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enieder die ook maar een beetje in filosofie is geïnteresseerd, kent vast wel de paradoxen van Zeno. Denken we maar aan
deze van de Griekse (Atheense) held Achilleus en de schildpad. Volgens Zeno kan Achilleus de schildpad nooit inhalen indien deze een zekere voorsprong (bv.. 10 passen) heeft. Een gelijkaardige paradox ontdekten wij bij het bekijken van de Dr. Who
special op BBC 2. De Daleks –een kruising van wasmachines en jukeboxen op wielen- worden aanzien voor de grootste bedreiging van ons universum. Maar ze kunnen geen trappen beklimmen, waar is dan de dreiging ? Ren een trap op en je bent veilig.
Deze paradox werd in de jaren tachtig opgelost. Die van Zeno is nog steeds omstreden.

Wie er ongetwijfeld een eigen opinie over
gevormd heeft, is Jan Hoet. Mediageile
regelneef die te pas en te onpas zijn mening
spuit of Kunstpapst annex connaiseur die
wel degelijk weet waar hij het over heeft?
Volgens ons een beetje van beiden. Op zoek
naar een interessant onderwerp en omdat
Salvador Dali al enige tijd overleden is,
kwam cineast Julien Vandevelde dan ook
uit bij deze zelfde Jan Hoet. Mediagenieke
clowns zijn echt wel dun gezaaid. De man
volgde Hoet op de voet (pun not intended)
en legde diens werkzaamheden vast op film.
Het geheel kreeg de naam De opening mee
en is zaterdag 27 november en maandag
29 november te bewonderen in FilmPlateau. Voor meer info en reservatie: De
Vereniging, tel: 09/ 222 38 96 of 09/ 240
76 25. Luc Alloo, laat de kaas niet van
tussen uw boterham stelen. • Bent u echter
meer geïnteresseerd in echte sterren, dan
kan u zich op donderdag 25 november
naar de RUG Volkssterrenwacht Armand
Pien begeven om de cursus Kennismaking
met de sterrenhemel bij te wonen. Tijdens
de eerste les zal onder meer het verschil
tussen links - rechts, boven - onder en dag –
nacht nader bekeken worden. De sterrenwacht organiseert tevens kijkavonden
(naar sterren en hemellichamen wel te verstaan) en voordrachten De eerstvolgende
voordracht vindt plaats op zaterdag 27
november en behandelt Luchtvaartmeteorologie. Medewerkers van Egyptian Airlines beloofden een delegatie te sturen. Zij
reizen met Lufthansa. Meer info, tel: 09/
264 41 68. • Mensen die vooralsnog een
schijnhuwelijk willen aangaan, dienen zich
te haasten. Vanaf 1 januari 2000 gelden
nieuwe bepalingen voor het huwelijk. De
heer Gerd Verschelden kan u hier meer
over vertellen. Tel : 09/ 264 68 60. U bent
bij deze trouwens ook allemaal uitgenodigd
op onze huwelijksreceptie die plaatsvinden
zal voor de eeuwwende. Mejuffrouw Chi Loy
Mihn heeft ingestemd. G.I. number one.
Bongie dingie douw. • Om onze relatie levendig te houden, hebben wij besloten Con-
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fucian Humanistic Value Re-visted : « Confucian values in the Present and in the
Future » van Fr. Thomas Muppathinchira Ph. D. door te nemen. De studie wil een
beter inzicht in de Chinese cultuur en
filosofie teweeg brengen. Meer info, tel : 09/
264 39 52. • Deze studie bracht ons alvast
een klare kijk op bepaalde rituelen waaraan
onze toekomstige ons onderwierp. Tot het
geven van bloed waren wij alvast niet meer
in staat. Niet dat de Vlaamse Landbouwkundige Kring (VLK) ons nodig
had. De belofte van een gratis Playboy was
stimulus genoeg voor de vele donors. Het
moeten niet altijd die van de rechten zijn. •
De rondborstige dames die de playboy-interviews flankeren, hebben tijdens fotosessies
weinig te vrezen van de bliksem. Zedige
vrouwen daarentegen lopen het risico
geëleKtrocuteerd te worden. Zoals twee
Londense vrouwen ondervonden toen ze bij
het schuilen voor de bliksem ongewild als
bliksemafleider fungeerden. De bliksem
sloeg immers in op hun bustehouders en
meer bepaald op de er in verwerkte metaaldraad. Hadden de eerste feministen toch
nog gelijk toen ze BH’s verbrandden. Burn
baby, burn. • Maar niet alleen BH’s zijn
potentiële moordwapens, nooit gedacht
trouwens dat we voorgaande zin ooit nog in
volle ernst zouden verkondigen, ook
kachels zijn niet te vertrouwen. Hiermee
willen wij dan ook alle schamperlezers die
zich op dit eigenste moment misselijk voelen waarschuwen. Als u er van overtuigd
bent dat deze misselijkheid niets te maken
heeft met de inhoud van schamper, verzeker u er dan van dat uw kachel naar behoren
functioneert. Wilt u zekerheid, neem dan
contact op met de Dienst Openbare
Gezondheid, tel: 09/ 225 32 23. Uw
gezondheid gaat ons allen aan. • In het
kader van uw gezondheid zal de asbest in
Home Fabiola in zeer korte tijd (sic.) verwijderd worden, zo werd ons verzekerd.
Tenslotte belangt uw gezondheid ons allen
aan. En is de universiteit er niet voor de studenten, waarde rector? • Voorlopig hebben

we trouwens meer generatiestudenten dan
de KUL. En dit zelfs voor de eerste maal in
de geschiedenis, als de asbest daar maar
geen stokje voor steekt. • Zo u binnenkort
iemand tegen een paal ziet praten, dan
betreft het hier niet Paul Marchal noch een
professor op rust en al evenmin een dolende
schamperredacteur. Het Gentse stadsbestuur heeft in het kader van Actie Samenspraak een praatpaal laten maken. De paal
staat open voor ideeën en meningen van de
Gentse stadbewoner. Een bandrecorder binnenin de paal neemt alles op en een in een
knaloranje plunje gehulde ambtenaar staat
de stedelingen bij. De praatpaal is bovendien mobiel, twee meter hoog en eveneens
knaloranje. Meer info: tel: 09/ 269 87 51.
Gelieve hierbij zelf een witze te bedenken,
wij zijn nog niet over onze verbazing heen.
Sometimes truth is stranger than fiction. •
Vindt u het ook zo leuk om kinderstrotjes
toe te knijpen of bent u meer voor het
hoofdje onder water houden tot het kindje
niet meer spartelt, dan bent u niet de
geschikte man voor het Centrum
Jeugdwelzijnswerk. Zij zijn op zoek naar
vrijwilligers die zich onledig wensen te
houden met kinderen. Meer info: tel: 09/
226 86 80. • Dr. Marc Cosyns pleit met
zijn studie Sereen sterven moet mogelijk
zijn voor een meer menswaardig levenseinde. Iemand die daar zeker mee zou
ingestemd hebben is Elias Mitrobich Garcia. De man, dierentemmer van beroep,
werd tijdens een circus-voorstelling in Bogota (Colombia) door zijn eigen olifant Maggy
in de lucht geslingerd en vertrappeld. En dit
alles uiteraard voor het oog van honderden
kinderen. De olifant werd niet bedankt voor
bewezen diensten en trompettert er nog
lustig op los. • Exterminate all humans!

the daleks
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WANT, EN LAAT IK ME HIER DUIDELIJK ZIJN, DIE BEELDSTORM KOMT ER
ZEKER EN VAST. BIJGEVOEGD VINDT U EEN EXEMPLAAR VAN BEELDSTORM.
ZOALS U DAT GEVRAAGD HAD. WEGENS HET ABSOLUTE DIEPTEPUNT IN
KWALITEIT WAGEN WIJ HET ZELFS NIET MEER HIER GELD VOOR TE VRAGEN.
MAAR TOCH NOG VEEL LEESPLEZIER. EN WAT DAT CAFEPLAN BETREFT: DIT
ONS GELDIG EXCUUS VOOR DE MONSTERACHTIGE LAATTIJDIGHEID VAN
BEELDSTORM 6. WANT, EN LAAT IK ME HIER DUIDELIJK ZIJN, DIE BEELDSTORM KOMT ER ZEKER EN VAST. BIJGEVOEGD VINDT U EEN EXEMPLAAR

iin de bijbel lopen
ook hoeren rond d

In een petitie die Brusselmans wil steunen wordt de bekende uitspraak van Voltaire geciteerd: ”Meneer, ik ben het hartgrondig
oneens met ieder woord dat u zegt, maar ik zou mijn leven geven
voor uw recht die woorden te zeggen.” Misschien waren de
ideeën die Voltaire wilde verdedigen veeleer rationele exposés
en wereldbeelden en niet zozeer beledigingen over pijpende
modeontwerpsters, maar dat doet er zelfs niet toe. De kern van
de zaak is dat je niet akkoord hoeft te zijn met wat Brusselmans
schrijft om het verbieden van ‘Uitgeverij Guggenheimer’ onaanvaardbaar te vinden.

Persvrijheid en vrijheid van meningsuiting zijn behoorlijk fundamentele grondrechten voor een maatschappij die van zichzelf
vindt dat ze rationeel is. Het is niet toevallig dat die rechten in de
Verenigde Staten in de grondwet zijn opgenomen. Als een idee of
een opinie bestreden moet worden via rechters en het niet kan
via woorden, dan is het maar een zeer (f)lauwe opinie. Laat de
lezer maar oordelen wat juist is en wat niet, en laat een rechter
dat alsjeblief zo weinig mogelijk in zijn plaats doen.

Natuurlijk is ook de bescherming van de persoon en van de
goede naam een grondrecht. Vraag is dan welk grondrecht het
zwaarst weegt. De keuze die de rechter in deze zaak gemaakt
heeft, toont aan dat hij zo veel werk heeft gehad met de
gerechtelijke achterstand, dat er geen tijd meer restte om
boeken te lezen. Als je geen rekening houdt met het feit dat
Brusselmans’ werk fictie is, welke romans kunnen dan wel nog
geschreven worden? Verhalen over SS’ers die hun hart op hun
tong leggen bijvoorbeeld niet. Nochtans lijkt het mij niet zo verstandig alle boeken met racistische personages uit de rekken te
halen. Als een personage vertelt dat hij liever met een Mercedes
rijdt dan met een BMW, is dat dan afbrekende reclame die strafbaar is onder de wet Handelspraktijken? Op deze manier creëer
je voldoende zinloze processen om duizend advocaten voor de
rest van hun leven gelukkig te maken.
Bovendien wordt door deze rechtspraak de satire van het bijtende soort nogal moeilijk. Ook dit is jammer omdat mensen nu
eenmaal de neiging hebben zich van hun beste kant te laten zien.
Satirici tonen dat er ook die andere en mindere kantjes zijn. In
een tijd waar BV’s (het woord alleen al) zichzelf maar al te graag
op een voetstuk plaatsen, hebben we nood aan beeldenstormers
die met een schaterlach de sokkel slopen. Daarom vind ik deze
vorm van censuur niet kunnen. Als er al schade is, kan die evengoed via een recht op antwoord vergoed worden. En als er
mensen zijn die zich beledigd voelen door wat Brusselmans schrijft en daarom het boek weg willen, dan voel ik mij als lezer evengoed door deze mensen beledigd. Laten we alsjeblief geen
wereld op papier creëren waar alles rozengeur en maneschijn en
leuk en tof is. We vinden onszelf al fantastisch genoeg.
Bart Haeck
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Kaboem!
De millenniumbom aan de RUG

p 1 januari 2000 zal de wereld vergaan. Alle stroomvoorziening valt uit, het verkeer wordt een chaos, in ziekenhuizen sterven de patiënten bij bosjes, vliegtuigen storten neer, kernraketten worden afgevuurd en de vier ruiters van de Apocalyps komen persoonlijk uit de hemel neergedaald. Dat is althans het beeld dat de
doemdenkers ons willen doen geloven.

Een kleine vergetelheid in computerprogramma’s brengt heel wat commotie
teweeg. De millenniumbom houdt zowat
alle bedrijven en organisaties bezig. Ook de
Universiteit Gent heeft lucht gekregen van
het probleem. In maart van dit jaar werd een
millenniumteam opgericht dat het millenniumprobleem aan de RUG moet oplossen.
Schamper vroeg meer uitleg aan prof. Koen
De Bosschere van de vakgroep Elektronica
en Informatiesystemen (ELIS), tevens
voorzitter van het millenniumteam.
SCHAMPER: Voor de mensen die het nog
niet weten: wat is het millenniumprobleem?
Koen De Bosschere: “Het gaat om een
probleem bij de overgang van het jaar 1999
naar het jaar 2000. In vele computerprogramma’s heeft men voor het opslaan van
jaartallen enkel de laatste twee cijfers
gebruikt (bv. 99 in plaats van 1999). Bij de
overgang naar het jaar 2000 wordt het getal
99 opgevolgd door het getal 00. Dat kan
voor veel verwarring zorgen bij computerprogramma’s: ze kunnen dat interpreteren
als het jaar 1900 of het jaar 1980 of om het
even wat. De programma’s kunnen ook
gewoon tilt slaan.
”Een tweede probleem kan zich voordoen
op 29 februari 2000. Het is immers zo dat
eeuwjaren gewoonlijk geen schrikkeldag
hebben, maar het jaar 2000 bij uitzondering
wel. Het is mogelijk dat computerprogramma’s die datum ‘vergeten’, en dat er dus een
dag ontbreekt in het betreffende programma.”
SCHAMPER: Zullen zich op 1 januari 2000
doemscenario’s afspelen?
De Bosschere: “Naar mijn mening zijn die
doemscenario’s sterk overdreven. Zulke verhalen worden vaak verspreid door mensen
die geld verdienen aan het oplossen van millenniumproblemen. Ik denk dit omdat er
het voorbije jaar al andere datums voorspeld
waren waarop zich problemen konden voor-
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doen (bv. 9/9/99), maar ook op die dagen is
er niks noemenswaardigs gebeurd. Die
doemscenario’s hebben wel vele mensen
aan het denken gezet en naar oplossingen
doen zoeken, dus het is dankzij die doembeelden dat de overgang naar het volgende
jaar misschien vlekkeloos kan verlopen.”

SCHAMPER: Zal de RUG instorten op 1
januari 2000?
De Bosschere: “Dat kan niet gebeuren. Wij
raden alle mensen aan de RUG aan om hun
computer uit te zetten tijdens het kerstverlof, en om een backup te nemen van
hun harde schijf. Tevens zullen we op
nieuwjaarsnacht de nachtwakers een extra
ronde laten doen langs alle gebouwen, voor
het geval er toch ergens iets verkeerd
loopt.”
Schamper: Waar zou het zoal fout kunnen
lopen?
De Bosschere: “Na ons werk van de voorbije maanden kan er niet veel meer fout
lopen. We hebben getracht alle mogelijke
knelpunten op te sporen en door te lichten
op hun millenniumbestendigheid.
“Een eerste aandachtspunt was de centrale

administratie van het rectoraat: boekhouding, personeelsbestanden, studentenadministratie,… Het zou vervelend zijn indien het
personeel niet uitbetaald zou worden, of
indien studenten plots niet meer
ingeschreven zouden blijken. Maar op de
centrale administratie kent men het probleem al sinds begin jaren ‘90, omdat men
voor bv. langlopende contracten of
berekeningen van wedden voor vastbenoemd personeel reeds vroeg met jaartallen
na 2000 te maken kreeg. Daar werkt men
dus al lang met millenniumbestendige
toepassingen.
”Een tweede belangrijk aandachtspunt
waren de technische installaties, zoals liften,
slagbomen, stookinstallaties, telefooncentrales, automatische deuren,… Die hebben
we stuk voor stuk door de dienst
Gebouwen, Beheer en Onderhoud (GBO)
laten doorlichten. Waar we zelf niet konden
testen of verbeteren, hebben we van de
leveranciers attesten geëist die bewijzen dat
hun goederen milenniumbestendig zijn.
”Tenslotte zijn er de vele vakgroepen van de
RUG. Daar ligt de verantwoordelijkheid bij
de vakgroep zelf. Het enige wat wij kunnen
doen is informatie verspreiden. We hebben
alle vakgroepen gevraagd een inventaris op
te stellen van mogelijke problemen. Op de
meeste vakgroepen kunnen zich alleen maar
problemen voordoen met oude PC’s.”

De Bosschere had alle
voorzorgen genomen om
de milleniumbug uit te
roeien...

SCHAMPER: Op een aantal vakgroepen is
het gevaar toch veel groter? Neem nu vakgroepen die met gevaarlijke of giftige stoffen werken, of de kleine kernreactor van
de unief…
De Bosschere: “Die kernreactor zal geen
problemen opleveren. Het is een model uit
de jaren ‘60, toen er nog nauwelijks computermateriaal gebruikt werd in reactoren.
Bovendien draait de reactor maar twee
dagen per week. Op 1 januari zal ze gewoon
stil liggen. Wat andere gevaarlijke stoffen
betreft is er weinig gevaar als er geen
processen draaien tijdens de jaarovergang.
We raden de vakgroepen aan om, waar
mogelijk, alles uit te zetten. Het enige wat
nog problemen kan geven zijn diepvriezers
die kunnen uitvallen, voor producten die
continue koeling nodig hebben,…
”In het Universitair Ziekenhuis (UZ) zijn de
gevaren groter: vele apparaten zijn levens-

noodzakelijk voor patiënten. Een stroomuitval zou daar rampzalig zijn. Het UZ heeft
daarom overal noodgeneratoren geplaatst,
en veel uitgebreidere millenniumtests
gedaan.”
SCHAMPER: Het millenniumteam is pas in
maart 1999 opgericht. Is dat niet te laat?
De Bosschere: “Dat is inderdaad vrij laat.
Gelukkig hebben we geen lijken in de kast
gevonden, omdat velen het millenniumprobleem al hadden aangepakt nadat ze
er in de media over hadden gehoord.”
SCHAMPER: In het millenniumteam zitten
ook enkele juristen voor het regelen van
leveringen en contracten. Zullen leveranciers vervolgd worden als er iets misgaat
met hun producten?
De Bosschere: “Dat zal afhangen van de
schade natuurlijk. Als een slagboom niet
opent, dan is dat geen ramp, want de eerste
dagen van januari zijn de meeste personeel-

sleden nog gewoon thuis. Als er echter een
automatische deur wagenwijd blijft openstaan, waardoor het hele gebouw wordt
leeggeroofd, dan kan er wel een proces
aangespannen worden tegen de leverancier.”
Schamper: Heeft u tot slot nog een millenniumtip voor de lezers?
De Bosschere: “Het voornaamste is een
backup maken van je PC. Het meest waardevolle van een computer is alle informatie die
je erop hebt gezet; als je daar geen backup
van maakt, kan je maanden werkuren kwijtraken. En wie echt op zeker wil spelen,
zorgt er best voor dat hij niet in het hospitaal
moet zijn tijdens de jaarwisseling.”
Meer
info
vind
je
op
http://www.rug.ac.be/2000/

mdg

geen nieuwe
talencombo’s

Vorig jaar leek er iets moois te bloeien tussen de richtingen
Romaanse, Germaanse en Klassieke Talen. Schamper was van
plan om alle liefdesperikelen omtrent deze bijzondere
ménage à trois in onvervalste soapstijl breed uit te smeren (zie
Schamper 367), maar daarvoor is het al te laat. Ondertussen is
de veel besproken liaison immers zonder veel ruchtbaarheid
op de klippen gelopen.
Dat was vorig jaar wel anders. Toen schreeuwde de gezamenlijke pers van de daken dat het in de toekomst aan zowat alle
Vlaamse universiteiten mogelijk zou zijn om talen uit de
richtingen Romaanse, Germaanse en Klassieke talen te combineren. Avontuurlijke talenknobbels zouden zo grensoverschrijdende opties kunnen volgen als Engels-Spaans of FransNederlands.
Dit feest blijkt nu niet door te gaan. Prof. dr. Luc François,
coördinator van het project, legt uit waarom: “Het idee om
deze nieuwe talencombinaties te lanceren, dateert al van de
jaren tachtig. Het plan-Dillemans bracht de onderhandelingen
vorig jaar in een stroomversnelling, maar door de
regeringswissel kwam daar een bruusk einde aan. De organisatie van de nieuwe talencombinaties staat niet op de agenda
van de nieuwe regering. Zij laat het initiatief over aan de universiteiten, maar ook die nemen een afwachtende houding
aan.”
De universiteiten zien de hele organisatie dus niet echt zitten.
De praktische problemen die zo’n ommezwaai met zich mee
brengt, zijn natuurlijk niet te onderschatten.

judit
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Depressies in Rouge Ba
Als weergod daalde hij neer op ons lapje aarde en nu kan hij zich de grootvader van weermannetje Frank en weervrouwtje Sabine noemen. Bijna
veertig jaar lang maakte hij letterlijk het mooie weer. En als de atmosferische capriolen daar niet bij wilden helpen, liet Vadertje Weer de zon
schijnen in menig Vlaams hart met een grap en een grol. Zijn vette knipoog
deed de pijn van ons kikkerweer vergeten.
In de Gentse universitaire volkssterrenwacht die
hij zelf stichtte en die zijn naam draagt, geniet
duidelijk van een terugblik op zijn carrière. Van
zodra ik hem zie, is “Wat voor weer wordt het morgen?” de eerste vraag die bij me opkomt. Toch
maar niet. Hij wordt als weerorakel waarschijnlijk
al meer dan hem lief is door oude dametjes
aangeklampt.’
SCHAMPER: Wat heeft de eerste weerman van
België gestudeerd?
Pien: “Ik heb geen meteorologie gestudeerd. Dat
bestond vroeger niet eens aan de universiteit,
behalve aan de ULB. In 1942 ben ik afgestudeerd
aan de Universiteit van Gent als licentiaat in de
wiskunde, met als specialiteit astronomie. Mijn
thesis ging over kometen. (zet zijn beroemde
pretgezicht op) Dat is een woord dat me mijn hele
leven heeft gevolgd, want als mijn vrouw nu zegt
‘Armand, kom eten’, denk ik dat ze me kometen
wil tonen, niet haar kookkunst.”
SCHAMPER: U studeerde tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Welke impact heeft dat gehad op
uw studentencarrière?
Pien: “Het was een zeer zware periode om te
studeren. Als jongens van de stad hadden wij
honger. Mensen van het platteland hebben dat
niet gekend, maar wij moesten eten smokkelen
en tarwe en vlees halen bij de boer. En dat betekende dat we alle dagen om zes uur op moesten
om naar het platteland te rijden voor ons eten.
Onze ouders maalden dan tarwe omdat we op
zondag wit brood zouden hebben, terwijl
mensen nu de neus ophalen voor wit brood.
Daarna moesten we les volgen en studeren. Alle
dingen waar jullie luxebeesten nu van genieten
waren er niet. Toen ik mijn thesis moest afgeven,
verwachtte de universiteit een getypt exemplaar,
maar zo’n machine hadden wij thuis niet. Mijn
vader heeft mijn thesis in kalligrafie herschreven.
Ondanks alles had ik een goeie basis voor de
toekomst. De volgende stap was zo vlug mogelijk
een job vinden.”

Avondrood

SCHAMPER: Hoe zijn de eerste TV-weerberich-
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ten ontstaan?
Pien: “In de pionierstijd wilde de leiding van de
Vlaamse televisie ook een weerbericht. Ze hadden
dat afgekeken van de BBC. Automatisch kwamen
ze toen bij het volledig Franstalige KMI om een
Vlaming vragen. Omdat ik de enige was, ben ik
toen op 31 oktober 1953 als TV-weerman
begonnen. Pas de avond zelf kreeg ik een nat
bedrukte weerkaart, en ik had nog nooit geoefend. Met een vulinktpotlood moest ik dan tekenen, maar de inkt kwam er niet uit als je naar
boven schreef. Toen heeft de grimeur mij gered
met een lipstick, de ‘Rouge Baiser’. Dat werkte
perfect op die kaart en de kijker merkte er niets
van. Ik heb toen een hele tijd depressies getekend
met Rouge Baiser. (pretoogjes) Dat is voor een
man een ideale meteorologische daad.”

SCHAMPER: Was uw weerbericht van bij het
begin zo populair?
Pien: “Je krijgt de kans om met een nieuw medium in prime time iets te behandelen waar
iedereen over bezig is, het weer. En ‘t is kort. Natuurlijk heb je dan succes. Van 1953 tot 1960 gaf ik
twee weerberichten per week, en dat werd van bij
het begin vrij goed bekeken. Dankzij TV kon ik
alles met een paar trekken tonen en uitleggen aan
de kijkers, iets wat bij radio niet kon. Later kregen
de mensen het beter, en werd zaterdag een vrije
dag en kwam er al op vrijdag een weerbericht.
Mensen gingen toen ook aan sport doen, en vanaf
dan gaf ik specifieke weertips voor kajakvaart,
zeilen, en andere sporten. Het weerbericht werd
ook een noodzaak voor landbouwers en vissers.
Eigenlijk heeft mijn publiek mij verplicht om mijn
weerberichten altijd maar aan te passen en uit te
bouwen. Ik was ook de eerste die foto’s in het
weerbericht gebruikte. Het Vlaamse televisieweerbericht had toen trouwens een voorbeeldfunctie.
Wallonië moest veel langer wachten op kabeltelevisie en daar tapte men gewoon het weerbericht
van Parijs af. Het weer van Parijs was het weer van
Brussel.”
SCHAMPER: Hoe reageerden de mensen als uw
voorspellingen uitkomen?
Pien: “Nu hebben de mensen dat allemaal meer

door, maar vroeger was Pien gelijk aan het weer.
Als het goed was, dan kreeg ik kussen van de
dames op straat. Als het slecht was, dan was dat
mijn schuld. Pien maakte het weer. Ik kon daar
niet aan doen. Mensen van de horeca hebben mij
zelfs aangevallen. Binnenlandse uitbaters verdachten me ervan al het volk naar de kust te
sturen omdat ik zogenaamd een flat aan de zee
gekregen had van de kusthoreca. (grijns) Maar
een burgemeester van Blankenberge, Content,
was ook al niet content. Hij schreef een vlammend
artikel tegen mij omdat ik er zogezegd voor
zorgde dat mensen niét naar de kust kwamen. Dat
was het beste verweer tegen de anderen die
dachten dat de kusthoreca mij omkocht. Maar niemand heeft mij ooit beïnvloed of gevraagd de
berichten te beïnvloeden.”
SCHAMPER: Die enorme invloed van een weerman houdt natuurlijk ook een grote verantwoordelijkheid in.
Pien: “Ja, onrechtstreeks zijn wij verantwoordelijk
voor de lange files in de zomer. Maar onze grootste verantwoordelijkheid is dat wij wetenschappelijk moeten blijven. Het weer zou commercieel
kunnen uitgebuit worden, maar dat valt op uw
kop terug. Bij VRT is de basis van het weerbericht
nog altijd wetenschappelijk. Maar bij VTM is dat de
commerce geworden. Weer is daar geld geworden, en dat vind ik een gevaar. Weer is wetenschap.”

Baiser: de Pien-factor
Een half uur voor de uitzending hing ik al aan het
plafond van studio zes. Ik zou dan mijn weerbericht binnen vliegen. Maar ik schoot te vroeg los
en zwierde in beeld tijdens het journaal. Jan
Bauwens en Jan Schots lazen net het nieuws over
tientallen doden in Vietnam, maar ze konden zich
bijna niet inhouden van lachen. “

SCHAMPER: Met Tsjernobil heeft de invloed en
het imago van de weerdienst aan een zijden
draadje gehangen. U had het eerst niet helemaal
bij het rechte eind.
Pien: “Nee, in het begin heb ik het verknald. We
zagen eerst niet in wat er aan de hand was. Pas
later kwam het bericht dat arbeiders van een
Zweedse kernreactor merkten dat ze radioactief
besmet werden als ze buiten de reactor kwamen,
in plaats van omgekeerd. Maar in de Sovjetunie
zelf deed men een maand alsof er niets aan de
hand was, tot ze mensen moesten evacueren. Dat
was schandalige desinformatie. ‘s Avonds moest ik
het over die radioactieve wolk hebben. Een woord
te veel van mij kon paniek zaaien. Ik heb toen
enkel het meteorologische aspect behandeld. De
verwarring heeft toen ook op het ministerie voor
absurde Belgische situaties gezorgd: de Vlaamse
koeien moesten binnen, maar de Waalse niet.
(glundert) Mijn grapje van de dag was toen dat
koeien in het Brusselse de uier binnen en de kop
buiten moesten houden.”
SCHAMPER: Wat vindt u van de oude weerspreuken van boeren. Zijn die wetenschappelijk?
Pien: “Ik heb enorme bewondering voor mensen
die zonder instrumenten toch zien wat het weer
brengt. Veertig procent blijft daar van over. De rest
slaat op de heiligen, en dat is niet wetenschappelijk waarneembaar. Ook zeer voorspellingen die
over grote periodes gaan kloppen niet. Maar dingen als “Avondrood, water in de sloot”, dat klopt
wel.

Nooit saai

SCHAMPER: Hoe voelde u zich tijdens uw laatste weerbericht?

Pien: “Mijn laatste weerpraatje was op 2 november 1990. Ik had dat toen bijna 37 jaar gedaan. Op
het laatste was ik er nogal op uitgekeken. Je kunt
dat ook niet blijven doen; je moet ook aan de jongere generatie denken. De nieuwe ploeg, met
onder andere Frank Deboosere en zijn vrouw, is
nog gegroeid, maar later wou de BRT ankermensen, en uiteindelijk hebben ze een weermannetje en een weervrouwtje overgehouden: Frank
en Sabine.”
SCHAMPER: Heeft u, als eerste weerman, de
nieuwe ploeg zelf opgeleid?
Pien: “Ja. Televisie is geen evident medium. Je
moet spreken in een dode camera. Je moet toneel
spelen. Dat heeft mij geleerd tot een publiek te
spreken.”
SCHAMPER: Ziet u die sterke band met het publiek als uw grootste verdienste?
Pien: “Absoluut. Nu voel ik mij de schakel tussen
de wetenschap en de leek. Dat is het wat ik eigenlijk heel mijn leven gedaan heb. Van de mensen
moet je toch niet verlangen dat ze allemaal
astronomie kennen. Dus ik moest dat eenvoudig
uitleggen, en als je daar dan een grap kunt aan
koppelen, dan had je zeker de aandacht. Ook als
leraar wiskunde vertelde ik per les een mop, en
daarna was de concentratie hoger. Je mag vooral
nooit saai worden.”
SCHAMPER: U bent berucht om uw dolle fratsen.
Pien: “Dat kwam meestal spontaan. Als er een
emmer water en een paraplu in de buurt waren,
dan kon ik het niet laten om daar iets mee te doen.
Soms liep dat natuurlijk mis af. Zo had ik me met
Sinterklaas laten omhoogtrekken met een katrol.

SCHAMPER: U hebt ook op een serieuzere
manier de popularisatie van de wetenschap gestimuleerd door verschillende volkssterrenwachten op te richten. Wat is het belang daarvan?
Pien: “De volkssterrenwachten zijn van belang
omdat er bijna geen opleidingen sterrenkunde of
weerkunde bestaan. Die dingen zijn iets waar je
dagelijks mee geconfronteerd wordt, maar niemand geeft uitleg. Zelfs leraars zijn vaak slecht op
de hoogte. Er zijn tegenwoordig meer leerlingen
die het beter weten dan de leraars, dankzij de sterrenwachten waar die jongeren lid van zijn. Dat is
een schakel. Op het einde van dit millennium
moet de jeugd toch weten hoe een weerkaart
eruit ziet. Het kan toch niet dat er nu nog jonge
mensen zijn die zeggen dat de zon om de aarde
draait, of die niet weten waar de zon opkomt.
(brede grijns) Boven uw hoofd, hé? De Gentse
volkssterrenwacht is geopend in 1996. Dankzij
mijn connecties met TV heb ik die projecten kunnen promoten. En de ruimtevaart die tot explosie
kwam heeft me daar geweldig bij geholpen.
Iedereen wou plots op de sterrenwachten komen
kijken.”
SCHAMPER: Zal de mens het weer ooit kunnen
controleren?
Pien: “Maand- en seizoensvoorspellingen in de
21ste eeuw, dat zit erin. Maar echt het weer controleren, dat zou niet alleen een ramp zijn, het zou
ook zeer saai worden.”
SCHAMPER: Welk weer wordt het morgen?
Pien: “Mooi, droog en zonnig. Volgens mij wordt
het rond de achttien graden.” (nvdrPien had weer
eens gelijk)

barbara
david
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vul je C.V. en je portomonnee
Met die slogan wil Creyf’s Interim studenten warm maken om via haar
nieuwe afdeling Student@Creyf’s aan de slag te gaan. Of er, zoals de
slagzin aangeeft, daadwerkelijk twee vliegen in één klap gevangen worden,
is niet altijd even duidelijk. Dat de student z’n geldbuidel spijst met het
verrichten van arbeid ligt voor de hand, dat hooggeschoolden tevens relevante werkervaring opdoen, is minder vanzelfsprekend.
Na de banken hebben nu ook de interimkantoren de student ontdekt. Creyf’s
heeft de primeur door als eerste te starten
met een studentenafdeling in het Gentse.
Nu nog een verdieping van het hoofdkantoor op het Laurentplein. Voor de jaarwende
moet het initiatief definitief vorm krijgen
met een afzonderlijk studentenkantoor in
de Normaalschoolstraat. Projecten in andere
studentensteden staan in de steigers.

”Student@Creyf’s is gegroeid uit de samenwerking met de Jobdienst van de Universiteit Gent “, legt commercieel directeur
Filip Vanderbeken uit. “We spelen in op
de heersende schaarste aan de aanbodzijde
van de arbeidsmarkt. Onze ervaring met studenten is dat ze flexibele en valabele
werkkrachten zijn”. Het waarom voor dit
samengaan tussen de Jobdienst en Creyf’s is
niet ver te zoeken. Aaangezien de wet het
niet langer toelaat dat de Universiteit
optreedt als werkgever voor kortdurende
opdrachten, is de Jobdienst na een openbare aanbesteding in zee gegaan met Creyf’s.
Inge De Poorter, verantwoordelijke van de
Jobdienst, licht toe: “Met Creyf’s hebben we
een handig achterpoortje gevonden. De student dient zich nog steeds bij ons in te schrijven, waarna we doorverwijzen naar het
interimkantoor. Als Jobdienst blijven we wel
verantwoordelijk voor de langlopende contracten.”
Vlaams minister van Werkgelegenheid en
Toerisme Renaat Landuyt (SP) die poolshoogte kwam nemen tijdens zijn verkenning van het Vlaamse arbeidsterrein,
moedigt het initiatief aan. “Toch koester ik
een gezonde dosis wantrouwen. Ik sta er
niet principieel negatief tegenover, maar
volg het project met argusogen. Het uitgangspunt is alvast goed, niet alle vacatures
raken immers ingevuld. Studenten kunnen
hierin een rol spelen.” Nog volgens de minister versoepelt dergelijk project de overgang van studeren naar werken. Op dat punt
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is Landuyt verheugd vast te stellen dat
Creyf’s een deel van het overheidswerk
overneemt. De kersverse Werkgelegenheidsminister is er overigens van overtuigd dat
het Vlaamse werkloosheidsprobleem een
luxeprobleem is. “Een betere afstemming
van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt is
hiervoor de oplosssing,” doceert Landuyt.
“Daar komt bij dat jongeren de toegang tot
die arbeidsmarkt moet worden gewezen.
Hierin kan Creyf’s nuttig werk verrichten.”
Zowel bij de overheid, bij de Jobdienst als bij
Creyf’s niets dan positieve geluiden dus, zo
ook als het over de relevantie van de werkervaring gaat. “Proffen kunnen via internet
werkaanbieidingen doorgeven,” aldus een
enthousiaste De Poorter. “Zo zijn er vacatures beschikbaar bij verschillende vakgroepen en labo’s en worden studenten in
de mogelijkheid gelaten deel te nemen aan
onderzoeksprojecten.” Volgens Vanderbeken van Creyf’s doen studenten in een
aantal gevallen relevante ervaring op. “Jobs

Landuyt: “...niet alle vacatures geraken gevuld.”

in de telemarketing zijn bijvoorbeeld zeer
interessant, al moeten we toegeven dat het
bij vele jobaanbiedingen over uitvoerende
arbeid gaat.” Het is maar zeer de vraag of
een toekomstige werkgever belang hecht
aan de passage in een cv die het vullen van
winkelrekken vermeld.
Alles lijkt er op te wijzen dat de pas opgestarte studentendivisie een succes zal worden. “Wekelijks zijn er zestig tot tachtig
inschrijvingen,” rekent Vanderbeken ons
voor.
“Universiteitsstudenten
en
hogeschoolgangers komen naar hier met
het lessenrooster in de hand, afhankelijk van
die lesactiviteiten verklaren ze bereid te zijn
10 à 13 uur te werken. Dit noodzaakt uiteraard een zorgvuldige planning.” Benieuwd
of er in de maanden mei en juni nog gaten
zijn in die planning die met arbeid opgevuld
kunnen worden en of er geen tekort aan
werkwillige studenten zal ontstaan.
Voor geïnteresseerde studenten die een centje willen bijverdienen:
Jobdienst, St.-Pietersnieuwstraat 47, 9000
Gent, 09/264 70 74 of e-mail:
Jobdienst@rug.ac.be
Student@Creyf’s, Francois Laurentplein 1,
9000 Gent, 09/223 80 11.

bart aerts

studeren en topsport
Kiezen is voor iedereen moeilijk. Bij de keuze van de studierichting zullen waarschijnlijk velen onder ons voor dilemma’s hebben gestaan . Maar nog moeilijker is het
om te kiezen tussen studeren en topsport. Het is weinig vanzelfsprekend om een van
beide uit te stellen tot later. Zowel topsport als studies zijn veeleisend en eisen resultaten op redelijk korte termijn, meestal tussen de leeftijd van18 en 25 jaar. Gelukkig
voor de topsporters onder ons bestaat er zoiets als het topsportstatuut.
Dit statuut geeft enkele faciliteiten aan jongeren die hun studie aan de RUG willen
combineren met het beoefenen van sport
op topniveau. Zo’n tien jaar geleden is men
voor het eerst beginnen na te denken over
zo’n statuut. Het is niet van de ene op de
andere dag ontstaan en was zeker in het
begin nog niet wat het nu is. De huidige
vorm van het statuut bestaat pas sinds
enkele jaren.

voorwaarden

Om het statuut te bemachtigen moet je
natuurlijk aan een aantal voorwaarden voldoen. Beoefen je een balsport, dan moet je
tot de eerste afdeling daarvan behoren, tenzij je voetbal speelt want dan volstaat het te
spelen bij de tweede nationale. Voor individuele sporten zijn de voorwaarden dat je
ofwel tot de top twintig van je discipline
behoort, in België wel te verstaan, ofwel
moet je al een podiumplaats hebben
behaald op een belangrijke wedstrijd. Beantwoord je aan deze voorwaarden, dan kan je
je kandidatuur opsturen naar de rector. De
Adviescommissie voor Topsport en
Studie, hierin zetelen enkele professoren
en het bestuur van het GUSB, beslissen dan
of je kandidatuur weerhouden wordt. Precieze cijfers over het aantal studenten met

zo’n statuut kon men ons niet geven maar
het gaat om een 150-tal.

voordelen

De studenten die zo’n topsportstatuut
waardig zijn, kunnen genieten van drie
groepen faciliteiten. De eerste groep heeft
betrekking op de examens. Topsporters krijgen de mogelijkheid om hun examens te
verplaatsen en zelfs te spreiden. De examens
kunnen eventueel zelfs verplaatst worden
naar data buiten de officiële examenperiode,
als dit nodig blijkt. De tweede groep
faciliteiten heeft te maken met het studeren
tijdens het jaar. Studenten kunnen hun practica laten verplaatsen als die niet passen in
hun trainingsschema’s of als die vallen tijdens wedstrijden. Als je een topsportstatuut
bezit, heb je ook officieel de toestemming
om te spijbelen. Het spreekt voor zich dat je
hier geen misbruik van mag maken en dat je
wel een geldige reden moet verzinnen. Ook
draag je zelf de verantwoordelijkheid om de
betrokken proffen in te lichten over je situatie. Op elke faculteit is zeker iemand aanwezig die weet wie nu juist het statuut heeft,
maar dit wil nog niet zeggen dat ook alle
proffen er van op de hoogte zijn. De laatste
groep faciliteiten zijn de zogenaamde
sportieve faciliteiten. Hiermee wordt

bedoeld dat je gratis gebruik kan maken van
de universitaire sportaccommodatie.
Eventueel kan je ook trainingsadvies en
sportfysiologisch advies verkrijgen. Op dit
laatste wordt weinig beroep gedaan
aangezien de studenten al op een zodanig
hoog niveau zitten dat ze dit advies al krijgen
van hun federatie. Tenslotte werd ons nog
op het hart gedrukt dat het statuut zeker
niet betekent dat je minder leerstof moet
verwerken dan je medestudenten!

Maartje Braeckman
In de beste Jamberstraditie gingen we
op zoek naar antwoorden op de wie,wat-,waarom-vragen bij een studenttopsporter zelf. We vonden Andries Verspeeten; een wielrenner die zijn sport
combineert met studies Oost-Europese
Talen & Culturen.
SCHAMPER: Heb je al veel kunnen
profiteren van het statuut?
Andries Verspeeten: “Tijdens de examens was het zeker gemakkelijk dat ik
enkele examens kon verplaatsen. Het
Belgisch Kampioenschap viel net samen
met het begin van de examenperiode.
Zonder het statuut zou het niet
mogelijk geweest zijn om de twee te
combineren.”
SCHAMPER: Wat zou je doen indien
het statuut niet zou bestaan?
Andries Verspeeten: “Waarschijnlijk
zou ik dan toch voor mijn studies
kiezen en in de blok- en examenperiode
niet meedoen aan wedstrijden. Ik zou
dan in de zomermaanden toch nog
proberen zoveel mogelijk wedstrijden
mee te rijden. Het is wel zo dat ik alles
relativeer. Sport is niet alles en ook
studeren is niet het allerbelangrijkste.
Voor mij is wielrennen een uitlaatklep
na het studeren, en studeren is afkicken
van de sport.”
JAMBERS: Nog een laatste vraagje;
krijg je altijd verjaardagskaartjes met
fietsers erop afgebeeld?
Andries Verspeeten: “Vroeger wel !”
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buispunten... ja of neen?
Misschien herkent u zich in de volgende situatie. U komt in juni
nogal depri het examenlokaal uitgeslenterd en u weet alweer eens
hoe laat het is. De mensen buiten tonen zich van hun beste kant en
proberen u te troosten met “kom kom kom, het zal wel een tien
zijn, en anders heb je je buispunten nog”. Een depressie later
strompelt u het vertrouwde kot binnen en dan siddert de schrik
door uw vege lijf. “Hoeveel buispunten heb ik eigenlijk?”
Voor wie psychologie of pedagie studeert, is
het antwoord pijnlijk duidelijk: geen.
Decaan Geert Desoete geeft tekst en uitleg: “Het zogenaamde systeem van de buispunten bestaat eigenlijk niet. In het examenreglement vind je daar niets over. Op 22
juni al heeft voor onze faculteit de verenigde
examencommissie dan ook beslist dat wij
het reglement strikt gaan toepassen. Op de
deliberatie hanteren wij dus geen officieuze
regels en behandelen wij iedere student
individueel.”

dura lex sed lex

”Daar moet wel aan worden toegevoegd dat
wij aan de docenten vragen om hun quoteergedrag aan te passen. Als een examen
nipt voldoende is, moet er een tien gegeven
worden en geen negen omdat de prof denkt
dat de student toch gedelibereerd wordt.”

Andere faculteiten, andere zeden. Bij de
toegepaste wetenschappen blijft het systeem wel van kracht. Decaan Ronny Verhoeven bevestigt dat er een lijn zit in de
deliberaties maar wilde niet concreet
vertellen over hoeveel buispunten het precies gaat. Hij vreest dat het anders een verworven recht zou worden. Het enige wat de
decaan naar buiten wilde brengen is dat de
deliberatie met veel overleg en grote
bezorgdheid gebeurt.

Bij de diergeneeskunde is de term “buispunt” de decaan zelfs vreemd. Volgens Aart
de Kruif wordt ook op deze faculteit het
examenreglement strikt nageleefd en
gebeurt de deliberatie geval per geval. Op
iedere faculteit zijn er dus andere normen
en als er al een marge wordt toegestaan, zal
u die niet zo snel uit officiële mond horen
verkondigen. Laten we dus maar hopen dat

u die buispunten nooit nodig heeft.

bart haeck

column
Superhelm, bij zijn dandy Engelse homovrienden beter bekend als 'Superhelmet',
stapte de Afkikker, één van de niet overdreven vele cafés op de Sint-Kwintensberg,
binnen.
'Geef mij een pint!' blafte hij beleefd. De
barvrouw gaf hem een van woede schuimende Gulden Draak. 'Ha, u steekt de
draak met mij!' brulde Superhelm briesend
van onverholen razernij. 'Dit duld ik niet!
Dat ik dit niet duld! In het geheel niet!'
Superhelm zette zich samen met zijn Gulden Draak neder aan een behoorlijk willekeurig tafeltje, nam een slok, begon hartverscheurend te snikken en viel in slaap,
nadat hij eerst van zijn stoel gevallen was.
De barvrouw holde naar buiten, plaatste al
haar handen naast haar mond en schalde
luid: 'Dat hij van zijn stoel gevallen is!' Niemand keek om en bedroefd ging ze terug
naar binnen.

Ondertussen zweefde Superhelms geest
boven de stinkende stad, terwijl zijn
lichaam zijn roes aan het uitslapen was. Hij
waakte erover dat geen burger een haar
gekrenkt werd. Toen hij uiteindelijk toch
een groepje losers zag die min of meer
belaagd werden, dook hij naar beneden,
wat de overvallers met de faeces tussen de
billen op de vlucht deed slaan. Hij stapte
toen kordaat op de beroofden af en ontstal
hen hun overblijvende bezittingen, wat zij
maar al te graag lieten gebeuren. Toen at hij
hun lillende lever rauw en ondanks de blijk
van dankbaarheid die overduideljik van hen
afstraalde, nam hij hen na de voortreffelijke
maaltijd toch mee naar het politiebureau
omdat hij ze verdacht van openbare zedenschennis. Maar daar was er niet eens een
spreekwoordelijke kat te bespeuren. 'Waarschijnlijk alweder in de Overpoort aan het
zuipen, die flikken!' mompelde hij. Super-

helm at toen ook maar de sappige niertjes
van zijn protégés op en vloog terug naar zijn
lichaam, alhoewel de nier- en leverlozen
hete tranen huilden om hem bij hen te kunnen houden. Superhelm was eigenlijk ook
maar een gevoelig ventje, dus vloog hij
terug naar zijn beschermelingen en gaf hen
hun bezittingen weder. Graag had hij ook
hun levers en niertjes terug uitgekotst,
doch die mocht hij houden als aandenken.
Met de tranen in de ogen incarneerde hij
even later weer in zijn lichaam, dronk zijn
Gulden Draak volledig leeg, betaalde en
ging voort, terug naar zijn wereld, grijs en
leeg, terwijl hij zich ook eenzaam en overbodig voelde. Superhelm zeikte zijn verdriet tegen een gevel weg en besloot nooit
nog iets te doen, behalve oneervol te sterven dan!

tekort aan stage in de Archeologie

De meeste opleidingen aan de universiteit kennen één of meer stageperiodes om de studenten klaar
te stomen voor het beroepsleven. Dikwijls zijn ze een conditio sine qua non om een job te krijgen.
Een verplichte stage maakt nu ook deel uit van de licenties archeologie. Maar als je na de studie naar
de jobboer gaat, doemt er wel een probleem op.
Laten we even de situatie schetsen. Een
archeoloog in opleiding volgt drie weken
verplichte stage. Dit zou voldoende moeten
zijn. Na de studies hoopt zij of hij op een
plaatsje op de arbeidsmarkt. De student gaat
aankloppen bij allerlei instellingen, onder
andere het IAP (Instituut voor het Archeologische Patrimonium), een overheidsinstelling. Tijdens de sollicitatie blijkt dan
dat er onvoldoende ervaring is opgedaan,
waardoor je niet wordt aangenomen. Volgens het decreet behoudend de bescherming van het archeologische patrimonium
van 6 juni 1993 moet een volwaardig archeoloog minstens 6 maanden veldervaring
hebben. Een onervaren archeoloog zou
meer kwaad dan goed kunnen doen tijdens
een opgraving. Dergelijke decreten maken
wel dat je diploma, na vier jaar studie, evenveel waarde bezit als een rol Scottex.
Is enkele maanden achter een kraan voldoende om correct te zijn in papieren en
ondervinding? De overheid verwacht dat

iedere archeoloog een stageperiode van 6
maanden doorloopt. Dit houdt in dat men
gedurende de 3 maanden vakantie van het
academiejaar non-stop gratis arbeid zou
moeten verrichten, of men nu herexamens
heeft of niet. Bovendien is de vakantie in de
tweede licentie eigenlijk fictief, aangezien
men dan al afgestudeerd is. Het is trouwens
enkel de tijd in de licenties die men kan
gebruiken om geldige stage te doen. Stages
tijdens de kandidaturen tellen gewoon niet
mee. Hoe waardevol je ontdekkingen ook
mogen zijn, je kan dit niet als stage op je CV
invullen. Wat is dan het alternatief? Je kan
deze 3 maanden stage tijdens de vakantie
van eerste lic. afhandelen, vervolgens tweede lic. aanvatten, nog eens drie maanden
opgraven in de wintermaanden doen, en
dan nog een kloef van een thesis afwerken.
Een dergelijke aanpak loont zeker op de jobmarkt, maar vraagt veel meer dan interesse
alleen.

ander alternatief dan ervaring opdoen na de
studietijd. Maar er is meer. Een stagiair die
ervaring opdoet, werkt officieel niet. Eigenlijk krijgt hij evenveel eer als een veredelde
grafdelver. Waar ligt nu de schuld? De universiteit biedt naast de stage meestal genoeg
kansen. Doorlopend organiseert de vakgroep projecten om ervaring op te doen.
Wel worden studenten in het ongewisse
gelaten over het belang van de stage. Meestal lopen ze nietsvermoedend tegen de lamp
als ze uiteindelijk de grote stap op de
arbeidsmarkt zetten. Dit illustreert opnieuw
de brede kloof tussen de beschermde, academische wereld en de harde realiteit. Het
wordt tijd dat de overheid de archeologiestagiair op z'n minst hetzelfde statuut als dat
van een grondwerker geeft. Recente ontwikkelingen wijzen in die richting.

Divan Eigeel

Voor de doorsnee student bestaat er geen

Lezersgrieven
Beste geërgerde lezer,
Als u ooit de drang voelt om uw gal uit te storten of uw ongenoegen
te spuien dan zou onze vorige hoofdredacteur u minzaam toegelacht
hebben en gezegd hebben:” het zou pas echt erg zijn, als je géén
mening zou hebben”. Als U het dus niet eens bent met dingen die op
de universiteit gebeuren of dingen die in Schamper staan, kruip dan
gerust in uw pen en geef ons wat minder werk om Schamper twee
keer per maand vol te krijgen. Deze pagina staat open voor uw
brieven en grieven. De redactie behoudt wel het recht om uw schrijven eventueel in te korten.
Er staat ook een pagina open voor standpunten. De standpunten
moeten 5400 tekens tellen, spaties inbegrepen. Wat langer is, wordt
vakkundig weggesneden. Politieke propaganda en anonieme schrijfsels worden worden ook hier NBA-gewijs via een trefzekere en weldoordachte worp in de prullenmand gemikt.

Oproep:

Schamper heeft dringend een
nieuwe fotograaf nodig. Als u
zich geroepen voelt, springt u
maar even binnen op het
redactie lokaal of op de
wekelijkse vergadering (dinsdagavond 19u). Als u een
eigen toestel bezit, zouden wij
dat zeer leuk vinden. Verdere
informatie vindt u in de colofon.

advertentie

WETENSCHAP
Vrouwen in de wetenschap

Is Sabine Hadedooren voor u dé wetenschapsvrouw van de 20ste eeuw? Surf dan snel naar www.physics.ucla.edu/~cwp vooraleer u helemaal mottig wordt. U zal zien: de wetenschap herbergt véle vrouwen. Het zijn stuk voor stuk vrouwen die hebben moeten vechten voor erkenning. Reeds duizenden jaren duurt de strijd…: dit zijn de 'martelaressen van de wetenschap'.
We beginnen in de 6de eeuw v.C. op het
eiland Krotoon bij de Griekse kust, waar een
streng religieuze gemeenschap van wiskundigen verbleef onder leiding van Pythagoras. Wiskunde was de studie van de ziel en
de goden. In hun filosofie was alle materie
vrouwelijk; de ziel en het bovenzinnelijke
mannelijk. Het lag dus in de aard van de man
aan wiskunde te doen. De vrouw werd in
staat geacht bijdragen te leveren, maar
moest daarvoor haar vrouwelijkheid opgeven. Dezelfde filosofie vinden we terug bij
Plato, die vrouwen toeliet aan zijn vermaarde academie. Het kwam tot een breuk
tussen de seksen vanaf het moment dat
Aristoteles de toon zette. Hij beschouwde
de vrouw als ‘minder dan menselijk’. Het
Pythagoriaanse beeld verdween, maar kende
een laatste bloei in Alexandrië, met de vrouw
Hypathia (4deeeuw n.C.) Als klein meisje
werd ze door haar vader Theon onderwezen. Deze vader-dochter kennisoverdracht
zal tot ver in de 19de eeuw de redding zijn
van vele vrouwen. Hypathia was een briljante geest. Ze schreef commentaren op oude
wiskundige teksten, gaf les aan zowat iedereen en ontwierp meetinstrumenten. Maar
ook in Alexandrië sloeg de Aristoteliaanse
vrouwenhaat toe... Hypathia werd op een
dag uit haar koets gesleurd, gevild, gevierendeeld en verbrand. Over vrouwenhaat
gesproken...

De eerste universiteiten in Europa kwamen
er in het begin van de 13de eeuw. Dankzij
deze nieuwe kenniscentra raakten de antieke teksten én de filosofie van Aristoteles
opnieuw verspreid. Vrouwen werden
opnieuw beschouwd als niet 100% menselijk
en geestelijk onvolwaardig. De aversie tegen
vrouwen ging zo ver dat de docenten een
celibatair leven moesten leiden. Detail: in
Oxford en Cambridge geldde de regel tot
1882! Begin 15de eeuw begon een vrouw,
Christine van Pisano, de macht van de
man uit te hollen. Na een zware depressie
schreef ze een hartverscheurende verdediging van de vrouw : ‘Boek van de Stad der
Dames’. In dit vermaarde boek schoot ze
met scherp op de aanhangers van Aristoteles. Het haalde niets uit: vrouwen bleven
taboe in academische kringen.
Wetenschappelijke vennootschappen als de
Royal Society in Engeland en de Académie Française waren grote tegenstanders
van vrouwen (vooral dan binnen hun heilige
tempel: de wetenschappen). Newton,
Hooke en Boyle, grote namen uit de Royal
Society waren er trots op te kunnen sterven
als maagd. De enige vrouw binnen de Society was -tot 1945!- een skelet dat behoorde
tot de anatomische verzameling. De Académie Française weigerde in 1911 Marie
Curie als lid. Ze had toen al de Nobelprijs
gewonnen. De eerste vrouw trad toe in
1979.

Begin 18de eeuw begon het tij te keren. In
Italië en Duitsland konden vrouwen zich
inschrijven aan de universiteit. Italië kreeg
zelfs de eerste vrouwelijke docente ter
wereld: Laura Bassi. Haar benoeming was
echter dubieus. Ze werd gebruikt als ‘promotiestunt’ voor het kwijnende Instituut
van Bologna. Het werkte: iedereen wou de
‘doctoressa’ aan het werk zien. Bij Bassi
opnieuw de rode draad: ze werd onderwezen door haar vader. In Frankrijk ontstond
het salonleven dat gedomineerd werd door
vrouwen. De salons werden trefplaatsen
voor academici. Carrières konden dan ook
gemaakt worden door goede contacten met
de gastvrouw. Het denkbeeld dat vrouwen
niets konden inbrengen verdween. Denkers
als Voltaire en Descartes droegen hun
belangrijkste werken op aan vrouwen van
wie zij hulp hadden gekregen.
De 19de eeuw is een terugkeer naar het
Pythagoriaanse beeld. Iconen als Marie
Curie (1867-1934) en Emmy Noether
(1882-1935) hebben nooit de kansen gekregen die een man wél zou hebben gehad.
Curie bleef al te dikwijls in de schaduw van
haar man en kreeg nooit erkenning voor
haar werk tijdens haar leven. Emmy Noether
was onmiskenbaar een genie. Ze hielp o.a.
Einstein met de ontwikkeling van z’n relativiteitstheorie (informeel: zonder salaris en
zonder baan) en deed belangrijke bijdragen
tot de abstracte wiskunde. Pas in 1918 kreeg
ze een vaste benoeming aan de universiteit
van Göttingen, maar: zonder salaris! Pas in
1935 werd ze door de academische wereld
postuum erkend als een groot wiskundige.
De Broek van Pythagoras, Margaret Wertheim, 1997, Anthos

JVDW

Vanaf de 3de eeuw werd het christendom
een belangrijke stroming in het Westen en
'verdween' de Griekse kennis. Tot de 7de
eeuw waren de christelijke intellectuele centra (de kloosters) nog gemengd. In Kildare
(Ierland) stond zelfs een vrouw aan het
hoofd van zo’n klooster : St. Brigitta. Met
Karel De Grote (8ste eeuw) veranderde
het klimaat. In de kloosters werden geen
vrouwen meer toegelaten. Paus Gregorius
trok de lijn door in de 11de eeuw: kathedra-

le scholen werden gesloten voor vrouwen
en nonnenkloosters werden onderworpen
aan strenge controles. Toch slaagden enkele
nonnen erin bijdragen te leveren tot de
wetenschap. De bekendste is de Duitse non
Hildegard Von Bingen. Deze geniale
vrouw beschouwde zichzelf als onontwikkeld en beweerde haar kennis van God zelf
te hebben verkregen.

muziek

Tiamat - Oude liefdes

Waar is die tijd gebleven… met enige weemoed denken wij terug aan onze
tienerjaren toen wij als langharig, in het zwart gehuld tuig onze omgeving
terroriseerden met als pokkenherrie omschreven Death en aanverwante
metal. Maar tijden en zeden veranderen, net als wij. Death metal hebben
wij dan ook in geen jaren meer gevolgd. Naar aanleiding van deze Schamper werd ons echter even een terugblik naar het verleden en onze eerste
liefde binnen de muziek gegund.

In 1988 werd de Zweedse muziekscene
opgeschrikt door een nieuwe ster aan het
Black Metal firmanent: Treblinka was geboren. Met een platencontract op zak besloten
Johan Edlund en zijn companen dat een
politiek ietwat meer correcte naam aan de
orde van de dag was. De keuze viel op Tiamat, u vast bekend vanuit het rollenspel
Dungeons and dragon of anders wel uit de
oude mythologie. Sumerian cry (1990), het
eerste album sloot sterk aan bij de stijl die
op de demo’s terug te vinden was. Het twede album The astral sleep (1991) week iets
verder af van de tot dan toe gebruikte stijl
maar viel nog steeds te categoriseren onder
het Death / Black label. Het in 1993 verschenen Clouds herbergde een redelijk verstaanbare Edlund zonder de fans al te sterk voor
het hoofd te stoten. Dat stoten deed Wildhoney (1994) wel door zijn radicale breuk
met het verleden en zijn openlijk geflirt met

onder meer Pink Floyd. De volgende
albums Gaia EP (1995), A deeper kind of
slumber (1997) en het recente Skeleton Skeletron (1999) sloegen de ingeslagen weg
verder in op zoek naar nieuwe fans.

Een gelijkaardige evolutie onderging ook de
tweede groep in ons gezelschap. Anathema
(voorheen Pagan Angel) vestigde met hun
legendarische demo All faith is lost de aandacht op zichzelf. Het was dan ook niet verwonderlijk dat de 7’’ EP They die met Darren White die gromt alsof hij zes voet onder
de grond leeft, de aandacht trok van onder
andere Hammy. Hammy tekende de jongens voor zijn –nu ter ziele gegane- Peacevile alwaar ander schoon doomvolk als
Paradise Lost (met klassieker Gothic) en
My Dying Bride (klassedebuut-single Symphonaire infernus et spera empyrium) het
mooie weer maakten. Evenals beide voor-

noemde doomgrootheden groeide Anathema weg van de Death / Doom-scene om tot
een meer ‘mainstream-geluid’ te komen. Dat
zal u wel merken als u hun nieuwste Judgement aan een luisterbeurt onderwerpt.

Van de derde groep binnen het selecte
gezelschap Tristania kunnen wij u weinig
vertellen. Voor zover wij kunnen oordelen,
sluiten zij nog het meest aan bij de Death
metal zoals wij die gekend hebben. U zal ons
dan ook niet zien op het optreden van Tiamat. Want met sommige muziek is het net
als met je eerste lief: op een bepaald
moment groei je uit elkaar en ga je elk je
eigen weg. Als je wegen toch nog kruisen,
merk je dat je nog weinig met elkaar gemeen
hebt en hoe onverschillig je tegenover
elkaar staat. Maar als je eerlijk bent voor
jezelf, moet je bekennen dat er voor haar /
hem nog steeds een speciaal plaatsje in je
hart is gereserveerd. Met muziek is het net
hetzelfde.
Tiamat, Tristania, Anathema – 26 november – Vooruit

john the baptist

SABAM-taks bestaat niet!

In een vorig artikel over SABAM (Schamper 372) werd steen en been
geklaagd over het feit dat een SABAM-taks Vlaanderen verschrikkelijk zou
teisteren. Toen moesten we het echter stellen zonder een reactie van
SABAM, maar na lang wachten is er nu toch eindelijk een e-mailtje van de
pr-man van SABAM, Jean-Pierre Desmet, op onze redactie aanbeland. Bleek
dat we niet mochten spreken van een 'taks'...

Men spreekt bij SABAM, nog steeds de Société d'Auteurs Belge/Belgische Auteurs
Maatschappij, liever van 'auteursrecht' en
dat is dan het loon van de scheppende kunstenaar voor zijn creatieve bezigheden, zoals
bepaald bij wet in 1886(!), met een nieuwe
5-cillinder versie in 1994. De nevenrechten,
de rechten die aan de uitvoerende kunstenaars toekomen, worden niet door SABAM
beheerd maar door andere instellingen als
URADEX en MICROCAM. De auteur/componist komt in aanmerking voor auteursrechten telkenmale zijn werk gespeeld of gedraid wordt en dit geldt dus ook voor de vertolkers die bij 'hergebruik van hun materiaal'
(AGALEV zit niet voor niets in de regering)

eveneens vergoed worden. Wel is het zo dat
de bedragen van de rechten die uitgekeerd
worden, gekoppeld zijn aan het succes van
de werken. Hoe meer een werk uit- of opgevoerd wordt, hoe meer de scheppende kunstenaar aan auteursrechten en de uitvoerende kunstenaar aan nevenrechten zal binnenrijven, wat maar al te logisch is. Tot grote
spijt van Jo vrijende Vally natuurlijk...

Jezus Cantus

De auteurs en componisten die het geluk
hebben dat hun werken in het openbaar
worden gespeeld, kunnen daar slechts van
profiteren als zij aangesloten zijn bij een
auteursvereniging die de rechten in hun

plaats int. Worden de klanken van een stuk
publiek verspreid, of dat nu instrumentaal of
vocaal gebeurt, dan zullen de organisatoren
moeten instaan voor de toelating om het
beschermd repertoire te gebruiken en voor
het vereffen van de verschuldigde auteursen uitvoeringsrechten. Het innen van rechten op cantussen hangt dus af van het repertoire dat gebruikt wordt bij deze zing-zuipzwelg-activiteiten. Wanneer u zinnens bent
een cantus te organiseren en u wilt betalen
(er zijn er altijd...), neem dan een tijdje op
voorhand contact op met het plaatselijk
inningkantoor van SABAM. Daar zijn ze
hopelijk op de hoogte van het juiste en volledige repertoire van al dan niet beschermde
werken. En dan komt het er natuurlijk op
aan de juiste liedjes uit te kiezen om
zodoende niet te moeten betalen...

tim v dm

On how life is

Maar er zijn nog artiesten die hiphop maken
met hart en ziel. De populaire Lauren Hill
bijvoorbeeld. Deze dame maakt weliswaar
geen slechte muziek maar toch kon ze me
niet helemaal bekeren tot liefhebber van het
genre. Wie daar wel in slaagde is Macy
Gray. Met haar album "On how life is",
kwam ze met een ijzersterk debuut de
wereld (of toch een deel ervan) veroveren.
Macy groeide op in Ohio, ging naar een
overwegend blank internaat en leeft nu in
Los Angeles. Het is niet verwonderlijk dus
dat er verschillende invloeden hoorbaar zijn.
De invloed van artiesten als Marvin Gay en
Aretha Franklin, platen van haar ouders, gaf
een soultintje aan de hiphopplaat. Wanneer
je door de verschillende buurten van Los
Angeles zou rijden, moet je alleen het raampje van je auto opendraaien en je hoort waar
Macy Gray de overige mosterd haalde. Wa-

rom het album zo veel mensen aanspreekt,
kan ik niet zo meteen zeggen. Misschien is
het de eerlijkheid waarmee ze over haar
eigen leven zingt. Haar teksten zijn immers
niet zomaar verzinseltjes geboren uit de
inspiratie van het moment, maar ze zocht de
onderwerpen in wat ze zelf heeft meegemaakt. Naar eigen zeggen zit er geen echte
boodschap in haar teksten, maar hoopt ze
wel dat er mensen zijn die zich erin terugvinden. Of misschien is ze zo populair door
haar stem. Het is moeilijk om de stem te
beschrijven, maar ze houdt ergens het
midden tussen heel helder en heel verkouden. Wat wel zeker is, is dat ze weet hoe ze
die stem moet gebruiken om mooie liedjes
te maken. En dat terwijl Macy als kind niet
veel durfde zeggen omdat ze bang was uitgelachen te worden net door van die "rare"
stem. Toch zou het niet fair zijn om Macy

muziek
Gray alle eer toe te kennen. Haar muziek
zou nooit geworden zijn wat het nu is zonder de vele muzikanten ( zo'n vijftiental) die
meewerkten aan het album en ook live
optreden. Op het album kan je onder andere een piano, een orgel, een saxofoon, enkele guitaren en percussie-instrumenten
onderscheiden. Tel daar nog een achtergrondkoortje bij en je kan je wel voorstellen
dat een groot podium vereist is voor een
optreden. Over de kwaliteit van die optredens kunnen wij Belgen jammer genoeg niet
oordelen want haar concert dat eerder dit
jaar gepland was, werd afgelast en het ziet er
niet naar uit dat Macy Gray binnenkort op
tournee gaat. Spijtig!!

maartje braeckman

Therapy? – Op doktersvoorschrift
Onze huispsycholoog raadpleegde ons vorige week nog. Hij wou weten of
we via onze nietszeggende inleidingen en bijhorende teksten iets proberden uit te drukken, een onverwerkt jeugdtrauma bijvoorbeeld. Na de
brave, overwerkte man enkele rustige uurtjes te hebben geschonken. (we
bonden hem vast en lieten hem achter in de kelders van De Brug), keerden wij terug naar onze dagtaak, zijnde het schrijven van totaal nutteloze
inleidingen bij al even nutteloze artikels. Zoals dit bijvoorbeeld.
Therapy?, lieve vrienden, is een Iers punkrockgroepje dat in tegenstelling tot bijvorbeeld het volledig over het paard en bijhorende ruiter getilde U2 geen missie heeft.
Andy Cairns is nog steeds the same good ol’
chap die niets liever doet dan over wijven en
voetbal praten bij één of meerdere Guiness.
Iets wat we van His Holy Rightgeousness
and Self-proclaimed Messiah Bono niet kunnen zeggen.

Met de tweelingbroertjes Babyteeth (1991)
en Pleasuredeath (1992) brak Therapy? niet
te veel potten. De twee mini-CD’s –ze duren
elk een goede 25 minuten- waren wat stijl
betreft elkaars gelijke en werden dan ook
voor de Amerikaanse markt gebundeld
onder de naam Caucasian Psychosis. Het
oudere werk klinkt zoals goede punk
behoort te klinken: smerig, hondsbrutaal en
voorzien van een zanger die klinkt alsof hij
net van tafel komt en de laatste brokken nog

niet heeft doorgeslikt.

Met hun eerste volwaardige album Nurse
(1992) wist Therapy? een iets groter publiek
te bereiken. Vooral de single Teethgrinder
en de bijhorende hallucinante clip kon een
nieuwe schare fans bekoren. Het geheel
ademde een klinische sfeer uit, zonder evenwel aan kracht in te boeten. Het album
wordt gekenmerkt door een afstandelijke
productie en zorgvuldig gekozen en geplaatste samples alsmede een streepje cello (in
het prachtige Gone). Muziekrecensenten
krabden zich in de haren en noemden het
molotov-hardcore. Het kind moest immers
een naam hebben.
Therapy? leverde nog het aardige Zipless en
Born in a crash EP af, alvorens met een
nieuw album op de proppen te komen.
Troublegum (1994) werd het doorbraakalbum dat hen onder meer een abonnement

voor de T/W–weiden opleverde. De productie was warmer, de samples werden overboord gegooid en het geheel muzikaal eenduidiger. Met Troublegum leverde Therapy?
het perfecte Teenage-angst album af. De
songs behandelen typische tienerproblemen als verloren liefdes, sex en een algemeen gevoel van verlatenheid en onbegrepenheid. Lemmings schaften zich massaal
de plaat aan.
De twee volgende albums konden het succes niet waarmaken. Infernal Love had met
Stories (happy people have no) en de Hüsker Dü-cover Diane nog twee geslaagde
singles te pakken, maar een tweede Troublegum zat er niet in. Semi-detached verdween zelfs even vlug uit ons collectief
geheugen als het er in gekomen was. Nu
slaat Therapy? echter terug met een knap
nieuw album Suicide pact – you first. Therapy? bewijst nog steeds te weten hoe te rocken en dat is in deze tijden een zeldzaamheid
Therapy? - 22 november - Vooruit
URL : http://uktherapy.neverworld.com

maartje braeckman

kunst verenigt humaan
en exact

Op initiatief van het S.M.A.K. werkten de Hogeschool
Gent en de RUG samen een opleidingsproject uit
rond het behoud en beheer van actuele kunst. Het
resultaat
is
de
posthogeschoolvorming
“Behoudsmedewerker, Patrimonium Consultant
Agent” die vorige maand van start ging. We vroegen
meer uitleg over deze gloednieuwe opleiding aan ir.
Patricia Vervenne, anchorvrouw en externe coördinator van het project.

SCHAMPER: Vanwaar de samenwerking
tussen hogeschool, universiteit en S.M.A.K.?
Vervenne: “Voor het behoud en beheer van
actuele kunst is een interdisciplinaire aanpak
noodzakelijk. Behoudsmedewerkers moeten
immers van alle markten thuis zijn. In de eerste
plaats is het onontbeerlijk dat ze een degelijke
materiaalkennis hebben. Daarnaast moeten ze
kunnen terugvallen op een brede kunsthistorische achtergrond. Verder is het onontbeerlijk dat ze op de hoogte zijn van de praktische
problemen in verband met behoud en beheer.
Bovendien moeten ze via fundamenteel wetenschappelijk onderzoek met concrete oplossingen naar voren komen.”

groot enthousiasme

SCHAMPER: Wat is de specifieke rol van de
drie verschillende partners?
Vervenne: “De opleiding wordt georganiseerd
vanuit de hogeschool. Daarvoor wordt een
beroep gedaan op het Departement Architectuur, Audiovisuele en Beeldende Kunsten en het
Centrum voor Toegepast Onderzoek. Het
wetenschappelijke deel van de opleiding verloopt in samenwerking met de universiteit, meer
bepaald met de Vakgroep Kunst-, Muziek- en
Theaterwetenschappen, de Vakgroep Analytische Chemie en de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw. Voor het praktische gedeelte worden
we bijgestaan door het S.M.A.K.”
”Het enthousiasme van de drie partners is zeer
groot. Het is dan ook een hele uitdaging om alle
know-how die bij hen aanwezig is zo efficiënt
mogelijk te coördineren.”
SCHAMPER: Wat houdt de opleiding precies
in?
Vervenne: “Aangezien de studenten uit zeer
verschillende vooropleidingen komen, confronteert het eerste jaar hen met zowel de wetenschappelijke theorievorming als met de
artistieke praktijk. Ze leren de kennis van hun
vooropleiding te richten op de problematiek van
behoud en beheer van actuele kunst. Belangrijk
daarbij is dat alle participanten elkaars taal leren
spreken, zodat de communicatie tussen de verschillende vakgebieden vlot kan verlopen. In een

cULT

optioneel tweede jaar krijgen de studenten de
kans om zich te specialiseren in een zelfgekozen
domein.”

enkel topspecialisten

SCHAMPER: Geven er alleen docenten van de
hogeschool en de universiteit les?
Vervenne: “Neen. We doen ook een beroep op
andere topspecialisten uit binnen- en buitenland. Zij worden slechts voor een bepaalde tijd
geëngageerd, zodat de opleiding niet vastroest.
Deze flexibiliteit is noodzakelijk, want actuele
kunst is iets wat leeft en steeds verder
evolueert.”

SCHAMPER: Naast onderwijs is ook onderzoek
één van de doelstellingen. Wat moet ik mij
daarbij voorstellen?
Vervenne: “Het onderzoek is fundamenteel
wetenschappelijk en interdisciplinair. Zowel aan
de hogeschool, de universiteit als het S.M.A.K.
worden er bepaalde onderzoeksprojecten georganiseerd. De studenten volgen deze projecten
op de voet of werken er zelf aan mee. Het onderzoek is vaak heel concreet. Musea, galerijen en
privéverzamelaars kunnen met zeer specifieke
problemen bij ons komen, die wij dan trachten
op te lossen.”
”Door onderzoek en serviceverlening willen we
een discussie op gang brengen tussen het
artistieke en wetenschappelijke veld. Het is de
bedoeling om alle betrokken partijen te sensibiliseren voor de problematiek. Het zou ideaal
zijn als er uiteindelijk een internationaal netwerk
ontstaat van specialisten die ervaring uitwisselen.”

wetenschappers gevraagd

SCHAMPER: Als ik het goed begrepen heb, is de
opleiding toegankelijk voor iedereen die een
universitair diploma op zak heeft of die afgestudeerd is in het hoger onderwijs van twee cycli.
Vervenne: “Inderdaad. We willen zowel exacte
als humane wetenschappers aantrekken. Daarnaast kunnen ook meesters in de Beeldende en
Audiovisuele Kunsten bij ons terecht. Een grote
interesse voor actuele kunst en voor de problematiek van behoud en beheer is uiteraard

noodzakelijk.”
”Dit jaar zijn we begonnen met zeven studenten uit de meest diverse richtingen: kunstgeschiedenis, archeologie, psychologie, architectuur en grafiek. Echte exacte wetenschappers, zoals scheikundigen, ontbreken nog,
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ennsthiapog,

de smaak van
het smak

Over smaak valt niet te discussiëren. Daarmee zou de kous
en dit artikel af kunnen zijn. Spijtig genoeg schijnt het dat
Jan Hoet weet wat kunst is. Meer nog, hij heeft er een
museum mee gevuld en dat is het meest hotte museum van
België geworden, dus daar moet echt wat dieper op worden
ingegaan. Dames en heren, speciaal voor u bekeken: het

De busladingen rotaryclubbers en academiestudenten, die samen met ons stonden te wachten
voor de poorten van Vlaand’rens culturele
hemel, leerden het ons eens te meer: dit museum is voor de Culturele Mens wat de klaagmuur
is voor een jood. Dat beloofde.

kennis en kunst

Bewust kozen we ervoor om geen catalogus of
geweldig sprekend telefoontje mee te sleuren.
We zouden ons gewoon laten onderdompelen
in die wondere wereld, zonder enige kennis
daaromtrent te bezitten. De idee die achter onze
missie schuilde, was dan ook de volgende: als er
wordt geroepen dat Kunst moet worden geïntegreerd in de samenleving, dan moeten Piet
Snot en Jan Lul deze expositie ook kunnen
smaken, al mankeren ze elk discours.
Ik geef u van bij het begin al mee dat het
S.M.A.K. niet echt mijn cup of tea is. Wil dat dan
zeggen dat er nog werk moet worden gemaakt
van die democratisering? Of dat ik mijn studies
kunstgeschiedenis maar gelijk moet opgeven? Ik
weet het niet. Het zorgt er wel voor dat ik u niet
ga bestoken met een gedetailleerde rondleiding
in dit museum. Evenmin wil ik u kunstenaarsnamen bijbrengen want ik wed dat er
amper zijn die bij u, de modale student, een lampje doen branden.Bovenal is de boodschap: ga
vooral zelf eens kijken.

kak en kunst

Ik begin dus niet te huilen bij het zien van
enkele houten kistjes tegen de muur, een grote
pot mosselen of een zetel waar je niet (niet!) in
mag gaan zitten. Het is waarschijnlijk ook helemaal niet de bedoeling van al die kunstwerken
om te ontroeren. Die dingen representeren een
statement. Toch kan je niet bij àlles blijven stilstaan om, wrijvend over uw kin, de boodschap
te raden. Daar heb je enkele dagen voor nodig.

maar laten we hopen dat we ook hen warm
Sommige werken zijn gelukkig wèl de moeite
kunnen maken voor de opleiding.”
waard. Die vind je volgens mij alleen als je er
Surf voor meer informatie naar probeert rond te lopen met de ogen van een
http://www.hogent.be
kind. Dat hoogdravende gedoe is bij actuele
kunst echt nergens voor nodig. Neem nu een

judit verstraete

goal met glasramen of een pissijn van dode kevers. Of ‘Man stood in front of his house with rain
descending’ en foto’s van vagina’s (jongens,
meisjes zijn kunst!). De kleuter in u borrelt
vanzelf op bij het zien van het reusachtige spaceshippy ding van Panamarenko. ‘Cloudburst
with Nose and Questionmark’ zou hij zelf
gemaakt kunnen hebben of een tekening van
Lucebert zou hij zelf kunnen hebben ingekleurd. En, ook al moet je niet, je gaat toch eens
naar die kunst-W.C. waar je plastieken sloefjes
voor moet aandoen! Die dingen zijn grappig of
gewoon goed gevonden. Zo heb ik op mijn
manier genoten van het S.M.A.K., al hangt nu de
ban van dit museum boven mijn hoofd.

knettergek en kunst

Gek is dat, na enkele uurtjes in het S.M.A.K., de
verwarring compleet is. Is dat brandblusapparaat
wat je denkt dat het is, of zit er meer achter? Zit
die vrouw op dat stoeltje een performance te
brengen, of houdt ze gewoon een beetje de zaal
in het oog? Mag ik in die kartonnen doos
neuzen? Is iemand hier zijn kleingeld verloren of
moet ik daar afblijven? Tip: als er een wit bordje
naast hangt, is het kunst. Maar er is meer dan dat
gevoel dat zorgt voor die rare nasmaak. Wil deze
actuele kunst zichzelf persifleren door haar
eigen absurditeit aan te tonen, bijvoorbeeld
door Jan Hoet te
laten kwijlen op een miniscuul doosje met stof
uit een kamer? Of wil ze ons doen nadenken
over de wereld en neemt ze zichzelf dus serieus?
In dat laatste geval vraag ik mij af hoe Jan Hoet
verantwoordt dat hij miljoenen spendeert aan
zo’n werk. Leg het maar eens uit aan een Gentenaar die amper genoeg geld heeft om zijn
kinderen eten te geven, dat er op deze manier
aan de wereld wordt gewerkt.
S..M.A.K., in het Citadelpark, open van 10
tot18u., behalve op maandag. ‘De Opening’
loopt nog tot 5/12. Elke eerste woensdag van de
maand is het museum open tot 21u. en vanaf
18u. is de toegangsprijs vrij te bepalen.

fauna en flora

allemaal indiaan

Na producties als ‘Mijn Blackie’, ‘Moeder en kind’ en ‘Bernadetje’,
brengt Victoria in dezelfde trant ‘Allemaal Indiaan’. Een
tragikomische afbeelding van het leven aan de rand van de
maatschappij.
Alain Platel en Arne Sierens staan bekend
voor hun realistische stukken. In het dialect
van de Gentse volkswijken, met acteurs uit
de regio (aangevuld met enkele professionals) werken ze via improvisaties rond een
bepaald thema of gegeven. Wat overblijft is
een sfeerportret van gewone, primitieve
mensen, choquerend voor sommigen,
herkenbaar en grappig voor anderen. Zo
ook Allemaal Indiaan.
Alleen al het decor laat vermoeden waarover
het zal gaan. Twee complete huizen werden
op het podium gebouwd, nauwelijks van
elkaar gescheiden door een smal steegje. Als
je luidop praat in het ene huis, verstaan ze je
in het andere. Als het licht aangaat, blijken
ze beiden tjokvol te zitten met mensen die
zich vervelen, niets doen of in elk geval
‘congé’ hebben. In het rechterhuis woont
op de bovenverdieping een alleenstaande
moeder met haar kroost, daaronder een
Montenegrijnse immigrante (voor het
gemak door iedereen ‘Kosovo’ genoemd).
Het linkerhuis wordt bewoond door een

brave brandweerman die zijn zoontje en zijn
vrienden, zijn zus en zijn depressieve
kuisvrouw onderdak geeft. Conflicten springen dan ook in het rond als knikkers uit een
gescheurd zakje op een marmeren vloer.

Sommige details blijven bij. Het telefoongesprekje van moeder Tosca, Mireilles ontwapenende zinnetje ‘Ik ben weer buitengesmeten’, de smeerlapperijen van de kleine
ettertjes die rond de huizen lopen te
niksen... Andere wil ik snel weer vergeten:
het ego van de acteur met de rasta’s dat
maar net op het podium kan en de 52 vechtpartijen met schreeuwbegeleiding. Hoewel
de meeste acteurs zeer goed spelen, had ik
af en toe moeite mij in te leven in de situatie
en het verhaal te geloven. Door de hoge
concentratie en snelheid van gebeurtenissen
die op je afkomen en door de veelheid van
personages, krijg je het gevoel dat het stuk
zwaar is, wordt het schokeffect wellicht groter.

egoïstisch -zeer goed vertolkte- moeder
Tosca over haar mentaal gehandicapt kind ‘’t
is ‘t schoonste kind dat er rondloopt’.
Dergelijke nuances, onverwacht mooie
karaktertrekjes en blanke pitten tussen de
ruwe bolsters zijn naar mijn gevoel te zeldzaam in Allemaal Indiaan. Af en toe stoorde
het me ook dat iedereen zijn ding maar
deed, op scène de aandacht naar zich
probeerde te trekken, en dat het verhaal zelf
slechts bestaat uit een losse verzameling zinnen en anekdotes, terwijl bv. Mijn Blackie
meer verhaallijn en samenhang had, meer
échte emoties ook.

Overigens was Allemaal Indiaan een stuk
dat ik niet zo snel zal vergeten, maar ik had
er iets meer van verwacht.
Allemaal Indiaan speelt in het Nieuwpoorttheater, Nieuwpoort 31. Aanvang om
20.30 u, zeker nog tot eind november. Grotendeels uitverkocht, maar een vriendelijke
glimlach aan de kassa kan soms wonderen
doen. Informeer uzelf op het nummer:
09/223.00.00

brat csonys

Op een bepaald moment zegt de luie,

vrij huwelijk

Nobelprijswinnaar Dario Fo’s Vrij Huwelijk is één van zijn meest
beroemde en geestige toneelstukken. Wordt dit stuk gebracht door
een klein, maar geïnspireerd gezelschap als dat van Arca, dan heeft
dit onvermijdelijk een onderhoudende, aangename avond tot
gevolg.
Dario Fo beschikt over humor; het feilloos
aanvoelen van wat nog net en wat net niet
meer grappig is. In dit stuk schrijft hij een
schitterende satire op het oude instituut dat
‘huwelijk’ heet. Zonder psychologische
diepgang, maar met een openheid die volks
aandoet, gekruid met dubbelzinnigheden,
met kolderieke karikaturen van personages.
Het bewijs dat een ernstig thema niet saai of
zwaarwichtig hoeft te worden aangebracht.

De twee types, man en vrouw, worden resp.
door Rudy Morren en Katrien De Becker

vertolkt. Morren speelt een echt mannetjesdier; een gezette, lichtjes kalende macho die
zijn gevoelige kant opzoekt in de opera,
waar hij theatraal zijn tranen de vrije loop
laat. Toen hij zijn vrouw niet langer kon
begeren en hun beider seksleven een stille
dood stierf, zocht hij zijn (g)heil in
‘vreemde, exotische vrouwen’, zo vertelt hij
zijn echtgenote met misplaatste trots. Met
de gevoeligheid waarmee een kat een klein
vogeltje verscheurt, stelt hij haar vervolgens
voor een ‘vrij huwelijk’ aan te gaan, op
vriendschap, respect en vertrouwen

gebaseerd...

Het relaas van dit experiment wordt samen
met de vuile was uit het verleden op een
ondubbelzinnige wijze uit de doeken
gedaan. Ook Katrien De Becker weet een
mooi evenwicht te vinden tussen het
karikaturale en het tragisch-gevoelige. Ze
speelt de huilerige vrouw die voortdurend
uit het raam wil springen, maar die met verbazend gemak venijnig en spottend uit de
hoek kan komen en haar man giftig op zijn
vele gebreken wijst. Ik had geen enkele
moeite mij in te beelden dat de twee inderdaad al jaren met elkaar opgezadeld waren
en nu eindelijk eens hun hart luchten. Bij
sommige scènes zag ik in het publiek
mensen hun partner met de elleboog in de

vermadelijde vaders: k a d o s h
De verdreven kinderen van Jahwe, het volk dat SSnorremans zo
graag verdelgd had, staan ondanks alles overal hun mannetje. Als
er iets is waar dat joodse volk een patent op heeft, is het wel de
underdog status. Net daarom doet alles wat joods is het goed op
het grote doek. In Amos Gitaï’s ‘Kadosh’ is dat ook zo, alleen zijn
de underdogs hier diegenen die het zeer moeilijk hebben om hun
mannetje te staan: de vrouwen van hun joods orthodoxe mannen.
A m o s G i t a ï , een Israëlisch film- h e t h e i l i g e n a g e s l a c h t
maker van internationaal formaat,
schoot met Kadosh zijn eerste echte
gouden kalf. De titel betekent
‘heilig’ en de film speelt in de
streng orthodoxe Mea-Shearimwijk
in Jeruzalem. Gitaï toont echter niet
hoe heilig deze diepgelovige
mensen wel zijn, maar trapt vooral
één bepaald heilig huisje in: het
niet altijd even gezellige huisje van
de joods orthodoxe vrouw. De
wreedste details uit de holocaust
zijn bekend, maar dat de vrouw zo
diep in haar waardigheid wordt
vernederd in het orthodoxe jodendom, weet bijna niemand. Door dat
taboe op een indringende manier
aan de kaak te stellen, kan Gitaï
wellicht rekenen op verzet van
orthodoxe joden over heel de
wereld.

zij porren, waarop deze bedremmeld begon
te grimlachen. De herkenbaarheid van som-

Kadosh opent met een ochtend-ritueel. Met slaapoogjes dankt Meir de
Eeuwige Vader voor allerlei moois.
Maar met zijn “gezegend, eeuwige
god, dat gij van mij geen vrouw hebt
gemaakt”, is de toon van de film
gezet. Meir is de zoon van de rabbi
en al tien jaar gelukkig getrouwd
met Rivka. Er is echter een klein
probleem: Meir en Rivka hebben na
tien jaar huwelijk nog geen
kinderen. Dat pikt de strenge
gemeenschap niet, want nageslacht
produceren is een heilige missie. De
opperrabbi besluit dan maar dat
Meir zijn vrouw Rivka moet verstoten en met een productievere
echtgenote verder moet. De manier
waarop Meir en vooral Rivka als
schapen het bevel van hun leider
volgen en daar hun liefde voor opofferen is verbijsterend.

mige situaties alleen aan de kwaliteit van het
stuk toeschrijven, zou een grove onder-

Rudy Morren en Katrien De Becker

Vrij Huwelijk van Christophe Ameye, elke dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag t/m 30 december (niet op
24/12) in theater Arca, Sint-Widostraat 3. Aanvang 20
uur, reserveren op nr. 09/225.18.60. Dinsdag is lage
toegangsprijzendag.

FFILMM
Rebel, rebel

Rivka’s zusje, M a l k a , houdt
zielsveel van Y a a k o v . Hij koos
echter voor een leven buiten de
strenge gemeenschap en is dus zo
verboden als varkensvlees voor
Malka. Met tranen in de ogen en ritueel opgedirkt, trouwt ze dan maar
met de fundamentalistische assistent van de rabbi, Yossef. Het brute
geweld van Yossefs huwelijksnacht
met Malka is bijna even shockerend
als een “Ich Habe es nicht gewust’’uitspraak. Hier grijpt deze sobere
film je pas echt bij het nekvel. In
tegenstelling tot haar zus, die wegkwijnt in een leven van stilte en eenzaamheid, verzet Malka zich. De
hypocrisie van een stelletje mannen
dat godsdienst gebruikt om
vrouwen te misbuiken, is goed voor
een potje knarsetanden. Malka’s
inzicht dat de mannen de vrouwen
alles kunnen wijsmaken omdat
vrouwen de thora niet mogen lezen
komt net op tijd om de wrange nasmaak van de film wat te milderen. A
rebel is born. Amen.

barbara

schatting van het acteerwerk zijn.
Wat wel vrij gewoontjes bleek, was de
enscènering. De drie zetels en de kapstok
staan er omdat er nu eenmaal iets op het
podium moet staan. Waarschijnlijk is het
stuk, oorspronkelijk trouwens een eenakter,
in het Italiaans rijker aan woordgrappen en
nog iets virtuozer, zij het voor de meeste
mensen behoorlijk onverstaanbaar. Het
heeft me niet belet af en toe smakelijk te
lachen. En volgens het info-foldertje van
Arca en volgens Dario zelf “opent zich bij het
lachen niet alleen de mond, maar ook de
hersenen”...

Bart Cosyns

the blairwitch project
Don’t believe the hype! The Blair Witch Project wordt binnengehaald als één van de meest aanjagende en innovatieve films van de
laatste jaren. Internet en Amerika gingen volledig uit de bol,
Europa lijkt te volgen. En wat is het gevolg? Een groot aantal
idioten gaat de film bekijken om mee te kunnen praten met de rest
en een ander aantal idioten weigert vanuit een misplaatst elitarisme. Volksvermaak is geen gepast vermaak. Geef hen maar de
nieuwe Greenaway, dat sluit beter aan bij hun postmodern gelul.

Op 21 oktober 1994 verdwenen drie studenten in de Black Hill Woods tijdens
opnames voor een documentaire The Blair
Witch Project genaamd. Hun doel was het
onderzoeken van feiten en locaties omtrent
de legendes betreffende een eeuwenoude
heks, aan haar ‘bestaan’ gerelateerde mysterieuze verdwijningen alsmede kindermoorden die in voornoemde woud gesitueerd
dienen te worden. Van de drie filmstudenten is nog steeds geen spoor. Het aan u
getoonde filmdocument is een montage van
door hen geschoten beelden tijdens hun
tocht doorheen het woud. Voorlopig roept
de film echter meer vragen op dan hij beantwoordt. Zo ongeveer luidt de plot van de
film.

Is The Blair Witch Project echt zo goed /
slecht als de hype laat geloven? Ach welnee.
Begrijp ons niet verkeerd : we hebben
genoten van de film, maar ook niet meer.
We snappen de mensen die met een flink
pak in de broek de bioscoopzaal verlaten
hebben toch niet goed. Misschien zijn we
door het grote aantal horrorfilms dat we
reeds als jonge bloedjes van kinderen te verwerken kregen volledig afgestompt ofwel is
The Blair Witch Project niet zo beangstigend
als men wel wil laten uitschijnen.

enkele ongeloofwaardigheden- bvb het eerst
de camera aanzetten en meenemen en dan
pas voor je leven rennen (hallo?)- te
negeren, kan u aangenaam verrast worden.
De regisseurs Daniel Myrick en Eduard
Sanchez maken gebruik van de oudste
trucs uit het genre, toon bijvoorbeeld nooit
wat je hoofdpersonages bedreigt, de
menselijke verbeelding is zoveel sterker dan
wat jij ooit zelf kan bedenken. Maar de sterkste troef van de film zijn wel degelijk de
acteurs Heather Donahue, Joshua
Leonard en Michel Williams, die er
prachtig in slagen de geestelijke aftakeling
van hun personages te verbeelden. Of dit al
dan niet te maken heeft met het feit dat zij
tijdens de opnames de stuipen op het lijf
werden gejaagd door de filmcrew, laten we
hier in het midden. The Blair Witch Project
is, los van de hype, een leuk filmpje dat
inspeelt op het angstige kind in ieder van
ons. Geniaal ? Nee. Geslaagd? Ja.

The Blair Witch Project staat of valt immers
met de bereidheid van de kijker om mee te
gaan in het verhaal. Als u bereid bent om

de laatste notities van de
sinds enige weken ver dwenen jb

8 1/2 women

FFILMM

Naar aanleiding van het filmfestival en zijn nieuwe film, werd in
Gent een tentoonstelling gehouden van artistieke duizendpoot
Peter Greenaway. Over de tentoonstelling kon u alles lezen in de
vorige editie van Schamper. Wij hebben ons tot doel gesteld de
nieuwe Greenaway te bespreken.
Peter Greenaway is geen onbekende binnen het cinefiele milieu. De man verwierf
enige bekendheid met de vaak abusievelijk
als zijn eerste film geziene The Draughtman’s Contract. Greenaway is schilder van
opleiding en dat komt in zijn eerste films
overduidelijk tot uiting. Greenaway’s oudere
filmwerk dient dan ook te worden gezien als
een bewegend schilderij dat voornamelijk
op het witte doek tot zijn recht komt.
Auteurs en verhalen zijn bij Greenaway
steeds ondergeschikt aan de vormgeving. En
in zijn nieuwste film is dat niet anders.
Met Prospero’s Books, Greenaway’s versie
van Shakespeare’s The Tempest, brak de
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man min of meer met zijn vroegere stijl. Het
volstaat niet langer om eenduidige beelden
te vertonen. De hele filmcultuur is een statisch non-evenement waar zo goed als elke
vernieuwing geschuwd wordt. En met deze
traditie wil Greenaway breken. Beelden worden over elkaar heen geprojecteerd, het
scherm wordt opgedeeld in verschillende
vlakken, etc. Deze nieuwe techniek gebruikte Greenaway voornamelijk in Prospero’s
Books met als gevolg een oververzadiging
aan beelden die aan de welwillende kijker
opgedrongen werden. Greenaway is nog
steeds niet van deze methode afgeweken,
maar heeft ze leren concentreren. 8 1/2
Women brengt dan ook gelukkig geen indi-

gestie aan beelden teweeg.
De film staat dan weer bol van de symboliek.
Een geneefse zakenman verliest de zin om te
leven na de dood van zijn vrouw. Zijn in
Kyoto residerende zoon brengt hem ertoe 8
1/2 vrouwen in huis te nemen, die elk een
ander facet van ‘de vrouw’ belichamen. De
vader herleeft tot de vrouwen beseffen
welke macht zij over de vader bezitten en
elk een nieuw leven opeisen. Maar Greenaway zou Greenaway niet zijn indien niet elk
van de dames op een bijzondere wijze het
echtelijke dak verlaat. In beste Greenaway
traditie is het einde dan ook weer dubbelzinnig en nietszeggend. Kortom : 8 1/2 women
is Gefundenness Fressen voor de Greenaway-adept en anders wel een mooie inleiding tot mans werk. Onze favoriet blijft voorlopig echter The Draughtman’s Contract.

jb

AAGENDA A

kringen en conventen
MAANDAG
22 NOVEMBER

DINSDAG
23 NOVEMBER
DONDERDAG
25 NOVEMBER

VRIJDAG
26 NOVEMBER
ZONDAG
28 NOVEMBER
MAANDAG
29 NOVEMBER
DINSDAG
30 NOVEMBER
WOENSDAG
1 DECEMBER

DONDERDAG
2 DECEMBER

ZONDAG
5 DECEMBER

VLAM

Dubbelconcert Eigen Stem Optreden Jan De Wilde en Gorki, Groenzaal
St.Bavo, 400 fr., afspraak 19u in den Ambiorix
Italian Mafia evening
de ongeletterde
Dubbelconcert Eigen Stem leden: 350 fr., niet leden 400 fr.;
inschrijven is gewenst

Lobmbrosiana
OAK
Politeia

cantus en doop

Geologica
Lombrosiana
Verkeerd Geparkeerd
Verkeerd Geparkeerd
Politeia

danscursus
cantus, meer info bij Geologica zelf
After Halloween Party
Twieoo
Verliefdheid en relaties (jongens)
SJD, 20u
Verliefdheid en relaties (meisjes)
Backstage, 20u
film
Film Plateau, Oktober, 20u

IFECS

Sunday fellowship OBSG club, Kortrijksesteenweg 500 15u

OAK

wandeling in de wereld van de orthodoxe joden in Antwerpen
150 / 250 fr. hoofdingang St.-Pietersstation (trein van 9u), afspraak om 8.30u

Lombrosiana

cantus

LVSV

Verkeerd Geparkeerd

debat : fusies en overnames : de uitverkoop van de Belgische economie
Notarisstraat 3, 20u
Onze Holebi geschiedenis SJD, 20u

VLAM
Geografica
Germania
Politeia

Night of the Proms
Night of the Proms
Night of the Proms
Night of the Proms

KUC
LVSV
KHK

Lombrosiana

Pere Total

debat : de toekomst van de Kerk
Kortrijksepoortstraat 254
Bezoek Europees parlement te Brussel
reis naar Parijs
inschrijven op KHK lokaal, St.-Hubertusstraat 2,
leden 400 fr./ niet-leden 600 fr., kerk St.-Pietersplein, 6u

Night of the Proms

leden 500 fr., niet leden 600 fr., gratis vervoer
idem; inschrijven !
idem
idem
idem

Colofoon Redactie

Schamper het kritische en onafhankelijke studentenblad van de
Universteit Gent. De Redactie bestaat uit vrijwilligers en komt
elke dinsdag samen om 19u op het volgende adres:

Schamperredactie - Studentenhuis De Brug
St-Pietersnieuwstraat 45
9000 Gent
09/264.70.87
schamper@student.rug.ac.be
Rek.nr.: 890-0144049-35

Lezersbrieven zijn welkom, liefst op diskette. Naamloos is prullemand. Vermeld ook studierichting, jaar en contactadres. Op grondig gemotiveerd verzoek laten wij uw naam weg. Lezersbrieven
dienen betrekking te hebben op de studentenproblematiek en de
RUG in het algemeen of artikels in Schamper in het bijzonder. De
redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden stukken verkort weer te geven, of om technische reden niet te plaatsen.

Oplage:
4500 exemplaren,
gratis verspreid in alle faculteiten, resto’s en homes van de RUG
Verantwoordelijke uitgever:
Bart Haeck
St-Pietersnieuwstraat 45, 9000 Gent
Drukkerij:
Druk in de Weer c.v., Forelstraat 35, 9000 Gent

Hoofdredacteur
Bart Haeck

Coördinator
Maarten De Gendt
Advertenties
Niels De Decker

Eindredactie
Frederik Maes, Nelleke De Gendt, Vicky Vanhoutte, David de Wolf, Samuel Slap

Redactie
Bart Aerts, Jurgen Boel, Maartje Braekman, Frederic Bruynings, Mong Cocquyt, Bart Cosyns, Niels De Decker, Maarten De Gendt, Nelleke De Gendt, Bert De Vuyst, Nele De Wachter, David De Wolf, Barbara jong,
naëf en onschuldig Debuschere, Robby Degryse, Bart Haeck, Manu Keuleers, Roel Lenaerts, David Logie,
Frederik Maes, Alain Merckaert, Erwin Plancke, Annelies Poppe, Nicolas Quaghebuer, Samuel Slap, Teun
Van de Voorde, Jarno Van De Walle, Tim Van der Mensbrugghe, Boyd Van Hoeij, Sophie Vanwelsenaere, Jan
Vermeulen, Judit Verstraete, Bart Zoete
Vormgeving
Papieren versie:Jan Vermeulen, Tom de Paepe, Mattias Debusschere
Internet versie: Jan Vermeulen, Bert de Vuyst
Cover: Thomas Verbeke
Cartoons
Maarten De Gendt
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• Woensdag 24 November
Lombrosiana : After Halloween - Twieoo 21u30
Water bij de vis - Teater Tinnenpot - 20u
Humoristiese vertellings - Arca-Schouwburg 20u
Studying in the United Kingdom - Adviescentrum voor Studenten - 14u30
• Donderdag 25 November
Textielinstituut : Textielfuif - Twieoo - 21u
Vers Freud - Teater Tinnenpot - 20u
Prometheus Ensemble - Vooruit - 20u
• Vrijdag 26 November
Smile-party - Twieoo - 21u
Cabaret - Teater Tinnenpot - 20u

• Zaterdag 27 November
Happy Party - Twieoo - 21u
Oorsmeer - De Kopergietery - 20u
Keizer Karel Komiek - Teater Tinnenpot - 20u
Nostalgia - Flanders Expo

• Zondag 28 November
Oorsmeer - Vooruit - 12u
Het bloed - NTG2 - Minnemeers - 15u
Stand-up Comedians - KNS (NTG) - 11u30
Karel Joknie’s wonderlijk ruimteavontuur Arca-Schouwburg - 15u
Vernissen, verven en restaureren in de 18de
eeuw - Museum voor Industriële Archeologie en
Textiel - 10u
• Maandag 29 November
Eigen stem : Dirk Van Esbroeck en Guido Belcanto - Groenzaal Sint-Bavo - 20u
El Toque - Trefpunt - 21u
• Dinsdag 30 November
Ellery Eskelin with Andrea Parkins and Jim
Black - Vooruit - 20u
Tribu (Fr/Nl/B) - Damberd - 22u
Keizer Karel Komiek - Teater Tinnenpot - 15u
Vrij huwelijk - Arca-Schouwburg - 20u

• Woensdag 1 December
De kikkerkoning - De Kopergietery - 15u
Etudier en Espagne - Adviescentrum voor Studenten - 14u30
• Donderdag 2 December
Capella Savaria - Kerk van de ongeschoeide
Karmelieten - 20u
• Vrijdag 3 December
Het hobbelpaard (werktitel) - Museum voor
Volkskunde

• Zaterdag 4 December
De Rafaels - Burgcentrum - 20u30
KAA Gent - KV Mechelen - K.A.A. Gent - 20u

• Zondag 5 December
Singer-songwriters - KNS (NTG) - 11u30
De kikkerkoning - De Kopergietery - 11u / 15u
Het bloed - NTG2 - Minnemeers - 15u
PC Stuntdag - Flanders Expo - 10u
• Maandag 6 December

Eigen stem : Philip Catherine en Roland Groenzaal Sint-Bavo - 20u

Dido en Aeneas verteld - Vooruit van 01/12 tot 02/12 om 20u

De kikkerkoning - De Kopergietery van 01/12 tot 03/12 om 10u
Het bloed - NTG2 - Minnemeers van 01/12 tot 04/12 om 20u

Allemaal Indiaan - Nieuwpoorttheater van 01/12 tot 04/12
Shit Happens ! - Vooruit van 02/12 tot 03/12 om 20u

De kikkerkoning - De Kopergietery van 02/12 tot 03/12 om 14u
Een Creatie - Teater Krakeel van 03/12 tot 05/12 om 20u

Pjeroo Roobjee & Jef Lambrecht & Dirk
Roofthooft - Vooruit van 04/12 tot 05/12 om 20u

Keizer Karel en de verbeelding van de
19de eeuw - Museum voor Schone Kunsten van 01/12 tot 19/03
Gezichtsbedrog en optische illusies - Illuseum - van 02/09 tot 26/12 om 14u
Ons industrieel verleden - MIAT van 02/09 tot 31/12 om 09u30

Het hobbelpaard (werktitel) - Museum voor
Volkskunde - van 03/12 tot 27/02

de internationale kunsthistorische tentoonstelling Karel V - Centrum voor kunst en
cultuur - van 06/11 tot 30/01
de Opening - SMAK van 09/05 tot 06/12

De vrouw achter de schermen en op de
barricade - MIAT van 23/11/98 tot 31/12/2001
Flaminganten in beweging (werktitel) Caermersklooster - van 25/11 tot 03/12
Caspersen Polyfoon - Vlaamse Opera van 02/12 tot 03/12 om 20u

Pjeroo Roobjee & Jef Lambrecht & Dirk
Roofthooft - Vooruit van 04/12 tot 05/12 om 20u
Lineart - Flanders Expo van 03/12 tot 07/12

Volledige kalender:
http://www.tforum.com

Elke maand NTG film- en theatertickets
te winnen. Deelnemen kan door een vraag
op te lossen op http://www.tforum.com
Ook uw activiteiten kunnen worden
opgenomen.

Meer informatie: info@tforum.com

