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ecember is een maand van feesten. Sinterklaas heeft nog maar pas zijn retourtje Spanje ingewisseld of daar komt al de gezellige, ietwat goedlachse dikkerd aangevlogen. Zijn slede voortgetrokken door zulke lieve diertjes als Dancer, Rudolph, Pierre et les autres. En wat brengt onze sympathieke, in het rood gehulde goedzak: de nieuwe korte berichtjes. Ho ho ho indeed.
Omdat ze niet wil onderdoen voor de miet- Gentse openbare stadsbestuur om zorg- het restaurant van de Gentse Overpoort
jes van de Noordpool voor en ook wel een zaam om te gaan met zijn werelderfgoed. bezoekt om een maal te nuttigen, gedenk
beetje omdat ze zo sympathiek zijn, heeft Maar met een nieuw CVP-gemeenteraads- dan dat mevr. Hilde Van de Weghe, kok
de Gentse stadswacht besloten affiches lid in het bestuur mag dat geen probleem in het Restaurant Overpoort van de Univervan verdwenen kinderen te verspreiden. zijn. Als de CVP al in iets goed is, dan is het siteit Gent, de tweejaarlijkse wedstrijd
Het verspreiden van verdwenen kinderen wel in het behouden van het oude. • Nog Beste grootkeukenkok van Vlaanderen
zelf was al ingenomen. De Gentse cultuur! Voor alle studenten van de gewonnen heeft. Dat verdient een
stadswacht wil “een belangrijke schakel in Vlaamse universiteiten, dus ook voor u, bloemetje. En misschien ook wel enige
de zoektocht naar vermiste kinderen vor- wordt er een pianowedstrijd uit- bedenkingen in verband met de warme
men en de kans op een succesvolle afloop geschreven. Vallen uit de boot: niet-univer- prak die in de andere grootkeukens
vergroten.” Ons voorstel om de koters in sitairen (sissies) en studenten met een geserveerd wordt. • Het raadsel van de
speciale centra te bewaken tot zij de pen- hogere muziekopleiding (wusses). Mensen Gentse rijkswachters in de studentenresto
sioengerechtigde leeftijd bereiken, wordt die aldus aan het profiel beantwoorden (zie Schamper 372) is bij deze ook
overwogen. Meer info, tel: 09/ 269 87 70 kunnen een fotokopie van hun studen- opgelost. Hun kok scoorde opmerkelijk
• De twaalfjarigen onder ons worden door tenkaart samen met hun persoonlijke lager in de wedstrijd. Maar de rijkswacht
het Gentse stadsbestuur op een wel heel gegevens en het door hen gekozen pro- heeft meer te doen dan uw eten te stelen.
bijzonder kerstcadeau getrakteerd. Elke gramma (bestaande uit minstens twee stijl- Zij wensen u te waarschuwen voor het
twaalfjarige krijgt bij het afhalen van zijn periodes) opsturen naar M usicologica- fenomeen a u to kra a k en autodiefstal.
Voor al uw preventietips, slechts één adres.
eerste identiteitskaart een gratis informatiepakket betsaande uit brochures, een
Meer info, tel: 09/ 237 14 75 of 09/ 237
14 02 • U kan in geval van autodiefstal
stadsgids,
een
fietskazuifel
en
ook nog altijd de fiets nemen. De stad
reflecterende armbanden. En om het
Gent heeft zomaar eventjes het licht op
geheel nog aantrekkelijker te maken (sic)
groen gezet voor 106 bijkomende fietsparwordt alles verpakt in een handig rugzakje
keerplaatsen. Het stalen ros kent een
met het logo van de stad Gent. Wat zouden
wij nu graag elfjarige Gentenaar zijn. Meer
nieuwe opgang. Als Keizer Karei dat nog
had mogen meemaken. Meer info, tel: 09/
info, tel: 09/ 266 71 70 • Ook voor hen
266 77 62 • Neemt u, het koude weer in
die de kaap van twaalf jaar al overschreden
gedachten, liever de tram maar vreest u
hebben, is er goed nieuws. Het stadsbebalorige medereizigers, juicht dan o onderstuur nodigt alle Gentenaars uit op een
drukte. In het kader van het Veiligheids- en
M illennium drink op zondag 2 januari
Sam
enlevingscontract wordt een nieuw
2000. De stad Gent schenkt 9000 gratis
consumpties uit. En hiermee is voor de wedstrijd voor piano 2000, Faculteit Let- project Lijnhelpers uitgebouwd. De lijneerste maal in deze Schamper het woord teren, D epartem ent Kunstwetenschappen, helpers verzekeren de veiligheid en veimillennium gevallen. Meer info en Blijde inkom straat 21, 3000 Leuven. Wel ligheidsbeleving op en rond het openbaar
bestellingen, tel: 09/ 239 42 79 • Als u inschrijven voor 15 januari. Meer info: vervoer. In het kader hiervan werden alle
denkt dat uw oma onder de definitie cul- Jeroen, vanackere @ kul. ac.be . • Uw schamperredacteuren bevolen de tram of
tuur patrimonium of monument vervalt, eigenste alma mater organiseert van 17 tot bus niet meer te nemen, op straffe van
oep
ons
bakkes.
Een
dan zou u wel eens voor een gesloten deur 21 januari dan weer de IBM-leerstoel sloagen
kunnen staan. De Dienst monumenten- informatica RUG. Het doel is om via gewaarschuwd redacteur is er twee waard.
zorg is immers verhuisd. Laat het oude computer- en internet gebruik beter Meer info, tel: 09/ 266 52 73 • En met
besje dan ook niet te lang -en ik wik mijn onderwijs aan te bieden. De eerste doel- deze vrolijke noot nemen wij van u
woorden- in de kou staan. Meer info, tel: groep is het eigen professorenkorps. Met afscheid. Vrede op aarde voor alle mensen
09/ 223 99 19 • Over monumenten ge- alle respect, maar zou men die brave van goede wil. En mogen al uw wensen in
sproken, het Gents Belfort is door het mensen beter niet eerst leren hoe men een vervulling gaan voor zover zij mij op generbevoegd comité van de Unesco erkend als les / uiteenzetting gestructureerd kan lei wijze schade toebrengen kunnen.
werelderfgoed. Hou dat maar in gedachten geven en hen erop wijzen dat twee werkvolgende keer dat u een plasje maakt tegen ende microfoons beter niet in eikaars naons geliefde belfort. • De erkenning bijheid worden gebracht? Meer info, tel:
betekent een grote stimulans voor het 09/ 234 48 05 • Als u de volgend maal
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Als er iets duidelijk is aan de RUG, is het dat er tussen droom en daad
veel wetten, praktische bezwaren, maar vooral veel financiële problemen in de weg staan. De jarenlange achterstand in de renovatie van de
homes is er een schoolvoorbeeld van. De situatie waarbij thesisstudenten naar Leuvense bibliotheken moeten om een of ander werk of
tijdschrift te vinden is een ander. Dat het budget waarmee de KUL
werkt ongeveer de helft hoger ligt dan dat waarmee Gent het moet
doen, is daar niet vreemd aan.
In die situatie zou je een beleid verwachten dat zijn karige middelen
zo efficiënt mogelijk besteedt. En daar knelt nu net het schoentje.
Neem nu de situatie waarin proffen een voltijdse opdracht aan de universiteit cumuleren met een tweede of derde niet-academische job.
Als je eerlijk bent zou je in zo’n situatie moeten toegeven dat je een
van de opdrachten niet behoorlijk kunt vervullen, en overschakelen
naar een halftijds statuut. Toch is dit niet altijd het geval.
Ik pleit er niet voor dat proffen zich in een academische ivoren toren
gaan ophouden. Mijn ervaring is zelfs dat docenten die theoretische
kennis combineren met praktische ervaring meestal beter lesgeven. Ik
wil zelfs aannemen dat een gedreven iemand die over de nodige
werkkracht beschikt meer aankan dan doceren alleen, maar soms
neemt de opeenstapeling van jobs toch hallucinante vormen aan. De
activiteiten van veel proffen op de Faculteit Economie in de Vlerickschool en het bedrijfsleven is er een voorbeeld van. De combinatie
advocaat-prof op de rechtenfaculteit is een ander. Het lijkt mij niet
aannemelijk dat je op die manier een behoorlijke voltijdse academische opdracht kunt vervullen.
Naast de onderwijstaak is er namelijk ook nog het wetenschappelijk
onderzoek. Ook hier kan praktijkervaring een niet te onderschatten
meerwaarde bevatten, maar opnieuw rijst de vraag wanneer er nog tijd
overblijft voor die wetenschappelijke activiteiten.
De toestand is vooral niet te rijmen met al degenen die zich op een of
andere manier belangeloos voor de universiteit of het studentenleven
inzetten. Ook zij combineren hun engagement met hun studies en
andere bezigheden. Het zou onredelijk te zijn om te verwachten dat
ze daarvoor betaald zouden worden. Feit is alleen dat het zonder hen
zeker niet zou lopen zoals het nu loopt. Het staat in schril contrast
met mensen die voltijds betaald worden voor een opdracht die ze niet
naar behoren voltijds kunnen uitoefenen.

Dart haeck
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de 'Kotmadanrr m t ech t
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eality-tv is al enige tijd de nieuwe trend in het bont gekleurde
televisielandschap. Programma's zoals 'De mol’ en 'Big Brother' houden de kijker aan het kleine scherm gekluisterd. Allerlei
mensen worden in uiteenlopende situaties te kijk gezet. Paul Jambers gunt ons nu ook een indringende blik achter de schermen van
het studentenleven.
'De studentenjaren gaan voorbij', zo luidt de
werktitel van de nieuwe reportagereeks. Een
academiejaar lang slaat een cameraploeg van
'Pieken Paultje' haar tenten op in Gent waar
een twintigtal studenten gevolgd worden.
"Wij zijn een groep jonge tv-makers die in de
leer geweest zijn bij Paul Jambers", verduidelijkt Aimée Van Meensel, eindredactrice
van de docusoap. "Jambers is producent en
bedenker van het concept."

s o u u en r

Gent is voor het produktieteam de uitverko1
ren locatie omdat het een typische studentenstad is. "Het rectoraat staat eveneens
zeer positief tegenover het idee. Men is trots
dat Gent in de kijker wordt gezet, meer dan
Leuven of Brussel’ We volgen zowel studenten uit hogescholen als van de universiteit",
legt Van Meensel uit. Hilde Van Malderen
was er als de kippen bij om haar bezigheden
te laten filmen. "Het is een tof souvenir voor
later", verklaart de eerste-licer geschiedenis
en tevens preses van de Vlaamse Geschiedkundige Kring. "Tijdens de activiteiten van
onze studentenclub is er regelmatig een
camera aanwezig. Die aanwezigheid heeft
geen enkele invloed op mijn gedrag." Dat
haar omgeving zich wel anders gedraagt,
geeft Hilde grif toe. "Sommigen hebben
angst voor de camera en lopen weg als er
gefilmd wordt. Ikzelf maak duidelijke afspraken met het team. Als ik te lang ben uitgeweest, moeten ze me niet komen filmen!"

soap

"Naarmate de opnamen vorderen, worden
de studenten die getuigen steeds spontaner", aldus Van Meensel, "Na een tijdje houden ze geen rekening meer met de camera.
Het ligt in onze bedoeling om een document te maken over de student in 19992000. In hoofdzaak registreren we, ensceneren doen we niet, af en toe moeten we bijsturen." Om dit te bewerkstelligen laat de
reportageploeg alle aspecten aan bod
komen. "Niet alleen de studentenfolklore
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zoals cantussen en dopen, maar ook contacten met familie en vrienden zijn interessant.
Het einddoel is het brengen van een soap
met een te volgen verhaallijn tegen de
achtergrond van het studentenmilieu."

geen geLü

Dat studenten betaald zouden worden, doet
Van Meensel af als een fabeltje. "Onkosten

worden wel vergoed, maar het principe is
dat getuigen geen geld ontvangen. Anders
zouden we beter met professionele acteurs
aan de slag gaan. We willen de realiteit echter zo dicht mogelijk benaderen." Waarmee
het gerucht als zou een student 100 000
frank krijgen om het voor het oog van de
camera uit te maken met z'n lief, vakkundig
uit de wereld geholpen is.

maggie

"Zo'n luxe!", roept Maggie De Pauw uit. De
laatstejaarsstudente Maatschappelijk Assistent tracht haar nieuwe computer te in-stalleren met een camera in haar kielzog. Het is
nog maar de tweede maal dat ze gevolgd
wordt en de regisseur moet de opnamen
sturen door vragen te stellen. Op de vraag
hoe ze haar dankbaarheid aan haar ouders
zal tonen voor haar cadeau, antwoordt ze
braaf: "Door te slagen in eerste zit en door
een goede dochter te zijn." Deze quote
moet opnieuw gefilmd worden omdat Maggie de vraag in haar antwoord dient te verwerken. Ze wordt even zenuwachtig. "Soms
is het wel lastig als je moe bent en verscheidene malen hetzelfde moet opnemen. In
een onbevangen moment gebeurt het ook
wel eens dat ik dingen zeg die ik liever niet
op band laat zetten." Maar Maggie vindt het
vooral heel leuk. "Het is lachen geblazen!",
proest ze uit met een gezonde bulderlach.

KijKCijfers

Dat de reportagereeks een kijkcijferkanon
zal worden, wil Van Meensel niet gezegd
hebben. "Onze eerste prioriteit is een kwalitatief hoogstaand produkt af te leveren. Aan
de kijkcijfers denken we liever nog niet. We
hopen in ieder geval dat het een voltreffer
wordt. Ik ben ervan overtuigd dat we hiermee een breed publiek kunnen boeien." Het
programma wordt ingeblikt in opdracht van
de commerciële zender VTM. Als het in
prime time wordt uitgezonden zal het toch
moeten scoren. Oordeel zelf vanaf december 2000 op de zender die uw dag zo mooi
kleurt!

Dart aerts

loLer
uiLaamse hciqescli
noq
"Wij zun er

ook

ir

O

p 17 december 1999 hielden de Vlaamse hogescholen een en onderwijsdeskundige, zijn de inspanninoptocht. Enkele spraken eerst nog van een werkonderbreking gen van Marleen Vanderpoorten niet vol- de term staking werd angstvallig gemeden - maar ook zij sloten doende. Ook hij protesteert tegen het syszich uiteindelijk aan. Motivatie: de gelijkstelling van de hoge teem van de gesloten enveloppe. Het laat de
scholen aan de universiteiten inzake sociale voorzieningen. Is het hogescholen geen ruimte voor nieuwe initiatieven. Bovendien krijgen de universiteiten
dan werkelijk zo slecht gesteld met de hogescholen?
Bij de hervorming van de hogescholen in
1994 kende de overheid ze een ‘gesloten
enveloppe’ toe. Dat wil zeggen dat de
hogescholen een vast budget kregen dat
enkel stijgt met de index. De universiteiten
daarentegen hebben een ‘open enveloppe’.
Sinds 1995 is het totaalbudget voor de
hogescholen wel toegenomen, maar rekening houdend met het systeem van de
vervroegde pensioenen waar de hogescholen zelf moeten voor opdraaien, de
indexering, en de 8% groei van de studentenbevolking, komen we netto op een daling van het budget uit.
De hogescholen vragen voor volgend jaar
minstens 300 miljoen supplementaire toelagen. Op de begroting 2000 staat vooralsnog
159 miljoen.

ü n e a c tie p u n te n

Ten eerste zijn de sociale toelagen voor de
studenten onvoldoende. In vergelijking met
de universiteiten staan de hogescholen dertig jaar achter. Momenteel krijgen zij per
financierbare student 4.500 fr., daar waar de
universiteiten gemiddeld 9.000 fr. krijgen. In
sommige kleine universiteiten kan dit zelfs
oplopen tot 14.000 fr. Daarbij komt ook nog
dat een universiteitsstudent bijna het

dubbele kost van een hogeschoolstudent.
Het VLHORA (Vlaamse Hogescholenraad)
eist hier dan ook een gelijkberechtiging van
alle studenten in het hoger onderwijs.
Ten tweede zijn er te weinig werkingsmiddelen, zowel om de lokalen uit te rusten, de
infrastructuur uit te breiden, als om de campussen beter uit te rusten en bij elkaar te
brengen. Marleen Vanderpoorten (VLD),
Vlaams minister van Onderwijs, wijst op de
verhoging met 475 miljoen frank van de
investeringsmiddelen. Volgens de hogescholen een eerste stap in de goede richting.
De toepassing van de afspraken uit het
onderwijsdecreet, waardoor de vrije hogescholen deze middelen autonomer zouden
kunnen aanwenden, wordt evenwel uitgesteld.
Tenslotte moet ook de enveloppe voor personeelskosten uitgebreid worden. Vlaamse
universiteiten hebben ongeveer 40% minder
studenten dan de hogescholen en toch maar
een gelijk aantal medewerkers. Sommige
scholen vrezen nu al voor afvloeiingen.

aqaleu

Volgens Ludo Sannen Agalev-fractieleider

200 miljoen meer tegenover de middelenverhoging voor de hogescholen.
De problemen bestaan al lang en er wordt
sinds 1994 actief gereageerd tegen deze discriminatie. Op 17 maart 1998 voerden de
hogescholen precies dezelfde actie, maar
toen zetten ze vooral in de verf dat er een
enorme toename van studenten was,
hoewel de enveloppe gelijk bleef. De overheid reageerde door een verhoging toe te
staan met de helft van de groei van de studenten. “Op die manier ga je natuurlijk al
-tijd achteruit”, zegt Guido Galle, Algemeen Directeur van de Hogeschool Gent.
Het VLHORA wil in de eerste plaats dat de
Vlaamse regering een datum vastlegt vanaf
wanneer de hogescholen dezelfde toelagen
zullen krijgen als de universiteiten, en dat ze
bekend maakt in welke fasering dit zal
gebeuren.
Marleen Vanderpoorten beseft dat er een
serieuze achterstand goed te maken is, maar
vindt niet dat de problemen een zodanige
omvang aannemen als de hogescholen laten
uitschijnen. Uiteindelijk komen de Vlaamse
hogescholen aanzetten met een eisenpakket
ter waarde van 2 tot 3 miljard frank.
Of de actie van vrijdag veel teweeg zal brengen, durft Guido Galle niet rechtuit zeggen.
Ze zal in ieder geval bijdragen tot het
engagement van studenten, medewerkers
en directies. Het is zelden dat men zo eensgezind op straat komt. Het is een solidaire
actie van het bestuur van de hogescholen,
de studentenverenigingen en de personeelsverenigingen. Guido Gallef’Men slaat de
handen in elkaar en dat toont aan dat er echt
wel iets aan de hand is.”

foto: Vincent

sophie uan
lueLsenaere

5

jonan uande Lanotte: ue
D

e meesten kennen hem als voormalig minister van Binnenlandse Zaken, als SP-boegbeeld of als huidig minister van
Begroting. Studenten in de rechten kennen hem veeleer als de
prof die voor het vak publiek recht twee derden van de eerstejaars
buist, en in tweede kan grondwettelijk recht doceert. Dat de cumulatie van die twee jobs alvast geen probleem oplevert, bewees een
enquête die verleden jaar onder studenten rechten werd
gehouden. Johan Vande Lanotte werd er door hen die het aan den
lijve ondervonden hadden tot beste prof gebombardeerd. Op
ongeveer hetzelfde moment als het verschijnen van de enquête liet
een rijkswachter in Brussel Dutroux ontsnappen. “Prof wordt je op
verdienste, in de politiek moet je ook een beetje geluk hebben.”
SCHAMPER: U combineert nu a l v ijfja a r
lang een carrière als p ro f m et een m inisterpost. Hoe zw aar is dat?

Vande Lanotte: Als minister van Binnen-

maar als het echt niet meer zou kunnen, dan
is mijn keuze snel gemaakt. De reden daarvoor is dat ik mijn carrière als prof meer op
verdienste heb bereikt. In de politiek heb je,
hoe je het ook draait of keert, altijd een
grote portie geluk nodig. Politiek is zeer vergankelijk. De kans zit er altijd in dat ik als
minister een tweede keer ontslag zal
moeten nemen, terwijl ik op de universiteit
toch met een andere ingesteldheid kan
werken.

landse Zaken was dat heel moeilijk, omdat
dat een heel zenuwachtig departement is. Er
gebeurt voortdurend wel iets onverwachts.
Nu ben ik minister van Begroting, en daar
kan je de zaken meer planmatig aanpakken.
Ook nu kruipt er veel tijd in de dossierbeheersing, maar niet op diezelfde nerveuze
manier als op Binnenlandse Zaken, zodat je
je werk beter kan organiseren. Als er niets SCHAMPER: Is die com binatie nog altijd
tussen die dagindeling komt, valt het alle- goed vol te houden?
maal wel mee.
Vande Lanotte: Goed? Het is doenbaar.
Het is niet altijd ideaal en het is zeer lastig.
SCHAMPER: Is bet een nadeel dat je door Er is ongetwijfeld een nadeel inzake onvoldie dubbele taak m inder op de universiteit doende geactualiseerde kennis wat de
aanwezig kan zijn, o f is de dagdagelijkse details betreft. Maar je werkt ook samen met
praktijkervaring ju ist een voordeel?
assistenten om dat op te vangen en daar
Vande Lanotte: Ik denk dat je op beide komt nog bij dat de twee vakken die ik
manieren een goede prof kan zijn. Voor mij doceer in de eerste en tweede kan gegeven
is het ongetwijfeld een voordeel geweest worden. Ik zou het een stuk moeilijker
omdat de politieke praktijk op Binnenlandse hebben met een vak in de derde licentie
Zaken een bijscholing betekende voor het omdat je vakkennis er veel gedetailleerder
vak grondwettelijk recht. Ik heb daar zeker en dieper moet zijn. In de kandidaturen
iets aan gehad, en ik hoop dat ik dat ook aan komt het er uiteindelijk op neer algemene
mijn studenten kan doorgeven. Het is wel zo overzichten te geven.
dat ik politiek altijd als een tijdelijk beroep
heb gezien, en ik mijn hoofdberoep daar- dutroux en de zucht uan uervoor nooit heb willen opgeven. Vandaar de Licntinq
keuze om dat samen te doen. He' uit- SCHAMPER: Hoe m oeilijk was het toen U
gangspunt is altijd geweest dat ik niet aan ontslag moest nemen? Hoe verslavend is
politiek wil doen als ik daardoor zou moeten m acht op het ogenblik dat je er afstand
stoppen met lesgeven.
moet van doen?
Vande Lanotte: Voor mij bleek macht
SCHAMPER: U zegt altijd dat u liever pro- totaal niet verslavend. Men heeft vaak
fessor bent dan minister. Waarom?
gedacht dat ik het moeilijk zou hebben met
Vande Lanotte: Als ik zou moeten kiezen, mijn ontslag. Maar vanaf ik aan politiek ben
dan is dat zeker zo. Ik doe ze liever samen, beginnen te doen, heb ik mij erop ingesteld
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dat het kon gebeuren. Het is aan de andere
kant ook zo’n belastende job, dat je, als het
gedaan is, een zucht van verlichting slaakt. Ik
doe graag wat ik doe, en ik zou het graag
verder doen, maar als het morgen gedaan is,
dan zal ik daar geen twee nachten van
wakker liggen.

SCHAMPER: Op Binnenlandse Zaken was
er de link m et de vakken die U doceert, met
begroting is dat al een stuk m inder het
geval. Hoe vlot verloopt het om z o ’n overgang te maken?

Vande Lanotte: Ik was als minister van Binnenlandse Zaken ook vice-premier, en op
die manier was ik al goed vertrouwd met
kwesties zoals begroting. Die overgang verliep daardoor niet zo moeilijk.

SCHAMPER: Geeft het geen probleem qua
dossierkennis?

Vande Lanotte: In het begin wel, maar ik

heb mij vooral als vice-premier moeten
inwerken in 1995. Toen moest ik sociale zekerheid, economie en begroting bijstuderen. Ik ben toen 3 jaar vice-premier
geweest, en die bijscholing bleek voldoende.
De belangrijkste kwaliteit die je als minister
moet hebben is volgens mij niet dossierkennis, maar een klare analyse. Of dat nu op het
ene of het andere departement is, doet er
minder toe. Je moet snel problemen kunnen
inschatten en ze in een groter geheel zien.
Daarom is iemand die goed is op het ene

er prof dan minister
trouwens zelf gevraagd, dus waarom zou ik
er problemen mee hebben. De mobiliteit
van mensen met een carrière is nu veel groter dan vroeger, en dat zal alleen maar toenemen. Dit is daar een mooi voorbeeld van.
Het verschil met de vorige voorzitter is dat
hij minder reageert op ieder puntje dat
gezegd wordt. Je hoort hem dus minder op
de radio en op TV. Hij zal meer op lange
termijn werken en structurele veranderingen proberen door te voeren. Hij wikt zijn
woorden meer en beperkt zijn tussenkomsten. Je merkt dat bijvoorbeeld aan het feit
dat er niet langer iedere week partijbureau
is.

kabinet, meestal ook goed op een ander.
Daarnaast moet je ook wat fysieke capaciteiten en werkkracht hebben.

au o n tu u r

SCHAMPER: Is er nu eigenlijk veel veranderd in de m anier van regeren sedert ju n i
1999?

Vande Lanotte: Ik denk dat je dat pas na

een aantal jaren kunt beoordelen. Er zit wel
een zekere dynamiek in deze regering. Er
wordt meer gereageerd op plotselinge
gebeurtenissen, terwijl bij Dehaene alles
meer volgens vaste structuren verliep en
netjes voorbereid was. Verhofstadt is toch
wat avontuurlijker en vliegt er makkelijker
in. Hij is al wat ordevoller geworden dan in
het begin en wij raken stilaan gewoon aan
zijn manier van werken. De ministers die uit
de vorige regering kwamen, hebben zich
daar aan moeten aanpassen.

SCHAMPER: Heeft een partij als Agalev,
die nog nooit het federale beleid heeft gevoerd, moeilijkheden om dat voor het eerst
te doen?

Vande Lanotte: In het begin zeker wel,

m athiLüe

moeten zich aanpassen aan de nieuwe SCHAMPER: Het is bekend dat u jonge
voorzitter en de nieuwe structuur. Pieter mensen uit uw streek introduceert in de
De Crem bijvoorbeeld, leert het vrij vlug, en politiek. Vindt u ook dat een belangrijke
die heeft zijn temperament mee, maar voor taak van een politicus?
de rest is het ook voor hen nog even wen- Vande Lanotte: Ik vind het een zeer belannen. Ik weet echt niet in welke mate de CVP grijke taak omdat je anders na tien jaar polihaar kiespubliek zal blijven aanspreken, als tiek niemand meer hebt die je kan opvolgen.
zij zich als oppositiepartij gaat profileren. Je moet er ook rekening mee houden dat
Dat wordt veel oefenen en aftasten wat hun slechts één op drie daarin slaagt. Vooral op
gemeentelijk niveau is dat tot nog toe goed
kiezers van hen aanvaarden en wat niet.
gelukt. Op het parlementaire niveau hebben
SCHAMPER: Hoe voelje zoiets abstracts als we nu Peter Bossu gehad, die het niet
meer zag zitten in het Europees Parlement,
je kiespubliek aan?
Vande Lanotte: Dat is een gok. Het is voe- dus daar hebben we minder resultaat gehad.
len, opiniepeilingen lezen, en voor het Maar het is een voorbeeld van iemand die
grootste deel gewoon feeling. Er is die kansen gekregen heeft.
weliswaar wat statistische informatie en er
zijn wetenschappelijke studies, maar het SCHAMPER: Bent u blij dat u zaterdag
blijft hoofdzakelijk op het gevoel aftasten. naar het huwelijk van Filip en Mathilde
mag, o f staat u er onverschillig tegenover?
Een goede politicus moet zoiets kunnen.

SCHAMPER: Helpt het daarbij als je van
kindsbeen a f in de politiek zit?

Vande Lanotte: Misschien. Ik zit niet van

jongs af aan in de politiek, dus ik weet het
niet. Bij Willockx is dat niet het geval, bij
Vandenbroucke niet, en ook bij Vandenbossche niet. Dus alle SP-ministers in de
federale regering waren pas op latere leeftijd actief met politiek bezig.

maar ook dat went. Wij hebben hetzelfde
meegemaakt toen we met de SP in 1988 in
de regering kwamen. We hebben zeker een
half jaar nodig gehad om mee te kunnen.
Het is logisch dat je dat merkt, maar dat zal SCHAMPER: U ziet er dan ook geen graten
verminderen. Ik denk dat voor Agalev die in dat de nieuwe SP-voorzitter P a trick
J a n ssen s zom aar uit het niets te voorfase in januari achter de rug zal zijn.
De CVP heeft blijkbaar evenveel tijd nodig schijn kwam?
om te wennen aan haar oppositierol, ook zij Vande Lanotte: Helemaal niet. Ik heb hem

(nvdr.: het interview werd afgenomen op
29 november)

Vande Lanotte: Grondwettelijk gezien

moet de regering de toestemming geven
voor het huwelijk. Ik moet er dus ambtshalve naartoe, maar het zal me niet tegensteken. Je moet je functie nu eenmaal uitoefenen met alles wat er bij hoort. Als prof
moet ik dingen doen die ik anders niet zou
doen, en als politicus ook. En of het
huwelijk belangrijk is? Ik denk dat de bevolking die vraag al beantwoord heeft.

Dart haecK
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La uie en rose?

it een studie van de Gentse universiteit, blijkt dat meer dan
dertig procent van de homoseksuele jongeren zelfmoordneigingen heeft. Eén vijfde van de ondervraagde holebi’s werd
daarbij geholpen door verbaal geweld op school, niet zozeer van
medeleerlingen, maar van leerkrachten. In een enkel geval was er
zelfs sprake van fysieke bedreigingen.

Het onderzoek werd uitgevoerd door prof. zei regelmatig uitgescholden te worden.
Vyncke van de RUG. Er werden 316 school- De gevolgen zijn navenant. Elf procent van
gaande holebijongeren tussen 16 en 22 jaar
ondervraagd over de reacties van het onderwijzend personeel op hun outing. 20,7 procent van de jongens en 16,5 procent van de
meisjes had af te rekenen met negatieve uitlatingen van één of meerdere leerkrachten.
Dat is opvallend meer dan het percentage
jongeren dat na hun outing door medeleerlingen werd gepest: gemiddeld 12,7 procent

de ondervraagde holebi’s had zich bijna
volledig geïsoleerd van zijn medeleerlingen,
liefst 33 procent -jongens zelfs 45!- van de
jongeren tussen 15 en 25 liep met zelfmoordneigingen rond.
Onthutsende cijfers, die volgens de onderzoekers wijzen op een gebrek aan bespreekbaarheid op school. Enkele holebi-werkin-
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gen stelden daarom een educatieve map op,
die intussen naar ongeveer 1500 secundaire
scholen en PMS-centra is opgestuurd. Naast
enkele uitgewerkte lessen rond homoseksualiteit, bevat de map nog tips om een
homovriendelijker klimaat op school te
scheppen en enkele teksten die moeten
bewijzen hoe gewoon homoseksualiteit wel
is.
Bij die map stak een aanbevelingsbrief van
zowel de Vlaamse minister voor Gelijke
Kansen Mieke Vogels als de Vlaamse minister van Onderwijs Marleen Vander-

poorten.

“Een unieke en grote stap voorwaarts”,
noemt Dimitri Vanderhaegen, woordvoerder van Wel Jong Niet Hetero, de educatieve map. “Voor het eerst geeft ook het
ministerie van Onderwijs een duidelijk signaal om homoseksualiteit bespreekbaar te
maken. We verwachten niet dat alle scholen
nu en masse twee weken les beginnen geven
over homoseksualiteit. We mogen en kunnen leerkrachten dit niet opleggen, maar we
moeten het hun zo gemakkelijk mogelijk
maken.”
Maar weinig leerkrachten willen het thema
in de klas bespreken, en zij die dat wel doen,
krijgen vaak nog tegenwind van de eigen
schooldirectie. In de geest van van oeroude
spreekwoorden als ‘men moet de kat niet bij
de melk zetten’ en ‘wat niet weet, niet deert’
wordt homoseksualiteit nog dikwijls doodgezwegen.
Bovendien vinden heel wat mensen -en dus
ook leerkrachten- homoseksualiteit niets
anders dan een probleem, dat een goede
psychiater kan oplossen. Tenzij die zelf
homoseksueel is, natuurlijk... Het is uiteraard niet verplicht er een politiek correcte
mening op na te houden. Vooral onder leerlingen van het secundair wordt alles wat
afwijkt en minderheid is pakweg ‘flikker’,
‘dikzak’ of ‘vuile Turk’ genoemd. Van een
schoolgemeenschap en van het onderwijzend personeel mag je op z’n minst
verwachten dat ze er alles aan doen om pesterijen en discriminatie tegen te gaan in
plaats van ze in de hand te werken. En dus is
deze map inderdaad een stap in de goede
richting.

Dart cosyns
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... EEN NAGELNIEÜW K B C -S T U D E N T E N K A N T O O R
Inderdaad, op 4 oktober 1999 heeft Gent zijn eigenste gloednieuw
KBC-studentenkantoor. Omdat we vonden dat studenten best wat service
op maat kunnen gebruiken. En die vind je nu in de Sint-Pietersnieuwstraat 105.
Speciaal voor studenten tot 25 jaar. Met openingstijden gericht op het
studentenleven: we zijn elke werkdag open van 10 tot 14 uur en van 16 tot
18.30 uur. Je regelt er niet alleen je bank- en verzekeringszaken. Je kan er
ook surfen op het Internet. Kortom, dit kantoor heeft het voor jongeren.
Kom het zelf ontdekken.

www.kbc.be/jongeren
e-mail: studentenkantoor.gent@kbc.be

KBC BANK & VERZEKERING VERENIGT DE KREDIETBANK, ABB-VERZEKERINGEN EN CERA BANK.

Bank & Verzekering

We hebben het voor u.

Lucht uangen en gec zijn: geen zotte droom

N

a jaren dromen van een gezonde, betere wereld, is er nu toch
al één kat uit de door uitlaatgassen verziekte boom gekeken.
Met de gedachte in het achterhoofd dat als we vandaag niets doen,
het morgen te laat zal zijn, wordt er in Gent druk gewerkt aan een
huis dat volledig milieuvriendelijk en onafhankelijk van
vervuilende industrieën ‘draait’. Het is de bedoeling dat men enkel
uit natuurlijke energiebronnen put. Tevens wil het Gents Ecologisch Centrum (GEC) een thuis bieden aan verschillende milieuverenigingen.
In september dit jaar werden twee mooie
handelshuizen aangekocht tegenover het
Sint-Pietersstation en momenteel is men
nog volop bezig met de inrichting. De plannen dateren al van oktober 1996, toen een
aantal milieugroepen hun biologische
krachten bundelden en het Gents Ecologisch Centrum oprichtten. Wij spraken
met Pol D’Huyvetter van de antinucleaire
groep Voor Moeder Aarde, de vereniging
die het voortouw neemt in dit pioniersproject.

SCHAMPER: Een huis volledig op natuurlijke energie laten iverken: het klin kt wel
mooi m aar hoe doe je het in feite?

Pol D’Huyvetter: “Wel, eerst zijn we
begonnen met de isolatie. Alle vensters

moesten in dubbel glas en de muren werden
geïsoleerd met een laag leem van 25cm. We
gebruiken dus alleen maar ecologisch verantwoorde materialen zoals bijvoorbeeld
plasticvrije natuurverf maar zeker geen tropisch hardhout! Voor de verlichting zijn er
spaarlampen en veel toestellen werken op
aardgas. Om het water op te warmen
hebben we een zonneboiler. We gebruiken
zeker geen energieverslinders als elektrische
was- of vaatwasmachines. Die dingen komen
alleen Electrabel ten goede, niet onze
portemonnee en zeker niet het milieu! Om
in onze elektriciteit te voorzien, hebben we
de zon en de wind.”
Het zonlicht kan door middel van fotovoltarische cellen omgezet worden in bruikbare elektrische energie. Het GEC en Voor
Moeder Aarde hebben ook concrete plannen voor de plaatsing van twee windturbines
van elk 1,65MW (Mega Watt) nabij Zeebrugge. Daarmee wordt voldoende elektriciteit geleverd voor zomaar eventjes 2400
gezinnen per jaar. Er zijn ook contacten met
de RUG om energie uit biogas op te
wekken.

öroeüerLijK aanüeLen

delen koopt.”
Er zijn al een tiental verenigingen of organisaties die er hun stekje hebben of zullen
hebben. Zo zal er een Oxfam Wereldwinkel komen en een kantoor van De
Wielewaal. Ook is er een biologisch eet- en
theehuis gevestigd waar je je te goed kan
doen aan allerlei dioxinevrije lekkernijen. Nu
komt het erop aan zo veel mogelijk mensen
te lokken naar het GEC, want er is nog veel
werk aan de winkel.

D’Huyvetter: “Op dit ogenblik zijn er om

en bij de 50 vrijwilligers die hun vrije tijd
steken in het inrichten en verbouwen van de
twee aan elkaar palende panden, waaronder
ook verschillende studenten en medestanders uit alle hoeken van deze aftakelende aardkloot. We hebben ook nog
mensen nodig om de website bij te werken,
voor de infobalie, noem maar op. Zelfs
mensen die kunnen koken zijn welkom! We
hebben ons voorgenomen in augustus 2000
min of meer klaar te zijn met de werken,
maar zonder extra hulp lukt dat geheid
niet.”
Zit je hart op de juiste en je verstand op de
verkeerde plaats? Ga dan het GEC helpen!
Het doet verdomd goed om te zien dat er
nog mensen zijn die initiatief nemen, dat er
nog idealisten zijn die liever de (natuurlijke!) verfborstel ter hand nemen dan caleidoscopisch visionair te wezen. Hier geen
pseudo-wereldverbeteraars
die
hun
geweten sussen door op één of andere internetsite één of ander knopje aan te klikken
waardoor één of andere Afrikaan nog eens
24 uur langer afziet. Wel mensen die écht
werken. Het is niet omdat AGALEV in de
regering zit, dat ons verklote landje er
opeens vanzelf beter op zal worden!

”Qua financiën hebben we nu al 3 miljoen
frank eigen kapitaal en er is een lening
aangegaan van 11 miljoen fank. Dat brengt
echter ook een rentelast met zich mee en we
hebben nog meer geld nodig. Financiële bijdragen zijn altijd welkom maar we hopen Voor meer informatie, bel 09/242.87.52 o f evooral geld in het laatje te brengen via een mail: gec@ motherearth.org als de afstand
aandelensysteem. De mensen kunnen zich tot het M aria-Hendrikaplein 5-6je te ver is.
inschrijven op aandelen van 6000 frank Wie wil, kan storten op rekeningnum m er
waardoor ze mede-eigenaar worden van het 523-0402567-92.
huis. Dat geeft de mogelijkheid mee te
beslissen op de jaarlijkse Algemene Vergadering. Momenteel zijn er nu al zo’n 2000
aandelen op naam verkocht. De voorwaarde
om als vereniging in ons ecologisch huis te
mogen resideren, is trouwens dat men aan-
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als u memand Kent is dat uuu eigen scnuLd
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e RUG herbergt (lees: subsidieert) z o ’n kleine honderd studentenverenigingen. Wie zijn gading daarin niet vindt, heeft
ofwel een zeer m ysterieuze hobby o f is gewoon een lastig kind. Dit
jaar verdwenen er een aantal erkende verenigingen, en doken een
paar nieuwe op. Een overzicht.
Het Strijdkoor is een van de nieuwkomertjes. Enkele jaren geleden moesten ze nog
het afscheidslied aanheffen, nu zijn ze zoals
iedere goede muziekgroep aan een comeback toe. De strijd zelf is blijkbaar al een tijdje over, want het repertoire beperkt zich niet
langer tot Vlaamse leeuwen en meer van dat
moois.
We vrezen dat het helemaal gedaan zou zijn
met de rust in de Brug als Poledo er een
lokaal zou krijgen. De vereniging wil een
alternatief vormen voor Tempi Misti en
doet iets met jazz en rock. Dat iets beperkt
zich voorlopig tot het zoeken van een open
repetitieruimte. Het is tot nader bericht niet
de bedoeling een universiteitsband op te
richten. In de verre toekomst kan er gedacht
worden aan workshops en opnamesessies.
Een vereniging van wie de erkenning nog
hangend is, is de nieuwe milieuwerkgroep.
De Vereniging Voor Milieusanering wil

een paar weken geleden. Als dat niet het
geval is, kan u zich troosten met de gedachte
dat Artsen Zonder Grenzen toch genoeg
heeft nu ze de nobelprijs gewonnen
hebben.

vooral studentikoze activiteiten en lezingen
organiseren rond milieupreventie. Concrete
actie staat voorlopig nog niet op de agenda.

Zij die verdwenen, deden dat omdat ze dat
zelf wilden, of omdat iemand anders hen
deed verdwijnen. Bij de eerste categorie vinden we onder andere Amnesty International, Jongeren voor Objectief, en de
Turkse StudentenKring terug. Blokbuster en de Studentenvakbond zijn er
daarentegen uitgegooid omdat er te veel
gelijkenissen waren met de Actief linkse
Studenten. Schaduwverenigingen heet dat
en aangezien er op die manier drie keer subsidies komen voor dezelfde mensen met
dezelfde activiteiten, werd de geldkraan
dichtgedraaid.

AIESEC is ook zo’n hangende vereniging.

Vooral eindejaarsstudenten Rechten en
Economie kennen deze organisatie die
stages en jobdagen organiseert. AIESEC
neemt ook de verdeling van het student
packet op zich. Een van de problemen bij de
erkenning is dat de vereniging niet werkt
voor studenten, maar vooral voor net afgestudeerden. Een ander probleem is de verwantschap met de Faculteit Economie. Bij
de burgerlijk ingenieurs wordt de service
naar laatstejaars bijvoorbeeld gewoon door
het VTK (Vlaamse technische Kring) verzorgd.

De volledige lijst van alle erkende studentenverenigingen vindt u op http://www.student.rug. ac. be/azindex.shtm l

Studenten Zonder Grenzen is dan weer
een vereniging die via studentenactiviteiten
Artsen Zonder Grenzen wil steunen. U
kent ze misschien al van de Unlimited-fuif
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studenten uertegeniuoordigd. en u?

O

ver enkele maanden zijn het weer verkiezingen, en daarmee
doelen we niet op de gemeenteraadsverkiezingen die in
menig boerengat voor bloedige vendetta’s zullen zorgen. Op 4
april mogen alle studenten hun vertegenwoordigers in de beleidsorganen van de RUG aanduiden voor de komende twee jaar.
En guess w hat , ook u kan zich kandidaat stellen!
Sinds de jaren ‘60 (u weet wel, toen uw
ouders nog dachten dat ze de wereld gingen verbeteren - dat was voordat u
geboren werd) hebben de studenten geleidelijk een zitje verkegen in verschillende
raden, commissies en colleges van het universiteitsbestuur. Ze zitten daar natuurlijk
niet alleen, maar tussen vertegenwoordigers van proffen, assistenten, administratief personeel, vakbonden, de Vlaamse
Overheid,... Het valt niet altijd mee daar
de studenten tussen te spotten. Maar
omdat het straks verkiezingen zijn, omdat
we u als kandidaat aan de haak willen slaan,
omdat u daarvoor best weet waardoor u
zich kandidaat stelt, en gewoon omdat we
bij Schamper zo’n toffe peren zijn, leggen
we u nu al uit waar de studentenvertegenwoordigers verborgen zitten. Ze zitten op
twee bestuursniveau’s: het centraal niveau
-het rectoraat-, en de faculteiten.

centraal, bestuur

Op het centrale niveau zijn de belangrijkste
beleidsorganen de Raad van Bestuur en
het Bestuurscollege. De bevoegdheid
van beide organen is groot: zij beheren de
financiële middelen van de Universiteit en
bepalen hoeveel geld waaraan besteed
wordt (of - onze homes indachtig - niet
besteed wordt). Ze stellen ook allerlei
reglementen op, zoals het examenreglement of het tuchtreglement, en ze staan in
voor het aanstellen en bevorderen van alle
personeelsleden van de RUG.
In de Raad van Bestuur zetelen vier studenten, die rechtstreeks verkozen worden
op 4 april, voor een periode van twee jaar.
Eén van die vier studenten mag ook in het
Bestuurscollege zetelen voor twee jaar.
Bovendien moeten deze vier dapperen
ook nog eens in allerlei adviesraden plaatsnemen: er is de Onderwijsraad, de Bouwcommissie, de Bibliotheekraad, ... Bent u
nog niet afgehaakt?

Eén adviesorgaan wordt zo belangrijk
geacht dat er een aantal aparte studentenvertegenwoordigers voor verkozen worden: de Sociale Raad. In de Sociale Raad
zetelen vijf studenten (twee uit de Raad
van Bestuur, drie die rechtstreeks worden
verkozen op 4 april). Dat is de helft van het
aantal stemgerechtigde leden, dus hier
kunnen de studenten wel degelijk wegen
op de beslissingen van de Sociale Raad. Zo
veel macht aan de studenten geven moet
toch te riskant geleken hebben, want de
Sociale Raad heeft geen beslissingsrecht.
Ze mag slechts adviezen geven die de Raad
van Bestuur of het Bestuurscollege vervolgens naast zich neer kan leggen. Die
adviezen behandelen alles wat met de
Sociale Sector te maken heeft: de resto’s,
de homes, de jobdienst, de studentenverenigingen, ...

facuLtair gedoe

Op facultair niveau is het belangrijkste
beleidsorgaan de Faculteitsraad. Faculteitsraden mogen beslissingen nemen over
o.m. het verdelen van de vakken over de
lesgevers, het oprichten van examencommissies en opleidingscommissies,... en als
het even meezit kan men er een moordende discussie meepikken over de verdeling van parkeerplaatsen voor proffen. Het
aantal studentenvertegenwoordigers in de
Faculteitsraden varieert van twee tot dertien studenten, afhankelijk van faculteit tot
faculteit. Ook deze studentenvertegenwoordigers worden op 4 april verkozen
door alle studenten van de betreffende faculteit.
Binnen elke faculteit bestaan er ook opleidingscommissies, die de faculteitsraad
adviseren
over
examenperiodes,
ondervragingsvorm, samenstelling van een
opleiding,... Daarnaast heeft elke faculteit
een Kwaliteitscel Onderwijs (KCO), die
toezicht houdt op de kwaliteitszorg -u weet

wel, zaken zoals de proffenevaluaties
waarop de studenten de proffen eens
mogen buizen in plaats van omgekeerd. In
deze raden zijn ook zitjes voor studenten
voorzien, maar de invulling daarvan
gebeurt gewoonlijk bij het begin van het
academiejaar, en de procedure verloopt op
iedere faculteit anders.

gezocht: u

Om nu eindelijk to thepoint te komen: op
4 april wordt iedere student opgeroepen
om vertegenwoordigers te kiezen voor de
Raad van Bestuur, de Sociale Raad en de
Faculteitsraden. Maar daarvoor moet men
naturlijk weten wie zich zoal kandidaat wil
stellen voor die postjes. En daar komt u op
het toneel! Tussen 14 en 18 februari kan
iedere student die aan de voorwaarden voldoet zich kandidaat stellen: daartoe moet u
zich tussen 9 en 12 uur persoonlijk aanbieden op het rectoraat. Vergeet vooral uw
studentenkaart niet mee te nemen. Kandidaten voor de Raad van Bestuur of voor de
Sociale Raad moeten ook een opvolger
opgeven, voor het geval zij afstuderen of
hun studies stopzetten voor het einde van
hun termijn.
De reden waarom we dit nu al zeggen, is
dat de job van studentenvertegenwoordiger geen kattenpis is. Mensen die zich
enkel kandidaat stellen omdat het schoon
staat op hun CVzijn niet echt bruikbaar: als
studentenvertegenwoordiger moet je tijd
kunnen vrijmaken om vergaderingen bij te
wonen, om dossiers door te nemen, om te
overleggen met andere studenten. Mensen
die de functie enkel voor de titel aannemen en verder geen klop uitsteken,
maken de studentenvertegenwoordiging
alleen maar ongeloofwaardig, en verspillen
zo het kleine beetje gewicht dat de studenten in de beleidsschaal kunnen leggen.
U heeft nog twee maanden om een diepgaand zelfonderzoek te doen, en tot de
conclusie te komen dat u zich echt wil
inzetten voor. de studenten. Rendez-vous
in het stemhokje?

Meer info over de studentenvertegenwoordiging of over de verkiezingen? Contacteer de studentenvertegenwoordigers:
Studentenhuis De Brug (le verdieping), St. Pietersnieuwstraat 45 - 9000 Gent, tel/fax: 09/264.70.87.
email: stv@student.rug.ac.be of surf naar de website: http://www.student.rug.ac.be/stv
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at denken de studentenvertegenw oordigerser eigenlijk
zelf van? Schamper sprak met Ilse Boeren (lid van de
Faculteitsraad W etenschappen) en Andy Van Maele (voorzitte r van de Sociale Raad en lid van de F aculteitsraad
Toegepaste W etenschappen).
Schamper: Wat doet een studentenverte-

genwoordiger zoal?

Andy Van Maele: “Een studentenvertegen-

woordiger moet de belangen van de studenten verdedigen binnen de beslissingsorganen van de RUG. Daarvoor moeten we aanwezig zijn op allerlei vergaderingen en commissies, en ons inwerken in alle dossiers die
behandeld worden.”
Ilse Boeren: “Het is zeer belangrijk dat de
studenten de vergaderingen samen voorbereiden om een gezamelijk standpunt te
bepalen, want als ieder zijn eigen standpunt
verkondigt kan je niet wegen op het beleid.
In onze faculteit is daarvoor het SWOC (Studenten Wetenschappen Overleg Comité)
opgericht (dergelijke overlegorganen voor

studenten, ofte Facultaire StudentenRaden
(FSR’s), bestaan intussen aan de helft van
alle faculteiten, nvdr), waarin ook de stu-

denten uit de opleidingscommissies en
praesidiumleden van de studentenverenigingen zitten. Helaas komen er maar
weinig mensen naar het SWOC; om dat te
verbeteren moeten we volgens mij de studenten meer direct aanspreken.”
Van Maele: “Verder zou elke studentenvertegenwoordiger alles wat er gebeurt op
papier moeten zetten, zodat de volgende
lichting weet wat er voor hen gebeurd is.
Ook dat gebeurt nog te weinig.”

Schamper: Is het niet allem aal te veel
werk om te combineren m et de studie?
Boeren: “Dat hangt een beetje af van de

onderwerpen: aanstelling van de assistenten
is niks voor ons, maar de invulling van de
opleiding bijvoorbeeld wel. In onze faculteit
zitten we met het probleem dat er slechts 5
studenten in de Faculteitsraad zitten, terwijl
er 13 plaatsen voorzien zijn. Daardoor kan je
het werk minder spreiden.”
Van Maele: “Als je alle taken, dossiers en
commissies over voldoende mensen kan
spreiden, zoals bij ons het geval is, dan valt
dat zeer goed te combineren met de studies. Er zijn natuurlijk studenten die in tientallen commissies zitten en toch ieder jaar
voor hun examens slagen, maar dat is niet
iedereen gegeven. De studenten in de Raad
van Bestuur moeten zeker wel tegen zo’n
zware druk opgewassen zijn: zij moeten in
tal van commissies zetelen en zij zijn maar
met vier om alle dossiers te verdelen.”
Boeren: “De examenperiodes zijn de moeilijkste periodes: wat als een vergadering vlak
voor een examen valt? Sommigen laten in
dat geval hun studies voorgaan, anderen
laten hun taak als vertegenwoordiger op de
eerste plaats komen. Gelukkig kunnen we
bij veel proffen op begrip rekenen als we
practica missen en zo.”

Schamper: Kan je als studentenvertegenwoordiger iets bereiken?

Boeren: “Door het feit dat we met te weinig
studenten zijn kunnen we nog niet genoeg
wegen op het beleid. We hopen dat zich bij
de volgende verkiezingen voldoende kandidaten aanbieden om alle zitjes te vullen. Het
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is wel zo dat de proffen geregeld komen
polsen naar onze mening.”
Van Maele: “Op facultair niveau kan je wel
degelijk iets bereiken, als de studenten als
groep naar buiten treden. In onze faculteit
hebben we proffen die geen les kunnen
geven vervangen, hebben we het systeem
van permanente evaluatie afgeschaft, ... In
de Sociale Raad zetelen is veel
ondankbaarder: ons advies wordt door de
Raad van Bestuur en het Bestuurscollege
zeer vaak genegeerd. Bovendien krijgen we
nooit betrouwbare documenten in de
Sociale Raad. Er zijn te veel mensen die je
trachten te desinformeren en manipuleren.
In de Sociale Raad zouden eigenlijk homebewoners en jobstudenten moeten zitten,
mensen die veel contact hebben met de
basis en ervaring hebben met de problemen
die zich voordoen. Die kunnen iets veranderen.”

Schamper: Waarom zijn ju llie studentenvertegenwoordiger geworden?
Boeren: “Ik heb me kandidaat gesteld

nadat men mij daar persoonlijk over had
aangesproken. Ik vind het nodig dat er studentenvertegenwoordigers zijn, en ik hou
er niet van dat alles boven mijn hoofd
gebeurt.”
Van Maele: “Bovendien kom je in contact
met vele interessante meningen. Maar de
enige goede reden mag zijn dat je de studenten wil vertegenwoordigen. Al de rest,
zoals het feit dat je getraind wordt in vergadertechnieken, mag geen doorslaggevende reden zijn.”

Schamper: Nog nuttige tips voor ju llie
opvolgers?

Van Maele: “Zorg meteen nadat je

verkozen bent dat je contact legt met de studenten die nu in de raden zetelen, opdat je
te weten komt hoe alle zaken in elkaar zitten. De personeelsleden in alle raden
hebben een achtergrondkennis van vele
jaren, die je als student maar kan opbouwen
als je je voorgangers uithoort.”
Boeren: “Wees zeker niet bang om je mond
open te doen. Daarnaast is het belangrijk
om veel contact te houden tussen alle studentenvertegenwoordigers in alle raden. En
zorg ervoor dat je een email-adres hebt!”
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Drowsertje, Drowsertje aan de uiand
wie is de mooiste uan het Land?

e clash tussen de browsers lijkt finaal beslecht te zijn in het
voordeel van Microsoft Internet Explorer. Netscape lijkt meer
en meer te verworden tot een handig tooltje dat America On Line
(AOL) aan elk nieuw abonnee schenkt. In de cyberwereld kan alles
echter heel snel gaan. Schamper nam een stand van zaken op.
Met al het grafische geweld en de multimedia-applicaties die de laatste jaren de telefoonlijnen overspoelen zou men bijna vergeten dat het internet jarenlang een puur
tekstuele aangelegenheid was van een
groepje nerds. Vergeet de zorgvuldig verzorgde lay-out, de ‘wauw bewegende prentjes’ gifs, streaming audio en video. Text
ruled the internet. Dit stopte bebrilde geeks
niet om tot in de ochtenduren te chatten, te
mailen en te MUDen (Multi User Dungeons). Gopher was in die jaren hét toverwoord. Maar het hyper text transfer protocol
kwam om de hoek kijken. Bij het National

Center for Supercomputing Applications (NCSA, de jongens van de telnet

applicatie) aan de Universiteit van Illinois
vonden ze dat alles wat attractiever, wat
grafischer mocht: Mosaic was geboren. Als
u wilt weten waar zowel Netscape als MS
Internet Explorer de mosterd vandaan
haalden moet u Mosaic maar even downloaden. (http://www.ncsa.uiuc.edu/SDG/
Software/mosaic-w/releaseinfo/mos30.exe)
Gebruikers van Mosaic konden al surfend
met elkaar chatten lang voor AOL Messenger
bij Netscape zijn intrede deed. Het grote
succes van Netscape en Microsoft deed de
pioniers van NCSAbesluiten hun steven naar

andere horizonten te richten. Mosaic wordt
niet meer ge-updated en kan de laatste generatie websites niet meer verwerken.

pure text

De komst van de grafische browser betekende echter niet de volledige doodsteek
voor de tekstbrowsers. De bebrilde geeks
bleven adepten van de blinkende cursor.
Voor hen telt enkel de queeste naar kennis
en daarbij leiden multimediale toeters en
bellen alleen maar af. Ook in cyberspace
gelden de evolutiewetten en enkel wie zich
aanpast heeft kans te overleven. Dat had
men aan de universiteit van Kansas goed
begrepen. De daar ontwikkelde en sindsdien door een groep vrijwilligers continu
bijgeschaafde tekstbrowser Lynx (vs. 2.8.2)
draait zowel onder Unix, VMS, Windows
95/98/NT, DOS en OS/2 en ondervindt geen
enkel probleem van java-applets, cgi-scripts
enzovoort. Hij doet wat een goede tekstbrowser moet doen: hij negeert het allemaal
en geeft je pure text.

random as gogo

Toen ik nog een groentje op het internet
was, vertoonde mijn surfgedrag evenveel
structuur als het VT4-uitzendschema. In

tegenstelling tot VT4 was mijn gedrag wel
lonend en sommige van de toen ontdekte
pareltjes prijken nog steeds in mijn bookmarks. Sindsdien zijn zowel ikzelf als het
internet een pak gestructureerder geworden. Wie de chaos van deze begindagen nog
eens wil herbeleven heeft geluk. Op de website van E-tours (http://www.etour.com) en
prolaunch (http ://www. prolaunch.com)
kun je je eigen interesses opgeven en
telkens je op hun stek inlogt, toveren zij een
nieuwe pagina te voorschijn over jouw punten van interesse. De uitbaters van E-tours
beloven op hun plechtige communicantenzieltje jouw gegevens aan niemand anders
door te geven. Wel kun je door via E-tours
sites te bezoeken punten verzamelen die op
hun beurt kortingsbonnen opleveren en als
je die kortingsbonnen wil gebruiken, beland
je natuurlijk wél in die andere databanken.

the future is nouu

Hoe de digitale toekomst er precies zal
uitzien, weet niemand. Verschillende bedrijven/personen huldigen verschillende
toekomstvisies. Neoplanet (http://www.
neoplanet.com) promoot zichzelf als ‘Your
Internet Desktop’ en wil elke gebruiker zijn
eigen browser geven. Neoplanet integreert
een browser, e-mailprogramma, instant messaging, een search engine en nog tal van al
dan niet nuttige mogelijkheden in één
enkele applicatie. De interface van deze
applicatie kan ieder naar zijn eigen smaak
aanpassen door één van de talloze op het
internet beschikbare skins te downloaden.
Ongeacht hoe freaky uw persoonlijke
voorkeuren mogen zijn, ergens in de wereld
is er ongetwijfeld wel een bebrilde geek die
er een skin rond gemaakt heeft. Alleen
mevrouw Van Ongevalle ontbreekt. Omdat
mevrouw Van Ongevalle ons nauw aan het
hart ligt, schenken wij het fantastische
Grunge Golem aan de eerste persoon die
een skin (voor Neoplanet of Winamp) van
haar maakt. Neoplanet bestaat voorlopig
enkel voor Windows 9*/NT en vereist
IE 4.o4.
Beschouwt u het internet nog steeds als een
verzameling van websites die op hun beurt
bestaan uit al dan niet aan elkaar gelinkte
pagina’s, dan dwaalt u. Maak kennis met
Netomat (http://www.netomat.net), een
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niet-lineaire metabrowser. Netomat koppelt
data (RealAudio, JPEG, HTML en andere
bestanden) los van de websites en staat de
gebruiker toe ze in een zelfbepaalde context
te bekijken. Wanneer Netomat draait,
zweven er lukraak beelden, flarden van zinnen, geluids- en videofragmenten opgeraapt
van het Net over een zwart scherm. Netomat
draait op alle platformen, maar vereist wel
Java Virtual Machine.
Onze laatste browser is een browser die je
niet moet installeren (op 1Mb na, een
peuleschil in vergelijking met de andere),
die niet crasht en die alle functionaliteiten
van je eigenste internetinstellingen
overneemt. Voorlopig is van Ultrabrowser
(http://www.ultrabrowser.com) enkel de
betaversie beschrikbaar. Over wie en wat er
achter ultrabrowser schuil gaat, tasten we
voorlopig in het duister. De door onze
gedownloadede versie werkte evenwel perfect, nam nauwelijks harde schijfruimte in
beslag en was een pak gebruiksvriendelijker
(vooral op het gebied van plug-ins) dan
Netscape of Internet Explorer. Allen
daarheen dus?

advertentie

KPMG
lanceert de
tweede
editie
van de
Internet
wedstrijd

'KPMGTax Challenge'

Volstaat dit lijstje niet voor u, dan kunt u op
http://browserwatch.internet.com/browsers.
html een uitvoerig overzicht vinden van alle
op internet beschikbare browsers.
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Mosaic download:
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http://www. ncsa. uiuc. edu /SDG/Software/mosaic-wHndex.html
http://www.ncsa. uiuc. edu/SDG/Software/mosaic-w/releaseinfo/mos30. exe

Lynx info

http-J/lynx. browser, org!

Lynx download (win95 versie):
http://wwiv.fdisk.com/doslynx/wlynx/lynx_iv32.
zip

E-tours

http://www.etour. com

Prolaunch:

http://www.prolaunch.com

Ultrabrowser:

http://www.ultrabrowser. com

Neoplanet:

http://www.neoplanet. com

Neoplanet download:

http://ftp. neoplanet. com/pub/neosetupfull. exe

Netomat:

http://www.netomat. net

Overzicht:

http://hrowsenva.tch.internet, com/browsers. html
Met dank aan Netties
(http://www. welcome, to/netties)
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Kernreactor aan rug

ij velen roept het woord ‘kernreactor’ beelden op van gemuteerde
wezentjes, Oekraïens brabbelende wetenschappers, paddestoelwolken
en nucleaire winters. Dat beeld hing ons ook voor ogen toen we vernamen
dat de RUG een kernreactor herbergde in de Proeftuinstraat (afdeling Analytische Chemie). Geïntrigeerd door dit nucleaire gevaarte maakten we een
afspraak met Prof. Frans de Corte. Zou hij ons kunnen overtuigen van het
Dat we tot bij de reactor zelf geraakten is
niet zo evident. De reactor is maar twemaal per week actief gedurende 7 uur, de
andere dagen is de controlekamer afgesloten. Na enig navragen kreeg Prof. De
Corte de sleutel dan toch in handen. De
Corte: "De reactor is zodanig beveiligd dat
ik er zelf niet bij raak op bepaalde dagen."
Vooraleer we aan de reactor zelf staan,
moeten we door een controlekamer. Deze
doet ons onwillekeurig denken aan de eerste Bond-films: de typische grijze ‘controlekasten’ staan afgedankt tegen de muur
geschoven. In het midden staat een nieuwe
controletafel, die werd geïnstalleerd door
een gespecialiseerde Amerikaanse firma. In
de kamer ernaast zien we een cilindrische
constructie een meter boven de grond uitsteken. Als onze gids even later de deur
opent van de kamer en ons meeneemt naar
de rand van de ‘cilinder’ hangen we zonder
het te beseffen boven de reactor zelf, ervan
gescheiden door een waterkolom van 7
meter. Thetis heet de reactor, naar een

Prof. De Corte

16

mythologische zeenimf. Thetis is een streling voor het oog: de lichten onderaan de
cilinder geven het heldere water een groenblauwe schijn en diverse dunne buizen duiken tot aan de reactor. Is dit mooie apparaat nu die gevaarlijke kernreactor?

De Corte: "Klassiek bestaat een kernreac-

tor uit de brandstof, dat is het hart van de
reactor: uranium. Uranium komt in de
natuur voor onder verschillende vormen
(isotopen) waarvan uranium-235 (het nummer slaat op het massagetal van het element) het belangrijkste is voor de reactor.
Wanneer uranium-235 een neutron absorbeert, dan zal de uraniumkern splijten
(=fissie) en worden er neutronen geproduceerd. Breng je verschillende uraniumkernen in een neutronenrijke omgeving, dan
krijg je een kettingreactie. Rond de brandstof zitten er grafietblokken. Zij reflecteren
neutronen die zouden ontsnappen uit het
hart van de reactor en die dan zouden verloren gaan voor de kettingreactie. Op die
manier wordt de kettingreactie onderhouden. Dit geheel zit ondergedompeld in een
kuip met water. Dat water heeft drie functies: ten eerste schermt het ons af van de
straling die van de reactor komt. Ten twede dient het als koelmiddel. Bij de fissie
komt er warmte vrij, die in een elektriciteitscentrale wordt gebruikt voor het aandrijven van turbines, maar hier wordt de
warmte door een gesloten watercircuit
afgevoerd naar een warmtewisselaar. Ten
derde vertraagt het de neutronen die vrijkomen bij splijting. Voor de rest zijn er nog
verschillende mechanismen voor controle
van het vermogen. Als er zich een noodsituatie voordoet, moeten we de reactor zo
vlug mogelijk kunnen doven. Dan
worden er platen, die sterke neutronen-

absorberende eigenschappen hebbenin de
reactor geschoven. In de grafietblokken zijn
plaatsen voorzien voor de monsters van het
te testen of het te bestralen materiaal."

KernafuaL

Uranium, de grondstof voor alle kernreactoren, is samen met plutonium het meest
gegeerde en gevreesde handels-materiaal.
Plutonium en uranium zijn dan ook altijd
onderwerp van illegale smokkel.
De Corte: "We hebben onze uranium
gekocht bij de Amerikanen in de jaren ‘60,
en dat is het. We hebben nu zo’n 24 jaar
gewerkt en we hebben nog een reserve om
zo’n 8 of 9 jaar verder te werken en dan is
het gedaan met die brandstof. Voorlopig is
er nog geen oplossing maar waarschijnlijk
zal de reactor gesloten worden. Het is te
duur om nu nog brandstof te kopen bij de
Amerikanen. En trouwens, zo’n programma
zou nooit goedgekeurd worden door de
politieke wereld."
Uranium is voor het in een land komt zeer
gegeerd, maar na gebruik wil iedereen er zo
vlug mogelijk van af: het probleem van het
nucleaire afval.
De Corte: "Een reactor die 2 keer per week
gedurende 7 uur op 250.000 Watt werkt,
heeft niet veel afval. Maar inderdaad, af en
toe moeten we een brandstofelement vervangen en wordt dat hier een tijd gestockeerd op een veilige plaats. De afvalbehandeling wordt gedaan door gespecialiseerde
diensten van Mol."
De reactor is men beginnen bouwen in
1960 en hij werd operationeel in 1966. We
vroegen Prof. De Corte naar de noodzaak
voor een kernreactor in jaren ‘60.
De Corte: "De jaren ‘50-’60 waren het
begin van het wetenschappelijk onderzoek
met kernreactoren. Ze werden toen
gebruikt voor reactorneutronen-activeringsanalyse. Dit is een analytische techniek
om zeer kleine concentraties van spoorelementen in verschillende materialen te bepalen. In de communicatietechnologie bijvo-

rbeeld heeft men zeer zuiver silicium nodig
voor de productie van IC’s, chips e.d. In die
tijd was onderzoek met een kernreactor de
enige techniek om extreem lage concentraties van 'vervuilingen' op te sporen en dus
was er een grote noodzaak aan dergelijke
machines. Een ander gebied waar ultra-zuivere materialen nodig zijn, is in de productie
van plastics. Met een reactor wordt gezocht
naar sporen van toxische stoffen in plastic
die dan gebruikt wordt als verpakking van
voeding."
"Vandaag worden reactoren vooral gebruikt
voor de productie van radio-tracers. Dit zijn
stoffen die men radioactief maakt en die
worden ingespoten bij patiënten met longof botproblemen. De stoffen verspreiden
zich dan in de bloedbanen en zetten zich
vast op de longen of botten. Een scanning
van het lichaam levert dan direct informatie
over de situering van het probleem. Dit is
een volkomen pijnloze manier van scanning.
Verder gebruiken wij de reactor voor het
onderzoek van geologische materialen. Van
antiek marmer bijvoorbeeld kan worden
nagegaan of het om vervalsingen gaat. In
dezelfde sector is het volledige maan-onderzoek gebeurd met kernreactoren."
We zijn overtuigd geraakt van de belangrijke
rol die kernreactoren hebben gespeeld in de
wetenschappelijke (r)evolutie van de afgelopen decennia. Toch blijft een gevoel van
onveiligheid aanwezig als het over kernenergie gaat. Is de Gentse reactor veilig genoeg?
De Corte: ‘Je moet een onderscheid maken
tussen hoog- en laagvermogenreactoren. De
reactoren die gebruikt worden in elektriciteitscentrales hebben een vermogen van
zo’n 10^ Watt. Onze reactor heeft een vermogen van 250.000 Watt. De warmte die

ontwikkeld wordt is dus in die mate miniem
dat we gemakkelijk enkele uren zonder
warmtewisselaar kunnen werken. In 3 uur
tijd stijgt de temperatuur van het water
slechts 10°C. In vergelijking hebben wij hier
dus een gewone kachel, een heel onschuldig
ding. Daarbij komt nog dat onze laagvermogenreactor aan dezelfde veiligheidsvoorschriften onderworpen is als de grotere
reactoren in de centrales. Een accident is
eigenlijk uitgesloten en tot nog toe is er nog
geen enkel probleem geweest. Ons type
kernreactor is inherent veilig, d.w.z.: er is
een ingebouwd nucleair mechanisme dat,
als het vermogen stijgt, de reactor op een
lager vermogen overschakeld. Een ongecontroleerde reactie is dus uitgesloten. Een
hoogvermo-genreactor mag men niet
gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. In Tsjernobyl heeft men dat wel
gedaan, met de welgekende gevolgen. Alle
kernreactoren zijn veilig, ook die van Tsjernobyl was veilig, alleen was de bedenkelijke
compu-tertechnologie van de Sovjet-Unie in
die tijd niet in staat de blunders op te vangen."

nuoLeasre dreiging

Hier komt de nucleaire dreiging om de hoek
kijken. De angst voor de nucleaire sector zit
diep. Is er nog een toekomst voor nucleair
onderzoek, in bijzonder aan de RUG?
De Corte: "De toekomst van alle reactoren
ter wereld is in het gedrang gekomen door
de fobie die er bestaat vanuit de politieke
wereld tegen de nucleaire sector. De zaken
die gebeurd zijn in het verleden (Tsjernobyl,
Three Mile Island, de atoombom,...) hebben
de hele nucleaire sector een slecht imago
gegeven. Zo zal ook onze reactor ooit verdwijnen. Nochtans is het reactor-onderzoek

een unieke methode voor het opsporen van
spoorelementen en geldt het nog steeds als
een referentietechniek in de analytische
scheikunde. Zelfs de Europese Commissie
wendt dat soort onderzoek aan voor certificatie van bepaalde materialen."
Tot slot vroegen we Prof. De Corte naar zijn
opinie inzake kernenergie. Is kernenergie
wel maatschappelijk verantwoord?
De Corte: "Laat ik het zo formuleren: met
wat ik heb aan kennis over die zaken zou ik
veel liever wonen in de schaduw van een
nucleaire centrale dan in de schaduw van
een centrale met fossiele brandstof. Die latste brengt veel meer uranium in de lucht
dan een nucleaire centrale, dat weet iedereen, maar de groene jongens willen het niet
horen. Ik herhaal het: elke kernreactor op
zich is veilig. Tegenwoordig moet er maar
iemand van een ladder vallen in een centrale of men spreekt al van een nucleair schandaal. Er is natuurlijk de angst voor het onbekende bij de bevolking, het is de taak van de
wetenschappers die angst weg te nemen, in
de eerste plaats door niet zo geheimzinnig
te doen over wat men aan het uitspoken is
met een reactor. We kunnen inderdaad niet
wegsteken dat er in het verleden slordigheden gebeurd zijn, dat is evident. In wezen
zijn deze accidenten niets anders dan wat er
gebeurt in andere takken van de industrie.
Als een mijn instort, zijn er ook honderden
doden, maar dan blijft dat gelokaliseerd en
daar zit het verschil met straling. Straling is
grensoverschrijdend.."

juduu
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uLaam se f a m i l i e f e e s t e n

A

ls er iets is wat ons Vlamingen nog
meer bindt dan onze drang naar
bouwgrond, dan is het ongetwijfeld
onze afkeer van familiefeesten. Niemand
wil er naar toe, maar iedereen gaat. Ik
ken er bij wie de parochiezaal wordt
afgehuurd en de beste deejay uit de
omtrek wordt ingeschakeld. (Die gast
die op het laatste trouwfeest van nicht
Karen en haar kersverse wederhelft -“’t is
ne goeie jongen”- de voltallige aanwezigen de vogeltjesdans, het summum van
zijn muziekcollectie, had laten uitvoeren.) Uiteraard gebeurt dit niet zonder
dat de meesten zich eerst een serieus
stuk in hun voeten drinken. Net zoals
trouwfeesten zijn familiefeesten de ideale gelegenheid om eens goed het varken
uit te hangen. Een heel jaar ligt nonkel
Gerard onder de sloef van tante Simonne. Zij staat bij de familie bekend om
haar diepfilosofische voltreffer: “Hoezo,
ge hebt geen lief? En ge zijt gij nochtans
proper op uw eigen.” Maar op familiefeesten worden de rollen omgedraaid.
Na een paar glazen wijn en daarna een
Duvel of vijf achterover gekapt te hebben, is geen enkel vrouwelijk familielid
onder de vijfentwintig nog veilig voor de
kontknijperij van nonkel Gerard. En niet
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alleen van nonkel Gerard. Tante Simonne wou eigenlijk al niet komen omdat
het eten van traiteur Francis kwam, terwijl zij toch ook godverdomme een benhouwerij hebben. Tante Elza zei het
haar vlakaf: “Simonne,” zei ze, “uw vlees
trekt op niks. Wij kopen ons vlees bij u,
omdat we compassie met u hebben.”
Maar nonkel Gerard, die zich één keer in
het jaar kan uitleven -als hij geluk heeft
soms meer, afhankelijk van het aantal
begrafenissen- en zo de kans krijgt om
zich te manifesteren als volwaardig familielid, had tante Simonne weten te overtuigen dat ze eens zouden laten zien dat
ze voor niemand moesten onderdoen,
ook niet voor zijn broer François, die
niet moet denken dat hij beter is dan
een ander omdat hij met een dikke Mercedes rijdt en nonkel Gerard maar met
een Opel Vectra. Als nonkel Gerard aan
zijn tweede koffie met cognac toe is,
komen de opgekropte frustraties naar
boven en laat hij zijn verwoede pogingen
om met elk nichtje te slowen voor wat ze
zijn. François wordt zijn volgende slachtoffer. “Ik was den oudsten. Ik ben gaan
werken toen ons vader hem doodgezopen had. Gij hebt nooit iets moeten
doen, gij zijt mogen gaan studeren. En
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d n e h L e u r in z i u a r t

om Lanoye heeft het tweede deel van zijn ‘Verdriet van België’ op de markt
gegooid: ‘Zwarte Tranen’. 513 bladzijden. Geel kaft. Voorafgegaan door ‘Het
Goddelijke Monster’. Veel bladzijden. Rood kaft. Zal worden gevolgd door’Boze
Tongen’. Veel bladzijden. Zwart kaft. Maak de optelsom en je bekomt: ‘Hetgoddelijkemonsterzwartetranenbozetongen’. Zeer veel bladzijden. De Belgische driekleur en meteen ook het thema van Lanoye’s trilogie: België.

Wat voorafging: Katrien Deschryver, telg
uit een vooraanstaande familie die met
haken en ogen aan elkaar hangt en haa
naam heeft gemaakt in de tapijtenindustrie
en de politiek, schiet per ongeluk haar man
dood. Het onderzoek naar ‘de moord’ legt
bij toeval de corrupte praktijken van de
familie Deschryver bloot.
Tom Lanoye heeft in Katriens karakter
België geschetst: er gebeuren rampen zonder dat ze er zelf iets aan kan of wil doen.
Alles kan en alles mag. Om de parallel tussen België en het verhaal verder uit te spinnen, verwijst Lanoye uiterst indiscreet naar
waargebeurde feiten: witte marsen, notitieboekjes, een mosselarrest, volksdemagogie
a la Paul Marchal, een ontsnapping uit de
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wie heeft daar voor gezorgd, zoudt ge
peinzen? Ik, ja, ik. Zo is ‘t niet moeilijk
om met een BMW rond te rijden.” “Een
Mercedes, Gerard, we rijden met een
Mercedes,” verbetert tante Elza, zijn
schoonzuster, hem. Tante Simonne, die
het allemaal niet meer kan verdragen,
krijgt Gerard na veel sleuren en trekken
dan toch mee naar huis.
Behalve het principe ‘ik moet een groter
huis hebben dan mijn gebuur’ , draagt
de Vlaming nog een andere waarde hoog
in het vaandel: 'houd uw familie in ere,
want ge weet maar nooit wanneer ze nog
eens van pas kan komen.'
Twee dagen later staat tante Elza bij
Simonne in de beenhouwerij. “Twee
biefstukskes, Simonne, maar malse,
want vorige keer heeft onze François zijn
valse tanden bijna kapot gebeten.”
“Komt in orde, Elza. A propos, een
schoon familiefeest hé.”

gevangenis, enzovoort. Allemaal fijne ahaerlebnissen, daar niets van, maar de persiflages zijn er vaak met de haren bijgesleurd,
te doorzichtig. Zo wordt warenhuis ‘De
Panter’ (ja hoor ‘den Delhaize’) wel eens
overvallen door ‘De Bende’. Moge Lanoye
voor deze flauwe mop gestraft worden met
jeuk en een kort armpje.

poëtisch doen. ouer mets

Nu, Lanoye kan schrijven. Hij kan als geen
ander taalregisters bespelen. In scherpe
humor blinkt hij uit. Een neus voor karaktertekeningen. Lanoye wil dit echter ook
laten zien. Ellenlange uitwijdingen over
niets. Lanoye spuit zijn gal over België.
Allemaal tof, maar de toon is vaak hoog-

moedig en ruikt naar meerderwaardigheidscomplexen. Hij schildert België vanuit
vogelperspectief, smalend neerkijkend op
het klootjesvolk. Beschrijft hij een Vlaamse
huiskamer, klinkt er minachting door die
zijn weerga niet kent. Hij probeert deze
hubris te maskeren met een dunne nevel
van gemoedelijkheid, maar tevergeefs. Jammer eigenlijk, want België is inderdaad een
bizar landje, dat steeds moet aanschouwd
worden met een gevoel van ‘Dit kan nergens anders dan bij ons gebeuren’. Wees
dan toch minder zwart, meneer Lanoye.
Wees een beetje trots. Laat die verholen
schaamte toch varen.
Vanuit literair oogpunt is Zwarte Tranen
schitterend: afwisseling in stijl, een mooi
opzet, een zelfmoordscène om van te smullen en ongeveer tien schater-lachmomenten.

francme
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Les rois gagas e t Les fous rogaLes:
I

gestoorde uorsten

n deze tijden van massaal gekwijl over Hare Verse Royale Maagdelijkheid en Haren Harlekijn, kun je je afvragen of je er in Hun
plaats niet krankjorum van zou worden, van dat leven in het
koninklijke protocollaire keurslijf. In het Museum Dr. Guislain
zoemt de tentoonstelling Gestoorde Vorsten in op de overeenkomst tussen dat protocollaire keurslijf en de dwangbuis en de
dunne grens tussen echte’ en ingebeelde’ macht.
Veel blauwbloeden gingen ten onder aan door haar maagdelijkheid. Keizer Karei
het contrast tussen het aloude ideaal van de ensceneerde zijn eigen begrafenis en Chaka
immer geestelijk en fysiek gezonde 'roi sol- Zoeloe verbood zwangerschap toen hij

eil' en de ziekte, het isolement en de aftakeling die hen in werkelijkheid plaagden. De
collectie cartoons, teksten en gravures geeft
je de indruk dat de geschiedenis grotendels geschreven is door knettergekke heersers
De meest frappante kunst in deze zaal spelt in op de mythe rond de zestiende- eeuwse
'Bloedgravin' Erzsebet Bathory. Zij zou
zich gebaad hebben in het bloed van dienstmaagden. Kunstenares Erzsebet verdedigt
de gravin. In haar werk identificeert ze zich
met Bathory en zo benadrukt ze de grens
tussen mythe en werkelijkheid.
Via curiositeitenkabinetten en brieven van
psychiaters wordt duidelijk dat het fenomeen van de "gestoorde vorst" eigenlijk
zeer menselijk is. Malle King George III
reed op hobbelpaarden door zijn paleis. Elisabeth I was ziekelijk geobsedeerd was

rouwde om zijn 'moeder. Door hun stamboom gedwongen om goddelijk te zijn, werden al deze vorsten soms machtsgeil. Maar,
in naam van de macht, waren zij vooral
slachtoffers van politieke intriges, gearrangeerde huwelijken en een verwrongen familieleven.

Loony Kinqöoms

Het tweede luik van Gestoorde Vorsten
toont kunst van psychiatrische patiënten en
bekijkt het duo macht- waanzin van een
andere kant. Hiér wordt het kruispunt van
de tentoonstelling blootgelegd. Terwijl de
vorstelijke maclit emotionele en mentale
wonden slaat, hebben 'gewone' mensen met
eenzelfde soort wonden een imaginair
koninkrijk nodig om weer greep op de realiteit te krijgen. Dat levert boeiende 'Art

Brut' op. Er zijn de typische schilderijen van
de 'Napoleongek', en ook dolgedraaide
koninkrijkjes, paleizen van de geest, in verf,
glas of blik. Paradoxaal genoeg zijn de wonden uit het verleden van zowat al deze
artiesten juist veroorzaakt door de megalomane machthebbers, met Adolf H. op kop.
In hun werk worden de artiesten zelf aanvoerder van een park minutieus ineengestoken locomotieven, de prinses van een kleurrijk poppenhuis of duivel van het Derde Rijk.

de macht uan perfectie

Een kleiner deel van de tentoonstelling gaat
in op de link tussen macht en fysieke misvorming. Een parade mismaakte schepsels
illustreert hoe machthebbers zich omringden met een rariteitenkabinet dat de eigen
perfectie moest benadrukken. Naar de
afbeeldingen van de vorsten te oordelen,
zouden sommigen zelf niet misstaan hebben
in hun eigen freakshows. Een Panoramareportage over Amerikaanse driejarigen die
deelnemen aan missverkiezingen is de
hedendaagse versie van de freakshow en
toont nog maar eens hoe de dorst naar roem
waanzinnige mensen oplevert. In dit geval
zijn het piepjonge prinsesjes die in een
levensgevaarlijke illusie leven: dat ze de
mooiste en dus de machtigste prinses zijn.
Say your prayers, Mathilde!
"Gestoorde Vorsten" is het thema van en
een aanloop naar het Time Festival 2000.
De tentoonstelling loopt nog tot 31 m ei 2000
in het Museum Dr. Guislain.
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KLezz c o m b o -

K o o s je r oi poLLoi

De geschiedenis lijkt zich te herhalen. In Schamper 372 bespraken wij
David Krakauer’s 'Klezmer Madness' en Joseph Haydns ‘Die Schöpfung’. In
deze Schamper bespreken wij G.F. Handels Messiah’ en het 'Klezz combo'.
In onze oneindige wijsheid poogden wij ons vorig klezmer-artikel te recycleren. Een niet bij naam genoemde redacteur wees -in zijn oneindige gluiperigheid- onze hoofdredacteur op ons idee. Wij zagen ons dan ook genodzaakt om vooralsnog een artikeltje uit de mouw te schudden. Die redacteur krijgen we nog wel, en die coup d’état komt er ook wel (oeps, grapje
Bart).
Als wereldburger bent u uiteraard begaan
met onze medemens. Op zoek naar andere
ervaringen en culturen, heeft u al aan menig
niet-westers ritueel deelgenomen. Die peyote en zweethut waren zeker voor herhaling
vatbaar. Dat koeienbloed vermengd met
urine daarentegen niet. U heeft nog even
overwogen om ook een besnijdenis te
ondergaan, maar bij nader informeren er
toch maar van afgezien. Alles heeft zijn grenzen, ook meeleven met andere culturen.
Gelukkig is er nog de klezm er. De wat? De
klezmer. Zo u wil weten wat klezmer is, kan
u altijd Schamper 372 raadplegen, of
gewoon verder lezen. Bij gebrek aan nuttigere tijdsbestedingen willen we u nog wel
even opnieuw inwijden in de wondere
wereld der klezmer.

eig e n s t e m

Klezmer (klejzem er. instrument van het
lied) aanzien als de aloude joodse feestmuziek, is een van de weinige (? -laat de zionisten, historici en ander tuig van de richel
er zich maar over uitspreken) positieve
gevolgen van de joodse diaspora. Klezmorim (muzikanten) trokken van stad tot stad
om huwelijks- en andere feesten op te vrolijken. De muziekkennis werd van generatie
op generatie doorgegeven en klezmerfamilies huwden onderling. Als u denkt dat dit
tot protectionisme en inteelt binnen de
muziektraditie leidde, slaat u de bal meer
dan mis. Klezmer mag dan wel van joodse
oorsprong zijn -ze zijn nu eenmaal niet
bekend om hun gigantische assimilatiegewilligheid- en ontstaan zijn in de 19e eeuw joden waren een aparte bevolkingsgroep
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toch vandaan halen. De productie, een kindje van choreograaf Abdelaziz Sarrokh, was
een uitgelokte danscrash tussen hip hop en
klassieke muziek. De muziek, een creatie
van Rik Verstrepen, arts van opleiding en
bekend van zijn capriolen bij Fukkeduk en
Cro Magnon, is te omschrijven als een compositie voor piano, cello en draaitafels. De
compositie uitgebracht onder de naam
Zheel, leidt deze avond een geheel eigen
leven, zij het in licht gewijzigde vorm. Zo zijn
ondermeer de dansers eruit gesmeten -serves them right, the fagots- en is de piano ver-
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U hoort het: klezmer is veelzijdiger dan de
huidige regering. Wilt u uw muzikale horizonten uitbreiden, een rijke muzikale traditie ondergaan of gewoon een leuk avondje
uit beleven, ga dan naar een klezmer-avond.
Wie het Vijfde Internationaal Joods Muziekfestival in Antwerpen gemist heeft, krijgt een
nieuwe kans. Klezmer is weer hot, boys and
girls. En wie twijfelt, kan altijd de dubbel-CD
The soul o f klezm er eens beluisteren. Ga
met Jawhe, die man komt zo al weinig buiten.
Klezz combo - vzw trefpunt Gent - 27
decem ber-gratis

jacoDs broeder

La uoie c o c K ta n

De sympathieke mensen van eigen stem hebben ons al op menig
aangenaam optreden verrast en ze zien er geen graten in om dit
nog te doen. Om het jaareinde feestelijk af te sluiten laten ze dan
ook weerom twee toffe groepjes die de muzikale barrières platwalsen aantreden. En dat ter meerdere eer en glorie van u en uw partner, in casu keizer Karei.
Trio Via is een logisch uitvloeisel van de
dansproductie Via -waar blijven ze die titels

binnen een samenleving-, toch sijpeldn er
nog culturele invloeden binnen. De joodse
invloed is terug te vinden binnen de sabbatmelodieën, thora-recitaties en chassidische
gebeden. Maar afhankelijk van de streek
wisten ook oosteuropese volksmuziek, jazz,
vaudeville, charleston (US) en zelfs tango en
circusmuziek (Zuid-Amerika) de klezmertraditie te beïnvloeden.

vangen door een accordeon. De officiële
reden is dat een accordeon zich leent tot
meer improvisatie. Wij weten echter beter:
de beruchte lumbago sloeg weer toe. Piano
tillen is er voorlopig niet meer bij.

Steve Buscemi, tot voor enkele jaren een

onbekend acteurtje uit derderangsfilms, wist
via zijn onsterfelijke vertolking in Reservoir
Dogs op te klimmen tot gevierd acteur bij
alles wat zichzelf links en progressief
beschouwt. Het mag u dan ook niet verwonderen dat zelfs limburgers de man kennen ja, we zijn in onze flauwe 'lach -eens -meteen -limburger- periode', sorry Jeroen

Rombaut. Eén van die Limburgers is Dirk
Swartenbroeckx, vanaf heden bij ieder van

u bekend als de man achter het danceproject Buscemi. Buscemi bracht tot op heden
twee maxi's uit, waarop in allerbeste Belgische traditie drum 'n bass, techno en electric
jazzgrooves aan frivole gitaarpartijen gelinkt
werden. Het geheel is een explosieve cocktail -shaken not stirred- die zijn aanval vooral op de onderbuik richt. Wat kan u nog
meer wensen.
U leest het. Ook Eigen Stem neemt afscheid
van de jaren negentig in schoonheid. En net
als wij ons beloven zij er volgend jaar terug
te zijn. Tenzij Nostradamus toch nog gelijk
krijgt.
Eigen Stem: Trio Via + Buscemi - 20 december - Groenzaal St. Bavo H um aniora

joyous öuscemi

g. f . Händel -

bakske u o i m e t s t r o ?

Oplettende schampeiTezers die, bij gebrek aan enig persoonlijk
leven, Schamper elke dag voor het slapengaan lezen, herinneren
zich vast nog wel ons stukje over Haydn. Met het einde van dit
decennium (ha, daar hebben we u milleniumcriticus) in zicht leek
het onze hoofdredacteur een goed idee om ‘nog eens iets over
klassieke muziek te schrijven’. Met bezwaard gemoed trokken wij
richting onze muziekkenner (zie Schamper 372).

Onze cultuurminnaar begroette ons allerhar- van het Te deunt (1713), dat hij ter gelegentelijkst alvorens de bondage boven te halen. heid van de vrede van Utrecht componeer‘Waar wil je meer over weten, jonge vriend ?’ de, in jouw bladje aan bod laten komen. Zal
vroeg hij ons zijn leren masker aantrekken- ik je iets meer vertellen over zijn beruchte
de. ‘We willen G.F. Handels Messiah Johannespassie (1704)? Of wil je misschien
bespreken’, zeiden wij onversaagd. ‘Wat! Die maar direct overspringen op zijn bekendste
paap! Die zeventiende eeuwse Engelse fat werkje Hallelujah, dat zo op ongeveer iedevan Duitse afkomst. De organist die in het re verzamel-CD verschijnt? Schrijf het volDuitse Halle zijn rechtenstudie afmaakte om gende maar op: zijn opera’s worden gekendaarna clavenist en violist bij de Hamburgse merkt door weinig actie. Ze bestaan meestal
opera te worden? De prutser die op twintig- uit een serie aria’s, enige duetten of terzetjarige leeftijd zijn eerste opera Almira en ten en een slotkoor. De grote betekenis van
Nero schreef. Dat componistje dat na zijn Händel ligt in zijn oratoria, wat hij in geheel
terugkeer uit Italië, waar hij met enorm res- nieuwe banen leidde. Zijn modulaties zijn in
pect behandeld werd, tot hofkapelmeester dit genre afwisselender dan in zijn andere
van de keurvorst van Hannover werd werken. De polyfonie (meerstemmigheid,
benoemd ?’
onnozelaar) komt in deze werken tot grote
’Als ik het goed begrijp, wil je de componist bloei. En wat Messiah betreft, dat werk staat

prémaman en combat

Leeuuuin

Melige melodietjes lagen nochtans voor het
grijpen: Emma is beroepscelliste. Ze is
levenslustig, goedlachs en verliefd op de
'futur papa', Simon (Laurent Lucas). Het
zijn allemaal elementen die ze meer dan

Händel - Messiah - 21 decem ber- Christus
Koningkerk, Rerum-Novarumplein 25

jozefs boreling

haut Les coeurs!

"J' emmerde la nature!", zegt Emma in Haut les Coeurs! Tussen
deze twee uitroepingstekens zit het verhaal van Solveig Anspach,
Ijslands-Franse documentairemaakster en moeder van een vierjarig
dochtertje. Bijna was ze er niet geweest, die prachtdochter. Een
boosaardig kankergezwel groeide in de linkerborst van de zwangere Solveig en bedreigde zo niet één, maar twee levens. Maar de
mama in spe liet de gruwel van de natuur haar tanden zien.
Haut les Coeurs! is Anspachs gedramatiserde verslag van haar gevecht. 'Goed voor een
all- American potje stroop', denkt mogelijk
de nuchtere Europeaan in u. Maar Anspach
heeft haar genen én haar achtergrond mee:
als Française en als documentairemaakster
brengt ze het verhaal van haar alter ego,
Emma (een prachtrol van Karin Viard)
met subtiliteit en realiteitszin. Anspach weet
maar al te goed dat er geen zweverige strijkkwartetten zijn die Emma begeleiden op
weg naar de zoveelste chemotherapie die
haar kan genezen maar haar baby doden.

alleen in de literatuur, het is zo zuiver, zo
juist in verhoudingen, zo vol innerlijke spanningen dat het een blijvend hoogtepunt is in
zijn genre.’
’U vindt het dus een goed stuk ?’ probeerde
ik nog. ‘Eruit’, brulde hij, ‘je hebt twee
seconden alvorens ik Gorécki en Stockhausen (zijn pitbulls-nvdr) op je loslaat. En waag
het niet hier ooit nog een voet binnen te zetten. Het idee alleen al om die paapse worstenvreter met Britse pretenties te bespreken.’ De rest was niet voor publicatie vatbaar. Wij kunnen u helaas niet veel zeggen
over Händel, behalve dan wat onze kenner
ook moge beweren dat Messiah wel degelijk
een prachtwerkje is. U zal hem niet tegenkomen op deze uitvoering, tenzij hij vooralsnog seattlegewijs wenst te protesteren tegen
de door hem verfoeide Händel.

FI LMM
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Een van Anspachs alternatieven voor stroperig sentiment is relativerende humor. De
scène waarin Emma een 'aanvullende' BH
koopt is daar een voorbeeld van. Haar scepsis contrasteert met de vrolijk kwebbelende
lingerieverkoopster. Het tweede alternatief
is afstandelijkheid. Anspach, die ook Ijslandse roots heeft, serveert een onderkoelde
film. De documentairestijl is een vangnet
boven de valkuil van de honingfilm, maar
emoties worden hier wel erg sterk teruggeschroefd. Het open einde ontwijkt het
gedrocht 'Happy End', maar je moet niet
alleen dat einde maar ook Emma's gevoelens invullen. Toch is H aut les Coeursl juist
daardoor niet alleen een film over moed,
maar ook een moedige film geworden. Een
film over Grote Thema's die je nu eens niét
aan het tearj erken zet.

nodig heeft tijdens haar leeuwinnengevecht
voor de baby. Nadat een witgejaste doktoor
haar met vals medelijden zegt dat ze niet
kan genezen zonder haar baby te verliezen,
overtuigt Simon Emma om een andere dokter te zoeken. Die geeft de tegendiagnose.
Dat, en het besef dat haar lichaam zowel de
dood als leven en liefde herbergt, zet Emma
aan de -steriele- handschoen op te nemen.
Stap voor stap verneem je wat een zwangere
kankerpatiënte moet doorstaan. De verschrikking van de opzwellende buik verblekt bij het haarverlies of het afscheid van de
linkerborst. Emma probeert haar vermoeden dat Simon haar niet meer aantrekkelijk H aut les Coeurs! speelt in de Sphinx
vindt zoveel mogelijk te ontkrachten, tot
een partijtje flirten met 'Een Ander' toe. Na
de geboorte van Juliette is dat niet meer
nodig: Simon wordt huisman terwijl Emma
haar laatste chemo ondergaat.

narnara

ghost dog uersus Kihujiro

F F ILM M

Kitano is allesbehalve opgezet met het jongetje maar sleurt hem mee naar zijn favoriete plaatsen van vertier (goktenten en dancings). Vanuit een zeker plichtsbesef vergezelt Kitano de jongen vooralsnog op zijn
reis. En hoe kan het anders, er ontstaat een
band tussen Kitano en het jongetje. Het verTakeshi 'Beat' Kitano is in eigen land, An sich zou het ons niet zo mogen verbazen haal bevat alle elementen om een oubollige
Japan, een sant. De man maakt deel uit van dat Kitano een ander pad inslaat. Kitano tearjerker van jewelste te maken. Maar Kitahet komische duo Two Beat, is novellist, maakte immers al eerder een intimistische no slaagt er in alle valstrikken handig te ontschilder en cineast. Een bezig baasje kortom. parabel: A scene a t the sea, zij het dat deze wijken. De film bevat naast de onvermijdeIn het Westen is Kitano voornamelijk in het Westen grotendeels onbekend bleef lijke gevoelige -niet melige- momenten tal
bekend als cineast van Yakuza (Japanse maf- Beweren dat Kitano met zijn achtste film van komische situaties (hun pogingen om
fia) parabels waarbij het gratuite geweld als voor de eerste maal intimiteit en gevoelig- een lift te bemachtigen) alsmede enkele
een louterende daad -zen-geweld als het heid in zijn film aan bod laat komen, is geweldscènes (het bloed kruipt waar het
ware- wordt afgebeeld. Leven en dood zijn onzin. Kitano nuanceerde het geweld in zijn niet gaan kan). Met Kikujiro heeft Kitano
voor de Kitano-personages irrelevante films steeds met rustigere momenten waar- andermaal bewezen dat ook in het land van
gebeurtenissen die hen toevallig overko- bij gevoelens en twijfels ook aan bod kwa- de rijzende zon prachtige films gemaakt
men. Kitano werd in het Westen binnen men. Je moest er echter oog voor hebben. worden.
cinefiele kringen bekend met Sonatine, het In Kikujiro lijkt Kitano het gegeven sentiafscheidsritueel van een in ongenade geval- mentaliteit tot volle uitbarsting te laten. De Ghost Dog en Kikujiro spelen in de Sphiwc
len yakuzabaas, een typisch Kitanovehikel film vertelt hoe een achtjarig jongetje samen
bulkend van het geweld. Kikujiro breekt met de verlopen yakuza Kitano op zoek gaat
min of meer met deze gewelddadige tradi- naar zijn moeder die hem bij zijn grootmoeder achterliet.
tie, door zijn intimistisch karakter.
Met Ghost Dog -way of the samurai heeft Jarmusch een prachtfilm afgeleverd. Als u
hem nu nog altijd niet gezien heeft, rest er u niets anders dan een boetekleed aan te
trekken en een pelgrimage richting ... (gelieve zelf in te vullen, afhankelijk van uw
religieuze strekking) te ondernemen. U kan absolutie krijgen door een bedrag op
onze rekening te storten (meer info, tel: 09/ 264 70 87) of door Kitano's Kikujiro te
bekijken; De keuze is aan u.

Japanse Pondage

the straight storg
David Lynch is back. De man die naam en faam verdiende met het
projecteren van zijn eigen nachtmerries op het witte doek, is met
het verstrijken der jaren merkbaar minzamer geworden. Waar
Lynch vroeger vooral in de onderkant van de maatschappij geïnteresseerd was, lijkt alles ditmaal peis en vree in Lynchland - een kutterm uitgevonden door recensenten. Geen psychopaten, misvormde
wezens of tijdruimte continuüm-verschuivingen die ons hoofdpersonage kwellen, slechts sympathieke, eenvoudige mensen.
The Straight Story, Lynch's achtste langspelfilm, is het rechtlijnige (straight) verhaal van
Alvin Straight. Alvin heeft in geen tien jaar
nog met zijn broer gesproken, en dit vanwege een vete die niemand zich nog herinnert.
Als Alvin te horen krijgt dat zijn broer Lyle
een beroerte heeft gekregen, besluit hij die
te bezoeken. Alvin beseft dat geen van beiden het eeuwige leven heeft en wil zich met
zijn broer verzoenen voor het te laat is. Halfblind en slecht te been besluit de koppige
Alvin de lange reis (370 mijl) alleen en op
een ongewoon vervoermiddel af te leggen.
Met een oude John Deere grasmaaier begint
hij aan zijn lange eenzame reis.
Tijdens zijn lange tocht ontmoet Alvin
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slechts behulpzame mensen, die allen ten
zeerste begaan zijn met zijn queeste. Hij ontvangt alle hulp in dankbaarheid maar laat er
zich door niemand toe brengen zijn ongewoon vervoermiddel voor een meer conventioneel middel in te ruilen. Hij zal zijn reis
beëindigen zoals hij ze begonnen is: met zijn
grasmaaier.
The Straight Story is een ode aan de een-

voudige waarden in het leven. Met dit eenvoudige verhaal, gebaseerd op waar gebeurde feiten, lijkt Lynch eindelijk zijn demonen
bezworen te hebben. Richard Famsworth
zet een prachtprestatie neer als de weemoedige Alvin Straight, zonder hierbij Sissy

F F ILM M
Spaceks geniale vertolking als Alvins achterlijke dochter uit het oog te verliezen. Hoe
a-typisch The Straight Story ook mag lijken,
de echte Lynch-adept herkent de meesters
visie in verscheidene scènes. Tijdens het
ondergaan van de film kregen wij meermals het gevoel dat er elk moment een psychopaat luid brullend 'It ain't a crime to fuck fifty
racing turtles, baby' uit het korenveld zou
verschijnen. Het speet ons niet dat zij netjes
verborgen bleven.
David Lynch heeft nogmaals bewezen een
groot cineast te zijn. The Straight Story mag
in Cannes dan wel op gemengde gevoelens
onthaald zijn, wij waren alvast volledig van
kaart. The Straight Story: we hebben veel
gelachen en ook wel een beetje gehuild.
The straight story speelt in Studioskoop

jeffrey deaumont

hnngeri eri conuenteri
WS
AK-Unief
VLAM
KUC
GBK

AAGENDAA

Thema-avond Jupiter en Saturnus, aansluitend waarnemingsavond,
Kelder S9, Krijgskan 281
' ,
De Vreugde van Vlaanderen, toneel, Sparrestraat IA, stipt om 20u

Massacantus

Massacantus, ‘t Kuipke
Kerstviering en kerstcantus, Kortrijksepoortstraat 254
Massacantus, inschrijven verplicht in het GBK-lokaal,
afspraak in de Ledeganck, 18.30u
7de editie, ‘t Kuipke

Geografica
KMF
VGK

Winternachtfuif in de Astrid
Fuif: Cuisine Vinyle, Sioux, Platteberg 8, 22u
pannekoeken en hartverwarmend drankje, Bandijn 2

MB

collectieve blok, tot 9 januari: hoe studeren;
info: elke vrijdag van 12.30 u tot l4u aan de stand in
het Studentenrestaurant Overpoort

AK-Unief

Apocalyptisch Bacterieel Avondje, verrassingsavond ter afsluiting
van een millenium, Sparrestraat IA

VGK

reis naar Slovenië en Venetië, tot 9 januari, meer info bij VGK zelf

KHK

reis naar Egypte, tot 17 januari, info bij Vanessa van KHK, St.-Hubertusstraat 2

MLB

vormingsavond over het regeerakkoord, Parochiale Kring Heilig Hart,
Heilig Hartplein St.-Amandsberg, 19ul5 Blandijn, activiteit 19.30u

VGK

galabal, galazaal Vooruit

urijkaarten

5 vrijkaarten voor ieder concert in zaal Logos.
Kaartje sturen naar Schamper, St.-Pietersnieuwstraat 45, 9000 Gent.

coLQfon redactie

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:

Schamper

Scham perredactie - Studentenhuis De Brug
St-P ietersnieuw straat 45
9 0 0 0 Gent
0 9 /2 6 4 .7 0 .8 7
scham per@ student. rug.ac.be
R ek.n r.: 8 9 0 -0 1 4 4 0 4 9 -3 5

Lezersbrieven zijn welkom, liefst op diskette. Naamloos is prullenmand. 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
V eran tw o o rd elijke uitgever:

Bart Haeck
St-Pietersnieuwstraat 45, 9000 Gent
D ru kkerij:

Druk in de Weer c.v., Forelstraat 35, 9000 Gent

H oofdredacteur

mm

IfSÜ

Bart Haeck

mm

Coördinator

Maarten De Gendt
A dvertenties

Niels De Decker
Eindredactie

Nelleke De Gendt, Vicky Vanhoutte, David de Wolf, Barbara Debusschere, Nele De Wachter
Redactie

Bart Aerts, Jürgen Boel, Maartje Braeckman, Frederic Bruynings, Andy Cobbaut, Mong Cocquyt, Bart
Cosyns, Niets De Decker, Maarten De Gendt, Nelteke De Gendt, Bert De Vuyst, Nele De Wachter, David De
Wolf, Barbara Debusschere, Bart Haeck, Vincent Janssens, Manu Keuleers, David Logie, Frederik Maes,
Alain Merckaert, Erwin Plancke, Annelies Poppe, Nicolas Quaghebuer, Samuel Slap, Jarno Van De Walle,
Tim Van der Mensbrugghe, Boyd Van Hoeij, Sophie Vanwelsenaere, Jan Vermeulen, Judit Verstraete, Bart
Zoete
O ntw erp Lay-out

Mong Cocquyt

Vormgeving
Papieren versie: Jan Vermeulen, Tom De Paepe,
In te rn e t ve rsie : Jan Vermeulen, Bert de Vuyst
Cover: Thomas Verbeke
Cartoons

Mong Cocquyt

Maarten De Gendt
Foto’s

Vincent Janssens, Bart Haeck
Schamper op in te rn e t

http://www.schamper.rug.ac.be
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•donderdag 2 3 /1 2

Tussen donker en licht - Jan Hautekiet en Wigbert, Bert Embrechts, Neeka en DJ Doctor
Groove - Balzaal Vooruit
•zondag 2 6 /1 2

Stand-up Comedians - KNS (NTG) - llu 3 0
•vrijd a g 3 1 /1 2

Planet Productions ICC De Roze Schelp Tequilla
Historisch Eeuwwisselingsconcert + diner - De
Rode Pomp - 20u30
De Langste Nacht - Flanders Expo
Oudejaarsavondeetfestijn en feest (Eskimo)- Dj
Kris
•zaterd ag 0 1 /0 1

Nieuwjaarsconcert - KNS (NTG) - 19u00
•zondag 0 2 /0 1

Singer-songwriters - KNS (NTG) - llu 3 0
•woensdag 0 5 /0 1

Keizer Karei: Timefestival Gestoorde Vorsten Victoria
•vrijd a g 0 7 /0 1

Het Symfonierkest van Vlaanderen - De Bijloke
- 20u
•m aandag 1 0 /0 1

Vlaams Radio Orkest - De Bijloke - 20u
•donderdag 1 3 /0 1

Chansons d'Eve - De Rode Pomp - 20u
Prometheus Ensemble - Vooruit - 20u
II Fondamento - De Bijloke - 20u

Diep in het bos - Minard 20/1 en 22/1
Zangzaad - De Kopergietery 8/1 en 9/1
Peter Pan - KNS (NTG) 2/1, 3/1 - 14u en 12/1, 16/1 om 19u
Het Jachtgezelschap - Minard 11/1 en 15/1 om 20u
Closer - NTG2 - Minnemeers 8/1, 9/1, 12/1 en 15/1 om 20u
Vier mannen/Spa/Hondenspel - Vooruit 18/1 en 19/1 om 20u
Geitenjong - De Kopergietery 28/1, 29/1 om 20u
Keizer Karei en de verbeelding van de
19de eeuw - Museum voor Schone Kunsten tot 19/3
Gezichtsbedrog en optische illusies - Illuseum - tot 26/12
Ons industrieel verleden - MIAT tot 31/12
Het hobbelpaard - Museum voor Volkskunde
tot 27/2
De vrouw achter de schermen en op de
barricade - Museum voor Industriële Archeologie en Textiel - tot 31/12/2001
VTB-VAB Reishappening - Flanders Expo 15/1 en 16/1

•vrijd a g 1 4 /0 1

Herdenkingsevenementen Keizer Karei:
Carolus V - Sint-Pietersabdij - tot 30/1

•zaterd ag 1 5 /0 1

Herdenkingsevenementen Keizer Karei:
Mise-en-scène. Keizer Karei en de verbeelding van de 19de eeuw - tot 19/3

•zondag 1 6 /0 1

Herdenkingsevenementen Keizer Karei:
"Over the edges" - De hoeken van Gent van 4/1 tot 30/6

Schubert: Winterreise - De Rode Pomp - 20u
Moscow Chamber Solists Minifestival I - De
Rode Pomp - 20u
Blazerensemble Serenata Forlana - De Rode
Pomp - 15u00
•vrijd a g 2 1 /0 1

Het Collectief: Bach versus Avant-Garde - De
Rode Pomp 20u
•zaterd ag 2 2 /0 1

Chopin, Enesco en Brahms - De Rode Pomp 20u
Onbetrouwbaar Vertrouwelijk - Vooruit - 20u

De volledige kalender is te vinden op
h ttp ://w w w .tfo ru m .c o m

elke maand NTG film- en theatertickets te
winnnen. Deelnemen kan door een vraag te
beantwoorden op http://www.tforum.com
Ook uw activiteiten kunnen door 't Forum in de
kalender worden opgenomen
info@tforum.com

