Alte Kameraden
V

ergeet al die onzin die over de mol verkocht wordt. Er is maar één mol
en zijn naam is Jörg Haider. Deze sympathieke rijzende ster aan het
Oostenrijkse politieke firmament schuwt boude uitspraken niet. Onlangs
gaf hij België nog een fikse veeg uit de pan. Nu zijn wij allesbehalve chauvinistisch, maar een derderangsHitleradept moet ons niet vertellen wat wij
moeten doen.

Oostenrijkers die de grond onder de voeten
heet voelen worden, kunnen nog altijd hun
toevlucht nemen tot Gent. De ondertekenaars van de Non-discrimantieverklaring
in de huisvesting in Gent verbinden zich
er toe om ‘bij uitoefening van hun activiteiten in de huisvestingssector geen persoon,
groep, gemeenschap of leden ervan te discrimineren wegens hun ras, huidskleur, afstamming, afkomst of nationaliteit’. Over hun standpunten bij de uitoefening van
andere activiteiten is ons
niets bekend, maar we zijn
redelijk gerust. Wie dit toffe
initiatief wil steunen of er
meer over weten wil, contacteert de Stedelijke integratiedienst. Meer info, tel:
09/265.76.76. • Studenten
zonder geld en zonder kot:
er is hoop. Een woonst kan u
niet meer ontzegd worden
en geld kan u altijd verdienen. Een studie wees uit dat
van de 25% bestaansminimumtrekkers een derde student is. Voor deze en andere
studenten heeft Creyfs een
nieuwe
studentendivisie
opgericht:
student@creyfs. Meer
info, tel: 02/713.07.16. •
Met het geld dat u verdient heeft, kan u eens
lekker gaan eten. Bij voorkeur in een vegetarisch restaurant als het aan onze vrienden
van het Actie Dierenbevrijdingsfront ligt.
Zij brachten een nieuwe VeGentarische Gids
uit. U kan hem gratis verkrijgen bij Tobias
Leenaert. Sla het gewauwel over het hoe en
waarom van vegetarisme over (yep, we zijn
overtuigd carnivoor) en snor de vermelde
restaurants op. Meer info, tel:
09/329.68.51. Laat het u vooral smaken. •
U kan natuurlijk altijd uw eigen potje koken.
Het Centrum voor Voedings- en dieetadvies van de Rug en het UZ-Gent richt
verschillende cursussen in. Meer info, tel:
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09/240.25.98. • Wie niet graag alleen eet
en geen vrienden heeft, kan zichzelf altijd
laten klonen. Professor Johan Braeckman
meent alvast niet dat er gegronde redenen
zijn. Wie hier met hen een boompje over wil
opzetten, kan hen altijd contacteren. Meer
info: 09/264.41.05. Let er wel op dat u het
origineel aan de lijn krijgt. • Zijn er nog wel
echte kinderen, indien iedereen zich laat
klonen? Wij denken van wel.
Voor de op natuurlijke wijze
gecreëerde kinderen organiseert de Dienst Monumentenzorg ateliers in het
Gravensteen. Meer info, tel:
09/233.76.89. En nu maar
hopen dat de kleine wildebrassen niet met een rotvaart
van de kantelen donderen. •
Animators zijn ter preventie
daarvan in het leven
geroepen. En ze zoeken er
nog steeds, zo snel sterven
die kleine rakkers nu ook
weer niet uit. Stel u kandidaat, tot op heden werden
enkel wij geweigerd. Meer
info, tel: 09/269.81.46. • U
kan hen vergezellen bij hun
hommage aan de grote
vaas van Gent. Jaja, Gent
heeft sinds kort de grootste
vaas ter wereld. Meer info,
tel: 09/224.45.22. • Wie meer over de vaas
wil vertellen, kan er altijd een artikel over
schrijven. Niet voor ons maar wel voor internetkrant De middag (yep, naar analogie
met)is een tof initiatief dat jongeren in contact wil brengen met het nobele beroep
journalistiek. Meer info: www.reportr.
com. Laat de Yves Desmet in u knorrend
zijn wereldvisie multimediaal opdringen •
Graffiti jeugddienst zoekt trouwens ook
nog steeds redacteuren en ander canaille in
spe. Voor al hun activiteiten, en geloof ons
het zijn er aardig wat, kan u hen bereiken op
het nummer: 09/233.79.86. • Nu de
kleinkinderen door die mannen van Graffiti
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bezig worden gehouden, hebben de
grootouders te veel vrije tijd. Dump hen niet
in een bejaardentehuis, maar laat hen meewerken met de Stedelijke Seniorenraad.
Meer info, tel: 09/266.76.89 • Maar niet
alleen de Seniorenraad is op zoek naar
kwieke vijftigers, ook de actie Levenslijn
2000 kan gemotiveerde medewerkers
gebruiken. Gentenaars kunnen zich melden
bij de vzw Sociale Dienst voor het personeel van de stad Gent. Meer info, tel:
09/223.04.45 • Over de stad Gent gesproken: hun website wordt ten zeerste
gewaardeerd. Het internetmagazine Clickx
noemde de website ‘fenomenaal en op multimediavlak een innovatief project’. En wat
kunnen wij daar nog aan toevoegen, behalve
een welgemeende ‘Hoezee’. Website:
www.gent.be. • Hopelijk kan u daar ook
lezen dat de heer Wilfried De Buck sinds
12 januari politiecommisaris bij de stad Gent
is. Vanuit het motto: het kan nooit kwaad
om belangrijke mensen te kennen, hebben
wij de brave man nu al onze gelukwensen
gestuurd, vergezeld van een blanco cheque.
Dat arrestatiebevel voor onze liefdesrivaal zit
wel snor. Meer info, wenskaartjes en dreigbrieven, Departement politie, Stafdienst,
Botermakt 5, 9000 Gent, tel: 09/266.66.02
• Van promotie gesproken: de volgende
sympathieke mensen werd een eredoctoraat
toegekend: Jacobus van Lint, Robert
Cailliau, Carlos Fuentes, Barbara
Gilcrest, Horst Siebert, Roy Brown,
Karel van Miert. • Professor dr. Alfred De
Block. werd dan weer door de Big Guy in
the Sky genomineerd en mag vanaf heden
de titel ‘wijlen’ aan zijn indrukwekkend curriculum toevoegen. Het is ook een manier
om een vermelding in Kort te krijgen. • Professor José Morais probeerde het op een
andere manier: hij start een lessenreeks over
Literacy. De inaugurale les vindt plaats op
10 februari. Alle info en mogelijk zelfs een
gemoedelijke babbel met de prof himself,
tel: 09/264.63.41. • U kan hem spreken
over drankmisbruik. Een onderzoek wees
uit dat 10% van de Leuvense eerstejaars
overmatig alcohol gebruikt. Onder het
motto ‘Alles kan beter’ hebben wij alvast de
sterke drank laten aanrukken.

Jonge Bokma
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En toen gebeurde er
niets
Een kwarteeuw geleden werd Schamper opgericht. In dit nummer kan u om
deze reden een interview lezen met de eerste hoofdredacteur. Dit is meteen
ook het startschot voor een reeks over de geschiedenis van Schamper.
Een van de frappantste dingen die duidelijk werden tijdens het
doorploegen van de eerste vijf jaar Schampers, is dat de onderwerpen nog
altijd dezelfde zijn. We hebben deze bevinding ook voorgelegd aan de
oprichter van Schamper, maar omdat ik die nogal belangrijk vind, geef ik die
hier de ruimte die ze verdient.

Een losse greep uit de onderwerpen in de periode 1975-1980: het stopzetten
van de politieke benoemingen, de invloed van de economie op beslissingen,
de wegkwijnende studentenbeweging na haar hoogtepunt in ‘68, de verhoging van de inschrijvingsgelden, de vertegenwoordiging van studenten in
de universitaire organen, bezuinigingen in de sociale sector, numerus fixus en
numerus clausus, ...
Wat opvalt is dat de actieve studentenbeweging, ondanks de verschillende
maatschappelijke en universitaire problemen, maar een mager beestje was.
Misschien is het net omdat de meerderheid van de studenten zich niet druk
maakt om dergelijke problemen dat de meeste studentenbewegingen nog
bestaan. Je kan die redenering ook omdraaien en stellen dat veel mensen die
zich engageren constant tegen een muur lopen en daarom misschien hun
engagement terugschroeven.
voor wereldvrede en een fuifzaal
In deze sfeer krijg je echter situaties zoals in Leuven vorig jaar. De enige

betoging die er in 1999 werd gehouden, had als thema het openhouden of het
vinden van een deftige fuifzaal. Daar liggen studenten dus wel wakker van.
Bijgevolg zijn ze niet geïnteresseerd in de verkiezingen van hun vertegenwoordigers, waar ze alleen maar op af komen als er door het stemmen gratis
filmtickets te winnen zijn. Als je bekijkt hoeveel mensen aan de universiteit
studeren en hoeveel er op debatten aanwezig zijn, krijgt dat laatste aantal de
allure van een halve man en een paardekop. Het is eigenlijk even onwezenlijk
als je ziet hoe een groep mensen in een praesidium bij momenten achter
dezelfde vlag gaat aanlopen, terwijl we toch verondersteld worden een en
ander te relativeren en in vraag te stellen. Niet dat er op zich iets mis is met
het verenigingsleven, maar sommigen gaan toch ver om er gewoon bij te
horen.
Ik constateer het gewoon. Ik zeg niet dat ik het zelf altijd beter doe. Ook ik
ben blijkbaar niet meer dan een kind van mijn tijd. Maar je kan de tijd toch niet
alle schuld geven, niet? Toch zeker geen 25 jaar lang.

Bart Haeck
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Het patrimonium van de RUG
N

de Korte Meer

a jarenlange leegstand gonst het in de Korte Meer opnieuw van de
bedrijvigheid. Drie jaar nadat de Gentse krakers wegens hoogdringendheid uit de Korte Meer 1 werden verwijderd, zijn de toen
aangekondigde verbouwingen eindelijk van start gegaan.

De gebouwen in de Korte Meer boden jarenlang onderdak aan de faculteit Rechten.
Toen de faculteit rechten in het academiejaar 1987 - 1988 naar de nieuwbouw in de
Universiteit verhuisde, kwamen deze
gebouwen leeg te staan. De universiteit was
oorspronkelijk van plan deze gebouwen
te verkopen. Door de toename van het
aantal studenten in de faculteiten Rechten en Pol. & Soc. kampte men in de universiteitsstraat al snel met plaatsgebrek.
Uitbreiding van deze faculteiten werd
overwogen en men besloot de
gebouwen aan de Korte Meer te
behouden. De plannen tot uitbreiding
werden in de loop der jaren evenwel
meermaals herzien. Ondertussen
verkrotte de Korte Meer zienderogen.

Hoogdringendheid = 3 jaar

Een jaar later stond de Korte Meer 1 nog altijd leeg. Om deze gang van zaken aan te klagen, werd het pand op 4 februari 1998 symbolisch - voor 24 uur - opnieuw gekraakt.
Volgens Gratiën Janssens - coördinator

Krakers

Op 15 juli 1996 werd de Korte Meer 1
door Gentse krakers bezet. De krakers die eerder dat jaar de St.-Pietersnieuwstraat 31 hadden gekraakt (zie vorige
Schamper) - wilden hiermee de toenmalige leegstandspolitiek van de universiteit aanklagen. Door de strategische ligging van het gebouw - op de hoek van de
Volderstraat, vlakbij de Veldstraat hoopten zij ook de aandacht van de
duizenden kooplustigen te kunnen
trekken en de leegstands- en armoedepolitiek onder hun aandacht te brengen. Op
vrijdag 31 januari 1997 kregen de krakers
echter de gerechtsdeurwaarder over de
vloer. De actievoerders dienden bij hoogdringendheid - binnen de 48 uur - het pand
te verlaten omdat de universiteit een nieuwe
bestemming voor het gebouw had gevonden. Na een grondige renovatiebeurt
zouden de gebouwen aan de Korte Meer
onderdak bieden aan de faculteiten Rechten
en Pol. & Soc. Om met deze werkzaamheden van start te kunnen gaan, diende de
Korte Meer 1 eerst ontruimd te worden.

4

dienst Gebouwen, Beheer en Onderhoud
(GBO)- was de verwijdering van de krakers
op 5 februari 1997 gerechtvaardigd omdat
‘men’ toen beslist had alle gebouwen in de
Korte Meer te renoveren (zie Schamper
358). Volgens De Gentenaar van 13 januari
1998 (‘universiteit koopt Braunschool’)
legde de RUG pas in april 1997 (twee maanden na de ontruiming, red.) haar onroerend
beleid voor de komende jaren vast en werd
pas enkele maanden later de overeenkomst
met het Gentse stadsbestuur gesloten. Pas in
december 1999 werden de werkzaamheden
aan de Korte Meer aangevangen. Hoogdrin-

gendheid blijkt voor de unief een wel heel
rekbaar begrip.

package deal

In de overeenkomst met het Gents stadsbestuur werden een aantal dossiers gezamelijk geregeld. Op de raad van bestuur van
1997 was de RUG eindelijk overgegaan tot
een vijfjaren-masterplan. Kerngedachte in
dit nieuwe beleid was gebundelde deconcentratie. Bestaande sites zouden meer uitgebouwd worden om zo tot heuse campussen te komen. De Universiteitstraat
was één van deze sites. Om deze site
degelijk te kunnen uitbouwen, moest de
RUG wel eerst over de Emile Braunschool kunnen beschikken. Ook privéinvesteerders hadden belangstelling voor
de Emile Braunschool. De stad Gent
verklaarde zich bereid de Braunschool te
onteigenen en over te dragen aan de universiteit. In ruil hiervoor moest de universiteit de verkrotte panden in de Korte
Meer tegen uiterlijk juni 1999 renoveren.
Op 19 januari 1998 werd de Emile Braunschool voor 30 miljoen overgedragen aan
de universiteit Gent. Pas in december
1999 is de RUG met de renovatiewerken
aan de Korte Meer begonnen. Voorlopig
zijn enkel de gevels en daken gerenoveerd. De Korte Meer 1 en 3 worden
momenteel door de GBO zelf gerenoveerd en zullen respectievelijk onderdak bieden aan de faculteit Rechten en
aan de vakgroep Bevolkingswetenschappen. Ook prof. Page en prof. Van
Hooland zullen in de Korte Meer 3 een
onderdak vinden. De werken in de Korte
Meer 5, 7, 9 en 11 zullen uitbesteed worden.
De Korte Meer 5 zal op het gelijkvloers
plaats bieden aan het decanaat Pol. & Soc.,
de bovenliggende verdiepingen zijn gereserveerd voor de vakgroep sociologie van
prof. Brutsaert. De nummers 7, 9 en 11 zijn
toegewezen aan de vakgroep communicatiewetenschappen van Prof. De Bens.
Achter de huizen zou een ruime parking
komen voor de professoren. Voor de studenten komen er extra fietsenstallingen in
de Korte Meerstraat zelf.
De Emile Braunschool is een onderdeel van

een zeventiende eeuws Jezuïtencomplex.
Dit complex omvatte een klooster, een kerk
en een gymnasium. Op de plek waar zich
vroeger de kerk bevond, staat nu de aula van
de universiteit. Het klooster herbergt
momenteel auditoria en bibliotheken van de
faculteit Rechten. Het gymnasium bood tot
voor kort dus onderdak aan de Emile Braunschool en wordt beschouwd als een belangrijk voorbeeld van zeventiende eeuwse
Vlaamse barok (1). De renovatiekosten worden momenteel op 80 miljoen geraamd.
Nu maar hopen dat de universiteit in de
toekomst iets voorzichtiger met haar patrimonium omspringt.
(1)De Gentenaar, 05/02/1998
In de volgende Schamper: de Antonius Triestlaan

Cobbaut

Tussen wet en werkelijkheid
I

Onderzoek euthanasie geheim gehouden

n de senaat is een debat aan de gang over een heikel thema: euthanasie.
De paars-groene coalitie wil haar wetsontwerpen door de parlementaire
molen halen zonder betutteling van de christen-democratische oppositie
die hiertegen fulmineert. Onderzoekers hebben elementaire informatie
over sterven in Vlaanderen, maar willen die pas bekend maken als wetenschappelijke tijdschriften de primeur hebben gekregen.
De wetteksten van de regeringspartijen
komen er op neer dat levensbeëindiging
onder bepaalde voorwaarden gedepenaliseerd moet worden. Als de stervende
patiënt er uitdrukkelijk om vraagt, zou een
arts mogen ingrijpen. Euthanasie wordt dus
gedefinieerd als actieve levensbeëindiging
op ondubbelzinnig verzoek van de zieke. Uit
universitair onderzoek blijkt nu dat levensbeëindiging zonder medeweten van de
patiënt frequenter voorkomt. In absolute
cijfers uitgedrukt zijn 20 000 van de 56 000
sterfgevallen in Vlaanderen veroorzaakt
door een levensverkortende handeling van
een arts. Dit althans volgens de voorlopige
resultaten die nog niet officieel zijn vrijgegeven.
Ethica-professor Freddy Mortier en assistent van de vakgroep Huisartsgeneeskunde
Marc Cosyns zorgden voor de Gentse
inbreng. Volgens Mortier is de vigerende
visie op de euthanasie-situatie niet de juiste.
“Men gaat momenteel uit van de stelling dat
een euthanasiewetgeving het aantal mis-

bruiken zou doen toenemen. Ik huldig de
stelling dat een legalisering preventief zou
werken tegenover levensbeëindiging zonder
toestemming van de patiënt.”

Primeur

Het bewuste onderzoek is een samenwerkingsverband tussen de universiteiten van
Gent, Brussel en Nijmegen. De conclusie
van de vorsers wordt vooralsnog niet publiek gemaakt. Aan de basis van die beslissing ligt een ietwat vreemde reden. Om
internationale, wetenschappelijke tijdschriften een primeur te gunnen, willen de
wetenschappers de overheid nog niet op de
hoogte stellen. Ze zijn pas bereid dat te
doen als na publicatie de erkenning en het
toekennen van onderzoeksbudgetten volgt.
Mortier legt uit: “Het gaat hier over een
wetenschappelijk onderzoek en als
toetssteen voor de betrouwbaarheid ervan
zijn de cijfers in review bij een tijdschrift”.

Onder voorbehoud
Uit de minimale cijfers afkomstig uit een
onderzoek in Hasselt, geëxtrapoleerd naar
Vlaanderen, blijkt dat ‘s land politici de bal
lelijk misslaan. Als er een wet komt die
euthanasie met instemming van de patiënt
regulariseert, zou die wel eens kunnen
indruisen tegen de dagelijkse praktijk.
Euthanasie in strikte zin komt namelijk veel
minder voor dan andere vormen van levensbeëindiging. Het gaat hier duidelijk om een
materie die zich niet zomaar in een wettekst
laat gieten. Opdat de senatoren een realistisch debat zouden voeren, lijkt het kenbaar
maken van de conclusies een conditio sine
qua non. Mortier bevestigt dit, maar
nuanceert enigszins: “Dit is natuurlijk een
probleem, de resultaten zullen waarschijnlijk pas in de zomer gepubliceerd worden.
Maar de senatoren hebben al een goed zicht
op de medische praktijk via het raadgevend
comité voor bio-ethiek. Ze beschikken niet
over betrouwbare cijfers over de sterfgevallen in Vlaanderen, maar de hoofdlijnen
zijn duidelijk.” Ongetwijfeld zou het
euthanasiedebat in de senaat een realistischer elan krijgen als men een zicht had op
het werkelijke cijfermateriaal.

Bart Aerts
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25 jaar schamp
S

De grote egotrip do

champer bestaat dit jaar 25 jaar. In deze en de komende vier Schampers geven we daarom een overzicht van een kwarteeuw Gents studentenleven aan de hand van het schamperarchief. Deze week: de eerste
vijf jaar.

In het begin was er het woord. En in het
academiejaar 1974-’75 was er het studentenblad ‘Rug-nummer’. Het blad maakte het
nogal bont en was, als we de kranten uit die
tijd mogen geloven, een voortdurende bron
van ergernis voor de beheerraad van deze
universiteit. In april 1975 was de maat vol en
werd Rug-nummer door rector Devreker
opgeheven. Als compromis kwam er een
nieuw tijdschrift ‘Schamper’. De beheerraad
had immers verboden dat de naam ‘RUG’
nog gebruikt zou worden. En omdat ze er
nog niet hele-maal gerust in was, werd
beslist dat het Vast Bureau - een raad waarin
onder ander de rector en vicerector zetelde
- van de RUG de eerste hoofdredacteur zou
aanstellen.
De keuze viel op - huidig professor rechtsethiek - Koen Raes. De bedoeling van
Schamper, aldus de eerste hoofdredac-teur,
is studenten aan bod laten komen die zich
onwennig voelen binnen de bestaande
structuren van de studentenwereld. Naast
een studentenblad voor de Gentse universiteitsstudenten, was Schamper ook het blad
van Nieuw Links. Volgens Raes hadden de
rechtsen al voldoende spreekbuizen in handen, en was het dus een noodzaak om progressief te zijn.
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De inhoud van die vooruitstrevendheid was
een ander paar mouwen. In het derde nummer al, is er namelijk al een incident met het
LVSV (Liberaal Vlaams Studentenverbond)
die vond dat het recht had om artikels in
Schamper te publiceren. (Politieke)
onafhankelijkheid van de redactie zou een
blijvend probleem worden gedurende de
eerste jaren.

de premier en de menselijkheid

Veel had ook te maken met het klimaat van
de jaren ‘70. Het geloof om de maatschappij
te veranderen leeft blijkbaar nog en dat vertaalt zich onder andere in hopen lezersbrieven die vertellen waar de samenleving
naar toe moet. In Schamper 3 bijvoorbeeld
legt Guy Verhofstadt in een lezersbrief uit
dat “de sentimentaliteit en de menselijkheid
in het socio-economisch en politiek beleid
de eerste garanties zijn voor demo-cratie,
inspraak en een anti-autoritaire staat.”Verhofstadt was toen voorzitter van het LVSV.
Een andere discussie die in de eerste nummers woedt is die van de tegenstelling
tussen een blad voor Nieuw Links dat er
tegelijk voor alle studenten wil zijn.
De jaren zeventig zijn eveneens de jaren van

de olie-crisis en ook dat is er aan te merken.
In de nieuwjaarswensen voor het jaar ‘76
lezen we: “1976: het jaar waarin wij ons
diploma aan de muur spijkeren en gaan
stempelen. 1976: het jaar waarin u hetzelfde
te wachten staat.” Ook de onderwijshervorming van toenmalig minister van onderwijs Herman De Croo is een hot topic. Zijn
hervormingen hadden - nothing ever happens - inlevering van de sociale sector,
numerus clausus en financiering van het
onderwijs op het oog. In het academiejaar
1978-’79 zijn er dan de betogingen tegen de
10.000 BEF inschrijvingsgeld, wat in schamper 65 het volgend lyrisch
stukje teweegbrengt: “ Over de betoging in
Gent volgt meer in een speciale stakingskrant, die deze week nog verschijnt.
Dag Brussel. Dag flik. Dag 10.000. Dag zon.”
Misschien is het die weinig hoopvolle
toekomst en het mei ‘68 verleden die de
aandacht op de maatschappelijke thema’s
leggen. Het apartheidsregime wordt
gehekeld, de toestand van de studentenbeweging in Portugal uit de doeken gedaan,
er worden artikels geschreven over hongersnood in Eritrea, het Egmontpact en de
dood van Franco en Mao Zedong.

masturbatie
tweede zit

veroorzaakt

Een ander geliefkoosd thema is seks. Op een
uitvoerige weten-schappelijke manier wordt
jaarlijks een halve Schamper gewijd aan de
werking van voorbehoed-smid-delen en
leest u ook vooral eens het volgende stukje
van alweer Koen Raes mee:
“MASTURBATIE: Dacht je dat hierover geen
problemen meer werden gemaakt? Dat ieder
zich nu op zijn vrije gemak kon bevredigen
zonder angstkompleksen? Dan heb je het
alweer mis. In home Boudewijn zitten nog
erg veel - eenzame - probleempjes. En op
het Centrum voor Seksuele Voorlichting
kwam nog deze week een jongen die d’er
vanaf wilde omdat 1 keer per dag toch wel
veel is en zijn prof (hij studeerde
geneeskunde, jawel) hem had verteld dat er
met masturbatie - behalve de lol - tal van
nevenverschijnselen gepaard gaan. Waarop
de lieve jongen prompt dacht dat hij doof

mper: 1975-1980

doorheen ons archief
werd (wat?) en onmiddellijk een verklaring
had voor zijn acne dat welig over zijn wangen tierde.
Bovendien dacht hij dat meisjes dat gewoon
aan je zagen, dat je teveel aan je lichaam zat
te friemelen. O jeer-om, jeerom, daar gaat
mijn toekomstige bruid. Nee, die masturbatie had hem al telkenmale een tweede zit
gelapt, het moest daarmee uit zijn. Je bent
het blokken beu, je speelt wat met je - minder saaie - lid, je wordt moe en valt in slaap.
En dat terwijl nog tientallen bladzijden Massart je zitten toe te lonken op je verleidelijke
bureau.” (Schamper 32)

”Beste stoelen: dit is een
gijzeling”

Met de jaren komt er ook meer nieuws over
de instellingen van de unief zelf. Schamper
25 begint met “deze schamper zou een
groots nummer worden. Met plezante ernst
en ludieke nonsens. Daarin kon een figuur
als onze rektor niet ontbreken.”Er wordt
veel aandacht besteed aan de vergaderingen
van de raad van bestuur en ook de zin en de
onzin van al de raden en vertegenwoordigers aan de RUG. Ook de toestand van de
homes passeert de revue en was in maart ‘78
zelfs het voorwerp van een schit-terende

één A-4’tje groot en luidt als volgt: “Beste
lezers, dit is een ijlschamper. Zowat 10
minuten geleden ontfutselden ons enkele
heren de 51ste Schamper en dit op bevel
van de procureur-generaal. Waarom dan
wel? ... de publicatie van 5 adres-sen van
abortusklinieken zijn er de oorzaak van dat
onze Schamper in beslag werd genomen.
Wij hebben deze reclame zeker niet
gewenst.” En de tekst eindigt met “als je
werkloos bent, krijg je toch ook het adres
van de RVA, of niet soms.” In Schamper 54
wordt er fijntjes op
gewezen dat andere tijdschriften de
adressen ook al verspreid hebben zonder
dat ze vervolgd werden en publiceert
Schamper toch de adressen.

Geïndexeerde saus

“seksuele opvoeding voor beginners in Schamper 32”

In de jaren ‘70 maakt dit blijkbaar nog iets
los bij studenten en er komen lezersbrieven
in de trant van: “uw blad geeft voor 5/8 propaganda voor een bedenkelijke sexuele moraal!” Reactie van de schamperredactie in
‘77: “Daar zeg je zoiets. Hoe is het mogelijk
dat de rector... en al die belezen mensen, die
stuk voor stuk welopgevoede mensen zijn,
zo’n viezigheid niet verbieden.”(schamper
37)

Nu en dan duikt ook de onvermijdelijke
metafysische vraag op: wat is Schamper nu
eigenlijk? In 1977 was het antwoord: Schamper is bedoeld als orgaan van de werkgroepen aan deze unief en wil de niet-partijgebonden studenten steunen in hun acties
en activiteiten. Daarnaast is Schamper ook
een kanaal waarlangs de studentenvertegenwoordigers de studenten op de hoogte kunnen houden van wat ze weten of bereikt
hebben. De ondertitel in 1979 luidt dan
weer: Schamper, het maandblad met fiere
edities.

protestactie: bewoners van home Astrid ‘gijzelden’ de stoelen van het restaurant. De
Raad van Bestuur kon niet anders dan het
restaurant tijdelijk sluiten. Ook toen werd er
trouwens al steen en been geklaagd over de
slechte kwaliteit van het restovoedsel. En
om dan toch met iets positiefs te besluiten:
In ‘78 wordt er beslist om vanaf 15 mei vegetari-sche maaltijden te serveren in de
resto’s. Rond nieuwjaar zit de unief echter
nog altijd met een klein probleempje: geen
enkele kok aan de RUG kan in 1978 vegetarisch koken.
De meeste van de toen aangekaarte problemen bestaan nu nog. Uitzondering op de
regel is mis-schien de democratisering van
het universitair onderwijs naar de arbeidersklasse toe. Kritiek van de lezers op al deze
onder-werpen: “het wordt tijd dat Schamper
wat serieuzer zou worden.”(schamper 45)
Schamper 51,5 is dan weer iets te serieus
voor bepaalde mensen. Schamper 51,5 is

In Schamper kon je die eerste vijf jaar ook
de menu’s van de studentenresto’s lezen.
Dat dit niet altijd met evenveel culinaire
expertise gepaard ging, leert ons het menu
voor de week van 21 april 1978: maandag:
freeky danssoep - gemarineerde freeky zonder saus - pikante brochetten à lala. Dinsdag:
boeuf met poele in geïndexeerde saus sorry: soep is er ook - fafafaf-afaatjes in
besprenkelde stembanden. Woensdag:
snuffel-soep - specifieke eigenheidjes gegratineerde ratatouille met gribi-chesaus.
Donderdag: new wave soep - blondietjes op
zijn costello’s - hoofse marianne wacht-te
niet op het huwelijk. Vrijdag: natte soep of
pap - ook dat nog, jammer en helaas is het al
weer al feitelijk niet zo erg laat of niet soms.
En dan klaagt een lezer in dit eigenste jaar
onzes heren twee duizend nog altijd over
dat pseudo-grappig geschrijf.
Om 25 jaar Schamper te vieren vertonen
we in samenwerking met Film Plateau drie
films uit 1975 over pers en journalistiek. De
eerste film, The Odessa File’, speelt op
maandag 14 februari in Film Plateau.
Meer info op pagina 22.

bart haeck
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Koen Raes: De wereld zal d

S

En schamper lachten

champer ging spreken met de man bij wie het allemaal begon. Een van
de conclusies ná het gesprek: er is niet zoveel veranderd. En ook
nog:”Waar is die humor gebleven”? Later zullen we hem nog dankbaar zijn
dat hij ons gewaarschuwd heeft. Toen hij ons echter op de knie nam en
begon te vertellen over de leeuw van Vlaanderen, zijn we weggegaan.
Schampers grote vader-zoon-moment.

SCHAMPER: Toen we bij de voorbereiding
van het interview door het archief grasduinden, was een van onze eerste reacties:
“Zijn wij nu zo mak geworden, of waren
jullie gewoon naïef?”

Ik ben al vreselijk gelukkig
dat het project Schamper nog
altijd bestaat.

heb hem ook gezegd dat ik geen frank wilde
als hoofdredacteur omdat ik dat niet nodig
vond.
Dan zijn we met heel primaire middelen
begonnen. We zijn toen wel heel afstandelijk

RAES: We hadden in ieder geval niets te
maken met de toenmalige linkse partij
Amada, omdat we die mensen zo’n
bemoeizuchtige schoonzussen vonden. We
waren dus zeker niet partijgebonden. Toen
was het denkende hoofd van de universiteit
zeker nog links. Je had het opkomende neoliberalisme waar onder andere Verhofstadt
de gangmaker van was, maar voor de rest
werd rechts bijna onmiddellijk geassociëerd
met extreem-rechts. Je had dan ook relletjes
tussen extreem-links en -rechts. Enfin, je
kent dat soort van bokrijkachtige toestanden.
Waar we meer problemen mee hadden, was
met de publicatie van adressen van abortusklinieken. Dat was dan weer de rector die
brieven kreeg van verontruste ouders, want
zo gaat dat in deze wereld. Wij hebben dat
opgelost door die adressen met een kleefbandje te overplakken dat iedereen er
meteen weer kon aftrekken.
SCHAMPER: Hoe wisten de ouders dat jullie die adressen zouden publiceren?
RAES: Wel, dat is een van de grote raadsels
in het bestaan van Schamper. Toenmalig
hoofdredacteur Rik Van Nuffel had getelefoneerd naar het rectoraat en die telefoon
moet afgeluisterd zijn, want tien minuten
later kreeg de rector telefoon van de procureur-generaal.

RAES: Wel, je moet het allemaal een beetje
historisch situeren. Er bestond een tijdschrift Rug-nummer, dat een betaalde
hoofd-redacteur had. Die knaap kreeg daarvoor honderdduizend frank per jaar en had
nogal sterk de neiging om tegen allerlei persoonlijke deuren te schoppen. Ik zat toen
ook in de redactie hoor, van dat tijdschrift;
ik heb mijn hele leven al in redacties
gezeten. Naar aanleiding van een - naderhand beschouwd - brutale aanval tegen professor Van Caeneghem, heeft de universitaire overheid beslist om haar subsidies voor
dit blad in te trekken.
Daarop ben ik naar de rector gestapt omdat
ik vond dat er een studentenblad moest zijn
en ik stond er persoonlijk garant voor dat dit
soort dingen niet meer zouden gebeuren. Ik
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geweest tegenover bijvoorbeeld het fakulteitenkonvent en het kultureel konvent. We
wensten een volstrekt autonome redaktie,
en dat is ons toen zeer kwalijk genomen. We
hebben in het begin enorm veel aanvaringen
gehad met bijvoorbeeld het LVSV van Guy
Verhofstadt.
Wij waren uiteraard wat links-anarchistisch.
We kwamen weliswaar ook met informatie
naar buiten over de werking van de universiteit en onderwijs, maar we waren toch een
doorn in het oog van allerlei minuscule politieke groepjes aan de universiteit. Wij identificeerden ons veeleer met het werkgroepenconvent omdat die aan sociale actie deden.
SCHAMPER: Waren er ook verenigingen
die jullie té links vonden?

SCHAMPER: Wij dachten dat het stuk over
het parket een ironisch bedoeld fake-artikel
was.
RAES: Nee, het was zeer ernstig. Waar we
ook ieder jaar problemen mee hadden was
met de publicatie van informatie over seksuele voorlichting. Ook dat moet je in zijn
historische achtergrond zien. Het enige wat
we aan de universiteit kregen van voorlichting was een documentje bij de inschrijving,
en dat ging dan over geslachtsziekten. Dat
was de enige vorm van voorlichting die er
gegeven werd en als je het vandaag leest,
denk je bijna dat het humoristisch is. We
vonden dat toch een beetje inadequaat en
daarom hebben we jaren lang de brochure
van Jeugd Info integraal in Schamper
overgenomen. De rector kreeg dan natuurlijk klachten van verontruste ouders die

l de studenten worst wezen

n de Brugse vrouwen.
zeiden dat we de jeugd aanzetten tot
promiscuïteit en meer van die dingen.
SCHAMPER: Jullie hadden geen bezwaren
dat jullie enerzijds een blad waren voor
iedere student aan de unief, en dat jullie
anderzijds het blad waren van Nieuw
Links?
RAES: Natuurlijk hadden we daar problemen mee. Alleen was het zo dat we een vrij
compacte redactie hadden en als je die
eerste nummers leest kun je bovendien niet
zeggen dat ze allemaal zo vreselijk radicaal
waren. Er zat ook humor in, en vooral iets
anarchiserends. Maar mij leek het belangrijker om een profiel te hebben van een
redactie die goed met elkaar overweg kon,
dan een amalgaam blad te willen zijn zonder
identiteit.Later is het overgenomen door
Rik Van Nuffel en door een hele reeks
mensen, die toch allemaal hebben
geprobeerd om dat blad een zekere identiteit te geven. Ik merk bijvoorbeeld de laatste jaren dat de onafhankelijkheid van
Schamper tegenover het faculteitenkonvent
een blijvend gegeven is. Het is wel zo dat dit
vandaag minder opvalt, maar ik denk dat jullie nog altijd evenveel als vroeger op je
autonomie staan.
SCHAMPER: Wat is dan het grote verschil
tussen vandaag en 25 jaar geleden?
RAES: Waar er geen verschil in is, is het
brengen van informatie over dingen die binnen de universiteit gebeuren, en voor mij is
dat ook zeer essentieel. Je vindt het in
principe in geen ander tijdschrift en het legt
ook een band tussen de faculteiten, die
anders niets over elkaar weten. Wat er minder aanwezig is in Schamper nu? Er is
nauwelijks humor. Dat is merkwaardig, want
blijkbaar vind je de ‘humorproducenten’
eerder terug in de facultaire studentenbladen.Wij hadden in de tijd een aantal
notoire cartoonisten, die we weliswaar verwaarloosden door ze nooit een autonome
plaats te geven in Schamper, maar er zaten
schitterende cartoons tussen. Daar is toch
iets verloren gegaan, vind ik.
Ook de band met het werkgroepenconvent
is bij mijn weten verdwenen. Wij zagen daar
de toekomst in van de studentenbeweging.

En ja, jullie zijn nu wat officiëler. Er is nu
bijvoorbeeld gigantisch veel plaats voor de
verkiezingen van de raad van beheer, terwijl
wij dat vroeger niet belangrijk vonden.
SCHAMPER: Heb je illusies verloren? Zijn
er dingen die je tevergeefs hebt willen
veranderen?
RAES: Oh, neen. Je zal de wereld niet veranderen met een tijdschrift. Ik ben om te
beginnen al vreselijk gelukkig dat het project Schamper nog altijd bestaat. Dat vind ik
op zich al belangrijk hoor. Een universiteit
als Gent die geen studentenblad meer heeft,
dat zou rampzalig zijn. Het is toch belangrijk
dat studenten weten wat er aan hun universiteit gebeurt.
SCHAMPER: Een andere vaststelling als je
het archief bekijkt is dat er niet zo veel
veranderd is. De onderwerpen toen waren
numerus clausus, bezuiniging in de sociale
sector, de studentenbeweging die op zijn
gat zit ...
RAES: Juist. Maar alhoewel wij schreven dat
de studentenbeweging op zijn gat zat, waren
er toch een aantal betogingen tegen de tienduizend frank inschrijvingsgeld, waarbij
Schamper de spreekbuis kon zijn van de studentenbeweging, terwijl er de laatste jaren
studenten afstuderen aan de universiteit die
nooit een studentenstaking hebben meegemaakt.
SCHAMPER: Het is dus nog erger nu?
RAES: Het is nog veel erger nu. In de volle
euforie van de Dutrouxaffaire, komen er
drie-, vierhonderdduizend mensen op straat
in Brussel, ze gooien met eieren naar de
rechtbanken, en horen de studenten in de
rechten ergens een klok luiden? Neen. Het
zijn wij professoren die debatten hebben
moeten organiseren. Niet de studenten. Ik
vindt dat een omgekeerde wereld. Als je zo
manifest wordt betrokken bij een problematiek! Maar blijkbaar raakte dat die rechtenstudenten niet. Ik kan nog een aantal
voorbeelden aanhalen waar studenten
zouden moeten aanvoelen:”tiens, dit gaat
over ons, daar hebben wij ook iets in te
vertellen.”De laatste jaren is er enige verbetering, maar ik merk dat de student veel te

weinig belangstelling heeft voor de wereld
rondom. Dat is een algemene vaststelling. Je
merkt het aan Schamper, maar evengoed in
de les. Het zal hen worst wezen!
SCHAMPER: Vond je het moeilijk om als
student tégen de universiteit te schrijven,
om er dan nadien doodleuk te gaan
werken?
RAES: Nee. Ik heb mijn burgerdienst hier
aan de RUG gedaan, en ik ben heel die periode gewoon verantwoordelijk uitgever
gebleven. Toen ik nadien wetenschappelijk
medewerker werd bij Jaap Kruithof, is rector Hoste mij de eerste dag komen vragen
of ik niet wilde ophouden met Schamper. Ik
had daar geen enkel probleem mee, want ik
was per slot van rekening geen student
meer.
Maar
ik
heb
gewoon
verdergeschreven in andere bladen en dat
doe ik nu nog steeds.
SCHAMPER: Vanwaar de naam ‘Schamper’?
RAES: In het middelbaar onderwijs had ik
een leraar die altijd zei: “woorden in een cultuur die je niet kan vertalen, zeggen erg veel
over een cultuur.” Een volstrekt onvertaalbaar woord in het Engels is bijvoorbeeld
‘gentleman’. Een van die woorden in het
Nederlands is ‘schamper’. Het komt uit De
Leeuw van Vlaanderen van Hendrik Conscience. In een bepaalde scène heb je daar
de Brugse vrouwen, die zeer rijk waren,
maar geen politieke macht hadden. Plots
komt de Franse koning met de koningin en
zijn gevolg aan, in armoedigere kleding dan
de Brugse vrouwen. En dan schrijft Conscience:”Schamper lachten de Brugse
vrouwen.” Het staat bij mij voor een attitude
die Vlamingen soms hebben; het is een
soort spot, maar vanuit een machteloze
positie. Het is geen arrogantie. Het komt
neer op het anarchiserend bespotten van de
macht. Het is zoiets van:” zie ze daar eens
lopen, de Franse madammen die denken dat
ze de wereld aan hun voeten hebben. Wij
lopen toch maar beter gekleed.”

bart haeck
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Professoren kelderen drugsbeleid

V

Beleid volgt de praktijk niet

an een coherent drugsbeleid is in België nog steeds niet veel in huis
gekomen. Tot dit besluit komen drugspecialisten professor Brice De
Ruyver (RUG) en professor Joris Casselman (KUL) in hun evaluatierapport.

Al enkele jaren is duidelijk dat het drugsbeleid in ons land lelijk mank loopt. In 1997
wees de parlementaire werkgroep Drugs er
al op dat er een evenwicht moest komen
tussen preventie, hulpverlening en
repressie. “Er moet dan ook niet zo veel
gewijzigd worden”, aldus professor De
Ruyver. “Men moet uitvoeren wat er door
die werkgroep beslist is: verticale en horizontale beleidsafstemming. Voorts moeten
een aantal knopen worden doorgehakt. Zo
moeten de financiering van preventie en
hulpverlening en het statuut van de preventiewerker en de hulpverlener geregeld worden. Tot slot moet de ministeriële omzendbrief van ‘98 verfijnd worden. De filosofie
die het ultimum remedium vooropstelt,
moet voor het hele land concreet vorm krijgen. Belangrijk is daarbij dat het bezit voor
eigen gebruik éénduidig gedefinieerd

wordt.”

Gruwelijk kluwen

Is een coherent drugsbeleid hoegenaamd
wel mogelijk is in een land met negen
regeringen en zo veel verdeelde bevoegdheden? “Dat is zeker geen sinecure”, bevestigt
De Ruyver. “We hebben onszelf dat
aangedaan. In andere landen ligt dat eenvoudiger. Wij daarentegen hebben gruwelijk
veel beleidsniveaus en departementen.”

Praktijk

Het ontberen van een samenhangende
beleidvisie heeft ook verregaande gevolgen
voor het terrein. Nog steeds verloopt de
samenwerking tussen justitie en hulpverlening problematisch. “Op het veld wordt
goed werk verricht, maar het beleid blijft
achterop hinken”, vat De Ruyver de situatie

U

samen. “Gelukkig is er de laatste jaren
vooruitgang geboekt in het werkveld. De
graad van professionalisme van hulpverleners, preventiewerkers, politie en justitie is
enorm toegenomen. Maar politiek is men er
niet in geslaagd om de beleidsafstemming
tussen enerzijds de verschillende ministeries
en anderzijds tussen de diverse beleidsniveaus gestalte te geven.”

Beleidsnota
Intussen heeft het kernkabinet besloten een
interkabinettenwerkgroep op te richten die
het rapport op twee à drie maanden in een
beleidsnota voor het parlement moet gieten.
Benieuwd of er nu echt werk zal worden
gemaakt van een integraal drugsbeleid dat
die naam waardig is. Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht zullen
in ieder geval geen diepgaande discussies
over dit gevoelige thema aangegaan worden.

Bart Aerts

Universiteit heeft mobiliteitsplan nodig

it onderzoek blijkt dat jongeren die slachtoffer zijn van een verkeersongeval veelal in de kou blijven staan. De Gentse student is via de universiteit gebrekkig verzekerd tegen verkeersongevallen. Met spoed zou de
Universiteit Gent initiatieven moeten nemen op het vlak van mobiliteit.

Buitenlandse studies hebben al tot in den
treure aangetoond dat vooral ongevallen
met jonge fietsers, bromfietsers en voetgangers ondervertegenwoordigd zijn in de
statistieken. Johan De Mol, wetenschappelijk medewerker aan de vakgroep Studie
van de Derde Wereld, beëindigde zopas een
studie over verkeersonveiligheid. “Het statistisch materiaal in België is waardeloos”,
steekt hij van wal. “Jongeren worden zelden
geregistreerd bij ongevallen”.

Politie?

Ongevallen komen niet terecht in de statistieken en slachtoffers zijn gebrekkig
beschermd omdat politie of rijkswacht
zelden of nooit op de plaats van het onheil
komt. In 76% van de gevallen is er geen politie of rijkswacht aanwezig. Volgens De Mol
zal de overdonderde jongere meestal op een
onrechtmatige wijze afstand doen van zijn
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rechten. Er is dus een wetswijziging nodig
om de jongere een schaderegeling te kunnen geven. De Mol: “Bij een ongeval met
een gewonde jongere zou altijd de politie of
rijkswacht verwittigd moeten worden, zoniet pleegt de tegenpartij vluchtmisdrijf. Is
er niemand gewond, dan moet de tegenpartij de politiediensten informeren via een
eenvoudig aanrijdingsformulier.”

Verzekering

Een universiteitsstudent die betrokken is bij
een verkeersongeval is slechts beperkt
verzekerd. Veerle De Roeck, coördinatrice
van de juridische dienst, legt uit: “Bij een
verkeersongeval op weg van en naar de universiteit is de student verzekerd voor
lichamelijke letsels, niet voor materiële
schade.” De Mol acht deze verzekeringspolis
ontoereikend. “De premie zal te hoog
oplopen bij volledige verzekering zeker?

Maar materiële schade komt veel meer voor
bij een ongeval en hiervoor zal de universiteit nooit opdraaien.”

Mobiliteit

Niet alleen op het vlak van verzekeringen
schiet de Gentse Universiteit pijnlijk tekort.
“Als voornaamste mobiliteitsverwekker doet
de universiteit geen enkele inspanning op
het vlak van mobiliteit”, meent De Mol. “Er
zou dringend een mobiliteitsplan moeten
komen om onder meer het gebruik van het
openbaar vervoer te stimuleren.” De meeste
studenten verplaatsen zich te voet of per
fiets bij gebrek aan mogelijkheden via het
openbaar vervoer, met een gevaarlijke verkeersstroom tot gevolg. Denk maar aan de
eindeloze files fietsers die zich op vrijdag
naar het station begeven om huiswaarts te
keren. Naast een degelijke planning inzake
mobiliteit, oordeelt De Mol dat er ook een
bedrijfsvervoerplan voor het universitair
personeel zou moeten worden ontwikkeld.

Bart Aerts

advertentie

W

Comment ça marche?

aar studenten zijn, vloeit er bier. Hoe zit dat dan in een
stadje dat eigenlijk ÈÈn grote campus is? Het uitgaansleven
in Louvain-la-Neuve is inderdaad wel erg studentikoos. Het speelt
zich voornamelijk af in de door studentenverenigingen uitgebate
bars met dansvloer. Een deel van het publiek draagt trots een
“calotte” (zie kader) waarmee hij/zij laat zien dat ze deel uitmaakt
van een “cercle”. Maar het studentenleven behelst gelukkig meer
dan drinken alleen.
Komt het door het hoge inschrijvingsgeld?
Of door de jonkheid van de UCL? Wat ook
de reden is, de infrastructuur is in elk geval
uitstekend. De leslokalen zijn voorzien van
moderne snufjes waar vele Gentse auditoria
alleen maar van kunnen dromen, en bovendien wordt alles redelijk goed onderhouden.
Wat dacht u van het probleemloos projecteren, vertrekkend van zowat elk
denkbare bron (van video tot computerbestand)? En ook microfoons en verlichting
functioneren.

daarentegen zijn de vele hoekjes, trapjes en
niveaus die erop wachten te worden ontdekt. Een groot deel van het stadje is ook
autovrij. Parkeerruimte is voorzien in parkings die zich als het ware onder het stadje
(maar niet ondergronds) bevinden, want
LLNeuve is gebouwd op een niveau hoger
dan de grond. Dat heeft dan wel tot gevolg
dat een krachtige wind vrij spel heeft.

Je kot, tu kots, ...

Veel studenten zitten op kot in LLNeuve
(raar maar waar, het werkwoord “koter”
Lelijke gevels
bestaat in de spreektaal). De UCL verhuurt
De gebouwen zijn in vergelijking met het koten. Vaak zijn het een aantal kamers rond
Gentse patrimonium spiksplinternieuw. een gemeenschappelijke ruimte met
Helaas is de architectuur schreeuwlelijk. keuken, badkamer en zithoek; ook wel
Vergelijkingen die opgaan: een skistation of “commu” genoemd. Een deel van de
een vakantiedorp. De uniformiteit in stijl en commu’s is niet gemengd, de “C” in UCL
kleur werkt na een tijdje deprimerend. Leuk staat er niet voor niets. De kamers zijn
zodanig in orde, dat iemand
De bouw van ‘la grande aula’ kan
die van een Gentse studengevolgd worden via een webcam.
tenhome komt, zijn ogen
niet zou geloven. Een goed
idee voor een studie-uitstap
voor logistiek beheerder
Diederik Mangeleer en
het overlegorgaan voor de
homes?
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Wat andere Waalse uniefs
ook kennen, maar in
LLNeuve het sterkst is
ontwikkeld, is het kot-projet.
Dit is een huisje of
verdieping van een huisje,
waarvan alle bewoners zich
gezamenlijk inzetten voor
iets. Het “Shakespearekot”
houdt zich bezig met de
Engelse taal, het “Hemokot”
moedigt bloedgiften aan,
“Kot Ex-Yo” zamelt hulp in
voor ex-Joegoslavië, het
“Specta-Tul-é-kot” wil de

creatieve geest aanmoedigen met dans en
theater, en zo zijn er zevenenzeventig verschillende projecten. Ze organiseren allemaal activiteiten en liggen verspreid over
alle wijken van LLNeuve.

Surfin’ UCL

Deze universiteit heeft zeker de internettrein niet gemist. Hun webstek is zeer uitgebreid en toegankelijk. Via een computerprogramma van de UCL beheren de studenten
hun elektronische post. Uitgezonderd
nieuwe studenten, kon dit jaar iedereen zich
inschrijven via het internet. Alle reglementen, uurroosters en de meeste valven
zijn eveneens online te raadplegen.
Gelukkig heeft iedere student ruim toegang
tot het internet, in de goed uitgeruste en talrijke informaticazaaltjes. Hoe goed die al
dan niet functioneren, hangt een beetje af
van de faculteit.
Uitgaan is een drukbeoefende vrijetijdsbesteding in LLNeuve. Iedere studentenvereniging heeft een eigen cafeetje met
dansvloer. Het bier is er goedkoop en de
muziek doorsnee. De kuddegeest is groot
en als het vuur in de pan slaat, vliegt het bier
letterlijk in het rond. Een klammige ervaring. Je kan je hier goed amuseren, maar na
een tijdje is allemaal nogal eentonig. Een uitgaande student trekt meestal van de ene studentenbar naar de volgende, drinkend uit
een plastic bekertje en als het laat en zat
genoeg is, meezingend met Franse “chansons”. Homogeniteit troef in deze studentenstad bij uitstek. Pluspunt van die groepsgeest is dat zowat iedereen die je tegenkomt
erg vriendelijk en open is.

Vlamingen buiten?

Als Vlaming in LLNeuve ben je zeker geen
uitzondering. De Waalse studenten zijn er
aan gewend enkele Vlamingen in hun richting te hebben, zeker in de aanvullende
opleidingen. Men staat positief tegenover
Vlamingen die in het Frans willen studeren.
Je stuntelig Frans van de eerste maanden
wordt met geduld en vriendelijke grapjes en
correcties beantwoordt. En een paar woordjes Nederlands, om aan te tonen dat ze het
echt niet goed spreken. Op enkele uitzonderingen na natuurlijk.

komt ook volgens hen uit Vlaanderen: Deus
en Axelle Red. En gelijk hebben ze, die
Walen.

Liggen communautaire gespreksonderwerpen gevoelig? Ja en nee. Het Vlaamse nationalisme of bewustzijn begrijpt men niet
goed (wie wel?) en beangstigt. In hun ogen
is de Volksunie een gevaarlijke en extreme
partij. Zowel Vlaamse als Waalse studenten
schrikken ervoor terug diep op communautaire kwesties in te gaan. De doorsnee Waal,
Monsieur Tout le Monde, kent Vlaaderen
even goed als Jan Met de Pet Wallonië

kent: niet bijster goed.
Vooral op het culturele vlak vallen de verschillen op. Wallonië is sterk op Frankrijk
gericht. Daarnaast zijn er een heleboel
Waalse zangers en schrijvers die in Vlaanderen totaal onbekend zijn. Daarentegen
doe je er evenmin een belletje rinkelen met
Tom Lanoye of Katrien Hemmerechts.
Maar de meest succesvolle Belgische muziek

Mocht u ooit terechtkomen tussen de feestbeesten van LLN, dan
kan u maar beter met uw beste Frans bovenhalen. Aangevuld of
vervolledigd met onderstaande woordenschat, kan u zich ongegeneerd in het feestgewoel storten. A votre santé!
guindailler: zuipend fuiven of fuivend zuipen.
faire un au fond: ad fundum!
se bourrer la gueule: intentioneel overmatig drinken
une chope: een pintje (klinkt mooier in het meervoud)
une clope: een “safke” oftewel een sigaret
un casier: een bak (bier)
un fût: een vat (bier, inderdaad)
avoir la gueule de boire: een kater hebben

Vertrekkende van bijzondere omstandigheden – voornamelijk de Vlaamse
ontvoogdingsstrijd – is de UCL een bijzonder instituut geworden. Ze is de grootste
franstalige unief, jong en de enige in België
die echt een volledig eigen campus heeft.
De UCL is zo, meer dan de andere Belgische
universiteiten, een wereldje op zich geworden, met een heel eigen sfeer, uitzicht en
bevolking. Een microkosmos die niet altijd
mooi is, soms vrij banaal overkomt, maar
steeds boeit.

nadine lahaye

un cercle: een studentenvereniging
une calotte: rond, zwart hoofddeksel dat word gedragen door
leden -die geslaagd zijn voor een kennistest rond tradities, liedjesteksten, e.d. - van studentenvereningingen aan Waalse, katholieke universiteiten (dus door alle UCL-studenten). Op “la calotte”
zijn allerlei insignes gespeld of genaaid die veel onthullen over de
eigenaar: de kring en andere verenigingen waartoe men behoort,
de streek van afkomst, hoeveel jaren studie achter de rug (een
ster per jaar), eerste of tweede zittijd (zilveren of gouden ster),
enzovoort
une penne: pet met zeer lange klep vooraan, zelfde functie als
voorgaande hoofddeksel, maar dan voor de vrijzinnige uniefs (bv.
de ULB)
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WETENS
I

het verhaal v

n 1859 verscheen de eerste editie van On the Origin of Species by Means
of Natural Selection, or the Preservation of Favored Races in the Struggle for Life. Het zou de grondslag vormen van de moderne evolutieleer en
zijn auteur, Charles Darwin, onsterfelijke roem brengen. Maar wat
geloofde men voor Darwins ontdekkingen: het genesisverhaal? En bracht
Darwins boek werkelijk een revolutie in het denken over de wereld
Waar en wanneer begint de biologie als
wetenschap? In het paleolithicum heerste al
een zekere vorm van cultuur, getuige de
rots-tekeningen. Maar kunnen we dit een
eerste aanhef tot biologie noemen? Onder
biologie verstaan wij hier de studie van het
leven en de natuur. Onze voorouders
observeerden weliswaar dieren en hadden
een zekere plantenkennis, maar deze kennis
had als enig doel het eigen bestaan te
verzekeren. De afbeeldingen van dieren
hadden een mythische functie -men wou de
dieren controleren- en geen strikt wetenschappelijke. Het Mesopotamische rijk
kende
weliswaar
verschillende
geneeskrachtige kruiden, maar deze kennis
werd aangewend voor paramedische
doeleinden. De Egyptenaren waren misschien wel de eerste biologen. Het mummificeren vereiste een zekere kennis van de
natuur. Zij gaven zich rekenschap ‘van de
samenhang tussen het levende en het dode,
van het verbond tussen materieel en het
immaterieel met het gevolg dat organismen
bestaan en voortbestaan’ (De Wit, p11). Als
we de biologie een startplaats wensen te
geven, dan lijkt dit het geschikte tijdperk.
De eerste voortzichtige stappen van een
nieuwe wetenschap vonden plaats in het
mulle zand van het Nijlgebied.

Rare jongens, die Grieken

De westerse biologie kende haar ontstaan
bij de Ionische natuurfilosofen (1000 v.
Chr.). Zij stelden dat alles wat leeft, vergankelijk is. Voorwerpen waren voor hen
levend als zij uit zichzelf bewegen of kunnen
bewegen. Dieren, mensen en planten leven,
want zij groeien en veranderen. De menin-
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gen over water, zee en wolken waren wel
verdeeld. Lucht was de levensdrager en levensbron bij uitstek, een status dat het nooit
meer zou verliezen. De Miletische school
(700 - 600v. Chr.) had zo haar eigen ideeën.
Anaximander meende dat de wereld een
immaterieel, grenzeloos gestructureerd
samenstel van krachten (apeiron) was. De
dood was een terugkeer naar de vormloosheid waaruit leven ontstaan was. Alle
levende dingen bezaten tijdelijk een bijzondere vorm, die verdween als het apeiron zijn
grenzen niet langer behield. De eerste levende wezens waren volgens hem visachtige
waterdieren, die bij het betreden van het
land bepaalde kenmerken verloren en
evolueerden tot verschillende landdieren,
waaronder de mens. Voor Herakleitos
(beïnvloed door Pythagoras) was strijd het
kenmerk van ‘levend’, en was het de drijfveer in het bewegen van de eeuwig veranderende werkelijkheid. De Eleatische
school mengde zich ook in het debat.
Grondlegger Parmenides introduceerde
het begrip horror vacui (de natuur heeft
een afkeur voor het lege). Die idee domineerde eeuwenlang de wetenschappen, en
zou een niet te onderschatten invloed op
het idee van The great chain of being (zie
Plato) uitoefenen. Een volgeling van Parmenides, Empedokles beheerste met zijn
elementenleer meer dan tweeduizend jaar
de medische inzichten en bedrijvigheden,
de fysiologie en de biologie. De oorsprong
van alle levende wezens, de wortels van alle
dingen waren voor hem de vier elementen
(rhizomata): water, vuur, aarde en lucht.
De filosoof A. N. Whitehead beschouwde

de hele Westerse filosofie als een voetnoot
bij Plato. Voor de biologie liggen de kaarten
iets anders. Plato geloofde in een scala naturae (een natuurlijke reeks of ladder). De
levende natuur was lineair geordend
waarbinnen de levende wezens bemeten
werden naar IQ en mate van differentiatie in
de lichaamsbouw. De mens staat op de
hoogste sport van de ladder binnen onze
zicht- en tastbare wereld. Boven hem staan
onstoffelijke wezens (bv. geesten). Dit verklaart ook de zoektocht naar de beruchte
missing link (het wezen dat tussen de mens
en de aap staat). Aristoteles, de leerling van
Plato, is ongetwijfeld een van de grootste
biologen die ooit geleefd heeft. Materie en
vorm waren de voornaamste en onmisbare
eigenschappen van elk voorwerp waarzonder ‘leven’ onmogelijk was. Elk dier was
voor hem het resultaat van een tot uitvoering gebracht plan. Hij onderscheidde vier
‘drijfveren’ die instonden voor het ontstaan
en de vorming van de wezens. Onder
bepaalde stimulerende omstandigheden
kon bewegingsloze, inerte stof tot leven
komen, generatio spontanea (spontane
generatie). Voor Aristoteles was het ontstaan
van een levend wezen een resultaat van het
wezen zelf. Aristoteles wees op het belang
van zintuiglijke waarneming (een niet voor
de hand liggende stelling in een Platoonse
wereld). Als opmerkelijk veldbioloog en
waarnemer ontdekte hij zaken die, helaas,
eeuwenlang verzwegen zouden worden
(o.a. de levenscyclus van eier-levendbarende haaien).

Scienta Romana

Lucretius’ Rerum Natura werd postuum
door Cicero gepubliceerd. Zijn werk legde
de basis voor het atomisme en het materialisme. De Romeinse Plinius de oude
bracht niet veel bij tot de ontwikkeling van
de biologie. Zijn voornaamste bijdrage
bestond in het samenvoegen van de toen
bestaande kennis in Naturalis Historia.,

NSCHAP
van het leven
aangevuld met eigen waarnemingen Het
werk zou tot in de 18e eeuw als standaardwerk over de levende natuur gelden. Hij
stierf in 79 n. Chr. bij de uitbarsting van de
Vesivius. Theofrastos verdiende zijn naam
als vader van de botanica, maar door de
obscuriteit van zijn werk (het werd pas
herontdekt in de renaissance), werd
Dioskorides eeuwenlang een gezaghebbende bron voor botanici. Omstreeks
130 n. Chr. werd Galenus in Pergamon
geboren. Deze Griekse geneesheer promoveerde van heelmeester van gehavende
gladiatoren tot lijfarts van twee Romeinse
keizers. Galenus draaide zijn hand niet om
voor gewaagde uitspraken. Zo noemde hij
zijn Romeinse collega-artsen ‘een boevenbende, erger dan de rovers in de bergen’.
Het mag ons dan ook niet verwonderen dat
Galenus liever dan de twee grote autoriteiten (Plato en Aristoteles) blindelings te volgen, meende dat kennis altijd aan de feiten
getoetst moest worden. Tussen Plato en
Aristoteles koos hij altijd de middenweg, nu
weer eens de ene en dan weer de andere
volgend. Als aanhanger van de pneumatische school onderscheidde hij drie pneuma’s
(of spiritussen) te situeren in het hart, de
hersenen en lever. Zijn dierenfysiologie was
conform de hippokratische vierhumorenleer, waarbij de hersenen slijm, de galblaas
gele gal, de milt zwarte gal en de lever bloed
produceren. Galenus’ invloed is niet te
onderschatten, gedurende vijftienhonderd
jaar zou hij als prins-regent over de biologie
heersen. Zijn werken waren tot in de 17e
eeuw standaardliteratuur over geneeskunde
en fysiologie. Een reden voor zijn succes ligt
mogelijk in zijn stelling dat van alle begaanbare natuurlijke wegen god -die hij niet
nader specifieerde- altijd de beste kiest.
Gods leiding blijkt uit de volmaakte bouw
van levende wezens. Een stelling die voor de
christenen meer dan aanvaardbaar was.
Galenus werd dan ook binnengehaald als
christen en na hem zouden Plato en Aris-

toteles als christenen avant-la-lettre erkend
worden door de gemeenschap.

Bezielde duisternis

De Griekse biofilosofen geloofden in een
onstoffelijke kracht die dode materie levend
maakte. Zij noemden deze kracht (afhankelijk van de bron) pneuma, ziel, anima, psychè, wij zullen ze vanaf nu omschrijven als
de klassieke ziel. Met de opkomst van het
Christendom kreeg het begrip ziel, althans
in de Westerse wereld, een nieuwe invulling.
En net deze invulling durfde wel eens conflicteren met de oude opvattingen. Tertillianus (150 n. Chr.) oordeelde dat de
christenziel uit twee componenten bestond:
een verstandelijke component, animus
genaamd, en het minder belangrijke anima
dat instond voor de emoties. De ziel vult het
hele lichaam. Een mensenziel kan dan ook
onmogelijk een olifantenlichaam vullen. Zijn
stelling Credible est quia ineptum (omdat
het niet lijkt te kloppen, is het
geloofwaardig) zou tekenend zijn voor de
middeleeuwen. Augustinus verwierp het
loutere weten om het weten en ondertekende daarmee het doodvonnis van de
wetenschappen. Zijn denken werd beïnvloed door Plato, Aristoteles, de Bijbel en
Ambrosius. Hij leefde in tweestrijd: enerzijds erkende hij de waarde van logische
overdenkingen en het toetsen van conclusies door ervaringsfeiten. Anderzijds was
er de onaantastbare en absolute waarheid
van de christelijke leer. Weliswaar erkende
hij stilzwijgend dat de klassieke zielen de fysiologie van de levenslichamen behartigden
maar deze bleven inferieur en geîsoleerd van
de christenziel. Theologie bleef de belangrijkste wetenschap.
Met de opkomst van de Islam werden de
Griekse klassiekers in het Latijn vertaald.
Avicenna (Ibn Sina - 10e eeuw)) legde de
weg naar Aristoteles open. Beïnvloed door
Plato en Aristoteles, volgde hij vooral de

eerste en diens idee van de onsterfelijke ziel.
Zijn belangrijkste prestatie was het (slordige) Canon Medicinare, dat gedurende
tweehonderd jaar invloedrijk zou blijven. Hij
was bekend als de Plato en Galenus van de
islam, maar wist weinig nieuwe biologische
informatie te brengen. Averroës (Ibn Rosj 12e eeuw) bracht een synthese van
Anaxagoras en Aristoteles. Hij was de
grootste Aristotelesspecialist in zijn tijd.
Averroë was de mening toegedaan dat leven
in een materialistisch, mechanistisch,
causaal kader bestudeerd moest worden en
twijfelde dan ook aan de almacht van god.
We hoeven er u niet op te wijzen dat
dergelijke denkbeelden levensgevaarlijk
waren. Albertus Magnus was mee verantwoordelijk voor de herwaardering van Aristoteles en Plato, zij het in een christelijk
kader. Zijn persoonlijk onderzoek beperkte
zich tot enig natuuronderzoek en het bijeensprokkelen van informatie. Roger Bacon,
niet verwant met Francis Bacon, was een atypische middeleeuwer. Men diende de
natuur om antwoorden te vragen en niet de
Bijbel of de kerkvaders. Zijn methode was
waarnemen en proefnemen. Hij zou lang
een roepende in de woestijn blij-ven. Tot
diep de 15e eeuw gelde namelijk het adagium: discimus experimento (wij leren door
het experiment), waarbij experiment als zintuiglijke waarneming begrepen moet worden.
In de volgende Schamper: van de renaissance tot nu.
bibliografie: H.C.D. De Wit: Wat is Leven?
B. Theunissen & R. P. W. Visser: De wetten
van het leven.
John A. Moore: Science as a way of knowing
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Beste redactie,

STANDPUNT

Naar aanleiding van de discussie rond vrije
meningsuiting van de laatste
maanden, maar ook naar aanleiding van de
naderende euthanasiewet, wil ik een aantal
dingen kwijt.
Vermits ik “Uitgeverij Guggenheimer”
gelezen heb, volg ik deze kwestie
aandachtig. Het was een verademing het
genuanceerde standpunt van Urbanus een
tijdje geleden in Humo te lezen. Ik vind net
als hem, dat mevr.Demeulemeester beter
had gezwegen. Ze heeft zichzelf belachelijker gemaakt dan Herman Brusselmans dat
had gedaan.
Ik zelf ben met een relatief zware handicap
geboren (spina bifida of open rug) en
beweeg mij voort in een rolstoel. Meneer
Brusselmans lacht ook met gehandicapten.
Ik stoor mij daar meestal niet aan, integendeel. Mensen met een handicap maken ook
zelf grapjes over hun handicap en ik weet uit
ervaring dat dit vaak drempel verlagend is.
Zoals Urbanus het zelf zei: “Iedereen heeft
het recht om uitgelachen te worden.”.
Toch vind ik, net als Urbanus, dat er op vrije
meningsuiting een afgesproken rem mag
staan. Vrije meningsuiting is een belangrijk
democratisch
beginsel,
maar
de
bescherming van de persoon en van de
goede naam is ook een grondrecht.
Trouwens, wanneer je het vrije meninguitingsprincipe ongelimiteerd toe zou passen
dan is dat op den duur ook niet meer
democratisch, want dan krijg je het recht
van de sterkste. Niet iedereen kan zich evengoed uitdrukken en niet iedereen heeft
evenveel macht en invloed.
In dit verband denk ik terug aan een oud
Humo-interview (de Humo van 30 sept. ‘97)
waarin Prof. Etienne Vermeersch zei dat hij
vindt dat, wanneer ouders die in verwachting zijn van een gehandicapt kind niet tot
een abortus willen overgaan, de overheid
moet kunnen ingrijpen in het belang van het
kind. Vermeersch nam hier net zo’n extreem

standpunt in als de paus, alleen in omgekeerde zin dan. Uit het interview bleek dat
hij de mening van mensen die met een
handicap geboren zijn, niet had gevraagd.
Door gebrek aan moed heb ik toen niet
gereageerd. Ik heb mij dat achteraf lang
beklaagd. Ik heb zoals iedereen al
ongelukkige en gelukkige perioden gekend.
Het is bijzonder cynisch dat ik mij door
dergelijke uitspraken lang slecht heb
gevoeld.
Mensen die met hun handicap geboren zijn,
hebben vaak weinig emotionele problemen
met die handicap omdat ze het gewoon zijn,
vermits ze nooit anders hebben geweten. Ze
zijn vaak gelukkiger en weten het leven op
zich soms beter te waarderen dan “gewone”
mensen, juist omdat niet alles zo vanzelfsprekend is.
In dat zelfde interview zei Prof. Vermeersch
dat kinderen die met een handicap geboren
worden “niet de kans hebben op een volwaardige ontplooiing.”. Een handicap heeft
zijn consequenties, dat staat buiten kijf,
maar wat is “volwaardige ontplooiing”? Is dat
niet relatief? Wanneer je verlamd bent aan je
onderste ledematen kun je niet voetballen,
maar er zijn wel een heleboel sporten waarin
je wel kunt uitblinken. Mensen met een
handicap hebben natuurlijk ook kwaliteiten,
net zoals validen ook gebreken hebben. Prof
emeritus Etienne Vermeersch zei het in de
Humo van 12 okt. ‘99 zelf :”De ideale mens
bestaat niet.”. Hij had het toen over “minder
zware” handicaps zoals bv. aanleg tot
depressie. Moest ik mogen kiezen : mijn
eigen handicap of heel mijn leven depressief
zijn, ik zou niet lang moeten nadenken. Ik
bedoel maar, wat is een zware en wat is een
lichte handicap? Voor alle duidelijkheid ik
ben niet tegen abortus. Wanneer een vrouw
zichin een noodsituatie bevindt, moet ze de
kans hebben om tot een abortus over te
gaan. Maar mensen verplichten tot een abortus, gaat te ver.

zoals men dat doorgaans definieert. Vooral
“op uitdrukkelijk en herhaaldelijk verzoek
van de patient” vind ik belangrijk. Toch vind
ik het huidig wetsvoorstel te vergaand. De
meeste mensen weten dat euthanasie doorgaans gaat over terminale patienten. Ik weet
wel dat er niet-terminale mensonwaardige
situaties bestaan, maar het probleem is dat
het huidige wetsvoorstel ook euthanasie
mogelijk maakt bij mensen met handicaps
waarmee te leven valt (waarvan verschillende voorbeelden in de realiteit).
Ik vraag mij af of dat een maatschappij die
zichzelf humaan en verzorgingsstaat noemt,
niet de plicht heeft mensen die verwerkingsen aanpassingsproblemen hebben met hun
handicap, hen daarbij te begeleiden.
Ik hoop in ieder geval dat Prof. emeritus Vermeersch, wanneer de euthanasiewet er
doorkomt geen even extreem standpunt
gaat innemen als tov abortus.
Om nog eens op het begin van mijn brief
terug te komen, ook wat betreft humor zijn
er natuurlijk grenzen. Men moet tenminste
het menszijn van diegene waarmee men
lacht steeds blijven respecteren. Om een
concreet voorbeeld te geven : de franse
komiek die een tijdje geleden mongooltjes
vergeleek met garnalen ging, naar mijn
gevoel, te ver. Voor de rest is het een kwestie van goede smaak en een gezond gevoel
voor humor. Het is altijd goed meegenomen
dat diegene(n) waarover een grapje wordt
gemaakt er ook mee kan lachen.
Tot slot heb ik nog belangrijke informatie
voor Herman Brusselmans, die onlangs in
het Nederlandse VARA-programma “Eer en
geweten” een grapje maakte over mensen
met een Open rug (waar ik overigens mee
kon lachen) : die “open rug” wordt natuurlijk vlak na de geboorte dicht gemaakt. En
dat is maar goed ook, met het overstromingsgevaar van de laatste tijd.
Naam en adres bekend

Ik ben ook een voorstander van euthanasie,

De spelregels: Deze pagina staat open voor standpunten van individuele lezers. Het standpunt telt maximum 5500
tekens, spaties inbegrepen. Politieke propaganda en anonieme schrijfsels mikken wij NBA-gewijs met een trefzekere
worp in de prullenmand. De redactie behoudt hoedanook het recht om een ingezonden tekst al dan niet te publiceren of in te korten. Op grondig en gemotiveerd verzoek publiceren laten we de naam van de auteur weg.
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digitaal
I

Multimedia at 56 Kb/s

n hun pogingen zo veel mogelijk bezoekers naar hun websites te
lokken, hebben internetbedrijfen de jacht geopend op de mediabedrijven. De postmoderne mens is een wispelturig wezen en enkel flitsende
multimediale hebbedingen kunnen dat wezen nog bekoren. Megafusies
zoals die van America On Line en Time Warner zijn het gevolg. Bij al deze
fusies wordt ons een mooie, multimediale en flitsende toekomst voorspeld. Schamper richtte zijn blik op het heden.
In de vorige Schamper (Schamper 377) kon
u alles lezen over de benodigde plug-ins om
alle multimediale geweld te kunnen bekijken. Een mooi vertrekpunt in de zoektocht naar bewegende beeldjes is de streaming quicktime TV channels website
(http://www.apple.com/quicktime/qtv/).
Hier vindt u een overzicht van alle websites

die in quicktime ‘uitzenden’ (o.a. Fox, CNN,
BBC World, Disney en Warner bros.).
Dé favoriet van de voltallige schamperredactie is AtomFilms (http://www.
atomfilms.com). Op AtomFilms vind je een
uitgebreid archief van animatiefilms (o.a.
Aardman, het productiehuis dat schuil gaat
achter Wallace & Grommit) en kortfilms.
Van comedy over sci-fi tot arty farty, AtomFilms heeft het allemaal. Eén van de sterren
van AtomFilms is Joe Cartoon (de man
heeft een eigen webstek: http://www.joecartoon.com). Deze Canadees beschikt over
een, op zijn zachtst uitgedrukt, verwrongen
gevoel voor humor. Gecombineerd met de
shockwave player stelt dit gevoel voor
humor je in staat om een kikker door een
mixer te malen (frog blender) of een gerbil
te nuken in een microgolfoven (micro gerbil) . Politiek correct is het niet, wel grappig.

What’s a movie?

Zo mogelijk nog leuker is Trailervision
(http://www.trailervision.com). Op deze site
kun je trailers bekijken voor films die niet
bestaan. Wat begon als een on line item van
een satirische televisieshow werd al gauw
een ware cult site die de televisieshow qua

populariteit achter zich liet. Elke week wordt
een nieuwe trailer on line gebracht. Schampers all time favorites zijn voorlopig ‘J2k’
(over de wedergeboorte van Christus) en
‘Santa is coming to town’ (de kerstman
meets Norman Bates). Aangezien de meeste
van de filmpjes speciaal voor distributie via
het internet zijn gemaakt, is de beeldkwaliteit vaak beter dan die van de Hollywood blockbusters. Dat de makers ervan
een ziek en verwrongen gevoel van humor
hebben, is mooi meegenomen.
Ook de Hollywood studio’s beginnen de
mogelijkheden van het internet in te zien.
Op de website van the Movie-list
(http://www.movie-list.com/) vind je een
overzicht van alle beschikbare main stream
filmtrailers.
Voelt u zich na al dit moois zelf geroepen
om uw persoonlijke filmpjes aan een miljoenenpubliek beschikbaar te stellen dan, helpt
D-film (http://www.dfilm.com) u op weg.
Voor het eerst in de geschiedenis staan heel
krachtige filmproductiemiddelen heel goedkoop ter beschikking van zo veel mensen.
Ontstaan uit een rondreizende road show
ter promotie van de digitale film wil D-film
iedereen aanmoedigen om op actieve wijze
van deze mogelijkheden gebruik te maken.
Op http://192.41.7.80/flicktips/index01.html

vindt u een overzichtelijke handleiding over
het maken van digitale films en de verspreiding via het internet. Verder biedt D-film u
ook een overzicht van het beste (te vinden
onder de hoofding ‘The New Venue’) wat dit
medium te bieden heeft.

Ook hotwired (http://hotwired.lycos.com
/animation/archive.html) heeft een mooi en
uitgebreid animatie-overzicht. Bijzonder

grappig is de Gul Ramani QuickTime animatie die, gebruik makend van traditionele
Indische schaduwpoppentoneel, zijn medemensen tracht aan te porren tot veilig seksueel gedrag (http://go.hotwired.com/animation/c/gul_ramani/kamasutra/eg1999121
6). Grappig voor ons, doodserieus voor de
Indiërs.

Links:

Quicktime TV channels
http://www.apple.com/quicktime/qtv/
Fox news
http://www.foxnews.com/
CNN
http://www.cnn.com/

Warner Brothers
http://www.wbr.com/quicktime/
AtomFilms
http://www.atomfilms.com

Joe Cartoon
http://www.joecartoon.com

Trailervision
http://www.trailervision.com
Movie-list
http://www.movie-list.com/
D-film
http://www.dfilm.com

Hotwired animation archive
http://hotwired.lycos.com/animation/archive.ht
ml

Met dank aan Netties: http://welcome.
to/netties/

Cobbaut
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cULTUUR
Anselm Kiefer in het S.M.A.K.
K

unst is immers het voortdurend rondcirkelen rond iets dat onzegbaar
is, rond een zwart gat, of een krater waarvan het centrum ontoegankelijk blijft.” Dit citaat van Anselm Kiefer, van wie er momenteel een
tentoonstelling loopt in het S.M.A.K., illustreert perfect zijn werken. We
gingen kijken en namen een duik in het donkere universum van deze kunOp een foto uit 1969 poseert Kiefer terwijl
hij de Hitlergroet brengt. Dat deed hij niet
om zich te identificeren met Hitler, maar om
de mensen bewust te maken van het Duitse
verleden. Kiefers vroege werk kan moeilijk
vrijgepleit worden van Germanomanie. Het
is doorspekt met verwijzingen naar de Germaanse mythologie, de pathetiek van Wagners opera’s en de neoclassicistische nazi-architectuur
van de jaren 30. Hij wou
hiermee speculeren op het
begrip en onbegrip dat we
hebben voor het Duitse culturele
erfgoed.
Hij
schilderde vooral donkere
en sombere landschappen
en lege interieurs waarop
vaak opschriften staan die
refereren aan feiten uit de
Germaanse mythologie en
geschiedenis.

universele waarde.
Kiefers werken kunnen gerust bouwsels
worden genoemd. Hij maakt vuistdikke plastische materieschilderijen die je volledig
overdonderen. Cette obscure clarté qui
tombe des étoiles, een mastodont van een
schilderij waarop verschillende lagen verf en
zonnebloempitten zijn aangebracht, over-

Ondanks de gelaagde symboliek en de zwaarte (ook
meestal letterlijk) die uit
zijn werk spreekt, krijg je
nooit de indruk dat de
bedoeling zuiver intellectualistisch is. Sommige
werken zijn vrij ontoegankelijk,
maar
de
verbluffende
poëtische
schoonheid die er van uitgaat, doet je dat snel vergeten. Het is vooral Kiefers
bedoeling te imponeren. Bij
mij is hij daar volledig in
geslaagd.

desolate bouwsels

Kiefers werk heeft nog niets
ingeboet aan de overweldigende kracht die ervan
uitgaat. Nog altijd maakt hij giganti-sche
schilderijen die je recht naar de keel grijpen.
Alleen heeft hij nu de verlaten akkers en
wouden en de verschroeide aarde ingeruild
voor sterrenhemels en zonnebloemen.
Kiefer benadert zijn werk niet louter meer
vanuit een politiek-historische invals-hoek,
maar kiest nu voor een filosofisch-kosmische beschouwing van de kunstenaar. Hij refereert niet enkel meer aan het Germaanse
verleden, maar maakt ook allusies op de Bijbel, het oude Egypte, Mesopotamië, de
klassieke mythologie en de Joodse Kabbala.
Toch getuigt zijn werk van continuïteit. Uit
zijn recente werken spreekt dezelfde
immense verlatenheid en vergankelijkheid
als uit zijn vroegere beelden. De leegte is
niet enkel meer van toepassing op de Germaanse geschiedenis, maar krijgt nu een

18

gesteld uit lood (Kiefers favoriete materie)
en papier zitten gele verweerde vlekken. Bij
nadere inlichtingen blijken ze sperma te zijn,
waardoor het werk wel zeer ironisch wordt,
zij het dan een beetje wrang ironisch. Kiefer,
die gehuisvest is in een oude zijdefabriek in
de Provence, maakt dankbaar gebruik van
de wonderen uit zijn omgevingen. De zonnebloemen, die hij verwerkt in zijn schilderijen, komen ook terug in de sculpturen en
boekbeelden. Het zijn evenwel nooit de zonnebloemen zoals Van Gogh ze schilderde;
ze zijn donker en doods en suggereren vergankelijkheid en verlatenheid.

weldigt je bij het binnenkomen. Aan de
overkant hangt een ander gigantisch
schilderij, Sternenfall, dat eveneens een ode
brengt aan de nachtelijke sterrenhemel. De
zonnebloempitten zijn vervangen door bordjes met cijfers die enigszins orde in de
chaotische kosmos proberen te scheppen.
Een schilderij of sculptuur van Kiefer bestaat
altijd uit een amalgaam aan materiaal (verf,
zand, lood, zonnebloemen, klei, foto’s,...).
Zo zijn in een schilderij dat verwijst naar de
Egyptische piramides amorfe bakstenen verwerkt waardoor de monumentale bouwwerken van weleer gereduceerd worden tot
vage ruïnes.
Naast schilderijen zijn er ook sculpturen en
boekbeelden te bewonderen. Op 20 Jahre
Eisamkeit , een boeksculptuur samen-

philosophe-du-dimanche

Naast het werk van Kiefer, loopt in het
S.M.A.K. een tentoonstelling van een heel
ander kaliber: de tekeningen van Thierry
De Cordier. Geen gigantische beelden van
een bezeten kunstenaar als Kiefer, maar
tekeningen van de hand van een zelfreflecterend kunstenaar die monnikenwerk
verricht. Loop ook even binnen in de zwarte
poëtische microcosmos van deze man.
In het S.M.A.K.: Anselm Kiefer - Recente
werken 1996-99 tot 24 april
Thierry De Cordier - Tekeningen 1983-99 tot
27 februari

Viewie

RUUTLUc
De Dinges des levens
M

”Alle mensen zouden naar de unief
moeten!” (Danny)

et een lullige titel als Dinges kan het alleen maar mislopen. Het
postmoderne geëxperimenteer mag dan de theaternorm geworden
zijn, maar als het alternatief eendimensionale kolder is, dan heeft Danny
gelijk. Dat zou de breeddenkende maar toch lichtelijk elitaire academicus
in je aanvankelijk kunnen bepeinzen wanneer je merkt dat theaterspots
tellen toch ietsje meer intellectueel genoegen verschaft dan de zoveelste
Kotmadamdialoog. Die dialogen moeten Danny en eega Magda door hun
beperkte kennis van de woordenschat en de wereld met ‘die euh dinges’
doorspekken.
De oorspronkelijke titel is Weekends Like
Other People. Auteur David Blomquist,
Amerikaans socioloog en journalist, heeft
hiermee een stuk geschreven over hoe afstompend het is om boodschappenlijstjes
en debiele radiospotjes als eeuwige en enige
constanten in je leven te hebben, over hoe
het is om gemiddeld te zijn. Magda (Brit
Alen) werkt als dienster en is verzot op haar
teerbeminde maar wel erg afwezige zoontje.
Echtgenoot Danny (Erik Van Herreweghe) noemt ze terecht een slaapzak:
de man vindt het leven hoogst vervelend en
vegeteert voor de kijkbuis. Hoe ‘common’
Magda en Danny wel zijn wordt al te langdradig tentoongespreid. Alleen al het plastiekerig huiskamerdecor, toilet incluis, en de
repetitieve reclametunes zeggen genoeg.
‘Got the point’, denk je dus na de zoveelste
flauwe mop over Zwanworsten. Maar deze

slaapverwekkende ‘tranche de vie’ is de aanloop naar een niet onaardige ontploffing die
Dinges boven de TV-soap verheft en de
acteurs een kans geeft te tonen wat ze in
hun mars hebben.

gaat fitnessen en aan cultuur doen in de
bioscoop. De strijd tussen hem en Magda,
die de leegte van haar bestaan aanvaardt,
vormt de kern van het stuk. Na de tirades, de
obligate bekentenis (Magda is alleen uit
medelijden met Danny getrouwd) en breuk,
besluiten ze om toch nog samen een pint te
drinken. Hun woordeloze onderhandeling
over wie het ‘goede’ blik Jupiler en wie het
‘slechte’ supermarktbier krijgt, doet vermoeden dat er niets fundamenteels veranderd is. Moeten ze überhaupt veranderen?
Zal het besef hoe banaal ze zijn Danny echt
gelukkiger maken?

Idealist
the Big Nothingness versus De meest uitgelezen persoon om hierop te
Jupiler
antwoorden is de auteur zelf. David
Danny verstikt in zijn banale leven. Hij weet
alleen niet wat er precies aan schort. Maar
zijn nieuwe baas, Lampo, schudt Danny
wakker. Deze ambitieuze pseudo-intellectuele zakenman doet Danny beseffen dat
zijn leven Het Grote Niets voorstelt, dat er
nog andere gesprekken mogelijk zijn tussen
man en vrouw dan die over mayonaiseprijzen, dat er nog een andere werkelijkheid
is dan die van de valse reclamewereld.
Danny probeert op aandoenlijke wijze
verandering in zijn leven te brengen: hij

Beseffen dat je gevangen zit in
banaliteit: een ware ontnuchtering.

Blomquist: “We kennen allemaal het
gevoel van vage onvrede. In dit stuk steekt
mijn kritiek op onze cultuur die doet uitschijnen dat je de leegt in je bestaan zomaar
kunt opvullen met koopwaar. Dat frustreert
mensen. Maar Danny zou echt moeten
veranderen door opnieuw naar school te
gaan en aan zelfreflectie te doen i.p.v. oppervlakkige veranderingen te maken. “ Een
ware idealist, die Blomquist.
En passant wist professor Engelse literatuur
en Theaterwetenschappen Jozef Devos
nog te vertelen waarom je Dinges al dan
niet moet zien: “Dinges lijkt alleen maar traditioneel. Het tekort aan en de armoede in
de communicatie sluiten naadloos aan bij
onze realiteit. Er zijn nooit echte dieptes of
hoogtes, en er is een twijfelachtig happy
end. Dat alles maakt het levensecht. De
hoofdrol mocht voor mij wel wat minder
karikaturaal. Dat zou de thema’s nog pijnlijker in de verf zetten.”
Dinges speelt in Arca, elke dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag t.e.m. 29 februari om 20u

Barbara
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D

Kijzer Karel de Veifde spreekt

it jaar is het een half millennium geleden dat Zijne Puilogige Zeiker
Rakel V gebaard werd. Dat verdient een interview, vonden wij.
Alhoewel een flinke schop onder zijn edele achterste hem ook wel eens
deugd zou doen.
”Barabas, haast u eens, oud lijk, en flits me
naar 1555!”
”Ik smurf me te pletter, meneer DM. Ik denk
dat mijn teletijdmachine gemillenniumbuged is.”
”Subiet wat millenniumbucht tegen uw
bakkes!” foeterde ik en duwde op enkele
knopjes, trok aan een hendel en werd naar
1555 geflitst. Flashy!
Ik kwam terecht op de schoot van een
mooie dame met een boezem die er niet om
loog. Opeens schalde een schelle stem.
”Caramba miljaardedzju! Wil je wel eens van
mijn keizerin gaan? Onbeschofte dorper!
Dat komt zomaar uit de lucht vallen en zit
direct al aan de borsten van mijn vrouw te
foefelen!”
SCHAMPER: Maar ik keek gew...
Karel V: “Kijken, kijken, dat zeggen ze allemaal. Ik heb er al voor minder laten executeren! Zoals gisteren mijn hoftovenaar: te
veel praatjes en niet van mijn vrouw haar
borsten blijven! Ophangen en weg ermee!
Maar tjonge, jonge, borsten dat ze heeft. Kijk
maar eens. En geen beetje doorhangen, hé!

D

Voel maar. Wat vind je ervan?”
SCHAMPER: Wel, je zou er iemand voor
dood doen...
Karel V: “Zeg dat wel. Ik ken trouwens
iemand die ik recent dood gedaan heb. Of
neen, dat was iemand anders. Nu ja, waarom
ben jij hier eigenlijk, stuk pretentie?”

SCHAMPER: Euh, ‘t is voor een interview
gekaderd in een middeleeuws kader...
Karel V: “In welk kader anders? Een postmodernistisch? By the way, de middeleeuwen zijn 55 jaar geleden geëindigd.
En ik heb geen tijd en geen zin om me met
persmuskieten als jou bezig te houden.
Niets dan last ermee!”
SCHAMPER: Persmuskieten? Zijn die al
uitgevonden?
Karel V: “Ja hoor! Kijk maar door de ruit.”

Er stonden hopen schilders voor de poort
van het paleis. Iedere glimp die ze van de
keizer opvingen, resulteerde in een nieuwe
klad verf op het canvas.
Karel V: “God, wat haat ik die uilen. Kunt U

Het begon te regenen. De schilders
vervloekten God en even later dropen Van
Eyck, Rubens, Dali, Rembrandt en Ensor
ontgoocheld af. Alleen Picasso scheen opgetogen. Hij verkocht zijn schilderij voor veel
geld aan de BBC, schafte zich een Ferrari aan
en reed zich te pletter tegen een telefoonpaal.
”Hahaha,” bulderde de Keizer, “zie dat eens
aan! Losers! Dank U God . Hurray, de beste
dag van mijn leven! Niet meer stuk te krijgen!”

SCHAMPER: O neen? En als ik nu eens zeg
dat u dit jaar ziek en verbitterd af zal treden en u binnen drie jaar in uw put ligt?
Karel V:”Pfff, je bent gewoon jaloers. IK ben
de keizer! De keizerin heeft de mooiste
borsten en IK ben de beste! IK BEN GOD!”
Zucht. Dat we dat nog moeten meemaken
op onze leeftijd.

TéVé DM

S.M.A.K.-je v.d. R.U.G.

e kruistochtridders van Galerij Kunst-Zicht (resto Overpoort) hebben
een nieuwe tentoonstelling op poten gezet voor u, voor de kunstenaars
en ook een beetje voor zichzelf ook. En voor de kunst natuurlijk (ik geloof
je als je zegt dat je niet weet wat dat is).

De tweede tentoonstelling heet ‘Vrijwilligers’. Klinkt als: het Rode Kruis snelt toe
om de kunst te redden. Is niet zo. De beide
partijen, kunstenaars en organisatoren, zijn
wel een beetje liefdadig voor elkaar omdat
ze allebei een tentoonstelling willen zonder
er zich blauw aan te betalen. Nu moet u dus
alleen nog gaan kijken. En doet u dat vooral,
ook al is Bram Engelen (Algemeen Coördinator) al best tevreden met de dertig
bezoekers per dag. Loop niet meteen
huilend weg als omdat je het wéér niet allemaal begrijpt. Bedien uzelf van het boekje
(‘Vonk!’) dat u daar vindt, als gids bij de wandeling.
Goran Grahovac is in’76 in Bosnië geboren
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het niet eens laten regenen? Ik weet dat ik
vroeger een rijk wou waar de zon nooit
onderging, maar nu wil ik dat de regen de
kladwerkjes van die prutsers uitwist! Please,
zeik eens in Uw goddelijk toilet, spoel door
en laat het regenen!”

maar heeft in Gent een artistieke opleiding
gevolgd. Hij is gefascineerd door de spanning tussen dier en mens. Ook Dirk
Martens (‘70) houdt zich bezig met de electriciteit tussen twee wezens, namelijk met
het altijd-prijs-thema van man en vrouw. De
materialen waarmee beiden de strijd
uitwerken, verschillen klaarblijkelijk: Grahovac werkt zo veel mogelijk met natuurlijke
stoffen, terwijl de assemblages van Martens
hoofdzakelijk uit door de mens gemaakte
materialen bestaan.
Van Grahovac zijn er twee werken te zien:
een doedelzakachtige constructie annex
getormenteerd schaap, en een reeks gevilde
en verbrande schapenkoppen. Ze stralen

een weinig vrolijk gevoel uit, zo veel is zeker.
Ze lijken pijn te hebben. De werken van
Martens daarentegen vertellen een langer
verhaal. Geef ze even de tijd terwijl je ogen
over de constructies dwalen. Dan snap je
beter waarop een geweer met gespannen
vislijn of executerende frietstokjes of junglegeluidjes of een gebogen strijkplank of
Hitlers lieve woordjes tot Eva Braun doelen.
Het heeft geen zin hun verhaal hier zelf te
vertellen, ook al omdat ondergetekende de
naam heeft hun verhaal Story-gewijs te durven verdraaien. Ga zelf eens luisteren.
’Vrijwilligers’ loopt nog tot 17/2 in de resto
van de Overpoort (1e verdiep). De tentoonstelling is open op dinsdag, woensdag en
donderdag van 11 tot 15 uur. Ze is gratis.

Sofie

neige en andere stem

J

I’m all shook up

azz was vroeger ons ding niet. Te veel vrijblijvend gepingel en een te elitaire houding van de zogenaamde liefhebbers. Jazz was de muziek voor
wat nu minzaam de postmoderne linkse intellectueel genoemd wordt. De
prachtig persiflage door de heren van Jiskefet, steunde ons in onze overtuiging dat Jazz niets voor ons was. Kennissen leerden ons echter
Krautrock kennen en de eerste stap naar jazz was gezet. Wie had ooit
gedacht dat Duitsers of all people ons jazz zouden leren appreciëren.
Eenieder die ooit een stapje in de wereld die
jazz heet, heeft gezet, weet dat men zonder
goed kompas, landkaart en ervaren gids
hopeloos verdwaalt. Nonkel Schamper is
geen ervaren gids maar kan u wel op de
goede weg zetten. Ray Charles is een mijlpaal die iedereen op zijn zoektocht
doorheen de wondere wereld der jazz dient
te ontmoeten. De blinde knar (geboren in
1930) doorstroomde meer muzikale watertjes in zijn carrière dan menig Belgisch politicus. De brave man kan terecht in de galerij
der groten geplaatst worden met zijn
indrukwekkende oeuvre dat jazz, blues en
country laat fusioneren tot iets wondermoois.
Niet iedereen is evenwel even bekend als
onze ouwe rakker. En daar wil jazzcafé

Damberd iets aan verhelpen. Met de nonchalance die hen eigen is, geven zij aan al
dan niet gevestigde waarden een
podium(pje) om de argeloze bezoeker te
vergasten op nieuwe muzikale excursies of
geleide uitstapjes. Menig jazzliefhebber
heeft ongetwijfeld zijn expertise nog verder
kunnen aanscherpen met geregelde bezoekjes aan het Damberd. Data en titels kunnen
wij u niet geven, maar wie maalt daar om?
Verpoos enige avonden in het café en laat u
onderdompelen in de sfeer. U zal er hopelijk
geen spijt van hebben.

Ray Charles, Damberd en nu ook Kamikaze
en Flat earth society. Kamikaze heeft haar
naam niet gestolen. Zonder enige schroom
storten zij zich op jazz met als enig doel de

1

The legend of 1900

januari 1900. Aan boord van de Virginian zoekt Danny, een
kolenstoker, de vloer van de balzaal af naar geld en andere
door rijkelui vergeten kostbaarheden. Geld vindt hij niet, wel
een boreling in een doos, achtergelaten op de piano. Danny
besluit hem te houden en doopt hem -toepasselijk- 1900.
Officieel bestaat Nineteenhundred niet.
Hij is op de boot geboren en zal ook nooit
een voet aan wal zetten. Hij groeit op tussen
mensen die voortdurend tussen Amerika en
Europa pendelen, maar voor hem is er maar
één realiteit, die van het scheepsruim. Tot
hij op een dag, midden in de nacht, de piano
van de balzaal ontdekt en zijn talenten laat
blijken. Doorheen de jaren op het schip
blijkt Nineteenhundred een pianovirtuoos
van ongekende grootte en wint hij zelfs een
wedstrijd van de “man die Jazz uitvond”. Bij
deze is dan ook de status van legende
bereikt.
De geschiedenis van Nineteenhunded wordt
verteld door zijn speelmakker, de trompettist Max. Daardoor, en ook door het ont-

breken van enige seks, wordt het een wonderlijk, haast kinderlijk verhaal. Daarbij
komt nog dat deze film het ook niet moet
hebben van wervelende actiescènes en
adembenemende effecten. Dat is overduidelijk in de scène waarin het schip New
York binnenvaart. Let hier vooral op de skyline van de stad en op ‘the statue of liberty’.
Af en toe wat stroperig, doch meestal
prachtig verteld, doet het een beetje denken
aan The Neverending Story. Scènes , zoals
die waarin Nineteenhundred en Max tijdens
een storm met de piano los door de balzaal
rijden, of het stuk waarin Nineteenhundred
de liefde voor zijn ‘dreamgirl’ ter plekke
muzikaal weergeeft, vervolledigen de hele
magische sfeer van de film. De muziek van

eigen grenzen te verleggen. Improvisatie is
hier geen loos woord. Gestoorde gekte en
improvisatie zijn trouwens ook van toepassing op Flat earth society, het nieuwe
geesteskind van niemand minder dan Peter
Vermeersch. Peter Vermeersch is geen
onbekende voor de ware muziekliefhebber.
Als kopstuk van het ter ziele gegane Xlegged Sally, Vlaanderens eigenste Naked
City, wist Peter Vermeersch al eclecticisme
en anti-hokjesdenken muzikaal te verwoorden. Flat earth society is X-legged Sally als
big band met nog meer waanzin, algemene
idiotie en pastiches gekoppeld aan muzikale
virtuositeit. Wie anders durft The residents
(zelf zo gek als een achterdeur) te koppelen
aan Duke Ellington? The flat earth society
verwijst trouwens naar een groepje christenzielen die van oordeel zijn dat de aarde plat
is. Galileo Galilei? Connais pas.
Ray charles - 19 februari - Kuipke
Kamikaze en flat earth society - 07 februari
- Minardschouwburg

James Ballard

FFILMM

Ennio Morricone zorgt hierbij voor een
schitterende ondersteuning. Om echt goed
te zijn, duurt de film net iets te lang, en is hij
bij tijden net iets te klef.
Toch heeft cineast Guiseppe Tornatore
(wiens Cinema Paradis’ reeds een oscar
heeft gewonnen) hier goed werk geleverd.
Niet in het minst door zijn keuze voor acteur
Tim Roth als hoofdrolspeler. Deze laatste bekend uit onder meer het fantastische
Reservoir Dogs’-, zet hier immers een zeer
overtuigende Nineteenhundred neer.
Al bij al zullen vooral de liefhebbers van verhalen à la the Storyteller (dat, by the way, op
zondag om 19.00u op Ned.3 wordt vertoond) dit filmpje kunnen smaken.
Een aanrader dus voor mensen die houden
van een ouderwets gezellig verhaal, of die
effe genoeg hebben van voortdurende
moord- sex- en andere psychotische verhalen.

IMA
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The Loss of Sexual Innocence

D

FFILMM

hoe papa tegen zijn zoontje zei:
“Kom eens hier, jongen...”

e nieuwe Mike Figgis (Liebestraum, Mr Jones, Leaving Las Vegas) is
van zo’n gehalte dat de provocerende titel, The Loss of Sexual Innocence, verbleekt bij de poëzie van de inhoud. Zoals de titel ook doet vermoeden, is de film echter niet verstoken van enig pompeus moralisme.
Gecombineerd met het gebrek aan een klassieke verhaallijn en de artistiekerige vormgeving, wordt dat al vlug als intellectuele navelstaarderij
afgedaan. “Zomaar wat bijeen gooien en het dan in een mooi kleedje
steken!”, sputterden enkele leden van het verzamelde journaille toen ze op
de persvoorstelling vroegtijdig de zaal verlieten.

Die professionelen hebben deels gelijk. The
Loss of Sexual Innocence is niet bepaald toegankelijk: er is geen verhaallijn en bijna geen
dialoog. Honger naar logica en dialoog vergeten, wegzinken in de magistrale beelden
en muziek is de boodschap.

Freud

Pas na een tijdje heb je door dat het
hoofdpersonage de Engelse filmmaker
Nic (Julian Sands) is. De film maakt
sprongen in tijd en ruimte en suggereert
zo dat Nic, zoals ieder mens, constant
tussen heden en verleden zwalpt. Figgis
toont hoe angstaanjagende of
beschamende gebeurtenissen uit het
verleden iemand zomaar opnieuw kunnen overvallen en hoe die je maken tot
wie je bent. En The Loss of Sexual Innocence is nog freudiaanser dan dat: alle uitgepuurde scènes uit Nics heden en
verleden verwijzen naar verwrongen en
verdrongen seksuele ervaringen, dood,
geweld, schaamte en vernedering. Nics
intense fascinatie of angst op ieder van
die momenten lijkt dezelfde. In Kenya
bespiedt hij als vijfjarige een oude verlekkerde fetisjist die zich laat voorlezen door
een jong, volledig in witte lingerie gestoken
meisje. Als schooljongetje in Engeland
wordt hij opgewonden van het bloed dat uit

het oor van een dode man druipt, als twaalfjarige wordt Nic door de turnleraar en zijn
klasgenoten vernederd omdat hij te dik is,
en als zestienjarige ontdekt hij dat zijn
vriendinnetje (Kelly Macdonald) hem
bedriegt. Ook voor de volwassen Nic lijkt
sex iets problematisch. Zijn gevoelloze en
seksueel agressieve relatie met zijn vrouw

Adam en Eva in Figgis’ versie van het
zondevalverhaal

(Johanna Torrel) doet denken zijn koele
fascinatie in de scènes uit zijn kindertijd.

Fruit

The Loss of Sexual Innocence eindigt in de
Sahara, waar Nic samen met een beeld-

schone vrouw (Saffron Burrows) en haar
jaloerse vriendje een film draait. Wat de hele
tijd gesuggereerd is, wordt hier benadrukt:
seks om de seks is gewelddadig, pervers en
leidt tot een vreselijk en onherstelbaar verlies. Puur door de resem intense scènes die
het oorzakelijk verband tussen seks en verlies, melancholie en dood tonen te herhalen, hamert Figgis de boodschap “sex is
bad” erin met meer effect dan een verstokte
kwezel. Bovendien wordt alles nog eens
onderbroken door Figgis eigen versie van de
zondeval. In prachtige bruinrood getinte
beelden zie je hoe een zwarte Adam en een
zeer blanke Eva uit hun Paradijs verdreven
worden omdat ze van de verboden vrucht
aten. Bij Figgis staat dat verboden fruit voor
seks. Maar omdat niets expliciet geïnterpreteerd wordt, kun je de regisseur moeilijk
moralisme verwijten. Wat Figgis toont zou
ook kritiek op een bepaalde seksmoraal
kunnen zijn. Het tonen is in deze film
belangrijker dan de boodschap. In een
korte subplot getiteld “Twins” kruisen de
twee helften van een tweeling -opnieuw
gespeeld door Saffron Burrows- die bij de
geboorte gescheiden werden van elkaar.
Hier is van moraal of seks geen sprake
maar de regisseur vertaalt gevoelens als
de pijn van verlies en melancholie in pure
beelden. Het bewijs dat Figgis in zijn
opzet slaagt om met fragmentatie, de
nadruk op verpletterend mooie fotografie
en muziek te beklijven. Juist door de
onopgeloste vragen en de beeldenpracht
kruipt deze film meer onder de huid dan
wat Hollywood doorgaans aflevert.
The Loss of Sexual Influence draait in Studio Skoop.

Barbara

25 jaar schamper: The odessa file
Omdat Schamper dit jaar 25 wordt, vertonen
we drie films uit de oprichtingsjaren van
Schamper. De eerste in het rijtje is the
Odessa File van R. Neame. Het is het verhaal
van freelance journalist Peter Miller die na
het lezen van het dagboek van een joodse
man die zelfmoord pleegde, de bevindingen
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van een oude SS-kapitein begint te onderzoeken. De SS-kapitein leidde in wereldoorlog II een concentratiekamp. Door dit
onderzoek komt Miller in aanvaring met de
Israëlische Geheime Dienst en ODESSA, een
vereniging van oud-SS-leden. Uiteindelijk
ontdekt hij een link tussen de oude SS-

FFILMM

kamp, ODESSA en zijn eigen familie.

The Odessa File speelt in Film Plateau op
maandag 14 februari om 20 u. Kaarten
kosten 100 BEF (150 BEF voor niet-studenten. Omdat we U er zo graag bij hebben,
geeft Schamper 30 vrijkaarten weg.

kringen en conventen
MAANDAG
7 FEBRUARI
DINSDAG
8 FEBRUARI

WOENSDAG
9 FEBRUARI
DONDERDAG
10 FEBRARI
VRIJDAG
11 FEBRUARI
ZATERDAG
12 FEBRUARI
MAANDAG
14 FEBRUARI
DINSDAG
15 FEBRUARI
WOENSDAG
16 FEBRUARI
DONDERDAG
17 FEBRUARI
VRIJDAG
18 FEBRUARI
ZONDAG
20 FEBRUARI

AAGENDA A

AK

gespreksavond: sociobiologie, Sparrestraat 1A, 20u

JongsocialistenRUG
VLAM
LVS
Politeia
ESN

debat: de actieve welvaartstaat, Universiteitsstraat 4, aud. NBII
jeneverfuif
debat: de actieve welvaartstaat, Universiteitsstraat 4, aud. NBII
kwis, Parochiezaal Sint-Annaplein, 20u
Erasmus night, Het Hemelsbreed Verschil

SW
KK
ESN

multiculturele stadswandeling, afspraak : ‘t Trefpunt, 14u
ontbijt, Blandijn, 8.30u
Congress about Exchange students, info: Samson (0495/27.85.27)

Politeia

galabal, Griffioen: Koningsstraat, 22u

ESN

visit a museum: meet at Sint-Pietersstation, 12u

AK

actiekamp wildgroei, Sparrestraat 1A, 20u

AWG
ESN

noodarcheologie, aud. A
Erasmus night

VNS
ESN

cantus, Den Draver, 20u
Bowling night, meet at Home Vermeylen, 19.45u

VNS

KK
Politeia

VDK
VTK

interne gespreksavond, Petrus, 20u

Griekenlandcentrum, Aula, 19.30u en daarna in de Verloren Hemel
Film 1 van Willem Wallyn

Galabal, Salon Montovany (Oudenaarde), busdienst vanaf Sint-Pietersplein
Filmweek van 20/02 tot en met 24/02, J. Plateaustraat 22

Colofon Redactie

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

Schamperredactie - Studentenhuis De Brug
St-Pietersnieuwstraat 45
9000 Gent
09/264.70.87
schamper@student.rug.ac.be
Rek.nr.: 890-0144049-35
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De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden stukken
verkort weer te geven, of om technische reden niet te plaatsen.
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CULTUUR AGENDA

•Maandag 7 februari
- Wereldmuziek: ‘Timnaa’, Trefpunt, 21u
- Neige Stem 2000: Kamikaze en Flat Earth
Society, Minard, 20 & 21.30u
•Dinsdag 8 februari
- Geurt Grosfeld en Peter Jaquemyn, Logos
Tetraëder, 20u
- Peter Kowald en Patrick Baele, Damberd,
22u
- Payday in March (jazz), Damberd, 22u
•Woensdag 9 februari
- Yves Storms (gitaar) en Elisa Kawagati
(viool), De Rode Pomp, 20.30u
- Bijlokeconcerten: Valentijnsconcert, De
Bijloke Kloosterkapel, 20u
•Donderdag 10 februari
- Paolo Alvarez (piano), De Rode Pomp,
20.30u

•Vrijdag 11 februari
- Trio Brazil - America - Belgica, De Rode
Pomp, 20.30u
- Wereldmuziek, Intercultureel, Ontmoet
ingscentrum, Kraankinderenstraat 2,
21.30u
• Maandag 14 februari
- ‘Die Naye Kapelye’, Theater Tinnenpot,
20u
• Woensdag 16 februari
- Ijsconcerten: sonaten van Brahms, De
Rode Pomp, 20.30u
- Conservatorium Gent, Logos, 20u
- Klassiek lunchconcert, Fnac, 12 -13u

• Donderdag 17 februari
- Ijsconcerten, De Rode Pomp, 20.30u
- Collegium Vocale, Begijnhofkerk, 20u
- Vrijdag 18 februari, Moscow Chamber
Soloists Minifestival, De Rode
Pomp, 20.30u
- Patricia Kaas, ‘t Kuipke, Citadelpark, 21u
- Bijlokeconcerten: Romantiek à la carte,
De Bijloke, 20u
- Jam, Lakenhalle Belffort, Sint- Baafsplein,
21.30u
- Koninklijke Winterconcerten, Vlaamse
Opera, 20u
- Recital, Vlaamse Opera, 12.30u
• Zaterdag 19 februari
- Ray Charles, ‘t Kuipke, 21u
- Ijsconcerten, Het Collectief, De Rode
Pomp, 20.30u
- Miniconcert Mousta Largo, Fnac, 15u
E-scape, Vooruit, 20u

• Zondag 20 februari
- fotobeurs, Casino, Citadelpark, 10 - 17u
- Jazz door Dominique Van Tomme, Mar
jolein K en Mario Vermandel, Opatu
ur, Citadellaan 17, 20u
- Video Pedro De Strooper, Damberd, 20u
(gratis!)

Tusen Hemel en aarde: de geschiedenis van de Sint- Pietersabdij, Sint-Pietersplein, van 19 februari tot 31 december
Gezichtsbedrog, Het Illuseum, V.
Braeckmanlaan 123, tot 31 december

Keizer Karel en de verbeelding van de
19e eeuw, Museum voor Schone Kunsten,
tot 19 maart
Schatten op Zolder, Museum voor de
Geschiedenis van de Wetenschappen, Krijgslaan 281, tot 31 juli
Hedendaagse Afrikaanse Kunst,
Meschac Gaba, S.M.A.K., tot 20 februari

Ju! omtrent het hobbelpaard, Museum
voor Volkskunde, tot 27 februari
De rechten van het kind nu en
vroeger, Vredeshuis, tot 31 december

De reis naar Lourdes, try-out, 17, 18
&19 februari, NTG 2 Minnemeers 8, 20u

dans: Short Formats, 10,11 & 12 februari, Vooruit, 20u

Bouche B, Theater Zuidpool, van 9 t.e.m.
12 februari, Nieuwpoorttheater, 20.30u
Muziektheater: Maria de Buenos Aires
door I Fiaminghi, 11, 12 & 13 februari,
Scaldenstraat 124 b4, 20.30u

Gestoorde vorsten, Museum Dr. Guislain,
J. Guislainstraat 43, tot 31 mei
Cabaret, 10, 11 & 19 februari, Theater
Tinnenpot, 20u

King Lear, Needcompany, 16, 17, 18 & 19
februari, Minard, 20u
Schamper geeft 5 vrijkaarten weg voor
elk concert van logos. En omdat we u zo
graag hebben geven we ook 30 vrijkaarten
weg voor de film in het kader van 25 jaar
Schamper: ‘The Odessa File’. Schrijf een
leuk kaartje naar de redactie.

