Goede v o o r n e m e n s
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et nieuwe jaar kende wat ons betreft een schitterende start. Want wie mochten wij tijdens ons jaarlijkse
bezinningsperiode waarin onze gedachten uitgaan naar hen die het minder goed dan ons hebben, op ons
kleine breedbeeldschermpje ontvangen? Niemand minder dan twee van onze favoriete Kort-subjecten: Jan Hoet
en de kindjes. De Gentse cultuurpaus had de kleine snotters uitgenodigd voor een nachtje cultuur en ander leuks.
Het was trouwens één van de weinige keren dat iemand begreep waar Hoet het over had.

Over die kleine deugnieten gesproken: het
Gentse stadsbestuur heeft op het Fonteineplein nieuwe speelvoorzieningen voor
kinderen geplaatst. Nu kunnen de kleine
schatjes naar hartelust basketten zonder het
gevaar te lopen onder een auto terecht te
komen. En net nu wij ons rijbewijs gehaald
hebben. Meer info: 09/225.68.59 £££ We
blijven nog even bij de kinderen en de
ballen. De sportdienst van Gent organiseert
een reeks minitennis voor kinderen. Het
materiaal wordt door de sportdienst ter
beschikking gesteld, voor de kinderen moet
u nog altijd zelf zorgen. Meer info:
09/222.53.10 £££ ‘In onzen tijd...’ horen
wij overgrootva al mummelen bij het horen
van voorgaand bericht. Wilt u weten hoe het
er vroeger aan toe ging zonder grootva’s
gemekker aan te horen, begeeft u dan naar
Archief Onderwijs - Stad Gent. De heer
Van Bost heeft aldaar voor u de bijzondere
tentoonstelling De School van Toen op
poten gezet. Onderwerp van dienst is keizer
karel en het schoolgebeuren. Allen
daarheen. Meer info: 09/225.29.03 £££
Kleuters en bejaarden: het verschil is kleiner
dan u denkt. Beiden eisen continu de aandacht op, hebben problemen met het vermalen van hun voedsel en kunnen hun plas
nauwelijks ophouden. De stad Gent (bless
them) heeft besloten onze incontinente
medeburgers financieel tegemoet te komen,
met een natje en een droogje als het ware.
Meer info: 09/266.76.21 £££ Kan de Gentse
begroting dit wel dragen, hoor ik de
muggenzifter in u mompelen. Zo u
harteloze cijferaar hier aan twijfelt, kan u altijd de begroting en begrotingsrekening van
de stad Gent raadplegen op internet. Meer
info: 09/266.77.31 £££ Flikken, het VRTprogramma waar Gent zo graag mee uitpakt,
was ook een doorn in het oog van menig
cijferaar. De stad Gent echter acht de
samenwerking voor herhaling vatbaar. Zij
promoten de stad Gent als filmlocatie. Het
schamperlokaal komt in aanmerking als
plaats van samenkomst voor druggebrui-
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kers, anarchisten en syfillislijders. Weinig
verschillend met de realiteit dus. Meer info:
09/239.42.79 £££ Drugs, nu ook in Gent.
Met No shit pakt de Gentse Drugpreventie
uit met een nieuwe brochure over drugs en
druggebruik. Het geheel is geschreven in
een stijl die appeleert aan jongeren. De
flashy outfit is vooral onder de invloed van
LSD enorm kleurrijk. Alle info:
09/225.08.13. Alle bestellingen: de dealer
om de hoek. £££ No(g) shit. Aan de Brugse
Poort heeft het bestuur nu ook hondentoiletten en een losloopweide geïnstalleerd.
Gedaan met het tussen twee dampende
drollen laveren. Het hondentoilet aan het
Rabot bracht alvast volgende oogst op in de
topmaand juli: 3875 kilo te vertalen in 262
drollen. Meer info: 09/239.43.90 £££ Onze
homosexuele medemens moet het ons maar
vergeven dat wij van honden naar hen overstappen. Boys Town, het holebi-radioprogramma is vanaf nu ook via internet te
beluisteren, en wel op volgend adres:
http://listen.to/boystown. Meer info:
09/329.82.38 £££ De volgende Was het
‘70, ‘80, ‘90 -fuif vindt nu 29 januari plaats
in het Gentse Kuipke. An sich is daar weinig
interessant aan, ware het niet dat deze fuif
i.s.m. Verkeerd Geparkeerd loopt. Het
Studio Brusselpubliek is open-minded,
aldus de lieve mensen van verkeerd geparkeerd. maar als Studio Brussel zo openminded is, waarom zenden zij Boys Town
dan niet uit? Of ligt het aan ons? Meer info:
09/239.43.90 £££ Ter voorbereiding van
deze fuif kan u misschien nog enkele
danspasjes inoefenen. Per slot van rekening
dient u op het vlak van elegantie in menig
neushoorn uw meerdere te erkennen.
Schamper brengt echter raad. Onder het
motto Tango is één lichaam met vier
benen, wordt een nieuwe lessenreeks
Argentijnse Tango ingeluid. Meer info:
vzw.Tormenta@village.uunet.be £££
Wereldverbeteraars en vrijwilligers, volgende berichten zijn speciaal voor u. De
Groene Vallei is in gevaar! Hoe te ageren

tegen de gemene megalomane bouwprojectontwikkelaars. Slechts één adres:
http://www.welcome.to/groenevalleigro
en. Doen, tenzij u zich natuurlijk geëngageerd heeft voor de wereldvrede. £££
Want dan heeft u immers een mail gestuurd
naar pol@motherearth.org of naar hun
website: www.motherearth.org. De pacifist in ons pinkt een traantje weg bij het
lezen van hun petitie. £££ Maar geen tijd om
te verpozen. Blindenzorg Licht en Liefde
vzw zoekt nog steeds vrijwilligers om hun
leden op uitstapjes te begeleiden. Meer info:
09/346.75.35. £££ Ziet u blinden niet zo
zitten, dan heeft crisiopvangcentrum De
Schelp mogelijk iets naar uw gading. Zij
zoeken vrijwilligers voor weekend- en nachtpermanentie. Hun cliënten zijn mensen met
psychosociale problemen, ook wel eens nutcases genoemd. Meer info: 09/223.97.91
£££ U kan met die mensen bijvoorbeeld
eens bridgen. Het GUSB start speciaal voor
u een gratis lessenreeks Bridge. Meer info:
09/ 366.35.78. £££ Nederlands voor
anderstaligen, nu opnieuw in Gent. Het
talencentrum organiseert cursussen Nederlands voor anderstaligen. Nu lijkt het ons
redelijk ridicuul om dit bericht in het Nederlands te plaatsen. Maar ja, wie zijn wij? Meer
info: 09/264.36.81 £££ Het nut van deze
lessen is groot, heel groot. De Gentse universiteit mag het spreekverbod voor het
Vlaams Blok niet handhaven. Maar dankzij
de lessen van het talencentrum kan
iedereen de debatten met deze toffe partij
volgen. En met deze vrolijke noot nemen wij
alweer afscheid van u. Het ga u goed.
Erratum: het e-mailadres in Schamper 376
is verkeerd. Voor de Musicologica-wedstrijd mailt u naar:
Jeroen.vanacker@student.kuleuven.ac.be.

Jan Boedel
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DE VRAAG VAN EEN
HALF MILJOEN
Vorige week werd de beleidsnota van minister Vanderpoorten voorgesteld. Die nota
zet onder meer de deur open voor het herbekijken van het inschrijvingsgeld.
Momenteel kan het inschrijvingsgeld voor voortgezette academische opleidingen in
theorie al oplopen tot een paar honderdduizen frank BEF per jaar. Rector Oosterlinck van de KUL, opperde verleden week in een interview met Veto dat hij het voor
bepaalde opleidingen geen probleem vindt dat het inschrijvingsgeld in de toekomst
de kaap van het half miljoen zou overschrijden. De reden daarvoor is volgens hem
dat in bepaalde richtingen zoals Tax Planning het inschrijvingsgeld geleend kan worden. Door het diploma raak je zonder veel problemen aan een goed betaalde job,
zodat je makkelijk het geld kan terugbetalen. Een investering in je eigen toekomst.
Het is volgens mij een redenering die niet alleen staat en die leeft bij veel voorstanders van het verhoogde inschrijvingsgeld voor V.A.O.’s. Ze willen ermee aantonen dat het onderwijs, ondanks het geldgebrek, toch betaalbaar blijft voor iedereen.
Een eerste praktisch probleem is dat ik er sterke twijfels bij heb of wel iedereen zo
makkelijk voor een paar jaar een half miljoen kan missen. Studeren kost op zich al
veel, en waarschijnlijk is dat voor sommigen de druppel die de emmer doet overlopen, of het laatste gat dat de portefeuille doet leeglopen. En het verschil tussen voldoen aan de criteria om een studiebeurs te krijgen en vijfhonderd duizend frank
inschrijvingsgeld kunnen betalen, is volgens mij nogal groot.
Een tweede en meer fundamenteel probleem is dat deze redenering enkel opgaat
voor wie effectief in een bedrijf gaat werken. Ik geef toe dat de economische wereld
zeer belangrijk is in een maatschappij, maar we kunnen haar toch niet gaan gelijkstellen met de hele samenleving. Om terug te komen op het voorbeeld van de Tax
Planning, betekent dit dat alleen de bedrijven zouden kunnen beschikken over de
toplaag van goede fiscalisten die kunnen uitrekenen hoe er minst belastingen worden betaald. Een geïnteresseerde student die dezelfde kennis wil opdoen, maar liever bij de overheid zou gaan werken, of op de universiteit zou blijven, moet dan een
bijkomende barrière overwinnen. Hij of zij zal later namelijk niet dat stukje meer verdienen.
Een universiteit moet zijn studenten kunnen voorbereiden op het beroepsleven. Ik
denk echter niet dat de universiteit alléén daarvoor opgericht is. Het is ook de
bedoeling – hoe moeilijk dat ook is – om aan de zijlijn te staan en te wijzen op problemen die onzichtbaar zijn als je in het systeem zelf meedraait.
Daarom is het niet goed dat een groep in een samenleving het gros van de specialisten in een bepaalde materie voor zich kan reserveren. Ik vrees dat het net dat is wat
een inschrijvingsgeld dat niet voor iedereen betaalbaar is, kan teweegbrengen.

foto V. Janssens

bart haeck
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Vacature (m/v): computerfreak

E

tegenover 159 in ’98). Maar er is wel een
tendens merkbaar waarbij het aantal
industrieel ingenieurs informatica aan de
hogescholen toeneemt.” Hierbij rijst dan
ook de vraag of de eerder theoretische
opleiding aan de universiteit wel voldoende op de praktische behoeften van
De ondertekenaars hopen dat de over- heel goed dat er een nijpend gebrek aan de bedrijfswereld afgestemd is. Vooral
heid dit project steunt. Alleen deze steun informatici is. Alleen weten ze niet hoe de grote brok wiskunde die men als
kan de mensen ervan overtuigen dat de ze meer mensen kunnen aanzetten om informaticastudent te slikken krijgt,
schokoperatie nodig is. Andere landen voor deze studie te kiezen. “We kunnen wordt in onderwijs- en bedrijfskringen
beschikken over meerjarenplannen om toch moeilijk het niveau van deze studie betwist. Prof. Hoogewijs: “Wij hechten
extra ICT’ers op te leiden, België heeft naar beneden halen, opdat meer veel belang aan de wiskundige fundadit niet. Het is juist de bedoeling van de mensen zouden slagen. Uiteindelijk zijn menten. Het nut van wiskunde mag niet
schokverklaring om de overheid te de bedrijven ook niet gebaat met slecht onderschat worden.” Zo is een datamotiveren hiervan werk te maken. Ook opgeleide mensen,” aldus prof. Albert beheersysteem beveiligen een puur
voor tewerkstelling is dat heel belang- Hoogewijs (theoretische informatica). wiskundige aangelegenheid.” De
ondertekenaars van de schokverklaring
rijk. Mensen die afstuderen in de ICT,
Prof. Hoogewijs: “Wij stellen zelfs vast delen deze visie en raden 14-jarigen aan
vinden gegarandeerd een job.
dat het aantal inschrijvingen voor de om een richting met veel wiskunde te
Aan de Gentse universiteit beseft men richting informatica daalt (143 in ‘99 kiezen.

en twintigtal grote bedrijven ondertekenden onlangs de “ICTschokverklaring”. Het is een noodroep van computerbedrijven en
banken om meer informatici. Het onderwijs, in al zijn niveaus, levert maar
een duizendtal ICT-afgestudeerden per jaar op. In de praktijk zijn zeker
drie keer zoveel ICT’ers nodig. Een lichte jaarlijkse groei volstaat niet. Er
is wel degelijk een shockeffect nodig.

”Ik kan me best voorstellen dat bepaalde
bedrijven praktisch opgeleide mensen
willen die onmiddellijk aan de slag kunnen gaan. Dat is evenwel onmogelijk
omdat de ondernemingen elk hun eigen
vereisten stellen. In dit opzicht is men
veel beter gediend met een algemene
theoretische opleiding vanwaaruit men
zich sneller kan aanpassen aan die specifieke vereisten,” besluit prof. Hoogewijs.

Als de campagne van de bedrijven effect
heeft, zou het voor de universiteit geen
enkel probleem zijn om een veelvoud
aan studenten op te vangen. De infrastructuur in de vakgroep informatica
werd stelselmatig uitgebreid. Er zijn
zeker voldoende assistenten om de studenten in de praktische oefeningen te
begeleiden. De kans dat de universiteit
een beroep moet doen op mensen uit de
bedrijfswereld bestaat dus niet. Prof.
Ignace Bruyland (telecommunicatie):
“Het is bovendien ondenkbaar dat zij les
zouden geven, aangezien zij niet gedoctoreerd hebben. Maar als lesgever in het
kader van een gastcollege blijven zij
natuurlijk altijd welkom.”
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Bart Zoete

Het patrimonium van de RUG

D

e universiteit is al jarenlang een van de grootste verkrotters in de stad.
In het verleden werd het beleid van de RUG al meermaals bekritiseerd. Het antwoord was steeds hetzelfde: ‘in de bestaande toestand zal
snel beterschap komen’. Schamper besloot een stand van zaken op te
maken. In dit nummer: de krotwoningen van de Sint-Pietersnieuwstraat.
Dat de woningen in de Sint-Pietersnieuwstraat de buurt er niet bepaald
aantrekkelijker op maken is een understatement. De gebouwen staan al sinds
mensenheugenis leeg en dat is er aan te
merken. Dat vond het KAF (Kreatief
Aktie Front) ook. Het KAF was een
groepering van krakers die de leegstand
in Gent aanklaagden. Ook de RUG gaat
op dit gebied niet vrijuit. Om dat aan te
klagen, kraakte het KAF op 26 oktober
1995 de Sint-Pietersnieuwstraat 31. In
een reactie op de door het KAF geuite
klachten beloofde logistiek beheerder
Dirk Mangeleer al in oktober 1995 dat
er spoedig verandering in de bestaande
toestand zou komen. Binnen de 5 jaar
zou er op die plek een mega-auditorium
verschijnen. Door de snel stijgende toename van het aantal studenten had de
universiteit dringend nood aan
bijkomende auditoria. Toen het KAF
enkele maanden later, en na verschillende schermutselingen met het NSV,
het gekraakte gebouw verliet werd het
met de grond gelijk gemaakt. Dat is natuurlijk ook een oplossing voor de leegstand. De plannen voor het mega-auditorium - een oude wensdroom van Etienne Vermeersch - werden ondertussen
definitief afgevoerd. De resterende
gebouwen liet men verder verkrotten.
Beggars can’t be choosers

In november 1996 nam het Schildersatelier (toen nog tekenlabo) zijn
‘tijdelijke’ intrek in de Sint-Pietersnieuwstraat nr. 35. Het Schildersatelier brengt
sinds 1992 universitaire studenten
samen om hun artistieke talenten te ontplooien. In de eerste vier jaar van het
bestaan van het Schildersatelier verhuisde het evenveel keren: van het Rommelaere Instituut en de St.-Pietersnieuwstraat naar Korte Meer 5 en vervolgens
naar Korte Meer 11. Toen deze laatste
locatie vroeger dan voorzien door het
decanaat van de Pol. & Soc. zou worden
ingepalmd, moesten de artiesten een
nieuw onderkomen zoeken. De SintPietersnieuwstraat 35 biedt sindsdien
een ‘tijdelijke’ oplossing. Aan de
bedenkelijke staat van het huis werd
niets gedaan. Het Schildersatelier kreeg
enkel de toestemming om het gelijkvloers van het gebouw te betreden. De
bovenliggende verdiepingen en de tuin
zijn, wegens te gevaarlijk, verboden terrein. De regen en wind kregen er wel vrij
spel en in december 1999 sijpelde ook
op het gelijkvloers regenwater binnen.
Het feit dat andere verenigingen maar
wat graag een onderkomen in de SintPietersnieuwstraat 35 zouden hebben, is
illustratief voor de grote nood aan een
degelijk onderkomen onder de Gentse
studentenverenigingen. Kajton Cie, de
toneelvereniging van de Gentse univer-

siteit, maakt voor haar repetities ook
gebruik van het lokaal van het Schildersatelier. Ook een muziekgroepje had in
nr. 35 een onderdak gevonden, tot het
dak zelf naar beneden kwam.
de nv uitstel
De universiteit heeft voor dit wanbeheer
vanzelfsprekend een valabel excuus. De

“Het plafond valt zomaar naar
beneden”

RUG heeft namelijk plannen met de
Sint-Pietersnieuwstraat. Het rectoraat zal
uitgebreid worden, de leegstaande
gebouwen zullen door een grote nieuwbouw vervangen worden en aan het
huidige technicum komt een studentenplein. Men hoopt deze plannen op een
termijn van 5 à 8 jaar te realiseren. De
universiteit beschouwt werkzaamheden
aan deze gebouwen dan ook als verspilling omdat die ‘binnenkort’ toch
worden afgebroken.
In de volgende Schamper: de Korte Meer
en de Emile Braunschool.
Wat verstaat de RUG onder hoogdringendheid? En is het wel verstandig een
uniek voorbeeld van 17de eeuwse
barokke bouwkunst aan de universiteit
toe te vertrouwen?

“Het gebouw aan de Sint-Pietersnieuwstraat 35, waar regenwater de aquarellen van het
schildersatelier ruïneert”

(foto’s: V. Janssens)

Cobbaut
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Grenzeloos jong

Jongeren Zonder Grenzen: vlieg eens per C-130 naar Kosovo

tudent en engagement... Wat moet je daar onder verstaan? Het klinkt
een beetje als een slogan uit een opvoedkundig handboek van dertig
jaar geleden. Laten we maar eerlijk zijn: velen onder ons beloven zichzelf
misschien plechtig om ‘iets speciaals te doen dit nieuwe jaar’, maar slechts
weinigen kunnen echt de tijd maken om tussen pot, pint en cursus Universitair Bloemschikken de wereld in te trekken om de nobele ridder of
Florence Nightingale uit te hangen.

Maar toch kàn het. Dat je geen lidkaart van
de Scouts op zak moet hebben om de
wereld te proberen verbeteren, dat bewezen
een paar studenten in 1994. Op café raakte
het gespreksonderwerp op de een of andere
manier op Kroatië, waar toen een oorlog aan
de gang was. ‘Kunnen wij eigenlijk niks
doen om die mensen daar te helpen?’, vroegen ze zich af. Over grenzen wilden ze blijkbaar niet weten. Ze wierpen hun cursus even
opzij en dronken die pot en pint leeg, huurden een busje, en vertrokken. Tegen de verhuurder van dat busje zeiden ze ‘dat ze op
vakantie gingen naar Duitsland’. Een verzekering tegen kogelgaten werd dus niet afgesloten.

Busje komt zo

De avonturiers legden in Kroatië contacten
en maakte beloften om later terug te komen
met hulpgoederen. De formule kende blijkbaar succes: vanaf dan trokken er regelmatig
studenten naar ex-Joegoslavië. Het gedurfde
initiatief groeide met hulp van de overkoepelende Vlaamse jeugorganisatie JINT uit
tot Jongeren Zonder Grenzen (JZG),
een vzw van en door studenten, actief in
Leuven, Brussel en Gent. Meerdere keren
per jaar organiseert het een ‘hulpkonvooi’
naar de Balkan. In ‘97 en ‘98 was dat met een
omgebouwde bus van de organisatie, met
keuken en slaapgelegenheid, en plaats voor
een twintigtal studenten. Vandaag is de bus
klaar voor de schroothoop en heeft de JZG
onvoldoende geld om hem te vervangen,
maar het enthousiasme van de wereldverbeteraars heeft er niet onder geleden: de
konvooien gaan onverminderd door. Nog
eind januari vertrekt er een C-130 van het
Belgische leger naar Kosovo met aan boord
onder andere enkele mensen van de organisatie.
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Wederopbouw allerhande
JZG heeft ondertussen al heel wat projecten
lopen in ex-Joegoslavië.
Split bijvoorbeeld is een Kroatische stad met
een zwaar drugsprobleem. De stad ligt aan
de Adriatische kust en er is een actieve drugtrafiek tussen Italië en de stad. Veel jongeren
in de stad zijn verslaafd, en JZG doet wat het
kan om die jongeren te helpen, door hen de
kans te geven opnieuw zelfwaarde te vinden
in de schilderkunst.
In Konjic in Bosnië ligt een tweede project
van de organisatie. Daar geven de studenten
kinderen met oorlogstrauma’s ondermeer
computerlessen en Engels. Zo halen ze de
vier jaar leerachterstand die ze door de oorlog hebben opgelopen, een beetje in.
Omdat het plaatselijke ziekenhuis de
medicijnen die het gratis van hulporganisaties ontvangt, voor veel geld verkoopt, wil
JZG er op toezien dat de geneesmiddelen
rechtstreeks bij de mensen raken zonder dat
die er zich blauw voor moeten betalen.
In Pristina, de hoofdstad van Kosovo, ligt
een derde project. De oorlog heeft de bibliotheek van de universiteit volledig
vernield. Om de studenten daar meer te
lezen te geven dan de paar communistische
publicaties die ze nog over hebben, zamelen
Vlaamse studenten hier boeken en computers in. Ze dromen er daar ook van om een
jeugdhuis op te richten en om Vlaamse studenten te laten samenwerken met Kosovaarse. De bedoeling is dat er op die manier
weer een bestendige jeugdwerking op gang
komt in de door de oorlog vernielde samenleving.
Als vierde project wil JZG winterkledij
samenzoeken voor 320 Servische vluchtelingen die om de een of andere reden uit de
boot vielen bij de hulpverdeling. Met de winter op komst durft het tot min twintig
graden worden in ex-Joegoslavië, en zonder

winterkleding en -schoeisel zullen ze het
anders zeer zwaar te verduren krijgen.
Als laatste en grootste project helpt de
organisatie de Balkanactie een beetje bij
de heropbouw van 20000 huizen in Kosovo,
zodat de mensen de strenge winter niet in
tentjes moeten doorbrengen.

The Homefront

Werk genoeg aan de winkel, dat is duidelijk.
Maar al deze acties zouden onmogelijk zijn
zonder vrijwilligers in het thuisland. Daarom
meet JZG zich de allure van studentenclub
aan. De hulpkonvooien blijven het hoofddoel, maar daarnaast is er een uitgebreide
werking in Gent. De studenten zonder grenzen werken heel het jaar door rond een
bepaald project, met als kers op de taart de
eigenlijke reis. Dan kunnen ze het resultaat
van al hun inspanningen zien. Bovendien
stelt de organisatie alles in het werk om in
eigen land mensen even stil te doen staan bij
ex-Joegoslavië. Met infostandjes, fuiven,
filmvoorstellingen en in de toekomst ook
activiteiten voor jeugdbewegingen proberen
ze de mensen wakker te slaan. Binnenkort
staat er ook een groot evenement op stapel:
een studentendag in samenwerking met het
Faculteitenkonvent, dat naar eigen zeggen
‘vergelijkbaar moet worden met de Massacantus, maar dan niet alleen zuipen’.
Ambitieus zijn ze wel bij JZG. Meer informatie brengen we later nog.
Iedereen is welkom bij de grenzenlozen.
Voorwaarde is wel dat de geïnteresseerden
een tijd meedraaien rond een of ander project, en ideeën en daden bijdragen op basis
van eigen hobby’s en verlangens. Voor hen
die zich bewezen hebben, is er als grote
beloning de reis. Gevaarlijk is het na de oorlog al iets minder in ex-Joegoslavië, maar
spannend kan het zeker worden. Ramptoeristen en part-time avonturiers zullen
zich er wellicht goed voelen.
Geïnteresseerd? De coordinaten zijn: JZG,
Sint-Pietersnieuwstraat 130d, 09/225.25.27,
JZG2000@hotmail.com

Maarten Van Hove
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Faculteitsbibliotheken vs. vakgroepbibliotheken

ibliotheken. Geen student kan zonder. Gelukkig heeft de RUG meer
dan 300 bibliotheken onder haar hoede. De grootste is natuurlijk de
Centrale Universiteitsbibliotheek, ook gekend als ‘De Boekentoren’ of
soms nog als ‘Dat Lelijk Wangedrocht Dat Het Zicht Vanuit Mijn Raam
Belemmert’. Maar een groot deel van alle boeken en tijdschriften zijn
elders aan de RUG te vinden: in faculteitsbibliotheken, vakgroepbibliotheken en seminariebibliotheken.

foto: V. Janssens

Tot niet zo lang geleden zat de Universiteit
nog feodaal ineen. Iedere prof had zijn eigen
dienst, en iedere dienst had haar eigen minibibliotheekje (meestal ‘seminariebibliotheek’ genoemd). Het was dan ook niet altijd gemakkelijk om de gewenste literatuur
te vinden. Sinds het begin van de jaren ‘90,
is de structuur van de Universiteit echter
grondig gereorganiseerd: proffen behielden
niet langer elk hun eigen ‘dienst’, maar wer-

dat veel informatie samengebracht wordt,
wat opzoekingen erg kan vergemakkelijken.
Twee faculteiten hebben echter nog steeds
geen faculteitsbib: de Faculteit Politieke en
Sociale Wetenschappen en de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Het ziet er ook niet
naar uit dat daar snel verandering in komt.
Schamper ondervroeg hierover de decanen
van beide faculteiten, maar aasde eerst op
de uitgesproken
mening van de vicerector.

Also
sprach
Andreas

Vice-rector Andreas
De Leenheer: “Ik
ben er voorstander
van om zoveel
mogelijk kennis te
centraliseren in fa“Er zijn meer dan 300 bibliotheken aan de RUG”
culteitsbibliotheken.
den samen ondergebracht in vakgroepen. Exemplarische voorbeelden zijn de Faculteit
Een gevolg was dat de seminariebiblio- Economie en Bedrijfskunde of de Faculteit
theken samengesmolten moesten worden Rechtsgeleerdheid: bijna alle teksten en
tot vakgroepbibliotheken. Dat verliep niet informatie over het vakgebied economie of
altijd van een leien dakje (zie kadertje). En rechten zijn daar samengebracht, en de stunog steeds blijven heel wat seminariebiblio- denten en onderzoekers maken daar intentheken op zichzelf bestaan.
sief gebruik van. Het mooiste voorbeeld is
wel de Biomedische Bibliotheek (op de terNegen van de elf faculteiten hebben hun reinen van het UZ, nvdr.) . Dat is een bibboeken en tijdschriften nog verder liotheek waar verschillende faculteiten worsamengebracht in faculteitsbibliotheken. den samengebracht: de Faculteit
Dat zijn meestal fusies van de verschillende Geneeskunde en de Faculteit Farmaceutisvakgroepbibliotheken van de faculteit. che Wetenschappen. Ik heb destijds zelf het
Gewoonlijk blijven er een aantal seminarie- initiatief genomen om de bibliotheek van de
of vakgroepbibliotheken bestaan naast de Farmacie over te brengen naar de Biomedisfaculteitsbib. Het gaat dan om gespe- che Bibliotheek (De Leenheer is afkomstig
cialiseerde bibs, of soms om koppige prof- uit de Faculteit Farmacie, nvdr.). Niet alle
fen die hun boeken liever bij zichzelf onderzoekers waren daar blij mee, want dit
houden. Maar faculteitsbibs zorgen ervoor betekent dat ze een grotere verplaatsing

moeten doen om boeken of tijdschriften te
raadplegen. Maar de voordelen van
schaalvergroting wegen daar niet tegen op.
Het feit dat de informatie uit verschillende
deeldisciplines op dezelfde oppervlakte te
vinden is, zorgt voor een enorme verrijking
van het wetenschappelijk onderzoek.”

Korte Meer te kort

In de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen is er geen faculteitsbibliotheek: de
vijf vakgroepen hebben elk hun eigen vakgroepbibliotheek. De Leenheer: “Ik had
ook daar liever een centrale bib gezien, maar
de faculteit zelf stelt daar haar veto tegen.
De discussie was begonnen omdat de faculteit binnenkort verhuist naar de leegstaande
panden in de Korte Meer (de straat naast de
Universiteitsstraat, nvdr.), maar de infrastructuur van de gebouwen in de Korte
Meer leent zich blijkbaar niet tot het
installeren van een grote bibliotheekruimte.”
Decaan Elsa De Bens verklaart het standpunt van de faculteit: “Dit is een oude discussie, en de meerderheid binnen onze faculteit wenst bij het systeem van vakgroepbibliotheken te blijven. Enerzijds omdat dit
historisch zo gegroeid is, anderzijds omdat
de Korte Meer onmogelijk plaats kan bieden
aan één grote bibliotheek. We verhuizen
immers naar oude herenhuizen, die bovendien geklasseerd zijn. Onze faculteit bezit
meters en meters boeken. Geen enkele van
de gebouwen in de Korte Meer is groot
genoeg om die boeken in één ruimte onder
te brengen. Als het om een nieuwbouw zou
gaan, dan zou één grote bib in mijn ogen wel
mogelijk zijn, maar dat is nu niet het geval.
De vice-rector heeft ons inmiddels gelijk
gegeven in onze argumenten, en bijgevolg
blijft de pol&soc enkel met vakgroepbibliotheken werken.”

Resto-bib

De Faculteit Letteren en Wijsbegeerte heeft
evenmin een faculteitsbibliotheek. Ook hier
had De Leenheer liever een centrale biblioz.o.Z.
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theekruimte gezien: “Enkele jaren geleden
is het Museum van de Etnografie verhuisd
van de gebouwen aan de Blandijn naar Het
Pand. Het was een idee van mij om deze
ruimten in te richten als faculteitsbibliotheek voor de Letteren en Wijsbegeerte. Dat
is een grote ruimte die van de kelders tot de
eerste verdieping kan benut worden. Helaas
is, na de asbestproblemen in het studentenrestaurant De Brug (zie Schamper nummer
357, 358, 361 en 370), in die ruimtes de voorlopige resto Sint-Hubertus ondergebracht,
tot resto De Brug volledig gerenoveerd zal
zijn.”
Decaan Johnny Devreker, laat een minder

geloofd dat resto De Brug tegen 1999 af zou
zijn. Ik hoop dat september 2000 haalbaarder blijkt. Maar ten laatste in 2001 moet
De Brug gerenoveerd zijn.”

Koplopers

En hoe zit het met het gebruiksgemak voor
de studenten? Het belangrijkste argument
pro faculteitsbibliotheken is namelijk dat de
boeken en tijdschriften veel toegankelijker
worden voor studenten. De Bens: “In onze
faculteit draaien de vakgroepbibliotheken
zeer goed en kunnen de studenten voldoende komen werken. Bovendien is het
opzoekingswerk aan onze Universiteit sinds

foto; archief

“Restaurant St. Hubertus, waar een faculteitsbibliotheek voor de
Blandijn moet komen, zal nog enkele jaren resto blijven”

enthousiast geluid horen: “Het oorspronkelijke plan van de vice-rector was om alle seminariebibliotheken samen te brengen in één
ruimte. Dat is onredelijk in onze faculteit, wij
hebben veel te veel boeken. Het gebouw
van onze faculteit is destijds dan ook
gebouwd voor seminarie-bibliotheken, niet
voor een faculteitsbib. Bovendien moeten
die boeken in onze faculteit door 4000 studenten geconsulteerd kunnen worden, en
daarvoor kan je onmogelijk voldoende stoelen en tafeltjes voorzien in één ruimte. Ook
voor proffen is het niet makkelijk als ze voor
het minste boek steeds naar een centrale
plaats moeten hollen. Er is dan een realistischer voorstel uitgewerkt waarbij enkel alle
tijdschriften in één ruimte zouden worden
ondergebracht. Maar die plannen moeten
altijd weer worden uitgesteld omdat de
voorziene lokalen als restaurant ingericht
blijven totdat de nieuwe Brug is gebouwd.
Ondanks alle beloften van het rectoraat —
oorspronkelijk zou dat al tegen september
1999 af zijn — blijven we steeds met de last
van die resto zitten. En dan heb ik het niet
eens over de geurhinder!”
De Leenheer: “Ik heb zelf ook nooit
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enkele jaren enorm geïnformatiseerd: via de
computer vind je meteen waar en in welke
bibliotheek je moet zijn. We horen daarmee
bij de koplopers van Europa. Voor de studenten stellen gedecentraliseerde bibliotheken geen probleem meer.”
Devreker: “Studenten hebben meestal
genoeg aan de seminariebibliotheken van
hun vakgroep; dat ze iets nodig hebben uit
een andere vakgroep is zeldzaam. Het is wel
zo dat verschillende bibliotheken in onze
faculteit moeilijk toegankelijk zijn en slechte
openingsuren hebben. Dit is te wijten aan
een gebrek aan personeel: als iedere vakgroep verscheidene bibliotheken heeft,
moet je in elke bibliotheek ook bibliothecarissen zetten. Een grote faculeitsbib zou
natuurlijk gemakkelijker zijn. Een meer haalbare oplossing is verschillende seminariebibliotheken verenigen in vakgroepbibliotheken, zoals die van de Wijsbegeerte of van
de Kunstgeschiedenis. Maar zelfs daarvoor
ontbreekt het ons in dit gebouw vaak aan
ruimtes die voldoende plaats bieden.”

Een
onontwarbaar
kluwen

De faculteit letteren en Wijsbegeerte is
één van die faculteiten waar nog altijd een
groot aantal seminariebibliotheken op
zichzelf blijft bestaan. Decaan Johnny
Devreker haalt in dit verband zijn eigen
vakgroep aan, de vakgroep Archeologie
en Oude Geschiedenis van Europa: “Wij
zitten nog altijd met een seminariebibliotheek voor Archeologie en één voor de
Oude Geschiedenis van Europa. Beide
bibliotheken bevinden zich aan een
andere kant van de gang. We kunnen ze
niet samenbrengen, omdat er geen
aaneensluitend lokaal te vinden is om alle
boeken in onder te brengen.”
Illustratief is ook de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap. In een
ver verleden (1995) schreef Schamper
hoe de vakgroepbibliotheek daar een
grote chaos bleek (zie Schamper 335).
Dat kwam omdat de verschillende seminariebibliotheken van de vakgroep pas
waren samengevoegd, maar in een lokaal
dat niet genoeg plaats bleek te bieden, en
waar boeken moeilijk terug te vinden
waren en soms zelfs verdwenen. Er
zouden naar verluidt zelfs boeken
teruggevonden zijn bij tweedehandsboekhandel de Slegte. De situatie is
intussen veel verbeterd. Bibliothecaris
Wilfried Swartelé: “We zitten nog
steeds bijzonder krap in onze lokalen,
maar we hebben wel een beetje structuur
gekregen in de bibliotheek, ontleningen
worden nu op de computer geregistreerd
en opzoekingen kunnen ook via de computer gebeuren. Gelukkig, want toen ik
hier begon was alles een onoverzichtelijk
kluwen!”

MDG

DE GROTE BIBLIOTHEEKENQUETE

Deze enquete wil nagaan welke problemen er bestaan op universitair vlak omtrent alle bibliotheken van onze universiteit. Wij willen jullie op voorhand bedanken voor de geïnvesteerde tijd. Je kunt deze enquete terugsturen naar (eventueel via de binnenpost): GSR-Bibliotheekenquete; St.Pietersnieuwstraat 45 9000 Gent. Je kunt de enquete uit deze schamper ook deponeren in de doos die staat op de eerste verdieping in het studentenhuis
“de Brug”. De enquete is finaal ook te vinden op het net: http://www.student.rug.ac.be/stv/bibliotheekenquete.

1) Richting en studiejaar:_________________________
__________________________________________
2) Van welke bibliotheek maak jij gebruik? (indien jij van
meerdere bibliotheken gebruik maakt, kan je best meerdere
enquetes invullen):_____________________________
__________________________________________
__________________________________________
3) Is dit een vakgroep of facultair gerichte bibliotheek? Vakgroep/Facultair (*)
4) Vind jij dit een goede zaak? Ja/Nee (*)
5) Waarom wel/niet: ____________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
6) Hoe vaak maak jij van deze bib. gebruik? (**)
0 1x per dag of meer
0 1x tot 5x per week
0 1x tot 4x per maand
0 Minder dan 1x per maand
0 Zeer onregelmatig; tijdens een periode van maximaal 1
maand heb ik minstens 3x per week de bib gebruikt
0 Zeer onregelmatig; tijdens een periode van meer dan 1
maand heb ik minstens 3x per week de bib. gebruikt
7) Waarom maak jij gebruik van deze bib.? (**)
0 Paper(s)
0 Thesis of eindwerk
0 Persoonlijke leeszaal
0 Plaats om te blokken
0 Ontspanningsruimte
8) Wanneer is volgens jou de bibliotheek open (***):
Voormiddag Namiddag
Maandag ________ ________
Dinsdag ________ ________
Woensdag ________ ________
Donderdag ________ ________
Vrijdag
________ ________
Zaterdag ________ ________
Zondag
________ ________
9) Bent u tevreden over deze uren? Ja/Nee (*)
10) Indien je zelf een uurschema zou mogen voorstellen hoe
zou dat er dan uitzien? (***)
Voormiddag Namiddag
Maandag ________ ________
Dinsdag ________ ________
Woensdag ________ ________
Donderdag ________ ________
Vrijdag
________ ________
Zaterdag ________ ________

Zondag
________ ________
11) Welke services biedt jouw bib. je aan? (**)
0 Personeel alleen voorbehouden voor de bib
0 Computer(s) voor opzoekwerk
0 Kopieerapparaat
0 Leeszaal
0 Tijdschriftenstand
12) Zijn er nog andere diensten die de bib. je aanbiedt?
Welke?_____________________________________
__________________________________________
__________________________________________
13) Ben je tevreden over de diensten die de bib je nu reeds
aanbiedt? Ja/Nee (*) Waarom wel/niet?________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
14) Welke service zou je bib. ook nog moeten hebben?
waarom? ____________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
15) Vind je in je bib wat je nodig hebt? Ja/Nee (*). Zo nee: wat
zou er volgens jou moeten veranderen: _______________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
16) Vind je in je bib wat je nodig hebt snel genoeg? Ja/Nee(*):
Zo nee: wat zou er volgens jou moeten veranderen:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
17) Hoe zou je de bibliotheek globaal kwoteren:
0 Miserabel
0 onvoldoende
0 voldoende
0 Goed
0 Zeer Goed
0 Subliem!
18) Heb je nog opmerkingen of suggesties? Schrijf ze
hier!_______________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
(*) Schrappen wat niet past aub. (**) Kleur het juiste bolletje
in. (***) Vul in.

advertentie

kroniek van een aangekondigde kater

W

only the good die drunk

e zouden u droogjes kunnen melden dat op 22 december 1999 de
zevende Gentse Massacantus plaatsvond en dat 1850 studenten uit
85 clubs al máánden op voorhand snakten naar de 140 vaten Rodenbach.
Maar niets van dat! Sommige kranten deden dat wel en meldden the day
after in een 3-regelig artikel: het werd een zatte boel. Ja, dag Jan, dát kunnen wij ook, hoor! (Wij van Schamper kunnen alles – nvdr) Daarom een
impressie met meer verzinsels er achteraf bijgevoegd dan correcte weergaven van de avond zelf. Zo moet dat zijn!
Bij de ingang stonden triljoenen studenten
en ander gespuis opgefokt te wezen. Even
had ik zin rel te schoppen door luid te kelen:
‘Aááánderlecht! We goan ou bakkes sluupe!’,
maar ik bewaarde mijn objectiviteit en
daarmee ook mijn ledematen en stormde
naar binnen.
De VTM bleek binnen beeldjes te schieten.
“Haai, guys!” groette ik vlotjes en shakete
hen de handen, als persjongens onder elkaar. Met een wow-blik in hun ogen -waar
anders- die boekdelen sprak, keken ze me
aan: een echte Schamperredacteur!
“Zeg, Heer Schamperredacteur,” begon er
eentje, “is het de bedoeling dat al die forensische klaplopers hier beschonken naar huis
gaan?”
“Neen,” antwoordde ik kortaf, daar ik er nog
steeds niet toe gekomen was ‘neen’ lang uit
te spreken.
Ik draaide me om en ging mijn bierpot

‘De kleine hartenkoning’ is een
poëziebundel geschreven door
Doris Dorné, een moeder in 1993
haar zesjarige zoon verloor aan
kanker. Het is een biografie over
haar kind in de vorm van anekdotes, waarbij ieder gedicht gevolgd wordt door een moedergedachte.
De opbrengst van het boekje is
voor het kinderkankerfonds van
het Gentse universitair ziekenhuis. De bundel is ineigen beheer
uitgegeven en kan besteld worden
via het nummer 0486/39 30 69.
Schamper geeft 1 exemplaar weg.
Een kaartje of mailtje naar ons
sturen volstaat.

afhalen. De eerste emmers Rodenbach kwamen aan en het festijn begon. Eén of andere
inleidende plechtigheid met een kortademig
het podium opsukkelende fanfare, enkele
schachten met een fakkel in hun verbrande
pollen en een hoop die hards die trots de
vlaggen van hun club zo hoog mogelijk
ophieven, is me ietwat ontgaan. Dat er af en
toe gezongen werd, heb ik van horen
zeggen. Het was me niet echt opgevallen en
dat is maar goed ook!

Meuher!

Gezapig ging de avond door tot de interviewer in ons opeens wakker schoot om
iemand van de club Moeder DUC te
ondervragen.
SCHAMPER: Yo, dude, how’s goin’?
Tjonge, zo’n ridicule naam en waarvoor staat
ie? Is ‘t al herfst? Wat met de diepvries en de
IJstijd?

Column

Jan Onyme : “Euh, wij zijn gewoon het
Anonieme
Vlaamse
Vette
Lullen
Genootschap…”
SCHAMPER (met open mond): Echt?
Onyme: “Weet niet. Kaka in broek gedaan.
(aandoenlijk gehuil) En pipi! Boehoe! Ikke
wil Tempus Commune! Wééééén. Mammie!”
Het verdorven individu viel op de grond.
Direct stond er een hele meute rond het
kadaver.
“Hmm, waarschijnlijk geen open beenbreuk…” zei een lul van het VGK weifelend.
“Dàt zou zelfs een VTM-redacteur gezien
hebben,” repliceerde ik schamper en giftig.
“Obviously,” sprak James Bond, en vloog
weg.

Maria en haar koe

Ach, hij doet maar. Ik wou ook weg en het
kot verlatend vertrok ik om voortgaand
huiswaarts te keren. Ik sprong op, over en
door mijn fiets en stoof weg.
Verder zijn jullie klootzakken en wij zijn
smeerlappen. Mijd het NSV, ga in peis en
vree, en doe dat liefst niet te blasé!

TéVé DM

Maak uw blijde intrede bij
Schamper

Leest u soms schamper en denkt u: ‘dit kan ik ook’? Meer nog, neemt
u soms schamper ter hand en roept u uit: ‘dit doe ik beter’? Wel, dan
is dit uw kans om uw ding te doen en is het onze kans om schamper
beter te maken.

We zijn dringend op zoek naar medewerkers die zich willen gooien
op artikels, eindredactie, lay-out, internet, en alle taken die bij het
maken van schamper komen kijken. Ook mensen die geheel spontaan en zonder bijbedoelingen ons lokaal komen opruimen zijn
welkom.
Geïnteresseerden dalen af tot in het schamperlokaal in de kelder van
de Brug, of springen gewoon eens binnen op de wekelijkse redactievergadering op dinsdagavond om 19 uur in de Brug. We leven in
blijde verwachting van uw komst.
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Frank beke: “Studenten make

n een vorig leven was burgemeester Frank Beke nog assistent aan de
RUG. Zijn academische carrière was evenwel van korte duur. Als
leerkracht startte de Gentse burgervader zijn politieke loopbaan bij de
Jongsocialisten. Na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober wil hij nog
een laatste keer de burgemeestersjerp van de Arteveldestad omgorden.
SCHAMPER: Hoe is het om burgemeester te
zijn van een studentenstad?
Frank Beke: “Doorgaans is dat leuk, maar
de grote concentratie studenten in Gent
brengt ook heel wat problemen met zich
mee. Studenten leven op een andere manier
dan de doorsnee burger. Ze gaan op andere
tijdstippen uit en hebben een cultuur die
eigen is aan hun jong zijn. Met de scholieren
erbij hebben we hier in Gent waarschijnlijk
honderdduizend mensen die schoollopen.
Voor een stad van 224 000 inwoners is dat
aanzienlijk. Die aanwezigheid maakt deze
stad wel bruisend en geeft ons de kans om
een ruim cultureel leven uit te bouwen. Ook
economisch geeft het ons een aantal
troeven. De universiteit zorgt rechtstreeks
voor tewerkstelling. Vele afgestudeerden blijven hier ook wonen of werken.”

Beke: “Sinds 13 juni durf ik geen enkele
voorspelling meer te maken. Ik was onthutst
door de uitslag van de voorbije verkiezingen. Voor de SP had ik wel verlies ingecalculeerd. Het heeft me verwonderd en
teleurgesteld dat we in de stad een stuk minder hebben gescoord dan globaal in het
arrondissement. Maar tegelijk kan je hieruit
de kracht putten om er nog sterker tegenaan te gaan. Dus ik denk dat de kansen voor
de democratische partijen er in oktober niet

SCHAMPER: Wat kan de gemeenteraad
concreet voor de studentenpopulatie doen?
Beke: “De gemeenteraad kan daar zelf niet
direct veel voor doen. Vanuit de stad kunnen we wel een brede waaier aan
voorzieningen aanwenden. Zo nemen we
preventieve initiatieven naar de studentenbevolking toe. Het cultureel aanbod wordt
voor een stuk op de studenten afgestemd.
Ook op het vlak van mobiliteit richten we
ons op de studenten, denk maar aan de
fietsvoorzieningen.”
SCHAMPER: Studenten behoren wel niet
tot het kiespubliek.
Beke: “Het zou dom zijn om dat een rol te
laten spelen. Van onze stad maken heel wat
mensen gebruik die hier niet wonen en dus
niet kunnen kiezen. Vele studenten zijn hier
gedurende lange tijd aanwezig, zitten op
kot. Dat gegeven verplicht je nog meer om
met hen rekening te houden. Je moet ook
de band tussen de lokale bevolking en de
studenten proberen te verstevigen. “
SCHAMPER: In oktober zijn naast uzelf
ook Sas van Rouveroij (VLD) en Tony Van
Parijs (CVP) kandidaat-burgemeester. Hoe
schat u uw kansen in voor het verlengen
van uw ambt?
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“Elke samenwerking met het Blok is
voor mij uitgesloten”

zo slecht voor staan. Ik hoop in ieder geval
dat het Blok geen vooruitgang meer maakt.
Een score van twintig procent voor deze partij kan ik niet aanvaarden. Dat is volgens mij
geen uiting van wat in Gent leeft. We zullen
wel zien wat m’n eigen kansen betreft. Als
mijn partij de grootste partij blijft, houd ik
mijn kansen gaaf.”
SCHAMPER: Hoe denkt u een mogelijke
verdere opmars van het Vlaams Blok te
kunnen stuiten?
Beke: “Elke samenwerking met het Blok is
voor mij uitgesloten. Ik zal nooit deelnemen

aan een bestuursmeerderheid waarvan het
Blok deel uitmaakt. Mensen informeren en
uit hun isolement proberen te halen is hier
heel belangrijk. Mensen die maatschappelijk
gëisoleerd leven zijn onzeker en denken een
houvast te vinden bij bewegingen die een
aantal fundamentele waarden gaan overbeklemtonen. Het Blok voedt de vrees voor
het onbekende en stimuleert de haat voor
alles wat niet echt Vlaams is. Onze belangrijkste opdracht is dan ook op een positieve manier meer bestaanszekerheid te
geven aan de mensen. Veiligheid mag niet
louter repressief benaderd worden. We
moeten inwerken op het vlak van welvaart
en tewerkstelling om zo een zeker welzijn
op te bouwen voor eenieder in de
maatschappij. Onderwijs is hier een heel
belangrijk onderdeel van, want kennis is nog
altijd een stuk macht. Cultuur heeft dan
weer de opdracht om mensen te laten
nadenken over hun functioneren in de
maatschappij.”
SCHAMPER: De liberalen gaan heel ver
mee in de gedachtengang van het Blok over
veiligheid. Ze zijn voorstander van een
repressiever beleid op lokaal vlak. Volgt u
de VLD hierin of borduurt u verder op het
gevoerde beleid?
Beke: “Het beleid dat we nu voeren wil ik
vasthouden en verder uitdiepen. De band
tussen een veiligheidsbeleid en een sociaal
beleid moeten we verder aanhalen. Wel ben
ik voorstander van meer politie in de probleembuurten. Door het aanwerven van
nieuwe hulpagenten willen we dit op korte
termijn verwezenlijken. De nadruk ligt dus
op het voorkomen van criminaliteit
aangezien het hier gaat om hulpagenten.”
SCHAMPER: Onlangs is er manu militari
ingegrepen om de nachtwinkels in de Overpoortstraat aan te pakken. Waarom wilt u
sterke drank uit de studentenbuurt bannen?
Beke: “Deze opdracht kwam uit de
gerechtelijk sfeer omdat de nachtwinkels
een loopje namen met de reglementering,
de openingsuren en zwartwerk. Het weren
van sterke drank was een vraag van mij aan
minister Duquesne, die hiervoor niet
bevoegd was. De verantwoordelijke minister
heeft mijn vraag intussen afgewezen. Het
idee komt van onze preventie-ambtenaar die
contacten heeft met de rijkswacht die

ken Gent een bruisende stad”
begaan is met de problemen in de Overpoort. De rijkswacht klaagt erover dat de
nachtwinkels sterke drank verkopen waardoor studenten goedkoop aan drank geraken en zich dus gemakkelijker kunnen
bezatten. De gevolgen hiervan zijn
agressieve feestvierders en de aanwezigheid
van glas, dat een geducht wapen kan zijn bij
vechtpartijen.”
SCHAMPER: U hebt Germaanse filologie
en pers- en communicatiewetenschappen

van nu zou dergelijke bettuteling niet meer
nemen.”
SCHAMPER: U bent ook nog enige tijd
assistent geweest aan de RUG. Waarom hebt
u voor het politieke toneel gekozen?
Beke: “Dat is geen keuze geweest. Mijn
leven heeft wat rare wendingen genomen. Ik
ben twee jaar assistent geweest ter vervanging van iemand en die persoon is
onverwacht terruggekeerd. Ik ben dan terug

“Studenten moeten hun inspanningen zo goed mogelijk laten renderen voor
zichzelf en de maatschappij”

gestudeerd aan de Gentse universiteit. Is er
veel gewijzigd sinds uw studententijd?
Beke: “Ik denk het wel, al heb ik niet meer
zo veel voeling met de universiteit. Het is
ook al een tijd geleden dat ik zetelde in de
raad van bestuur van de RUG. De opleiding
Germaanse is wel ingrijpend veranderd. Ik
behoor nog tot de generatie die drie talen
moest studeren. Perswetenschappen heb ik
gestudeerd kort na het opstarten van deze
richting. Ook hier is de professionalisering
doorgedrongen. Ik denk dat het studentenleven in het algemeen gewijzigd is. Je voelde
in mijn tijd wel al een beetje die contestatiesfeer ontstaan. Ikzelf bevond me toen in
de uiterst linkse hoek. We probeerden de
kritische zin van de studenten wat aan te
scherpen. Ik ben tevens preses geweest van
een regionale club. In de jaren ‘70 had je
veel meer dat kritische studentenleven.
Toen traden het Politiek en Filisofisch Konvent en het Fakulteitenkonvent meer op de
voorgrond. De student is de laatste jaren
veel mondiger geworden. In de jaren ‘60
mochten we zelfs niet mondig zijn. We vlogen naar huis als we op een examen niet met
een wit hemd kwamen opdagen. De tijden
zijn dus wel grondig veranderd. De student

in het gewone onderwijs terechtgekomen,
waaruit ik als leerkracht ben gedetacheerd,
verantwoordelijk voor de vorming bij de
Jongsocialisten. Zo ben ik mij op een professionele manier met politiek gaan
bezighouden. Pas op 36-jarige leeftijd stond
ik voor het eerst op een kieslijst.”
SCHAMPER: Vlaams minister van Onderwijs Marleen Vanderpoorten heeft bij aanvang van haar ambtstermijn een optimalisatie van het universitair onderwijs in het
vooruitzicht gesteld? Hoe staat u hier tegenover?
Beke: “Ik ben nooit voorstander geweest
van de huidige spreiding van het aantal
hogescholen en universiteiten. Diversiteit
kan een verrijking betekenen, maar versnippering betekent verarming en dan boet je in
aan kwaliteit. Toch mag niet alles in een
grote instelling geconcentreerd worden. Ik
ben niet a priori gekant tegen pogingen om
een grotere eenheid in de structuur te brengen. Ik kan mij niet uitspreken over de plannen van minister Vanderpoorten omdat ik
die onvoldoende ken. De herstructurering
van de hogescholen onder minister Vandenbossche is een goede operatie geweest.”

SCHAMPER: U zetelt in tal van raden van
beheer. Hoe staat u tegenover cumulatie
van een openbaar ambt en andere functies?
Beke: “Ik ben een aanhanger van het oude
adagium ‘One man, one vote, one function’.
Binnen de SP heb ik geen enkele bestuursverantwoordelijkheid. Wel word ik op
diverse besturen uitgenodigd omdat ik daar
met adviesrecht zitting heb. De raden van
bestuur waarin ik zetel zijn allemaal
uitvloeisels van mijn mandaat als gemeenteraadslid. Om te zetelen in intercommunales moet je lid van een gemeenteraad zijn.
Ik ben een absoluut tegenstander van cumulatie.”
SCHAMPER: Hoe ver reiken uw poltieke
ambities? Wilt u ook op nationaal vlak een
rol spelen?
Beke: “Mijn enige ambitie is om nog een
keertje burgemeester te zijn, zodat ik op
mijn zestigste kan stoppen. Het is bijzonder
boeiend om burgemeester te zijn van een
stad als Gent. Op mijn leeftijd nog denken
aan een heel andere carrièrewending zit er
niet meer in. Ik zoek het ook niet omdat ik
nu meer dan tevreden ben met de job die ik
heb.”
SCHAMPER: Wat zou u tot slot de Gentse
student nog willen meegeven?
Beke: “Dat is waarschijnlijk de moeilijkste
vraag die je mij gesteld hebt. Ik geef niet
graag boodschappen mee. Aan volledig zelfstandig en kritisch functioneren in de
maatschappij blijf ik veel belang hechten.
Hierbij moet men oog hebben voor de
noden van de samenleving in haar totaliteit
en respect hebben voor de medeburger.
Voldoende verdraagzaamheid en aandacht
voor wat de andere bezighoudt, is in die
context van evenveel belang. Je eigen vrijheid is steeds geconditioneerd door de vrijheid van anderen. Studenten hebben het
geluk om te kunnen studeren. Ze moeten
hun inspanningen zo goed mogelijk laten
renderen voor zichzelf en de maatschappij.”
(foto’s: V. Janssens)

Bart Aerts
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Funky fysica

ie al eens een gitaar vastneemt en denkt dat hij er iets mee kan
doen, beseft meestal niet wat de fysica voor hem doet. Een knap
stukje muziek maak je namelijk niet alleen met wat inspiratie, een trendy
verslaving en een scheut muzikale kennis. Er is ook zoiets als het regelen
van het geluid, of het gebruiken van effecten. De reden dat Dire Straits
heel netjes klinken, en de Sex Pistols dat ietsje minder, heeft eigenlijk
evenveel te zien met hun apparatuur als met hun speelstijl. Play that
funky fysica!
We vertellen niets nieuws als we zeggen dat
een gitaar geluid voortbrengt omdat er
energie wordt uitgeoefend op de snaren,
waardoor ze gaan trillen. De trillingsgolf die
hierdoor ontstaat, is hoorbaar en heeft, als je
ze op een grafiek uittekent, de vorm van een
sinusgolf. Het probleem is dat het geluid dat
op die manier geproduceerd wordt veel te
stil is, en versterkt moet worden. Bij een
akoestische gitaar wordt dit opgelost door
de klankkast. Omdat de snaren via de kam –
dit is het stukje op de klankkast waar de
snaren over gespannen zijn – in contact
staan met de klankkast, gaat deze meetrillen.
De dichtheid van de klankkast moet lager
zijn dan die van de snaren, en daarom is een
akoestische gitaar hol, en een elektrische
niet.

De versterking bij een elektrische gitaar
gebeurt namelijk via elektrische elementen.
Dit zijn apparaten die vormen van mechanische energie in elektrische energie kunnen omzetten. De elementen bestaan
meestal uit een magneet waarrond een paar
duizend keer een geïsoleerde koperdraad
gewikkeld wordt. Op die manier ontstaat
een magnetisch veld waar de snaren dwars
door lopen. Omdat de snaren van staal zijn,
ontstaat er een wisselwerking. Als de snaren
in rust zijn, is het magnetisch veld dat ook,
en als de snaren trillen, vervormt het magnetisch veld en zet het de mechanische
trillingen om in wisselstroom. Omdat de
trillingen van de snaren zeer zwak is, worden
de elementen, in de vorm van een langwerpig metalen plaatje, vlak onder de snaren
gelegd op de massieve kast. Bij de goedkope

gitaren is er meestal één enkel element
voorzien. Duurdere hebben er twee of drie
en hebben daarom een meer gevarieerd
geluid.
Tussen de elementen en de uitgang van de
gitaar zitten de toon- en volumeknoppen.
De volumeknop is in feite niets anders dan
een weerstand die een bepaald deel van het
signaal kan tegenhouden zodat het niet naar
de versterker gestuurd wordt. De toonregelaar is een soort filter: hij kan hoge of lage
frequenties afvoeren naar de aarde. Op die
manier kunnen bijvoorbeeld de hoge tonen
niet naar de versterker doorgelaten worden
en de lage wel. Zo krijg je een geluid met
meer bastonen. In de versterker wordt de
elektrische energie dan weer omgezet in
geluidsgolven.

Door de gitaarversterkers kan het geluid
ook behoorlijk vervormd worden. De bekendste manier waarop dit kan gebeuren is
via de volume- en gainregeling. Deze
bepalen in principe het aantal malen dat het
outputsignaal sterker is dan het inputsignaal. Te veel gain kan de versterker overbelasten zodat hij overstuurd raakt (overdrive). Het gevolg is dat het geluid vervormd wordt. De geluidsgolf die er normaal
gezien uitziet als een sinusgolf, wordt dan
een vierkante blokgolf. Het effect is het
zware punk-, grunge- of metalgeluid en
wordt met een mooi woord distortion
genoemd.

Tettenhekken met reverb

Delay zorgt er dan weer voor dat het geluid

dat geproduceerd wordt in de versterker
vertraagd wordt en een fractie van een seconde later bovenop het gewoon doorgestuurde geluid komt. Omdat het verschil
miniem is, interpreteren we de twee geluiden als één geheel. Afhankelijk van de
duur van de vertraging en de modulatie van
het vertraagde geluid worden een aantal
effecten bereikt. Een van de mogelijkheden
heet reverb en zorgt voor een uitstervend
echo-effect, zodat je de imitatie krijgt van
een galm. Als de reverb-knop op je versterker volledig opendraait, wek je de illusie dat
je in een lege kerk speelt. Het is bijvoorbeeld niet toevallig dat er in het Leugenpaleis veel reverb op de microfoon zat toen
Dardinaal Kanneels er kwam verklaren een
‘tettenhek’ te zijn.
Chorus is een andere vorm van delay. De
muziek wordt een paar tiende van een milliseconde vertraagd en de toonhoogte wordt
een paar Hertz verhoogd of verlaagd. Hiermee wordt het menselijke verschil nagebootst dat optreedt wanneer twee of meer
personen samen zingen of spelen. Via chorus-effecten kan je dus in je eentje zingen en
het laten overkomen als een koortje.
Een favoriete vertraagtechniek in de jaren
zestig was het flanging. Hierbij wordt de
muziek achtereenvolgens vertraagd en weer
tot het gewone patroon teruggebracht. De
hippe vogels van de sixties deden dit door
hun vinger tegen de rand (the flange) van
een van de gitaarelementen te houden zodat
hij afgeremd wordt. Hierdoor vertraagt het
signaal. Zodra de vinger weg is, begint het
element weer sneller te werken. Het resultaat heet psychedelische muziek en als U wil
weten hoe dat precies klinkt, moet U daar
maar eens naar luisteren. Uiteindelijk ligt de
test of the cake nog steeds in the eating. Of
om het met Frank Zappa te zeggen: “Writing
about music is like dancing about architecture.”

Bart Haeck
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Moet er nog zand zijn?

ij het gegeven wetenschappers denkt u vast aan ernstige mensen die
in witte stofjas gehuld dagenlang met petrischaaltjes en proefbuisjes
in de weer zijn. Of misschien zelfs aan grijzende mannen met knijpbrilletjes die uren over stoffige boeken gebogen zitten op zoek naar een oplossing of een over het hoofd gezien detail. Maar niet elke wetenschapper
host rond in een witte stofjas noch houdt elke geleerde zich enkel bezig
met dikke boeken en ander dood materiaal.
De wetenschapper is vermenselijkt. Niet
langer is hij de eerbiedwaardige professor
die enkel passie voelt voor zijn vak en op
kamers binnen de faculteit waar hij doceert,
woont ver van alle aardse verlokkingen. Zo
woonde Newton bijvoorbeeld zoals toen
gebruikelijk was binnen de domeinen van
Cambridge University en stierf hij als maagd,
zijn geest aan de wetenschap geschonken en
zijn lichaam voor God en zichzelf bewaart.
En zo hoorde het. De moderne wetenschapper leeft weliswaar nog steeds voor zijn vak
maar heeft daarnaast ook nog een sociaal
leven, hij of zij is getrouwd, heeft kinderen,
zetelt in commissies, etcetera. Het enige dat
intact gebleven is, is het beeld van de ernstige wetenschapper. Maar is dat beeld correct?

In Newtons God en Mendels bastaarden van
B. Theunissen , in wezen een bundel
essays, willen de auteurs duidelijk maken
dat wetenschappers niet altijd die genieën of
revolutionaire denkers waren, die de
geschiedschrijving van hen maakt. Desalniettemin wijzen de auteurs er op dat de
grote geleerden nog steeds met recht en
rede groot genoemd worden. William
Hartson wijst in zijn boek The drunken
goldfish er echter op dat niet elk onderzoek
even relevant te noemen is. Zo zou discomuziek bij muizen tot homoseksualiteit leiden terwijl varkens er alleen maar doof van
worden. De invloed van disco op mensen
werd niet onderzocht, maar The Village
people in gedachten houdend vrezen wij
het ergste. Heterosexuele mannelijke

muizen onder invloed van cannabis, zijn dan
weer minder geïnteresseerd in copulatie
wanneer zij met vrouwelijke muizen geconfronteerd worden, homoseksuele muizen
daarentegen ondervinden geen last van de
drug. En zo u zich afvraagt waarom er meer
mannen dan vrouwen ingenieurs zijn,
brengt Bertrand Cramer soelaas: het ligt
aan zijn geslachtsorganen die appelleren aan
mogelijke interesse in ondermeer fysica en
dynamica.
We kunnen natuurlijk bladzijden vullen met
irrelevante onderzoeken binnen de zogenaamde exacte en humane (ook zij ontsnappen er niet aan) wetenschappen. Maar dat is
niet de hoofdzaak. We willen er u enkel op
wijzen dat wetenschappelijk onderzoek niet
altijd saai en doodserieus hoeft te zijn En
denk er aan, uit het idiootste onderzoek kan
de belangrijkste innovatie ontstaan. Per slot
van rekening werd penicilline gevonden in
ordinaire schimmel.

JB
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1. Opleiding aan de RUG *** 2.
Binnenbekleding (van kledingstukken) *** 3. Kenletters van
Slovakije - Geheime politie in DDR
- Selenium *** 4. Bloeiwijze - Kampioen voetbal 1998-1999 *** 5.
Sporeplant - Houding - Notaris ***
6. Frequent bezoeker van het pcknooppunt *** 7. Afrikaanse
ontkenning - Insecteneter - Plaag
van het wielerpeloton *** 8. Balkanees - Ladder (anagram) *** 9. Te
koop - Muntstuk waarvoor Charon
schimmen over de Styx bracht Amerikaanse Staat (afk.) *** 10.
Doorgewinterd *** 11. Het
fotograferen met röntgenstralen.

1 2

1. Deel van Londen *** 2. Verhaal
van gedenkwaardige gebeurtenissen *** 3. Sievert - Nederlandse tvpresentator - Gadolinium *** 4.
Bijnaam van Bruce Springsteen Uitroep van afkeuring *** 5.
Eetlust - Behoeftig - Beter zo’n Jan,
dan
dô
Jan
***
6.
Grassendeskundige *** 7. Vordering - Opstootje - Gehoororgaan
*** 8. Uniek - Profeet in de dagen
van Achab *** 9. Rijksgrens - Eenjarig dier - Initialen van eerste Belgische ruimtevaarder *** 10.
Zoetigheden tot zich nemen ***
11. Ontleding van chemische
verbindingen d.m.v. elektriciteit.
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Digitaal
media on line

Meer en meer studenten hebben op hun kot een televisie en videorecorder. Studenten die over een - legale - kabelaansluiting beschikken,
zijn echter een stuk dunner gezaaid en kunnen zich in tijden van voetbaltoernooien en nieuwe Friendsepisoden aan een ongekende populariteit
verwachten. Voor hen, en hun steevast leeggeplunderde koelkast, breken
echter betere tijden aan. Dankzij betere compressietechnieken en een
opwaardering van de goede ouwe koperen telefoondraad kunt u nu uw
superkrachtige state of the art computer ook als een doorsnee kijkbuis
gebruiken.
Het technologische truukje dat hiervoor verantwoordelijk is, heet streaming. Alles wat u
op het internet bekijkt, wordt namelijk eerst
op uw computer gedownloaded - meestal in
de cache directory van uw browser. Bij webpagina’s of animated gif’s die enkele kb
groot zijn levert dit niet echt problemen op.
Bij filmpjes (die vaak enkele Mb groot zijn)
zou dit snel een saaie, en vooral tijdrovende, bedoening worden. De
streaming media players stellen u
echter in staat een filmpje te bekijken terwijl het nog gedownloaded wordt. Vooraleer u als een
gek op zoek gaat naar al dan niet
geoorloofd beeldmateriaal doet u
er dus het beste aan om eerst de
beoogde players te downloaden.
Zoniet, zult u enkel een ‘missing
plug-in’ melding te zien krijgen.

banden aangegaan met Universal Music
Group en Sony. Hierdoor zal in de toekomst
de RealPlayer ook toegang tot de catalogi
van deze twee mediagiganten veschaffen.
Ook Apple beschikt met de Quicktime player (http://www.apple.com/quicktime/download/index.html) over een uitstekende play-
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De vreemde eend in deze bijt is de media
player van Macromedia (http://www.macromedia.com). Daar waar de vorige players
gewoon geluid- en beeldbestanden
afspeelden, kun je met de shockwave player
shockwave programma’s afspelen. Hierdoor
wordt interactiviteit - zij het nog in beperkte
mate - mogelijk. Door de huidige technisch
beperkingen wordt shockwave vooral
gebruikt voor cartoons - met o.m. Charlie
Brown en Southpark - en cartooneske
games (zoals: sla de Hanson broeders tot
een bloederige pulp). Op de shockwave
website (http:/:www.shockwave.com) vindt
u een ruim overzicht van het shockwave aanbod.

get on with it

Real et les autres

Toonaangevend op streaming
mediagebied
is
RealNetworks
(http://www.real.com) met hun ‘RealPlayer’.
De RealPlayer is niet alleen technisch
superieur maar RealNetworks streeft er ook
naar om van hun player (in combinatie met
hun website) een volwaardige en heel eenvoudig te gebruiken multimedia portal te
maken. De RealPlayer zelf bied je de keuze
uit een aantal channels waaruit je afhankelijk
van je smaak kunt kiezen. Hun site bevat
verder een overzicht van de verschillende
televisie- en radiostations - waaronder vatican TV - die een gedeelte van hun uitzendingen ook in RealPlayer format verzorgen
(http://realguide.real.com/). Verder heeft
RealNetworks nieuwe samenwerkingsver-

gebreid overzicht van beschikbare media.

er. Apple heeft van oudsher een uitstekende
grafische reputatie en de Quicktime player
stelt ook op streaming mediagebied niet
teleur. De Windows media player
(http://www.microsoft.com/windows/mediaplayer/en/default.asp) daarentegen is het
levende bewijs dat Microsoft wel degelijk
een monopolist is die van zijn monoplie op
het gebied van besturingsgebied misbruik
maakt om ook op andere vlakken een voet
aan de grond te krijgen. De windows media
player wordt op alle gebieden door de twee
voorafgaande players overtroffen. Als u het
onding toch wenst te gebruiken, dan vindt u
op
de
WindowsMedia
website
(http://www.windowsmedia.com/) een uit-

In Canada kunnen de kijkbuisaddicts dankzij ICraveTV.com
(http://www.icravetv.com/) nu al
de uitzendingen van 17 tv-zenders
- waaronder ABC, CBS, NBC - in
streaming media via het Internet
bekijken. Door copyright regels is
de IcraveTV site enkel voor
Canadezen toegankelijk. Dichter
bij huis is VTM de enige vaderlandse zender die real video
uitzendingen verzorgt. Op de
VTM-site (http://www.vtm.be) zijn
zowel het nieuws van 13u als van 19u én het
weerpraatje on-line te bekijken .
De VRT heeft alle streaming media
uitzendingen op een aparte website
ondergebracht (http://real.vrt.be). Voorlopig blijft dit aanbod wel tot audio beperkt.
Voorlopig dus geen Terzake of Zinzen in
cyberspace.
VT4 mag zijn website dan wel via schreeuwlelijke spotjes als boordevol spanning en
actie aanprijzen, op de site zelf is armoede
troef. Van streaming media is er zelfs geen
spoor te bekennen. Luc van Aken (verantwoordelijke voor het internet ‘aanbod’ van
VT4, nvdr.) heeft nog duidelijk veel werk

voor de boeg en kan voorlopig naar een
hyperlink fluiten. Geef ons dan maar die
andere Britse zender: de BBC. Zij hebben
een website om de vingers bij af te likken, en
afzonderlijke nieuwsitems kunnen in real
video (http://www.bbc.co.uk/home/today/)
bekeken worden. Viva auntie Beeb!

(http://www.wwitv.com). Op deze site kun
je terecht voor meer dan 1600 stations en
meer dan 130 live TV stations vinden. Heel
handig is dat je de tijdzone waarin je je
bevindt kunt opgeven zodat je niet steeds
moet beginnen te rekenen wanneer een
evenement plaatsvindt in Belgische tijd.

In a galaxy far away

the medium is the message

In de Verenigde Staten ligt, men zeker wat
het internet betreft, nog steeds enkele lichtjaren voorop. De BBC website is uitstekend.
Maar hét summum voor de meerwaardezoeker in cyberspace is voortaan de nieuwssite van ABC (http://www.abcnews.com/). Je
kunt je beperken tot een algemeen
overzicht of dieper op een afzonderlijk
nieuwsitem ingaan, real video clips van de
items bekijken, verdere informatie
bekomen, aan een discussieforum meedoen, the lot kortom. Bepaalde nieuwsitems
- zoals een interview met een uit de biecht
sprekende huurmoordenaar - worden zelfs
exclusief via internet uitgezonden.
Voor een algemeen overzicht van de in
streaming audio of video uitzendend televisie en radiostations kunt u terecht bij de
World
Wide
Internet
TV
site

Een nieuw medium leidt steeds tot het
ontstaan van nieuwe media. In de volgende
schamper: hoe het internet een vernieuwde
belangstelling voor de kortfilm en animaties
teweegbracht, het on-line digitale filmfestival en trailers voor niet bestaande speelfilms.

links

RealNetworks
http://www.real.com

RealGuide
http://realguide.real.com/
Quiktime player
http://www.apple.com/quicktime/download/ind
ex.html
Windows media player
http://www.microsoft.com/windows/mediaplayer/en/default.asp
WindowsMedia website
http://www.windowsmedia.com/
Macromedia
http://www.macromedia.com
Shockwave website
http:/:www.shockwave.com
ICraveTV
http://www.icravetv.com/
VTM
www.vtm.be
VRT
http://real.vrt.be
BBC
http://www.bbc.co.uk/home/today/
ABC News
http://www.abcnews.com/
World Wide Internet TV
http://www.wwitv.com

cobbaut

Uitgeverij Guggenheimer
Brusselmans met verhaal

U zult waarschijnlijk zulke ogen opzetten nu u hier een bespreking van
Brusselmans’ laatste, geboycotte roman onder de neus geschoven krijgt.
Waarom een boek bespreken dat toch niet meer verkocht wordt / mag worden? Gewoon om jullie allemaal stikjaloers te maken, daarom.
Want voor het eerst is -of beter was- er een
Brusselmans die naast de ouwe getrouwe
scheldproza ook een verhaal bevat. Het is
eens géén aaneenschakeling van doodsaaie
beschouwingen van een doodsaai leven,
aangevuld met wat puberaal gescheld. Er
schuilt achter dat schelden een min of meer
gestructureerd verhaal. Waar in boeken als
Ex-schrijver bladzijden slaapverwekkend
gezeik doorzwommen dienden te worden,
om af en toe eens te kunnen lachen met één
(1!) goede oneliner, is er nu nauwelijks tijd
om te bekomen. Wij vinden het echt spijtig
dat de meesten onder jullie niet mee kunnen genieten van deze roman.
De manier waarop hoofdpersonage Guggenheimer, gigant in vanalles en nog wat, zich
wil opwerken in het uitgeven van boeken, is

wederom om je een drievoudige maagbreuk
te gieren. Neem daar ook nog de bij wijlen
geniale dialogen bij, en je hebt een roman
die verplichte leeskost zou moeten zijn in
plaats van verboden lectuur! Een conversatie
om van te snoepen is het gesprek waarin
Guggenheimer headhunter De Volder
opdracht geeft drie schrijvers te vinden. Een
voorbeeld: “Het belangrijkste is niet dat ze
kunnen schrijven, (…), maar wel dat ze in
het profiel van mijn uitgeverij passen.” ‘En
wat is dat profiel?” ‘Dat weet ik nog niet. Dat
hangt van die schrijvers af.”

Ann en haar bruine streep

In hetzelfde gesprek komt ook Ann
Demeulemeester ter sprake, meteen die
passage die de hele mediaheisa rond het
boek veroorzaakte. Toegegeven, heel flat-

terend is het niet, maar Ann Demeulemeester moet wel heel erg slechte seks
gehad hebben toen ze de bewuste passage,
nog geen tien regels, las om er zo fel tegen
te ageren. We wensen er dan ook niets meer
over te zeggen, want het is nog steeds het
geheel dat telt en niet één luttel, weliswaar
grappig alineaatje. Het boek is kwansuis een
thrillerroman, tenminste als je de absurde
dialogen, de BV’s en andere aanstellers overboord kiepert en boeken als handelswaar
vervangt door drugs. Hier is de slechte de
goede en het verhaal eindigt dus ook op een
slechte manier goed. Maar juist de Brusselmans-aankleding maakt het zo leuk, de
absurde strategie die Guggenheimer
uitwerkt om te kunnen pieken in de
boekentoptien, de geschifte afrekeningen
binnen het boekenmilieu, dát maakt juist
het boek zo grappig.
Niet te koop, wel 317 pagina’s dik!

Tévé Dm
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Boeketje Vlamingen
Vrij gewone mensen in vrij gewone situaties zorgen niet voor vrij gewoon
theater. ‘Cabaret’ (Arca) brengt namelijk een hulde aan de kleine frustraties van elke vrij gewone mens. Soms is dat gewoon grappig, soms
gewoon aandoenlijk.
Al is die rode draad misschien niet de
bedoeling geweest van de regisseur, dan
nog is dit stuk lekker gezellig, als ware het
een gouwe ouwe bonten avond. Want de

mopjes zijn vaak cliché en de typetjes vaak
overdreven en het gevoel dat je eraan overhoudt altijd warm.
Neem nu de kuisvrouw (Margriet Bruggeman) die wel eens een gedicht placht te
schrijven, of de vijftiger die waarschijnlijk

beter is in sponsortruitjes dragen en vissen
dan in omgaan met computer en fax. Vooral
Jo De Meyere blijft bij, als toneelmeester
met heimwee naar de glorieuze sterfscènes

van ‘Oedipus van Schokofles’ en als Pépé
Raté tot zijn ‘ridderken’, zijn kleinzoon.
Mensen laten zwijgen, die mens is daar echt
goed in. Ludieker is Oswald Versyp die als
pastoor en als voorzitter van de spaarclub
afscheid neemt van de alom geliefde dictie-

leraar. Past niet in het rijtje: de sketch in de
wachtkamer van de toekomst, waar de twee
mannen vertellen over het wel en het wee
van hun zwangere buik.
De acteurs praten in het Gents. Of dat een
voordeel is of niet, hangt af van de schoot
waaruit u komt. Wilt u elke clou snappen en
u komt niet uit het Gentse: neem een tolk
mee. Het gebruik van dit taaltje is volledig
gereglementeerd, laat het godbetert geen
AN-met-vettig-haar-op à la Familie worden.
Over de enscènering is minder nagedacht:
een muzikant (Jozef Dewever) in de rol
van spek en bonen, twee bankjes uit het
park en reusachtige tekeningen van de
acteurs en de muzikant. Afgaande op de titel
en de opzet van het stuk, mocht men daar
toch wat geïnspireerder te werk zijn gegaan,
zij het dan op minimalistische wijze.
Wie gaat kijken, lacht dus misschien
voorzichtig zijn moeder of zijn nonkel of zijn
buurman, of in een erger geval, zichzelf uit.
Dat is juist het mooiste. In plaats van te
janken over de miserabiliteit van ons kleine
leventje als we in de spiegel kijken, zouden
we er beter mee lachen.
’Cabaret’ van Arca speelt nog op
3,4,5,10,11,19 en 24 februari om 20u. 09/225
18 60

Suzy Satelliet

Closer. Tot op het bot

Engeland gaat naar de haaien, zoveel is duidelijk. Uit het land van Shakespeare, ooit vermaard om zijn fijne beschaving en eloquentie, bereiken
ons steeds meer berichten van geestelijke armoede, zwartgalligheid en
cynisme. Trainspotting en Fucking & Shopping, bijvoorbeeld. Ook Closer
poogt enkele desillusies op het podium te brengen
Patrick Marber schreef met Closer zijn
tweede toneelstuk. Met relatief succes overigens, want na Toneelgroep Amsterdam
brengt nu ook het NTG het -al een tijdje- op
scène. Eveneens met relatief succes.

Een twaalftal scènes schetsen de romances
van twee mannen en twee vrouwen met
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zichzelf en elkaar, gedurende de periode van
ongeveer vier jaar. Een jonge stripteaseuse
Ellice (Elise Bundervoet) ontmoet op het
perron Dan (Guy Van Sande), een journalist die vooral door zichzelf ten zeerste
wordt gewaardeerd. De twee beginnen een
relatie om het voor de toeschouwers
enigszins interessant te maken. Dan schrijft

zelfs een boek over het leven van de excentrieke Ellice. Maar wanneer hij zich laat
fotograferen voor de achterflap, wordt hij
verliefd op de fotografe (Mieke De
Groote). De ellende begint, vooral omdat
de fotografe trouwt met de al wat oudere
dermatoloog Larry (Maarten Wansink).
Mannen en vrouwen verlaten en bedriegen
elkaar dat het een lieve lust is. Ze komen
samen, gaan nog maar eens weg of gewoon
dood. Een naturalistische en keiharde soap.
Marber toont elk personage van zijn kleinste
kant, zonder nochtans de goede bedoelin-

Vrouwentongen over mannen
Vrouwentongen: een groene droom voor botanici, een goed bewaard mysterie voor de meeste mannen, en nu ook de naam van de derde productie
van het Nawoord in evenveel jaren. Gespreksstof deze keer is opnieuw de
vrouw, en haar relatie met dat ander wandelend onbegrijpbaar fenomeen:
de man. Aan het concept is niets veranderd: acht vrouwen brengen elk op
hun beurt een stukje cabaret en luisteren naar elkaar. Het enige wat u
moet doen is meeluisteren.

hoopje worden gegooid. Het Nawoord
brengt het op zo’n manier dat je er stilletjes
van wordt.
De strijd tussen de seksen blijft het onderwerp dat de acht vrouwen op het podium
koesterend aan hun hart drukken. En ook
hier weet je als man niet of je je nu wel
aangevallen of vereerd moet voelen door
zoveel aandacht. De slotconclusie is misschien dat mannen brutale driftige doordravende egocentrische domme wezens

‘So easy to look at, so hard to define’, was
misschien een goede ondertitel voor het
stuk geweest, want als er een ding duidelijk
is, is het dat de mens een vat vol tegenstrijdigheden is. Het begint al meteen goed met
geroddel en gezaag van de bovenste plank,
en een klaagzang over de doorzichtige maar
oh zo onweerstaanbare complimentjes aan
het adres van mooie en intelligente meisjes.
Wat dan volgt is een afrekening met
inlegkruisjes, het extremisme van de
‘evrouwcipatie’ en de zomervakanties waarvan wordt verwacht dat ze relaties uit de
sleur trekken, maar die soms net het omgekeerde doen. De man wordt verder nog het
voorwerp van computerprogramma’s – fuck
perfect 6.0 – en gereduceerd tot regelrechte
koopwaar. The ultimate nightmare voor
mannen met een winkelfobie. Om het allemaal weer goed te maken, laten de actrices
zich op het eind ook eens van hun mindere
kant zien: een relatieconsulente, een call girl
en Mathilde d’Udekem d’Acoz passeren de
revue.
Alleen het deel over de vakantie-ellende
duurt iets te lang. Voor de rest wordt er verfrissend afgewisseld tussen zware en lichtere
kost en tussen woord en zang.

‘Vrouwentongen’ is cabaret en aangezien ze
daar vooral in Nederland kaas van gegeten
hebben, komen de teksten dan ook van

mensen zoals Paul van Vliet, Youp Van ’t Hek
of Renate Dorestein. Het knappe is dat de
meeste moeiteloos benaderd kunnen worden vanuit zowel een komisch als een
dramatisch uitgangspunt. Een van de meest
aangrijpende stukjes is bijvoorbeeld een ironische tekst van Youp van ’t Hek over een
stukgelopen relatie waar alle clichés op een

zijn, maar dat vrouwen wellicht even erg
zijn. Misschien ook niet. Waarschijnlijk heb
ik er weer niets van begrepen.

gen van ieder afzonderlijk te benadrukken.
Iedereen haalt zijn gelijk, kan rechtvaardigen wat hij heeft gedaan. Toch is de schade
niet te overzien. Precies die aanzienlijke
schade neigde te veel naar melodrama.
Ellice blijkt zichzelf te hebben uitgevonden.
Op het eind blijven allen redde- en liefdeloos achter, eentje overleeft het zelfs niet.

leven. Zijn Nederlands accent helpt hem
daarbij gevoelig.

de psychologie van ons individual-, hedonego- en verscheidene andere -ismes gedeeltelijk bloot. Deze NTG-productie mag
gezien worden.

Closer wordt gekenmerkt door inktzwarte
humor, die het verhaal meer aanvaardbaard
maakt. Bovendien spelen de acteurs de
meeste scènes zeer behoorlijk. Vooral
Wansink brengt zijn personage helemaal tot

Hoewel het geen sinecure moet zijn om de
vele krachttermen niet-artificieel te vertalen,
slaagde de vertaler daar meestal in. Ook
regisseur Niek Kortekaas, eerder
aansprakelijk voor een aanzienlijk deel van
de pompeuze NTG-ensceneringen, verraste
vriend en vijand door deze keer te kiezen
voor sobere en goed gekozen attributen.
Al bij al is Closer een vrij eerlijke tijdsspiegel.
Zonder te moraliseren legt Patrick Marber

Vrouwentongen van het Nawoord speelt op
7 februari om 20u in Teater Tinnepot

Bart Haeck

Closer speelt nog tot 29 januari in de NTG2Minnemeers, van woensdag tot zaterdag
om 20 uur. Op zondag om 15 uur. Info en
reservering: 09/225.01.01

Bart Cosyns
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‘neige stem 2000

faites vos jeux
In uw favoriete lijfblad Schamper -ja geef maar toe u leest ons graag- werd
aan de sympathieke mensen van Eigen Stem meermaals aandacht besteed.
Met haar nieuwe programma onder de naam ‘neige stem (tja) speelt zij nog
meer in op onze behoeften van muzikale veelvraat. De formule moet u
ondertussen wel bekend zijn: twee muzikale vernieuwers worden tegenover elkaar geplaatst met als doel het respectievelijke doelpubliek van de
andere in nieuwe stijlen in te wijden. De strijdarena Groenzaal werd uitgebreid met twee nieuwe locaties, m.n. Minardschouwburg en Balzaal
Vooruit mogen deelnemen in muzikale excursies. Dat belooft.
Bent u er ook van overtuigd dat de ware Latino-muziek (Latijns-Amerikaanse) meer
inhoudt dan enkele niet onaardige smoelen
(Jennifer Lopez, Ricky Martin) die onder
de noemer Latino een zodanig door poppy
Westerse handen gegane commerciële
muziek brengen dat zelfs de grootste
bleekscheet annex xenophoob onder ons
het verschil met K3 niet meer herkent? Dan
hebben wij goed nieuws voor u. Algo Màs
weet wat ware crossover inhoudt en wil en

passant u ook nog iets bijbrengen over de
verschillende invloeden die de Spaanse
muziek doorheen de eeuwen heeft ondergaan. Algo Màs mengt judeomuziek
(invloed van de typische Joodse muziek)
met de gevolgen van de Moorse overheersing (de nu zo populaire Raï) zonder de typische broeierige Texmex (een combinatie
van typische Mexicaanse en Texaanse country) te vergeten. Mas Càliente heeft met de
warmbloedige frontvrouw Samantha (exVice barons) en de al even sensuele percussioniste Maria twee extra Spaanse
troeven in handen. Gelukkig dienen de
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heren Patrick (Frans/ Marokaans gitarist,
frontman van de Dominos), Kasper (Nederlands gitarist) en Ben (Brussels en een
staande bas!) niet voor de dames onder te
doen.
Daar komen The Who Dads al aangesurft
om ons na dit al te zwoele optreden even de
verfrissing van de oceaan te laten voelen. Dit
geschifte elftal beheerst haar spel beter dan
de Rode Duivels tijdens het laatste WK. Hun
repertoire bestrijkt alles van de
typische surf (herinner Dick
Dale en Misirlou) over cocktaildeuntjes tot klassiekers als
Hawaï Five-o en Star trek
Theme. Don’t beam me up Scotty
there’s a limbo-party starting. Wie
deze gekken eenmaal aan het
werk heeft gezien, weet dat deze
heren een avondje uit een heel
aparte betekenis geven. Things
will never be the same again.
Maar ach, las chicas la gustan en
daar doen we het voor. Simone.

Stervende zwanen

Rusland heeft DJ Vadim, Amerika heeft DJ
Shadow, Japan mag DJ Krush onder zijn
landgenoten rekenen, die Hollanders
hebben DJ Git Hyper en België? Wel België
heeft DJ 4t4. Vierenviertig ofte 4t4 (fortyfour en niet vierteevier) kent u naar alle
waarschijnlijkheid in zijn functie van DJ bij
het Westvlaamse Hip Hop-combo ‘t hof van
commerce. De Studio Brussel-aanhangers
onder u kennen mogelijk zijn naar onze
mening weinig geslaagde Atomik-project
(dat afgrijselijke Engels met haar op). En de
gelukkigen onder u hebben vast wel aan

eens mogen genieten van zijn DJ-kunsten in
onder meer Het Magazijn. Want dat is 4t4
(of Kristof zoals zijn ouders en de burgerlijke stand hem noemen) nog altijd in de
eerste plaats. Maar deze uit het verre Hasselt
-inderdaad, Limburg- uitgeweken grafisch
vormgever heeft meer in zijn mars. Als close
buddy van Grazhoppa (turntablist – de
draaitafel/ turntable wordt beschouwd als
een echt instrument, vandaar- zonder gelijke
in het westelijk halfrond) leerde hij niet
alleen de nobele kunst van het platen
draaien ofte DJ’en maar leerde hij ook prutsen met de sampler. Vanuit het besef dat de
wereld uit meer bestaat dan Hip Hop werd
onze vriends muzikale voorkeur zo eclectisch dat het ons niet mag verbazen dat dat
ook in zijn andere activiteiten tot uiting
kwam. Met het project Magik Ballet
Ensemble bracht onze held reeds drie
klassebakken uit. Het voorzichtige begin Do
you believe in magik?, opgevolgd door het
door een drie maanden durende reis in Portugal geïnspireerde What do you mean…
en met als voorlopig eindpunt de bij een
imaginaire film horende soundtrack Cosmick relief. Wat Magik Ballet Ensemble zo
speciaal maakt is 4t4’s zin voor experiment:
bijna elk muziekgenre komt aan bod, van
Arabische keelzang tot gitaarnoise in de
extreemste zin van het woord. Avant garde
mag je het niet noemen, want daarvoor is er
te veel zelfrelativerende humor. Wie anders
zou Urbanus samplen of zijn ‘soundtrack’
zogezegd laten volspelen door enkel
vrouwen als was het een bizar Zweeds feministisch manifest (de plaat kwam uit op een
Zweeds label)? Kristof joeng, vergeet Atomik
en doe nog eens iets met je balletensemble.
Je zei het zelf al: not notes- sounds, not
phrases –feelings.
Algo Màs en the Who dads – 24 januari –
Groenzaal
Magik ballet ensemble en Bar 8 – 31 januari - Minardschouwburg

Jonge Ballerina

Rage Against The Machine

muziek

Bretellen die los bengelen

Zack De La Rocha en zijn de zijnen hebben weer eens een hoop gerammel
op een blinkend schijfje gepleurd en gaven het album de toch wel zeer
angstaanjagende titel ‘The Battle of Los Angeles’ mee. Niemand die nu nog
opkijkt van het idealistisch gezeik dat De La Rocha in de micro spuwt, een
verzameling puistpubers uitgezonderd. Maar dat belet niet dat hun muziek
nog altijd aantrekkelijk blijft temidden van anaal gefixeerde marketingproducten als Ricky Martin of Enrique Iglesias. Laten we dus hopen dat er
groepen blijven als Rage Against The Machine, misschien wel de enige
groep die op zijn cd’s nog gitaar, bas, drum en stem aan bod laat komen
zonder er een mislukte sample of een pseudo-hip synthesizerriedeltje te
moeten onderzetten. Pure Rock is nog lang niet dood.
Wat U2 in de jaren tachtig was, is Rage voor
de jaren negentig, alleen veel puurder en
harder. Terwijl de muziek van U2 in de loop
der jaren verder evolueerde, is dat niet het
geval bij Rage. Als je de nieuwe cd hoort,
hoor je terzelfdertijd ook al de voorgaande
albums en dat is niet echt iets om trots op te
zijn. De band herhaalt gewoon zichzelf en
lijkt de creativiteit te ontberen om zichzelf
her uit te vinden en eens iets anders uit te
proberen. Ook op het album is er weinig of
geen variatie te bespeuren in de songs. We

moeten enorm veel moeite doen om niet
ronduit te gaan beweren dat we iedere keer
dezelfde song horen, waarbij alleen titel en
gitaareffectjes verschillend zijn. Het ontbreekt de cd aan reliëf en dat is juist wat
muziek zo boeiend maakt, al neemt dat
gebrek aan contrast niet weg dat de songs
op zich best wel in orde zijn.
Dat het idealisme er nog steeds van druipt,
kan ons eigenlijk geen bal schelen. Het gaat
hem voor ons nog altijd om het gevoel van
de muziek en niet waar de groep en zijn

An angel at my table

De Felicia uit de titel (een hartverwarmende
Elaine Cassidy) is een zeventienjarig Iers
meisje dat in Engeland op zoek gaat naar de
jongen die haar zwanger heeft achtergelaten. Op haar zwerftocht ontmoet ze Hilditch
(een ijzersterke vertolking door Bob
Hoskins), een wat oudere en eenzame man

Wie Rage Against The Machine live aan het
werk wil zien, kan dat op zondag 30 januari
2000 in Vorst Nationaal, te Brussel. Hopelijk
zal daar niet op automatische piloot
gespeeld worden en zal men er ons niet constant op zitten te wijzen dat we in feite kapitalistische zwijnen zijn. Dat wisten we zelf
ook al.
Rage Against The Machine, nieuw album
The Battle of Los Angeles, live in Vorst
Nationaal, Brussel op zondag 30 januari
2000

TéVé DM

Felicia’s Journey

Voyeurisme is iets waar Atom Egoyan alles van afweet. Denk maar aan
Exotica, de film met de sensueelste striptease aller tijden. Dit thema snijdt
hij opnieuw aan in Felicia’s Journey, een verfilming van het gelijknamige
boek van William Trevor. Over kijken en bekeken worden.
Egoyan begon zijn filmcarrière in het midden van de jaren tachtig. Van de
onderkoelde, elliptische kunstspelletjes
waarmee hij in zijn vroegere werk de kijker
al eens durfde te vervelen, is nu geen spoor
meer te merken. Zijn laatste twee films,
Exotica en The Sweet Hereafter, zijn
intimistische, psychologische labyrinten die
je recht naar de keel grijpen. Telkens wordt
er een beroep gedaan op de verbeelding van
de kijker, die laag na laag moet afpellen om
de waarheid bloot te leggen.

muziek voor staan. Het zijn vooral de schitterende gitaareffecten die Tom Morello uit
zijn zevensnarige gitaar en apparatuur slaat,
die ons doen likkebaarden dat het een aard
heeft. Luister bij voorbeeld naar de intro van
‘Voice of the Voiceless’ en geef toe dat het
magnifiek klinkt, net als een tunetje van één
van die oude arcadegames, maar dan
gespeeld op elektrische gitaar.

die alleen woont in een kast van een huis.
Hij besluit haar te helpen. Maar deze ogenschijnlijk sympathieke guy next door houdt
er zo zijn eigen redenen op na waarom hij zo
veel interesse vertoont in jonge meisjes.

Als toeschouwer merk je onmiddellijk dat er
iets aan de hand is. Egoyan, die zich graag
bedient van een niet-lineaire structuur, voert
ons door middel van flash-backs mee tot in
de donkerste kerkers van de menselijke ziel.
Het verleden haalt de personages altijd in,
hoe snel ze er ook van proberen weg te
lopen. Zijn aanpak is geduldig en berekend
en in de talloze close-ups worden de verwarde gevoelens ontmaskerd waarmee de
personages vechten. Hilditch blijkt niet de
vriendelijke vrolijke man te zijn waarvoor
iedereen hem houdt, maar een aandoenlijke
psychopaat die gedoemd is te leven in een-

FFILMM

zaamheid en wanhoop. Hij misbruikt haar
onschuld op demonische wijze, zonder dat
hij het beseft. Felicia, de onschuld zelve,
gelooft dat ze haar grote liefde zal terugvinden en vertrouwt blind op de hulp van
Hilditch. Beiden leven ze in een fantasiewereld en lopen ze verloren in zelfmisleiding. Daar komt een einde aan als Felicia
Hilditch’s ware aard ontdekt en als Hilditch
zijn eigen gruwelijkheden onder ogen durft
te zien.
Egoyan werkt het contrast tussen goed en
kwaad nog verder uit in de setting. De camera zweeft over de pure Ierse landschappen, terwijl de harde blauw-grijze landschappen in Birmingham de onderkoelde sfeer
alleen maar versterken.
Felicia’s Journey is een subtiele gevoelige
film geworden, die ons meevoert van de
Tuin van Eden naar de Tuin van het Kwaad.
Maar zoals het een goed katholiek betaamt:
gij zult vergeven en gelouterd worden.

Viewie
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Peter Greenaway

FFILMM
Ode aan de cerebrale esthetiek
We hebben er de afgelopen maanden niet naast kunnen kijken: Gent heeft
een patent op Greenaway. Tijdens de zomervakantie liep er in het Caermersklooster een tentoonstelling van enkele van zijn schilderijen. Amper
zijn nieuwste film verteerd, worden we in januari en februari door het NTG
en Film-Plateau vergast op de mans filmoeuvre. Een overzicht.
Greenaway begon zijn filmcarrière op het
moment dat in Amerika de ‘minimale’ of
structuralistische film ontstond. Alhoewel
zijn vroegste werk niet helemaal als minimaal kan worden bestempeld, was de
invloed van deze stroming onmiskenbaar
groot. Windows, een kortfilm uit 1975, geeft
een opsomming van een reeks mensen die
uit een raam zijn gevallen. De film is sterk
structuralistisch: er zijn geen beroepsacteurs, de personages worden niet psychologisch uitgediept, de beelden zijn statisch.
Elke verhaallijn ontbreekt en klank en beeld
hebben niets met elkaar te maken. De
opsomming van de doden creëert een
repetitieve structuur, die ondersteund
wordt door Nymans clavecimbelmuziek. Een
voice-over die het lijstje monotoon afdreunt,
schept afstand en ironie, en is ronduit hilarisch. Het is duidelijk dat er een loopje
wordt genomen met de ernst van de structuralistische film.

Drie jaar later maakt Greenaway Vertical Features Remake en A Walk Through H: The
reincarnation of an ornithologist, alweer
grotendeels structuralistische producten. In
de eerste film proberen enkele academici
een verloren gegane film van Tulse Luper,
ecoloog en ornitoloog, te reconstrueren. In
de tweede film probeert de verteller het
leven van Tulse Luper te reconstrueren aan
de hand van tweeënnegentig kaarten die hij
in een unieke volgorde rangschikt. Opnieuw
wordt het streven naar orde in chaos
gehekeld. Wie Greenaway een beetje kent,
weet dat de man zich graag bedient van lijstjes, maar weet ook dat zijn cinema te
onvoorspelbaar is om enkel met het verstand te kunnen vatten.
Naast deze spelen er nog andere onbekende
films in Film-Plateau. Een van hen is Death in
the Seine. De film somt een lijst op van alle
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verdronkenen tijdens de Franse Revolutie,
die uit de Seine worden opgevist en waarvan
een portret wordt gereconstrueerd. Greenaway heeft een voorliefde voor water, denk
bijvoorbeeld maar aan Making a Splash,
Inside Rooms: 26 Bathrooms en natuurlijk,
Drowning by Numbers.
Wie nog meer informatie wenst over het
minder bekende werk van Greenaway, moet
het programmaboekje van Film-Plateau er
maar eens op nalezen. The Falls werd vorige
week al vertoond. Voor wie hem heeft
gemist: prijs uzelf gelukkig.

gekunstelde profaniteit

Het NTG toont bekender werk van Greenaway. In The Cook, The Thief, His Wife, And
Her Lover, verkent Greenaway de grenzen
van de chaos en doorbreekt hij enkele
taboes. Voor deze film inspireerde hij zich
op het Jacobijns Drama of ‘the theatre of
blood’. Alle vormen van lichamelijkheid
passeren de revue: eten, drinken, copuleren, boeren, kots, pis en kak. De personages zijn archetypes die gereduceerd zijn
tot objecten. Zij staan symbool voor een
consumptiemaatschappij die zich bezondigt
aan gulzigheid. Het structurerende element
is deze keer kleur. Rood als symbool voor
kannibalisme, wit voor reinheid, groen voor
rust en blauw voor de onderkoelde gangster-wereld. Door de elegante trage beeldcomposities, die het wansmakelijke gehalte
van de film nog meer beklemtonen, waan je
je in een gruwelijk tableau-vivant. Het einde
is magistraal, hoewel het een beetje zwaar
op de maag ligt. Niet te missen.
Prospero’s Books is een bewerking van
Shakespeare’s The Tempest. Greenaway
duikt in de wereld van de zestiende eeuw en
vermengt dit met talloze andere culturele en
intellectualistische referenties. Wat je vooral
te zien krijgt is veel naakt, veel beelden over

elkaar, en een eindeloze stoet van mensen.
De enige stem die je hoort, is die van Prospero (een magistrale John Gielgud). Omdat
hij de volledige tekst voor zijn rekening
neemt, moet je die bijna uit het hoofd kennen om te weten wie wat zegt. Tenzij u hem
voor de twintgste keer gaat bekijken, zit de
kans er niet in dat u al de allusies en symbolen zal ontdekken, laat staan dat u de film
zal begrijpen. Maar dit mag niet opwegen
tegen de verbluffende visuele schoonheid
waarin deze film baadt.
slaapverwekkend intellectualisme
The Baby of Macon is een film waarbij u
vanzelf in slaap sukkelt. De esthetisering van
het geweld, dat mij in The Cook,... moeiteloos kon bekoren, lokt hier enkel
geeuwaanvallen uit. De verhaallijn wordt
eindeloos herhaald, een actrice wordt 217
keer verkracht. Het zal wel weer een betekenis hebben, maar die is mij in ieder geval
ontgaan. Een wansmakelijk slechte film.
<par1>Voor The Pillow Book bewerkte
Greenaway de klassieker van de Japanse
schrijfster Sei Shonagon. Het is een fabel
over een vrouw die het verlangen koestert
van zichzelf een levend erotisch kunstwerk
te maken. Wat een erotisch kunstwerk had
moeten zijn, werd een slaapverwekkende
film. Greenaway doet te veel zijn best om
ons te overladen met technologische hoogstandjes. Net zoals in Prospero’s Books is er
te veel om naar te kijken.
I” Het is moeilijk om het werk van deze
excentrieke duizendpoot te analyseren op
één pagina. Daarom: interpreteer zelf, maar
kijk u geen indigestie.
In het NTG: 24-01-2000: The Cook, The Thief,
His Wife, And Her Lover
31-01-2000: Prospero’s Books
07-02-2000: The Baby of Macon
14-02-2000: The Pillow Book
In Film-Plateau: zie programmaboekje

Viewie

kringen en conventen

AAGENDA A

AK

thema -avond: Ex-Joegoslavïe, Sparrestraat 1A, 20u

Kajton Cie
LVS

Period of Adjustment, Bacstage, 20.30u
Gespreksavond en Nieuwjaarsreceprie, Notarisstraat 3, 20u

JongsocialistenRUG
KMF
VLAM

donderdag
27 januari

KK
VNSU

Gespreksavond: samenlevingscontracten, Blandiijn, 20u
lezing door Koen Raes over Peter Slootendijk, Blandijn, aud. A, (o.v.)
bowling, Ambiorix,19u

zaterdag
29 januari

VG
BDB

fuif, ‘t Kuipke
fuif, Olé

AK

Gespreksavond: extreem rechts en vrouwen, Sparrestraat 1A, 20u

‘tZal Wel Gaan

debat: de oorsprong van religie, Backstage, 20u

KK

Bezoek aan de tentoonstelling ‘Keizers aan de Nijl in Tongeren’

VNSU

Vlaamse poëzie-avond, 20u (gratis!)

LVSV & JS-RUG

debat: “De actieve welvaartstaat. Veranderen om te behouden?”, Universiteitsstraat 4, NB II, 20u

maandag
24 januari
dinsdag
25 januari
woensdag
26 januari

maandag
31 januari
dinsdag
1 februari
woensdag
2 februari
donderdag 3
februari
woensdag 8
februari

fuif, Sioux
Gespreksavond: Links binnen de Vlaamse Beweging, Den Turk
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CULTUURAGENDA
•maandag 24 januari
Morgan — Muziek en theatercafé Trefpunt
(gratis) — 21u
Neige stem 2000, dubbelconcerten reeks 2:
Algo Màs & The Who Dads — Groene Zaal,
Lange Boomgaardstraat, 20u en 21.30u
(inkom: 500-350 frank)
Orange Pecco — De Fabriek, Raffinaderijstraat
4 (gratis)
•donderdag 27 januari
16e eeuwse dansen n.a.v. Keizer Kareljaar —
stedelijke bibliotheek, 20.45u (gratis)
Back O Wall fuif (Dub sound system, roots
steppers) — De Fabriek, Raffinaderijstraat 4,
21u (gratis)
“Nu toch...”, een wagenspel .a.v. Keizer Kareljaar — Theater Tinnenpot, Tinnenpotstraat 21
(inkom: 400-300)
Thomas Beimel — Logos Tetraeder, Bomastraat 26, 20u
•vrijdag 28 januari
Phil Masonís New Orleans All-Stars — Lazy
River Jazz Club, Stadhuissteeg 5, 20u
•zondag 30 januari
Stand-up comedians — KNS Foyer, St-Baafsplein 17, 11.30u (inkom: 300-250)
•maandag 31 januari
Mizrap Muziek en theatercafé Trefpunt (gratis)
Neige stem 2000, dubbelconcerten reeks 2:
Magik Ballet Ensemble & Bar 8 — Vooruit,
Domzaal, 20u en 21.30u (inkom: 500-350)
•woensdag 2 februari
Vlaams radio-orkest o.l.v. Peter Oundjian —
De Bijloke - concertzaal, 20u
•vrijdag 9 februari
I fiamminghi — De Bijloke-concertzaal, 20u
•zondag 6 februari
Bart Defoort (sax) en Diederik Wissels (piano)
— Opatuur, Citadellaan 17, 20u (inkom: 300)
•maandag 7 februari
Neige stem 2000, dubbelconcerten reeks 2:
Kamikaze & Flat Earth Society — Minard,
Walpoortstraat 15, 20u en 21.30u (inkom:
500-350)
Vrouwentongen - het Nawoord — Theater Tinnenpot, Tinnenpotstraat 21 (inkom: 400-300)

Carolus V — Sint-Pietersabdij, Sint-Pietersplein
— nog tot 30/1
Mise-en-scène. Keizer Karel en de verbeelding van de 19de eeuw — Museum voor
Schone Kunsten — nog tot 19/3
“Over the edges” — De hoeken van Gent —
nog tot 30/6

De vrouw achter de schermen en op de
barricade — Museum voor Industriële Archeologie en textiel — nog tot 31/12/2001
Closer — NTG2, Minnemeers 8 (inkom: 600250) — 24/1, 28/1, 29/1
Peter Pan — KNS (NTG), St-Baafsplein 17,
19u
(inkom: 895-595) —25/1, 27/1, 28/1, 29/1,
30/1, 02/2, 03/2, 04/2, 05/2, 06/2

Humoristiese vertellings — Arco, St-Widostraat 3 (inkom: 300) — 25/1, 02/2

Anton — De Kopergietery — 25/1 (14u), 26/1
(15u), 27/1 (10u en 14u), 28/1 (14u en 20u)

“Things to be done (in gevallen van
heirkracht)” — Theater Tinnenpot, Tinnenpotstraat 21, 20u — 27/1, 28/1
Geitenjong — De Kopergietery, 20u — 28/1,
29/1
Sikkepit — Smak, 20u — 28/1, 29/1

Vrouw in ‘t zand — Teater Krakeel, Theaterstraat 33, 20.15u, (inkom: 300-250) — 28/1,
29/1, 04/2, 05/2, 06/2

Cabaret — Theater Tinnenpot, Tinnenpotstraat
21, 20u (inkom: 400-300) — 03/2, 04/2
Ongebluste kalk (Hollandia) —Minard,
Walpoortstraat 15 (inkom: 400-300) — 03/2,
04/2, 05/2
Cabaret: Els De Schepper — Groene Zaal,
Lange Boomgaardstraat, 20u (inkom: 550) 02/2, 04/2
Lanònima Imperial: Transfiguracions —
Vooruit — 25-29/1

Vrijkaarten

Schamper geeft 5 vrijkaarten weg voor
‘Vrouwentongen’ van het Nawoord, 5 voor elk
concert van Logos en nog eens 5 vrijkaarten
voor ieder concert van ‘neige stem. Make our
day en schrijf een leuk kaartje naar de schamperredactie, Sint-Pietersnieuwstraat 45, 9000
Gent.

