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De Blijde Intrede

W

oensdag 1 maart mogen wij het toekomstig koningspaar begroeten
in onze mooie stad. Bij monde van de Schamperredactie willen wij
het jonge paar alvast alle geluk toewensen en volgend cadeau schenken:
de korte berichtjes. Moge het hen wel bevallen.

De Gentse bevolking kan haar wensen nog
steeds kenbaar maken via een intekenboek.
U kan hen een mooi gedichtje schenken,
een leuk grapje of waarom geen rebusje? Dat
zal die lange winteravonden vast wel korter
maken. Meer info, tel: 09/266.56.58 • Illegalen wordt geen tweede kans gegeven.
Hun intekentermijn is verlopen. Meer info,
tel: 09/266.52.10 • De Campagne goed
gezien is graag gezien deed ons vermoeden
dat het hier vooralsnog een late regularisatiecampagne betrof of een vroegtijdige
Vlaams Blok-slogan. Niets van dat alles
echter. De stad Gent wil fietsers er op wijzen
dat een goede fietsverlichting niet alleen
verdomd handig kan zijn, maar ook nog
eens wettelijk verplicht is. Steek uw licht op
bij de stad Gent, tel: 09/266.77.79 • Eens uw
fiets in orde, kan u hem de trappers geven
richting UZ Gent. Daar vindt op 22 februari
het debat Zin en onzin van Ontwikkelingssamenwerking plaats. De zin en onzin
van het debat zal voor iedereen wel duidelijk
zijn zeker? Meer info, tel: 0495/47.14.31 •
Mensen die er maar niet genoeg van kunnen
krijgen, kunnen op 25 februari het Vredeshuis bezoeken. Rudy Doom ontvangt
Eddy Boutmans en legt hem bij wijze van
rituele begroeting het vuur aan de schenen.
Het debat zal simultaan in het Nederlands en
het Swahili plaatsvinden. Meer info, tel:
09/223.29.53 • Als het debat halverwege zou
durven ontsporen in oeverloos gepalaver,
kan u nog altijd de u omringende kiekjes
bewonderen. Het Vredeshuis organiseert de
fototentoonstelling Aids in Afrika. Voor de
kiekjes zorgt het Vredeshuis, de Afrikanen
zorgen voor de aids. Dat laatste is helaas
geen grap. • Geëngageerde muzikanten die
in vorige berichten geïnteresseerd waren en
ook nog eens een aardig potje kunnen spelen: uw optreden is gevraagd. De Worldshakecampagne heeft u nodig. Zij willen tien
mensen om hun slotmanifestatie op 6 mei in
Mechelen op te luisteren. Alle info en
inschrijvingen (voor 1 maart), tel:
03/226.40.83 • De 10.000ste cursist Nederlands voor Anderstaligen is de bevallige juffrouw Lena Liehman. Zij is Oekraïens van
orgine. Maar laat u dat niet tegenhouden om
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haar te huldigen. Meer info, tel: 09/264.36.81
• Over huldigingen gesproken: de stad
Gent heeft Jos D’Hollander de titel van
erestadsbeiaardier verleend en en passant
volgende eretekens en brevetten van de
arbeid uitgereikt: 1 eredeken, 10 gouden, 9
zilveren, 29 bronzen eretekens en 3 cadetten. Wie weet is uw slager wel een van de
gelukkigen. Meer info, tel: 09/269.37.30 voor
Jos en het Belgisch Staatsblad voor de
anderen • Dat verdient een bloemetje en
een grabbelpas. Al wie zich in de leeftijdscategorie 4 - 17 jaar bevindt, kan zich inschrijven voor de Grabbelpas 2000. Met de pas in
de hand kunnen de rotverwende nesten

zich aan allerlei activiteiten wagen. De eerste
activiteiten vinden plaats in de krokusvakantie en behelzen onder meer Grote
Griezels
en Oink. Meer info, tel:
09/223.45.54 • Hopelijk zijn wij op dat
moment elders tewerkgesteld. De sportdienst Gent zoekt namelijk lesgevers voor
skiën en zwemmen voor de krokus- en paas-
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vakantie. Op ons sollicitatiegesprek beloofden wij het aantal breuken en verdrinkingsgevallen tot een aanvaardbaar minimum te
beperken. Wij werden niet aanvaard. Misschien heeft u meer geluk. Meer info en
vacatures, tel: 09/243.88.82 • Ons sollicitatiegesprek leidde wel tot een andere
aanstelling. Wij mochten de nieuwe sporten spelvoorzieningen op het Jan Voesplein
uittesten. Wij amuseerden ons zo goed dat
wij besloten hebben tijdens de vakanties
terug te keren. Onze functie is die van
speelpleintiran. Wij kijken er naar uit als een
kind naar zijn ijsje, dat uiteraard door ons
afgenomen zal worden. Het leven zoals het
is... de speelpleintiran. Meer info, tel:
09/233.67.62. • In afwachting daarvan beklimmen wij alvast ons ros en begeven wij
ons spoorslags richting Belgische Vereniging
voor Studentenruiters (BVSR). Zij organiseren genoeg initiatieven om u een heel jaar
zoet te houden en hebben er geen bezwaren
tegen dat u hen even in de bek kijkt. Meer
info: svenvandamme10@hotmail.com • Bij
het met een rotsmak van ons paard donderen viel ons oog op volgende nonsens.
Een aantal mensen wil op 29 februari
ongestoord uit de bol kunnen gaan en eens
iets totaal onverwachts doen. Bent u net als
ons van uw paard gedonderd en bijgevolg
gecharmeerd door dit voorstel. Surf dan als
de geheide bliksem naar www.
eendagteveel.org. Het gaat allemaal om
grenzen verleggen. • Tijdens uw surfsessie
kan u ook even binnenwippen bij onze
homo-vrienden. Wel Jong Niet Hetero heeft
een eigen website: www.weljongniethetero.be. Het gaat allemaal om grenzen
verleggen. • Grenzen verleggen, daar gaat
het in de wetenschap ook om. Prof. Callebaut geeft op 26 februari in de lokalen van
de RUG volkssterrewacht Armand Pien een
voordracht over Het zonneneutrinoprobleem en de zwarte straler. Boeiende
materie. • Helaas is het afscheid weer
aangebroken waarde lezer. Wij zien elkander
terug tijdens de Blijde Intrede. Wij zullen
van op onze woonboot even naar u wuiven.
Woonboten resideren namelijk gratis in het
Oude Havengedeelte van Gent, en gratis
daar zeggen wij geen neen tegen. Meer info,
tel: 09/251.05.50 • Het vaart u en ons wel.
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Oostenrijk

et voorbije weekend vertrokken acht studenten van de RUG naar
Wenen om er deel te nemen aan een manifestatie en om er de democratische krachten een hart onder de riem te steken. De Gentse studenten
gingen er samen met een afvaardiging van vrijwel iedere Belgische universiteit.

Het is belangrijk dat zoiets gebeurt. Om te beginnen is het goed dat de oproep van minister
van buitenlandse zaken Louis Michel om niet in Oostenrijk te gaan skieën door andere initiatieven omkaderd wordt. De vraag om Oostenrijk niet meer te bezoeken was allicht weinig
diplomatisch en misschien politiek niet zo opportuun, maar misschien net daardoor zeer
oprecht. Zo vormde de oproep een sterk signaal. Het is goed dat dit versterkt wordt via
andere dan regeringsinitiatieven. Op die manier is het immers duidelijk dat het niet alleen
om een diplomatiek en juridisch incident gaat.
Het probleem heeft zo zijn pijnlijke kantjes. Het is eigenlijk nogal schizofreen om aan de kandidaatlidstaten voor de Europese Unie eisen op te leggen op het gebied van mensenrechten
en democratie, terwijl een van de huidige lidstaten naar een situtie evolueert waar ze zelf niet
aan die eisen dreigt te voldoen. Er dreigen nog grotere problemen als er ook in andere E.U.lidstaten wordt samengewerkt met extreem-rechts.
Een van die lidstaten zou wel eens België kunnnen zijn. De uitspraken van de Belgische
politici kunnen zeker niet zomaar losgekoppeld worden van de binnenlandse toestand en de
aanstormende gemeenteraadsverkiezingen. Net daardoor zou België wel eens met de broek
op de enkels kunnen zitten als het Blok in oktober nog vooruitgang boekt. Misschien wordt
het dan eens duidelijk dat die partij geen oplossing is voor complexe problemen – en dat
zijn de meeste problemen nu eenmaal. Het kan ook dat een dergelijke politieke patstelling
nog altijd tot niets leidt. De mensen leren nu eenmaal niet graag hun geschiedenis.

Misschien wordt de situatie in Oostenrijk aangegrepen voor binnenlandse politieke spelletjes. Net door een delegatie van de Belgische universiteiten naar Oostenrijk te sturen, wordt
de aandacht opnieuw naar de kern van het probleem geleid. Hopelijk blijft het niet bij dit initiatief. Even gevaarlijk als de grote mond van Haider zijn de op het eerste gezicht
onschuldige diplomatieke spelletjes van de FPÖ-ministers. Waakzaamheid – het is al tot in
den treure gezegd – is dus nog altijd nodig.
Een van de kritieken op de Belgische reactie op de Oostenrijkse situatie is dat de Oostenrijkse regering op haar daden moet beoordeeld worden. Dus doen we dat ook.
In de paar weken dat de nieuwe coalitie aan het bewind is, werd het ministerie van vrouwenzaken afgeschaft. Het departement vrouwen binnen het ministerie van sociale zaken onderging hetzelfde lot. Een manager van een mediabedrijf werd na 20 jaar ontslagen om de officiële reden dat er teveel rode nummers werden gepubliceerd, en te weinig Oostenrijkse
auteurs aan bod kwamen. Een journalist van een Oostenrijkse krant werd eveneens de laan
uitgestuurd. De officiële reden was dat de lezers zijn kritiek op Haider niet lusten. Het radiostation FM4 werd verboden nog informatie over demonstraties te verstrekken, nadat ze dat
een week lang veelvuldig had gedaan.
Niet al deze maatregelen zijn overheidsmaatregelen, maar ze tonen wel de ernst van de situatie aan. De feiten bereikten ons via een mail van professor Werner Callebaut, directeur
van het Konrad Lorenz Institute for Evolution and Cognition Research.
Onder de acht mensen die naar Oostenrijk gingen, zaten een aantal mensen van Schamper.
Het Oostenrijkverhaal wordt dus nog ongetwijfeld vervolgd. Jammer genoeg.

nvdr: Wij zijn niet aansprakelijk voor
ongevallen tijdens het lezen van deze
editie.

Bart Haeck
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come on baby, show
me the money

oeveel kost een universiteit? Schamper nam eens diep adem, dook in grond, gebouwen en nieuwbouwen
de begroting en de jaarrekening van de RUG, en kwam net op tijd spendeerde de RUG 168 miljoen.
terug boven om niet te verdrinken in de cijfertjes. We tonen u vanwaar het
De centjes waarmee de sociale voorzieningeld aan deze universiteit komt, en waar het naar toe gaat.

De totale begroting van de RUG bedroeg in
1998 een goede 15 miljard BEF. De begroting wordt opgedeeld in een aantal afdelingen waarvan werking, investeringen, sociale
voorzieningen voor studenten en onderzoeksfondsen de belangrijkste zijn.

Patrimonium:
4225 miljoen

Onderzoek:
3073 miljoen

De werking neemt het leeuwendeel van het
budget voor zijn rekening. Het gaat dan ook
om de kernactiviteit van de universiteit:
onderwijs. De jaarlijkse uitkering die de
RUG daarvoor krijgt bedraagt 5,6 miljard.
Dat geld wordt gebruikt om de lonen en de
sociale kosten te betalen van proffen (zelfstandig academisch personeel: 1,6 miljard),
assistenten (assisterend academisch personeel: 800 miljoen) en het administratief en
technisch personeel (1,5 miljard). De
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gen voor studenten het moeten doen,
bedragen 726 miljoen. 150 miljoen daarvan
komt uit exploitatie-inkomsten van de studentenresto’s, 79 miljoen zijn inkomsten uit
verhuur van onroerende goederen (bijvoorbeeld de homes) en de overheid subsidieert
nog eens 181 miljoen. Het
personeel in de studentenBegroting RUG 1998
voorzieningen krijgt daar 200
miljoen van, de rest wordt
gelijk verdeeld tussen werWerking: 6207 miljoen kingskosten en investeringsuitgaven. De begroting leert
ons ook dat de resto’s een
goede 100 miljoen meer
kosten dan ze opbrengen.

uitrusting die deze mensen nodig hebben
om hun werk te kunnen doen, kost 1,6 miljard per jaar. Iedere faculteit krijgt bijvoorbeeld 330 miljoen werkingskrediet, de centrale bibliotheek 60 miljoen en het archief 2
miljoen.

Investeringen: 1077 miljoen

Studentenvoorzieningen: 760 miljoen
In 1998 werd één miljard voorzien voor
investeringen. Het geld kwam voor de helft
van een overschot van ’97. De rest werd gefinancierd door overboekingen van de andere
rekeningen van de begroting. De overheid
draagt voor de investeringen een steentje
van 187 miljoen bij. De meeste steentjes
werden gebruikt voor grove herstellingen en
vernieuwingen van gebouwen. Het prijskaartje voor deze universitaire baksteen: 684
miljoen. Aan uitgaven voor aankoop van

Voor het wetenschappelijk
onderzoek, de tweede kerntaak van de universiteit
wordt per jaar een kleine
drie miljard betaald. 2,1 miljard komt uit de zakken van
de overheid, 382 miljoen
wordt bijgedragen door
internationale organismen
en 277 miljoen zijn inkomsten van wetenschappelijke
dienstverlening die door de
RUG verricht is. De kleine
helft wordt besteed aan
werkings- en uitrustingsuitgaven, de grote helft is voor
het personeel.

Afdeling 5 van de begroting heet ‘patrimonium’. We vinden er bijvoorbeeld terug dat de
inschrijvingsgelden jaarlijks 290 miljoen
opbrengen, dat de Dies Natalis-viering
800.000 BEF, de werkingskosten van de
plantentuin aan de Ledeganck 300.000 en
het maandblad ‘Gent Universiteit’ een
goede 6 miljoen kosten.

Bart Haeck

Repetitorenkantoren beloven
zich te gedragen
I

n de faculteitsbibliotheek van de rechten ondertekenden op 8 februari
zes repetitorenkantoren een gedragscode. Ze beloven zich te onthouden
van examenfraude en het schrijven van scripties en thesissen in plaats van
hun studenten.

foto: V. Janssens

Initiatiefnemer van de code is decaan van de
rechtsfaculteit Boudewijn Bouckaert. De
concrete aanleiding was de vaststelling dat
in de eerste zit van het vorig academiejaar
een aantal repetitorenkantoren duidelijk
hun stempel op de praktische oefeningen
drukten. De decaan besloot daarom om met
de kantoren rond de tafel te gaan zitten om
tot meer educatief fatsoen te komen. De zes
ondertekenaars van de gedragscode zijn de
kantoren Cum Laude, Studidac, Lexica,
Progress, Metodica en Docentes. Samen
hebben ze in de rechten een marktaandeel
van om en bij de 80%. De rechtenfaculteit is
‘vroedvrouw’ van de gedragscode, geen
ondertekenende partij, aldus Bouckaert.

nieuwe gedragscode. “De vraag naar examenfraude komt van vier à vijf procent van
onze klanten. Wij gaan daar niet op in. En
ook thesissen en scripties schrijven doen we
niet. Het is veel te moeilijk om vast te stellen
hoeveel werkuren in een eindwerk steken.
Dat maakt het bijna onmogelijk om een prijs
te berekenen. Het voordeel die de
gedragscode ons oplevert is duidelijkheid
en de garantie dat we eerlijk handelen. Zie
het als een kwaliteitslabel.”

extra kost, die wat mij betreft kan opgevangen worden via een verhoging van de
inschrijvingsgelden. Voor mij is dat de ideale
situatie, maar het blijft natuurlijk wishful
thinking.” De decaan gaat blijkbaar aan het
feit voorbij dat niet iedere student dit kan
betalen. (Zie o.a pagina 7)
Bouckaert vervolgt: ”Ondertussen moeten
we ons neerleggen bij de bestaande situatie
en proberen de activiteiten van de repetitorenkantoren een beetje fatsoenlijk te
houden. De beste remedie zou zijn dat we
erin slagen examens op te stellen die niet
door repetitorenbureaus kunnen ingevuld
worden.”

In de gedragscode beloven de repetitorenkantoren geen enkele organisatorische
Volgens decaan Bouckaert moet er van de band te hebben met de universiteit. Daarom
nood een deugd gemaakt worden. “De uni- mogen ze ook geen medewerkers inschakeversiteit gaat er van uit dat studenten zelfs- len die verbonden zijn aan de universiteit.
Ze moeten hun cliënten
op een realistische
Decaan Bouckaert: “gratis onderwijs is niet mijn idee van democratisch onderwijs”
manier inlichten over de
slaagkansen, en mogen
geen ijdele hoop wekken
bij de student en de ouders. Het belangrijkste is
dat ze zich onthouden
van examenfraude. Het
gaat bijvoorbeeld om het
onrechtmatig verkrijgen
en verspreiden van examenvragen of het doorsturen van berichtjes naar
GSM’s. Wat de scripties
betreft, moeten de
activiteiten
zich
beperken tot het bijbrengen van de methode en
het bevorderen van de
studiediscipline.
tandig kunnen werken, maar dit is een
kwaliteitslabel
onhaalbare stelling. Je kan aan die vraag van De ondertekenende kantoren mogen met
Is dit dan een louter facultair project? Ste- de studenten tegemoetkomen via een beter de gedragscode publiciteit maken. Ze worfaan Janssens van Metodica: “De vraag monitoraat. Dat gebeurt veel te weinig. De den ook opgenomen in een lijst die bij de
komt duidelijk uit de faculteit rechten. Ik repetitorenbureaus hebben daar zeker een dienst Studieadvies beschikbaar is. Als er
denk niet dat het om een regeling gaat die aanvullende rol.” Heeft de decaan dan geen inbreuken worden vastgesteld, wordt het
voor heel de universiteit geldt. Als het voor- probleem met het weinig democratische bureau van de lijst geschrapt. Dat is meteen
stel er echter komt om deze gedragscode te prijs-kaartje van dit aanvullend onderwijs? ook de enige sanctie. Nu maar afwachten
ondertekenen voor heel de universiteit, dan Bouckaert: “Wat is democratisch? Onderwijs hoeveel de repetitorenkantoren hun repuben ik zeker bereid dat te doen. In Leuven is dat voor iedereen gratis is, is niet mijn idee tatie waard vinden.
er trouwens al een overeenkomst op univer- van democratisch onderwijs. Ik zou natusitair niveau.” Volgens Janssens moet zijn urlijk liever hebben dat het monitoraat beter
kantoor zich niet echt aanpassen aan de ontwikkeld zou worden. Dat betekent een

De mocratisch o nde rwijs ?

Bart Haeck
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De prof en zijn boterham

O

ver wat proffen verdienen doen vaak de wildste geruchten de ronde.
Naast hun vaste loon zouden zij hun portefeuille deftig bijspekken
met allerlei nevenprojecten. Maar is dat ook zo? Behoren proffen tot de
categorie van de meest kapitaalkrachtige Belgen of moeten zij iedere
maand de eindjes aan elkaar knopen?
Het zout op de patatten

Dat het voor velen niet bij dat basisloon
blijft, is een haast evidente vaststelling.
Cumuleren, dit is het combineren van het
professorenambt met een andere job, is een
veelgebezigde activiteit binnen het professorencorps. De cumulhonger van sommige
professoren wordt echter getemperd door
het strikte beleid dat de Gentse Universiteit
voert. Edmond De Meester (coördinator
dienst Zelfstandig Academisch Personeel):
“Bij decreet is vastgelegd dat deze bij-

foto: V. Janssens

De werkelijkheid ligt natuurlijk tussen beide
extremen in. Een blik over een willekeurige
universiteitsparking leert al snel dat de
gemiddelde prof bepaald niet krap bij kas
zit. De professoren zelf zal je trouwens
zelden horen klagen over hun loon. Een
enkeling oppert wel eens dat hij lang niet zo
veel verdient als de meeste mensen wel
denken. De studenten denken daar het
hunne van. “Zo veel betaald worden om ons
te buizen, “ is een misnoegde uitlating die
wel vaker door een student gebezigd wordt.

Het toezicht op de naleving van de regels
bestaat vooral uit een sociale controle van
de collega-professoren en van het decanaat.
Als een prof overijverig wordt en de drempel
van twee halve dagen per week overschrijdt,
vervalt in principe zijn voltijdse functie aan
de universiteit. Hij wordt dan automatisch
halftijds docent. Of dit ook effectief het
geval is, is voer voor een later artikel.
Professoren zijn gespecialiseerd in onderzoek en lijken dus de geschikte personen
om allerlei expertises uit te voeren. De vraag
rijst in welke mate zij hiermee nog een
aardig centje kunnen bijverdienen. Edmond
De Meester: “Wanneer professoren aan
onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening doen in opdracht van externe bedrijven, dan kadert dat niet binnen hun
onderwijsopdracht. Bijgevolg zijn zij ook in
die situatie onderworpen aan de regels inzake cumul. De controle op het uivoeren van
expertises is dan ook zeer scherp.”
Actieve geneeskundeprofessoren kunnen
ook nog een bijverdienste vinden met een
job aan het Universitair Ziekenhuis. Omdat
een dergelijke opdracht nauw aansluit bij
hun vakgebied, krijgt die een aparte behandeling. Die wordt niet beschouwd als een
cumul, maar wel als een klinische activiteit
die afzonderlijk bezoldigd wordt door het
UZ.

De naakte cijfers

Hoeveel een professor nu exact verdient, is
vastgelegd bij decreet. De lonen variëren
naargelang de graad. Een docent verdient
68.147 frank, een hoofddocent tussen
75.069 en 106.614 frank. Wie zich hoogleraar
mag noemen, kijkt aan tegen een steviger
loonbriefje. Hij verdient tussen 85.280 en
117.499 frank en de top van het proffenkorps, de gewone hoogleraars, verdienen
tussen de 92.903 en 128.318 frank.
Voor alle duidelijkheid: dit zijn nettobedragen die uitgaan van de basissituatie: ongehuwd en zonder kinderen ten laste.
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werkzaamheden niet meer dan twee halve
dagen per week mogen bedragen. Professoren die een dergelijke nevenactiviteit
willen uitoefenen, moeten een aanvraag
indienen bij het bestuurscollege. Zij dienen
daarbij omstandig te motiveren wanneer zij
die job uitoefenen, wat de functie exact
inhoudt en waarom zij die willen doen. Op
advies van de faculteitsraad beslist het bestuurscollege over de toelaatbaarheid van die
cumul. Criteria die bij deze beoordeling
gehanteerd worden zijn onder meer de
meerwaarde die deze bijjob voor de universiteit kan opleveren en de bijdrage ervan
binnen het vakgebied van de prof.”

Tot slot rest er nog een extraatje onder de
vorm van auteursrechten. Dat valt volledig
buiten de cumulregeling en alle opbrengsten uit deze auteursrechten komen persoonlijk aan de auteur toe. Exacte cijfers
over hoeveel daar nu mee te verdienen valt,
kan (of wil) niemand verstrekken. Sommige
proffen geven in ieder geval maar al te graag
ieder jaar een nieuw handboek uit in slechts
licht gewijzigde versie. Armer zullen ze er in
ieder geval niet van worden.

Bart Zoete

Studenten zonder boterham

N

RUG wijst samenwerking OCMW af

iet alle studenten bevinden zich in de comfortabele situatie waarin
ouders de studies financieren. Sommigen moeten het stellen zonder
de steun van thuis en dienen aan te kloppen bij het O.C.M.W. De Gentse
afdeling wil een transparantere regeling voor het verstrekken van het
bestaansminimum aan studenten. Daarom sloot het al een intentieverklaring af met de sociale diensten van de hogescholen. De Universiteit
Gent ging niet in op de uitnodiging om de verklaring te ondertekenen.
Een beroep doen op het bestaansminimum
is voor vele jongeren de enige manier om
hun hogere opleiding te betalen. Van de
bestaansminimumtrekkers jonger dan 25
jaar, volgt een derde hoger onderwijs met
een voltijds leerprogramma. Het hoeft geen
betoog dat dit geen sinecure is. Veelal is een
relatiebreuk in het ouderlijke milieu de aanleiding voor de probleemsituatie. Als de student in kwestie niet kan rondkomen met
studentenjobs, komt hij of zij uiteindelijk bij
het O.C.M.W. terecht. Bij een kleine minderheid is de financieel zwakke thuissituatie de
reden om een aanvraag in te dienen. Na een
verzoek volgt een uitgebreid onderzoek om
misbruiken tegen te gaan. Alain Carette,
dienstdoend hoofd maatschappelijk werker

van het O.C.M.W. Gent, legt uit:”Het gevaar
om profiteurs aan te trekken bestaat. Om
dat te vermijden wordt de klemtoon gelegd
op een degelijk en uitgebreid sociaal onderzoek. Naast de beoordeling van de hoofdverblijfplaats, wordt ook de relatie tussen de
ouders en het kind en het studieverloop
onderzocht. Belangrijk hierbij is dat niet
alleen de student, maar ook de ouders
bevraagd worden. De hulpvraag van de student wordt dus zo ruim mogelijk bekeken.”

Wie geniet steun?

Momenteel studeren er 550 studenten met
de steun van het O.C.M.W. in Gent. Het gaat
hier in de meeste gevallen om zelfstandige
studenten die niet in hun middelen van
bestaan kunnen voorzien en voor wie de
studiekosten dus onoverkomelijk zijn. Over
de verdeling universiteits- en hogeschoolstudenten bestaan geen precieze cijfers. Vermoedelijk studeert iets meer dan de helft
aan de universiteit. Voor het O.C.M.W is de
domicilie van de aanvrager geen absolute
voorwaarde. Wel wordt de onderhoudsplicht van de ouders onderzocht. Indien
mogelijk is het afdwingen van die plicht een
oplossing van het probleem. De student kan
natuurlijk ook zelf brood op de plank brengen door de handen uit de mouwen te
steken. Volgens Carette is dat wel niet altijd
mogelijk. “We proberen dat te stimuleren
binnen een realistisch perspectief. Met een
volledig leerprogramma is dat al heel moeilijk. Een vakantiejob aannemen wordt
alleszins aangemoedigd.”

N o o d z a k e l i j k e s a m e nwerking

Om de hulpverlening vlotter te laten verlopen, is volgens het O.C.M.W. een
duidelijkere regeling genoodzaakt. Een student die weet dat hij niet in aanmerking
komt voor het bestaansminimum kan wel
terecht bij de sociale dienst van de

hogeschool of de universiteit. Als sleutelwoord voor een succesvolle hulpverlening
schuift Carette samenwerking met de diensten naar voren. “In eerste instantie moeten
de betrokken partijen zo goed mogelijk
geïnformeerd zijn over de toelatingsvoorwaarden en de manier van werken. Daarom
hebben we samen met de sociale diensten
van de hogescholen een intentieverklaring
afgesloten.” Dankzij het samenwerkingsverband kan voor iedere student met financiële
moeilijkheden een op maat gesneden
oplossing gezocht worden. Enkel studenten
die met een probleem van structurele aard
opgezadeld zitten, kunnen bij het O.C.M.W.
terecht. Tot nog toe heeft de Gentse Universiteit de verklaring niet ondertekend. “We
werken al samen met de sociale dienst van
de Universiteit Gent”, vertelt Carette. “Maar
als de universiteit de verklaring zou onderschrijven, zou dit meer rechtszekerheid
scheppen”.

Privacy

De Universiteit Gent heeft het duidelijk zo
niet begrepen. Het samenwerkingsverband
impliceert namelijk ook een uitwisseling van
informatie en juist daar wringt het schoentje
voor de Sociale Dienst. Medewerkster Bietje Nottebaere licht toe: “We stellen ons vragen over de privacy van de studenten. Als
een student aan ons verklaart dat hij
zwartwerk verricht, zouden we dit moeten
melden aan het O.CM.W. en zo ver wensen
we niet te gaan. We zijn zeker niet tegen een
samenwerking. Maar alles moet wel grondig
bekeken worden. Het O.C.M.W bevindt zich
in een andere situatie dan de onze. Als
sociale dienst hebben wij een heel andere
opdracht.”
Sinds het verzenden van het aanbod tot
samenwerking heeft het O.C.M.W. nog geen
antwoord ontvangen van de R.U.G.. Desondanks geeft men de moed zeker nog niet op
en blijven er positieve geluiden weerklinken. “We nemen zeker nog contact op
en hopen dat het alsnog tot een samenwerking komt”, besluit Carette.

Bart Aerts
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Het patrimonium van de RUG

an alle leegstaande universiteitspanden zijn de gebouwen in de Antonius Triestlaan het minst bekend. Deze gebouwen vormen nochtans de
grootste stadskanker waarvoor de universiteit verantwoordelijk is. Maar
liefst elf statige herenhuizen staan al decennialang te verkrotten.
De langdurige leegstand en verwaarlozing F o r a b e t t e r t o m o r r o w

foto: V. Janssens

van de elf huizen in de Antonius Triestlaan is gedeeltelijk een gevolg van de complexe Belgische staatsstructuur. Sommigen
van de door de universiteit gebruikte
gebouwen zijn namelijk niet de eigendom
van de universiteit maar zijn door de

bevoegde overheid aan de RUG
toegewezen. Deze overheid was oorspronkelijk de federale. Door de verdere
federalisering van de Belgische staatsstructuur kwam deze bevoegdheid bij de
gemeenschappen te liggen en moesten deze
gebouwen – in het geval van de RUG - aan
de Vlaamse overheid overgedragen worden.
Toen de universiteit Gent omgevormd werd
tot een autonome overheidsinstelling, werd
besloten het volle eigendomsrecht over de
meeste van deze gebouwen aan de RUG te
schenken. Gedurende al die tijd was een
coherent bouwbeleid ver te zoeken en
bleven de gebouwen leeg.

8

De toekomst lijkt echter beterschap te
beloven. Eindelijk blijkt dat de universiteit er
in geslaagd is een haalbare beleidsvisie uit te
stippelen. Vroeger moesten de groots
opgezette langetermijnplannen al na drie
jaar herzien worden. De plannen bleken
wegens het ontbreken van de nodige middelen meestal niet haalbaar.
Het in 1997 opgevatte masterplan van de
universiteit Gent (zie Schamper 378) houdt
rekening met de beperkte middelen en is in
overleg met de stad Gent tot stand
gekomen. Alles wijst er op dat de plannen
deze maal ook daadwerkelijk gerealiseerd
zullen worden. Leegstaande gebouwen die
niet in de planning pasten, werden verkocht.
Voor de rest werd een bestemming gevonden. De panden in de Antonius Triestlaan
zullen worden gebruikt voor een verdere
uitbouw van de universitaire site aan de
Henri Dunantlaan (de Antonius Triestlaan
loopt parallel aan de Henri Dunantlaan,
red.). In de gebouwen aan de Triestlaan
zullen kantoren van de faculteit Psychologie
en Pedagogische wetenschappen ondergebracht worden. Het auditorium van deze faculteiten aan de Dunantlaan zal namelijk van
220 naar 440 zitplaatsen uitgebreid worden.
Hierdoor dienen bepaalde diensten en kantoren een nieuw onderkomen te zoeken. Op
de Triestlaan is er alvast geen gebrek aan
ruimte.
Voor de uitbreiding van het auditorium is de
onteigening van twee bijkomende huizen in
de Triestlaan nodig. Deze plannen werden
evenwel nog niet uitgevoerd omdat men
nog niet tot een vergelijk kon komen met de
eigenaars van deze gebouwen (Dirk Mangeleer in De Gentenaar, 15/09/99).
De huizen nr. 53 en 55 hebben wel al een
nieuwe bestemming gekregen. Toen de
RUG in juli 1997 met de stad Gent een
overeenkomst afsloot over de Emile
Braunschool (zie Schamper 378), kreeg de
stad Gent ook het negenjarige gebruiksrecht

van deze gebouwen. In september 1999
heeft de stad Gent deze panden op eigen
kosten gesloopt. De vrijgekomen ruimte zal
als bijkomende parkeerruimte voor het
nieuwe politiehoofdkwartier in de Antonius
Triestlaan 12 aangewend worden.
De andere huizen die al decennia lang staan
te verkrotten zullen op termijn ook gesloopt
worden. Aanvankelijk werd eraan gedacht ze
te renoveren, maar dat bleek te duur. Uiteindelijk werd er beslist ze door nieuwbouw te
vervangen.

foto: V. Janssens

V

De Antonius Triestlaan

Als een goede huisvader

In het verleden heeft de universiteit Gent
vrij onbezonnen met het haar toevertrouwde patrimonium omgesprongen.
Gezien de maatschappelijke taak van de universiteit Gent, en gezien het historisch
karakter van de stad Gent, is dit een ware
schande. Verscheidene diensten hebben ons
tijdens het totstandkomen van deze artikelenreeks verzekerd dat een dergelijk wanbeheer in de toekomst niet meer mogelijk zal
zijn. Wij zijn geneigd dat te geloven.

cobbaut

Hoe verlies ik mijn account snel
en efficiënt

a r e
l o o k i n g
a t
t h e
s t a r s .
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W i l d e )
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Schamper vroeg de helpdesk om wat meer
uitleg. Daar werd ons verteld dat het verhaal iets anders in elkaar zat: er waren
onvoldoende bewijzen en daarom werd de
schorsing ingetrokken. Op onze vraag of de
vader van de student professor Wymeersch
van de faculteit Rechten was, kregen we
geen eenduidig antwoord, maar we kregen
wel de indruk dat het inderdaad een familiale kwestie -al dan niet in rechte lijnbetrof. Anders had het ARC het beruchte
artikel 5 toch kunnen toepassen?

s o m e

Dat de regels van het ARC niet waterdicht
zijn, ondervond Schamper toen we een
berichtje kregen van een misnoegde
gebruiker. Nadat hij aan het ARC meldde
dat een bepaalde gebruiker verdachte dingen deed, kreeg hij van de helpdesk aanvankelijk het bericht dat de student
geschorst werd. Daarna volgde echter de
melding dat de schorsing ongedaan werd
gemaakt door tussenkomst van zijn vader,
een hooggeplaatst persoon.

b u t

Strikt?
De regels voor het goed gebruik van
RUGnet zijn vrij strikt, maar wanneer wordt
iemands account effectief afgesloten en wat
gebeurt er dan met de gebruiker die de elektronische wetten zo schromelijk overtrad?

Een schorsing door het ARC geldt enkel
voor het lopende academiejaar. Bij de aanvang van het volgende academiejaar wordt
alles vergeten en vergeven en start de
gebruiker met een schone lei.

g u t t e r ,

Vanzelfsprekend zijn
alle activiteiten die
erop gericht zijn toegang te verkrijgen
tot de account of de
computer van een
andere gebruiker

Als laatste regel en als stok achter de deur is
er de toch wel zeer algemene regel 5 dat
elke verspilling van de beperkte middelen
van het ARC verboden is. Als het ARC dit ooit
naar de letter toepast, verliest iedereen op
de universiteit vrijwel zeker zijn account.
Behalve uw wedergekeerde ...

Als een gebruiker geschorst wordt, geeft het
ARC dit door aan de academische overheid,
die dan kan beslissen extra tuchtmaatregelen op te leggen en uiteindelijk de student of
het personeelslid zelfs kan verwijderen van
de universiteit. Volgens de helpdesk van het
ARC, zijn zulke gevallen vrijwel onbestaande.

t h e

Strikt persoonlijk
Een account van het ARC is strikt persoonlijk
en mag bijgevolg niet uitgeleend worden.
Iemand onder jouw naam laten inloggen om
je mail te lezen is verboden. Dit geldt ook
voor personeelsleden: een prof die
gedurende
een
verblijf in het buitenland zijn mail door
een secretaris laat
lezen, is in overtreding. Als je je post laat
doorsturen naar een
emailadres buiten de
universiteit, is er uiteraard geen probleem.

absoluut verboden. Het proberen achterhalen van een paswoord is niet toegestaan.
Je mag dus niet proberen ‘raden’ wat het
paswoord is. Evenmin mag je het paswoord
door gefolter uit de gebruiker proberen te
extraheren.

i n

De meeste studenten gebruiken de faciliteiten die het ARC hun biedt volledig zoals het
hoort: ze chatten met hun elektronische
vriendjes en vriendinnetjes, sturen zinloze
mailtjes naar hun klasgenootjes en downloaden tonnen MP3’s en plaatjes van het net.
In de ‘Regels voor het goed gebruik van
RUGnet’ staat wel dat extensief gebruik van
RUGnet voor persoonlijke of recreatieve
doeleinden niet is toegestaan, maar over wat
extensief is en wat niet, wordt met geen
woord gerept. Let wel: het gebruik van
RUGnet voor commerciële doeleinden is
volledig uit den boze en ook toegang verschaffen tot RUGnet aan personen die geen
deel uitmaken van de universiteit, kan niet.

Volgens de helpdesk van het ARC zijn er een
aantal redenen waarom gebruikers effectief
worden geschorst: het sturen van mailbombs, het aanbieden van illegale software
op een site van de universiteit en het sturen
van mails met aanstootgevende inhoud naar
gebruikers buiten de universiteit. Een effectieve schorsing komt echter niet vaak voor:
per jaar zouden er een tiental zijn.

a l l

edere student die ingeschreven is aan de RUG heeft -net zoals elk personeelslid- recht op een account op een van de servers van het Academisch Rekencentrum (ARC). Zo’n account betekent praktisch een email
adres, een beetje plaats om gegevens te stockeren en vrijwel ongelimiteerde toegang tot het internet. Bij misbruik van het verkregen goed, kan
het ARC echter beslissen een account weer in te trekken.

a r e

I

W e

Wat mag wel en niet op RUGnet

advertentie

Wat waart daar in de kelders...

Het monster van ARUG

G

edreven door een nooit aflatende honger naar nieuws, nieuws,
nieuws daalde Schamper deze week de trappen van het rectoraat af,
op zoek naar het monster van Arug. ‘Het’ hebben we niet gevonden, wel
een vriendelijke dame die ons wegwijs maakte in het 5 km grote, ondergrondse labyrint van ons aller archief.

Bleek dat het monster van Arug eigenlijk het
Archief zelf is. Arug staat namelijk voor
“Archief van de RUG”, en is zo’n beetje het
collectief geheugen van onze universiteit.
Het is een oud en ondertussen ook al
behoorlijk omvangrijk beestje, en wordt
heden ten dage in toom gehouden door 3,5
personeelsleden. Dat lukt hen aardig, want
op wat stof en hier en daar een beetje schimmel na, vertoont ‘Arug’ nauwelijks ouderdoms- verschijnselen. Tenzij u last hebt van
allerhande allergieën, kunt u de kolos ten
allen tijde zelf gaan opzoeken (St-Pieters-

(bv. van de faculteiten, van de administratie)
en de studentenarchieven (jawel, ook de
volledige collectie Schamper), tot tentoonstellingen (o.a. over de eerste meisjesstudenten) en eigen publicaties. Ze heeft ook
een eigen bescheiden bibliotheek ter
beschikking, die werken bevat over de
geschiedenis van onze universiteit.
Het vaakst geconsulteerde materiaal -zoals
de bieb en recentere administratie- bevindt
zich in de kelders van het rectoraat, de rest
wordt opgeslagen in de Sterre.

foto: V. Janssens

Gevonden in
archief RUG: de
inschrijving van
konong Leopold III
nieuwstraat 25, verdieping -2), want eenzaam is hij wel een beetje.

Het Arug is eigenlijk een centraal depot voor
‘dood’ archiefmateriaal, met verschillende
onderdelen en locaties. Hoewel het pas officieel erkend werd in 1972, bevat het werken
van de prilste jaren van de Gentse universiteit. Zo zijn bijvoorbeeld de inschrijvingsregisters van de jaren 1817 -1835 nog
altijd aanwezig. Een aantal ervan zijn ondertussen gerestaureerd, en opnieuw mooi
gebundeld. Dat kost het archief zo’n 5060.000 BEF per register, een niet onaanzienlijk bedrag. Gelukkig beschikt men daarvoor
sedert een aantal jaren over een speciaal
budget. U kunt deze werken overigens ook
daadwerkelijk gaan lezen, op voorwaarde
dat u over enige kennis van ‘potjes’-Latijn
beschikt.
Het archief bevat eigenlijk alles wat de RUG
aan gaat: van de archieven van de instelling

Er zitten een aantal zeer interessante
stukken in de collectie: allerhande studentenpamfletten, een aanzienlijke fotoverzameling, plannen van universiteitsgebouwen
en zelfs geluidsbanden. Af en toe worden er
een aantal originelere stukken op het web
losgelaten
(adres:http://aiww.rug.ac.
be/Archiefrug/index.html).
U kan natuurlijk ook ter plekke een kijkje
gaan nemen in het archief, bijvoorbeeld om
na te gaan welke vakken uw overgrootvader
120 jaar geleden gevolgd heeft, en vooral
hoeveel punten hij had. Zoiets kan zijn nut
bewijzen op familiefeesten. Men zal u wel op
uw woord moeten geloven, want ontlenen is
verboden. Ook voor geschiedenisstudenten,
journalisten, vorsers, en leken allerhande is
het archief een belangrijke bron van informatie.
Het archief is redelijk up to date, al blijft het
vooral veel papierwerk. Dat is meteen ook
het grote probleem, want de laatste 20 jaar is

de papierberg - onder invloed van de stijgende regularisering en bureaucratiseringenorm gegroeid. Het depot aan de Sterre zit
nu al propvol en ook de ruimte in de kelders
van het rectoraat raakt stilaan opgebruikt.
Gevolg: de binnenkomende stukken worden strenger geselecteerd, de nietjes worden uit de bladen verwijderd en eventuele
dubbels verdwijnen onherroepelijk in de
papierversnipperaar. Vervolgens bekijkt
men wat het administratief en/of het historisch nut van de stukken is, waarbij de niet
relevante dingen direct vernietigd worden.
(noot: Dit alles gebeurt op uitdrukkelijke
verantwoordelijkheid van de archivarissen;.
De wet van 1955 betreffende archieven stelt
namelijk dat er niks mag worden weggegooid.
Ook oudere stukken die niet meer voor
restauratie vatbaar zijn, worden bijna romantisch aan de loop van de natuur overgelaten
en verteren langzaam tot ze verpulveren.

Een oplossing voor het plaatsgebrek vinden
is niet zo makkelijk. Alles op microfilm
zetten is te duur en bovendien heb je
omwille van de bewijskracht -een originele
tekst en handtekening- voor veel stukken
nog het document zelf nodig. Alles op
diskettes zetten is ook onmogelijk, het zou
een titanenwerk zijn om de teksten enkel
nog maar in te typen. Bovendien verouderen computers zeer snel, zodat je -om de
software van 10 jaar geleden nog te kunnen
gebruiken- naast de diskettes ook de juiste
hardware zal moeten bijhouden. Wat natuurlijk weer plaats inneemt en niet erg
praktisch is.
Het leven van een archivaris is dus niet
makkelijk, dat mag duidelijk zijn. Alhoewel
stress en het gebrek aan zonlicht op deze
mensen geen vat lijkt te hebben, liggen de
drie grote (Vandevelde-) tafels toch telkens
weer vol met nieuw materiaal. Het hééft
natuurlijk wel iets, die lange rijen met
dossiers en dozen. Het verleent onze Alma
Mater een eerbiedwaardig tintje: het ademt
tijdloosheid uit. Een slapende reus, zo u wil.
Aan u om hem wakker te maken.
Met dank aan Anne -Marie Van der
Meersch

IMA
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moderne kunst

V

laanderens kunstpaus heeft, in tegenstelling tot zijn Roomse collega,
de goden wel echt gekend: hij ging bij Permeke op vakantie, kende
Ensor en Warhol persoonlijk. Schamper ging bij hem op audiëntie...

SCHAMPER: Waar ligt het begin van uw fascinatie voor kunst?
Hoet: “Bij mijn ouders, dat waren verzamelaars en er kwamen veel kunstenaars over de
vloer. Ik bezocht met mijn ouders vaak
galerijen en musea en de studio’s van de
kunstenaars. Een heel hecht contact met de
kunstenaars had ik dus altijd, al van toen ik
klein was. We zijn met zeven kinderen en
mijn broer Walter ziet liever stilleventjes met
druiven op, en broodfiguurtjes van zijn
vrouw. Zeer mooi, maar volks. Kitschschilderijtjes met veel liefde opgehangen.
Dat is merkwaardig. Hoe komt dat ge
opeens gevoelig zijt voor kunst? Ik weet het
niet. Het heeft ook te maken met het charisma dat van de kunstenaar uitging op mij.
Wie zijn de autoriteiten als ge klein zijt? Dat
zijn uw ouders, dat is de school, de leraars,
kennissen en uw vrienden en de nonkels en
de tantes die thuis wonen. En voor mij ook
diegenen waarmee ik op een spontane,
gepriviligeerde manier geconfronteerd
werd. Dat waren de kunstenaars: Permeke,
Ensor, ... Als ik die mensen zag en ik ging
naar school en ik zag die leraar voor mij: dat
contrast was enorm. Als ge ouder wordt
kunt ge in bewondering staan voor Goethe
bijvoorbeeld, maar ge kent die mens niet.
Ge zijt daar niet mee opgegroeid. Maar ik
was wel opgegroeid met bepaalde mensen.
En dan ziet ge het verschil.”
foto: V. Janssens

“...ge moogt nooit denken dat
een directeur van een museum
alles mooi vindt wat hij in zijn
museum zet.”
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SCHAMPER: Vindt u alles wat u in uw
museum hangt ook mooi?
Hoet: “Nee, ge moogt nooit denken dat een
directeur van een museum alles mooi vindt
wat hij in zijn museum zet. Dat is niet
mogelijk. Er zijn bepaalde werken die
noodzakelijk zijn, binnen de context van een
bepaalde beweging.”

SCHAMPER: Zijn er ook bewegingen die u
niet aanspreken?
Hoet: “Binnen de bewegingen die mij
aanstaan, zijn er natuurlijk altijd sterkere
momenten. Het karakter van de kunstenaar
speelt ook een rol. Roger Raveel in België,
Francis Bacon, Pop-art artiesten zijn favorieten. Ik heb Andy Warhol gekend, die is
hier zelfs geweest.”

Het levenswerk

SCHAMPER: Heeft u een lievelingswerk in
het SMAK?
Hoet: “Mijn lievelingswerk is mijn Beuys,
vooral door de totaliteit van dat werk. Maar
er zijn ook dingen die een sentimentaliteit
hebben, maar zo intens zijn, dat ik ze
ongelooflijk vind. Bijvoorbeeld Jean-Paul
Bertrand vind ik fantastisch mooi. We
hebben er hier maar vier werken van. Als je
een grote tentoonstelling van Bertrand zou
organiseren, met honderd werken, dan is
dat weer minder.”
SCHAMPER: Het SMAK is uw kind, uw levenswerk. Is het nu af?
Hoet: “Nee, in hedendaagse kunst is er niets
af. Het zou mij niet verwonderen als er binnen twintig jaar een nieuw museum voor
moderne kunst wordt opgericht in Gent.
Dat zou mogelijk moeten zijn. Een stad die
leeft, signalen uitstuurt naar de toekomst,
moet zich altijd vernieuwen. Zij heeft die
morele plicht. Dat straalt een dynamiek uit
die energie geeft aan de mensen.”
SCHAMPER: In hoeverre stemt dit museum
overeen met uw visie?
Hoet: “Je kunt niet het volledige spectrum
bewandelen en interessant vinden, en je
kunt niet alles betalen. Ook de tijd is een

probleem. Nu zijn er op dit moment in het
museum drie exposities en een deel van de
permanente collectie. Als je vier tentoonstellingen doet, moet je de collectie gaan
wegnemen, dan is het geen museum meer.
Op een jaar kun je hoogstens twaalf, dertien
tentoonstellingen doen.”

SCHAMPER: Hebt u ook favorieten uit de
oude kunst?
Hoet: “Vermeer, Het Lam Gods van Van
Eyck, Pierro Della Francesca, de late
werken van Titiaan, de late werken van
Michelangelo, de slaven, die iets
onvolledigs hebben. Die hebben iets
actueels, omdat het werken in progress zijn.
Ze zijn kwetsbaar. Dat is wat mij het meest
interesseert, de kwetsbaarheid.”
SCHAMPER: In Gent gaat de kunst zelfs op
straat komen.
Hoet: “Inderdaad, in het project Over the
edges. Dat is een verlengstuk van Chambres
d’amis, eenzelfde soort project, dat zich
echter afspeelde in de huizen zelf. Nu gaan
we op zoek naar de grens tussen privaat en
openbaar, tussen architectuur en urbanisme.
De hoekhuizen in Gent hebben een afgeknot profiel. Ze hebben afgeknotte vormen,
het zijn cirkelvormige hoekhuizen. Vroeger
moesten de koetsen in de kleine straten een
bocht nemen, en daarom zijn die hoeken
afgeknot. Concreet gaan kunstenaars hun
hoek kiezen, en doen daar dan iets mee.”
SCHAMPER: Is dat in het kader van de
democratisering van de kunst?
Hoet: “Het is niet alleen dat. Ik heb het altijd droevig gevonden, als ik bij een collectioneur kom, dat hij zich afsluit van de
buitenwereld en dat hij zich alleen maar
toont tegenover diegenen die hij gepriviligeerde mensen noemt. Een museum is
vaak ook zo: het functioneert voor een elite
die bewust beslist: dat museum ga ik binnen. Je trekt het kunstwerk zo uit de
impulsen waaruit het geboren is. Je trekt het
uit het leven, en het is nochtans ontstaan uit
het leven, de kunstenaar die waarneemt in
de werkelijkheid. Ik ken weinig kunstenaars
die musea hebben geschilderd. Ik wil niet
alleen dat museum hebben, het is een haat-

liefde verhouding. Kunst zit tussen vier
muren, en af en toe moet het daarbuiten
komen. Ik wil die kunstenaar, die
reflecterend kijkt en benadert, nu ook in de
stad hebben. En dan krijg je mensen die hier
normaal niet binnenkomen, en ineens met
kunst geconfronteerd worden. In die zin
kun je dat democratisch noemen. Maar het
is ook om kunst in de stad te krijgen. En hoe
kan de kunstenaar de werkelijkheid
transponeren? Wij zijn immers vertrouwd
met die werkelijkheid. De kunstenaar is
iemand die uitgedaagd wordt daar iets mee
te doen.”

Ga jij onze tentoonstellingen maken? Een
toegangskaartje van tweehonderd frank, ja.
Maar met dat inkomgeld kan ik geen tentoonstelling maken. Zo’n tentoonstelling
van Kiefer kost 4 700 000 frank. Die werken
gaan halen, ze verzekeren en ophangen, een
cataloog maken.”

SCHAMPER: Begrijpt u dat veel mensen
moderne kunst niet begrijpen?
Hoet: “Ja, maar dat is met alles zo. Kunst is
een van de instrumenten waaruit blijkt dat
er zich altijd veranderingen voordoen in de
maatschappij. Het probleem is dat het perceptievermogen van de mensen niet altijd
overeenstemt met de veranderingen. Je ziet
dat wel aan de Beatles-jeugd. Maar die
hebben afgezien, he. Nu niet meer, nu mag
je gerust zoals de Beatles zijn, maar je mag
geen punk zijn. De veranderingen zijn er,
maar de maatschappij is nog niet mee. Op
een bepaald moment is het normaal dat er
iemand met drie ringen in zijn neus rondloopt. Ik zou het niet willen hebben, maar
dat is iets anders.”

SCHAMPER: Heeft u in Gent een favoriete
plek?
Hoet: “Tja, dat is zo verschillend. Elke plek
van Gent vind ik formidabel. Echt, ik zou
niet weten wat mooier of minder mooi is.
Gent is van alle steden die ik bezocht heb de
schoonste stad. Er bestaat een perfect evenwicht tussen verschillende klassen. Het is
ook een studentenstad.”

SCHAMPER: Een van de punten waar veel
mensen het moeilijk mee hebben, is dat er
ontzaglijk veel geld wordt geboden voor
moderne kunst. Wat bepaalt de geldelijke
waarde van de werken?
Hoet: “Waarde is niets anders dan vraag en
aanbod. Als jij en ik geïnteresseerd zijn om
het allerlaatste pakje Marlboro-sigaretten te
kopen, zou dat zeer veel waard kunnen zijn.
Als een kunstwerk uniek is, en er zijn drie
geïnteresseerde kopers, dan wordt er op
geboden. Als het te duur is, ga je iets anders
kopen.”
SCHAMPER: “U duikt vaak op in de media.
Doet u dat graag?”
Hoet: “Nee, maar het personeel zegt tegen
mij dat ik dat graag moet doen. Het is een
inspanning, maar ik zorg wel dat ik betaald
wordt. Ik geef dat wel aan het museum hoor.

Morbide Gentenaars

SCHAMPER: U hebt al overal gezeten, en
toch blijft Gent uw heimat. Waarom?
Hoet: “Het is vooral de weerstand die ik in
deze stad ervaar. Gentenaars zijn niet chauvinistisch genoeg, ze zijn morbide.”

SCHAMPER: Zijn studenten belangrijk voor
Gent?
Hoet: “Natuurlijk is dat belangrijk, hoe
ambetant het soms is. Maar toch is het goed,
ge moet kunnen leven met die ambetantigheid. Stel je voor dat dit een stad is
zoals een dorp, waar niemand durft te bewegen. Dat gaat niet, je moet aanvaarden dat er
conflicten zijn in de stad.”
SCHAMPER: Hebt u contacten met de studenten en de universiteit?
Hoet: “Ik ben zelf student kunstgeschiedenis geweest, en geef elk jaar colleges over
moderne kunst.”
SCHAMPER: Bent u ook actief bezig met de
academiestudenten?
Hoet: “Ja, maar dat werk delegeer ik. Een
assistent maakt elk jaar een tentoonstelling
met een keuze van werken van studenten
van de Academie en Sint-Lucas. Via hem
krijg ik veel informatie.”
SCHAMPER: Zijn de academies in België
belemmerend of juist stimulerend?
Hoet: “Academies in Belgïe zijn vaak heel
slechte instituten. Omdat, om maar een

“Volgend jaar
moet ik met
pensioen, ...”

foto: V. Janssens

st en sigaretten
voorbeeld te geven, er weinig academies zijn
waar het gastprofessorenschap betekenis
krijgt. In Nederland is dat wel het geval. In
Gent bijvoorbeeld, zijn op honderd leraars
vijfennegentig Gentenaars die les geven.”
SCHAMPER: Zat de kunstkriebel u in het
bloed?
Hoet: “Nee, dat is niet aangeboren bij mij.
Het is omdat ik mij optrok aan al die artiesten die bij ons kwamen. Ik dacht: dat
moet ik worden.”
SCHAMPER: Wie was uw grote voorbeeld?
Hoet: “Permeke. Ik ben nog op vakantie
geweest bij hem, toen ik twaalf was. Maar ik
speelde met de kinderen van de buren, en
hij was daar razend kwaad om. Het was de
meest elitaire vent die ik gekend heb. Hij
was hoger dan al die boerkes. Vergeet niet
dat het een Antwerpenaar was.”
SCHAMPER: Pensioen, staat dat in uw
woordenschat?
Hoet: “Jaja, tuurlijk. Volgend jaar moet ik
met pensioen, dat is de wet. Ik ben een
ambtenaar.”
SCHAMPER: Is het SMAK in goede handen
na u?
Hoet: “Dat moeten we nog zien hè. Dat
moet allemaal bestudeerd worden. En ik zou
willen dat dit jaar al iemand benoemd wordt,
zodat die persoon zich nog zes maanden
kan inwerken, naast mij, zonder daarom iets
te doen.”

Sofie Willems
Tom De Paepe
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De yuppies

25 jaar Schamp

champer bestaat 25 jaar. Een ideale aanleiding voor een egotrippende
redactie om de loftrompet te steken over haar roemrijk (?) verleden.
We doken nog maar eens Guust Flatergewijs ons archief in, en kwamen
weer boven met de Schampers van 1980 tot 1984.

In de jaren ‘70 was het nog al revolutie wat
de klok sloeg. Het decennium eindigde met
de zwaarste na-oorlogse rellen die Gent had
meegemaakt: de betogingen tegen de
10.000 frank inschrijvingsgeld (37 studenten
werden daarvoor overigens voor de correctionele rechtbank gedaagd). In de jaren ‘80
zakte al dat revolutionair engagement als
een puddinkje ineen. ‘No Future’ had de
jonge geesten in zijn greep, en de eerste
yuppies dienden zich aan om alle aandacht
op zich te vestigen.

Op 30 oktober 1981 gaf Schamper er om die
reden de brui aan: de middenpagina’s van Schamper
138 bleven leeg. Reden: de
studenten en de verenigingen bleken zich niets aan te
trekken van een pakket
regeringsmaatregelen (o.a.
daling van de studiebeurzen)
die de democratisering van
het onderwijs zouden teniet
doen en “terug een eliteonderwijs invoeren”. “Gisteren zag ik een dappere het
ganse regeringspakket uitleggen voor de eerste licentie
rechten. Niet één luisterde. Integendeel, de
jonge kerel werd lompweg bekommentarieerd op het vlak van zijn kledij door twee
jongedames achter me… in het frans,”
aldus hoofdredacteur Frank Goetmaeckers in Schamper 136. Na een stroom lezersbrieven besloot men het blad toch maar
verder te laten bestaan. (Het volgende jaar
zou trouwens fel protest rijzen tegen de
waanzinnige besparingsmaatregelen van
minister Coens: toch nog engagement?)
Schamper bleef koppig de maatschappijkritische kant uitgaan. De artikels bleven veel
meer dan louter universiteitsnieuws behandelen: seks en voorlichting (nog altijd publiceerde Schamper bij het begin van het
academiejaar een volledige voorlichtings-
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brochure), Apartheid, racisme en het steeds
agressievere extreem-rechts (de eerste
aanslagen tegen vreemdelingen vinden
plaats, en dat in een tijd waar iedereen huilt
omdat E.T. vertrekt), de Koude Oorlog, de
anti-rakettenbetogingen, AIDS (Schamper
176: “Aids, een ietwat rare ziekte, jongens”),
de milieuvervuiling… Het enige verschil
met de jaren ‘70 was dat de lange haren
weer ingekort werden (in een interview met
kunstenaar Michel Buylen in Schamper
191: “Laten we bij je haar beginnen. Het
begin is dat Michel Buylen lang haar heeft,
zelfs nu nog anno 1984!”) Schamper bleef

een missie, of zoals ex-hoofdredacteur Rik
Van Nuffel het stelt in Schamper 200:
“Schamper moet niet het blad zijn van
14.000 studenten, wel het geweten van de
student. Alles waar een student zich KAN
aan storen, daar kan je over schrijven.”

Blandijn verwoest

Misschien hebben we hierboven wat overdreven, toen we stelden dat de jaren ‘80
geen studentenrellen kenden. De strijd
tussen links en (extreem-)rechts bleef
immer voortwoeden. “De Blandijn Kraakte,”
kopt Schamper 126. Een Zuid Afrika-meeting in de Blandijn, georganiseerd door de
Nationalistische Studentenvereniging
(NSV) draaide uit op een ware veldslag
tussen NSV en verscheidene linkse orga-

nisaties en punkers. We citeren:
“‘s Anderendaags. Een onbeschrijfelijke ravage. De ganse gang is afgebroken. Alleen de
radiatoren van de centrale verwarming staan
nog vast in de muur. De uurwerken, tegels
uit de muren, zes meterhoge glazen deuren,
gedemonteerde asbakken, stellages van
kapotte tafels en banken. En glas. Overal
glas. Op de vansterbanken, op de vloer, in
de schoenzolen. Tot de briefjes aan het
mededelingsbord toe, alles is verscheurd,
gebroken, vernield. Een klein meisje van
nog geen achttien jaar in een groene parka
met VMO emblemen toont me trots een
limonadeflesje. ‘Kijk, er is er nog één heel.’”

Rechts pissen

En nu we toch over studentenverenigingen
bezig zijn: in haar beginperiode
profileerde Schamper zich als de
spreekbuis voor de maatschappijkritische werkgroepen. Maar
langzaam kreeg Schamper meer
aandacht voor andere studentenverenigingen. Koploper was de
toenmalige
studentenzender
Radio Toestel die in zowat elke
Schamper gratis reclame kreeg.
Tegenover faculteitskringen of
‘rechtse’ verenigingen stond
Schamper dan weer gereserveerder. Een prachtig citaat uit
een interview met de vrijzinnigen
‘t Zal Wel Gaan (Schamper 184):
Schamper: Op een bepaald moment stond
één van jullie leden tegen den toog te pissen. Voor een vereniging die leden wil ronselen en naar buiten uit een al niet te goede
naam heeft…
Johan: Is dat rechts, tegen de toog pissen?
Jij zegt dat ‘t Zal geen goede naam heeft! Ik
heb mensen op onze affiches weten schrijven dat wij rechts zijn! Ik kan zulks niet associëren met iemand die ‘zatladderig’ tegen de
toog staat te pissen.
Luc Chatelet: Dat was trouwens een individuele en geen collectieve daad!
Johan: Hij had daar inderdaad geen mandaat voor gekregen van ‘t Zal. Ik meen
trouwens dat ik die avond met een vrouw

es komen!

per: 1980-1984
gecopuleerd heb die geen lid was van ‘t Zal
en ik had daar ook geen mandaat voor.

Besparingen

Het beleid van de universiteit bleef uiteraard
een prachtige bron van ergernis. En van
artikels. Vooral de voortdurende besparingen joeg de Schampere pen op stang:
“Nadat de homebewo(o)n(st)ers in het
verleden geconfronteerd werden met
paspoortcontroles,
gereglementeerde
bezoekuren en zelfs ‘sexkontroles’ zagen ze
dat op slag en stond allemaal verdwijnen.
Wat een overwinning leek op het conservatisme van de RUG bleek echter niets meer
te zijn dan een noodzakelijke besparing van
13 miljoen op de receptiedienst.” (Schamper 124)
“Als het vriest zit je ‘s avonds in de leeszaal
van de centrale bib te bibberen omdat men
de verwarming afzet uit bezuinigingsdrift,
maar wel waren er miljoenen om de pronkautos van de rektor, de administrateur en
regeringscommissaris warm te houden in de
winter.” (Schamper 127)
Over prijsstijgingen in de resto’s: “Kortom,
als je vorige maandag geen spinazie achter je
kiezen wou stoppen moest je tachtig frank
afdokken en met een soepje, een extra portie frieten, een pint en een dessert zat je zo
aan 120 frank. Op de Schamperredactie kan
je een lijst verkrijgen van knusse Gentse
restaurants waar je voor die prijs stevig en
op je gemak kan smikkelen én je wordt er
bediend!” (Schamper 145)
De zwaarste besparingsronde was die van
onderwijsminister Coens: “Het personeel
kwam samen in een algemene vergadering
en pruttelde een beetje tegen (…) De vergadering besloot een motie te stemmen en
een ‘komitee voor waakzaamheid’ de zaak
van nabij te laten volgen. 238 jobs weg, het
komitee wordt waakzaam.” (Schamper 154)

Van Rossem

Er waren nog vele andere nieuwtjes. Zo
werd in 1980 het huidige systeem van vrij-

stellingen ingevoerd: men moest niet langer
een 14 maar slechts een 12 halen op een vak
om een vrijstelling te krijgen. De enige die
zich daar natuurlijk niets van aantrok, was de
verschrikkelijke prof. Ghysbrecht. Aan het
systeem werd de daaropvolgende jaren
verder gesleuteld, maar in Schamper 194
lazen we dat de Raad van State het vrijstellingensysteem voor bissers de grond in
boorde. Was dat het begin van de officieuze
vrijstellingen? En nog een leuke onderwijsuitsmijter uit datzelfde nummer: de studenten van de Landbouwfaculteit slaan een tentenkamp op aan de ingang van de campus
uit protest tegen de toenemende studiedruk. Waar zijn die tenten vandaag naartoe? Is de studiedruk er lichter op geworden
misschien?
Laten we ook het patrimonium van de RUG
niet vergeten. In 1983 leek men de besparingsronden al vergeten en wordt de
vernieuwde resto De Brug geopend: “een
knusse brug-cafetaria die wel weggelopen
lijkt uit de Linea ‘83-binnenhuisarchitectuurbeurs in het sportpaleis” (Schamper 174).
Jammer genoeg wist men toen nog niet dat
asbest geen geschikt bouwmateriaal is. Ook
de Sint-Jansvest wordt ingericht als resto,
maar de commentaren zijn minder lovend:
“Ingewijden beschrijven het als een refter
van een 17e eeuws krankzinnigengesticht”
(Schamper 180).
Liepen we toch wel een oude bekende tegen
het lijf zeker! Nadat Schamper al een aantal
jaren de strijd aanbond met repetitorenkantoren (ofte studiebureau’s) bloklettert editie
163: “Van Rossem te Leuven”. Het ging
inderdaad over geldklopper Van Rossem, “in
Gent nogal berucht met zijn repetitorenbureau ‘Methodica’, maar nu uitgeweken naar
Leuven, waar hij al direct in zijn gekende
tactvolle stijl, de goegemeente mocht ver-

Schamper
138 had witte
midden pagina’s. Er viel
toch niks
interessants
te schrijven.

bazen met een repetitorenbureau dat niet
alleen fenomenale prijzen vraagt, maar ook
ongekende slaagcijfers voorspelt.”

Donkere wolken

Maar er pakten zich donkere wolken samen
boven Schamper. In december 1982 hing in
de gebouwen plots een affiche waarop staat
“Sociale Raad wenst volgende kandidaturen
open te stellen: verantwoordelijke uitgever
& hoofdredacteur van Schamper.” De hele
redactie viel uit de lucht, en weigerde principieel een kandidaat naar voren te schuiven. Het Fakulteitenkonvent (FK) droeg
wel een kandidaat voor. Het leek er sterk op
dat het FK Schamper wilde overnemen.
Tenslotte werd als compromis een controlecommissie op Schamper opgericht
waarin ook redactieleden zetelden.
Twee jaar later was het weer prijs: in 1984
besliste de Sociale Raad dat Schamper vanaf
het academiejaar 1985-1986 geen subsidies
meer zou krijgen, omdat het blad niet
genoeg streefde naar zelfbedruipendheid.
Tevens werd de nog maar pas aangeworven
jobstudent, die alle teksten op een tekstverwerker intypte, afgeschaft. (Schamper die
een betaalde werkkracht heeft? Daar kunnen
wij anno 2000 alleen maar van dromen!).
Maar dat alles was nog maar een voorproefje van wat nog komen moest. De tweede
helft van de jaren ‘80 zouden voor Schamper
een tragische periode worden waarin steeds
meer mensen het blad probeerden te controleren, te censureren of te nekken. Zal
Schamper onder de druk zwichten? Wait and
see next week!

David Logie,
MDG & KvA
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Wetens

Een nooit eindi

n Schamper 378 bespraken wij de ontstaansgeschiedenis van de biologie. Ons verhaal strandde samen met de biologie in de duistere middeleeuwen. De renaissance luidde echter een wedergeboorte in, niet alleen
van de kunsten, maar ook van de wetenschappen.
De grens tussen wetenschappen en kunst
was niet altijd even eenduidig. Kunstenaars
als Da Vinci, Michelangelo en Petrarca
toonden ruime interesse in de wetenschappen en waren een toonbeeld voor het eclecticisme dat in de renaissance toonaangevend
zou zijn. Tot de grote namen behoren
Cesalpino en Vesalius. Cesalpino was de
eerste systematicus. Hij legde onder meer
de grondslagen voor een nieuwe plantensystematiek en ‘ontdekte’ de bloedsomloop.
Voor hem was wetenschap een synthese van
het overeenkomstige en een analyse van het
verschillende. De andere grote naam was
Vesalius. Zijn naam zou eeuwig verbonden
blijven met anatomisch onderzoek. De systematici beschouwden de kennis van talrijke
soorten als noodzakelijk voor het begrijpen
van de geordende opbouw van het natuurlijk systeem. Biologie was voor hen een
vergelijkende controle van eigenschappen
van alle kenmerken van de verschillende
soorten. Een denkbeeld dat typisch was
voor de renaissance. God was de wiskundige
die de natuur volgens natuurwetten schiep
en de renaissancemens probeerde deze wetten te doorgronden. Een van die onderzoekers was René Descartes, bekend om zijn
methodische twijfel, een filosoof annex
wiskundige die zich ook op het gebied van
de biologie verdienstelijk wist te maken.
Francis Bacon ging dan weer de geschiedenis in als de man die een lans brak voor de
experimentele methode. Deductie was voor
hem uit de bozen. Hoewel er nog steeds een
groot respect voor de ‘ouden’ heerste, wisten verschillende wetenschappers de grondslag te leggen voor hedendaagse onderzoeksgebieden binnen de biologie. Tot die
onderzoekers behoren o.a. Martin Lister
(grondlegger van de conchyliologie of
schelpenkunde) en Jan Swammerdam
(grondlegger van de moderne entomologie
of insectenkunde) die meende dat in het
zaaddiertje de nakomelingen minimaal maar
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geheel gevormd aanwezig zijn (emboîtement). Antoni van Leeuwenhoek was dan
weer bekend om zijn microscopen. Hij was
de eerste bioloog die afgietseldiertjes (bacteriën) zag. De microbiologie was geboren.

Aufklarüng Bitte!
De verlichting werd gekenmerkt door de
rede. G. W. Leibniz legde de grondlagen
voor een vernieuwd biologisch denken. Op
zoek naar een universele taal ontdekte hij
het integraal- en differentiaalrekenen. Voor
hem stond alles in verbinding met alles (een
idee dat veel bijval oogst binnen het huidige
ecologische denken). Geleidelijkheid was
een ander belangrijk punt in zijn denken.
Niets in de natuur verloopt sprongsgewijs,
alles verloopt geleidelijk (een idee dat in de
huidige biologie nog steeds navolging kent).
De Britse filosoof en empirist John Locke
herleidde en beperkte de biologie tot materiestudies. Zij diende afgeleid te worden uit
de drie ‘exacte’ basiswetenschappen:
wiskunde, fysica en chemie. De Duiste
filosoof Immanuel Kant meende dat alle
hemellichamen bewoond waren (een
courant idee). ‘Evolutie’ was voor hem een
vanzelfsprekend natuurverschijnsel. In
navolging van Leibniz meende hij tevens dat
de natuur gekenmerkt werd door volheid en
continuïteit. Zijn intellectus archetypus, een
bevroeden van mogelijke verbanden tussen
begrippen en werkelijkheid, was voor natuurwetenschappers verboden terrein. De
natuurwetenschappen werden aan strenge
regels onderworpen. De invloed van deze
filosofen op het huidig biologisch denken is
niet te onderschatten. Te Montpellier
ontstond in deze periode (18e eeuw) het
vitalisme. De stroming, die nu nog aanhangers kent, geloofde in ‘levenskracht’ als
oorzaak van alle fysiologische processen.
Hun betoogtrant, niet altijd even overtuigend, was typisch achttiende-eeuws:
analogie als bewijsmateriaal en trans-

formisme van organen als een natuurlijke
eigenschap. Tot haar vertegenwoordigers
behoorden Bordeu en Bichat die enkele
klassieke werken over de moderne weefselleer zouden nalaten. Duitsland zou twee
stromingen lanceren in deze periode: het
teleomechanisme en de Naturphilosophie.
Het teleomechanimse was sterk beïnvloed
door Kant, terwijl de Naturphilosophie zich
net tegen deze grote denker afzette en een
andere filosoof, Schelling, volgde. Het
teleomechanistische programma
vond, zoals gezegd haar filosofische basis bij Kant, Blumenbach zou haar biologische
gronden uitwerken. Blumenbach
introduceerde het begrip
Bildungstrieb, het
‘vormende’ principe
dat verantwoordelijk
was voor ontwikkeling, doelmatig functioneren en voortplanting. Blumenbach had
zichzelf als doel gesteld
voor de organische wereld
te doen wat Newton voor
de anorganische had gedaan:
de wetten opsporen waaraan
de functionele orga-nisatie van
leven voldoet. Vanuit deze theorie
poogden zij ook fossielen te verklaren als uitgestorven soorten wiens
Bildungstrieb niet langer beantwoordde
aan veranderde omgevingsfactoren. De
Naturphilosohie wees het teleomechanische
denken af. In het kielzog van Schelling
meenden zij dat er in de na-tuur een continu
ontwikkelingsproces gaande was, geleid
door het polariteitsbeginsel (een wisselwerking tussen verschillende krachten leidt
tot natuurverschijnselen). Etienne Geoffrey Saint-Hilaire meende dat alle dieren
volgens eenzelfde bouwplan geconstrueerd
waren. Zijn ‘correcte’ stelling dat vogels van
dinosaurïers afstammen, werd door de
zoöloog Cuvier in twijfel getrokken. Geoffrey en Cuvier verschilden wel op meer
vlakken van mening. Cuvier volgde een Aris-

nschap

digend verhaal
toteleaans teleome-chanisme. Binnen een
organisme zijn alle onderdelen zo in elkaar
gegrepen dat een doelmatig functionerend,
perfect aan zijn omgeving aangepast geheel
ontstaat. Al is Goethe bij ons vooral bekend
om zijn li-teraire werk, hij hield zich ook met
wetenschap onledig. Afhankelijk van de
auteur, wordt hij nu eens bij de teleomechanische stroming, dan weer bij de Naturphilosophie geplaatst. Naar alle waarschijnlijkheid werd hij door beiden beïnvloed,
wat de onzin van strikt in hokjes
en vakjes denken nog maar
eens illustreert. Goethes
biologische denkbeelden
zijn echter grotendeels
curiositeiten geworden.

D a r w i n s
hofvijver?
De eerste evolutietheorie wordt vaak
aan
Lamarck
toegeschreven. Een zo
mogelijk nog populairdere misvatting is dat
darwinisme en lamarckisme tegenpolen van elkaar zijn. Buffon opperde (in
1749)
het
toenertijd
schokkende idee dat het
ontstaan van een nieuw levend
wezen geheel uit de eigenschappen
van materie verklaard kon worden. Hij
meende dat er een moule intérieur
(inwendige mal) bestond waaruit onder
meer de ontplooing van de verdere soort tot
stand kwam. Lamarck publiceerde in 1809
Philosophie Zoölogique. Lamarck geloofde
in evolutie en vulde dit in als een wil van het
organisme. Deze wil werd beïnvloed door
een natuurlijk streven naar toenemende
complexiteit en door wijzigingen in de
leefomgeving die invloed hadden op het
organisme. Voor Lamarck was alle leven
(inclusief de mens) ontstaan uit minder
complexe levensvormen. De idee dat organismen die tijdens hun leven verworven
eigenschappen aan het nageslacht

doorgeven, was voor hem van
ondergeschikt belang. Zijn naam zou er
echter mee verbonden blijven en tot op
heden voor controverse zorgen (cfr. Nature
november 1999). Erasmus Darwin (grootvader van) was op het gebied van de biologie al evenmin onbeslagen. Hij was er van
overtuigd dat de natuur in een toestand van
continue verbetering heerste. Kleinzoon
Charles Darwin zou de biologie een
nieuwe weg laten inslaan. Darwins ideeën
zijn genoegzaam bekend en helaas veel te
vaak verkeerd geïnterpreteerd. Het evolutieidee was zoals we gezien hebben geen
nieuw idee. Darwins belangrijke bijdrage
bestond in het samenbrengen van ideeën uit
verschillende disciplines. Hij zag wat niemand voor hem ontdekte. Darwin bracht
adaptatie (aanpassing aan de omgeving),
natuurlijke selectie en toevalsvariatie samen.
De geniale kern van de evolutietheorie in
een notendop.

Mendel mengen
Darwins boek (On the origin…) was tijdens
zijn leven al een bestseller. De idee van evolutie werd algemeen aanvaard, maar het
selectiecriterium (natuurlijke selectie) werd
door velen afgewezen. Ernst Haeckel was
niet alleen een overtuigd darwinist, maar
tevens grondlegger van de fylogenetische
morfologie (fylogenie: evolutionaire ontwikkeling van de soort; morfologie: vormleer).
Zijn theorieën verrieden gek genoeg veeleer
een lamarckistische dan een darwinistische
inslag. Embryoloog Wilhelm Roux meende
dat ook op microscopisch niveau natuurlijke
selectie plaatsvond. Hans Driesch was er
dan weer van overtuigd dat externe factoren
bepalend waren voor het verloop van de
embryogenese. Zijn visie op het organisme
als een organische zelfregulerende eenheid
zou onder latere biologen op veel bijval kunnen rekenen. Gregor Johan Mendel mag
voor niemand een onbekende zijn. Zijn
experimenten werden lange tijd als grondslag voor de moderne genetica beschouwd.
Een herziening van de geschiedenis trekt de
pioniersrol die aan deze monnik wordt
toegekend in twijfel. Een debat dat nog

steeds onbeslist is, zij het dat de klassieke
Mendelvisie duchtig verliest op bepaalde
punten. Hugo de Vries bouwde verder op
Darwins pangenesistheorie. Pangenen zijn
kleine deeltjes binnen een cel. De verschillende eigenschappen van een organisme
waren gerelateerd aan deze specifieke
materiële deeltjes of pangenen. Het waren
mensen als de Vries die zorgden voor een
herontdekking van Mendels wetten en aldus
de genetica als aparte discipline lieten
ontstaan. Nu ‘Mendels wetten’ herondekt
waren, kon de symbiose van Darwins en
Mendels ideeën eindelijk van start gaan. Of
toch niet?

Geniaal gekkenwerk
De biometrici waren misschien wel de
eersten die Darwins selectiecriterium aanvaardden. Voor hen was de variatie in een
populatie echter gradueel en continu en dus
in strijd met de mendeliaanse opvattingen.
De populatiegenetici gaven een belangrijke
impuls voor een synthese van Darwin en
Mendel. Is het toeval dat twee van haar
belangrijkste vertegenwoordigers (R.A.
Fisher en J.B. Haldane) van opleiding
wiskundigen waren? Op 25 april 1953 voegden Francis Crick en James Watson een
nieuw hoofdstuk toe aan het verhaal van het
leven. Zij legden de structuur van het D.N.A.
(desoxyribonucleïneacid) en onrechtstreeks
misschien ook die van het leven bloot. Ons
verhaal is hier ten einde. Biologen als
Richard Dawkins (c.q. The selfish gene),
S.J. Gould, Ernst Mayr, E.O. Wilson
(grondlegger van de sociobiologie) en vele
anderen hebben de fakkel van Darwin en
zijn collega-onderzoekers overgenomen. Zij
onderzoeken wat wel een van de meest
intrigerende vragen van het universum kan
zijn: wat is leven?
Bibliografie:
H.C.D. De Wit: Wat is leven?
B. Theunissen en R.P.W. Visser: De wetten
van het leven.
John A. Moore: Science as a way of knowing
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Schuddebuiken voor nerds

V

laanderen is op humorgebied een kale woestenij. ‘Brussel Nieuwstraat’, de ‘Geert Hoste comedy cup’ en ‘In de Gloria’ gelden in dit
vlakke land als humoristisch. Sommigen beweren zelfs dat Commissaris O
satirisch is. Gelukkig is er nog het internet.

Internet kent zijn klassiekers en brengt er
ook het nodige eerbetoon aan. Fawlty
Towers, The Young Ones, Blackadder
en vooral Monty Python zijn goed (zie
links) vertegenwoordigd op het World Wide
Web. Het internet herbergt meer dan deze
classics die met enig geluk ook op de kijkbuis of bij de videoboer om de hoek te vinden zijn. Zo zul je de teletubbies van de
Telebubby funland site niet gauw op de
buis aantreffen. Op deze site rookt Tinky
Winky een waterpijp en aanbidt hij de duivel. Dipsy daagt je uit tot een drinkwedstrijd, Lala kun je zelfs volledig aan flarden
schie-ten en ook Zon is er al het zweemzoete lieflijke teletubbiegedoe meer dan
kotsbeu en besluit dan maar om supernova
te gaan. Burn Tubbie, burn. De BBC was niet
echt gelukkig met de site en eiste dan ook
dat deze verwijderd zou worden. Een parodie is echter nog steeds toegestaan en de
bemoeienissen van de BBC leverden enkel
een nieuw satirisch/sadistisch game op:Sabotage. In dit ‘spelletje’ kun je het BBCgebouw bestormen en iedereen op je weg
afknallen. Niet dat ik iemand op ideeën wil
brengen maar zouden Koen Crucke, Samson, Bert de Graeve en de Quake-engine
geen leuke combinatie vormen?

Comedy Central

Naast deze, op één onderwerp toegespitste
sites zijn er op het internet ook algemenere
humorsites. Die bevatten meestal een ruime
verzameling grappen, cartoons, foto’s,
reclamefilmpjes (dan wel zonder de ‘grapjes’ van Chris of Bart) en allerhande grappige downloads. GeeTrish is er één van. Op
deze site vind je o. a. de girlfriend en
boyfriend remote . Bijzonder geslaagd is de
parodie op Britney Spears ‘Hit me Baby’
waarin Britney haar nieuwste ‘aanwinsten’
becommentarieert. Andere parodieën zijn :
de Star Trek/Star Wars/Alien parodie: Trip
en de door alle mannelijke Schamper redactieleden als zeer pijnlijk beschouwde penis
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exercise .

Ook de Easily Amused webstek is een alles
onder één dak site. Deze in 19 categorieën
onderverdeelde grappendatabase biedt je
de mogelijkheid een virtuele vis te martelen,
je vrienden via het internet te beledigen of
de danskunsten van een stel pinguïns te
bewonderen. Is het ‘visje martelen’ ondertussen je favoriete tijdverdrijf geworden?
Dan kun je bij T-bone altijd terecht voor
meer. Voor nog meer dergelijke extreme
humor is er eXtreme Humor. Deze site
bevat meer dan 140 MB downloads, filmpjes, geluiden, screensavers … en meer dan
300 cartoons. Ook hier ontbreken de grappen, reclamefilmpjes, bloopers en scènes uit
the Simpsons of Southpark niet.

Smaken verschillen

Voor wie ook wel eens in het Nederlands wil
lachen is er De Nederlandse Moppen
Pagina.. Op deze Nederlandstalig moppensite zijn de domme blondjesmoppen nooit
veraf. Aangezien het een Nederlandse site
betreft, komen ook de domme belgenmoppen ruim aan bod. Voorlopig bieden wij
slechts bitter weinig weerwerk aan dit
geschimp van boven de Moerdijk. De enige
ietwat uitgebreide Belgische humorsite is
sinds 1998 niet geüpdatet en wemelt bovendien van de Dutroux-grappen.
Over smaken valt echter niet te redetwisten.
Sommigen zijn gek op clowns, anderen
haten ze zo erg dat ze er een volledige site
aan wijden. De site bevat maar liefst 34 redenen om een clown te haten en biedt je de
kans clowns uit de lucht te schieten. Ach het
houdt die mensen van de straat, moet je
maar denken.

Cobbaut

L i n k s:

Fawlty Towers:
http://www.btinternet.com/~c.tomlinson/ftowers.html
The Young Ones:
http://www.link-it.com/comedy/ukyones.html
Blackadder:
The Blackadder Reference Site:
http://www.xmission.com/~tchansen/blackadder/index.htm
The Blackadder Hall
http://www.blackadderhall.co.uk
Monty Python:
it’s Monty python’s flying circus:
http://bau2.uibk.ac.at/sg/python/monty.html
The Unofficial Monty Python Home Page:
http://www.mwscomp.com/python.html
Monty Python’s Completely Useless Web Site:
http://www.intriguing.com/mp/
Monty Python Heaven:
http://montypython.virtualave.net/
Anti-tubbie Site:
http://www.newgrounds.com/tubby/
Sabotage game:
http://www.newgrounds.com/tubby/sabotage.h
tml
GeeTrish:
http://www.geetrish.com/
http://www.geetrish.com/girlfriend_remote.ht
m
http://www.geetrish.com/boyfriendremote.htm
http://www.geetrish.com/britneyDD.zip
http://www.geetrish.com/trip.zip
http://www.geetrish.com/penis_exercise.zip
Easily Amused:
http://www.amused.com
http://www.amused.com/fish.html
http://www.amused.com/parking/
http://www.amused.com/dancefever/
T-bone:
http://www.thewax.com/t-bone/index.html
eXtreme Humor:
http://come.to/extremehumor
De Nederlandse Moppen Pagina:
http://www.blackrose.demon.nl/p31.htm
Belgische humorsite:
http://www.geocities.com/SouthBeach/Lights/1
747/
The No Clown Zone:
http://www.ihateclowns.com/
http://www.ihateclowns.com/ncz/whyyou.shtm
http://www.ihateclowns.com/games/clowninvaders.shtml
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Mathilde Flipt

oepie! Eindelijk komt het prinsenpaar naar Gent! We staan al jáááren te
popelen om Filip en Mathilde te ontvangen en nu worden onze gebeden
alsnog verhoord. Odin zij geprezen. Als voorproefje krijgt u nu al het eerste
echte interview met Mathilde voorgeschoteld op een bedje van bourgeoise
decadentie en overgoten met een sausje van degoutante wereldvreemdheid
voor een subtiele, aangename smaaknuance. Als dat niet om de vingers
naar af te likken is.

Mathilde is voortreffelijk vermomd: ze heeft
haar pruik afgezet, draagt netkousen, een
decolleté tot onder haar navelpiercing en
genoeg schmink op haar smoeltje om een
heel korps kleutertjes te bodypainten. Haar
glimlach lijkt voor eenmaal niet geforceerd
en ze heeft dan ook meer weg van een
wellustige heroïnehoer dan van een
koninginnenhapje.

SCHAMPER: Om met de deur in huis te
stuiken, Thilde: hoe is ie in bed?
Mathilde: “Wie? Filip of Albert? ’t Is ik moet
zeg, Filip is niet gelijk zijn papa. Als ik hem
vraag of hij wil doen op z’n hondjes, hij altijd zeg ik moet zijn bij zijn broer. Dan ik
moet natuurlijk bleit en ga naar zijn papa.
Die kan er wat van nu hij is opéré. En hij is
zo lief. (wappert met de borsten) Ik weet

niet hoe Albert is in bed: in bed is niet goed
voor zijn rug. Twee daag geleden nog, wij
hingen tezamen in de grote luchter in de
hal. Maar lawaai dat heef gemaakt, ’t is une
calamité. Paola afkwam, maar gelukkig keek
niet omhoog. Ze ging weg en heeft tegen
Filip zitten zaag zijn huiswerk was niet goed.
Dat was héél spannend!”
SCHAMPER: En wij die dachten dat het
saai was in het paleis.
Mathilde (slaat haar glas stuk): “Mais non,
c’est de max. Alleen spijtig dat Filip is zo ne
droogkloot. En ’t is ook hij zit altijd met zijn
hand in zijn vet haar. Dan ik wiel niet meer
hij komt aan mijn borsten (sic) en zo.”
SCHAMPER: Waarom heb je hem dan
gekozen? Voor het geld? De status?

Mathilde (dépri): “Non, ’t is ge neemt hem
voor de saucisse en ge krijgt erbij de vark.”
SCHAMPER (mijmerend): Eén vark, twee
varken, veel varkens…
Mathilde: Ja, dat vind ik ook! Hoe meer
saucisses, hoe beter. ’t Is alleen niet leuk als
zij duwen u des morgens uit de bed. Die
érections matinales, dat is niet om mee te
lach.
Mathilde begint te huilen. De make-up
stroomt in beken van haar snoetje en klatert
in mijn wijn. Bij zo’n tafereel kan ik niet
anders dan overgeven. Mathilde springt krijsend op de tafel en schreeuwt: “Iek wiel
dood! Iek wiel niet meer leef met die Saksen
en die Coburgs!”
Mathilde wordt nu echt hysterisch en rukt
zich de kleren van het lijf. Ik zie mijn kans
schoon en begin een interview met haar
borsten. Lees het in de volgende Schamper...

lezersgrieven

Beste Bart Haeck,
ofwel zijn fysici tot nieuwe vaststellingen
inzake elektromagnetisme gekomen ( en
we kunnen dan van een heuse revolutie
spreken), ofwel hoop ik dat je geen natuurkunde studeert.

Het kan dan ook inderdaad zijn dat Jerry
Garcia (van hippe vogels uit de jaren 60
gesproken) af en toe de indruk kreeg dat
hij de muziek kon vertragen door zijn
gitaarelement met de vinger aan te raken,
maar dit fenomeen valt eerder onder
chemie dan fysica.

Zelf ben ik aanhanger van een theorie die
teruggaat tot de tijd van de analoge bandopnemers. Flanging is hierbij een mechanisch eerder dan elektromagnetisch
fenomeen. Wel zijn er ontmoetingspunten
tussen beide opvattingen: namelijk de
vinger en de flange. Het is de rand (flange)
van de spoel waarop met de vinger een
lichte variërende druk wordt aangebracht.
Dit veronderstelt dat er twee bandopnemers zijn met banden met identieke signalen op (een opstelling die vroeger soms
gebruikt werd voor studio delay). Indien je
bij het synchroon afspelen de spoel van de
ene bandopnemer wat afremt en dan weer

TéVé DM

laat gaan, krijg je het zogenaamde flanging
effect. Psychedelische resultaten vergen
een zekere v irtuositeit. De effektpedalen
die de naam ‘flanger’ (ook phaser) dragen,
zorgen ervoor dat signaal A ontdubbeld
wordt om vervolgens A’ ongeveer 10 milliseconden tegenover het oorspronkelijke
A.
Als je gitaarelement zo snel werkt dat je het
met de vinger moet afremmen kom je
gegarandeerd ooit nog op TV

Guy De Bièvre.

Lezersgrieven en -brieven zijn steeds welkom. Naamloos en politieke propaganda is prullenmand. Omwille
van technische redenen kan de redactie beslissen de lezersbrief niet plaatsen of inkorten. Op grondig gemotiveerd verzoek laten we de naam van de auteur weg.
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Simpel rood, simpele muziek

S

imply Red komt naar onzen schonen stad. De Britten doen nu
al meer dan vijftien jaar hun (on)ding en bieden de mensheid
nog steeds hun in glijmiddel verpakte brok meligheid aan.
Verleden jaar brachten ze nog een nieuwe cd uit en zoals iedereen
verwacht had, de Simpele Roden uitgezonderd, maakte die in geen
enkele hitlijst, waar ook ter wereld, brokken. Nu is er dus de
tournee, wat hen ook in ons apenland doet belanden.

Love and the Russian Winter. Minder mottige titels hebben ons al doen kotsen van de
avondschemer tot de morgenstond. Mick
Hucknall, de oppersimpelaar, kwam ten
tijde van de release doodleuk verklaren dat
het hun (lees: zijn) beste album totnogtoe
was. Niemand die hem geloofde natuurlijk.
Nochtans begon het verhaal van Simply
Red goed: lang geleden in 1984. Er werden
successen geoogst met hits als Money’s too
Tight to Mention maar vooral de single Holding Back the Years doet nu nog bij menig
persoon een belletje rinkelen. Maar dat was
toen en dit is nu: een wereld van verschil.
Wel was er in 1995 nog de hit Fairground.
En toen niets meer. Hucknall trachtte zijn
hipheidsgraad nog te verhogen middels een
duet met enkele zwarte soulzangers maar

E

niemand liep er echt warm voor. De soul van
Simply Red is verworden tot een product dat
net iets tè zielloos is om nog gesmaakt te
worden door de grote massa. Het lijkt erop
dat het rentenieren geblazen is en dat de
heren aan een - serieuze - herbronning toe
zijn. Als je met titels als Love and the Russian Winter komt aanzetten, dan vraag je er
om dat de mensen je plaat links laten liggen.
De band tussen liefde en de ijskoude Russische winter lijkt ons even solied als de emotionele gehechtheid van een Chileense duikboot voor zijn al jaren aanslepende hepatitis
G. Daarbij komt nog dat Hucknall hoogstwaarschijnlijk nog nooit zo’n Russische winter heeft meegemaakt. Anders zou hij wel
met een plaat vol sombere new wave
afgekomen zijn.

Simply Red, nieuwste cd Love and the Russian Winter, vrijdag 25 februari in Flanders
Expo.

BB
B A rebjörn
AB
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Björn Again in Gent

en ABBA-revival, wie zat dààr nog op te wachten? Enkele verwijfde discofreaks die aan de verkeerde kant van de jaren zeventig zijn blijven
haperen misschien, maar de gemiddelde jongeling van tegenwoordig?
Toch worden de imitatoren met de jaren driester en talrijker. A-teens,
Steps, Björn Again, allen brouwen ze voort op het immense succes van de
Zweedse groep en allen slagen ze erin ons het wereldrecord walgen te
doen breken.

Björn Again werd in 1988 in het Australische
Melbourne opgericht en was een idee van
producer Rod ‘kill the bastard’ Leissle.
Samen met ene John ‘kill that bastard too’
Tyrrell recruteerde hij een trosje muzikanten dat na enkele maanden repeteren het
podium werd opgeschopt. De geschiedenis
herhaalde zich: werelwijd werden optredens gegeven en de formule werkt - helaas nog steeds. De groep verschilt beangstigend
weinig van het oorspronkelijke quartet qua
looks en uitvoering. Wel durven de twee
heren van het gezelschap een trashmetalversie van Smells Like Teen Spirit spelen als
de dames van het podium verdwijnen om
van kostuum of tampon te wisselen. Maar
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We mogen Simply Red verwelkomen op vrijdag 25 maart van het over het kreupele
paard getilde jaar 2000. De tournee werd,
consequent als ze zijn, van een even misselijkmakende naam als die van de cd
voorzien: The Spirit of Life Tour. Wow, heb
ik nu even een hoogst spirituele indruk van
Simply Red gekregen. Zal ik alvast wierookstokjes laten branden, mezelf in een
drievoudige yoga-knoop leggen en mijn ziel,
de spirit van lijf en leden, boven zichzelf
laten uitstijgen middels de zacht ruisende
soul van Simply Red? I don’t think so - actually I don’t think at all. Soit, als je hen bezig
wil zien om uit te maken of hun haren echt
rood zijn of slechts fake verf, spoed je dan
als de weerlicht - maak daar twee weerlichten van - naar Flanders Expo en weet ons te
zeggen of we iets gemist hebben.

voor de rest blijft het bij het aloude wat-zijnwe-allemaal-gelukkig-vanavond-en-latenwe-de-bedelaar-die-zonet-op-straat-lag-testerven-maar-vergeten-sfeertje.
Dat de groep nog geen enkel eigen nummer
uitgebracht of gespeeld heeft, lijkt niemand
te storen. ABBA laten voortleven, dat en
alleen dat is de reden waarom de herbjörnden hier op aarde rondlopen. De leden van
ABBA zelf willen absoluut niet weten van een
reünie, hoeveel de platenbonzen er ook
tegenaansmijten. Enerzijds lucht dat ons
enorm op maar anderzijds betekent het dat
Björn Again ABBA nog een kleine
eeuwigheid kan blijven imiteren. Alsof de

spekgladde productie van de oorspronkelijke groep ons nog geen acute dysenterie
bezorgde.
Woensdag 23 maart kunt u uw seventies outfit nog eens aantrekken voor het concert van
Björn Again in de Vooruit. Begin de lovertjes
op uw apenpakje alvast op te poetsen en
controleer tijdig of u niet allergisch bent aan
glitter make-up. De ABBA-hits kent u
ongetwijfeld uit het hoofd, wie wie is eveneens. De namen van de groepsleden, overigens, van Björn Again vertonen merkwaardige overeenkomsten. Zoals daar zijn: Benny
Anderwear, Frida Longstokin, Agnetha
Falstart en Björn Volvo-us. Met namen
die even ridicuul zijn als de kledij en de
muziek kan het niet anders dat het zootje
een enorm succes heeft.
Björn Again, woensdag 23 februari 2000 in
de Gentse Vooruit.
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Feertiger frutselt aan frisse foef

W

elke studentin zou de Keyzer Söze van ‘The Usual Suspects’ aan haar
borstjes laten komen? En welk mannelijk exemplaar zou lèkker-gesjelleg een jointje durven gaan smoren met de beul van ‘Seven’? U gaat liever nog Jay Leno of Dana Winner een tong draaien, zegt u? Wel, toch zal (de
vrouw in) u na ‘American Beauty’ Kevin Spacey even boven de rest van de
geslachtsrijpe wereld verkiezen. Ja, dit wordt de zoveelste met rozenwater
geparfumeerde liefdesbrief aan een lekker stuk filmgeschiedenis.

Het recept van deze film is te vergelijken
met wat u op vrijdagmiddag eet: wegens
geen geld voor special effects smijt je enkele
simpele basisingrediënten in een pan met
veel melkerijboter. En met een beetje geluk
en een beetje verstand van kruiden maak je
toch nog iets heel lekker. Maar natuurlijk:
zoiets kan geen twee keer worden gemaakt.

en dan goed schudden

Volgende basisingrediënten worden dus
regelmatig uit de Hollywoodse ijskast
gehaald:
de
Cosmopolitan-carrièreechtgenote, de minnaar met de zeksie doorlopende wenkbrauwen, de misantrope
tienerdochter, diens zeer neukbare maar
inhoudsloze vriendin, de homo-buurmannen, de U.S. Army-buurman aan de andere
kant, zijn foute zoon en depressieve vrouw
met vijf lijnen tekst. Alleen het hoofdpersonage Lester Burnham is vers bedacht. De
leden van zijn gezin zijn elkaar al jaren geleden misgelopen, zijn seksleven heeft hij
gewoon zelf in de hand en hij past niet
langer in het kraam van zijn nieuwe, veel
jongere baas. “In less than a year, I’ll be
dead”. Gezien niemand anders ook maar
iets om zijn geluk geeft, gaat hij er zelf voor

zorgen: hij chanteert zijn baas, laat zich door
de buurjongen van de nodige geestesverruimende grassen bedienen en bovenal fantaseert hij de pannen van het dak over het
vriendinnetje van zijn dochter, Angela. Pas
op, dit is slechts één verhaallijn. De verteller
weet niet àlles. Er zijn namelijk nog een
hoop andere lijnen die pas in de laatste
minuten netjes convergeren. Het hoofdpersonage komt zich met ieders eigen, kleine

rson Welles wordt enkel en alleen met aan Citizen Kane verbonden.
Hiermee doet u de man onrecht aan. Ondanks de vele tegenkantingen
die Welles na Citizen Kane ondervond is de man er toch nog in geslaagd
enkele meesterwerken te vervaardigen. Touch of evil is er één van.
Touch of evil (1958) vertelt het verhaal van
een Mexicaanse overheidinspecteur
(gespeeld door Charlton Heston) die op
zijn huwelijksreis naar beste film noir traditie verzeild geraakt in een complot. Orson
Welles is impressionant in zijn vertolking
van de amorele en corrupte town sheriff
Hank Quinlan. Maar deze film is complexer
dan de simpele zwart wit/ goed versus
kwaad tegenstelling. Touch of Evil baadt in
een sfeer van wanhoop en desillusie. Voeg

leventje bemoeien, zonder dat te willen of
nog maar te beseffen. Hij drijft de mensen
verder uit elkaar of brengt ze dichter bijeen.
Als dat maar goed afloopt.

bloedmooie film

Omdat de karakters zo stereotiep zijn, kan
er niet fout worden geacteerd. Behalve dan
door de te Cruella Deville-achtige Annette
Bening, maar dat ligt waarschijnlijk meer
aan de scenarist dan aan haar. En tegen
Spacey wil ik dus op een overvolle tram wel
even gekleefd staan. Waar u binnenkort
deze film in de videotheek moet gaan
zoeken, weet ik niet. ’t Is allemaal niet om
mee te lachen, maar het is wel héél grappig.
En er wordt niet bepaald véél gesekst maar
elk personage is wel op de één of andere
manier bezig met seks. Geen familiefilmpje,
dus. Evenmin is het een psychologische
thriller, of een drama. Moge hij dan maar
eeuwig bij de aanraders staan. Voor de rest
moeten we hout en hart blijven vasthouden.
Laat er alstublieft geen polemiek in de Standaard en de Knack komen over blablabla
Dutroux-tijdperk zeverzever. Laat ons
gewoon genieten van die lekkere, ouwe
viezerik die goesting heeft om te gaan
vossen met een vijftienjarig cheerleadertje.
Zoiets is nu eenmaal des menschen.
”American Beauty” speelt in Studioscoop.

Touch of evil

O

FFILMM

daarbij nog verfijnde cameratechnieken
(een openingshot van maar liefst drie
minuten), een fotografie om een moord
voor te begaan en een sfeerschepping om U
tegen te zeggen. Na deze film zou je bijna
wensen dat Welles Citizen Kane nooit
gemaakt had. Alhoewel het een meesterwerk is, heeft dit debuut altijd als een
molensteen op de carrière van Welles
gewogen. Touch of Evil bevestigt het genie
van Orson maar er is ook het duidelijkste

Sofie

FFILMM
bewijs van hoe dit genie door de studio’s
gebroken is. Welles heeft na Kane namelijk
nooit meer de kans gehad een film geheel
naar zijn eigen visie te regisseren. Ook in
Touch of Evil werd door de studio geknipt.
Hopelijk ziet u de herstelde versie. Zoals de
huidige toestand van Dirk Trioen bewijst,
loont het niet tegen de stroom in te zwemmen.
Sphinx, woensdag 1 maart, 20 u.

Cobbaut
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Boek – Freaks

taren is onbeleefd. Dat werd u als klein kind al aangeleerd. Bovendien
is het niet netjes om met iemands gebreken te lachen. Tenzij u nooit
manieren hebt geleerd of mentaal niet ouder dan vijf jaar bent, zal u niemand aanstaren of u met luide stem afvragen wat er verkeerd is met die
meneer. Dwergen, rolstoelgebruikers, mensen met brandwonden of wijnvlekken, geen van hen wordt uitgelachen of aangestaard. Althans dat
maken wij onszelf wijs. Want wie van ons heeft nog nooit iemand nagestaard?
Vorige eeuw was men daar minder
scrupuleus in. Mensen met afwijkingen -al
mag je die term in deze tijden van politieke
correctheid niet gebruiken- traden op tot
groot jolijt van velen. Daar werd niet moeilijk over gedaan. Je had een afwijking, werd
lid van een circus of sideshow en verzekerde
jezelf van een stabiel inkomen. De mensen,
altijd in voor een jaarlijks verzetje, dromden
in grote getale samen om zich te vergapen
aan deze ‘abnormalities’, ‘freaks’ of ‘abominations of nature’. Je eigen leven leek even
minder grauw en die neus was opeens toch
niet zo scheef. Ten slotte schafte je jezelf
nog enkele foto’s aan om je aan het
gebeuren te herinneren en / of thuisblijvers
jaloers te maken. Het leven was eenvoudig.
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Voor sommigen onder hen was de sideshow
meer dan een dagje aangenaam vertier. Als
volleerde verzamelaars legden zij hele fotoalbums aan waarin de freaks figureerden.
Japans kunstenaar Akimitsu Naruyama is
zo een verzamelaar. Voor de gewone sterveling –u en ik dus- werd een deel van de
collectie verzameld in een boekje met de
passende titel Freaks. Om het geheel toch
nog enige meerwaarde te geven, krijgt de
lezer een inleiding in het gebeuren van de
sideshow. En om volledig op veilig te spelen,
wijst men er nog maar eens op dat deze
foto’s gelukkig van een andere tijd stammen. Het is namelijk niet netjes om te
staren.

Het boekje dan toch maar laten liggen,
tenslotte zijn wij nette mensen. Maar wat is
er decadenter: halfnaakte uitgehongerde
kindsterretjes te pas en te onpas op laten
draven in aanfluitingen van kledij of mensen
die afwijken van de norm zichzelf laten tentoonstellen? De keuze is aan u. Maar
vooraleer u uw politiek correcte keuze
maakt, denkt u best nog even na. De foto’s
vertellen misschien meer over u dan u zelf
wel denkt. Leslie Fiedler meent dat achter
de beelden van Freaks ons ware zelf schuilt.
Hij kan gelijk hebben of niet. Wij waren
alvast gefascineerd en dat is voor ons
genoeg. Soms moet je de ratio en morele
bezwaren durven wegwuiven. Dit is fascinans et tremendum, niet meer maar ook
niet minder.
Freaks : collectie Akimitsu Naruyama

col. Joe Bates

kringen en konventen

maandag
21 februari

AAGENDA A

Senioren Konvent
AK
ESN

speechkampioenschappen
gespreksavond : niet autoritaire opvoeding met De Weide, Sparrestraat 1A, 20u
cultural night, Hotsy Totsy, Hoogstraat 1

KK

Ars Amatoria : toneel in Kortrijk

woensdag
23 februari

LVSV

donderdag
24 februari

debat : De Europese Unie : zijn uitbreiding en verdieping verzoenbaar? ; Centea Bank,
Kouterplein
filmavond : 19u30 Ambiorix, 19u30 Decascoop
Lezing : topica en anti topica : bespreking van de afwijzing
van het topische vraagstuk, Aud. A

VNSU
VTK
11.11.11-RUG

gespreksavond: het Vlaams karakter van immigranten, universiteitstraat, 20u
Lentefuif, Vooruit
Indisch eten, lezing en video : de Brug, 19u

VLK
AW

millenniumreceptie, inschrijven tot 18 februari
Uitstap naar Amsterdam

AK
Sparrestraat 1A, 20u

gespreksavond: Enrico Malatesta met Francis Faes,

`t Zal Wel Gaan
VNSU

‘Homeopathie: geloof doet wonderen’, CC Backstage, 20u
debat : ‘Republiek of monarchie ?’ Universiteitstraat, 20u

VLAM
11.11.11-RUG

Kroegentocht, Ambiorix 20u
fuif, Sioux

KK
VVN

Galabal
Uitstap naar SCK en TEXTOR

KMF

3 dagen naar Amsterdam

dinsdag
22 februari

vrijdag
25 februari
maandag
28 februari
dinsdag
29 februari
woensdag
1 maart
vrijdag
3 maart

zaterdag
4 maart

VLAM
KMF

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
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9000 Gent
09/264.70.87
schamper@student.rug.ac.be
Rek.nr.: 890-0144049-35

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

Oplage:
4500 exemplaren,
gratis verspreid in alle faculteiten, resto’s en homes van de RUG
Verantwoordelijke uitgever:
Bart Haeck
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Schamper op internet
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CULTUUR AGENDA

• Maandag 21 februari
- Les Godasses, swing-muzette, Trefpunt,
Bij Sint-Jacobs 18

• Dinsdag 22 februari
- Students in Jazz, combo, Damberd, 20u
- Vooruit Geluid - Wereldse stemmen,
Kudsi Erguner Ensemble (Turkije), Vooruit,
20u
• Woensdag 23 februari
- ‘Humoristiese vertellings’, Marc Lensly,
Arca, 20u
- ‘La sylphide en James’, ballet en hedendaagse dans, Nieuwpoorttheater,
20.30u

• Donderdag 24 februari
- IJsconcerten, György Schweigert, contrabas en Wouter Van de Ginste, piano,
De Rode Pomp, 20.30u
- Herdenkingsevenementen Keizer Karel:
, vuurwerk in Citadelpark
• Maandag 28 februari
- Kadril (folk), Trefpunt, 21u
- ‘De Andere Fruitmand’, Theater Tinnenpot, 20u
• Dinsdag 29 februari
- Tribu (Jazz), Damberd, 22u
- ‘Drie Vrouwen’, Minard, 20u
- Grinalkin, De Fabriek, Raffinaderijstraat
5, 21u
• Donderdag 2 maart
- 8ste Russisch Kamermuziekfestival, A.
Dmitrijev (accordeon), De Rode
Pomp

• Vrijdag 3 maart
- Bijlokeconcerten: Zuiderse verleiding,
Rossini, Sciamino, Mozart en Offenbach, De Bijloke, 20u
- ‘Geen lied’, van en door Ramsey Naar,
Zuidelijk Toneel, Vooruit, 20u
- Tomma Wessel en Geert Logghe, eigentijds werk voor piano,, Logos Ter
taëder, Bomastraat 26
• Zaterdag 4 maart
- Macht van de Rumba, LatijnsAmerikaanse fuif met concert van Da
Rumba, Charlatan, Vleesmarkt 6, 21u

’Tussen Hemel en aarde’: de geschiedenis van de Sint- Pietersabdij, Sint-Pietersplein 9, van 19 februari tot 31 december

Gezichtsbedrog, Het Illuseum, V. Braeckmanlaan 123, tot 31 december
‘Ju! omtrent het hobbelpaard’, Museum
voor Volkskunde, Kraanlei 65, tot 27 februari
’De rechten van het kind nu en
vroeger’, Vredeshuis, tot 31 december

‘Schatten op Zolder’, Museum voor de
Geschiedenis van de Wetenschappen,
Krijgslaan 281, tot 31 juli

‘Gestoorde vorsten’, Museum Dr. Guislain, J. Guislainstraat 43, tot 31 mei
‘Thierry De Cordier’, S.M.A.K., tot 27
februari

‘Anselm Kiefer: recente werken 19961999’, S.M.A.K., tot 24 april

’Trends 2000 - Kunst maakt school’, 50
hedendaagse kunstenaars, 200 figuratieven en abstracte werken, Sint-Barbaracollege, savaanstraat 33, van 26
februari tot 27 februari
’De mens in beeld -Emoties’, fototentoonstelling, Vormingscentrum Dr. Guislain,
J. Guislainstraat 43, tot 4 maart
‘Stangpoppen van poppenmaker
Férauge’, Europees Figurentheater Centrum, Trommelstraat 1, tot 30 september

’Mijne gebuur heeft het zuur’, komedie,
Nieuw Gents Volkstoneel, 26 en 27
februaru, Gents centrum voor Volkstheater,
Meibloemstraat 86

Schamper geeft 5 vrijkaarten weg voor
ieder concert van Logos. Doe ons een
plezier en schrijf ons een leuk kaartje. Ons
adres is Sint-Pietersnieuwstraat 45, 9000
Gent. Als u het uwe vermeldt, krijgt u een
vrijkaart terug.

