deel van de straling gaat naar 
de alcoholmoleculen en komt niet 
meer op de sensor terecht, zodat 
die 'weet' hoeveel alcohol er in de 
lucht zit.

iKzei "BLAZEN” 
N ier "BRAKEN” F

Voor het hele gamma van bloed-
testen, boetes en rijbewijsintrek-
kingen verwijs ik u graag door naar 
de studieboekjes voor het theore-
tisch rijexamen. K fflfn

Bron: David Macauley. Over de 
werking van de k u rk e tre k k e r en 
andere machines.



Cultuurvreemde parasieten?
In het vreemdelingendebat komen de 

begrippen 'volk', 'culturele eigenheid' en 
'natie ' steeds terug. Dikwijls wordt 
gesteld dat een volk het recht heeft op 
een staat waarin het zijn eigenheid kan 
beschermen en ontplooien. Dit recht 
wordt zelfs erkend door de VN in de 
vorm van het zelfbeschikkingsrecht van 
volkeren.

Men gaat er hier van uit dat de natie-
staat, waarbij de onderdanen van een 
staat samenvallen met de leden van een 
volk, een 'natuurlijke' samenlevingsvorm 
is, en dat andere criteria om samen-
levingen te organiseren 'tegennatuurlijk' 
zijn en bijgevolg leiden to t onderdruk-
king, spanningen en geweld. Bovendien 
gaat men er van uit dat de verschillen 
tussen de leden van eenzelfde volk 
kleiner zijn dan die tussen de leden van 
versch illende vo lkeren, en dat de 
overeenkom sten tussen leden van 
hetzelfde volk fundamenteel zijn en de 
verschillen bijkomstig. Aan de juistheid 
van deze uitgangspunten kan men 
evenwel ernstig twijfelen.

Vooreerst is er het probleem van de 
afbakening van het begrip  'v o lk '. 
Wanneer kan een groep zich een 'volk' 
noemen? Steeds zal men verwijzen naar 
een gemeenschappelijke taal, gods-
dienst, afkomst, waardensysteem of een 
combinatie van die elementen, waarbij 
deze criteria als statische gegevens 
beschouwd worden. Niemand zal ont-
kennen dat er verschillende talen, 
godsdiensten en waardensystemen 
omschreven kunnen worden. Elke sociale 
wetenschapper zal je echter kunnen 
vertellen dat ze allesbehalve statisch zijn 
en dat ze nauwelijks territoriaal kunnen 
afgebakend worden (Het verschil tussen 
de Duitse en Nederlandse spreektaal in 
het grensgebied is kleiner dan tussen het 
West-Vlaams en het Limburgs). Talen, 
godsdiensten en waardensystemen 
evolueren voortdurend onder invloed van 
andere talen, godsdiensten en waarden-
systemen. Het definiëren van een volk 
op basis van zo aan verandering onder-
hevige criteria en het daaraan koppelen 
van het recht op een eigen staat, is het 
trachten bevriezen van een historische 
situatie, van een fase in de taalkundige, 
religieuze en filosofische evolutie. Indien 
men het lidmaatschap van een maat-
schappij baseert op dergelijke dyna-
mische criteria, begeeft men zich op zeer

glad ijs. Het nationalisme is net zo 
'na tuu rlijk ' als het communisme of 
kapitalisme.

De grote kracht van het nationalisme 
is dat het eenvoudig en eenduidig lijkt. 
Het speelt in op de menselijke behoefte 
aan simplificatie en generalisatie bij het 
func tioneren  in de zeer complexe 
realite it. De grote verschillen die er 
bestaan tussen individuen worden 
weggegomd door de selectie van enkele, 
dikwijls vaag en abstract omschreven 
overeenkomsten. Die overeenkomsten 
worden dan op groepsniveau als funda-
menteel bestempeld, de waaier aan 
verschillen als bijkomstig. Onvermijdelijk 
gaat men de overeenkomsten die de 
eigen groep (vo lk) schijnbaar ken-
merken, als 'beter' gaan beschouwen. De 
dikwijls door de eigen groep (volk) 
gedefiniëerde kenmerken van andere 
groepen (volkeren) worden als inferieur 
en bedreigend voor de eigen 'culturele 
eigenheid' ervaren. Het grote gevaar van 
dergelijke simplificaties en generalisaties 
is dat men individuen gaat beoordelen 
op hun lidmaatschap.van een groep, met 
alle impliciete en expliciete waarde-
oordelen die daarbij horen. (Hij is een 
Algerijn, Algerijnen zijn moslims, moslims 
zijn fundamentalisten, fundamentalisten 
onderdrukken de vrouw, de ge lijk -
waardigheid van man en vrouw is een 
Westerse waarde, hij hoort hier dus niet 
thuis.)

Het nationalistisch discours is domi-
nant aanwezig bij de anti-vreemde- 
lingenlobby maar is ook doorgedrongen 
in de argumentatie van de groeperingen 
en ind iv iduen die de rech ten  van 
vreemdelingen verdedigen. Ook zij 
stellen dikwijls dat een maatschappij 
slechts een beperkt aantal vreemde-
lingen aankan, de zogenaamde toleran- 
tiedrempel. Ook zij vinden dat vreemde-
lingen niet alleen de wet moeten naleven, 
maar zich eveneens de "Europese 
chris te lijk-hum anistische waarden" 
moeten eigenmaken en kennis moeten 
hebben van de landstaal om deel te 
m ogen/kunnen uitm aken van onze 
samenleving. Niemand zal ontkennen dat 
een basiskennis van het Nederlands, 
Frans of Duits de communicatie ver-
gemakkelijkt. Wat geeft ons echter het 
recht om die kennis als voorwaarde te 
stellen?

De idee dat een maatschappij maar 
een beperkt aantal vreem delingen 
aankan, steunt niet alleen op natio-
nalistische argumenten, maar ook en 
vooral op economische. De vreem -
delingen zouden onze welvaartstaat 
ondermijnen. Hier komen we to t de kern 
van de zaak In fe ite  draait het hele 
vreemdelingendebat om het behoudt 
van een machtspositie, zowel sociaal- 
economisch als cultureel.

Om de agressiviteit waarmee het 
Westen zijn  p o litie k , cu ltu ree l en 
economisch model aan andere gemeen-
schappen opdringt te illustreren, is het 
voldoende te verwijzen naar de koloniale 
periode waarin we ons model aan vrijwel 
heel Afrika, Latijns-Amerika en Azia 
hebben opgelegd. Dat we dat niet uit 
menslievendheid deden, mag blijken uit 
de wraakroepende economische onge-
lijkhe id  tussen Noord en Zuid, de 
onvoorstelbare pretentie waarmee we de 
eigen taal als enige bestuurstaal procla-
meerden (een taal die geen enkel "volk" 
in het continent sprak) en de onmen-
selijke wreedheid waarmee we elk 
protest tegen onze overheersing de kop 
indrukten. Ook in het post-koloniale 
tijdperk werden de zogenaamde derde-
wereldlanden op een perverse manier 
gebruikt in de Westerse Oost-West- 
tegenstelling.

De machtspositie die we door die 
handelswijze hebben opgebouwd willen 
we niet graag opgeven. De rechtvaar-
digheid en het respect voor de mense-
lijke waardigheid - zogenaamd typisch 
Westerse waarden - verplichten ons 
echter die historische schuld in te lossen. 
N iet via welgem eende doch maar 
contraproductieve ontwikkelingshulp, 
wel door een deel van onze rijkdom ter 
beschikking te stellen aan de maat-
schappijen die we ontw richt hebben 
opdat ze zelf een leefbare samenleving 
kunnen opbouwen. Dat is de enige 
oplossing voor het "v luch te lingen-
probleem". Ondertussen kunnen we de 
vreemdeling in onze samenleving op zijn 
minst gelijke rechten geven en zijn 
eigenheden respecteren in al zijn 
uitingsvormen. De enige norm waar een 
vreemdeling zich moet aan houden is de 
wet.

T o m De Dec ker

Deze pagina staat open voor standpunten van individuele lezers)max. 700 d 800 woorden); politieke propaganda evenals anonieme 
schrijfsels worden naar de prullenmand verwezen en de redactie behoudt hoe dan ook het recht om een ingezonden tekst al dan niet te 
publiceren.
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DE TECHNICS ONDER DE OKSELS GEKLEMD
BU G G IN ' OUT

Throw your hands in the air and wave 
them like you just don't care' en 

'Everybody say ho /  scream /  make 
some noise /  ...' behoren to t het soort 
kreten dat de ongeïnspireerde MC's op 
meer dan één blauwe maandag slaken 
om het al dan niet massaal toege-
stroomde publiek in beweging te krijgen. 
Met wisselend succes trouwens. De met 
iets meer talenten begiftigde MC heeft 
andere trucs up his sleeve om zijn fans 
te animeren, met name de Freestyle. 
Freestylen is een vak apart, want niet 
alleen dien je over een uitstekende flow 
te beschikken, je dient ook nog eens rad 
van tong te zijn en meer dan een beetje 
te kunnen rijmen.

Dat niet enkel over de grote plas MC's 
van dit kaliber rondlopen - we denken 
hierbij niet aan Puff  Daddy-  merken 
we hopelijk woensdag 1 6 december, 
want dan vindt de tweede editie van 
Buggin'  Out  plaats.
De Verbeelding vzw heeft ter onzer wille 
weer een schare MC's om u tegen te 
zeggen zover gekregen om op zestien 
december naar Gent af te zakken om 
hun woordkunsten te vertonen. Tot de 
bekendere MC's behoren U-Man en KRA- 
Z (Lickweed - Brussel) en Rollarocka 
(Postman - Nederland).
DJ Buzz verzorgt de after-party door Hip 
Hop, R'n B en Ragga uit zijn desks te 
laten rollen ondersteund door enig

BROEKSCHIJTERS INC . 
FEAR FACTORY

Liefhebbers van de zware metalen, uw bede is verhoord. Fear 
Factory plant zijn filiaal tijdelijk op Gentse bodem. Het betreft 

hier niet één of ander psycho-, socio- of ander -  logisch experiment 
van wetenschappers die niets beters te doen hebben, noch gaat 
het hier over enkele staalarbeiders die zich tot de tanden gewapend 
hebben met materialen waar zij dagdagelijks mee geconfronteerd 
worden. Neen, neen, driewerf neen: het betreft hier muziek- nou ja 
muziek.
Fear Factory is namelijk het soort groep 
dat metal speelt. Niet de 'mijn- broek- 
is- zo- strak- dat- ik- automatisch- enkele- 
octaven- hoger- zing- dan- menselijk - 
voor- mogelijk- gehouden-metal- variant 
die zijn oorsprong kent in de jaren 70 
maar wel een aan het einde van het 
millennium aangepaste muzikale oorlogs-
verklaring. We verklaren ons middels een 
kort overzicht nader.
Fear Factory ontstond in de florerende 
death metal scène van de jaren 90. Zij 
debuteerden in 1992 met Soul o f a new 
machine alwaar ze reeds hun eerste 
experimenten rond de crossover van 
death metal en industrial tentoonstelden. 
Waar death metal langzaam verwaterde 
in pose en veertien ja rige  pseudo- 
satanisten (Dead verrijst uit zijn graf) 
wist Fear Factory zich dankzij zijn zin voor 
experiment bij een groter publiek geliefd 
te maken.
Demanufacture, hun doorbraakalbum uit 
'95 -featuring een Belgische (nou ja, 
Antwerpse) bassist- vormde de perfecte 
mix tussen metal en industrial.
Hun liefde voor industrial music werd ook 
duidelijk door het uitbrengen van een 
remix-album Remanufacture -of wat had

u gedacht?- in '97.
Enkele singles en uitstapjes in onder meer 
het totaal geschifte Brujeria tussen hun 
vorige albums (Dem anufacture en 
Remanufacture) door, zorgden ervoor dat 
fans niet te veel op hun honger dienden 
te blijven zitten. Hun echte nieuwe werk 
werd dit jaar losgelaten op de wereld. Het 
album Obsolete klinkt zoals het zou 
moeten klinken, zijnde de perfecte 
soundtrack voor een post-apocalyptische 
maatschappij of, in afwachting daarvan: 
een vergadering van de Schamper- 
redactie.
Denkt u dat het nu toch alweer enkele 

maanden geleden is dat u nog eens van 
uw sokken geblazen bent en heeft u wel 
zin in een avondje 'vermink- je- mede-
mens' ( lees: pogoën ofte slamdancen), 
dan komt Fear Factory u ter hulp. Als u 
snel bent, haalt u zelfs het podium. Maar 
let u er bij het stage-diven wel op dat u 
naar de mensen springt en niet naast hen. 
Uw sinds zijn laatste dive-poging geheel 
in plaatser gehulde...

Fear Factory - 15/12 - V o o ru it

handig vingerwerk. Maar vooraleer u uw 
break-dance technieken uit de kast mag 
halen, heeft u de mogelijkheid om uw 
kunnen qua flows aan het aanwezige 
publiek te demonstreren. Doen zouden 
wij zo zeggen, tenzij u net als ons niet 
verder komt dan 'Wij zijn van schamper 
en dat hoor je amper.'
In dat geval denken wij eerder aan : 
'Schoenmaker blijf bij je leest' en check 
die shit op 1 6 december uit. Peace

Buggin ' Out - 16 december - 
Ballroom  - V o o ru it.

SOPHIA
Op 20 december doet het fenomenale 
Sophia de Vooruit aan. Sophia is de band 
rond Robin Proper-Sheppard, voormalig 
frontman van The God Machine. Die 
cultgroep maakte
begin jaren '90 furore (herinner u de 
tornado die Pukkelpop '93 opende) 
maar werd op- geheven door het plotse 
overlijden van bassist Jimmy Fernandez. 
Hierna bes lis te  Proper-Sheppard, 
verscheurd door de dood van zijn vriend

1 8
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LAÏS
M 20SD5 LEVE DE STEIVO

In 1996 presteerden ze het om de Dranouter- 
concerttent plat te spelen op een zondagmiddag om 
elf uur. Wie de transformatie zag van halfuitgeslapen 
en door-katers-getergde folkvrienden in een hups en 

fluks fuifpubliek, moet onder de indruk geweest zijn. 
Zo ook uw nederige dienaar. Het was meteen hun debuut 
voor het grote publiek en wat volgde was erkenning in 
het Vlaamse folkwereldje en veel optredens, maar nog 
geen CD. Die is er nu -eindelijk- wel en, vraey-historie 
ende alwae, het is niets te vroeg. Dat is het trouwens 
nooit voor knappe muziek.

De drie meisjes van La ïs  kregen op 
diezelfde editie van het Dranouter- 
festival ook lof van country-folklegende 
Emmylou Harris toegewuifd die hen 
angelvoices noemde. Wie hun titelloos 
debuut al ter ore is gekomen, zal moeten 
toegeven dit het geeneens een grote 
overdrijving is. De muziek is van een 
overweldigende eenvoud en w ord t 
meestal a capella o f met minimale 
begeleiding gebracht. Hier en daar komt 
Kadril-gewijs een iets steviger omlijsting 
om de hoek kijken. Maar het moge 
duidelijk zijn : de sterkte van deze plaat 
is de zang. D at« Laïs » Keltisch is voor 
« stem » is daar niet vreemd aan.
De liederen die Laïs brengt lenen zich 
perfekt voor deze vocale aanpak : 
vooral middelnederlands-klinkende folk 
met sterke twee- o f driestem m ige 
melodieën die verder van alle ballast 
ontdaan werden. Daarnaast bevat de CD 
ook Italiaanse en Scandinavische liederen 
en twee fijn uitgekozen covers. Het 
dromigere « In this heart » van Sinéad 
o’Connor en B re l’s« Grand Jacques ». 
Verder gaat het over wijn en plezier, 
bruiloften, ('Moeder, ik wil hebben een 
man, die mij den kost wel winnen kan’) 
de gevolgen daarvan ( ‘Pier die gaf haar 
twee goeie soefletten en zei : g ij prei, 
wat zult gij mij wetten komen zetten ’) 
en liefdesverdriet. Dit is het soort 
muziek dat je ‘s winters stilletjes doet 
luisteren en datje op warme dagen doet 
dansen to t  de zon opkomt. Dit zijn 
melodielijnen die zo innig met elkaar 
verstrengelen datje het gevoel krijgt dat 
de wereld nog zo slecht niet kan zijn. 
Dit zijn liederen die glimlachend nazin-
deren in je hoofd. Dit klinkt zo helder en 
wijds dat het wel muziek moet zijn 
waarop velen zaten te wachten.

1 ^ 1

(L a ïs  : La ïs )

en door een verbroken relatie, geen 
muziek meer uit te brengen en zich 
enkel nog bezig te houden met zijn eigen 
platenlabel The Flowershop.

Deze getormenteerde man wou zijn 
therapeutische, melancholische songs 
enkel nog toe- vertrouwen aan een 
bandopnemer to tda t op een bepaald 
moment vrienden van hem ze te horen 
kregen en hem overtuigden ze samen uit 
te werken en op plaat te zetten. De 
eerste cd Fixed Water, die eind '96 
verscheen, was een fe it. Hoewel het

donkere en het intense van The God 
Machine bewaard bleef, heeft de luid-
ruchtige apocalyptische (soms op het 
bombastische af) doemmuziek plaats- 
geruimd voor sobere en subtiele ballads 
badend in dezelfde sfeer als het werk van 
Leonard Cohen en Spain.

Aanvankelijk was het ook helemaal niet 
de bedoeling om op te treden maar door 
de overweldigende respons -  veel fans 
van Sophia hadden trouwens nog nooit 
van The God Machine gehoord- gebeurde 
dit toch. En nu is zelfs al sinds een tijdje

de tweede cd uit, The Infinite Circle, die 
meer van dat fraais bevat.

Het is koud, het is vroeg donker, we 
voelens ons niet te goed -en straks 
moeten we nog gaan nieuwjaren ook. Als 
leven een film was, dan zou een avondje 
Sophia in de Vooruit de ideale soundtrack 
zijn.

■3 3

Sophia, 20 december, De V o o ru it

14 DECEMBER 1998
9



PETER
EEN SPROOKJE VOOR

wegcijferen en schoonmaken, koken, 
volgzaam zijn en kost wat kost hun 
fam ilie voor de boze wereld willen 
beschermen.In 1 985 voerde het NTG Peter Pan voor de eerste maal op. Net 

zoals veel andere kinderen, ging ik, toen amper negen, aan de 
hand van mijn ouders kijken. Een jongen die kon vliegen, dat 
was pas nieuw. Dat Peter uiteindelijk door een meisje, ElsOlaerts, 

werd vertolkt, was een beetje een ontgoocheling. Toch hield ik 
aan het stuk enkel goede herinneringen over. Dertien jaar later 
zweeft de jongen die niet wil opgroeien opnieuw door de 
theaterzaal. Ik geloof ondertussen allang niet meer in sprookjes 
en het stuk is niets voor studenten en volwassenen... Of toch 
wel?

In het begin van deze eeuw, ontstond 
het toneelstuk Peter Pan uit de verhalen 
die James Mathhew  Barrie verzon, 
samen met vijf kinderen waarover hij zich 
ontfermd had. Het werd voor de eerste 
keer opgevoerd in 1904 en zeven jaar 
la ter verscheen het als roman. De 
meesten onder u zullen de belevenissen 
van Peter beslist kennen. Toch even de 
grote lijnen... Op een avond krijgen Jan, 
Michiel en Wendy Lieveling het bezoek 
van een vreemde jongen. Hij komt in hun 
huis zijn schaduw zoeken die hij er eerder 
die dag verloor toen hij wat rondneusde. 
Peter Pan is zijn naam. De drie kinderen 
besluiten met hem en Tinkel-Bel, een 
elfje, naar Nimmerland te vliegen. Daar 
beleven ze allerlei avonturen met de 
indianen, de verloren jongens en natuu-
rlijk kapitein Haak, de aartsvijand van 
Pan. Na een tijdje verlaten de Lievelings 
samen met de verloren jongens Nimmer-
land opnieuw. Peter Pan b lijft alleen 
achter: hij wil nooit g roo t worden. 
Jaarlijks komt hij nog op bezoek bij 
Wendy, en later bij haar dochter en al 
haar nabestaanden en dan vliegen ze nog 
eens ver weg.

Op het eerste gezicht lijkt het misschien 
een typisch kinderverhaal. Maar... Peter 
Pan is veel meer. Tom Van Landuyt,  
die de rol van Peter vertolkt, hoopt dat 
jong blijven voor iedereen belangrijk is 
en dat hij zelf een beetje op Pan lijkt. 
Het publiek, hoe oud ook, herkent zich 
steeds in Peters jeugdig enthousiasme. 
Sinds enkele Londense kinderen onge-
veer honderd jaar geleden het verhaal 
verzonnen, werd Peter Pan trouwens een 
ware success story. Vanuit vele hoeken 
kon men het niet laten om over deze 
interessante jongen te spreken.
Zo ontstond in de Verenigde Staten naar 
aanleiding van een uitgebreide tournee

een echte Pan-rage. In allerlei intellec-
tuele analyses werd Peter als een 
symbool van vrijheid en jeugd gezien. 
Het perfecte rolmodel voor de 'Ameri-
can Dream'.
In het puriteinse Engeland van de jaren 
twintig werd Barrie dan weer verplicht 
om in zijn stuk de rol van Peter door 
meisjes te laten vertolken. Zo werden 
seksuele spanningen verdoezeld. De 
auteur opperde nog het idee om niemand 
minder dan Charlie Chaplin als Peter in 
een film te laten opdraven, maar dat 
mocht niet zijn...De studio's stopten een 
vrouw in de hoofdrol en de prent werd 
een flop. Volgens J e a n - P i e r r e  De 
Decker,  regisseur van het NTG-stuk, ligt 
hier ook het grote verschil tussen de 
voorstellingen van vandaag en die van 
dertien jaar geleden. Toen koos men nog 
een vrouw voor de hoofdrol. Nu werd 
beslist toch een jongen te nemen. Zo zal 
de relatie tussen Wendy en Peter een 
andere dimensie krijgen.
In de psychologie werden Peter Pan en 
Wendy ook ware begrippen. Wij leken 
zien hen als jonge mensen vol vreugde 
en levenslust. Wetenschappers die zich 
over Barrie's werk bogen, deden andere 
ontdekkingen. Enerzijds wezen zij erop 
dat de auteur mooi w eergeeft hoe 
jongeren hun eigen seksualiteit leren 
kennen. Anderzijds vonden ze dat Peter 
Pan niet dat overgelukkig jongetje was. 
Hij weigert zo vastberaden om op te 
groeien dat hij wel problemen moet 
hebben. De term Peter-Pan-syndroom 
ontstond. Mannen die lijden aan PPS zijn 
narcistisch, staan graag in het middel-
punt van de belangstelling, zijn dol op 
avonturen met vrienden, maar zijn op 
seksueel vlak onvolwassen en gedragen 
zich als macho's. Het Wendy- of Asse- 
poester-complex bestaat eveneens. Dan 
gaat het over vrouwen die zichzelf

2
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PAN
KINDEREN VAN 7 TOT 77 JAAR

Peter Pan is geschikt voor elke leeftijd 
en maakt beslist het kind in je wakker. 
Voor kaarten moet je je wel haasten. 
Tickets voor dit sprookje vlogen reeds 
voor de première massaal de deur uit. 
Wel staat nu al vast dat het stuk volgend 
seizoen wordt hernomen. Ook wordt de 
theaterzaal iedere maandagavond om 
20h even omgetoverd to t cinema voor 
films over piraten en sprookjes. Zo toont 
het NTG Pirates (14-12), The Crimson 
Pirate (21-12), Die Blechtrommel (28- 
12), The Wizard o f Oz (4-1), E.T. The 
Extra-Terrestrial (11 -1) en Hook( 18-1).

Peter Pan is dus blijkbaar niet alleen 
populair op de bühne...

In de schouwburg van het NTG worden

deze diepe overpeinzingen wellicht door 
het to taa lspektakel in de kiem ge-
smoord. De Decker regisseert twee-
ëndertig acteurs. Evenveel mensen

werken mee achter de schermen. Zo is 
Peter Pan voor dit toneelgezelschap de 
grootste  en duurste productie ooit. 
Tevens is het een echte musicaLJan De 
V u y s t  zorgde voor zo'n tw in tig ta l 
liedjesteksten, Jean Blaute  zette ze 
op muziek. Er wordt live gezongen. Zoals 
gezegd vertolkt Tom Van Landuyt de 
rol van Peter Pan. Voor deze acteur is 
dit fysisch en mentaal een heel uitput-
tende opdracht. Er wordt veel gevoch-
ten en dat vergt veel van je concen-
tratie. Vorig jaar bij A Qockwork Orange 
meende hij ook al aan zijn lim iet te 
zitten. Nu vindt hij Pan opnieuw het 
meest complexe wat hij ooit moest 
spelen. Bovendien duurt het stuk zo'n 
twee uur en tw intig minuten zonder 
pauze. Kortom... geen lachertje. Mag da 
Cnudde zie je in de rollen van Mevrouw 
Lieveling en Tinkel Bel en Mare Pee-  
t e r s  als Meneer Lieveling en Kapitein 
Haak. B a r b a r a  De J o n g e  speelt 
Wendy en B r e c h t  C a l l e w a e r t  en 
Math ias Secu zijn de broers Jan en 
Michiel.

P ete r Pan, van za. 12-12-1998 
to t  zo 24-01-1999. V o o rs te llin g  
op woe, do, v r ,  za, zo. In  NTG, 
KNS, S t-B a a fs p le in  17, 9000 
Gent. Tel 09/225.01.01 o f  09 / 
225.32.08. T ic k e ts  z i jn  tussen
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Lock, Stock PDtßfll L’école de 
& 2 Smoking Barrels I la chair

Guy Ritchie heeft zijn debuut 
niet gemist; ‘Lock, Stock...' 

is zowat de meest gelauwerde 
film van het moment. Het 
filmfestival van Gent bekroonde 
de prent onlangs nog met de 
Prijs van het Publiek. Zelfs de 
filmpers steekt het niet onder 
stoelen of banken wie hun 
absolute voorkeur wegdraagt. 
En inderdaad, de film heeft 
kwaliteiten zat: knappe acteer-
prestaties, origineel beeldwerk, 
ijzersterke dialogen en git-
zwarte humor.

Het verhaal draait rond Eddy, Tom, 
Soap en Bacon; vier onafscheidelijke 
vrienden die op een week tijd een half 
miljoen pond moeten zien bijeen te 
scharrelen. Dat is het pijnlijke gevolg van 
een uit de hand gelopen kaartavond met 
porn king Eddy.

De personages zijn van karton. Alle 
stereotypen die straatcriminelen maken 
wat ze (willen) zijn, worden hier schaam-
teloos herhaald. Toch stoort het je niet. 
Het is een rechttoe rechtaan gangster- 
verhaal en dat vraagt eenzijdige karak-
ters. Diepgang komt vooral voort uit hoe 
de regisseur met het beeld speelt. 
F litsende beeldsequenties worden 
stelselmatig afgewisseld met stilstaande 
shots. Het leest op het eerste gezicht 
slordig en chaotisch maar als de puzzel 
in elkaar valt is het ronduit prachtig. Toch

heb je soms het gevoel dat de film te 
lang ronddwaalt in die videoclip-stijl 
(Ritchie komt oorspronkelijk ook uit de 
richting van de MTV-cultuur). Niet dat 
de film daardoor iets van zijn aantrek-
kingskracht verliest. Ook de sterke 
dialogen dragen bij to t de aparte sfeer. 
In de kracht van het woord schuilt een 
duidelijke referentie naar het gezwinde 
camerawerk. De wisselwerking tussen 
woord en beeld is evident: tijdens sterke 
beeldsequenties is het woord onder-
geschikt aan het beeld en vice versa. De 
snelheid van de film wordt op die manier 
nauwelijks onderbroken.
Het is duidelijk waar de regisseur de 
m osterd gehaald hee ft voor deze 
productie : de gedachte aan Train- 
s p o ttin g  en de hele Am erikaanse 
gangsterfilm-sector is nooit veraf. Het 
‘déja-vu’-gevoel primeert heel sterk. 
Toch wringt het niet. Ritchie weet het, 
maakt er gebruik van maar trekt het ook 
in het absurde. Enkele shots zijn een 
duizendste herhaling van een oorspron-
kelijk fantastisch idee maar hij kleedt ze 
zodanig in to t ze bijna hilarisch worden. 
Clownesk, brutaal, grotesk, agressief en 
surrealistisch. Dit allemaal, maar vooral 
een avondje aangename cinema.

'  H e d S

van Guy R itc h ie  met N ick Moran, 
Jason Flem ing, Jason Statham en 
Lenny McLean (GB 1998); s p e e lt 
in  StudioSkoop

Dominique (Isabelle Hupert) 
gaat met haar beste vrien-

din in een zotte bui naar een 
homobar waar ze Quentin 
( Vincent Martinez) leert ken-
nen. Ze neemt de biseksuele 
jongen mee naar huis, ze vrijen 
en worden verliefd. Het is het 
begin van een onmogelijke 
liefde tussen een wat oudere 
vrouw en een jong mannelijk 
hoertje. Niet onmiddellijk de 
beste combinatie dus maar 
liefde overwint alles. Of toch 
niet?

Dit psychologisch drama zal je van 
bij het begin meeslepen. Je kan de 
personages onsympathiek vinden, of 
misschien interesseert de afloop van 
de romance je to taa l niet, maar de 
w ijze  waarop men alles in beeld 
brengt, zorgt er voor dat je het gevoel 
krijg t dat je je midden in het verhaal 
bevindt. Om d it e ffec t te bekomen 
worden veel close-ups gebruikt, wordt 
er veel met de hand gefilmd en film t 
men noo it u it de ve rte . Daardoor 
komen de emoties van de personages 
sterk over : het verdrie t van Domi-
nique, de koppigheid van Vincent. Dit 
is n ie t de zove e ls te  re a lis tisch e  
pess im is tisch  film , ook al is hé t 
allemaal heel echt. Het zou misschien 
zelfs een sprookje kunnen zijn, maar 
dan wel net iets wreder dan Asse-
poester en aanverwanten.

Het is moeilijk om de film in een of 
ander vakje te stoppen en het is nog 
moeilijker om hem alleen maar goed 
of alleen maar slecht te vinden. De film 
is zeker orig ineel door de manier 
waarop men het verhaal ve rte lt. Er 
worden namelijk geen overzichtelijke 
sfeerbeelden , standvastige camera, of 
poëtische muziekjes gebruikt om de 
overgang naar een latere periode aan 
te duiden maar slechts enkele seco-
nden zwart scherm.Love it or hate itü

Maar t j e

s p e e lt in  Sphinx, re g ie  door 
Beno it Jacquot

Film nieuws
Op 6 december, feestdag van onze allerliefste Sint, werd in 
Strombeek-Bever de Prijs van de Jeugd voor de Internationale 
Film uitgereikt. Omdat we u , waarde landgenoot, op de hoogte 
willen houden volgen hier de winnende films:

Beste Belgische Film werd Rosie, in de categorie van 9 to t 1 3 
jaar won Blazen to t Honderd; in de categorie van 1 3 to t 1 6 
jaar werd La Vita è Bella het beste bevonden en de jeugd van 
16 to t 20 jaar koos The Truman Show to t beste film. Ten 
slotte kreeg La Vie Rêvée des Anges de speciale vermelding.
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I KRINGEN EN KONVENTEN
ma 14/12 SK Raad der Seniores, 19.00u
di 15/12 OAK workshop Afrikaanse dans+fuif, Tequilla
wo 16/12 SK-HK-FK Massacantus, Floralienpaleis

SOWEGE Belfort by night, Belfort, 20u
Germania Quiz, Pane&Amore

do 17/12 VG Briefschrijfactie, Stedelijke Jeugd Dienst, 19.30u
Geografica Fuif Winternacht, Decadence
AW 'De grote uitvindingen van de prehistorie', Blandijn, 8.30u
OAK Academische zitting: 40 jaar Afrikanistiek, Aula Volderstraat,

16.00u
Romania kaas- en wijnavond en revue, Patijntjesstraat, 18.30

ma 21/12 VG Bi-activiteit: relaties, Gent-St.-Pieters, 9.30u & Brussel-
Centraal, loket 1 , 10.30u

wo 23/12 VG Sportnamiddag, GUSB, 14-17u
ma 28/12 VG 'min 19: Hete Hangijzers', Antwerpen Centraal, loket 1 , 11u
do 31/12 VGK Oud & Nieuwfeest, Sofitel
wo 6/1 KVHV Nieuwjaarsreceptie, Tin Pan Alley
wo 13/1 KUC 'Blaat', Compagnie Dood Paard, Vooruit 20u

KVHV modelcantus, Stradivarius, 19.30u
OAK Nieuwjaarsreceptie, De Brug, 20u

do 14/1 VG 'Verliefdheid', Backstage, 19.30u
za 16/1 KUC Opera:'ldomeneo, re di Creta'
zo 17/1 Winternacht winternacht, Overpoortstraat
ma 18/1 VTK Galabal Salons Mantovani, 22.30u

In Schamper 364 berichtten we reeds over de dure studiereis naar Califomiè (35.000 BEF) in de 
eerste licentie geografie. Onze ijverige fotografe betrapte onlangs Veerle, Stijn en Stijn voor de 
trappen van de Blandijn terwijl ze snoepgoed verkochten om de reis te financieren. Als wij een 
studentenradio waren, dan zouden we nu het plaatje ‘Hotel Califomia’ van de Eagles draaien...

Trouwens, over studentenradio gesproken. Het Fakulteitenkonvent (F.K.) 
laat weten dat de op de grote F.K.-fuif van maandag 7 december maar liefst 

1596 studenten aanwezig waren. Ten opzichte van vorig jaar zijn dat 4 
studenten minder! Het F.K. vermoedt dat dit te wijten is aan het feit dat de 
Gentse studentenradio URGent op maandagavond al haar luisteraars opriep 

om niet naar de F.K.-fuif te gaan en.eens vroeg in bed te kruipen.
Wat zijn we weer lief voor elkaar...

JE ZAL 
HET M A A R  

MET ME 
EENSZIJN

Je zal het maar met me eens zijn, 
dan ben je goed op weg 
de wereld te verachten 

en te roepen naar een specht 
dat hij zin grote bek moet houden 

en het dierenrijk moet dood, 
want je behoort to t het mensdom 

en dom is niet jouw woord 
je zal het maar met me eens zijn, 

dan ben je goed op weg 
de liefde te verbloemen 

die je uitzweet onderweg 
naar je onvangbare liefde 
die zich lostrekt elke dag 
en je telkens weer vertelt 

dat jij niet leven mag 
aan haar zijde, godverdomme 

je zal het maar met me eens zijn, 
dan ben je goed op weg 

naar nergens 
zonder liefde 

behalve de jouwe 
en niets terug 

want voor de anderen 
is het moeilijk, 

niet te vlug hoor je
telkens je je droom wat dichterbij ziet, 

en eigenlijk is het beter 
dat je gewoon je eigen bloed vergiet, 

maar niemand is dat waardig 
je zal het maar met me eens zijn, 

anders sla ik op je smoel 
want de wereld is een slachthuis 

een grote knoeiboel, 
en de liefde stinkt het meest, 
daarom blijft ze aan je kleven, 

de liefde is een beest 
voor wie er wil mee leven 

je zal het maar met me eens zijn, 
dan blijf je onderweg 

naar iemand die van je wegrent 
op een hele lange weg 

en je kan haar maar niet vangen 
en je b lijft alleen maar achter 

en alleen blijf je daar staan 
en je veracht de verbloemde liefde 

laat ons dus maar sterven 
want de liefde is een vod 
laat ons dus maar uitgaan 
want de liefde is bedrog.

JO.SCH.
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T  e n t o o n s t e l l i n g e n - T  o n e e l - F e s t i v a l s
* Lo g o s  (G)orgola (orgel en andere automaten), 17& 18 december, 20u, 19 december, 14u
* V r e d e s h u is  ‘Oost West West Best’, tot en met 13 februari, Sint-Margrietstraat 9
* V o o r u i t  ‘Rood/Red’ (dans / theater), 15&16 december, 20u
* V o o r u i t  ‘Brimstone and Treagle / Het Interview’, 15 tot en met 17 december, 20u
* T in n e n po t  ‘Winterwake’ (Kajton Cie), 15 tot en met 18 december, 20u
* NTG2 ‘Closer tot op het bot', 19 december tot en met 16 januari
* M in a r d  ‘Drama’s uit het courante leven’, 24&25 en 30&31 december, 20u
* NTG2 ‘Het Onderzoek’, 17&18, 24&25 december, 14&20u
* Ko pe r g ie t e r ij  ‘kerstcreatie!’,
* A r c a  ‘La Musica’, 2, 5, 12,14, 15, 16 januari, 20u en 5 januari ook om 15u
* V o o r u i t  Deen Van MeenTheaterfotografie, ltot en met 20 december (gratis!)
* V o o r u i t  ‘De Bitterzoet / Het Interview’, 15 tot en met 17 december, 20u
* NTG ‘Peter Pan’, 16 tot en met 20, 23&24, 26&27 december, 19u, en 26&27 december ook om 14u
* Ko pe r g ie t e r ij  ‘Schneeuw’, 18&19 december om 20u, 22&23, 27 tot en met 29 december, 15u
* V o o r u i t  ‘Blaat’ (theater), 12& 13 januari, 20u
* V o o r u i t  De Zoete Nachten van de Ramadan’, 14, 2 1&28 januari, 22u (gratis!)
* M u s e u m  v o o r  S i e r k u n s t  e n  V o r mg e v in g 2e Triennale voor Vormgeving in Vlaanderen, 19 december tot en met 28 februari
* M u s e u m  v o o r  D i e r k u n d e

* M u s e u m  v o o r  Sc h o n e  Ku n s t e n

* MIAT
* Fn AC FOTOGALERIJ :

* G a l e r ie  Fo r t l a a n

* Fn a c

* SMAK
* M u s e u m  v o o r  V o l k s k u n d e

* C a mpo  S a n t o

* T e a t e r  T in n e n po t

MAANDAG 14 DECEMBER
Bijloke 'I Fiamminghi', 20u

DINSDAG IS DECEMBER 5' W
Vooruit Fear Factory 
Damberd ITHPI-The Whod 
Vlaamse Opera 'Anii

‘De dode dierentuin’, tot 28 februari
‘De vrienden van Scribe’, tot 14 maart
‘De vrouw achter de schermen en op de barricade’
Jazz door Guy le Querrec, Magnum
Hermann Nitsch, tot 26 december
Tdenti-3’, tot 16 januari
Joelle Tuerlinckx, tot 31 januari
Papiertheater, van 18 december tot 28 maart
Peter Buggenhout, tot 27 december
Winterwake’, 15 tot en met 18 december, 20u

20NDAG 20  DECEMBER
Intercultureel Ontmoetingscentrum film: 

'Rembetiko', 14u
de Pomp Sneeuwconcerten, 20.30u

MAANDAG 21 DECEMBER
Trefpunt

g r A t i s k o r t e
5 v rijk a a rte n  voor ieder  
c o n c e rt van Logos (z ie  
agenda) S tuur een k a a rtje  
naar S cham per voor een vrij- 
k a a rtje . G een dank.

oudejaar met Turkse maaltijd&live- 
muziek,vanaf 20.30u

Vlaamse Opera 'De Wals in Europa', 19.30u 
Magazijn Oudejaar met 'The Andrews 

Surfers'+dj Kris

WOENSDAG 6 JANUARI

WOENSDAG 16 DECEMBER
Vooruit Buggin' Out', 21 u 
Sint-Jacobskerk Kerstconcert: Mago 

«ld Gent, 20uÆÊ
lerarencursus

'Kommil Foo', 21 u (gratis!)
Sphinx filmklmassiekers: 'Opening Night', 

CassavetesDINSDAG 22  DECEMBER

maken, 13u

Damberd 'Zooloop', Acid Jazz Funk (gratis! 
NTG 'The Dark Crystal', 20u w

WOENSDAG 23 DECEMBER
Vooruit Willem Vermandere, 20u

■  DONDERDAG 17 DECEMBER
Vooruit 'M icroprocessor', 22u
Gele Zaal 'Taberna Mylaenis'

(wereldmuziek), 20.30u 
Democrazy '9mm Hiphop Labelnight', 20u
Bijloke Bijlokeconcerten: Symfonieorkest 

van Vlaanderen, 20u 
Rode Pomp 'Superavond', 20.30u

VRIJDAG 18 DECEMBER
Brielpoort Marily Manson, 21.30u
Vooruit 'Teknoville', 22u
Democrazy 'Slam&Tamara's Spacerock', 20u

ZATERDAG 19 DECEMBER

VRIJDAG 25  DECEMBER
Intercultureel Ontmoetingscentrum: concert 

'Esta Loco', 21.30U

ZATERDAG 26  DECEMBER
Democrazy 'Back 0 Wallsounds', 22u 
Vooruit 'Kommil Foo:Het Allerbeste', 20u 
Vooruit 'Free The Funk', 22u 
Trefpunt ' Derde Groot Tuba -Treffen in

Vlaanderen', 19u, Sint Jacobsplein 
Magazijn 'Lt.Sprudel'+dj Eric Lobos

ZONDAG 27 DECEMBER
Vooruit december '98 festival, 16u

'Trio Rony Verbiest', 21 u
Intercultureel Ontmoetingscentrum:

Russische kookles, 14u &Russisch Trefpunt
avondmaal, 19u, Kraankinderenstr. 2 (gratis!)

Vooruit 'Dancestreet', 22u 
Rode Pomp Viering: 60 jaar Frédéric

Rzevski en Pjotr Lachert, 20.30u Vooruit '1999 New Year's Eve(nd)' 
'Los Banditos'+ DJ Jeroen intercultureel Ontmoetingscentrum

DONDERDAG 31 DECEMBER

DONDERDAG 7 JANUARI
Vlaamse Opera 'Idomeneo, re di Creta', 

19.30U

ZATERDAG 9 JANUARI
Vooruit Zizowinterfuif, 22u, (gratis

voor abonnees)
Magazijn 'Cro Magnon'+dj Niko

WOENSDAG 13 JANUARI
Sphinx filmklassiekers:'! Raconti di 

Canterburry', Pasolini

DONDERDAG 14 JANUARI
Vooruit 'Ibidiklar', 22u

VRIJDAG IS JANUARI
Film Plateau 'Metropolis'

ZATERDAG 16 JANUARI
Sphinx filmklassiekers: 'Playtime', Tati 
Vooruit'Johan Strauss'Prometheus Ensem 

ble, 20u
Film Plateau 'The Wizard of 0z' 
Kopergieterij lerarencursus Theater 

maken, 16u


