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S p ic e  g irls  en  g e c a s tre e rd e  p o ezen

Eén pot nat

Het nieuwe jaar is met veel 
feestgedruis en vuurwerk 
ingezet. Gelukwensen en 
allerhande goede voornemens 

werden uitgewisseld. Of er dit 
jaar veel van terecht zal komen 
valt echter te betwijfelen. Het 
vlees is immers zwak.

£ £ £ Dat weet ook de mobiele verkeers- 
eenheid van de Gentse politie. Zij gelooft 
in ieder geval geen sikkepit van al die 
mooie woordjes en zal in het kader van 
het stedelijk fie tsproject “ Prevelo” -  
voor de fiets, sic. - nog to t eind januari 
manu militari fietscontroles verrichten. 
Tijdens deze controles zal hun aandacht 
vooral uitgaan naar de staat van de 
fietsverlichting, de reflectoren en de 
remmen. Wielen, een zadel en een stuur 
behoren voor de mobiele verkeers- 
eenheid blijkbaar niet to t  de vaste 
onderdelen van een fiets. £££ Denkt u 
-  de kramikkige staat van uw rijwiel in 
gedachte -  eraan het openbaar vervoer 
te  nemen, dan is het echter dubbel 
opletten geblazen. Door de toenemende 
onveiligheid op tram en bus zullen er 
immers agenten in burger de controleurs 
vergezellen. De controleur is diegene 
zonder snor. Voor meer info kunt u altijd 
terecht op het nummer 09 /266  66 02. 
Vragen naar R o n n y .  £ £ £  Zijn d it 
jaarwende doorgestoten naar de eerste 
plek in Cobby’s top 10.000 der ergerlijke 
dingen: de Spice Girls. De Spice World 
Movie is waarlijk de meest afschuwelijke 
film ooit. Komende van iemand die de 
uit de jaren vijftig daterende zwart wit 
sci-fi serie “ Flash Gordon versus the 
Marsians” nog te pruimen vond, wil dit 
heel wat zeggen. Geloof me vrij. £ £ £ 
Er zijn interessantere dingen om uw tijd 
mee te verkwisten dan het aanschouwen 
van dit op pellicule vastgelegde wan-
gedrocht. Zo is er op 21 januari een 
voordracht door Em. prof. Luc Daels  
getiteld ‘Het Landschap: Getuigen van 
het verleden’. Tijdens deze voordracht 
zaj gespeurd worden naar de getuige-
nissen van fysische en m enselijke 
processen die plaatsgrepen in een zeer 
ver verleden of in perioden die veel 
dichter gelegen zijn. £££ Houdt u het 
liever iets luchtiger dan is er diezelfde 
avond in het kader van S a r t o n s  
leerstoel  en - lez in g en  ook nog “Een

borrel vol wetenschap en techniek” . 
£ £ £ Goed personeel is b lijkbaar 
moeilijker te vinden dan een Spice Girl 
die kan acteren. De stad Gent is, om de 
één of andere duistere reden, nog steeds

op zoek haar een kolkenzuiger. Geïnte-
resseerden in deze ^ongetwijfeld boei-
ende betrekking dienen zich te wenden 
to t de cel Selectie en Examens in het

WAT is UVJ DlA^MÖSe, 
WAARDE COULEUR ?

Administratief Centrum op het Woodrow 
Wilsonplein. £££ Ontdek de fouten in de 
volgende zin: “ De spice girls zijn gesplit 
wegens creatieve meningsverschillen.” 
£ £ £ Voor echte creativiteitkunt u vanaf 
1 februari gedurende drie weken terecht 
in de gebouwen van de faculteit Psycho-
logie en Pedagogische Wetenschappen 
(H. Dunantlaan 1) alwaar Dunart ,  de 
projectgroep van de vakgroep sociale, 
cu ltu re le  en vrije  tijdsagog iek een

tentoonstelling heeft opgezet teneinde 
het algemeen cultureel en artis tiek 
bewustzijn van de homo studentis te 
bevorderen. Er is ons beloofd dat een 
ruim pallet aan expressievormen en - 
stijlen aan bod zal komen. £ £ £ In 1 998 
serieus over het paard getild: Tommy 
Hillfiger. Er zijn bewegingen voor het 
vrijwaren van de rechten van de mens, 
het kind en ja zelfs de dieren. Maar wat 
met de esthetische rechten? Namelijk 
ons universeel basisrecht om niet 
geconfronteerd te worden met visuele 
verschrikkingen a la Tommy Girl of, nu 
we toch bezig zijn, VT4? £ £ £  What 
dreams may come, zucht. £ £ £ Hebben 
wel wat aandacht besteed aan de visuele 
vorm geving: de organisatoren van 

“papiertheater” . Een 
thematentoonstelling 
aangaande negen-
tiende eeuwse Fran-
se en Duitse vormen 
van papiertheater. 
Voor de ietwat hand-
tastelijke medemens 
zijn er historisch cor-
recte reconstructies 
van een aantal thea-
tertjes die door de 
bezoeker zelf gema-
nipuleerd mogen 
worden. Verwen uw 
inner child en neem 
het mee naar het 
museum voor Volks-
kunde, Kraanlei 65, 
9000 Gent. Nog to t 
28 maart. £ £ £ En 
nu, teneinde de bo-
ventitel toch ietwat 
te laten kloppen: een 
stand van zaken van 
het sterilisatiefront. 
Tussen 5 oktober en 
1 5 december zijn, in 
kader van de sterili-
satiecampagne van 

zw erfka tten , in to taa l 102 poezen 
gevangen, onderzocht en gesteriliseerd. 
Voor een rechtstreeks verslag van de 
stand van zaken kunt u steeds bellen 
naar Daniël le S c h e ls t ra e te  op het 
nummer 0 9 /2 6 6  51 47. £ £ £  I t ’s a 
strange world out there.
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EDITO
V re e m d e  T a le n

en het onderw ijs daarin

Op dit moment ontspint zich op de website van de 
studentenvertegenwoordigers een discussie over 
onderwijs in vreemde talen. Hiermee bedoelen we niet 
taalonderwijs of het leren van een taal, maar onderwijs dat i

een andere taal gegeven wordt. Iedereen heeft een eigen mening 
over dit ondererp hebben en daarom dragen wij graag bij tot de 
discussie.
Je zal altijd een paar radikalen hebben. 
In deze discussie betekent dat enkelen 
er voorstander van zijn om alleen het 
Nederlands te  gebruiken als onder-
wijstaal aan onze universiteit en dat 
anderen een volledig anderstalig onder-
wijs propageren. Natuurlijk zijn beide 
standpunten vo ls tre k t onzinnig en 
brengen ze ook geen goede argumenten 
aan. Volledig Nederlandstalig onderwijs 
zou ons afsluiten van communicatie met 
bu iten landse en binnelandse 
(Franstalige) onderwijsinstellingen. Het 
s tandpun t voor geheel anderstalig 
onderwijs is dan weer een vorm van 
economisch idealisme, waarbij geen 
enkel rationeel argument naar voren 
wordt gebracht.
Laten we de zaken even anders bekijken. 
Van elke student mag verwacht worden 
dat hij op het einde van zijn studies 
bekwaam is in die talen die in zijn 
discipline op internationaal vlak het 
meest gebruikt worden. Voor de meeste 
vakgebieden zal d it  Engels z ijn . 
Gerenommeerde wetenschappelijke 
tijdschriften verschijnen meestal in het 
Engels en het zou dan ook volstrekt 
onzinnig zijn geen toegang te hebben to t 
deze vakliteratuur of wegens gebrek aan 
talenkennis er niet in te kunnen publi-
ceren. Bovendien verlopen internationale 
colloquia en conferenties meestal in het 
Engels. Het is dus niet onredelijk te 
stellen dat een student(e) zich moet 
bekwamen in de desbetreffende taal, wil 
hij of zij een redelijke kennis van het 
vakgebied verwerven. Deze taal zal 
bovendien doorheen de academische 
carrière van een student ‘automatisch’ 
verworven worden.
Deze confrontatie met vreemde talen 
aan de universiteit kunnen we dus als 
normaal beschouwen. Een ander terrein 
betreden we wanneer we overgaan to t 
het geven van colleges in andere talen.

Buiten het fe it dat d it buitenlandse 
studenten kan aantrekken, is dit vol-
s tre k t onnu ttig , zeker wanneer we 
veronderstellen dat het Nederlands de 
taal is die zowel de lesgevers en de 
studenten het meest machtig zijn. 
Onderwijs door Nederlandstalige docen-
ten in een andere taal zou met andere 
woorden een nefaste invloed hebben op 
het verwerven van de leerstof. En hier 
komen we op een interessant punt. Het 
feit dat de stof nog altijd moet primeren 
op de talenkennis. Onderwijs in een 
vreemde taal kan er toe leiden dat 
studenten niet op hun kennis van het vak 
maar op hun talenkennis beoordeeld 
worden.
Gastcolleges in een andere taal vormen 
daarentegen geen probleem. Ze con-
fronteren studenten met ‘experten’ uit 
een andere omgeving en zijn enkel 
daarom al zeer nu ttig . Wanneer de 
talenkennis van een student hierdoor 
ook verbetert, zijn gastcolleges ook zeer 
wenselijk.
Een ander punt dat aan de orde komt, 
zijn cursussen in een andere taal. In de 
licenties vormen cursussen in andere 
ta len  -om boven reeds verm elde 
argum enten- geen probleem. In de 
kandidaturen daarentegen kan een 
volledige cursus in een andere taal een 
bijkomende moeilijkheid zijn voor de 
student. En toch is het zo dat er vooral 
in de kandidaturen Amerikaanse tekst-
boeken worden gegeven en dan nog 
meestal nog voor algemene cursussen. 
In deze gevallen geldt de regel dat de 
hoofdcursus in het Nederlands is en de 
rest een aanvulling. Maar zoals met 
zovele dingen is d it voor sommige 
professoren nog altijd een kwestie van 
... interpretatie.

Ma K

De discussie vind je op de website van de studentenvertegenwoordigers 
h t t p ://www.student. rug.ac .be/~stv/raden/centraal /gsr/onderwijstalen/

Iedereen die een waardevolle bi jdrage wil leveren i s  welkom!
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Een pint bier roept bij de 
meesten van ons niet 
direct associaties op met 
chemische verbindingen en 

ingewikkelde tests in labo-
ratoria. Voor sommigen wel. 
Professor Denis De Keukeleire 
uit de Faculteit Farmacie is een 
hop- en bierspecialist met 
wereldfaam. Gelukkig 
is hij er zich van be-
wust dat wetenschap-
pelijk onderzoek hand 
in hand moet gaan met 
praktijkkennis. Het 
levende bewijs dat 
regelmatig cafébezoek 
aan de basis kan liggen 
van een bloeiende car-
rière?

De K e u k e l e i r e :  “ Ik heb
organische scheikunde gestu-
deerd en hoewel ik een ijverig 
student was, nam ik ook deel 
aan het studentenleven. Het 
drinken van bier maakte daar 
toen al, ik spreek over de 
jaren zestig, een essentieel 
deel van u it. Toen ik een 
onderwerp moest kiezen voor 
mijn doctoraat heb ik me 
inderdaad laten leiden door 
mijn interesse voor bier. Ik 
koos voor het onderzoek naar 
de bitterstoffen in hop. Het is 
een levenswerk om één plant, 
in mijn geval hop, door en 
door te leren kennen. Ik kan 
er dus nog to t het einde van 
mijn dagen mee doorgaan.” 
SCHAMPER: Zou u, voor  
de d o e - h e t - z e l v e r s  
o n d e r  de l e z e r s ,  even  
k o r t  kunnen u i t l e g g e n  
hoe h e t  b r o u w p r o c e s  
ver lo o p t?
De Keukeleire:  “Bier wordt 
gemaakt u it zetmeel, dat 
onder andere in aardappelen 
en alle granen zit. Het basis-
bestanddeel van bier is mees-
ta l ge rs t. Door de ge rs t 
vochtig te maken gaat die 
kiemen. De gekiemde gerst 
noemt men mout. De brouwer mengt de 
mout met water to t een pap, die hij dan 
opwarm t. Op die manier w ordt het 
zetmeel uit de gerst afgebroken to t 
suikers. De pap wordt dan gefilterd zodat

al het vaste materiaal afkomstig van de 
mout verdwijnt. Het wort, de substantie 
die overblijft, gaat naar de brouwketels 
en wordt daar anderhalf uur gekookt 
samen m et de hop, die he t b ier 
uiteindelijk smaak zal geven. Dan filte rt 
de brouwer de hopresten weg en gaat 
het wort naar de gisttanken, waar de gist 
de suikers om zet naar a lcohol en 
koolzuurgas. Het bier gist een week lang

en moet dan nog drie weken rijpen. Pas 
na een maand is het bier drinkbaar.” 
SCHAMPER: U houdt  zich bezig  
m et  het  onderz oek  van hop?
De Keukele i re:  “ Inderdaad. Ik word 
nogal dikwijls als bierprofessor be-

schouwd, maar eigenlijk ben ik ‘hop- 
professor’. Voor het ogenblik zijn we 
onder andere bezig met een project om 
bier beter lichtbestendig te maken. Bier 
gaat kapot als het wordt blootgesteld 
aan lich t. Er ontstaan dan zwavel- 
verbindingen die een heel slechte geur 
hebben, vergelijkbaar met kattenpis. De 
oorzaak ligt bij de hopbitterstoffen. Als 
je op een terras in de zon zit mag je je 

pint dus niet te lang 
laten staan. Snel 
u itd rinken  is de 
boodschap. Dat is 
ook de reden waar-
om bier meestal in 
donkere flesjes zit. 
Daar zijn wel u it-
zonderingen op. 
Het Corona-bier, 
bijvoorbeeld, zit in 
een d o o rz ich tig  
flesje. Dit is puur 
om esthetische re-
denen: de mensen 
houden ervan de 
kleur van het bier te 
kunnen zien. 
Corona wordt dan 
ook a ltijd  u it het 
fles je , m et een 
stukje limoen in de 
hals, gedronken, 
zodat de slechte 
geur verdoeze ld  
wordt. Wij proberen 
hier ie ts  aan te  
veranderen.” 
SCHAMPER: Hoe  
komt het dat  we 
bieren m et  v e r -
schi l lende sm a-
ken hebben?
De K e u k e le i r e :  
“ Dat heeft te ma-
ken met de mout 
die de brouwer ge-
bruikt. Het kiemen 
van de gerst wordt 
stopgezet door er 
hete lucht door te 
sturen. Dit proces, 
dat men eesten  
noemt, kan op ver-
schillende manieren 
gebeuren. Gebeurt 
het bij lage tempe-

raturen gedurende een korte tijd dan 
krijg je bleke mout, die geen smaak heeft 
en voor pilsbieren gebru ikt w ordt. 
Pilsbieren krijgen dus hun specifieke 
smaak van de hop. Als je de hete lucht 
langer doorheen de gerst stuurt, krijg je

De Keukeleire: “In bier zit geen enkele stof die de toxische drempel 
overstijgt. Er zitten veel mineralen en vitaminen in. Het bevat ook 
weinig zout en veel magnesium. Kortom, bier is gezond.”

M a a k  e e n s  van  je  hobby je  b e ro e p



karamelachtige mouten,die als bestand-
deel voor amberbieren dienen en wel een 
eigen smaak hebben. Heel donkere mout, 
ten s lo tte , w o rd t gebru ik t bij het 
brouwen van zware bieren. Die krijgen 
dan nog extra aroma door de gist.” 
SCHAMPER: Zou je  kunnen ste l len  
da t  bier gezond is?
De Keukeleire:  “Ja. Bier bestaat uit 
een combinatie van vier natuurlijke 
grondstoffen: gekiemde 
gerst, hop, gist en water.
In bier z it geen enkele 
s to f die de tox ische  
drempel overs tijg t. Er 
zitten veel mineralen en 
vitaminen in. Bier is dus 
eigenlijk een vloeibaar 
voedingsm iddel. Het 
bevat ook weinig zout en 
veel magnesium w at 
be langrijk  is tegen 
hartaandoeningen en gal- 
en n iers tenen. Heel 
gezond dus.”
“ In het labo doen we ook 
onderzoek naar de 
medicinale eigenschap-
pen van hop. Tijdens de 
Oudheid kende men al de 
sedatieve, slaapverwek-
kende kracht van hop.
Daarnaast bevat het ook 
vrouwelijke hormonen, 
het heeft een oestro- 
gene werking. De con-
centratie van deze vrou-
welijke hormonen is laag 
en er is dus geen reden 
to t paniek: mannen gaan 
geen vrouwelijke trekken 
krijgen door het drinken 
van bier. We zouden de 
oestrogene werking van 
hop willen toepassen om 
kanker en gynaecolo- i 
gische problem en te  
behandelen.”
“We zijn ook net met een 
nieuw project begonnen 
waarin we onze kennis %  
van hop gaan toepassen 
op cannabis. Hop en 
cannabis behoren to t  
dezelfde familie en de 
gelijkenissen zijn groot. In Nederland 
wordt cannabis al gebruikt als pijnstiller 
en bij de behandeling van multiple 
sclerose, maar het heeft veel mogelijk-
heden die nog onderzocht moeten 
worden. We gebruiken cannabisvarianten 
die bijna geen hallucinogene stoffen 
bevatten en begeven ons dus niet op 
gevaarlijk terrein.”
SCHAMPER: U h e e f t  ne t  gezegd  
dat  bier gezond is. Toch hebben  
we een k a t e r  als we er t e v e e l  
drinken. Hoe kom t dat?

De Keukeleire: “Hoofdpijn krijg je door 
een teveel aan alcohol en als je verschi-
llende bieren gaat mengen. Elk bier heeft 
zijn eigen samenstelling en elke sto f 
moet op zijn eigen manier afgebroken 
worden. Omdat bier weinig zout bevat 
m oetje veel plassen. Zo krijg je last van 
nadorst en het katergevoel. Het effect 
verschilt ook van persoon to t persoon. 
Sommige mensen hebben gemakkelijker

De Beukeleire: “Als de brouwer katholiek was, kon de liberale 
tegenkandidaat voor het burgemeesterschap alleen succes hebben door 
ook een brouwerij te beginnen.

een ka te r dan anderen. Ik heb er 
persoonlijk nooit last van. Ook de leeftijd 
kan een rol spelen. Oudere mensen 
klagen af en toe dat het bier vroeger 
beter was omdat ze er nu meer last van 
hebben. Dat klopt helemaal niet. Het bier 
is er door de jaren steeds beter en 
consistenter geworden. Het is hun 
conditie die achteruit gegaan is.”
SCHAMPER: Hoe k o m t  h e t  d a t  
België zo een belangr i jk  b ierland  
is?
De Keukeleire:  “ België is vooral een

bierparadijs als het op de speciale bieren 
aankomt. Pilsbieren zijn overal ter wereld 
van goede kwaliteit. De vakkennis bij het 
brouwen van speciale bieren is historisch 
gegroeid. Meer dan honderd jaar geleden 
had elk dorp een brouwerij die meestal 
in handen was van de burgemeester. 
Door de politieke strijd tussen katho-
lieken en liberalen kwam er een echte 
b rouw erij-” boom ” . Als de brouwer 

katholiek was, kon de libe-
rale tegenkandidaat voor 
het burgemeesterschap 
alleen succes hebben door 
ook een brouwerij te begin-
nen. Vele Vlaamse dorpen 
hadden twee brouwerijen, 
die een felle concurrentie-
strijd leverden en steeds 
met nieuwe en betere sma-
ken op de proppen kwamen 
om het dorp po litiek te 
veroveren. Zo ontstond de 
absurde situatie dat een 
dorp met amper vijfhonderd 
inwoners tien verschillende 
bieren had. Deze traditie is 
uniek en de b ie rcu ltuur 
hee ft zich zo ten volle 
kunnen ontwikkelen.” 
SCHAMPER: W a t  is uw 
l ievel ingsbier?
De K e u k e le i r e :  “Als ik 
erge dorst heb verkies ik 
één o f meerdere frisse 
pintjes. Maar qua smaak 
vind ik de speciale bieren 
beter. Ik drink graag tripel, 
vooral Orval. Misschien ben 
ik een beetje vooringe-
nomen bij mijn keuze voor 
Orval omdat het heel goed 
gehopt is. Ik ben dus vooral 
te  vinden voor b itte re  
bieren.”
SCHAMPER: H e e f t  u ooi t  
al e e n s  z e l f  g e p r o -
beerd om bier te  brou-
wen?
De K e u k e le i r e :  “ Neen, 
nog nooit. We werken sa-
men m et de b rouw erij- 
school van het KIHO. Het 
leuke aan dit soort onder-
zoek is datje  de resultaten 

zelf kan testen; hoewel d it niet voor 
iedereen geldt. Ik heb collega’s die in hop 
geïnteresseerd zijn maar geen bier 
lusten. Ik noem het gewoon het nuttige 
aan het aangename koppelen.”
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W reed acc id en t te  G ent

Het Universitair Ziekenhuis 
van Gent heeft, zoals elk 
degelijk ziekenhuis, een 
afdeling spoedopname, waar de 

ambulances hun dringende 
vrachten komen afleveren. De 
spoedafdeling van het UZ krijgt 
per jaar zo’n 21.000 patiënten 
over de vloer, waarvoor zo’n 
dertig verpleegkundigen, twee 
artsen en een hele lijst stand- 
by specialisten klaar staan.

De dienst spoedopname bevindt zich 
in het gebouw K2 op het ziekenhuis-
terrein (bij de ingang van de campus 
rechtdoor, en dan de tweede links; als 
je het echt niet kan vinden, rij dan 
gewoon tegen een boom ). Slechts 
weinigen weten wat zich binnen die 
muren afspeelt en daar mag wel eens 
verandering in komen. Schamper veinsde 
een hartinfarct en duwde op de brancard 
een m icrofoon onder de neus van 
W a l te r  Buylaert ,  diensthoofd van de 
Afdeling Spoedopname. Voor hij van zijn 
verrassing bekomen was, had hij al een 
uur lang over de spoedafdeling verteld.

V a n  s n o t v a l l i n g  t o t

. HARTINFARCT

Buylaert :  “ De dienst spoedopname 
is de afdeling die voortdurend klaar moet 
staan om mensen met levensbedrei-
gende urgenties op te vangen. We 
moeten enerzijds paraat staan om zelf 
naar mensen in zware problemen toe te 
rijden, bijvoorbeeld voor een hartinfarct, 
een shock, zware verkeersongevallen. 
Dat gebeurt met een medische urgentie- 
ploeg (MUG), met een arts en een 
verpleegkundige die ter plaatse reeds 
hulp kunnen verstrekken. Daarnaast 
moeten we ook steeds klaar staan voor 
mensen die zich zelf aan de ingang van 
de spoedafdeling aanbieden. Daarvoor is 
in het gebouw steeds een hele ploeg 
artsen, verpleegkundigen en ziekenhuis-
helpers aanwezig.”

“ In België kan iemand die denkt dat 
hij met een dringend medisch probleem 
z it zich rechtstreeks to t  de spoed-
afdeling van een ziekenhuis wenden en 
wij moeten iedereen die hier toekomt 
dan ook onderzoeken. Uiteraard hebben 
we liever dat we niet overbelast worden 
met kleine, niet-dringende zaken, zoals 
verkoudheid, koorts, griep,... In zo’n

geval is het beter om naar de huisarts 
te gaan dan om naar hier te komen. 
Anderzijds zijn heel dringende dingen 
beter hier te behandelen, bijvoorbeeld 
pijn op de borst, zware kortademigheid, 
bewuste loos vallen o f zeer zwaar 
gewond worden.”

“ Voor iemand die een medisch 
probleem heeft is het niet altijd even 
makkelijk om in te schatten of het zeer 
ernstig is of niet. Iemand die met zijn 
vinger tussen de deur gekneld raakt, 
komt hier vaak in paniek binnengerend. 
Wij moeten die dan gerust stellen dat 
zoiets slechts een kleine pletwonde is, 
een kleine verwonding die de huisarts 
ook had kunnen verzorgen. Maar als je 
tw ijfe lt of een probleem dringend is of

permanent verschillende artsen van 
verschillende specialismen bereikbaar, 
die om b ijs tand  gevraagd kunnen 
worden. Met de ervaring die zij hebben, 
kunnen de verpleegkundigen zeer snel 
beoordelen of iets heel dringend behan-
deld moet worden, dan wel nog een tijdje 
kan wachten. Een kleine snijwonde of een 
verstuiking van de pols, daar kan niet 
veel mee gebeuren. Voor iemand met 
pijn op de borst daarentegen, wat 
mogelijk een hartinfarct kan zijn, wordt 
meteen een hele reeks van procedures 
ingezet. Er wordt een bloedonderzoek 
gedaan, de patiënt wordt bewaakt aan 
de hartmonitor, de radiografie wordt in 
gereedheid gebracht. Voor een zwaar 
gekwetste worden artsen opgeroepen, 
w ord t de radiologie klaargemaakt,

De ambulance rijdt onder meer uit bij zware verkeersongevallen. Walter Buylaert: “Van alle 
bestuurders die hier binnenkomen na een verkeersongeval is er één op vier die teveel 
alcohol in het bloed heeft zitten.”

niet, dan speel je beter op veilig en kom 
je meteen naar de spoedopname. We 
weigeren niemand die zich hier komt 
aanmelden.”

worden alle toestellen klaargezet om 
onderzoek te doen in de reanimatiezaal. 
Zo zijn er voor alle dringende gevallen 
protocols om alles zo snel mogelijk te 
laten verlopen.”

O p e r a t i e

“ We moeten dan wel een triage  
voeren, een selectie naar de ernst van 
de problemen. Elke patiënt die binnen-
komt wordt onmiddellijk onderzocht 
door een verpleegkundige, ook al lijkt het 
probleem zo banaal als maar kan. Hij 
wordt eveneens zo snel mogelijk onder-
zocht door een arts. Er zijn in het UZ

“ In principe gebeuren er geen opera-
ties op de dienst spoedgevallen. Wij 
houden ons voornamelijk bezig met de 
s tab ilisa tie  van de pa tiën t: onder-
steuning van de beademing, puncties,... 
Als er een echte operatie nodig is, 
bijvoorbeeld in de buik of in de borst-
holte, dan moet dat altijd gebeuren in 
het operatiekwartier, elders in het UZ. 
Wij mogen de spoedafdeling niet blok-

D e s p o e d a fd e lin g  van  h e t U Z
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keren met een operatie van zovele uren: 
ons personeel en onze infrastructuur 
moeten klaarstaan wanneer een volgend 
spoedgeval binnenkomt.”

“Patiënten blijven in principe niet lang 
op de spoedafdeling. Bij kleine problemen 
kunnen we de patiënten snel weer naar 
huis sturen, eventueel met richtlijnen 
voor verdere behandeling door de 
huisarts. Bij complexere problemen gaan 
de patiënten naar een hospitalisatie- 
afdeling en bij dringende en levens-
bedreigende problemen gaan de patiën-
ten meteen naar een operatiekwartier of 
naar de afdeling intensieve zorgen. Het 
gebeurt wel eens dat patiënten hier voor 
kortere tijd gehospitaliseerd worden. Dit 
gebeurt wanneer we nog geen zekerheid 
hebben of we een patiënt weer naar huis 
mogen sturen en hem nog een tijdje 
willen blijven observeren. Dat mag, 
volgens de ziekenhuiswetgeving, maxi-
mum 24 uur duren, om te verhinderen 
dat er een ziekenhuis in een ziekenhuis 
gecreëerd wordt. De andere ziekenhuis-

afdelingen zijn trouwens veel beter 
geplaatst om langdurige onderzoeken te 
doen.”

O v e r  d e  a l c o h o l  e n  d e

FRIETKETEL

“Het is moeilijk te voorspellen of het 
een drukke of een rustige dag zal worden, 
maar er zijn wel een paar terugkerende 
patronen. Maandag is meestal een zeer 
drukke dag: mensen wachten vaak to t 
na het weekend om hun huisarts te 
raadplegen. De huisarts stuurt soms een 
aantal van die patiënten door naar hier 
voor onderzoeken. De dagelijkse pieken 
vallen op de momenten dat er veel

verkeer op de baan is: tussen vijf en zes 
‘s avonds en rond tien uur ‘s morgens.”

“ ‘s Nachts is het meestal kalm, vanaf 
twaalf a één uur, behalve in de weekend- 
nachten; dan komen er veel ongevallen 
binnen door alcoholmisbruik. Van alle 
bestuurders die hier binnenkomen na een 
verkeersongeval is er één op vier die te 
veel alcohol in zijn bloed heeft zitten. 
Men schuift dat allemaal nogal graag in 
de schoenen van de jongeren  die 
uitgaan, maar dat klopt niet. Er zitten 
ook vele veertigplussers en v ijf t ig -
plussers bij, onder andere het type gear-
riveerde zakenman. We krijgen ook regel-
matig mensen met brandwonden binnen, 
onrechtstreeks te wijten aan alcoholmis-
bruik: mensen die te veel gedronken heb-
ben en bij hun thuis-komst nog frieten 
willen bakken, onvoor-zichtig zijn en de 
friet-ketel in brand laten schieten.”

“ De meeste gevallen echter, zo’n 
twee derden van alle gevallen, zijn kleine 
ongevallen. Slechts één derde betreft 
internistische problemen, zoals kort-

ademigheid, proble-
men aan het hart, 
zware ongevallen.”

“Studenten krijgen 
we natuurlijk ook wel 
eens binnen. Met een 
s tudentenpopu la tie  
zoals die in Gent is het 
normaal dat ook stu-
denten op de spoed-
opname te re c h tk o -
men. Een aantal stu-
denten heeft echter 
de gewoonte om bij 
elk probleem naar hier 
te komen, omdat ze in 
Gent geen eigén huis-
arts hebben. Voor klei-
ne en niet-dringende 
medische problemen 
zou het beter zijn dat 
studenten ook in Gent 
een vaste huisarts ne-
men, of gebruik maken 
van de s tu d e n te n -

artsen van de Universiteit. Ik wil de 
studenten echt aanraden om de studen-
tenartsen te leren kennen en ze een 
bezoek te brengen telkens als het nodig 
is.”

S p o e d m a t e r i a a l

“We beschikken op de spoedafdeling 
over twee MUG-voertuigen met gespe-
cialiseerd materiaal voor reanimatie, met 
een dokter en een verpleegkundige. 
Daarmee kunnen we uitrijden om mensen 
in medische nood ter plaatse bijstand te 
verlenen. Daarnaast hebben we nog één 
ziekenwagen om mensen te vervoeren 
(voornamelijk na 100-oproepen), en één 
zwaar uitgebouwde ziekenwagen om
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zeer zwaar zieke patiënten van een 
ander ziekenhuis naar het UZ te vervoe-
ren. Ten slotte hebben we een afzonder-
lijke wagen voor het ve rvoe r van 
prematuurtjes, en een andere wagen 
voor diezelfde kinderen enkele maanden 
later weer terug te voeren naar het 
ziekenhuis waar we ze opgehaald 
hebben.”

“Voor de rest is in het gebouw alles 
aanwezig wat we aan logistieke onder-
steuning nodig hebben: een ganse 
u itru s tin g  voor de rad io log ie , een 
scanner die u itslu itend voor spoed-
opname dient, een ganse reanimatiezaal, 
een laboratorium dat dag en nacht voor 
ons werkt,... Het enige wat nog kan 
verbeteren is de behuizing. Het gebouw 
waar we nu in huizen is niet gebouwd 
met de bedoeling er een spoedafdeling 
in onder te brengen. Let wel, er zijn 
voldoende verbouwingen geweest zodat 
we hier nu heel goed kunnen functio-
neren, maar we zitten hier reeds van 
1967 en het gebouw vertoont de eerste 
tekenen van ouderdom. Daarom zullen 
we in 2001 verhuizen naar de nieuw-
bouw (momenteel w ordt naast het 
gebouw K1 2 op de campus een nieuw 
gebouw gezet, nvdr.) Daar zullen we een 
grotere oppervlakte te r beschikking 
hebben en iets gecentraliseerder kunnen 
werken, omdat we dan dichter bij de 
andere ziekenhuisafdelingen zitten.”

N a c h t  e n  o n t i j

Tot slot vragen we dokter Buylaert 
wat hij denkt over het voorstel om de 
nachtdiensten van de huisartsen in de 
steden af te schaffen, en de mensen ‘s 
nachts naar de spoedopname te laten 
gaan, omdat huisartsen ‘s nachts vaak 
overvallen en bedreigd worden.

Buylaert: “ Dat is grote onzin, dat is 
een totaal verkeerde manier om aan 
geneeskunde te doen. Het probleem van 
onveiligheid oplossen door patiënten 
naar de spoedopname te sturen, is 
zinloos. De spoedafdelingen zullen dan 
overrompeld worden door mensen met 
problemen die veel beter in de vertrouw-
de huiselijke om geving behandeld 
worden, door een huisarts die de mensen 
goed kent. Vele mensen kunnen zich 
trouwens niet zomaar verplaatsen naar 
het ziekenhuis. Als wij dan voor iedere 
nachtelijke koorts een MUG moeten 
uitsturen, hebben we niemand meer ter 
beschikking voor echt urgente zaken, 
zoals een hartinfarct. Als er een pro-
bleem is rond de ve ilighe id  en de 
bewaking van huisartsen, dan moet men 
dat probleem oplossen, maar niet ten 
koste van de spoeddiensten.”

MDG



G rie p e rig
De studentartsen  staan voor je  k laar

Dit is een ideale maand om 
ziek te worden. Het is 
nat, de tem pera tuur  
speelt jojo en die winter sleept 

al veel te lang aan. Griep 
kluistert veel mensen aan hun 
ziekbed, en daar zit je nu 
misschien deze Schamper te 
lezen. Of je zit toch in de les, 
maar je vraagt je af of die 
rillingen van de passie voor de 
wetenschap komen of van een 
hoge koorts. Op het Sint- 
Pietersplein nummer 7 zitten 
dr. Karen Klein en dr. Bea 
Parmentier voor je klaar, want 
je huisarts wil natuurlijk niet 
op huisbezoek komen vanuit 
pakweg leper. We gingen bij 
hen op consultatie met vragen 
over hun werk.

Aan de studentenbevolking van Gent, 
zowel van de universiteit als van de 
hogescholen, biedt de 
un ivers ite it medische 
diensten aan. Midden 
jaren zeventig ervaarde 
de Dienst Studie Advies 
dat er vaak nood was 
aan medische hulp en 
ontstond het Psycho-
logisch Adviescentrum 
voor Studenten (PAS).
Hier is de dienst Studen-
tena rtsen  on ts taan , 
aanvankelijk met slechts 
een paar consultaties 
per week. In de jaren 
tachtig is dat dan verder 
uitgegroeid to t de full-
time dienstverlening die 
nu geboden wordt. De 
huidige studentenartsen 
hadden vroeger een 
eigen p ra k tijk , maar 
werken nu nog uitslui-
tend voor de studenten.

S e i z o e n s a r b e i d

Studenten zijn  toch  
jonge, v rij gezonde 
mensen. Hoe druk is het daar eigenlijk? 
Dr. Klein: “Als je dit alleen zou doen, 
zou je het vrij druk hebben. Maar we zijn 
met drie. We hebben zo’n vijfduizend 
patiëntcontacten per jaar. Er is ook maar 
één consultatieruimte, maar daar komt 
b innenkort verandering in. Ze zijn 
beneden aan het werken aan een tweede 
consultatieruimte die in april in gebruik

genomen wordt. We vermoeden dat dat 
aantal van vijfduizend nog gaat stijgen, 
‘s Avonds is het hier soms zo druk dat 
mensen terug weggaan. Of we het druk 
hebben? Wij doen natuurlijk aan sei-
zoensarbeid. In de grote vakantie is het 
absoluut niet druk, maar dat verandert 
wel in de w in te r en in de examen-
periodes. Je kan het niet vergelijken met 
een gewone huisartsenpraktijk.”
Naast de twee vaste artsen werkt er ook 
nog een HIBO (Huisarts In Beroeps-
opleiding). Drie studentenartsen staan 
van maandag to t  vrijdag to t  ju llie  
beschikking, ‘s Nachts en in het weekend 
word je  via de receptie  van Home 
Vermeylen (te l. 264.71.00) aan het 
nummer van de dokte r van wacht 
geholpen.

De p i l

Het werk van een studentenarts verschilt 
enigzins van dat van een gewone 
huisarts. De binding met de patiënten is 
veel minder sterk. In het algemeen 
hebben de studenten ook geen voorkeur 
voor een bepaalde dokte r, enkele

uitzonderingen niet te na gesproken. Dr.  
Parment ier:  “We stimuleren dat ook 
niet want dat zou zeer onhandig zijn. We 
kunnen hier ook niet altijd zijn. Van elke 
patiënt die hier komt, wordt er trouwens 
een dossier aangelegd dat de behan-
delende arts via de com puter kan 
raadplegen. Met de HIBO zijn er dan ook

nooit problemen. Dat wil in een gewone 
praktijk al wel eens anders zijn, want daar 
willen sommige patiënten niet behandeld 
worden door ‘dat verpleegstertje’.”
Zal je bij de studentenartsen iets los 
kunnen krijgen da tje  huisarts je niet wil 
voorschrijven? Daar lachen ze eens mee. 
Opwekkende- of kalmeermiddelen zal je 
maar ergens anders moeten zoeken. Wat 
wel vaak door hen wordt voorgeschreven 
is de pil. Dr. Klein: “Soms zeggen ze 
expliciet: ‘Ik ga liever niet naar mijn 
gewone huisarts want die kent mijn 
ouders.’ Maar dat voelen wij niet als 
‘loskrijgen’ aan. Dat is gewoon iets dat 
zeker voorgeschreven mag worden.
De pathologie van studenten is gewoon 
die van jonge mensen: allerlei virale 
infecties, traumatologie, dermatologie, 
enzovoort... En natuurlijk zijn er ook veel 
vragen rond contraceptie en gynae-
cologische problemen. D r .  Kle in:  
“Ongeveer vijfentwintig procent van de 
patiënten komen hier voor anticon-
ceptiva en aanverwante problemen. Dat 
komt hier iets meer voor dan in een

gewone pra-
ktijk. Voor de 
rest zijn het 
gewone aan-
d o e n in g e n  
waar mensen 
tussen de 
ach ttien  en 
vijfentw intig 
jaar mee ge-
confronteerd 
worden. In de 
examens ko-
men daar na- 
t  u u r I i j k 
studiegebon-
den prob le -
men zoals 
faalangst bij. 
Mensen die 
een t ijd je  
naar het bui-
tenland gaan 
studeren, ko-
men ook wel 
eens naar 
hier voor hun 
vaccinaties. 

Verder krijgen we ook buitenlandse 
studenten, over de vloer. Zij hebben 
soms ziektes hebben die hier niet veel 
voorkomen.”
Dr. Parment ier :  “Om even terug te 
komen op die studiegebonden pro-
blemen: er is hier ook een psychologe 
aanwezig. Dat is Els Verhoye .  Zij zit

Studentenartsen Karen Klein en Bea parmentier:’’Studenten zijn soms bangaat wij 
informatie zouden doorgeven aan proffen of ouders. Maar wij zijn zoals elke huisarts 
gebonden door ons beroepsgeheim.”
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in hetzelfde gebouw en met haar kan je 
een afspraak maken als je met een 
psychologisch probleem zit. Als je het 
echt niet meer zitten, kan een gesprek 
met haar misschien helpen.”

D o k t e r t j e  s p e l e n

Dr. Klein: “Studenten zijn soms bang 
dat wij informatie zouden doorgeven aan 
proffen of ouders. Zoals elke huisarts zijn 
wij gebonden door ons beroepsgeheim. 
Er is me ook al eens gevraagd in welk 
jaar geneeskunde ik zat!” Dr. Parme-  
ntier:  “ De naam studentenartsen blijkt 
misleidend. Men denkt soms met studen-
ten te doen te hebben! Dat is natuurlijk 
een compliment voor ons. Ook onze HIBO 
is afgestudeerd en dus arts.”

M e v r o u w  d o k t o o r

Beide studentenartsen zijn vrouwen. Dat 
is geen bewust beleid, maar het zijn part-
time jobs en daar kiezen eerder vrouwen 
dan mannen voor. Een volledige praktijk 
is misschien wel gevarieerder, maar 
impliceert nacht-en weekenddienst en

huisbezoeken. Een studentenarts kan 
haar beroep daarentegen gemakkelijk 
combineren met haar gezin. Wanneer ze 
op zoek gaan naar een derde studenten-
arts, zijn mannen zeker ook welkom. Het 
is wel zo dat driekwart van de patiënten 
vrouwelijk is. Dat heeft natuurlijk met de 
anticonceptiva te maken, wat toch een 
vrouwenzaak blijft.

L a s t i g e  s t u d e n t e n

Op de vraag o f s tuden ten  lastige 
pa tiën ten  zijn , w o rd t ontkennend 
gereageerd.” Met studenten werken is 
eerder leuk, een uitleg wordt op prijs 
gesteld en gemakkelijker begrepen. Er 
va lt met ons goed te  praten! Een 
minpuntje is wel de vraag om nepat- 
testen, maar dat is natuurlijk schering

en inslag in elke artsenpraktijk. Hier is 
het echter niet om niet te moeten gaan 
werken, maar om een gemist practicum 
o f examen te  ve ran tw oorden . De 
studentenartsen hebben er begrip voor 
dat een mens probeert, maar de reactie 
is steeds dezelfde: we schrijven ze niet.” 
Maar dit artikel is wel geschreven. Als je 
dus ziek bent en je kan je huisarts niet 
bereiken, weet je waar je terecht kan. 
Heb geen drempelvrees, deze mensen 
zijn het gezond verstand zelve. Want 
wat zeiden ze toen ik vroeg om goede 
raad voor de studentenbevolk ing? 
Inderdaad: “Meer sporten, gezond eten 
en genoeg slapen.” Ik had het niet beter 
kunnen zeggen. Slaap lekker.

W A A R

WANNEER

HOE

N a d in e  L a h a y e

Een afspraak maken met 
de studentenartsen kan 
tijdens kantooruren op 
het nummer 09/264 70 00. E

weekdag kan 
je zowel in de 
voo rm iddag  
als in de na-
middag op af-
spraak ko-
men. Van 17u 
tot 19u is er 
vrije consul-
tatie. Je vindt 
de studenten-
artsen op het 
St. P ie te rs -
plein 7, dat is 
net naast de 
b a s i l i e k .  
Buiten kan-
tooruren kan 
je voor medis-
che hulp te -
recht bij de re- 
ceptie  van 
Home Ver- 
meylen: te l. 

09/264 71 00. Zij geven je het 
nummer van de dokter van wacht 
van de stad Gent. Als je één van 
de studentenartsen rechtstreeks 
wilt spreken, voor een testuitslag 
bijvoorbeeld, kan dat op het 
nummer 09/264 70 20. En laat 
ons hopen datje deze informatie 
niet snel nodig hebt!
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M e t d e  d rilb o o r in de  o p e ra tie z a a l
Nieuw bouw  op het UZ

Wie onlangs nog eens een 
bezoek heeft gebracht 
aan zijn zieke, oude 
grootvader, die in de gebouwen 

van het UZ de schrik van alle 
verpleegsters speelt, heeft het 
al gemerkt: er wordt druk 
gegraven en gebouwd op de 
campus van het universitaire 
ziekenhuis.

Het UZ Gent kampt met een aantal 
problemen: te weinig parkeerplaatsen 
voor bezoekers en personeel, verou-
derde gebouwen, te grote verspreiding 
van de gebouwen en kliniekactiviteiten 
op een terrein van meer dan 44 hectare 
g ro o t. Daarom werd in 1 993 een 
Masterplan ontworpen, dat voorziet in 
een ‘ concentrerende vervangende 
nieuwbouw rond het gebouw K1 2’.

S i t u a t i e s c h e t s

De campus van het UZ heeft twee 
belangrijke gebouwencomplexen. Het 
eerste, vooraan op de campus, is 
ontworpen in de jaren dertig en voltooid 
op het einde van de jaren ‘vijftig. Het 
betreft de kliniekgebouwen KI t/m  K3, 
de behandelingsblokken B1 t/m  B3, en 
de poliklinieken (medisch-technische 
d iensten) PI t /m  P6. Het tweede 
opvallende gebouwencomplex ligt meer 
naar achter op de campus: het 14 
verdiepingen hoge kliniekgebouw K12, 
ontworpen in de ‘golden sixties’ , maar 
slechts voltooid in 1992. Eind jaren 
zestig begin jaren zeventig werden 
verspreid over de campus nog een aantal 
andere, in het oog springende gebouwen 
geplant, zoals het kliniekgebouw K4 en 
de kinderkliniek K6.

De grote spreiding van gebouwen en 
kliniekactiviteiten zorgt voor een te hoge 
kost, bijvoorbeeld door de lange afstand- 
transporten van patiënten tussen de 
kliniekgebouwen, de operatiekwartieren, 
de radiologie,... Bovendien blijken de 
gebouwen uit de jaren dertig toe aan 
renovatie. Momenteel zijn in de oude 
gebouwen afdelingen gevestigd zoals de 
spoedopname, de radiologie en operatie-
kwartieren; voor deze vitale afdelingen 
bestaan zeer strenge wettelijke eisen 
(brandnorm en, ziekenhuishygiëne, 
bouwkundige normen en medische 
techniek), en om de gebouwen uit de 
jaren dertig daaraan aan te passen zou 
een renovatie ‘to t op het bot’ nodig zijn.

Daarom werd geopteerd om een 
concen tre rende , vervangende

nieuwbouw neer te  ze tten rond de 
recentere gebouwen van het KI 2- 
complex. ‘Vervangend’ , omdat vele 
diensten uit het oude gebouwencomplex 
naar de nieuwbouw zullen verhuizen; 
‘concentrerend’ omdat de verschillende 
diensten veel dichter bij elkaar zullen 
z itte n , en dus veel v lo tte r  kunnen 
samenwerken.

N i e u w b o u w

In een eerste fase wordt tussen de 
KI 2 en de P8 (een laagbouw waar o.m. 
de tandartsen huizen) een nieuw gebouw 
geplaatst met twee verdiepingen en één 
kelderverdieping. In de kelder komen o.m. 
de apotheek en de centrale sterilisatie 
voor het opera tiekw artie r. Op het 
gelijkvloers komen de spoedopname, de 
radiologie en de polikliniek algemene 
heelkunde. Op de eerste verdieping

komen twaalf operatiezalen en de afdeling 
intensieve zorgen, terw ijl de tweede 
verdieping vooral adm in is tra tie  en 
technische installaties zal herbergen. In 
het gebouw P8, in de 11.000 vierkante 
meter leegstaande ruimten in de noord- 
vleugel, zullen alle klinische laboratoria 
samengebracht worden.

onderwijsdiensten te behuizen. In K1 en 
K2 komen nog slechts verpleegafde- 
lingen, en een aantal operatiezalen, 
diensten en poliklinieken zullen in de 
gebouwen BI, B2 en PI t/m  P4 blijven. 
De gebouwen K3, B3, P5 en P6 komen 
vrij om een andere functie te vervullen, 
bijvoorbeeld om de faculteit geneeskunde 
in onder te brengen. Voor de renovatie-
werken is to t in 2006 een budget van 
ruim 1,3 miljard voorzien, voor de 
nieuwbouw is een budget van 1,7 miljard 
BEF opzij gezet. De werken aan de 
nieuwbouw moeten in het jaar 2000 klaar 
zijn.

M e e r  g r o e n

Daarna start de tweede fase van het 
Masterplan: vlak voor de nieuwbouw komt 
een nieuwe inkomhal met win-kels en een 
cafetaria, en voor de KI 2 komt een 

nieuwe kinderkliniek van v ijf 
verdiepingen. Ingenieur-architect 
Mare De Beer, coördinator van 
de nieuwbouw, denkt al verder: 
“Eens dat gebeurd is, zouden we 
de huidige kinderklin iek K6 
kunnen afbreken. De K6 is, 
evenals de K4, bouwfysisch en 
architec-turaal niet waardevol, en 
vormt een lelijk element in het 
campuslandschap. Beide 
gebouwen komen na de werken 
toch leeg te staan, we kunnen ze 
dan evengoed afbreken, ten-
minste als we iemand vinden die 
de afbraakkosten wil betalen.”

Tussen het K12-complex en 
de oude kliniekgebouwen wordt 
momenteel een parkeergebouw 
met twee verdiepingen ge-
bouwd, met plaats voor onge-
veer 1000 wagens. De Beer: 
“ Momenteel is de campus 
overwoekerd door parkeer-
plaatsen. Dankzij het parkeer-
gebouw zullen we op vele van die 
verspreide parkeerplaatsen terug 
groen kunnen planten. Het 
probleem is dat er de voorbije 
decennia geen cons is ten t 
landschaps- en infrastructuur- 

beleid is gevoerd aan het UZ. Iedereen kon 
maar beton gieten en gebouwen plaatsen 
waar het hem uitkwam. We hebben een 
ziekenhuis-campus met veel groen, iets 
waar we trots op mogen zijn, maar zonder 
een uitgedacht landschapsbeleid zal er 
over enkele decennia geen grasspriet 
meer overblijven.”

nieuwbouw gezet.

De oude gebouwen uit de jaren dertig 
kunnen dan ook langzaam gerenoveerd 
worden om meer administratieve en
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B o eken  te  koop

Deel 1

F a c u l t e i t : L e t t e r e n  &  

W i j s b e g e e r t e

K r i n g e n : G e r m a n i a , K . K .  

( K l a s s i e k e  K r i n g ) ,  K . H . K .  

( K u n s t h i s t o r i s c h e  K r i n g ) ,  

O.A.K. ( O o s t e r s  
A f r i k a a n s e  K r i n g ) ,  Ro m a n i a , 

V.G.K. ( V l a a m s e  

G e s c h i e d k u n d i g e  K r i n g )

In de Blandijn is er een opmerkelijke 
samenwerking tussen de verschillende 
kringen. De boekenverkoop voor de 
studenten uit de verschillende oplei-
dingen verloopt volledig gecentraliseerd; 
coörd inator van d it alles is B r u n o  
D e b a e n s t  (wiens roots liggen in het 
VGK).
Debaenst: “ De samenwerking tussen de 
kringen van de Blandijn bestaat nu drie 
jaar. Het idee is indertijd ontstaan bij het 
VGK, dat toen nog VGesK heette . 
Aangezien de studenten uit verschillende 
opleidingen voor een aantal vakken 
dezelfde boeken nodig hebben, is het 
voordeliger om deze boeken samen in 
één grote oplage te kopen. Ook voor 
vakspecifieke boeken kunnen we een 
voordeligere prijs krijgen indien ze 
besteld worden binnen het kader van één 
grote bestelling van meer dan honderd 
boeken, dan wanneer iedere kring 
afzonderlijk een prijs zou bedingen bij de 
boekhandels.”
Voor de verkoop van de boeken werken 
de kringen samen met boekhandel Story. 
In het begin van het jaar vullen de 
studenten op een lijst in welke boeken 
zij wensen te kopen; daarvoor hebben 
ze drie weken de tijd. Vervolgens worden 
al deze bestellingen doorgegeven aan de 
boekhandel, die de nodige voorraden in 
huis haalt. Tot half december kunnen de 
studenten dan de bestelde boeken 
afhalen bij Story. “ De reden waarom wij 
de verkoop in de boekhandel zelf laten 
doorgaan, is dat handel in de univer-
siteitsgebouwen van de Blandijn verbo-
den is,” aldus Debaenst.
Bij boekhandel Story krijgen studenten 
op vertoon van hun studentenkaart 
sowieso 10% korting, maar wie zijn 
boeken via de boekendienst van de 
kringen koopt, krijgt voor zowat elk boek

: de m ensw etenschappen
e meeste faculteits- 
kringen hebben hun 
eigen cursusdienst en 

organiseren bij het begin van 
ieder jaar een boekenverkoop. 
Handig voor wie de verre tocht 
naat de boekhandel niet wil 
aanvangen. Niet zelden krijgen 
studenten nog een extra  
korting wanneer ze hun studie-
boeken via hun kring kopen. 
Maar niet iedere kring biedt 
dezelfde service. Schamper 
ging de boer op en legde van 
iedere kring een dossier aan. 
Vandaag deel 1 : de mens-
wetenschappen.

nog een extra korting op de prijs, soms 
to t  20%. Het precieze percentage 
verschilt van boek to t boek; voor dure 
kunstboeken en lite ra tu u r gelden 
gewoonlijk de grootste kortingen.
“ De meeste boeken die we aanbieden, 
zijn voor de kandidatuursjaren,” zo 
verte lt Debaenst, “ maar we proberen 
ook voor de licenties een degelijk aanbod 
uit te bouwen. Voor de licenties ger- 
maanse hebben we reeds een uitgebrei-
de lijst literatuur, en voor de andere 
riohtingen proberen we ieder jaar een 
groter aanbod te verzorgen.”
Het enige nadeel is dat je lid moet zijn 
van één van de verenigingen om van de 
boekend ienst gebru ik te  maken. 
Debaenst: “Wij steken veel tijd in het 
organiseren van die boekendienst, wij 
zorgen dat de studenten een voordelige 
prijs krijgen, in ruil vragen wij alleen maar 
dat ze lid worden. Alle kringen in de 
Blandijn hebben afgesproken de lidmaat-
schapsbijdrage laag te houden, slechts 
200 BEF. Dat geld winnen ze, zeker in 
de kandidaturen, ruimschoots terug op 
de boekenprijzen alleen al.”

O p l e i d i n g : Re c h t e n

K r i n g : V.R.G. ( V l a a m s  
R e c h t s g e n o o t s c h a p  G e n t )

Het Vlaams Rechtsgenootschap Gent 
ve rkoop t aan de s tudenten  zowel 
boeken als losbladige cursussen. Studie- 
preses Liesbet  V e r t r i e s t  vertelt: “ De 
losbladige cursussen worden verkocht 
aan ongeveer 1 frank per blad; voor de 
boeken betalen de studenten dezelfde 
prijs als in boekhandel S tory. Het 
voordeel dat de studenten hebben is dat 
ze niet naar de boekhandel moeten. Voor 
VRG-leden geven wij wel een korting op 
de wetboeken die ze moeten kopen. 
Niet-leden mogen ook hun boeken en 
cursussen bij ons kopen, maar dan 
beta len ze de vo lle  p rijs  voor de 
wetboeken.”
“ We proberen voor alle jaren zoveel 
mogelijk boeken en cursussen te ver-
kopen, maar voor de licenties, en dan 
vooral voor de derde licentie, hebben we 
minder aan te bieden. De kandidaturen 
blijven nog steeds de groep waar je het 
grootste aanbod voor kan geven.”
De boekenverkoop loopt bij het VRG van 
oktober to t maart, “opdat de studenten 
zich ook cursussen die de proffen maar 
later uitbrengen of latere aanvullingen 
kunnen aanschaffen,” aldus Liesbet 
vertriest.

O p l e i d i n g : O o s t e u r o p e s e  
T a l e n

K r i n g : S l a v i a

Slavia is één van de twee kringen uit de 
Blandijn die dit jaar niet meewerken aan 
de gemeenschappelijke boekendienst op 
de Blandijn (de andere kring is K.M.F. - 
Kring Moraal en Filosofie). Hoe komt dat? 
Mark Ketel ,  preses van Slavia: “Er was 
een communicatieprobleem, de anderen 
hadden niemand van ons kunnen berei-

ken tijdens de g ro te  vakantie  om 
afspraken te maken. Daarom zijn we dit 
jaar uitzonderlijk niet betrokken bij de 
boekendienst. Maar volgend jaar zullen 
we er zeker bij zijn.
Ten slotte konden de studenten Oost-
europese toch nog de gemeenschap-
pelijke boeken bestellen via de boeken-
dienst. Met Slavia hebben we ook zelf 
geprobeerd één en ander op poten te 
zetten: tijdens de lessen konden de 
studenten de boeken bestellen bij ons, 
waarna wij ze één van de volgende lessen 
uitdelen.”



F a c u l t e i t : Ec o n o m i e

K r i n g : V . E . K .  ( V l a a m s e  

E c o n o m i s c h e  K r i n g )

Bij de Vlaamse Economische Kring is 
C arm en  Swinnen  verantwoordelijk 
voor de verkoop van boeken en 
cursussen. “Ook wij bieden een service 
aan aan alle jaren, al is het aanbod in de 
hogere jaren minder dan in de lagere, 
omdat de proffen in de licenties een 
eigengereidere weg durven varen. Onze 
boeken halen we bij boekhandel Story. 
De prijs die de studenten bij ons betalen 
is iets lager dan de prijs die ze bij Story 
moeten betalen. Dat is mogelijk, omdat 
w ij in g ro te  hoeveelheden kunnen 
aankopen.”
De eerste weken van het academiejaar 
verkoopt het VEK uitsluitend in volledige 
boekenpaketten, waarin alle boeken voor 
een bepaald jaar inbegrepen zitten. “Wie 
geen volledig pakket wil kopen, maar 
slechts één of enkele boeken, kan dat 
ook,” zo verzekert Carmen Swinnen ons, 
“ maar die moet wel wachten to t de rush 
van de eerste weken gedaan is. Wanneer 
hier geen lange rijen meer staan aan te 
schuiven, kunnen wij ook afzonderlijke 
boeken beginnen verkopen.”
De economie z itt sinds vorig jaar in een 
volledig semestersysteem. “ Dat zorgt 
wel voor moeilijkheden,” vertelt Swinnen. 
“voor het tweede semester houden wij 
geen aparte boekenverkoop, we hebben 
geen tijd om dat te organiseren. Indien 
mogelijk proberen we boeken voor het 
tweede semester wel al in het begin van 
het jaar te verkopen. Het boekenpakket 
voor de eerste kandidatuur besloeg 
zowel het eers te  als het tweede 
semester.”
Nadeel bij het VEK: alleen leden mogen 
gebruik maken van de boekenverkoop. 
“Wij steken daar immers keiveel tijd in, 
en bovendien krijgen de studenten bij 
hun boeken nog veel prullaria van 
sponsors mee: Guidogidsen, cursus-
blokken, condooms,... Als ze dat niet 
willen, kunnen ze evengoed zelf naar 
Story stappen.”

F a c u l t e i t : Po l i t i e k e  e n  

S o c i a l e  W e t e n s c h a p p e n

K r i n g : Po l i t e i a

Voor de studenten politieke en sociale 
wetenschappen organiseert Politeia in 
het begin van het academiejaar een 
georganiseerde boekenverkoop op een 
aantal vaste dagen; in de weken daarna,

F a c u l t e i t : Ps y c h o l o g i e  e n  

p e d a g o g i e

K r i n g : V . P . P . K .  ( V l a a m s e  

P s y c h o l o g i s c h e  e n  

P e d a g o g i s c h e  K r i n g )

De VPPK verkoopt zowel aan leden als 
aan niet leden, voor elk studiejaar to t 
en met eerste licentie. Voor tweede en 
derde licentie is er geen verkoop meer. 
Er worden naast boeken ook bepaalde 
cursussen verkoch t, m et name de 
cursussen die ook in de boekhandel te 
vinden zijn  (bv. u itgegeven door 
Academia Press).
Belangrijk nadeel bij de boekenverkoop 
van VPPK is dat de boeken enkel in een 
vo lled ig  pakket ve rkoch t worden. 
Adriaan Kyndt, preses, verdedigt zich: 
“ Wij verkopen geen a fzonde rlijke  
boeken, enkel volledige boekenpaketten, 
omdat dat gemakkelijker is voor ons. De 
meeste studenten hebben trouwens al 
deze boeken nodig; wie zijn boeken per 
se afzonderlijk wil kopen, moet maar naar 
de boekhandel gaan.”

to t aan het kerstverlof, kunnen laat-
komers nog steeds op het secretariaat 
terecht om zich de nodige boeken aan 
te schaffen.
Politeia verkoopt zowel aan leden als aan 
niet-leden. “Voor leden proberen we 
altijd een extra korting op de winkelprijs 
te geven, niet-leden moeten dezelfde 
prijs betalen als in de rekken van 
boekhandel Story,” zo verte lt studie- 
preses Daan Vens.  “Wij halen onze 
boeken bij Story, omdat zij hun prijs 
steeds verlagen to t onder het niveau van 
de concurrerende boekhandels. Boven-
dien krijgen wij een percentage van de 
totale omzet, wat een welkome aan- 
spijzing van onze kas vormt.”
“ Naast boeken verkopen wij ook los-
bladige cursussen, die we bij de proffen 
halen en zelf kopiëren, leder jaar werken 
daar meer p ro ffen  aan mee. In de 
licenties zijn er dat wel minder dan in de 
kandidaturen, net zoals we voor de 
gewone boekenverkoop een kleiner 
aanbod hebben voor de licenties.”

Schamper:  In het  begin van het  
academ ie jaar  kregen wij een paar  
s t u d e n t e n  o v e r  de v l o e r  d ie  
klaagden da t  een aan ta l  boeken  
bij Poli teia duurder  waren  dan in 
boekhandel  Marnix.
Ve ns:  “Marnix houdt in het begin van 
het academiejaar soms tijdelijke pro-
motiecampagnes. Onze prijs zit onder de 
normale prijs van iedere boekhandel, 
maar tijdelijke promotiestunts kunnen wij 
niet vooraf voorzien.”

Ook bij de psychologie en de pedagogie 
zorgt de verdeling in een eerste en een 
tweede sem ester voor problemen. 
Kyndt: “ In ons boekenpakket z itten 
alleen de boeken voor het eerste 
semester. In het tweede semester 
hebben we geen tijd meer om zelf een 
volledige verkoop op poten te zetten; 
we kunnen dan alleen wat hulp bieden 
bij de verde ling  door de p ro ffen , 
bijvoorbeeld dozen helpen uitladen en 
naar de les brengen waarin de boeken 
verdeeld worden.”

O p l e i d i n g : C r i m i n o l o g i e

K r i n g : L o m b r o s i a n a

De boekenverkoop van Lombrosiana 
richt zich naar de kandidatuursjaren. 
Zowel leden als n ie t-leden mogen 
afzonderlijke boeken komen kopen, maar 
wie een gans boekenpakket wil, moet 
zich wel lid maken. “ Bij het volledige 
boekenpakket steken immers ook nog 
andere zaken, zoals een Guidogids en 
een infobrochure,” zo verklaart studie-
meester Gree t  Blondeel.  “Wij geven 
geen extra korting op de winkelprijs, 
studenten betalen bij ons dezelfde prijs 
als in boekhandel Story.”
Naast boeken verkoopt Lombrosiana ook 
p rin t-o u ts  van slides die bepaalde 
p ro ffen  op het In te rn e t p laatsen. 
Caroline Baeyens, eveneens studie-
meester: “De proffen zetten de slides, 
die ze in de les gebruiken, op het Net, 
en de studenten worden verondersteld 
die daar te raadplegen. Maar omdat vele 
nieuwe studenten nog niet vertrouwd 
zijn met het Internet, printen wij die 
slides uit en verkopen ze in bundeltjes.” 
“ Dit jaar hebben we problemen gehad 
met de levering van de boeken,” zo 
ve rte lt Baeyens. “ Bepaalde boeken 
waren te laat geleverd, waardoor we de 
normale afsluitdatum van de boeken-
verkoop, 30 november, hebben moeten 
verschuiven. Als boeken later binnen-
komen dan verwacht, mogen de mensen 
daar uiteraard langer om komen.”
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V e rk ie z in g s d e b a t m e t p a rtijv o o rz itte rs
Ideeën voor een n ieuw e eeuw?D

het Vlaams Blok evenmin in het PFK 
vertegenwoordigd aangezien het NSV 
ooit eens verklaard heeft niets met hen 
te maken te hebben. En extreem links? 
Tja, we moeten toch serieus blijven, 
niet?”

“ Daarnaast is er nog een praktische 
reden. Samenwerking met vier gaat nog 
net. Met meer 
wordt het moeilijk 
om alles te coördi-
neren.”

Caroline Ongena: “De BV’s hebben de 
bekendheid die de politici per se willen.”

Mike Torck: “Extreem links? We moeten toch serieus blijven, niet?"

Bart Ameye: “Als jongerenvoorzitter mag je totaal niet ambitieus 
zijn, zodat je de rebel kan blijven uithangen.”

Het is een bekend gegeven: politici palaveren vaak over 
nieuwe politieke cultuur, maar komen zelden tot daden. 
Vier kringen uit het politiek en filosofisch konvent van de 
RUG bewijzen dat het anders kan en willen aantonen dat politiek 

wél vernieuwend en interessant kan zijn. Over de ideologische 
grenzen heen besloten zij de handen in elkaar te slaan en een 
groot verkiezingsdebat te organiseren. Sprekers zijn de 
voorzitters van de partijen waarbij de vier verenigingen 
aanleunen: Mare Van Peel (C.V.P.), Fred Erdman (S.P.), Guy 
Verhofstadt (V.L.D.) en Patrik Vankrunkelsven (V.U.). De politici 
in kwestie komen om te praten, of wat had u anders gedacht.

De man die moet zorgen dat de heren 
elkaar laten uitstpreken, is Radio 1- 
journalist Johnny V an s e v e n a n t .  Het 
debat vindt plaats op dinsdag 26 januari 
om 20 uur in auditorium NB II in de 
Universiteitsstraat nr. 4. Het wordt geen 
aflopen van de partijprogramma’s, maar 
een debat over actuele thema’s zoals 
werkloosheid, de Euro, sociale zekerheid, 
... Op het einde van de discussie kan het 
publiek vragen stellen.

De stuwende krachten achter deze 
mooie affiche zijn Carol ine On gena  
(Christen-Democratische Studenten 
Gent), Mike To rc k  (Jongsocialisten- 
RUG), B a r t  A m e y e  (LVSV-Liberaal 
Vlaams S tuden te n ve rb o n d ) en 
Maarten De Baer (VU-Jongeren-RUG). 
We gingen hen opzoeken in het lokaal 
van het LVSV waar de twee eerst- 
genoemden samen met Ameye bezig 
waren LVSV-enveloppen van klevertjes 
te voorzien. Van samenwerking over de 
partijgrenzen heen gesproken.

SCHAMPER: Hoe is deze sam en -
werking t o t  s tand gekomen?

O n g e n a :  “ CDS en LVSV hadden 
beiden een verkiezingsdebat gepland. 
Aangezien wij ons verenigd voelen in 
onze politieke gedrevenheid, hebben we 
besloten samen te  werken. Nadien 
hebben de jongsocialisten en de VU- 
jongeren ons vervoegd.”

Torck:  “ Het is jammer dat Agalev in 
het Politiek en Filosofisch Konvent niet 
meer vertegenw oord igd is, anders 
hadden we de vijf grote partijen. Het 
Vlaams Blok doet niet mee, omdat in het 
verleden gebleken is dat het zeer moeilijk 
is met hen samen te werken. Denk 
bijvoorbeeld aan het debat tussen 
M o re e ls  en D e w i n t e r  dat het CDS 
probeerde te organiseren. Bovendien is

A m e y e :  “ De
achterliggende ge-
dachte voor onze 
sam enwerking is 
dat er te  weinig 
interesse voor is 
politiek bij de men-
sen. Volgens ons is 
dit voor een groot 
deel te wijten aan 
de logge p a r t i j-
structuren. In die 
optiek wordt poli-
tiek namelijk bedre-
ven vanuit het ei-
genbelang van de 
partij en vervallen 
verk iez ingen in 
e g o tr ip p e rij en 
individuele publi-
c ite it .  Wij w illen 
aantonen dat, als je 
los van die struc-
turen aan politiek 
doet en het alge-
meen belang voor-
o p s te lt, je  veel 
meer kan bereiken. 
Waar de oudere 
generatie niet in 
slaagt, kunnen wij 
dus wel: daadwer-
ke lijk  sam en-
werken.”
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kunnen namelijk niet doen wat ze willen. 
De meesten willen later een of ander 
mandaat vervullen en d it maakt ze 
vleugellam. Vanaf het moment dat ze 
kritiek op de top uiten, vliegen ze uit de 
partij. Op die manier wordt ideologie 
ondergeschikt aan eigenbelang en wordt 
het een inhoudsloos begrip.”

Ongena:  “ Dat merk je wel bij de 
CVP-jongeren, die zijn meestal akkoord 
met de partij.”

T o r c k : “Bij de socialisten valt dit nog 
wel mee. De jongerenafdeling kan daar 
nog redelijk autonoom werken.”

Am eye:  “ In de jaren tachtig bijvoor-
beeld, had je nog mensen als V e r h o f -  
stadt ,  Vandenbossche,  of zelfs Van  
Rompuy, die er op partijcongressen niet 
voor terugschrokken k ritiek  op de 
toppolitici te geven. Het is misschien 
best om als jongerenvoorzitter totaal 
niet ambitieus te zijn, zodat je de rebel 
kan blijven uithangen.”

SC HAMPER: Hoe  s l a g e n  j u l l i e  
daarin?

S C H A M P E R :  
Kunnen jul l ie  
h e t  j e z e l f  
w el  v e r o o r -
l o v e n  om  
b u i t e n  de  
p a r t i j l i j n e n  
te  k leuren?

“ In de noordelijke landen merk je 
bijvoorbeeld dat veel meer op inhoud en 
programma gestemd w ord t dan op 
namen. Ook hier zouden de verkiezingen 
inhoudelijker mogen gebeuren zodat de 
mensen opnieuw het gevoel krijgen dat 
hun stem te lt.”

Torck:  “ Daarbij zitten we natuurlijk 
met het probleem van de beeldcultuur. 
Er is geen tijd voor duiding en dan heeft 
een mooie snoet op T.V. natuurlijk veel 
effect. En dit in een tijd dat er nog nooit 
zoveel mogelijkheden geweest zijn om 
aan politiek deel te nemen. De zittingen 
van de meeste organen bijvoorbeeld zijn 
openbaar, maar er is geen kat die 
geïnteresseerd is. In die omstandigheden 
wordt er op personen gestemd in plaats 
van op programma’s.

O n g e n a :  “ En de B.V.’s hebben 
natuurlijk de bekendheid die de politici 
per se willen.”

SCHAMPER: H e e f t  
s tem m en  op basis 
van ideeën wel zin 
als je  z ie t  da t  de 
m e e s t e  p a r t i j e n  
naar h e t  c e n t r u m  
opschuiven  en de 
p r o g r a m m a ’ s dus  
r e l a t i e f  v e e l  op  
elkaar  gaan l i jken?

T o rc k :  “Dit heeft 
zin als iedere pa rtij 
trouw  b lijf t  aan zijn 
fundamenten en zijn 
identiteit weet te be-
waren. Dit betekent 
natuurlijk niet dat je 
niet mag evolueren of 
zo halsstarrig moet 
blijven dat elke samen-
werking onm ogelijk  
wordt.”

A m e y e :  “ Ik denk dat een eerste 
reden hiervoor onze opvoeding is. Wij 
zijn bijvoorbeeld niet opgegroeid met de 
tegenstelling tussen communisme en 
kapitalisme. Daarom stappen wij veel 
makkelijker over partijgrenzen heen en 
zien we sneller het nut van de samen-
werking in.”

“ Bovendien denken en discussiëren 
wij als politieke vereniging eerder op een 
abstract niveau. Dit heeft als grote 
voordeel dat wij geen concrete beslis-
singen moeten nemen en dus geen 
beleidsverantwoordelijkheid hebben. 
Onze m in is ters en parlem entairen 
moeten hun achterban tevreden stellen 
en aan Realpolitik doen. Daar is op zich 
niets mis mee, zolang je maar een visie 
hebt en aan de hand daarvan probeert 
de problemen op te lossen. Nu heb ik de 
indruk dat zelfs die visie er niet eens is. 
l e d e - r e e n  
p r o b e e r t  
gewoon op kor-
te term ijn zijn 
kiezerspubliek 
tevreden te  
s te llen . Onze 
grote bedoeling 
is dan ook, hoe 
idealistisch het 
ook mag zijn, 
hier iets aan te 
veranderen en 
de idee weer op 
de voorgrond te 
brengen.”

Bart Ameye, Caroline ongena en Mike Torck: “We willen aantonen dat, als je los van de 
structuren aan politiek doet en het algemeen belang voorop stelt, je veel meer kan bereiken.’

S C H A M P E R :  Een
O n g e n a :

“Zeker, wij zijn 
namelijk aan de RUG verbonden en niet 
aan een partijbureau of -bestuur. We 
leunen natuurlijk wel bij een ideologie 
aan. Maar waar het de taak is van de 
jongerenafdelingen het beleid van hun 
partij te evalueren en de regering te 
counteren, willen wij eerder politiek 
dichter bij de student brengen en de 
mentaliteit veranderen. We vinden het 
be langrijk  da t er naar e lkaar kan 
geluisterd kan worden, dat er wederzijds 
begrip is en het algemeen belang 
vooropstaat.”

A m eye:  “Alhoewel er hier verbe-
tering in de maak is, is dit het grote 
probleem met de jongerenafdelingen. Ze

SCHAMPER: Hoe groot  is de macht  
van de p a r t i j v o o r z i t t e r s  dan?

A m e y e :  “Er is een studie gedaan 
door professor D e w a c h te r  van de KUL 
naar de verdeling van de macht in België. 
Daaruit bleek dat de premier het meest 
macht heeft, gevolgd door de vïce- 
premiers, de partijvoorz itte rs en de 
vakbondsleiders. Het parlement staat 
ergens op de achttiende plaats. Dat zijn 
dus de verkozenen van het volk, hé! De 
schuld hiervoor ligt voornamelijk bij het 
systeem van lijststemmen en verkies-
bare plaatsen.”

la a ts te  vraag:  w a t  
v e r w a c h te n  jul l ie van de v e r k i e -
z ingen?

A m e y e :  “ Ik hoop op verandering.”

T o r c k :  “ Ik wens de socialistische 
partijen het beste toe voor 1 999.”

O n g e n a :  “ Ik zw ijg. Of nee. De 
oppositie doet haar werk goed en mag 
daar blijven.”

Ba r i

18 JANUAR11998
5



S u rf u z ie k
G eneeskunde op het net

A ls u bewusteloos bent leest u dit 
waarschijn lijk niet. Voor die 
individuen die het toch voor 
elkaar krijgen te lezen in een halve coma 

biedt Lade King’s First Aid Page een 
fantastische hulp. Knoop uw kleren los, 
ga plat op uw rug liggen en leg uw benen 
iets hoger dan uw hoofd. Vervolgens is 
het aan te raden enkele vochtige koele 
doeken op uw gezicht aan te brengen. 
Als u vanuit deze uiterst comfortabele 
positie er nog in slaagt over het net te 
surfen hebben we een andere aanrader. 
Om meteen weer bewusteloos te vallen 
surft u even naar Netmedicine, een site 
met educatieve geneeskundige plaatjes. 
Wat dacht u bijvoorbeeld van een met 
borrelia burgdorferi geïnfecteerde huid, 
ook wel Lyme Disease genoemd. Verder 
vinden we hier ook nog allerhande 
fotootjes fracturen, infecties en inwen-
dige bloedingen. Let wel, d it is een 
serieuze s ite  die bedoeld is voor 
studenten geneeskunde en niet voor 
gore-freaks. Maar als uw edele delen

eruitzien als www.netmedicine.com/ 
img/img0041 Jpg dan mag u er zeker 
van zij dat u een penisfractuur hebt. Hoe 
u die opgelopen hebt zijn onze zaken 
niet, maar we wensen u toch van harte 
beterschap.

Y o u ’r e in h e a v e n

U kan het natuurlijk ook zo laten, 
want een penisfractuur is een uitstekend 
middel tegen premature ejaculatie. Als 
u toch zou genezen, raden wij u ten 
sterkste aan de premature ejaculation 
tuturial eens te lezen. De beste tip op 
deze pagina is ongetwijfeld “ masturbate 
and concentrate on you feelings” . Een 
andere methode is meer controle over 
uw PC-spier te verwerven. Laat hierover 
echter geen verwarring bestaan: het is 
niet die bizarre spier in uw rechter-
wijsvinger die u ongecontroleerd op links 
naar sex-sites laat klikken, maar wel de 
spier die de urinevloed controleert. Eens

DIGITAAL
we DEWKEM dpt t  h e t  e e n  Vir u s  is.

MORe^W we HEM SCfMJ&V...

u deze spier onder controle krijgt kan u 
ze ook voor een aantal andere nuttige 
doelen aanwenden. Wat dacht u van een 
robbertje urinetherapie. Wij kunnen ons 
best voorstellen dat u dit een beetje vies 
vind, maar volgens de urinetherapeuten 
heeft het goedje vele zaligmakende 
effecten, zoals een helend en tonfiërend 
e ffect als het op de huid gesmeerd 
wordt. Mochten uw vrienden en vriendin-
nen u toch niet meer kunnen rieken na 
een urinetherapie , vertel ze dan maar 
dat urea (een bestanddeel van urine) het 
hoo fd p ro d u c t is van vele huid- 
verzorgende producten en cosmetica.

H it m e  w i t h  y o u r
BOORMACHIEN

En praat ze meteen ook een verfris-
sende trepanatie aan. ‘Wetenschap-
pelijke’ argumenten voor schedelboring 
v in d t u bij de ITAG (In te rn a tio n a l 
Trepanation Advocacy Group), een 
verzameling vriendelijke mensen ... met 
een gat in hun hoofd. .Schedelboring is 
volgens hen een uitstekend middel tegen 
depressie en brengt de kinderlijke 
c re a tiv ite it  te rug . Als u nu op de 
fantastiche gedachte zou komen urine-
therapie met trepanatie te combineren, 
dan hebben we nog een laatste aanrader 
voor u. Op de Mentalhealth site kan u 
meteen kijken o f u gesch ift bent. 
Gewoon een aantal vraagjes beant-
woorden en de diagnose wordt meteen 
gesteld. Wij kunnen nu reeds bevestigen 
dat geen enkel lid van de Schamper- 
redactie door de Mentalhealth machine 
geeste lijk  gezond bevonden werd. 
Behalve een doodnormale ... _____

Lacie E. King’s First-Aid 
Page
http: //expage.com/page/lacieking 
Netmedicine
http://www.netmedicine. com 
Premature ejaculatie
h t tp : / /pa s s ionne . n e t / t u t o r i a l /
t u to r i a l _ e ja c u la t io n . htm
Urinetherapie
h t t p : / /www. h p s - o n l i n e . c o m /
h u r ine l . htm
International Trepanation 
Advocacy Group
h t t p ://www.t repan. com/ 
Diagnosis of mental health 
disorders
h t t p : //www. mentalh ea l t h . com/ 
fr71.html
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Open van—
l6 tot 75 jaar

De eer st e j o n c e r e n b a n k .

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

KB-ABB-CERA



THE SOUND OF FUTURE/TOEKOMSTGELUID
D O N  DELILLO'S WHITE NOISE

Don DeLillo is een Italo-Amerikaanse 
auteur die al sinds zijn debuut Americana 
door critici beschouwd wordt als een van 
de ‘great American novelists’. Als geen 
ander weet hij met een hoge dosis ironie 
de holheid, de dolheid en de minder fraaie 
kantjes van The American Dream voor 
te schotelen. Hij toont zich daarbij een 
echte taalvirtuoos die de lezer liefst 
woorddronken achterlaat. In zijn achtste 
roman, White Noise, waar stof in steekt 
voor minstens tien romans en waarvoor 
hij in 1984 de prestigeuze ‘ The American 
Book AwarcT kreeg, is het niet anders.] 

HOW WE LIVE NOW

De Gladneys, rond wie de roman is 
opgebouwd, vormen een prototypisch 
Amerikaans gezin. Hun meest opvallende 
eigenschap is alledaagsheid. Jack, 
Babette en hun vier kinderen leven in een 
zonnig arcadia van plastieken gezel-
ligheid, m et als hoog tepun ten  de 
u its tap jes naar de tem pels van de 
moderne mens: de supermarkt. Het zijn 
mensen voor wie er maar twee echt 
interessante plaatsen op de wereld zijn: 
de plek waar ze wonen en de ruimte die 
op de T.V. geprojecteerd wordt. Toch 
zijn de personages allesbehalve karika-
turen en het is bijna onvermijdelijk dat 
je als lezer sympathie voor hen gaat 
opbrengen. De dolkomische dialogen en 
toestanden die DeLillo schept om hun 
middelmatigheid te schetsen zijn daar 
grotendeels verantwoordelijk voor. Zo 
neemt de schrijver een loopje met de 
academische wereld in zijn beschrij-
vingen van Jack en zijn collega, die 
respectievelijk prof ‘Hitlerkunde’ en prof 
‘Elvis Presleykunde’ zijn, proffen dus van 
vakken die ze zelf uitgevonden hebben. 
Bovendien zijn de personages niet 
zomaar wat ze lijken. De volwassenen

vervallen bijvoorbeeld wel voortdurend 
in lachwekkend modern geleuter, maar 
hun bedgesprekken gaan over de dood. 
Het zijn de kinderen die wereldwijs hun 
ouders een visie op de realiteit geven. 
Dat klinkt dan ongeveer als: ‘Het is om 
je te bescheuren van het lachen en om 
van met je hoofd tegen een muur te 
bonken’. Daarmee is meteen de toon 
van White Noise gezet : grimmig en 
komisch tegelijk, laughing for not crying.

Kunstm atige huiselijkheid w ordt 
origineel in de verf gezet, maar het is 
de onopvallende ruis van T.V.’s, brood-
roosters, P.C.’s en auto’s, de w itte ruis 
uit de titel, die de bassline van het boek 
vormen, ’s Nachts, in bed, vergelijkt Jack 
het gezoem van het verkeer met dode 
zielen die babbelen op de rand van een 
droom. Langzaam maar zeker sluipt deze 
w itte  ruis, verbonden met dood en 
dreiging het leven van de Gladneys 
binnen.

T h e d a n g e r  in  t h e  a ir

Wanneer door een chemische ramp 
een enorme gifwolk boven de stad gaat 
drijven, is de vertrouwde ruis die de 
Gladneys omgeeft en die permanent 
kwaadaardig d re ig t te  worden een 
onontkoombaar fe it geworden. Na de 
chemische ramp groeit tussen Jack en 
Babette echter een meer intieme angst: 
hun gedeelde vrees voor de dood. Voor 
de ramp vroegen Jack en Babette zich 
grappend af wie van hen het eerst zou 
sterven, nu weten ze dat ze mogelijk de 
dood in zich dragen. In Jacks lichaam 
groeit letterlijk een gezwel met vage 
contouren. Ze hebben er dan ook alles 
voor over om Dylar, een illegaal prepa-
raat dat doodsangst zou wegnemen, te 
slikken.

TSAVALLES' NATTE PAK
NEW WET K O JA K

1 ^  ojak, de man met de 
IXobligate lollypop -ook wel 
eens lekstok genoemd- is back, 
en hoe. Mister Savalles 
glimmende hoofd zullen we 
voorlopig niet terug zien, tenzij 
op een Duitse zender in dat 
afgrijselijk gedubde Duits, 
alwaar zinsneden als ‘Was 
machen Sie dar, Fraulein?’ 
helaas schering en inslag zijn.

Maar aangezien het hier die 
MusikSeiten gebt en Den Duits 
nog niet binnengevallen is, 
houden we hier verder het 
zwijgen toe. We zijn toch 
vergeten waar we het nu ook 
alweer over wilden hebben.

New w e t  kojak komt naar België en 
dat willen we u toch niet onthouden. Wie 
is New wet kojak vraagt u? Wel, u had

De komst van Dylar benadrukt nog 
twee ander thema’s in White Noise: 
tw ijfe l en vergeten. Jack en Babette 
twijfelen eraan of de pillen echt werken 
en of hun symptomen echt of psycho-
somatisch zijn. De spanning die zo wordt 
opgebouwd geeft de roman iets van een 
psychologische thriller, met als climax de 
bloedige confrontatie tussen Jack en 
Mink, de uitvinder van Dylar. De wonder-
pillen veroorzaken echter ook geheugen-
verlies, iets wat in een wereld waarin je 
verdrinkt in stromen inform atie en 
beelden heel handig is. Jack benijdt dan 
ook de ‘filtercapaciteiten’ van zijn zoon, 
die oppikt wat hij kan, om het daarna 
weer achter te laten in een stroom vam 
opeenvolgend plezier.

H i l a r is c h  v e r o n t r u s t e n d

DeLillo verstaat de kunst om raak het 
incoherente leven in een coherent, 
spannend verhaal te gieten. Nergens is 
de tegenstelling tussen domdenken en 
lol, ‘laughing’ en ‘crying’ compleet. Zo 
beschouwen de stadsbewoners de 
evacuatie na de ramp als een zoveelste 
pick-nick en kunnen ze, na een week 
evacuatie, maar aan één ding denken: 
’Hoe zou het tegenw oord ig  in de 
supermarkt zijn?’. De grootste kwaliteit 
van White Noise zit mogelijk juist in het 
feit dat DeLillo de lezer op subtiele wijze 
uitnodigt in een wereld van komische 
huiselijkheid, om daarna de gonzende 
implicaties van die wereld uit te diepen 
en zo het boek zodanig verontrustend 
te maken datje  ervan gaat lachen. Maar 
het is geen schaterlach, wel een g if-
groene, nerveuze giechel.

Ba r b a r a

het aan niemand beter kunnen vragen. 
Eigenlijk wel, maar ik ben de enige die u 
ter woord wil staan, dus heeft u weinig 
keus. New wet kojak speelt het soort 
muziek dat zijzelf omschrijven als sleaze- 
rocken perverse jazz. Wij denken bij het 
horen van hun muziek eerder aan sleaze- 
jazz  of zo u wil perverse rock, maar ja, 
wie zijn wij nietwaar?
New wet kojak bestaat uit leden van 
Girls against  boys ( Scott McCloud 
en Johnny Temple) bijgestaan door 
C h a r l e s  B e n n i n g t o n  en G e o f f  
T u rn e r .  Fans van Girls against boys 
zullen niet teleurgesteld worden bij het
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THE BEAUTIFUL SOUTHCLASH OF THE TITANS
MTV VERSUS TMF

Zijn we de kater van het 
nieuwe jaar nog niet hele-

maal kwijt? Heeft de fin-de- 
siècle -koorts ons ook eindelijk 
in zijn greep, of lijden we 
gewoon aan hoogheidswaanzin? 
Feit is dat we het in ons hoofd 
gehaald hebben een opiniestuk 
om trent  TMF en MTV te 
schrijven.

TMF heeft enige tijd van ons gekre-
gen om zijn draai te vinden maar nu is 
hun tijd  om. De dag des oordeel is 
gekomen. Lex Harding heeft in ver 
vervlogen tijden zijn nieuwe zender bij 
ons aller Ben ‘ -nog-iemand-een-flauwe- 
mop-over-Get Ready’ Crabbé mogen 
voo rs te llen  en eerlijk  gezegd ons 
scepticism e was groo t. Maar onze 
conclusie dat er een nieuwe draak zou 
komen op ons nu al meer dan genoeg 
geteisterde televisielandschap, waarop 
Spiceworld The Movie nog niet eens aan 
bod is gekomen, waren voorarig.

Wij verklaren ons nader. Toen MTV 
eindjaren tachtig onze kinderzieltjes via 
handige

promotalk en enkele goedgeplaatste 
clips wist te veroveren, had zij geen 
concurrentie te duchten in ons landje. 
MTV had, haar imago van jonge gedurfde 
zender indachtig, programma’s in hun 
aanbod die jaren van gedegen ouderlijke 
opvoeding in één klap teniet deden. 
Gebroken gezinnen en aanstormende 
Schamperredacteuren vielen hen ten 
deel. Maar toen staken de jaren negentig 
en het politiek correcte denken hun 
vunzig hoofd op en het was uit met de 
pret. Geen dubbelzinnige opmerkingen, 
geen zwoele presentatrices ( ‘Maiken 
Wexqo’??), geen grappige shows zoals 
Remote Control, maar wel: reclame,
aanhoren van New wet kojak, al betreft 
het hier een minder hoekige en meer 
sexy versie van wat onze jongens 
gewoonlijk brengen.

springerige tru tten , Eden en Simone 
Angel op kop, en idiote shows a la MTV 
Amour. De Untergang des Abendlandes 
was begonnen. De woorden van Jello 
Biafra klonken nooit zo juist als toen: ‘ 
And so it was our beloved corporate 
gods/ proclaiming they created rock 
video/ allowing it to sink as low in one 
year/ as commercial TV has in

2 5 / i t ’s a new frontier they say/ 
anything can happen/’ .

Voor TMF liggen de kaarten lichtjes 
anders. Goed, u heeft een punt als u zegt 
dat TMF er in geslaagd is de slechtste 
presentatoren uit het rijke aanbod te 
kiezen. En uitgerekend Get Ready zal 
zeker nooit op MTV verschijnen, maar 
toch zal u ook Rabbit in your headlights 
van Unkle nooit te zien krijgen op MTV 
wegens te verregaand. In de clip wordt 
namelijk een bedelaar omvergereden 
door auto’s, maar hij to t op het einde 
weer recht te kabbelen. TMF daaren-
tegen durft de clip tijdens het uitste-
kende A lter8  wel uitzenden, evenals 
Smack my bitch up van The Prodigy dat 
u voor O.OOu niet te zien zal krijgen zal 
op MTV. Verder krijgt u Lenny Kravitz 
‘nieuwste hit enkel in gecensureerde 
versie ( twee borsten zijn gescrambled) 
te zien. TMF goes for full frontal nudity 
op dat vlak. Over de censuur van 
Amerikaanse hiphop-clips zullen we maar 
zwijgen. Het is toch meer van hetzelfde.

Neen, wat ons betreft staat MTV niet 
langer voor Music Television maar wel 
voor Mediocre Television. MTV een knap 
staaltje van Amerikaanse censuur. Nu 
maar afwachten hoe Lex het aanpakt.

W ilt u ook aan uw du ffe  bestaan 
ontsnappen, ga dan zeker naar New wet 
kojak. Met enige verbeelding en de juiste 
belichting kan zelfs de Democrazy 
doorgaan voor een New Yorks jazzhole. 
En denk eraan als u een knappe vrouw 
ziet, vraag dan niet hoe laat het is, maar 
kijk haar doordringend aan en zeg met 
uw meest zwoele stem: ‘He’s looking at 
you, kid.’ Succes verzekerd.

1 J(H)B

New wet kojak - 20 januari  - 
Democrazy.

New wet kojak brengt het soort muziek 
waarbij wij onszelf voorstellen als een 
Bogart-look-a-like die in een sleaze-hole 
een onbekende schoonheid een drankje 
aanbieden en bij onszelf denken ‘ this 
broad means trouble.’ Het leven van een 
Schamper-redacteur is nu eenmaal niet 
zo glorierijk dat wij New wet kojak nodig 
hebben om even aan ons dulle bestaan 
te ontsnappen.

D O N 'T  M A R R Y  HER, C O M E  SEE US

Think of you with pipe and slippers 
Think of her in Bed 
Laying there just watching telly 
Then think of me instead

I’ll never grow so old and flabby 
That could never be 
Don’t marry her, fuck me

And your love light shines like cardboard 
But your work shoes are glistening 
She’s a Ph.D in ‘I told you so’
You’ve a knighthood in ‘I’m not listening’

She’ll grab your sweaty bollocks 
Then slowly raise her knee 
Don’t marry her, fuck me

And the Sunday sun shines down on San 
Francisco bay
And you realise you can’t make it anyway 
You have to wash the car 
Take the kiddies to the park 
Don’t marry her, fuck me

Those lovely Sunday mornings 
With breakfast brought in bed 
Those blackbirds look like knitting needles 
Trying to peck your head

Those birds will peck your soul out 
And throw away the key 
Don’t marry her, fuck me

And the kitchen’s always tidy 
And the bathroom’s always clean 
She’s a diploma in ‘just hiding things’ 
You’ve a first in ‘low esteem’

When your socks smell of angels 
But your life smells of brie 
Don’t marry her, fuck me

And the Sunday sun shines down on San 
Francisco bay
And you realise you can’t make it anyway 
You have to wash the car 
Take the kiddies to the park 
Don’t marry her, fuck me

And the Sunday sun shines down on San 
Francisco bay
And you realise you can’t make it anyway 
You have to wash the car 
Take the kiddies to the park 
Don’t marry her, fuck me

Say no more.
r ’*’> T he B e a u t if u l  So u t h  en  JB.

URL: www.Beautiful-south, co.uk 
t h e  b e a u t i f u l  s o u th  - 20
januari-  vooruit
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TEGEN DE STROOM IN
Uitgehongerde orgaandonoren die zich laten 
opensnijden door nooit afgestu-deerde 
dokters. Het geluid dat een bot scalpel maakt 
als het het vel openrijt. Daar krijgen ze hun 
kick van. Scratch, scratch, scratch. Het zijn 
lelijke chirurgen met stoppelbaarden. Scratch, 
scratch, als ze hun chirurgenkapjes over hun 
mond trekken. Daarna zetten ze hun groene 
mutsjes op, verkrampen ze hun gezicht en 
scratchen ze met de vingers over hun 
nekharen. Scratch junkies. Wat ze eruit halen 
stoppen ze in de diepvries, in een tupperware 
doos, waarop ze met zwarte alcoholstift het 
betreffende lichaamsdeel specifiëren. Nieren, 
11 november 1993. Lever, 2 december 1993. 
Overal doen ze het. Scratch, scratch, wanneer 
ze stappen, hun tanden poetsen en wanneer 
ze met hun afgebeten vingernagels over het 
tafellaken scheuren. Ze hebben vriendinnen, 
waarmee ze slapen. Mooie blonde vrouwen die 
elke zaterdag om tien uur hun benen scheren. 
Zaterdag wordt door de scratch junkies 
beschouwd als een noodzakelijk kwaad. Maar 
vrijdag, de dag voor zaterdag, wanneer ze voor 
ze gaan werken samen met hun mooie blonde 
vriendin in bed liggen, scratchen hun handen 
over de benen die pas de dag daarop zullen 
geschoren worden.... Scratch, sratch.
In tegenstelling to t wat vanzelfsprekend zou 
klinken, houden ze niet van rap. Ze zijn verzot 
op Jimi Hendrix en beginnen hun operaties op 
de intro van ‘Voodoo Chile (slight return)’. 
Wanneer ze klaar zijn, zet de anesthesist Miles 
Davis op. Dan gaan ze allen rond de operatie-
tafel zitten en drinken dure wijnen en roken 
sigaretten. Ze roken nooit volledige sigaretten 
maar beginnen pas in de helft. Er zijn er onder 
hen die de sigaretten zelf snijden. De anderen 
dopen hun sigaret eerst half in lighterfuel voor 
ze deze met hun Cartier aansteken.
De meesten onder hen hebben last van 
maagzweren of andere intestinale stoornissen. 
Tijdens wilde feestjes en onder invloed van 
cortisone doen ze wel eens aan auto-operatie. 
“Op de keukentafel,” roepen hun kameraden 
en vakkundig verwijderen ze dan een stuk darm 
of sluiten delen van hun maag af voor de 
schadelijke invloed van de buitenwereld. In 
tijden van organenovervloed gebeurt het wel 
eens dat de gastheer de woorden: “haal nog 
eens een lever uit de diepvries,” laat vallen. 
Dan gaat het gezelschap natuurlijk helemaal 
uit de bol en wordt de nieuwe eigenaar van 
het orgaan met veelkleurig garen dichtgenaaid.

K

SCHUURPAPIER. KW ARTAALBLAD 
V O O R  M ENING SUITING , 

MEDIAKRITIEK EN CREATIVI

Op 1 5 december jl. verscheen het blad 
Schuurpapier voor de eerste maal. U zal 

denken: ‘alweer een nieuw tijdschrift in een toch 
al verzadigd medialandschap’. Toch brengt het 
blad volgens de makers een meerwaarde.

Vroeger was er Graffiti. Dat 
telde twintig pagina’s en zat 
tussen-wal en schip. De titel 
was wat misleidend: skaters 
dachten dat het over tags e.d. 
ging en een ouder publiek 
meende dat het tijdschrift enkel 
doelde op bepaalde subculturen 
van jongeren. Met Schuurpapier 
wordt resoluut voor een bepaal-
de doelgroep gekozen. De 
gemiddelde leeftijd  van de 
redactie is vijfentwintig; toch 
richt het blad zich vooral op 
studenten en een iets ouder 
publiek. Het tijdsch rift te lt 
steeds tussen de zeventig en 
honderd bladzijden. De onder-
werpen zijn serieus en complex 
en vooral zaken die elders 
nauwelijks aan bod komen, 
worden hier behandeld. Er is 
plaats voor duiding en analyse, 
poëzie en proza, fo to ’s en 
cartoons, reportages,... Zo tref 
je in het eerste nummer stuk-
ken aan over Zuid-Afrika en 
Israël, de recente verande-
ringen in de media, het verschil 
tussen vrouwen- en mannen-
taal. Deze editie staat ook in 
het teken van de Franse toneel-
schrijver Antonin Artaud.

Willem Kloos wordt de rode 
draad in het volgende nummer. 
Steeds wordt aan de lezer 
gevraagd hokjesmentaliteit te 
laten varen.
Waarom de naam 
Schuurpapier? Deze bruine 
velletjes zijn een uitstekend 
middel om waardevolle objec-
ten van hun trendy laagje 
vernis of fluoverf te ontdoen 
en om dingen te polieren en zo 
in hun authentieke waarde te 
laten schitteren, vandaar de 
titel. Het blad verzet zich ook 
tegen glossy gedoe. De inhoud 
primeert op de sobere, zwart-
wit lay-out.
Al bij al lijk t Schuurpapier 
interessant. Een publiek vinden 
zal een moeilijke opdracht 
worden. Zitten suffen tijdens 
‘Mooi en Meedogenloos’ is voor 
de meesten immers makkelij-
ker. Toch loont de lectuur 
zeker de moeite. Er wordt ook 
steeds ruimte gelaten voor 
debutanten, die naast publi-
catiemogelijkheid ook steun en 
vorming krijgen. Toon dat je 
nog een greintje verstand hebt 
en lees Schuurpapier. _ _

El s

Verschijningsdata zijn 15 maart, 15 juni, 15 
september en 15 december. Schuurpapier wordt enkel 
via de post verdeeld. Voor abonnementen (500 BEF/ 
jaar op rekening 001-1499086-27) en info kan je 
terecht bij de redactie: Galgenberg 29 - 9000 Gent. 
Tel. 09/233.79.86.
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M S I
LA MUSICA II.

Een man en een vrouw, 
gescheiden, maar nog niet 

helemaal, spreken een laatste 
maal af “om de meubels te 
verdelen”. En nu ze toch nog 
even samen zijn, maken ze van 
de gelegenheid gebruik om hun 
huwelijksproblemen uit de 
doeken te doen voor het Arca- 
publiek.

La Musica II is de 
geschiedenis van de 
relatie tussen man en 
vrouw (repectievelijk 
ve rto lk t door Rudy 
Morren en Simonne 
Milsdochter) .  Pas 
getrouwd, woonden ze 
in een hote lle tje  en 
laaide hun liefdesvuur 
hoog op. Al gauw ech-
ter, zoals dat gaat in 
gemiddelde weekend- 
films, verloren ze die 
geestdrift voor elkaar.
Hun liefdesnestje lie-
ten ze achter om in 
een kil huis te gaan 
wonen, hun verliefd-
heid verkrampte to t 
ergernis en ‘dat goed 
gevoel’ kwam nooit 
meer terug. Moege- 
tergd gingen ze ten 
s lo tte  uiteen, maar 
écht vergeten konden 
ze elkaar niet.
Dan, enkele maanden 
na hun scheiding, ko-
men ze opnieuw sa-
men, uitgerekend in 
het hotel waar ze des-
tijds zo gelukkig wa-
ren. Dan regent het 
plots bekentenissen: 
avontuurtjes worden 
toegegeven, oude 
passies en tw is t -
punten drijven weer 
boven, alles wordt nu 
pijnlijk duidelijk.

“ V e rsch rikke lijk  
cliché” , hoor ik je luidop denken, 
en misschien heb je een tikkeltje 
gelijk. Toch is het stuk nooit 
po ts ie rlijk ; de honderden w is-
selende stemmingen, de soms

een telefoon (die een telefoon 
voorstelt) zijn de enige attributen. 
Een sobere, lege ruimte in contrast 
met de woordenstroom en geladen 
emoties. Tenslotte verwacht je, als 
je een theatervoorstelling bekijkt, 
niet dat de vloer op en neer gaat 
of dat het begint te regenen op 
scène, zoals in de KNS soms het 
geval is, maar dat de acteurs goed 
spelen.
Het verhaal is ook wat bij het haar 

gegrepen. Doodleuk 
vertelt de ex-echt- 
genoot dat hij zijn 
vrouw op het perron 
wou koudmaken, 
maar op het laatste 
n ippe rtje  zijn 
revo lve r w eg-
gegooid had. Zij 
dee lt hem haar 
mislukte zelfmoord-
poging mee, maar 
“ dat betekende 
niets” , stelt ze hem 
glimlachend gerust. 
Toch moet je niet 
getrouw d o f ge-
scheiden zijn  om 
geboeid te worden 
door het spel van 
beide acteurs of 
door het verhaal 
zelf: “ een man en 
een vrouw bijna ex-
en ontm oeten de 
kwade krachten van 
de h a rts to c h t” , 
zoals u op het pro- 
m o tiekaartje  ze lf 
kan lezen, vat de 
them atiek  goed 
samen. Nu ja, ook 
Hamlet of Othello 
on tm oeten die 
‘kwade krachten van 
de hartstocht’, maar 
je zal wel al begre-
pen hebben dat dit 
genre hiermee be-
zwaarlijk te verge-
lijken valt...

Wie Sister my Sister, één van de 
vorige A rca-producties, enige 
maanden geleden gezien heeft, zal 
de sfeer van het stuk terugvinden

vreemde intonaties, het gezicht 
van Simonne M ilsdochter dat 
tegelijk huilt en glimlacht, het lijkt 
er allemaal bij te horen. Dat, bij 
wijze van voorbeeld, Rudy Morren 
de totaal absurde lijnen “Je bent 
nog niets veranderd. Je geeft altijd 
antwoord op de vragen. Waarom 
geef j i j  a ltijd  antwoord op de 
vragen?!” in een crescendo van 
kwaadheid aan het publiek toe-
vertrouwt, zonder dat ook maar

iemand in de lach schiet, is hele-
maal zijn verdienste.
Ook het decor is sterk: een holle 
halve cilinder, die de inkomhal van 
het Hotel de France voorstelt, en
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in La Musica II: onbehaaglijke 
stiltes, het nog onbehaaglijker 
schreeuwen,... Ook de duisternis 
van de stukken valt telkens op. 
Slechts een deel van de scène 
wordt belicht en het hele gebeuren 
speelt zich af in het holst van de 
nacht. Waar andere theaterhuizen 
gebruik maken van gewichtige 
symbolen, ‘vernieuwende’ ele-
menten en allerhande ingewikkelde 
choreografieën, opteert Arca voor 
realistisch theater. Je zou kunnen 
opmerken dat het net iets te 
klassiek is, te weinig originele 
elementen bevat. Je zou dat ook 
niet kunnen opmerken, natuurlijk, 
en stilletjes denken dat het verhaal 
al zwaar genoeg is zonder de 
ballast van overbodige franjes. 
Eén van de betere eigenschappen 
van theater Arca is de ligging. 
Alleen al om het oude s tads-
gedeelte van Gent te bewonderen, 
om het Gravensteen vanuit de

‘foyer’ in de rimpelingen van zijn 
slotgracht weerspiegeld te zien, of 
om nadien één van de vele knusse 
cafés met een bezoekje te vereren, 
is het de moeite waard je van de 
grauwe St.-Pietersnieuwstraat te 
laten afzakken to t de veel mooiere 
binnenstad. Bovendien loopje een 
niet geringe kans om een authen-
tieke Habsburgse prinses en haar 
kersverse bruidegom tegen het in 
duur fluweel gehulde lijf te lopen! 
En ja, het toneel zelf heeft ook zijn 
charmes. Een aanrader voor wie 
eens iets anders wil dan spektakel, 
humor of de Overpoort.

La Musica I I  speel t  nog t o t  27/ 
2 op dindag, donderdag, vrijdag 
en zaterdag om 20 uur, en wel 
in Arca. Van Margueritte Duras, 
regie Christophe Ameye

TENTOON
OP MENSENMAAT

In het Museum voor Sierkunst en 
Vormgeving te Gent loopt nog to t 28 

februari de tweede Triënnale voor 
Vormgeving in Vlaanderen onder de 
naam “ Op mensenmaat. Een blik op 
industriële vormgeving.” Deze tentoon-
stelling gaat over onze omgang met 
goed ontworpen producten die boven-
dien nog mooi zijn om te zien. De 
organisator, de Dienst Vormgeving van 
het Vlaams Instituut voor Zelfstandig 
Ondernemen (VIZO), wil laten zien dat 
er in Vlaanderen heel wat talent schuilt 
op de designmarkt. Men wil met d it 
prestig ieuze evenem ent vooral de 
industriële vormgeving bekend maken bij 
een groter publiek.
Men gaat er bij deze tentoonstelling van 
uit dat design ten dienste van de mens 
m oet staan en n iet omgekeerd en 
daarom wordt het belang van goed 
design voor de mens in beeld gebracht. 
Design moet naast verkoopbaar en 
bruikbaar ook origineel en creatief zijn. 
De voorwerpen krijgen een plaats in de 
zaal volgens hun functie tijdens de dag 
of de nacht. Je kan een wandeling maken 
via een bepaald patroon op de grond dat 
je langsheen de setjes Tupperware, de 
Samsonitekoffers, de kinderschoentjes, 
het peuterbad, de lantaarnpalen, de 
bankautomaat of de trein leidt. Er zijn 
ook knuffe lta fe ls waar je alles mag 
aanraken, onder andere de kleine

videocameraatjes die je op je PC kan 
monteren.
De multimedia krijgen bijzondere aan-
dacht op deze tentoonstelling. Op de 
benedenverdieping staan verschillende 
computers waarop de bezoeker bijna zelf 
zijn eigen kunstwerk kan samenstellen. 
Een aantal jonge kunstenaars u it 
Antwerpen werd aangetrokken om 
videofilms te maken met beelden die 
razendsnel op een groot scherm worden 
geprojecteerd. In een andere zaal kan je, 
live op internet, zelf de volgorde van die 
beelden bepalen. Zo zie je onder andere 
zowel het hoofd van Jay Leno als de 
bombardementen op Bagdad de revue 
passeren.
Naast de tentoonstelling worden in het 
kader van de triënnale ook nog studie-
dagen, them adagen, symposia en 
workshops in heel Vlaanderen georga-
niseerd. Wie daarover meer uitleg wil kan 
te re c h t in het museum o f op het 
telefoonnummer 02 /227 49 02.

| f e  f  -V 'Z , , . : ' (ATHLEEN

De tweede T r i ë n n a l e  voor 
Indus t r ië le  Vormgeving loopt  
nog to t  28 februari  1999 in het 
Museum voor S i e r k u n s t  en 
Vormgeving, Jan Breydelstraat  
5, Gent.

Dogma 95. Het lijkt wel de titel van 
een overgeconcipieerde videogame 

over twistzieke pausen op zoek naar een 
sacrale Zoete Hostie. Een natte droom 
voor menig katholiek adept.
Dogma 95 is noch een surrealistische 
3D-game noch een religieuze bad trip. 
Het is een (Deense) trend binnen de 
hedendaagse filmindustrie die filmmaken 
wil terugbrengen to t de kern van waar 
het om gaat: het draaien van een film. 
Geen muziek, geen extra belichting, geen 
verbetering van de oorspronkelijke klank, 
geen special effects, ... De lijs t van 
filmische ontluizing lijkt onbegrensd. De 
stijl is direct, rauw, puur, soms zelfs 
shockerend maar dikwijls louterend. 
Idioterne ( The Idiots) van Lars von Trier 
introduceerde het Dogma 95-principe bij 
de filmmassa, Festen (Het Feest) palmt 
de weke harten van de filmapostelen 
moeiteloos in. Festen is het relaas van 
een ‘licht’ uit de hand gelopen familie-
reünie. De familie Klingenfeldt-Hansen 
hokt voor een weekendje samen in de 
ouderlijke stulp om de zestigste verjaar-
dag van papa Helge te vieren. De feestdis 
is gedekt en de sfeer is uitgelaten. Schijn 
bedriegt. Als zoon Christian voorleest uit 
het Boek der Obsceniteiten maakt de 
uitzinnigheid plaats voor ongeziene 
woede en onbegrip binnen de familie. De 
familie toon t haar ware gelaat: ze is 
sch ijnhe ilig , k o rtz ic h tig  en vooral 
onverschillig. Het oorspronkelijk bedoeld 
veredeld theekransje mondt uit in een 
geestelijk perverse orgie. Voor de kater 
de volgende morgen bestaat geen 
lapmiddel.

De kater die je overhoudt na de film 
is er een van absoluut onbehagen. De 
sfeer, de onderwerpen, de manier van 
filmen, ze dragen allen bij to t een gevoel 
van ongemak. Dat gevoel maakt de film 
net zo fascinerend: hoe reageer ik als 
neutra le  toeschouw er op p ijn lijke  
situaties? Laat ik toe dat een film mij 
met zo’n gevoel achterlaat? En ook al is 
dat gevoel niet bij iedereen aanwezig, 
de film blijft nazinderen. Bij iedereen, 
omwille van afzonderlijke redenen.

T HedS

Van Thomas V in terberg ,  met 
U l r ich  Thomsen en Henning 
Moritzen (DK 1998) P r i j s  van 
de Jury Cannes 1998
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T e m p tre s s  M oon

Opnieuw is er een film van 
regisseur Chen Kaige die 
in het thuisland China 
verboden werd. Is het omwille 

van de nogal losse zeden in de 
film of zag de Chinese regering 
in het familiedrama onrecht-
streekse kritiek op het sys-
teem in het China van de jaren 
twintig? De laatste reden lijkt 
waarschijnlijker, maar helemaal 
duidelijk is het niet. Wat wel 
duidelijk is, is dat de Chinese 
overheid hiermee een 
prachtige film aan zijn volk 
ontzegt.

Temptress Moon is een verhaal over 
liefde, passie en verlangen. Het gaat om 
begrippen die to t op een zekere hoogte 
iets heel moois inhouden, maar die na 
het overschrijden van een soort onzicht-
bare grens veranderen in een gevaarlijk 
spelletje. De leden van de Pang-dynastie 
leven op hun landgoed volledig afgezon-
derd van de moderne wereld en wanneer

China in 1911 een republiek wordt, 
wordt het contrast nog groter. In die 
periode kom t ook Zhonliang, het 
schoonbroertje van de troonopvolger, 
naar het paleis. Het was de bedoeling 
dat hij daar zou studeren, maar in plaats 
daarvan wordt hij het slaafje van zijn zus 
en haar man. Hij vlucht en komt zo in 
Shangai terecht waar hij zich ontpopt 
to t  een ware gigolo en eerste klas 
oplichter. Als het stamhoofd begin de 
jaren twintig sterft, krijgt Zhonliang de 
opdracht terug te keren naar de plaats 
die hij zo gehaat heeft om zijn familie 
op te lichten. Het weerzien met de 
mensen uit zijn verleden is niet gemak-
kelijk en brengt heel wat emoties 
teweeg. Ook voor de familie is het 
contact met het verwesterde China een 
schok.

In het begin van de film worden alle 
personages aan de hand van korte 
flitsende fragmentjes uit het verleden 
voorgesteld zodat je niet onmiddellijk 
weet wie wie is en wanneer er wordt 
overgegaan naar het heden. Als je over 
deze eerste verwarring heen bent, zul

je merken dat de band tussen heden en 
verleden prachtig verfilmd werd. Kleine 
details die terugkeren en flashbacks op 
de juiste momenten maken dat heden 
en verleden onlosmaakbaar met elkaar 
in verbinding staan, net zoals dit in het 
verhaal ook is. Zowel heden als verleden 
spelen zich af in donkere, sombere 
ruimten, wat een heel dramatische sfeer 
aan de film geeft. Je kan je afvragen of 
het liefde of haat is die de rode draad 
vo rm t van de film , maar die twee 
emoties liggen hier zo dicht bij elkaar dat 
er geen onderscheid kan gemaakt 
worden. Chen Kaige slaagt erin zonder 
al te veel woorden die gevoelens en 
dilemma’s sterk te laten overkomen 
zodat de personages heel interessante 
mensen worden.

M a a r t j e

regie door Chen Kaige, acteurs;  
o . a .L e s l i e  Cheung, Gong Li, 
Kevin Lin

D er M ü d e  Tod

Eritz Lang zou voor nie-
mand met een beetje 
esse in de filmgeschie- 
denis een onbekende 

mogen zijn. In de periode 
van de stille film verwierf 
hij reeds genoeg faam om 
megalomane pro-jecten te 
mogen opstarten. Hierbij 
denken we vooral aan zijn 
bekendste werk Metropolis.

Fritz lang genoot een architecten-
opleiding, iets wat in de prachtige 
decors van zijn films overduidelijk te 
zien is. Der Müde Tod is zijn eerste 
langspeelfilm en herbergt reeds de 
filmische technieken die van Lang

een groot regisseur maakten. De film 
is een romantische allegorie over 
liefde en dood. Bernhard Götzke is 
de Dood die een jongeman mee-
neemt naar het Rijk van de Doden. 
De jongemans geliefde smeekt de 
Dood om haar geliefde terug te 
schenken. De Dood aanvaardt op de 
voorwaarde dat de vrouw er in slaagt 
om drie kaarsen brandend te hou-
den. We worden door Lang mee-
genomen naar Venetië en het 
Oosten alwaar de vrouw haar ge-
liefde dient te redden van een jager 
(de Dood). Driemaal faalt zij, en 
bijgevolg doven ook de drie kaarsen.

Toch krijgt de vrouw nog een kans 
van de Dood als zij iemand vindt om 
haar geliefdes plaats in te nemen.

Door zichzelf op te offeren voor een 
kind, v indt zij u ite indelijk haar 
geliefde terug in de dood.

Langs film is een meesterwerk 
binnen het genre en herbergt 
duidelijk verschillende kenmerken 
van het expressionisme. Laat u niet 
afschrikken door de lange tijdsduur 
( 102 ') en het feit dat het hier een 
stille (niet stomme) film betreft. U 
zou wel eens een der parels van de 
filmgeschiedenis missen kunnen.

Film Plateau -  Der Müde Tod - 
19 januari  -  20. 00U

18 JANUAR11998
23



T  e n t o o n s t e l l in g e n -T  o n e e l -F e s t iv a l s
*Witte Zaal ‘S.M.A.K.-kracht’ , van 21 januari t.e.m. 20 februari
^Theater Krakeel Caligula, 23, 29&30 januari om 2()u, 31 januari I5u
*Vooruit ‘De Zoete Nachten van de Ramadan’ , 21 &28 januari, 22u (gratis!)
* Vooruit ‘Hush Hush Hush&Abdelaziz Sarrokh, Kdar’(dans), 19-20&21 januari, Theaterzaal, 20u
*Vooruit ‘Vaarwel!’ (Leporello), 21-22&23 januari, Minard, 20u
* Vooruit ‘Eros en de eenzame man’ (Het Toneelhuis),26&27 januari, Domzaal,20u
*Vooruit ‘Jeroen Van Herzeele, ‘Greetings from Mercury’ , 26&27 januari, Balzaal, 22u
*Minard ‘Het Marviaux Project (Leporello), 21 t.e.m.23 januari, 20u
*Tinnenpot ‘Weg met de stad! Weg met het huwelijk!’ , 22&23 januari, 20u
*Vlaamse Opera Rosas:’Just Before’ , 27t.e.m.29 januari, 20u
^Vooruit ‘Pereira verklaart’ (De Tijd), 26 t.e.m.29 januari, Minard, 20u
*Vooruit ‘Morning Song-No beauty for me...’ (Needcompany), 29&30 januari, Theaterzaal, 20u
*Charlatan Tom Mallieu and Friends, 22&29 januari, 22.30u
*Burgcentrum ‘De droom van Mordekai’ (theatermonoloog),22&23 januari, 20u( 100! BEF)
* Vooruit ‘Vaarwel & Onbetrouwbaar Vertrouwelijk’ , 21 &23 januari, 20u
*MIAT Vrouwen achter de schermen en op de barricade, tot 3 1 december 2001
*Museum voor Sierkunst 2eTriennale voor Vormgeving in Vlaanderen tot en met 28 februari
*Museum voor Dierenkunde ‘De dode dierentuin’ , tot 28 februari
*Museum voor Schone Kunsten De vrienden van Scribe, tot 14 maart 
*Museum dr.Ghuislain Het Kind, gekoesterd en gekluisterd, tot 30 april
*Museum dr. Ghuislain Tunnelmensen, tot 30april
*Museum voor Volkskunde Papiertheater, tot 28 maart
*Galerij Kunst-Zicht Wim Decreton-Licorice Leroy :studenten fotografie, van 14 januari tot 5 februari, 1 ltot 15u
*Musum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen Technische Curiosa, tot 28 februari

MAANDAG 18 JANUARI
NTG Internationaal Filmfestivak'Hook', 20u

DINSDAG 19 JANUARI 
FilmPlateau 'Der mude Tod' (Lang), 20u

De Bijloke Symfonieorkest v Vlaanderen, 20u Rode Pomp

WOENSDAG 20 JANUARI 
Sphinx filmklassiekers: 'Sayat Nova', 20u 
Arca 'De Zolder', 20u JÊ
HotsyTotsy Vera Coomans, 21.30u
Vlaamse Opera Anima Eterna, 20u

DONDERDAG 21 JANUARI 
FilmPlateau 'La Grande lllusion' (Renoir), 20u 
Rode Pomp fjsconcerten: 'Vlaamse 

Componisten'
Vooruit Zein l'Abdin, 22u

Michel Puisssant en Wim Van Den 
Berge, 20.30u

VRIJDAG 22 JANUARI 
Interc. Ontm. huisconcert:'Dzidolie', 21.30u 
Rode Pomp ijsconcerten: Anne-Sophie 

Bertrand, harp
De Bijloke Musica Ricercata &Filharmonisch 

Jeugdorkest, 20u
Gele zaal Rendez -vous met Ignace Van 

Ingelgon, 20.30u

ZATERDAG 23 JANUARI
Rode Pomp ijsconcerten:Peter Ritzen, piano 
Vooruit homo&lesbofuif, Conzertzaal, 22u 
Magazijn The Congee, 23u

ZONDAG 24 JANUARI 
Pomp ijsconcerten:'Die Winterreise' 

(F.Shubert)
'De Grote Reisontmoeting', 11u 

Bijioke I Fiamminghi, 20u

MAANDAG 25 JANUARI
Gele Zaal The Kirk Lightsey Trio, 20.30u . w 
Area Belgische Improvisatie Liga, 19.30u 
Tinnenpot 'Een nacht in Johannnesburg', 20u

DINSDAG 26 JANUARI 
Logos 'Etnic Classic duo', 20u
FilmPlateau 'Wachtende vrouwen' (Bergman), 20u 
Vooruit 'Padan Das Baul & Ensemble', 

Theaterzaal, 20u
Vooruit 'Friday's Techno Nights', Concert-

zaal, rii\
Vooruit The Beautiful South, 21 u
Tinnenpot 'Honing van die ashoop', 20u

WOENSDAG 27 JANUARI 
zaal Andalou concert:'Yarkin', 20u 
Sphinx filmklassiekers:'The Trial', 20u
Rode Pomp 4e Zuid-Amerikaans Kamerfestival: 

'Concert nr.1, A.E.Santos'

DONDERDAG 28 JANUARI 
Vooruit 'Reda Dumaz', Kafee, 22u
FilmPlateau 'La carrosse d'or'(Renoir), 20u

Vooruit 
Charlatan 
De Bijloke 
Gele Zaal 
Tinnenpot

4e Zuid-amerikaans Kamerfestival: 
'Concertnr.2:Ensemble Spectra'
Ali Hassan Kuban en Setona, 22u 
Odex Protocol, 22.30u 
II Fondamento, 19u 
Rachmaninov Trio, 20.30u 
De Held', 20u

VRIJDAG 29 JANUARI
Vooruit VVKSM Gent-Oost, Balzaal, 21 u 
Gele Zaal Marta Sebestyen & Muzsikas, 20.30u 
Tinnenpot 'Die gevalle soldaat', 20u 
Rode Pomp 4e Zuid-Amerikaans Kamerfestival: 

'Concertnr.3: Strijkkwartet Musica' 
Interc. Ontm. 'Melih Duygulu & gasten', 21.30u

ZATERDAG 30 JANUARI "  
Interc. Ontm. Vegetarische kookles, 14u, 

avondmaal, 19u
Rode Pomp 4e Zuid-Amerikaans Kamerfestival: 

P.G. Alvares'
Vooruit 'Locolotion'(reggaeBiragga-party),

Concertzaal, 22.30u 
Bijloke 'Tijl Uilenspiegel', 20u

A  ZONDAG 31 JANUARI 
Interc. Ontm. workshop 'Zigeunermuziek in 

Turkije', 14u
Vooruit 'Reisprogramma 1999', Balzaal &

Domzaal, 14u
Rode Pomp 4e Zuid-Amerikaans Kamerfestival: 

studentenconcert, 11u (gratis!) 
'Concert nr.5:Ensémble Carré'

GRÄTIS K0RTE
Gul a ls a ltijd , geeft Schamper d it ke e r tien  v r ijk a a rte n  

weg vo o r L a  M u s ic a  II in A rca. S tuur een mooi ka a rtje  
naar Schamper, St. P ie te rsn ie u w s tra a t 4 5 ,9 0 0 0  Gent.

W ij hebben h ie r nog steeds v ijf  v r ijk a a rte n  liggen 

vo o r e lk co nce rt van L o g o s . K aartje  naar het adres 
dat u in tussen al van buiten zal kennen vo ls taa t.


