


Spitsroeden lopen zit er door Nathalie’s
vlucht niet meer in voor Betty uit Big 
Brother. De hele heisa in gedachten
houdend, kunnen wij niet anders dan
verzuchten dat het nog eens tijd wordt voor
een oorlog. Heren Arafat en Barak, u weet
wat u te doen staat. In afwachting van
een nieuwe oorlog organiseert het
Gentse stadsbestuur ter herdenking
van de Gesneuvelde Belgische en Geal-
lieerde Militairen op woensdag 1
november - trommelgeroffel - een 1
november viering. Vaderlandslievende
groeperingen die in het Gentse geves-
tigd zijn, worden uitgenodigd hun
medewerking te verlenen aan deze her-
denking. Meer info, tel: 09/266 56 30.
• Op 9 november wordt dan weer
“Kristallnacht” herdacht. Kristallnacht is
niet die ongebreidelde zuippartij die de
Overpoort jaarlijks ondergaat, maar wel
een zwarte bladzijde in de geschiede-
nis. Op 9 november 1938 vond een
pogrom tegen de joodse gemeenschap
in Duitsland plaats, waarbij onder meer
de ramen van verschillende joodse han-
delszaken sneuvelden. Het was de
eerste massale en openlijke geweld-
daad tegen de joden, gepleegd door de
nazi’s. Maar dat wist u wel. • Misschien
ligt het aan ons, maar telkens als wij aan
Kristallnacht denken, komt die roem-
ruchte verkiezingsuitslag van Hitler
naar boven:  36 %. En laat nu net het
Vlaams Blok 33 % van de stemmen
gehaald. Weliswaar allèèn in Antwerpen
nog maar , maar het is een teken aan de
wand. Donderdag 9 november vindt
trouwens een fakkeltocht plaats tegen
de aanstelling van Schampers favoriete
bruinkever, Roeland Raes!! Afspraak op
het Sint-Pietersplein. Tenzij u liever wacht
op de boekverbranding die binnen enkele
jaren op datzelfde plein plaatsvinden zal. De
fakkeltocht wordt georganiseerd door het

Politiek en Filosofisch Konvent en
kadert binnen de PFK-week, die start op zes
november.  Op het programma staan onder
andere :  een open vergadering over
‘Genetische Manipulatie’, een debat over
Vlaanderen, politiek tooghangen, een

gespreksavond over de verdiensten (sic) van
het neoliberalisme, en andere onzin in de
vorm van gespreksavonden, filmvoorstellin-
gen en acties allerhande. Meer info, tel:  09/
264 70  96. • De Noord-Zuidproblematiek

wordt tijdens deze week niet behandeld.
Maar niet getreurd, want de de kloof tussen
Noord en Zuid wat kleiner maken is de doel-
stelling van de dienst Noord-Zuidsamen-
werking. Het ongebreidelde enthousiasme
en de belangeloze inzet dat de geitenwol-
lensokkengeneratie typeerde, heeft de mil-
lenniumovergang niet overleefd. Dat beseft
de dienst Noord-Zuidsamenwerking ook en
daarom organiseert zij geen politiek-cor-
recte Afrikaanse danssessie. Wel kan je op
zaterdag 18 november terecht in Stedelijk
Buurtcentrum Nieuw Gent voor een Apéro
met zuiderse hapjes (Heeft er eigenlijk ooit
al eens iemand gehoord van noorse hapjes?)

waarna Vuile Mong en de illustratie ‘De
Geschiedenis van Marcel en Mathilde’
brengen en er daarna een serieuze lap op
geven. Meer info,  tel 09/223 29 53, of
e-mail noord.zuid@gent.be. • Wie
niet hoog oploopt met Vuile Mong maar
een streepje klassieke muziek  wel kan
smaken, kan altijd Tempi Misti eens
lastig vallen. Woensdag 8 november
repeteren zij voor de eerste maal (dit
academiejaar, pipo) en dit op de zol-
derverdieping van De Brug. U kan met al
uw vragen, obscene voorstellen en
dreigementen terecht bij hun eigenste
Kapelmeister Jan Vermeulen. Meer info:
Jan1. Vermeulen@rug.ac.be. • Jazz-
liefhebbers kennen Robert Altman dan
weer als de cineast van Kansas City. De
RUG reikte op 20 oktober een medaille
(tja, het hoeft niet altijd een ere-doctor-
aat te zijn) uit aan deze eigenzinnige
cineast. Andere ‘bekende’ wapenfeiten
van deze regisseur zijn M.A.S.H. en Short
Cuts. Zijn nieuwste werk Dr. T. & the
Woman loopt binnenkort in onze zalen.
• Hortustuinkabouter Reminentje
Rimpompuis ambieert voorlopig nog
geen filmcarrière (don’t worry Plop)
maar nodigt wel alle lieve kindjes uit in
zijn huis. Meer info, tel: 09/225 05 42.
• Sinterklaas’ pr-dienst laat ons weten
dat de goedheilige man aanmeert op 18
november. Meer info, tel: 09/239 42
63. Wie braaf is krijgt lekkers, wie stout is

de roe. Dat wordt spitsroeden lopen, jon-
gens.

JJ aa cc oo bb ’’ ss  BB oo yy ss

NNovember: een gure en sombere maand waarin wij onze doden her-
denken. Voorovergebogen bij het graf van mijn grootmoeder zaliger is

er altijd die éne prangende vraag. Waarom moest zij mij zo vroeg ontvallen
terwijl Luk Alloo en Jambers nog steeds wekelijks ongestraft de beeldbuis
blijven teisteren. Waarheen is de wraakzuchtige Jahwe uit het Oude Testa-
ment? Met slechts één enkele armbeweging zou hij hen van de aardbol
kunnen wegvagen. Hoe lang nog zal hij hun protserige villa’s en holle
frazen dulden? Dat wordt spitsroeden lopen op de dag des oordeels, jon-
gens.
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Dit is een smeekbede. Een oproep aan alle studenten om alsjeblief van het studentenleven
te genieten. Om nog vrank en vrij door het nachtleven te cruisen. Om met elkaar te pra-
ten over echte dingen, over haat, liefde, vriendschap, jaloezie en genegenheid. En niet over
wat er op de televisie verschenen is.

Behoed uzelf voor de grote leegte. Kijk zelfs niet meer naar de voorpagina van de
‘kwaliteits-kranten’. U vindt er toch geen nieuws meer. Kijk niet meer naar het journaal,
tenzij u echt wilt weten wie de Mol was en wie afvalt in Big Brother. Voilà, en nu doe ik het
zelf. Ja, ik pleit schuldig, ook ik vermeld Big Brother. In deze Schamper wordt het pro-
gramma in minstens drie artikels aangehaald. Wij hoeven dat niet te doen. We zouden die
hele heisa beter negeren. Als studentenblad hoeven wij Big Brother niet te vermelden om
mee te zijn met de rest. Maar nu doe ik het lekker wel. En weet u ook waarom? O ja, natu-
urlijk, omdat we in deze maatschappij overal elektronisch getraceerd, gefilmd en  bespied
worden en Big Brother daar op wijst. Maar neen, hoor, Big Brother toont indirect iets heel
anders aan.

Wat zo pijnlijk duidelijk wordt bij Big Brother, is dat wij allen kijken, of we het nu slecht
vinden of niet. Er zijn er die beweren dat het programma op niets trekt, dat het niet kan
en dat ze nooit kijken en nooit zullen kijken. Maar praat er vijf minuten langer over en die
mensen geven u de naam, bijnaam en de domste stoten van elke bewoner alsof ze zelf in
het huis wonen. En daarin zit hem nu juist de kracht: wij hoeven maar toe te kijken en
bevinden ons ook in het huis. We leven ons in zonder moeite te moeten doen. Er is geen
greintje fantasie of inlevingsvermogen nodig om van een televisieprogramma te genieten.
De essentie van de televisie: je zet dat ding aan en je ziet beelden, dansende lichtvlekken
voor je verschijnen en je hoeft er zelf geen te ‘genereren’, wat bij het lezen van een boek
wel het geval is. Je ligt in je zetel en je ziet mensen huilen, je ziet mensen zichzelf belache-
lijk maken, je ziet mensen lachen en bij elk van die gevallen zit je zelf te glimlachen. Zo zijn
wij geworden, ook in het echte leven. Iemand heeft met één of andere tegenslag te maken
gekregen en wij zijn tevreden want wij hebben het goed. Of minder slecht.

Iedereen doet mee. Al ooit eens kritisch naar het journaal gekeken? Is de honger naar sen-
satie niet erg? Dezer dagen hebben we de opnieuw opflakkerende haat tussen Israëli’s en
Palestijnen. Wat we te zien krijgen, is hoe die twee volkeren elkaar vrolijk staan uit te moor-
den en hoe William Clinton opgewekt handjes staat te schudden met Yasser Arafat. Maar is
er al één keer uitgelegd hoe die situatie in de vijftiger jaren ontstaan is? Neen. Wat wij te
zien krijgen is hoe die mensen stenen en kogels door de lucht laten zoeven, zonder dat we
weten waarom. De echte feiten, de grondige analyses zijn verbannen naar een laat uurtje
op Canvas. En ik hoor u al opgelucht zuchten: gelukkig is er Canvas nog. Maar de Canvas
van nu is de TV 1 van vroeger en de TV 1 van nu is gewoon een equivalent van VTM. Maar
we hebben de kwaliteitskranten toch? Zucht. Ook zoiets. De populistische kranten en dan
de kwaliteitskranten. Ik ben oké want ik lees De Morgen. Ik ben in orde want ik heb de
voorpagina van De Standaard van boven tot onder en van links naar rechts gelezen. En heb
gezien dat zelfs De Standaard de evoluties in Big Brother belangrijk genoeg vindt om te ver-
melden op de voorpagina. Is er dan echt niets anders? Help, neen.

Maar wat kan ik, als klein, bang jongetje doen tegen die leegheid? Ik kan proberen Scham-
per enige vulling te geven. Maar is dit dan nog een studentenblad? Het is trouwens veel
makkelijker een grappig, luchtig en vlot leesbaar artikel te schrijven dan een interessant
stuk met werkelijke feiten, dubbelgecheckte informatie en een maatschappijkritisch
doorzicht. En gemakzucht is waar het tegenwoordig allemaal om draait. Wij draaien na-
tuurlijk mee.

Tim Van der Mensbrugghe
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In Vlaanderen bieden drie universiteiten een
opleiding tandarts aan: de KU Leuven, de
VUB en de Universiteit Gent. Aan de KU Leu-
ven schreven zich dit jaar 16 studenten in,
aan onze eigen Universiteit waren er 10 dap-
peren, en in Brussel blijkt er slechts één
nieuwe student te zijn. Het totaal aantal
gediplomeerde tandartsen dat jaarlijks tot
het beroep kan worden toegelaten bedraagt
84. Met slechts 27 inschrijvingen komen we
over vijf jaar amper aan één derde van dat
getal.

TTaannddaarrttsseenn tteekkoorrtt
Sinds de invoering van de toelatingsproef
voor artsen en tandartsen is het aantal stu-
denten in de tandheelkunde zienderogen
gedaald. In 1995 waren er nog 152
nieuwkomers in de eerste kandidatuur, in
1999 was dat aantal al geslonken tot 34. De
toelatingsproef werd enkele jaren geleden
ingevoerd omdat er te veel artsen en tan-
dartsen afstudeerden, maar gezien de lage
inschrijvingsaantallen van de voorbije jaren
lijkt de toelatingsproef binnenkort voor een
tekort aan tandartsen te zullen zorgen.

Dat tekort wordt nog in de
hand gewerkt door een aan-
tal andere factoren. De
interesse voor het beroep
neemt al enkele jaren af
omdat de RIZIV-vergoedin-
gen voor heel wat tand-
heelkundige ingrepen erg
laag liggen. Ook de hoge
investeringskosten bij het
begin van de studie en bij
het opzetten van een prak-
tijk schrikken vele mensen
af. Bovendien blijkt dat
steeds meer vrouwen die
voor tandarts studeren later
vaak slechts deeltijds
werken, wat het aantal

‘effectieve’ voltijdse tandartsen nog meer
doet dalen.

Momenteel zijn er nog ongeveer 4.500 tan-
dartsen in Vlaanderen, en dat doet velen re-
lativeren. Prof. Hendrik Schautteet van de
Vakgroep Tandheelkunde stelde in de pers
dat een tekort zich pas over tien à vijftien
jaar zou voordoen. Tijd genoeg dus voor de
wetgever om er wat aan te doen. In Scham-
per 383 verklaarde Onderwijsminister Mar-
leen Vanderpoorten al dat ze de toelating-
sproeven opnieuw in vraag wil stellen. We
zijn benieuwd.

NNuu mmeerruu ss fifixx uu ss
Het Vlaams Interuniversitair Overleg
Tandheelkunde (VLIOT) pleit er intussen
voor de toelatingsproef te koppelen aan een
numerus fixus. Dat wil zeggen dat men de
instroom niet meer beperkt op basis van
geslaagd of gebuisd zijn, maar op basis van
rangorde: daarbij worden bijvoorbeeld
alleen de 84 hoogst gerangschikte deelne-
mers toegelaten. Maar bij een dergelijke
numerus fixus dreigt het gevaar dat bek-
wame mensen, die alle kwaliteiten in zich
hebben om tandarts te worden, toch niet
aan de studie mogen beginnen, omdat er
een groot aantal mensen over nog méér
kwaliteiten beschikt. En precies dat wou
men vermijden door géén numerus fixus,
maar een inhoudelijke toelatingsproef in te
voeren…

AAaann ddee ttaanndd ggeevvooeelldd

EEr dreigt een zwaar tekort aan tandartsen in Vlaanderen. Dit academie-
jaar schreven zich slechts 27 nieuwe studenten tandheelkunde in aan

de Vlaamse Universiteiten. Een historisch dieptepunt.

MM DD GG

In het Franstalige landsgedeelte is er een
belangrijk precedent geschapen. De Raad
van State verplichtte de ULB immers een
studente tandheelkunde die niet in de
numerus clausus slaagde, toch in te schrij-
ven.

Onze Franstalige vrienden kennen geen
toelatingsproef vòòr de eerste kandida-
tuur, maar wel een selectie ìn de kandida-
turen. Enkel wie op basis van evaluaties en
studieresultaten de meeste punten ver-
gaart, mag naar de licenties. Valérie
Loseke Nembalemba haalde de

numerus clausus niet, hoewel ze geslaagd
was voor haar tweede kandidatuur. Omdat
ze gebist had, was ze echter veel punten
verloren, en de ULB liet haar half septem-
ber weten dat ze zich niet voor de licenties
mocht inschrijven. Daarop trok Valérie
naar de Raad van State, die de beslissing
van de ULB opschortte. De Raad vond dat
een weigering op basis van de numerus
clausus een bijna onherstelbare schade
voortbrengt. Zij tilde er vooral zwaar aan
dat aan de geweigerde studente geen
enkel evenwaardig alternatief werd gebo-
den om verder te studeren.

In afwachting van de uitspraak ten gronde
is Valérie dus ingeschreven in de eerste
licentie tandheelkunde. De Franstalige stu-
dentenkoepel FEF grijpt het arrest alvast
aan om alle studenten arts en tandarts op
te roepen de numerus clausus simpelweg
te negeren en zich in te schrijven voor de
licenties. FEF vindt overigens elke beper-
king tot studies ondemocratisch, ook toe-
latingsproeven.

Zullen binnenkort ook studenten in Vlaan-
deren de toelatingsproeven negeren?

GGeeeenn ttooeeggaannggssbbeeppeerrkkiinnggeenn oopp ssttuuddiieess



5

In 1992, bij het schrijven van het huidi-
ge onderwijs- en examenreglement,
heeft het geen haar gescheeld of het
thesisjaar was afgeschaft. Maar door
toedoen van de studentenvertegen-
woordigers in de Raad van Bestuur
(RvB) werd het thesisjaar toen
behouden en ingeschreven in het
nieuwe reglement. De bedoeling was
om aan een aanvankelijk klein aantal
studenten in thesisnood, de
mogelijkheid te bieden hun thesis af te
werken zonder nog gehinderd te wor-
den door examens. Sinds het huidige
academiejaar is de regelgeving
hieromtrent veranderd, maar de
mogelijkheid om een extra jaar aan een
thesis te wijden, blijft min of meer
bestaan.
Indien de student iets kan afgeven dat
het begin is van een thesis, indien hij
over alle vakken is ondervraagd en in-
dien hij voor zijn vakken een gemid-
delde heeft van 50%, dan worden vrij-
stellingen verleend voor die vakken
waarvoor 12/20 of meer werd behaald.

De laatste jaren is het aantal thesis-
jaarstudenten sterk blijven stijgen. Wat
aanvankelijk als uitzondering bedoeld
was voor een kleine groep, wordt van-
daag door een groeiend aantal benut als
aanvullend studiejaar, alhoewel het
eigenlijk een bisjaar is. Men spreekt dan
ook niet meer over de uitzondering,
maar wel over het probleem van het
thesisjaar. Rudy De Potter van het
Secretariaat van de Onderwijsraad
spreekt over een bepaalde cultuur die is
gegroeid. In 1998 bleek dat in de Facul-
teit Letteren en Wijsbegeerte en in de
studierichting Medisch-Sociale Weten-
schappen (Faculteit Geneeskunde)
meer dan één op vier studenten een
thesisjaar heeft. Om het probleem juist
te kunnen inschatten is het van belang

te weten welke de oorzaken zijn. Daar-
na kunnen verschillende remedies wor-
den voorgesteld.

TT oo tt  88 44 ,, 88 %%
Enkele cijfers en percentages tonen aan
dat het om een stijgend aantal studen-
ten gaat. In 1995-’96 telde de RUG 253
thesisstudenten, in 1996-’97 werden er
303 geteld en in 1997-’98 waren er al
327. Het probleem situeert zich vooral
in de Faculteit Letteren en Wijs-
begeerte. In 1995-’96 waren daar 135
thesisstudenten (23% van het totale
aantal laatstejaars), in 1996-’97 waren er
152 (29%) en in 1997-’98 dienden 180
studenten (31%) hun thesis niet in in
hun laatste jaar. In het academiejaar
1997-’98 was meer dan de helft van alle
thesisjaarstudenten dus te vinden in de
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. In
de richting Medisch-Sociale Weten-
schappen waren er 22 thesisjaren
(62,9%) in 1995-’96, 28 (84,8%) in
1996-’97 en in het academiejaar 1997-
’98 waren er 24 (77,4%). Deze richting
is de absolute top in het verzamelen van
thesisstudenten.

OO nn dd ee rr  dd ee  ll oo ee pp
gg ee nn oo mm ee nn
In 1999 is een onderzoek gestart naar
de verschillende oorzaken van het the-
sisjaar. Dit gebeurde op faculteitsniveau
door de leden van Opleidingscom-
missies (OC) en de Kwaliteitscel
Onderwijs (KCO). De resultaten van
dit onderzoek werden naar de Onder-
wijsraad (OR) gestuurd, die in septem-
ber 2000 de verschillende facultaire rap-
porten naast elkaar legde en daaruit
enkele algemene conclusies dis-
tilleerde. De leden van de OR (waaron-
der zeven studenten) stelden vast dat
het thesisjaar ingeburgerd is geraakt,
terwijl het eigenlijk een uitzondering

had moeten blijven. Vier factoren wer-
den aangeduid als hoofdoorzaken van
het thesisjaar, met name het streven
naar een beter studieresultaat, de hoge
studielast in het laatste jaar, een slechte
opvolging en op sommige plaatsen een
slechte infrastructuur die het werken
aan een scriptie aanzienlijk kan vertra-
gen. De mogelijke hoge studielast in
het laatste jaar mag nog niet leiden tot
conclusies aangezien de onderwijsraad
nog laat uitzoeken of de studielast
effectief te hoog is. Wat de opvolging en
begeleiding van thesisstudenten betreft
is men het over eens dat die soms te
wensen overlaat. De promotor heeft
geen tijd of de student is niet vol-
doende voorbereid om problemen zelf-
standig op te lossen. Het resultaat van
een slechte opvolging is dat de thesis
niet afraakt en dat de student gedwon-
gen wordt om een thesisjaar te nemen.
In een aantal richtingen wordt dit pro-
bleem gedeeltelijk opgevangen door in
de eerste licentie een vak ‘thesisvoor-
bereiding’ in te lassen. Dit vak zet stu-
denten ertoe aan om bijtijds hun scrip-
tie aan te vatten en door regelmatig
contact met een professor zijn zij
verzekerd van een zekere opvolging.

Het resultaat van het onderzoek is
belangrijk. Het staat niet vast dat stu-
denten na een thesisjaar hun thesis ook
effectief krijgen afgewerkt. Misschien
dient een groot aantal thesisjaarstuden-
ten om allerlei redenen zijn thesis nooit
in. Geen scriptie wil zeggen geen diplo-
ma. Zo wordt het thesisjaar een
sluipend gif dat veel stille slachtoffers
maakt.

De nieuwe regeling  voor overdrachten
naar een thesisjaar staat klaar en
duidelijk uitgelegd in het Vademecum
voor studenten (2000-2001). Deze info-
brochure is te verkrijgen in het Advies-
centrum voor studenten, Sint-Pieters-
plein 7.

TThheessiissjjaarreenn bblliijjvveenn vvoooorr
hhooooffddbbrreekkeennss zzoorrggeenn

SSteeds meer studenten opteren noodgedwongen voor een thesisjaar,
een jaar waarin ze zich volledig kunnen wijden aan het schrijven van

hun scriptie. Sommigen combineren dit met een aggregaatsopleiding of
volgen enkele vakken als vrije student. Maar of iedere thesisjaarstudent
zijn doel ook bereikt, blijft een onbeantwoorde, maar niet onbelangrijke
vraag.

Tom Van de Velde
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Ook de Snoeck’s Alamanach is er weer. Het
beheer is al acht generaties in handen van de
familie Snoeck.  Het boek is de oudste Bel-
gische publicatie. Al 219 jaar doorstaat de
uitgave Franse Revoluties, Napoleon I, II en
III, en allerlei wereldoorlogen en conflicten
te lande. Het artikel over hallucinogene
planten in Vlaanderen zal bij u wel in de
smaak vallen. Voor 150 frank is dit boekje
het uwe. Gratis hebben wij hier, voor u, een
interview met de enige echte Burssens. Wis-
ten we niet beter, we zegden dat het
exclusief was.

SCHAMPER: U begon te werken als assistent
in de Afrikanistiek. Nu bent u hoofdredac-
teur van Snoeks en Snoeck’s Almanach.
Toch wel een rare evolutie.
Nico Burssens: “Dat valt wel mee. In 1983
begon ik Afrikanistiek te studeren. In die tij-
den las ik trouwens heel graag Schamper.
Dat was toen nog spits en schalks en ja,
schamper (nu niet meer - nvdr). Je had toen
ook de evoluties in de sociale sector om
over te schrijven, en de democratisering van
het onderwijs. Toffe tijden. Maar toen zijn ze
van tienduizend naar twintigduizend studen-
ten gegaan en ging alles naar de kloten. De
universiteiten willen steeds meer studenten
voor de subsidies, zodat het niveau van de
wetenschap daalt en de universiteit meer
aan public relations doet dan ze zou mogen.
Een gezond liberaal principe natuurlijk,
maar er kunnen niet meer studenten
komen: we zitten met een neerwaartse knik
in de bevolkingspiramide. Het zijn niet
alleen de succesrichtingen die toegankelijk
moeten blijven. Als de vraag van de studen-
ten er is, moet onderwijs georganiseerd wor-
den, al was het maar voor twee man. Het
niveau moet omhoog terwijl het aanbod niet
al te ruim mag zijn. Maar ik was over iets
anders bezig.”

SCHAMPER: Meent u dat nu?
Burssens: “Ja. In 1987 studeerde ik af. Ik

kreeg een reisbeurs toegewezen en vertrok
met de jeep naar Kongo.  Ik was zes maan-
den weg, volop bezig met opzoekingen en
veldwerk. Terug in België kreeg ik een
deeltijds mandaat als assistent aangeboden.
Vijf jaar heb ik die job gedaan. In het begin
ging de wetenschap voor alles en speelde
geld geen rol. Maar na een tijd begon de si-
tuatie krap te worden. Ik kreeg er nog eens
een lesopdracht van zeventien uur in de
week bovenop. Maar de combinatie van
wetenschappelijk werk, lesgeven en hier en
daar wat bijwroeten voor extra geld was niet
meer houdbaar. Toen kwam de vraag van de
VLD om mee te schrijven aan hun buiten-
lands beleid. Ik deed het onderdeel over
Afrika. Ene Guy Verhofstadt, toen nog
VLD-voorzitter, vroeg mij ook andere publi-
caties te verzorgen. Aangezien de univer-
siteit weigerde mij voltijds assistent te laten
worden, koos ik voor de VLD. Het was
boeiend werk maar het had zijn beperkin-
gen:  je moet rekening houden met de ide-
ologie en het was in Brussel. Maar twee jaar
later vroeg Snoecks mij als hoofdredacteur.
Zo wordt iemand uit de Afrikanistiek hoofd-
redacteur van Snoecks, de mooiste job ter
wereld. Je hebt contacten met mensen uit
de kunst, fotografen, schilders, schrijvers.
Mensen die ernstig bezig zijn met hun vak,
die een boodschap brengen.”

”Ik ben zelf nogal een liefhebber van func-
tionaliteit. Een vraag rijst op en onmiddellijk
moet je een antwoord klaarhebben. Je moet
op situaties reageren volgens de middelen
waarover je beschikt. Bij het drukken van
een boek moet ook bijzonder snel
gereageerd kunnen worden op problemen.
Een wetenschapper doet dat anders. Die zit
neer, denkt heel lang na over iets, rookt een
pijp, kijkt eens naar het plafond en veran-
dert een woord in zijn artikel waarvan hij de
inhoud een jaar later op een colloquium zal
meedelen. Zo niet in de journalistiek na-
tuurlijk.”

SCHAMPER: Jullie verschijnen maar eens
per jaar. Hebben jullie dan geen last van
snellere maandbladen en dergelijke?
Burssens: “Het is al gebeurd dat bladen die
vaker verschijnen onze onderwerpen
hebben ‘afgepakt’. Dan hebben we twee
mogelijkheden. Ofwel kunnen we nog
afbellen. Als het artikel al geschreven is en
de foto’s al getrokken, betalen we die
mensen maar zijn we het onderwerp jammer
genoeg kwijt. Ofwel is alles al gedrukt en zit-
ten we met een groot probleem. Daarom
proberen we de Snoecks zolang mogelijk
klaar om te drukken te houden. Verschijnt
er na het drukken toch nog iets
gelijkaardigs, dan is dat pech. Alle publi-
caties ter wereld putten uit dezelfde vijver.
Ofwel schrijft men steeds weer hetzelfde
over mensen die zeer goed gekend zijn, het
BV-syndroom. Ofwel bericht men over
zaken die belangrijk zullen worden. Dan
moet je de anderen een stap voor zijn. Wij
zoeken ieder jaar een dertigtal onderwerpen
waarvan we vermoeden dat ze actueel zullen
worden door evoluties in de maatschappij.
Avant-garde en wegbereiders, daarover gaat
het bij ons. Snoecks heeft de bedoeling
onderwerpen uit te diepen of aan te bren-
gen die normaal niet aan bod komen in
kranten of tijdschriften en dat door interna-
tionaal te zoeken. Soms gebeurt het dat drie
of vier publicaties overal ter wereld denken
aan één onderwerp. Dat is geen hype, maar
wel een plotse grotere belangstelling. Hoe
komt dat? Onverklaarbaar. Het Internet zal
daar ook wel in meespelen.”

CCoommmmeerrcciieeeell  ggeelluull
SCHAMPER: Snoecks heeft, ondanks het
bloot, toch een bijzonder positief imago en
is in veel woonkamers prominent aan-
wezig.
Burssens: “Ja, dat is iets waar ik ook regel-
matig over nadenk. Snoecks is een fami-
lieboek, Playboy een mannenblad. Snoecks
brengt wel naakt, maar nooit vulgair. Veeleer
artistiek, toegankelijk naakt, nooit om te
choqueren. Ook op de cover staat bloot
maar men ziet ‘niets’. Bij een mannenblad
zou de arm van het model naast haar borst

IIss ddee nniieeuuwwee  Snoecks er?
HHooooffddrreeddaacctteeuurr NNiiccoo BBuurrsssseennss oover vanalles en veel meer

JJa, de nieuwe Snoecks is er! De derde worp van hoofdredacteur Nico
Burssens. Wij gingen praten met de man en kwamen te weten hoe de

studie Afrikanistiek tot de ‘mooiste job van de wereld’ kan leiden, dat wij
allen voyeurs zijn, dat een vrouw mooi is en een man lelijk en dat wij vijf
exemplaren van het mooi ogende jaarboek mogen weggeven.

Nico Burssens: “Geen foto van mij dus. Ik vermoed dat
de studenten meer zullen hebben aan haar dan aan mij.
Haar gezicht prikkelt de fantasie meer dan het mijne.”
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gelegen hebben. Sommige mensen hebben
er geen last mee om Playboy op de kof-
fietafel te leggen, anderen wel. Dat zijn per-
soonlijke grenzen. Snoecks is deftig. We

hebben de reputatie sinds de jaren zeventig
naakt te brengen. Maar het zijn geen  foto’s
om knoerten van erecties van te krijgen.
Mijn eigen zoon van acht kijkt ook in de
Snoecks en vindt dat mooi.”

SCHAMER: En het frontale mannelijke
naakt?
Burssens: “De penissen staan erin omdat
dat past bij het artikel. De fotograaf gaat op
zoek naar mensen van het Derde Millenni-
um. De huid is de omslag van elke mens,

een getuige van ons verleden, wie we zijn.
Het mannelijke naakt kan omdat alles
evolueert. Grenzen en normen verschuiven.
Wij moeten leren leven met het mannelijke

naakt. Voor
mannen is
het lastiger
naar blote
mannen te
k i j k e n .
V r o u w e n
zijn dan
weer blij
verrast. We
kregen al
jaren aan
een stuk
b r i e v e n
met de
vraag wan-
neer er
eens man-
nelijk naakt
in de
S n o e c k s
z o u
komen. De
g e l e g e n -
heid deed
zich voor in
het kader
van het
project van
d e
fotograaf .
Een man-
nenlichaam
is minder
mooi, heeft

een andere bouw. Er staan lelijke mannen in
maar de mensen moeten opgevoed worden
dat te aanvaarden. En we moeten daar ook
niet hypocriet over doen: als we naakt bren-
gen, brengen we naakt. De fotograaf heeft
de mensen gefotografeerd zoals ze zijn.
Haarscherp. Perfecte fotografie. Toch vind ik
het raar dat het bij de mensen vreemd
overkomt. Telkens weer gaan die
wenkbrauwen omhoog als we personen
tonen zoals ze zijn. Wij brengen geen
pornografische foto’s als dat een grotere

verkoop zou opleveren. We blijven binnen
het kader van wat wij denken dat Snoecks is
en wat volgend jaar toonaangevend zal zijn.
Al de rest is commercieel gelul.”

SCHAMPER: Zijn we nu in Vlaanderen
preuts of juist heel open in die dingen?
Burssens: “In Vlaanderen is er tegen-
woordig uitermate veel exhibitionisme en
een ongelooflijk groot voyeurisme. Televisie
is een indringer in het gezin. Vroeger sprak
men, nu kijkt men. Neem Big Brother. Zij zit-
ten opgesloten, doen volstrekt niets en wij
gapen daarnaar. Als exhibitionisten zijn ze
heel tevreden met de aandacht. Ze krijgen
de kans op vijftien minuten beroemdheid en
maken daar gretig mis- of gebruik van. We
zijn heel slecht bezig. Ofwel komt er nu een
ongelooflijk slap vervolg op Big Brother
ofwel iets dat nog veel straffer is. Wat gaat
dat zijn? Wat kan nog onnozeler dan dat?
Niet-relevante personen krijgen een medi-
um en wij zijn de grote idioten die kijken. Na
een tijdje is er gewenning bij het publiek en
veroordeelt de hysterische massa die alles
gelooft de mooie zaken samen met de min-
der mooie.  Gelukkig worden er toch nog
veel boeken gelezen. Het aanbod is ook
enorm groot, er worden er zeer veel
verkocht. Ik hoop dat ze ook gelezen wor-
den. Boeken staan natuurlijk chic in huis.
Vooral de Snoecks dan.”

Schamper geeft vijf exemplaren van de
nieuwe Snoecks weg! Bent u bereid 440
frank te geven voor 640 pagina’s, ga gerust
uw gang. Wilt u het boek boordevol interes-
sante reportages, een hoop artistieke
borsten en enkele frontale penissen gratis
opgestuurd krijgen, mail ons dan snel hoe
zwaar u denkt dat de nieuwe Snoecks is.
Stuur uw antwoord naar schamper@stu-
dent.rug.ac.be en vermeld zeker naam en
adres. De vijf personen die het minst foute
antwoord geven, mogen elk een Snoecks in
hun brievenbus verwachten. Met de groeten
van Nico Burssens.

wee  SSnnooeecckkss eerr??
nss oovveerr vvaannaalllleess eenn vveeeell  mmeeeerr

Nico Burssens: “Geen foto van mij dus. Ik vermoed dat
de studenten meer zullen hebben aan haar dan aan mij.
Haar gezicht prikkelt de fantasie meer dan het mijne.”

TTéé VVéé  DDMM
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De diergeneeskunde is sinds 1997 overge-
bracht naar de uitgestrekte terreinen aan de
Salisburylaan in Merelbeke. Oorspronkelijk
stond er maar één gebouw, waarrond in de
jaren ‘90 een soort moderne pagodes wer-
den gebouwd. Architect was Bob Van
Reeth, de man die er in opdracht van de
Vlaamse Gemeenschap voor moet zorgen
dat er in Vlaanderen een paar architec-
tonisch verantwoorde gebouwen neerge-
poot worden.

DDee zzoonnddvvllooeedd
Studenten die in juli in ons Belgenlandje zijn
gebleven, hebben het aan den lijve onder-
vonden.  Om het eufemistisch uit te
drukken: het regende zo af en toe.  Eind juli,
toen alle regenwormen al lang verzopen
waren, kon de Merelbeekse bodem het
water niet meer slikken.  Op maandag 24 juli
zorgde een hevige stortbui voor de
genadestoot: het liep in een mum van tijd
onder. Het waterbekken dat  het uitzicht van
de faculteit domineert, zat al overvol en ook
het bestaande afwateringssysteem kon de
ramp niet verhelpen.
Gelukkig werd enkel het oudste deel van de
faculteit getroffen, de nieuwbouw bleef ge-
spaard.

Om te illustreren hoe snel het water steeg:
bijna verdronken een prof en twee
brandweermannen. Professor Jan Van
Hoof ging zich met de brandweermannen
vergewissen van de situatie in de kelder,
toen twee deuren blokkeerden door de
druk van de watermassa. Pas toen het water-
niveau aan beide kanten van de deuren
gelijk was, konden de ongelukkigen
ontsnappen uit hun hachelijke positie. 

RRaaddiiooaaccttiieeff  rreekk
Indien de echte ramptoerist in u nog niet
bevredigd is, geen nood.  De dierge-
neeskunde had nog een fors krulstaartje in
petto.  In de kelder lag immers het radioac-
tief afval van de faculteit opgeslagen.  De
brandweer was al volop aan het pompen
toen een attente wetenschappelijk mede-
werkster alarm sloeg.  Onmiddellijk werd
het pompen gestaakt en werd Luc Rom-
bout, de coördinator noodoperaties, erbij
geroepen.  Het radioactief afval zat in een
metalen kooi in een afgesloten lokaal.

Gelukkig lag alles op de bovenste rekken,
zodat problemen uitbleven.  Verschillende
controles hebben aangetoond dat er tijdens
de problemen geen gevaar voor contami-
natie is geweest, ook niet voor de
brandweerlui.

1188 mmiilljjooeenn iinn hheett  wwaatteerr
Uiteindelijk is het water tijdens de overstro-
ming gestegen tot maar liefst 1,60 meter.
Vooral de infrastructuur heeft het zwaar te
verduren gekregen.  De kelder werd niet
enkel gebruikt als opslagruimte, maar bood
ook onderdak aan enkele practicumzalen,
een computerzaal en een bibliotheek. De
telefooncentrale die geïnstalleerd was in de
kelder, was goed voor de schroothoop.  Ook
de elektriciteitsleidingen hebben hun ont-
moeting met de watermassa’s niet echt goed
verteerd.

De herstellingen zijn nagenoeg afgerond.  In
eerste instantie moesten de telefooncentrale
en het elektriciteitsnetwerk in orde worden
gebracht. Maar er zijn ook al maatregelen
genomen om dergelijke problemen in de
toekomst te vermijden. Tijdens de water-
snood kon het water onbeperkt binnen-
stromen langs de verluchtingsluiken van de
gebouwen.  Voor die verluchtingsluiken
worden er nu muurtjes gemetseld.  In de
traphallen komen keermuren, zodat zelfs in
het ergste geval een deel van de gebouwen
gespaard blijft.  Verder is er een studie ge-
pland van de waterhuishouding van de hele
site, een project dat zal gebeuren in samen-
werking met het Merelbeekse gemeen-
tebestuur.

De factuur voor alle herstellingen en pre-
ventieve maatregelen is opgelopen tot 18
miljoen.  Toch zorgden deze onverwachte
uitgaven niet voor een kater bij de financiële
verantwoordelijken van de universiteit.  De
begroting van de RUG bevat een aparte post
voor onvoorziene uitgaven, zoals kosten na
een watersnood. U merkt het: aan onze
Alma Mater weten ze iets af van crisisma-
nagement. Oefening baart kunst.

DDiieerrggeenneeeesskkuunnddee lloooopptt oonnddeerr

MMenig student met een dijk van een tweede zit zal wel eens gesakkerd
hebben dat de unief de boom in kon. Een variant van deze verwen-

sing leek eind juli werkelijkheid te worden aan de Faculteit Dierge-
neeskunde. Iedereen herinnert zich wel dat de eerste vakantiemaand let-
terlijk in het water is gevallen, en dat er in heel Vlaanderen ernstige water-
problemen waren. Ook de universiteit ontsnapte niet aan de ellende. In de
stormnacht van 24 op 25 juli werden de hemelsluizen opengezet boven
Gent en omstreken. Al het water vloeide richting Merelbeke, en uitein-
delijk hield de watermassa halt aan de Faculteit Diergeneeskunde. Gevolg:
achttien miljoen frank schade.

TToomm DDee PPaaeeppee

NNeett ggeeeenn pprroobblleemmeenn mmeett rraaddiiooaaccttiieeff  aaffvvaall

foto: V.Janssens

De factuur voor alle herstellingen en pre-
ventieve maatregelen liep op tot 18 miljoen.
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Wellicht té ver van ieders bed, maar binnen
een achttal maanden bittere ernst. Iedereen
kent ze wel, de verhalen in de trend van:
deze prof geeft een officieuze vrijstelling
naar de tweede zittijd, een andere helemaal
niet, een derde maakt het zelfs mogelijk je
punten te behouden in een bisjaar zonder
dat je officieel recht had op dergelijke over-
dracht. Om verwarring te voorkomen: de
term vrijstelling slaat enkel op het wegvallen
van vakken op basis van een eerder behaald
diploma van hoger onderwijs. Alle andere
mogelijke gevallen zijn overdrachten.
Een officieuze overdracht is onwettig.

EE ee nn  uu ii tt zz oo nn dd ee rr ii nn gg  oo pp
dd ee rreeggeell
Ook vorig academiejaar deed Prof. Fer-
nand Vandamme zijn belofte: “Stu-
denten van de 1e kan Psychologie &
Pedagogie die in de 1e zittijd op het vak
Logica tussen tien en twaalf op twintig
behalen krijgen een overdracht naar de
2e zittijd”. Reactie bleef niet lang uit.
Enkele studenten vroegen in een ano-
nieme e-mail aan Rector Willems dit nader
te bekijken.  Nadat er geen antwoord volgde
stuurden zij opnieuw een e-mail.  Ze
dreigden ermee naar de Raad van State te
stappen wegens de schending van het
gelijkheidsprincipe. Als voor één of
meerdere studenten een uitzondering
gemaakt wordt, moet dat ook kunnen voor
alle andere jaren en alle andere richtingen,
zo menen zij.

EEeenn llooggiisscchhee oopplloossssiinngg
Professor Vandamme en Decaan Geert
Desoete van de Faculteit Psychologische en
Pedagogische wetenschappen verzekerden
de rector dat het reglement niet geschon-
den werd.  Men vond namelijk een “aan-
nemelijke” oplossing:  de studenten aan wie
een overdracht beloofd was, moesten tot

hun grote verbazing even langskomen voor
een examen bij de prof in kwestie.  Er was
vooraf beloofd dat ze zich er van af konden
maken door een handtekening te komen
zetten, maar nu dienden zij zich één voor
één aan te bieden in een lokaal waar ze mon-
deling werden ondervraagd. Inmiddels leg-
den de andere studenten een schriftelijk
examen af. Ze kregen een zeer algemene
vraag voorgeschoteld in de aard van “Wat is
Logica?”. Ondanks het feit dat het voor de
meeste studenten een peulschil was om

hierop te antwoorden, stonden er toch
enkele met hun mond vol tanden. Alles lijkt
in orde: er werd van elke student examen
afgenomen.  Bij de ene groep gebeurde dit
echter schriftelijk, bij de andere mondeling.
Gelijkheid noemt men dit.

JJ aa  PP rr oo ff ee ss ss oo rr ,,  ii kk  kk oo mm
ssttrraakkss uuww ggrraass aaffrriijjddeenn
Professoren nemen bij het verlenen van
deze officieuze vrijstellingen een grote ver-
antwoordelijkheid op zich.  “Af en toe”, zo
vertelde men op de Centrale Studenten-
administratie, “ziet een student wel eens
zijn diploma tenietgedaan worden doordat
een van zijn medestudenten zich achteraf
tot de Raad Van State wendt.  Gelukkig voor
de meeste studenten zijn deze praktijken
moeilijk te bewijzen.  De student heeft

echter geen been om op te staan als de prof
plots van idee verandert, de afspraak
gewoon vergeten is, of overleden blijkt te
zijn.

Veel professoren geven officieuze over-
drachten in de overtuiging “dat het al moei-
lijk genoeg is”.  Wellicht was dit ook de
bedoeling van Prof. Vandamme.  Maar wat
als enkele studenten zulke overdrachten
krij-gen, en andere niet?  Wanneer een per-
soon een ander beoordeelt, dient dat te
gebeuren in alle openheid en objectiviteit.

WWaaaarr hheett  ggrraass ggrrooeenneerr iiss
Goed om weten is ook dat wie het systeem
van de Open Universiteit volgt zijn examens
kan spreiden, op eigen tempo kan werken

en punten van de afgewerkte Modules
(leerstofblokken) zonder problemen
kan overdragen. Je kan in dit parallel-
systeem weliswaar een beperkt aantal
studierichtingen volgen en het kost je
ook een veelvoud van wat het je als
gewoon student zou kosten; maar het
toont aan dat het ook anders kan.

In vele landen is er reeds een Creditsys-
teem ingevoerd. Studenten die voor
een opleidingsonderdeel slagen, kun-
nen hun punten steeds behouden. Dik-

wijls is het ook niet vereist een twaalf te
behalen, maar is een tien al voldoende. In
het kader van de uniformisering van het
Europese onderwijs is men momenteel al
goed op weg.  Via het European Communi-
ty Course Credit System (ECTS) systeem
worden leerinhouden vergeleken en wordt
het zeer eenvoudig om behaalde punten te
transfereren tussen de verschillende
Europese Universiteiten onderling.

Laten we hopen dat men niet vergeet deze
hervormingen ook lokaal door te voeren.
Zoniet wordt het eenvoudiger je eigen Uni-
versiteit de RUG toe te keren en met je pun-
ten in zeg maar Uppsala  verder te studeren.

BBeetteerr eeeenn ttwwaaaallff  iinn ddee hhaanndd 
ddaann eeeenn ttiieenn iinn ddee lluucchhtt

DDe omzendbrief van Rector Willems drie jaar geleden herinnerde er ons
nog eens aan: de minimumscore die een student dient te behalen om

overdracht van examencijfers te verkrijgen is twaalf op twintig. Studenten
die minder dan twaalf behalen op een vak kunnen dit niet overdragen.
Voor een overdracht naar een volgend jaar is ook een gemiddelde vereist
van vijftig procent.

SS tt ii jj NN

Hoe behoud ik mijn punten?

foto: V.Janssens
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Een webcam is een kleine camera die via internet
beelden kan doorzenden naar een webpagina. En
dit alleen maar met de bedoeling om andere
mensen te entertainen. Natuurlijk kunnen web-
cams ook gebruikt worden voor de meer ernstige
kant van het leven, van conferentiegesprekken tot
groepsvergaderingen, noem maar op. Met een
beetje fantasie en inlevingsvermogen is het niet
moeilijk om verder te denken.

KKooeell......
Kast. Daar kan je in binnenkijken. Een Zweeds
gezin in Stockholm heeft een webcam in de
koelkast geïnstalleerd. Klik vooral op Latest Ope-
nings, waarop je kan nalezen wanneer iemand in
de ijskast is geweest. Op zoek naar schimmel dus
in de frigo van een doordeweeks Zweeds gezin.

Jennifer van Jennicam is een pioneer op het
gebied van voyeurisme. Zij was een van de eerste
die een webcam bij haar thuis installeerde en de
wereld vierentwintig uur op vierentwintig een blik
gunde op haar privé-leven.

Als je wilt weten of Nederlanse kotstudenten ook
een zootje maken, dan kan je bij de flat terecht. Vijf
studenten delen lief en leed, maar natuurlijk zitten
ze niet opgesloten zoals bij Big Brother.

De Big Brother camera’s zelf dan. BB is vieren-
twintig uur op vierentwintig te volgen op het
www. Helaas moet wel vermeld worden dat hier-
voor een stevige computer nodig is met een snelle
modemverbinding of zelfs met een adsl-lijn. Met
de Macintosh G4 van Schamper lukt het maar net

(voor de kenners). Als je er toch in slaagt om de
cam’s te openen kan je probleemloos de lot-
gevallen van Betty, Katherine, Bart, Frank, Jeroen
en Steven volgen. Ook die beelden die niet uitge-
zonden worden. Je zal er maar behoefte aan
hebben.

Wil je graag rustig in je zetel genieten
van een avondje discotheek of ben je
gewoon het nieuwsgierig-naar-maar-
zou-er-zelf-nooit-binnenstappen type.
Wel dan is de perfecte oplossing te vin-
den bij de webcam van Zillion in
Antwerpen. Speur naar drugtransac-
ties, geniet (?) van de muziek, de
ambiance en dat allemaal vanuit je luie
zetel. Ook hiervoor heb je weer een
snelle computer nodig met een snelle
internetconnectie. Spijtig dat vergeten
wordt dat ook veel mensen surfen met
oudere computers, zelfs met trage
verbindingen (cf. rugnet).

DDee wweerreelldd rroonndd iinn 88
mmii nn uu tt eenn
Snuif je toch liever wat meer cultuur op? Geniet je
graag van een zonsopgang in Waikiki-beach? Maar
helaas, je vakantiebudget is nogal beperkt en
eigenlijk ben je bang van vliegen en ben je aller-
gisch voor zonnenschijn? Dan is er altijd nog een
leuke ersatz te vinden met webcams op tropische
plaatsen. Wel het risico lopend dat je in slaap valt
achter het beeldscherm kan je genieten van een
webcam die gericht is op een strand aan de Stille
Oceaan. Behalve als er storm is, een tamelijk saai

uitzicht, geef ons dan maar the real thing. Een site
waarop je verschillende stranden terug vindt, is
natuurlijk mooi meegenomen. Zo kan je nagaan
of je touroperator je niets wijs wil maken als die
zegt dat het altijd stralend weer is aan die kust.

Of als je geniet van een winterlandschap, maar lie-
ver geen vriestenen wil, ook geen probleem. Met
volgende websites lukt het wel. In Juneau, Alaska
vertrok het laatste cruiseschip begin september
naar zuidelijker oorden. Kijk wat verder nog
gebeurt in dit pittoreske haventje voor alles
dichtvriest.

Toch liever de sportieve kant op? Geen probleem,
skipistes genoeg. Rustig toekijken hoe een lawine

ontstaat? Volg gewoon ski-avonturen live via het
World Wide Web. Of geniet van een taxiritje tussen
Aspen en Las Vegas, met een knotsgekke taxidri-
ver.

NNeessssiiee eenn YYaannnniicckk
Een van de leukere locaties waar een webcam op
gericht staat, is ongetwijfeld het mysterieuze meer
van Loch Ness in Schotland. Nessie laat zich tot nu
toe niet zien, maar misschien komt hier verande-
ring in als er binnenkort ook webcams live vanuit
het meer zelf uitzenden. Kan Nessie ontsnappen
aan de onderwatercams? Wij hopen alvast van wel.
Nessie is niet het enige stukje Schotland waar ca-
mera’s op gericht staan. Heel het Verenigd
Koninkrijk kan online bezocht worden. De
geneugten van Engelse landschappen zonder het
klimaat dus.

Voorlopig heeft regeringscommissaris Yannick De
Clerck nog geen webcam in zijn bureau geïn-
stalleerd. Misschien een ideetje voor meer
doorzichtigheid in de administratie?
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IIeeddeerreeeenn iiss mmooooii
BBig Brother, sommigen vinden het leuk, anderen vinden het walgelijk

en obsceen. Iedereen heeft er een mening over. Toch is het fenomeen
van binnenkijken in een huiskamer niet nieuw. Sinds de uitvinding van de
webcam wordt het www geteisterd met steeds nieuwe sites waarbij mensen
hun prive-leven live laten zien. Binnenkijken mag, gluren eveneens. Het
fenomeen Big Brother is nog iets anders, daar kunnen de bewoners de
camera niet uitzetten. Gelukkig kan dat met gewone webcams wel. Op
zoek naar leuke webcams dus.

Koelkast:
http://www.electrolux.com/node230.asp
Jennicam: http://www.jennicam.com
De Flat: http://www.digilife.nl
Big Brother: http://www.bigbrother.be (NL:
http://www.bigbrother.nl)
Zillion: http://www.zillion.be
Waikiki: http://www.eng.hawaii.edu/Traffi-
cam/waikiki.html
Stille Oceaan: http://www.pacificacam.com
Als het maar een strand is:
http://www.ilusa.com/links/Beach_Cams.html

Alaska:
http://www.go2net.org/alaska/juneau/web-
cam.html
Ski-fun:
http://www.skibeech.com/webcam.htm
Taxi: http://www.ultimatetaxi.com
Nessie: http://www.lochness.co.uk/livecam
UK: http://www.camvista.com
Yannick De Clercq:
http://aivwww.rug.ac.be/RegeringsComm/cur-
ricul.html 

De URL’s (of waar vind ik die sites?)

KvA
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Studenten overspoelen ieder jaar opnieuw
Gent. Maar hoeveel daarvan op kot zitten, is
een groot raadsel. Het is voor een stad
nochtans erg belangrijk te weten hoeveel
niet-gedomicilieerde bewoners ze heeft.
Niet-gedomicilieerden betalen immers geen

belasting. Slecht dus voor de stadskas.
Bovendien blijkt dat steeds meer belasting
betalende inwoners uit de stad weg
trekken. Het verhuren van koten is een
lucratieve bezigheid voor vele eigenaars.
Een huis verhuren aan verschillende stu-

denten brengt meer op dan hetzelfde huis
verhuren aan een gezin. Huurprijzen voor
gezinnen stijgen en zo ontstond er een
stadsvlucht van 30- tot 45-jarige belastingbe-
talers. Weer slecht voor de stadskas.
Het werd dus tijd om de koten in kaart te
brengen. In 1996 liet de Stad Gent daarom
de bellen van alle studentenkamers tellen.
Zo telden de bellentellers 20.356 bellen.
Het stadsbestuur kwam tot de conclusie dat
dit “een nogal omslachtige manier” was.
Daarom gaat het Gentse stadsbestuur vanaf
dit schooljaar in afspraak met de Univer-
siteit Gent en de acht hogescholen in Gent
meer gegevens over zijn studenten
bijhouden. De gegevens blijven anoniem,
waardoor de privacy gewaarborgd blijft. Zo
wordt bewust geen volledig thuisadres,
geboortedatum, geslacht en studierichting
geregistreerd. Dit was een uitdrukkelijke eis
van de onderwijsinstellingen.
Door de studentenpopulatie in kaart te
brengen kan Ruimtelijke Ordening de
stadsvlucht aanpakken. De Dienst Huisves-
ting probeert zo de nietgeregistreerde
kamers op te sporen. De Mobiliteitsdienst is
dan weer geïnteresseerd in het verplaat-
singsgedrag van de studenten. Op basis
daarvan kunnen voorzieningen zoals fiet-
senstallingen beter uitgebouwd worden.
Peter Lacoere van de Dienst Stedenbow en
Ruimtelijke Planning: “We merken bijvoor-
beeld dat steeds meer kotstudenten met de
wagen naar Gent komen. Ze parkeren hun
wagen dan een hele week in hun straat.
Vaak zitten die studenten met enkelen op
kot. Als meerdere van hen met de wagen
komen, palmen ze soms een groot stuk van
de straat in, wat dan weer voor par-
keeroverlast zorgt in die buurt. Als we een
beter zicht krijgen op welke buurten met
een dergelijke overlast te kampen hebben,
kunnen we maatregelen nemen. Zo kan
men de studenten ontmoedigen in die
buurten te parkeren door een systeem van
betaald parkeren in te voeren. Dit gebeurt
al langer langs de ‘P-routes’.”

Yep

Last of Gast?
Studenten overspoelen Gent

SStudenten die zich dit jaar inschreven moesten ook hun kotadres, type
kot, postcode van het thuisadres en hun vervoerswijze meedelen. Stad

Gent wil met deze informatie verschillende problemen aanpakken.
Schamper ging op onderzoek uit.

advertentie
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We bevinden ons op de set van de ‘edu-
catieve rampenfilm’ die in de week van 9 tot
13 oktober werd opgenomen op de Facul-
teit Landbouwkundige en Toegepaste Biol-
ogische Wetenschappen (FLTBW). Het initi-
atief voor de rampenfilm komt van de

provincie Oost-Vlaanderen en het
ministerie van Binnenlandse Zaken. De film
moet dienst doen als didactisch materiaal
bij een opleiding over crisissituaties die
begin volgend jaar aan openbare besturen,
bedrijven, brandweer- en medische dien-

sten zal worden gegeven. Bedoeling is meer
inzicht te verschaffen in de coördinatie
tussen verschillende hulpdiensten, evacu-
atieprocedures en de omgang met rampto-
eristen.

De FLTBW leverde de locatie van de film, en
maakte van de gelegenheid gebruik om
haar bestaande noodprocedures te eval-
ueren en bij te werken. Om net als vorig jaar

B o e r e n k o t  o n t p l o f t !
Educatieve rampenfilm opgenomen op landbouwfaculteit

De rookgeneratoren waren zowat de onstuimigste figu-
ranten voor de film.

Zichtbaar bezorgd over de situatie slenteren de
studenten naar buiten - “Is dat niet de auto van de
prof met die tak op?”

Het Rode Kruis help de kreunende gewondenweer op de been - of op één been in een geïsoleerd geval.

Met loeiende sirenes stuiven brandweer, politie, rijkswacht en
ambulances maandagochtend 9 oktober de campus aan de
Coupure op. Studenten met brand- en snijwonden strompelen
moeizaam naar buiten. Een helikopter cirkelt boven het binnen-
plein. Rookgeneratoren braken dikke wolken witte rook. Op de
eerste verdieping van blok A is een laboratorium ontploft. Er zijn
vijftien doden gevallen en er is een giftige gaswolk vrijgekomen.
Terwijl de hulp langzaam op gang komt, legt een cameraman de
gebeurtenissen op film vast vanop een hoge brandweerladder.



genomineerd te kunnen worden voor het
milieucharter (zie Schamper 382, de laatste
van vorig jaar) moet de faculteit dit jaar aan
een nieuwe voorwaarde voldoen: ze
moeten procedures ontwikkelen worden
om bij grote ongevallen de impact op
omgeving en leefmilieu te beperken. De
opnames voor de film boden hiervoor een
uitstekende gelegenheid.

Ook de studenten mochten meespelen.
Oorspronkelijk alleen maar om geëvac-
ueerd te worden, maar toen bleek dat de
professionele figuranten hun kat hadden
gestuurd, werden er prompt een dertigtal
vrijwilligers naar de schminkkamer geleid.
De verwondingen die daar met veel was,
schmink en vakmanschap werden aange-
bracht, leidden bij bepaalde studenten tot
uitspraken in de aard van “Zoude gij nu
echt niet naar het ziekenhuis gaan
daarmee?”.
Gelukkig waren de buurtbewoners wel alle-
maal op voorhand verwittigd.

Om alvast beter voorbereid te zijn op de
volgende ramp organiseert het Boerenkot
van maandag 6 tot donderdag 9 novem-
ber opnieuw een grote bloedinzamelings-
actie onder de welluidende naam: ‘Bloed-
serieus’. Als je bloed geeft op 6/11 in de
Decascoop, op 7/11 in de Ledeganck, op
8/11 op het boerenkot zelf, of op 9/11 in het
SMAK kan je de overlevingskansen bij hun
volgende ramp verhogen en mag je boven-
dien naar de boerenkotfuif op dinsdag 14
november in de Vooruit.

13

o t  o n t p l o f t !
fi genomen op landbouwfaculteit

Ook de hulpdiensten figureerden in de rampenfilm.
De stroom prioritaire voertuigen werd gezwind naar de ramp toe-
geleid door deze behulpzame agent.

Boerenkot levert het ultieme bewijs:
Roken schaadt de gezondheid!

p de been - of op één been in een geïsoleerd geval.

David De Wolf

foto’s: David De Wolf
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De richting Afrikaanse Talen en Culturen
roept bij vele mensen wel eens exotische
denkbeelden op. Een groepje alternatief
uitgedoste lieden zit op de grond geschaard
rond een donkere man, die half in trance en
met vuurspuwende ogen geheimzinnig
proza uitstoot. Dat is dan het vak ‘De litera-
turen van Afrika I’. Zo gaat het er dus niet
aan toe. Afrikaanse Talen en Culturen is een
linguïstische opleiding die goed te
vergelijken is met andere, zoals Slavistiek,

Oosterse Talen en Culturen, Germaanse of
Romaanse. De waarde van de opleiding is
eveneens – wat u ook moge denken –
groot. Afrika is een extreem veelzijdig en
omvangrijk studiegebied. De afgestudeer-
den schrijven bovendien: “We hebben
ervaren dat we een vrij goede uitgangsposi-
tie hebben op de huidige arbeidsmarkt. In
tegenstelling tot wat men zou denken, zijn
er wel degelijk heel wat arbeidsmogelijkhe-
den.” De opleiding is dus gewild én nuttig.
Toch zijn er volgens de briefschrijvers
opmerkingen te maken over de opleiding
die onze universiteit aanbiedt.

DDee kkllaacchhtteenn
In een eerste deel van de brief worden de
pijnpunten binnen de opleiding opgesomd.
De afgestudeerden klagen over de
gebrekkige basiskennis die de studenten
aangeboden wordt. Sommige algemene
vakken van de eerste en de tweede kandi-
datuur geven een aanzet, waar uiteindelijk
weinig mee gedaan wordt in de vakken die

specifiek zijn voor de opleiding. 
“Ook is en blijft het een grote frustratie”,
gaan de schrijvers verder, “dat we na een
vierjarige opleiding die in hoofdzaak lin-
guïstisch georiënteerd is, geen enkele
Afrikaanse taal beheersen. In contacten met
Afrikanen moeten ook wij ons, op enkele
beleefdheidsformules na, behelpen met een
of andere Europese taal.” Iets verder schrij-
ven ze: “In andere vakgroepen die zich toe-
leggen op taalkunde, wordt er veel aandacht

gegeven aan actieve taalbe-
heersing; wij zien niet in
waarom voor Afrikaanse
talen niet hetzelfde zou
gelden.” Een alternatief voor
de weinige praktische
vaardigheden die werden
aangeleerd, was de cursus
Praktisch Swahili die aange-
boden wordt door het Ta-
lencentrum. Deze erg geap-
precieerde cursus stond
echter buiten het curricu-

lum, zodat Afrikanisten die niet deelnamen,
in de praktijk in de klas achterop hinkten.
Het feit dat er een aantal studenten extra
geld en tijd wilden investeren, wijst ook
duidelijk op een gemis aan praktische ken-
nis.

DDee oooorrzzaakkeenn
De briefschrijvers sommen ook oorzaken
van de problemen op. De proffen blijven
voor één keer buiten schot. “Het probleem
zit in de zeer gebrekkige middelen waarover
de opleiding beschikt, zowel wat het materi-
aal als wat het aantal docenten betreft.”
Internet kan een modern hulpmiddel zijn
om talen te leren, maar de infrastructuur in
de Rozier laat te wensen over.
Ten tweede zijn er tot op heden in de
kelders van de Rozier twee professoren te-
werkgesteld. Twee professoren voor één
continent? Een overschatting van de
capaciteiten van het personeel, zouden wij
zeggen. Even de situatie vergelijken met een
andere ‘kleine’ vakgroep: de vakgroep Frans

beschikt over vijf zelfstandig academische
personeelsleden. En hier gaat het niet om
een continent met al haar facetten, maar om
één taal.
De brievenschrijvers maken zelf ook enkele
hilarische vergelijkingen. “Het zou erop
neerkomen dat een professor in de oplei-
ding ‘Germaanse Talen en Culturen’ zowel
de vakken Engelse en Duitse taalkunde als
Zweedse literatuur zou moeten doceren. Of,
om de parallel correct door te trekken, in
een opleiding ‘Europese Talen en Culturen’
zowel Nieuwgriekse en IJslandse taalkunde
als Russische literatuur.”

LLaaggee kkwwaalliitteeiitt
”De gevolgen zijn er dan ook naar”, schrij-
ven de Afrikanisten, “Sommige vakken uit
het curriculum worden totaal anders inge-
vuld dan wat die vakken ad nominatum
inhouden. Van andere is de eigenlijke
invulling zo mager dat het eigenlijk helemaal
niets voorstelt. Wij willen hiertegen ageren
omdat studenten recht hebben op een uni-
versitaire opleiding die die naam waardig is.
Wij vallen de opleiding niet af, en realiseren
ons maar al te goed dat er de afgelopen
jaren door de professoren zeer grote inspan-
ningen geleverd zijn om het niveau te ver-
hogen. Maar de gebreken zijn te groot en te
manifest om ze onvermeld te laten.”
De achterliggende oorzaak van de wantoes-
tanden wordt ten slotte in één zinnetje
samengevat: “Wanneer we vergelijken met
andere vakgroepen (zoals Wijsbegeerte,
Middeleeuwse Geschiedenis of Frans), kun-
nen we niet anders dan besluiten dat Afrika
ook binnen de universiteit gemarginaliseerd
wordt.”
De Afrikanisten besluiten hun brief met een
dankwoord omdat de RUG als enige univer-
siteit de opleiding inrichtte en er enkele
jaren geleden ook voor koos om de oplei-
ding te behouden, ondanks onverlaten die
de wens naar een opleiding over het
Afrikaanse continent niet deelden. De rector
alludeerde in zijn snelle maar beperkte
antwoord naar die perikelen. Volgens hem is
er toen genoeg moeite gedaan op zijn
niveau, en moet er nu op het niveau van de
faculteiten gewerkt worden. 

Afrikanisten geven 
commentaar op hun opleiding

EEind september schreven twaalf pas afgestudeerde Afrikanisten een
brief aan ons aller rector. In de brief drukken zij hun appreciatie uit

voor het aanbieden van de opleiding Afrikaanse Talen en Culturen, maar
ze leggen vooral de vinger op de zere plekken van de opleiding.

EVR

De Rift-vallei



15

In bepaalde kringen werd het edito van de
vorige Schamper over Roeland Raes niet
bepaald op gejuich onthaald. De GSR voelde
zich geviseerd, al was daar natuurlijk niets
van aan. Wij verontschuldigen er ons dan
ook voor dat een aantal studentenvertegen-
woordigers niet doorhad dat met ‘enkele
studentenvertegenwoordigers’ niet de hele
GSR bedoeld wordt. Wij willen duidelijk
stellen dat wij de werkwijze van de Gentse
Studentenraad niet afkeuren. Alleen vonden
wij het een beetje beangstigend dat enkelen
- en dus niet de hele GSR - bijzonder veel
twijfel toonden over het formuleren van een
standpunt tegen het Vlaams Blok en Roe-
land Raes.

Joris Roos, voorzitter van de GSR, reageert:

“De aanleiding van de discussie was dat Raes
niet namens het Vlaams Blok maar namens
het Vlaams Parlement in de Raad van Be-
stuur zit en niet of er al dan niet moet
gereageerd worden tegen extreemrechts.
Ook is er wel degelijk een standpunt
ingenomen door de GSR. (Schamper heeft
nooit beweerd dat de GSR geen standpunt
heeft ingenomen - nvdr) Wij hebben
gekozen voor een constructieve reactie in
plaats van een antireactie. Voorts wil ik er
nog op wijzen dat de GSR inderdaad àlle stu-
denten vertegenwoordigt. Er zijn de
allochtone studenten, maar dat als argument
gebruiken om een standpunt tegen
extreemrechts in te nemen gaat niet. Als je
de redenering doortrekt, is het logisch te
zeggen dat wij ook de studenten met

extreemrechtse sympathieën vertegen-
woordigen. We moeten een evenwicht
zoeken tussen allerlei uiteenlopende ideolo-
gieën en ik denk dat we daarin geslaagd
zijn.”

Kan inderdaad goed wezen. Schamper heeft
ook nooit het tegengestelde beweerd. Wij
uitten slechts onze bezorgdheid over het feit
dat enkele mensen liever van niets gebaren
en de gedragingen van Raes afwachten dan
onmiddellijk een duidelijk signaal te geven.
Wat uiteindelijk wel gebeurd is. Nogmaals
excuseren wij ons voor het feit dat u de door
ons aangebrachte nuances niet opgemerkt
hebt.

GSR ontkent hypocrisie
EEeenn rreecchhttzzeettttiinngg ddiiee eerr ggeeeenn iiss..

Voorwaarden :
• Regelmatig ingeschreven zijn als voltijds student aan de uni-

versiteit Gent.
• Minimum geslaagd zijn voor één kandidaats- of licentiaatsjaar

aan de Universiteit Gent
• Een schriftelijke verklaring afleggen dat zij/hij desgevallend

zal afzien van de volgende functies, vermits deze onverenig-
baar geacht worden met de functie van coördinator met de
functie van coördinator van Dienst Studentenactiviteiten.

1. Studentenvertegenwoordiger in de Raad van
Bestuur, Sociale Raad en de faculteitsraden of de raad van een
met de faculteitsraden gelijkgesteld orgaan.

2. Werknemer van de Universiteit Gent in een
andere functie dan coördinator door een arbeids-
overeenkomst met de Dienst studentenactiviteiten.

3. Uitoefenen van een bestuursfunctie binnen
een erkende vereniging van de Dienst studentenactiviteiten.

Taken :
• Het beheer van de aanvragen voor erkenning van de studen-

tenverenigingen en voor de subsidiëring van de door de uni-
versiteit erkende studentenverenigingen.

• Het begeleiden en adviseren van verenigingen die een erken-
ning of een verlening van de erkenning willen aanvragen.

• De contacten van de Dienst Studentenactiviteiten met de uni-
versitaire overheid en met de buitenwereld.

• Het beheer van de subsidies ter beschikking gesteld door het
universiteitsbestuur, de controle op de juist aanwending van
de ter beschikking gestelde financiële middelen en het sig-
naleren van onregelmatigheden aan het universiteitsbestuur.

• Het beheer van, het toezicht en de controle op de infrastruc-
tuur van het studentenhuis “De Brug”.

• De coördinator dient 10 uren per week, volgens het uur-
rooster opgenomen in zijn arbeidsovereenkomst, spreekuur
te houden ten behoeve van de studentenverenigingen en dit
tijdens de weken van effectieve onderwijsactiviteiten en
inhaalactiviteiten zoals bepaald in de academische kalander.

Vergoedingen :
• Zoals vastgesteld volgens de barema’s binnen de Universiteit

Gent.
Duur van het Mandaat :
• Het mandaat gaat in op 1 januari 2001 en eindigt op 31

december 2003.

Gegadigden dienen hun kandidatuur schriftelijk in te
dienen en persoonlijk af te geven bij het secretariaat van
de Dienst Studentenactiviteiten, St. Pietersnieuwstraat 45
te 9000 Gent (studentenhuis “De Brug”) en dit tegen uiter-
lijk 16 november 2000. Een ontvangstbewijs wordt toege-
kend. Zij dienen tevens een verklaring te ondertekenen
dat ze voldoen aan de voorwaarden. Na afsluitdatum zal
een examenprogramma aan de kandidaten aangetekend
worden toegestuurd. De kandidaten zullen worden uitge-
nodigd voor de selectieproeven die nog in de loop van de
maand november georganiseerd zullen worden.
St.-Pietersnieuwstraat 45, B-9000 Gent Belgium
tel. +32(0)9 264.70.85 fax + 32(0)9 264.35.70
e-mail: secretariaat@student.rug.ac.be
http://www.student.rug.ac.be

VACATURE
Coördinator Dienst Studentenactiviteiten

advertentie
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In een bijna middeleeuws epische stijl
vertellen de auteurs het verhaal van de sim-
pele maar koene boerenpummel Karl. Hij
houdt zich bezig met het sleutelen aan race-
motors en het plegen van kleine terroristi-
sche acties tegen de bezettingsmacht van de
kwaadaardige As. Om het plaatje compleet
te maken moet er natuurlijk nog een ver-
wende prinses en een jaloerse edelman
bijgezwierd worden. De plot ontrafelt zich
vanzelf, Karl en de prinses gaan kindjes
maken maar de snode edelman steekt hier
een stokje voor. Hij zorgt ervoor dat Karl
verbannen wordt naar de reïntegratiepla-
neet om daar tot een gevoelloze vechtma-
chine te worden opgeleid. Tot zover de
eerste reeks. De verhaallijn is klassiek en op
het randje van voorspelbaar, maar je bent

een kniesoor als je daar op let.

De intriges die je al van ver voelt aankomen
vormen juist een houvast in de stortvloed
van beelden die Trantkat en Morvan op je
afvuren. Met een werkelijk magistrale en
wervelende stijl gaan ze van rauw geweld
zonder enig probleem over naar gevoelige
intimiteit. De inkleuring is een lust voor het
oog en de schakeringen geven perfect de
sfeer van het moment weer. De paginaop-
bouw is ronduit flitsend en de constant wis-
selende standpunten maken van deze
stripreeks een GTI zonder snelheidsbegren-
zer op de Duitse snelwegen. Per album 32
pagina’s pure adrenaline. Voluit genieten
maar na inderdaad al 32 bladzijden is je
nieuwe strip niet nieuw meer. De prijs is in

verhouding, maar
met zo’n ver-
slavende reeks
gaat dat argument
nauwelijk op.
Daarbij komt nog
eens dat de ver-
schijningsdata erg
onregelmatig zijn
en dat de reeks nu
al een tiental
maanden stil ligt.
Dit alles maakt van
de reeks HK een
ware beproeving,
maar geloof me, het is het waard. Laten we
dus, zoals de titel al een beetje suggereerde,
gezamenlijk onze vingers en duimen
aflikken maar oppassen voor de afgebeten
nagels.
HK door Trantkat en Morvan, uitgeverij
Arboris.

••                 RReecchhttzzeettttiinngg                 ••
In de vorige Schamper werd verkeerdelijk bericht dat de
Sint-Hubertusresto, die het studentenrestaurant De Brug
moest vervangen tijdens de renovatie, ook na de herope-
ning van De Brug zou blijven bestaan. Dat is niet het geval.
Sorry dus voor de mensen die hun schouder de vernieling
inbeukten, denkend dat de deur van de Sint-Hubertus
gewoon een beetje klem zat. Achter die deur bevindt zich
voortaan niets dan leegte. Volgens het artikel zou alleen de
cafetaria van de economie verdwijnen. Natuurlijk is dat
onze fout niet: wij wijzen met een beschuldigende vinger
naar onze bron.

••                   NNoooott  bbiijj  ddee ccoovveerr                  ••
Wat een lelijke cover, zien we u al denken. Gelijk heeft u. Maar
lelijkheid deed er even niet toe toen we met het concept ervoor op de
proppen kwamen. Herinnert u zich nog de jaren tachtig? Die periode
waar de computers drie dimensies toonden door een fluogroen oplich-
tend raster? Herinnert u zich die oude film nog, Star Wars, waarin
Luke Skywalker de Death Star vernietigt onder begeleiding van een
driedimensionaal sleufachtig computermodel? Wel, nostalgie naar die
eerste rastermodellen leverde de cover op. Een terugkeer naar de
analoge digitaliteit van de jaren tachtig om te verwijzen naar een
toekomst waar er geen tandartsen meer zullen zijn om uw mond te
betonneren. En waarom die rode kleur? Wel, er is een socialist in
Schamper geïnfiltreerd en die stond de hele tijd met een riotgun te
dreigen bij het maken van de cover. Vandaar.

••        GGeezzoocchhtt ::  KKoottssttuuddeenntteenn       ••

Voor een nieuwe reeks over studenten en het studenten-
leven in Gent zoekt De Gentenaar studenten die ons een
blik in hun kot gunnen. Door de studenten iets te laten
zeggen over hun kot, willen we hun het verhaal laten
vertellen over hun leven als student in Gent. Bedoeling is
om studenten(koten) te vinden die zoveel mogelijk ver-
schillen. Zo krijgen we telkens een ander verhaal en kun-
nen we een staalkaart presenteren van de Gentse studen-
ten, uiteindelijk een belangrijk deel van de Gentse bevolk-
ing.

Dat kan gaan van een eerstejaarsstudent die op een mooi
gepoetste kamer woont over de preses wiens hol vol
hangt met posters, vlaggen en ongehoorzame schachten
tot de rijkere student die in een studio woont of vrienden
die samen een huisje delen. Groot, klein, proper, vies,
goedkoop, duur, met kotmadam, op een home, alles kan.
Zowel hogeschool- als universiteitsstudenten mogen rea-
geren. Voorwaarde is enkel dat ze iets te vertellen hebben
over zichzelf en hun leven als student en op de foto willen.

Voor meer info of een afspraak: bellen naar De Gentenaar
09-265.68.51 en vragen naar Pascal Goethals of Steven De
Bock. Mailen kan ook: pgo@vum.be of sdb@vum.be.
Snel reageren is de boodschap.

EEen standbeeld en een schandpaal, twee handige gebruiksvoorwerpen
die ze bij uitgeverij Arboris dringend nodig hebben. Een standbeeld

voor de redacteur die ervoor zorgde dat de reeks HK kon verschijnen. Een
schandpaal voor de idioot die ervoor zorgt dat de reeks nu al bijna een jaar
stil ligt. Het is een schande dat de wereld het nu zonder de avonturen van
Karl Hollister moet stellen.

ST
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Gezamenlijk vingers en duimen aflikken

maar oppassen voor de afgebeten nagels

Sim



Placebo’s debuutalbum Placebo - waar blij-
ven ze toch de inspiratie halen - wist
muzikaal nauwelijks de aandacht te trekken.
Op de aanstekelijke single Nancy boy na,
leek het sop de kool niet waard. De aan-
dacht die aan Placebo geschonken werd,
had dan ook meer te maken met imago dan
met muziek. De zoveelste eendagsvlieg
annex hype kwam uit het oude Albion
overgewaaid en was vergeten nog voor ze
goed en wel voet aan wal had kunnen
zetten.

Het kan verkeren, zei Bredero al, en kijk,
alweder worden zijn woorden bewaarheid.
Placebo sloeg enkele jaren geleden terug
met het muzikaal sterkere Without you I’m
nothing. Bij de eerste single Pure morning
lag de nadruk nog iets te sterk op Brians

monotone gezang. De volgende singles You
don’t care about us en Every you every me
toonden de sterkte van het album aan:
Placebo stond muzikaal op eigen benen. Met
Burger Queen Français sloegen ze de
Franse noot aan, een artistiek (arty-farty
maar wel catchy) en commercieel sterke zet
(in Frankrijk zijn de radiozenders verplicht
een hoog percentage franstalige muziek in
hun uitzendschema op te nemen).

Black market music, Placebo’s meest
recente album, lijkt uit het zelfde vaatje als
het vorige te tappen. De single Taste in men
verschilt in niets van de vorige singles. An
sich is daar niets verkeerd mee, tenslotte zijn
alle albums van de Ramones inwisselbaar
met elkaar. Wil Placebo echter als band
serieus genomen worden en zijn bekend-

heid niet te danken hebben aan de link met
The thin white duke (Bowie - nvdr) of zijn
ambigu karakter, dan zal hij op zijn volgende
album nieuwe paden moeten inslaan.

Radiohead werd na de single Creep ook
gebrandmerkt als eendagsvlieg, zij vonden
zichzelf echter met elk album opnieuw uit.
Placebo blijft in de belangstelling vanwege
Brian Molko’s androgyne karakter en zijn
druggebruik. Hun internationale karakter -
Brian is geboren in Brussel, groeide op in
Luxemburg en heeft de Britse en
Amerikaanse nationaliteit, bassist/gitarist
Stefan Oldsdal is een Zweed die de
Griekse beginselen is toegedaan - leidt jam-
mer genoeg niet tot muzikale vernieuwing.
Placebo is voer voor de fans, niet minder
maar ook niet meer.

Placebo - Brielpoort Deinze - 16 november
URL:www.placebo.com
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Beats in vijfvoud

Samen met Kozzmozz, die dit jaar ook hun
vijfde verjaardag vieren, heeft I Love Techno
een stevige reputatie bijeengetimmerd.  Het
gebeuren is ondertussen uitgegroeid tot het
grootste dancefestival van België, en dit jaar
verwacht de organisatie maar liefst 24 000
danceliefhebbers.  Die enorme massa ver-
plichtte de organisatoren af te stappen van
hun oude formule van drie zalen, en maar
liefst vijf ruimtes te voorzien. Zij die het
prille begin van I Love Techno lijfelijk
hebben mogen meemaken, zullen met enige
heimwee terugdenken aan de underground-
jaren.  We zullen maar denken: hoe meer
zielen, hoe meer vreugd.  Met 24 000 uit de
bol gaan doe je niet elke week.

AA ff fificc hh ee
Zo’n technonacht, je kan er niet vroeg
genoeg aan beginnen.  Wil je op tijd in je
bedje liggen, niet getreurd.  De vroege
vogels kunnen er al vanaf 19u invliegen op
de beats van DJ Jerome, die de Red Room

mag openen.  Maar een topper die ongetwij-
feld de eerste massale verhuizing zal
veroorzaken, is Carl Cox.  De man, overi-
gens een indrukwekkende verschijining, is
ondertussen uitgegroeid tot een van de
peetvaders van de techno-scène. Bij het ver-
melden van zijn naam valllen trouwens vaak
de woorden “beste”, “dj” en “ter wereld”.
Nog zo’n klepper die om 23u zijn polsen
mag komen losgooien: Dave Clarke, hyper-
kineet van beroep.  Tijdens zijn sets draait
de gemiddelde vinylplaat meer achteruit dan
vooruit, met de nodige geluidseffecten als
gevolg.  De draaitafelwizard is dankzij Studio
Brussel al een tijdje te beluisteren in de
Vlaamse woonkamers, maar komt af en toe
in levenden lijve de Brusselse Fuse op stel-
ten zetten.

EExxcc lluuss iieeff
Na de stevige opwarming kunnen we met
volle energie beginnen aan de betere trip.
Drie uur lang worden voor u geserveerd: de

heren Jeff Mills en Sven Väth. De dj-sets
van Mills zijn meestal razende, maar kurk-
droge ritten door de kelders van de industri-
al techno. De term industrial is een rake
omschrijving van een geluid dat lijkt op een
op hol geslagen lopende band.  Jeff Miills:
Iets voor de explosieve types onder ons.
Voor de mensen die graag al eens duur-
sporten is er Sven Väth.  Het Kampfschwein
van de dj’s draait zijn hand niet om voor een
marathonset van een twintigtal uur.  Het is
de bedoeling dat Väth stopt om 4u.

Afsluiten kan je doen op de beats van een
landgenoot, zoals Pierre of Yves Deruyter.
Zij zullen zonder problemen de laatste rest-
jes energie uit je lijf doen wegvloeien, zodat
om 6u. het doek kan vallen over een knaller
van een verjaardagsfeest.

Dit moet zowat de eerste verjaardag zijn
waar de jarige nog trakteert ook.  Wij
mogen van organisator Fiesta cadeautjes
uitdelen: twee partyshirts, 4 autostickers en
twee slibmats. Kaartje met je gegevens naar
de  redactie sturen, een onschuldige hand
doet de rest.

DDe nationale hoogmis voor technoliefhebbers heeft iets te vieren. Al vijf
jaar zorgt de organisatie ervoor dat Gent op de wereldkaart van de

dance een prominente plaats inneemt.  Daarom mocht het dit jaar blijk-
baar een ietsje meer zijn.  Onder het motto “5 years, 5 rooms” zal op zater-
dag 11 november Flanders Expo stevig op stelten worden gezet.

iiss jjaarriigg

TDP

Placebo - Ik zal u behagen 
AAls postmoderne, zoekende mens kent u vast wel Placebo. En dan

bedoelen we niet het pseudo-medicijn maar wel degelijk: het muziek-
groepje. Placebo haalde als beginnende band de muziekpers door haar
link met David Bowie, Brian Molko’s excessief druggebruik en zijn andro-
gyne uitstraling.

Judas Briest



Vaderland vertelt het verhaal van de broers
Bert en Rik. Zij ontmoeten elkaar na lange
tijd op de begrafenis van hun broer Marcel.
Aan de koffietafel raken ze dronken en halen
ze herinneringen op aan hun jeugd. Deze
herrineringen zijn heel pijnlijk en roepen bij
beiden verschillende beelden op. Rik en
Bert zijn immers kinderen van een collabo-
rateur. Hun vader trok tijdens de Tweede
Wereldoorlog naar het oostfront. Tijdens de
repressie vlucht hun vader naar het buiten-
land en worden de broers bij familie
ondergebracht. Het gezin wordt als het ware
uiteen gerukt.
Het spel komt traag op gang. Alles begint

met een lang klassiek muziekstuk gevolgd
door een potje huilen van de dronken
broers die hun emoties niet langer kunnen
de baas kunnen. Geleidelijk aan escaleert
het stuk maar het komt helaas nooit tot een
hoogtepunt. Ondanks het tragische verhaal
slaagt men er niet in ons tere zieltje te raken.
Men schept wel een goede sfeer van de oor-
log en de gevoelens daaromtrent : de angst,
het onbegrip, de onopgeloste vragen en de
ongoocheling.
Het decor is heel sober. Het bestaat uit een
tafel met servies en  papieren tafelkleed.
Deze attributen worden heel creatief benut.
Verder maken de spelers gebruik van de

oerelementen vuur en water. Het water ver-
wijst naar de vele tranen en onuitgesproken
emoties terwijl het vuur refereert aan de
oorlog. Tuypens en Cuppens beheersen
het spel volledig. Ze verwoorden niet alleen
het vehaal, ze beelden het ook uit. Er wordt
getrommeld, getapdanst en gezongen. Zij
brengen een uiterst sterke vertolking.
Het verhaal speelt handig in op de actu-
aliteit. Zo wordt er gezinspeeld op de Koso-
vo-crisis en de daaruit voortvloeiende
vluchtelingenproblematriek. Ook hier
ontsnapt het Vlaams blok niet aan de nodige
kritiek die via wat zwarte humor geuit wordt.
Tragiek en humor liggen in dit stuk heel
dicht bij elkaar.

Vaderland speelt op donderdag 30 novem-
ber en op vrijdag 1 december in de Vooruit
te Gent.
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EErróóggeennaa,,  jjoonnggee MMeexxiiccaaaannssee kkuunnsstt

De jonge Mexicaanse kunstenaars stellen
ons hun foto’s, video’s en schilderijen voor
in het kader van seksualiteit. Met deze
werken willen ze reageren op de uitbuiting
van de seksualiteit in de reclame, televisie,
muziek en de hollywoodfilm. De kunste-
naars confronteren de kunstliefhebber
echter met walgelijke beelden
Om jullie een idee te geven van de wal-
gelijkheidsgraad, zal ik even een beschrij-
ving geven van een arbitrair gekozen vide-
ofragment. Er wordt een man in beeld
gebracht die volledig besmeurd is met een
of ander kleverig spul. Deze man bevredigt
zichzelf met niks minder dan een ordinaire
stofzuiger. Wanneer de camera geleidelijk
van het onderlichaam naar het boven-
lichaam beweegt, kom je tot een vreselijke
ontdekking. De buik van de man is open-
gereten waardoor zijn ingewanden zowat los
hangen te bengelen vol met slijm. In tegen-
stelling tot wat men ziet, zijn de geluiden
veeleer van normale aard. Het betreft het

kreunen van een opgewonden man. Waar-
toe dient deze ziekelijke confrontatie ? Wor-
den we niet al genoeg gewezen op de duis-
tere kanten van de mens ? Waarom schept
de kunstenaar een dergelijk obsceen beeld,
terwijl hij juist een aanklacht wil doen op de
beeldvorming van seks en erotiek in onze
media ?
Ik herinner jullie er even aan dat achter elk
werk een dieperliggende waarde schuilgaat.
In deze tentoonstelling is dat vooral het
doorbreken van het taboe rond seks en het
bespreekbaarder maken ervan. Iedereen
gaat hierbij op een individualistische manier
te werk. Je merkt al gauw dat het woord seks
geen vaste definitie heeft of kan hebben.
Door de één wordt het als obsceen
voorgesteld, door de ander als een biolo-
gisch fundament, een derde ziet het dan
weer als een onbereikbaar verlangen. 
Als de kunstenaars via deze werken het
taboe rond seks willen doorbreken, is hun
opzet mislukt. Eerder dan een aanzet tot re-

lativeren, roepen hun werken op tot
negeren. De expositie schept wel een per-
fecte sfeer van de oppervlakkige erotische
beeldtaal die via de Amerikaanse televisie bij
ons binnen dringt. De tentoonstelling is dus
van die aard dat men zich niet naar hartelust
kan verwonderen, maar men eerder
kokhalzend de zaal verlaat.

Deze tentoonstelling loopt nog tot 5 novem-
ber in het SMAK

HHoera ! Het SMAK heeft weer wat aan te bieden . Jonge Mexicaanse kun-
stenaars stellen hun werken tentoon, allen rond het thema seks. Halt !

Steiger niet te snel ! Wie zijn lusten wil gaan botvieren op deze seks-
portretten doet er goed aan eerst nog wat verder te lezen. Ik zal jullie voor-
bereiden zodat je van enig trauma gespaard kan blijven. Moderne kunst
roept heel wat vragen op. De idee die achter het werk schuilgaat, is meestal
van dieperliggende aard. Het is vaak een aanklacht, een reactie op wat de
kunstenaar in zijn leefwereld ervaart.

EEllkkee VVDDBB

EEllkkee VVDDBB

VVaaddeerrllaanndd
DDirk Tuypens en Kris Cuppens die wij allen kennen uit de Vlaamse serie

Heterdaad, spelen in productie van theatermakersgroep De Queeste
Vaderland. De titel verraadt meteen al het hoofdthema van het toneelstuk.
Inderdaad, hier zal heel wat geleuterd worden over het nationalisme in al
haar geurtjes en kleurtjes ! Geen paniek voor de anti-nationalisten onder
ons. Het stuk brengt immers geen verheerlijking van ons vaderland, inte-
gendeel het confronteert ons met de gruwelijke gevolgen van fanatiek
nationalistische gevoelens. 

TO
N
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L

foto: SMAK

Choquerende
Mexicaanse

kunst van Edgar
Orlaineta.
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Velen hebben geprobeerd om de cultuur in
al zijn facetten te kelderen. Ziehier, zij
bestaat nog. Sterker nog. Het universum ligt
aan haar voeten. Zij, die niet van cultuur
houden, zullen zwichten. Geweld is veeleer
een uiting van onmacht van de machtige dan
macht van de machteloze. En ik neem de
filosofen graag op hun woord. Maar oké, als
sommige mensen perse vinden dat dingen
zoals muziek, theater, film of kunst in het
algemeen een zijsprong zijn van onze
samenleving, een duivelse ontaarding van de
mens die het liefst met alle mogelijke mid-
delen dient te worden bestreden, dan zet ik
hen graag een trap onder het achterwerk.
Want is het niet zo, beste vrienden, dat fol-
klore en alle gekheden op een stokje er
moeten te zijn? Al was het enkel om onze
monden te snoeren. Laat het brood en de
spelen dus maar tot mij komen!

VVeerrggeeeeff  hheenn vvaaddeerr,,  wwaanntt
zzee bbeeggrriijjppeenn nniieett......
En toch zal ik nooit de Don Quichot van de
éénentwintigste eeuw genoemd worden. Ik
verdraag geen Sancho Panza aan mijn zij. Mij
zal je dus niet zien vechten tegen wind-
molens of treurwilgen zien verwarren met
schone jonkvrouwen. Daarom neem ik de
pen op en zwaai met het papier tot de woor-
den zich aan me vastklampen.
Het is allemaal niet zo serieus als het lijkt.
Ironie is trouwens het onecht kind van de
sérieux waarin velen mij zijn voorgegaan. En
is zelfspot niet het begin van alle wijsheid?
(Met excuus aan hij die deze zin zogezegd
voor het eerst gebruikt heeft) Neem voorts
geen aanstoot aan al wat uit mijn pen vloeit.
Het gaat werkelijk buiten mij om.
Beschuldig veeleer de hand die dit alles, ik
erken de onzin, op het computerscherm

kladt. Bezint alvorens je begint. Hoe langer
hoe meer druipt de zever over, maar bedenk
dan dat U hem aan het lezen bent.
Dit alles om aan te tonen dat cultuur hele-
maal niet saai hoeft te zijn. Zonder het te
weten heeft U met een ongelooflijke snel-
heid de verborgen cultuur op dit blad
gelezen. En zeg me nu eens eerlijk. Was dit
alles nu zo erg als U het voordien gedacht
zou hebben?

Tuurlijk wel, bedenk dan dat mensen die
over cultuur schrijven vaak betere dingen te
doen hebben, maar werkelijk nergens
anders voor deugen. Laat dit geen hindernis
zijn om je volledig te laten opnemen door
de cultuur. Iedereen heeft er zijn zegje over.
Wie kent er niet Claus, Shakespeare en tal-
loze anderen? Zeg dus nooit dat je niets van
cultuur kent.

C.U.L.T.U.U.R.

eM Vé

Net als in Breaking the Waves, van dezelfde
regisseur, draait alles om een doodbraaf
meisje dat zich vastketent aan de enige
belofte die ze zichzelf ooit maakte: van
iemand houden. Dat lijkt een dun verhaal-
lijntje. Het is ijzersterke prikkeldraad.

ll iicchhtt  uuiitt,,  ssppoott  aaaann
Selma Jeskovà en haar zoontje Gene lij-
den beiden aan een oogziekte waardoor ze
langzaam maar zeker blind worden. Gene
beseft dit nog niet en dat wil zijn moeder zo
houden. In de hoop dat hij in de Verenigde
Staten kan worden geopereerd, zijn ze uit
Tsjechoslovakije vertrokken. Om de ingreep
te kunnen betalen, wordt Selma gedwongen
oneerlijk ver te gaan. Je moet zien hoe ze

meer werkt dan ze aankan, een job die
eigenlijk veel te gevaarlijk is voor haar omdat
ze bijna blind is. Als een vriend haar blikken
doosje vol dollars steelt, moet ze hem zelfs
vermoorden om haar spaarcenten terug te
krijgen. Uiteindelijk besluit ze haar geld niet
te verkwisten aan een advocaat.
Haar dagdromen houden Selma sterk. Dan
hoort ze muziek die er niet is en speelt ze in
zelfverzonnen choreografieën. Deze door
Björk gecomponeerde liedjes doen de in
miserie verdrinkende film gelukkig een paar
keer ademen. Maar als ze wakker wordt, gaat
het licht weer uit.

mm aa nn ii --FF ee ss tt ee nn
Lars von Trier heeft weer eens bewezen

dat hij zijn stiel kent. Nu is dat niet verwon-
derlijk, gezien hij het handboek zelf heeft
geschreven. Samen met Thomas Vinter-
berg, welbekend van Festen, heeft hij het
manifest van Dogma 95 opgesteld. Het
resultaat moet volgens hen een zo naturalis-
tisch mogelijke weergave zijn, waarbij de
camera wordt gebracht naar het verhaal, en
niet omgekeerd. Zij die bovendien optische
effecten, muziek die niet door de acteurs is
gemaakt, artificiële decors, zwart-wit film,
oppervlakkige actie én goeie smaak toevoe-
gen aan een film, behoren ook niet tot het
clubje.
Dat het uiterste uit de personages en de set-
tings wordt gehaald, zal Björk geweten
hebben. De internationale pers heeft al
meer aandacht gehad voor de oorlog die ze
met Von Trier uitvocht op de set, dan voor
de Gouden Palmen die de film  in Cannes
kreeg. Het zou ook de eerste en enige keer
zijn dat ze meespeelt in een film.

Dancer in The Dark speelt in de Sphinx.

BBjörk, ze is chocolade met bananenvulling. Of André Van Duin. Of een
bh met vullingen. Dat wil zeggen: je behoort tot dat deel van de

wereldbevolking dat ervan houdt, ofwel tot het andere, en er is geen weg
tussen. Ze is dat kleine glazen vrouwtje met haar deugnieterige oogjes en
een stem die begint te slippen na elke noot. Ze is dat meisje op de grote
speelplaats van de muziekwereld dat niet in de rij wil staan en verder
blijft hinkelen. Precies dit elfje speelt in Dancer in the Dark de bijna
blinde vrouw die zich tot enige doel stelt om de oogoperatie van haar zoon
te betalen, desnoods met zichzelf.

Georgette

AAplague on all (both) your houses! Red ons van de onzin. De wereld is
niet wat hij lijkt.
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Crouching Tiger. Hidden Dragon FFILMM

De film gaat over een groep van zes vrien-
den die al gedurende 15 jaar op zondag
samenkomen om samen te voetballen en die
zich zo opwerken naar hun 500ste match
tezamen. Een film over het feit dat zes
mensen van rond de 24 jaar in hun hart nog
altijd jongetjes van negen zijn gebleven. Dat
de film geschreven is door Bart De Pauw
en Jan Verheyen, straalt gewoon van het
script en de conversaties af. Die hebben een
kinderlijkheid die iedere ietwat normale
mens wel moet aanspreken.

Over de acteerprestaties van de mannelijke
hoofdrolspelers (Axel Daeselaire, Michaël
Pas, Tom Van Landuyt, Dimitri Leue,
Geert Hunaerts, Matthias Sercu) kunnen
wij heel kort zijn. Met hun echte, eerlijke

vertolkingen laten ze zien dat Vlaanderen
heel wat acteertalent in huis heeft. De
prestaties van de vrouwelijk ‘leads’ (Tania
Cloek, Anne Denolf) zijn, algemeen
genomen, ook zeer goed. Zij kunnen met
opgeheven hoofd naast hun mannelijke
tegenpolen staan . Op één uitzondering na:
Ilse De Meulemeester.

VV TT MM
Wat we moeten toegeven is dat Verheyen
met Ilse De Meulemeester een schitterende
typecasting heeft gedaan. Zij is gewoonweg
het domme blondje. De enige overtuigende
gezichtsuitdrukkingen die we bij haar
hebben kunnen zien, waren: het altijd aan-
wezige omroepster glimlachje (waarvan,
eerlijk gezegd, mijn eten terug naar boven

komt) en een blik van verdwaasde verwon-
dering (“Hé, de anderen kunnen wel
acteren!”). Om dan nog maar te zwijgen over
haar veel te keurig afgeborstelde Nederlands
dat vloekt met het met dialect doorspekt
taaltje van de andere acteurs (op de Neder-
landse acteurs na).

Maar, dit is slechts één negatief punt op een
film die over het algemeen heel goed mee-
valt. Vooral de vele cameo’s van de rest van
BV-land (Bart De Pauw en Stanny Crets
bijvoorbeeld) bezorgen de film een hoge
amusementswaarde. En als u gaat kijken, let
dan vooral ook op de muziek. Geloof me,
zeker de moeite waard.

Team Spirit speelt nu in elke bioscoop

EEindelijk een film over de belangrijke dingen des levens. Met name de
drie V’s. “Welke drie V’s?” hoor ik u al zeggen. Neen, niet Vrede, Vrij-

heid en Vaderland. Maar wel Vrouwen, Vriendschap en... Voetbal!

VV ee rr mm ii

21

Lin Mu Bai is een meester in de vecht-
sporten. Aan zijn zwaard, ‘het groene lot’
worden magische krachten toegeschreven.
Lin Mu Bai voelt de jaren voorbijglijden en
komt tot het besef dat hij zijn leven verspild
heeft. Hij geeft het zwaard aan Shu Lien om
het aan Meester Tee te schenken. Als zij in
Bejing aankomt en Tee het zwaard over-
handigt, toont Gouverneur Yu er enige
belangstelling voor. Zijn jonge, mooie
dochter Jen die in Bejing is met haar ouders
toont ook een grote interesse in het zwaard.
Het meisje dweept met Lin Mu Bai en Shu
Lien en is bijzonder geïnteresseerd in hun
heldenverhalen. En dan is er nog Jade de
Hyena, een brutale, gewetenloze,
moordzuchtige vrouw die een lang spoor
van slachtoffers nalaat. Het duurt niet lang of
“het groene lot” wordt gestolen. Hoe het
verhaal zich verder ontvouwt, valt te be-
kijken in de filmzalen.

Regisseur Ang Lee deed bijzonder veel
moeite om de vechtscènes een bovennatu-
urlijk elan te geven. Het meest adembene-
mende aan de film zijn de prachtig in beeld
gebrachte bamboewouden van het Wudan
gebergte. Elk moment verwacht je een pan-
dabeer te zien. Het oude Bejing is werkelijk
schitterend tot leven gewekt, de huizen, de
sfeer... De eerste confrontatie tussen Shu
Lien en de dief die ‘het groene lot’ steelt,
doet je bijna applaudisseren op het einde.

Wat Ang Lee tracht te bereiken met de
wapenconfrontaties lukt niet altijd. Het
geheel wordt wat ongeloofwaardig en nep
als de acteurs letterlijk beginnen te vliegen.
Al kan je dit ook interpreteren als een uit-
beelding van de mythische krachten die de
regisseur aan de krijgers wil toedichten. Al
bij al deed het mij wat denken aan The
Matrix en aan Star Wars, kies zelf maar welk
deel.

Kijkers die van Crouching Tiger, Hidden
Dragon verwachten dat het de zoveelste
Kung-Fu film is, komen licht bedrogen uit.
Crouching Tiger is een romantisch drama,
waarbij rekening wordt gehouden met Chi-
nese tradities. De psychologische uitwerking
van de karakters lijkt alleen voor te komen
bij de vrouwelijke personages. De stoere
mannen in het epos krijgen veel minder
diepgang maar dat doet in het geheel geen
afbreuk aan het verhaal.

De film is vooral merkwaardig omdat hij op
het grote publiek is gericht, voor massale
afzet op de buitenlandse (niet-Chinese)
markt. De film heeft dan ook een ietwat
Amerikaanse stijl, maar kreeg wel een ty-
pisch Chinees karakter. 
Alles wel beschouwd, is de film een aanra-
der om naar te gaan kijken. Het hoeft
immers niet altijd uit Hollywood te komen.

Speelt in alle zalen van de Kinepolisgroep.

LLang, lang geleden, in het Oude China, werden conflicten nog heroïsch
beslecht. Op het witte doek geeft dat dappere krijgers in een oosterse

furie, genadeloos flitsende magische zwaarden en vooral veel martial arts.
Haal de gepofte rijst maar boven.

KK vv AA
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TT oo gg ee tt hh ee rr
Vorig jaar sleepte Fucking Ämal, het
debuut van de Zweedse regisseur
Lukas Moodysson, de prijs van de jon-
gerenjury in de wacht. Dit jaar kreeg
zijn tweede film, Together, de prijs voor
de beste regie. Terecht, want Together
is een haarfijne en rake portrettering
van een groep mensen in een hip-
piecommune in de jaren zeventig. Elisa-
beth, een doodgewone huisvrouw,
wordt door haar echtgenoot afgetroefd.
Ze verlaat hem en trekt tezamen met
haar twee kinderen in bij een groep hip-
pies. Die blijken er totaal andere le-
vensgewoonten dan zij op na te
houden. De hippies prediken vrije
liefde, discussiëren over politiek,
drinken liters rode wijn en verketteren
Pippi Langkous wegens te kapitalistisch.
De twee leefwerelden die aanvankelijk
botsen, groeien geleidelijk naar elkaar
toe en versmelten.

Hoofdpersonages zijn er niet; de film
volgt de groep als één geheel. De focus
ligt dan ook op de sfeer van de flower-
powertijd. Er wordt een genuanceerd
beeld getoond van de hippiecultuur
waarin zowel positieve (samen-
horigheid) als negatieve aspecten (fun-
damentalisme) worden belicht.Ondanks
de feel goodmood waarin de film is
ondergedompeld, doen het camerawerk
en de belichting, net zoals in Fucking
Amal, sterk denken aan de Dogma 95
films. De rauwe, realistische do-
cumetairestijl draagt bovendien bij tot
de geloofwaardigheid en de le-
vensechtheid van de personages. Een
aanrader.

PP ll ee uu rr ee  pp aa ss  GG ee rr mm aa ii nn ee
Men kan mij enig ongenuanceerd
racisme aanwrijven, maar er is een
hemelsbreed verschil tussen Vlaamse en
Waalse films. Vlaamse films zijn door de
bank genomen slecht. Wallonië bewees

met Rosetta, Toto le héros en Le
huitième jour dat het in staat is om pa-
reltjes af te leveren. Pleure pas Ger-
maine, van regisseur Alain de
Halleux, kan zonder enige twijfel aan
dit lijstje worden toegevoegd. De film
werd dan ook beloond met de prijs van
de jongerenjury en de speciale prijs van
de jury.

Germaine en Gilles (een rol op het lijf
geschreven van Dirk Roofthooft)
wonen met hun vier kinderen onder de
brug in Vilvoorde. De familie is uiteen
gevallen na de dood van de oudste
dochter, die volgens Gilles is vermoord.
Om het verleden achter zich te laten en
een nieuw leven te beginnen, verhuist
de familie naar de Spaanse Pyreneeën,
de geboortestreek van Germaine. Voor
Gilles, verscheurd door wraakgevoe-
lens, is dit meteen een queeste naar de
moordenaar van zijn dochter die zich
daar schuil houdt. Onderweg heront-
dekken ze elkaar en groeien ze opnieuw
naar elkaar toe.

Pleure pas Germaine is een gevoelige,
warme roadmovie geworden over kleine
mensen met grote gevoelens. Een
magistrale les in eenvoud.

SS nn aa tt cc hh
Guy Ritchie is bij het brede publiek
vooral bekend als aanhangsel van
Madonna en vader van heur tweede
kind. Maar de man maakt ook geweldige
films. Na Lock, Stock and Two Smoking
Barrels, levert hij Snatch af, een film
waarvoor fantastisch, geniaal, schit-
terend en dergelijke uitroepen
eufemistisch zijn. De vergelijking met
Pulp Fiction zal niet uitblijven. De
chaotische plot is iets te ingewikkeld
om te vertellen, maar wij willen u alvast
verklappen dat diamanten, honden, ca-
ravans, boksers en wapens regelmatig
terugkeren. Dat Brad Pitt, als Ierse,

onverstaanbare zigeuner, zijn boksnum-
mertjes uit Fightclub met verve nog
eens overdoet. Dat gangsters zelden
vindingrijkere pseudoniemen haddden
dan in deze film (Franky Four Fingers,
Jack the All Seeing Eye, Boris the Blade,
Sausage Charlie, Bullet Tooth Tony,...).
Kortom, een helter skeltertrip, begeleid
door de perfecte muziek, die u niet mag
missen.

OO  bb rr oo tt hh ee rr ,,  ww hh ee rr ee  aa rr tt
tt hh oo uu ??
Waar wij het meeste van genoten
hebben, is het nieuwste kind van de
geniale Coenbroertjes. Hoe hard ze
ook zouden proberen, de Coenbroers
zijn niet in staat om een slechte film te
maken. Voor het script baseerden ze
zich op Homeros’ Odysseus. Stof
genoeg voor picareske avonturen,
mythische personages en bizarre situ-
aties, gekruid met een dosis superieure
humor en authentieke bluegrassmuziek
van T. Bone Burnett.

Het zuiden van Mississippi ten tijde van
de Grote Depressie. Drie gevangenen,
de retorische verzen declamerende
Ulysses Everett McGill met een zwak
voor haarnetjes (George Clooney die
zich voor de gelegenheid een Clark
Gable-snorretje liet groeien), de sim-
pele en goedgelovige Delmar (Tim
Blake Nelson) en de opvliegende Pete
(John Turturro) ontsnappen uit de
gevangenis. Ze beginnen aan een lange
tocht huiswaarts en plannen onderweg
nog ergens een schat op te graven. Op
hun moderne ‘odysseus’ komen ze een
blinde ziener tegen, drie sirenen, John
Goodman als cycloop van dienst en
nog een hele boel andere kleurrijke fi-
guren. Verder scoren ze ongewild een
hit als The Soggy Bottom Boys,
ontsnappen ze op mirakuleuze wijze
aan een lynchpartij van de Ku Klux Klan
en raken ze verstrikt in de plaatselijke
politieke verkiezingscampagnes. O
brother, where art thou is ontegen-
sprekelijk de origineelste adaptatie ooit
van de Odysseus.

EEen overdosis film. Het is mogelijk. Zaterdag sloot het zevenentwintig-
ste Internationaal Filmfestival Vlaanderen Gent de deuren. Na elke dag

ongeveer drie à vier films te hebben verteerd, zetten wij, in half catatoni-
sche, half extatische toestand verkerend, de beste films voor jullie op een
rijtje.

VV VV



Schamper het kritische en onafhankelijke
studentenblad van de Universteit Gent. De
Redactie bestaat uit vrijwilligers en komt

elke dinsdag samen om 19u op het volgende
adres:

Schamperredactie - Studentenhuis De
Brug

St-Pietersnieuwstraat 45
9000 Gent

09/264.70.87
schamper@student.rug.ac.be

Rek.nr.: 890-0144049-35

Lezersbrieven zijn welkom, liefst op dis-
kette. Naamloos is prullenmand. Vermeld
ook studierichting, jaar en contactadres.
Op grondig gemotiveerd verzoek laten
wij uw naam weg. Lezersbrieven dienen
betrekking te hebben op de studenten-
problematiek en de RUG in het algemeen
of artikels in Schamper in het bijzonder.
De redactie behoudt 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:
Tim Van der Mensbrugghe

St-Pietersnieuwstraat 45, 9000 Gent
Drukkerij:

Druk in de Weer c.v. 
Forelstraat 35 

9000 Gent

Redactie:

Hoofdredacteur
Kernredactie
Coördinator

Tom ‘wolf in geruit hemdje’ De Paepe
Advertenties
Andy Cobbaut
Eindredactie

Jurgen Boel, Tom De Paepe, David De Wolf,
Joke Pollet, Delphine Seghers, Tim Van der

Mensbrugghe, Vicky Vanhoutte
Redactie

Bart ‘super’ Aerts, Jurgen ‘hottentot’ Boel,
Andivertentie Cobbaut, Bart Cosyns, Niels

‘een broodje met gestoofde geit alstublieft’
De Decker, Maarten ‘armstoelfilosoof’ De
Gendt, Nelleke De Gendt, Tom De Paepe,

Simon Desmet, Bert De Vuyst, David De
Wolf, Tom Horvath, Vincent ‘laat mij met

rust, ik ben ziek’ Janssens, Pieter Jonckhee-
re, Joke Pollet, Stijn Segers, Delphine Seg-

hers, Pieter Sergoonis, Kristel Van Audenae-
ren, Elke Vandenbussche, Vicky ‘kijk, ik

vlieg’ Vanhoutte, Tim ‘egoïstische klootzak’
Van der Mensbrugghe, Elke Van Royen, Jan
Vermeulen, Sofie ‘crying with the wolves’

Willems
Vormgeving

Papieren versie: Tom De Paepe, 
David De Wolf, Jan Vermeulen
Internet versie: Bert De Vuyst, 

Jan Vermeulen 
Cover: Tim Van der Mensbrugghe

Cartoons
Maarten De Gendt

Foto’s
Vincent Janssens, David De Wolf

Schamper op internet
www.schamper.rug.ac.be
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Volledige agenda is te vinden op:
http://www.student.rug.ac.be
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Studentenfanfare Repetitie en cantusoptreden Chemica

ESN panecake evening

IFECS Prayer

ESN Night Of The Proms

VLK Gratis vat

Studentenfanfare repetitie
VLK Bloedserieus

ESN Free barrel of beer
VLK Bloedserieus

Studentenfanfare zangavond
VGK eerste VGK Fuif
VLK Bloedserieus

IFECS Praise and worship
FK Night of the Proms
VLK Bloedserieus

ESN Jeneverparty at Tequila

VGK Guido rolling
VLK Inschrijving Master Blaster

ESN Happy Hour
VLK Inschrijving Master Blaster
VLK Bloedserieusfuif

VLK Paviljoenmiddag, cantus

SJW Anderhalve dag tegen het racisme

ESN Erotica exhibition
SJW Anderhalve dag tegen het racisme



Erogena: Jonge Mexicaanse
Kunstenaars, SMAK, Citadel-

park, 
23/09 - 05/11

Designpralines, Museum voor
Sierkunst en Vormgeving, J.
Breydelstr. 5, 23/09 - 17/12

Muziektheater De Overstro-
ming, Vooruit Domzaal, 31/10

- 5/11

De Invreter, Nieuwpoortthe-
ater, Nieuwpoort 35, 1-4/11

Disco Nights, de musical,
Backstage, St.Pietersnieuw-

straat 2-5 & 9-12/11

Boks(A cock and bull story),
Theater Tinnenpot, Tinnenpot-

straat 21, 20u
4 & 7 & 9-11/11

2 Pack, hedendaagse dans,
Vooruit, 20u 8-10/11

De Conference door Bob De
Moor, Theater Tinnenpot, Tin-
nenpotstr.21, 20u 9 & 10/11

Gentse Stadsgezichten-
Stadsgedichten, Bijlokemuse-
um, Godshuizenlaan 2, 30/09-

17/12

•Dinsdag 31 oktober
Entuziasm&Singing in the Rain, Filmplateau,20u
E-Scape: Dj Angel, Dj Kozz & T-Quest, 

Vooruit, 22u
Muziektheater “L’Histoire du soldat/Histoire d’A”,

Vooruit Theaterzaal, 20u
The Boston Gospel Choir, St.Michielskerk,20u30

•Woensdag 1 november
Filmparade ‘Het boek was beter...’: Othello, 

Sphinx, 20u

•Donderdag 2 november
The Boston Gospel Choir, St.Michielskerk,20u30

•Vrijdag 3 november
City Queens, R&B Party, Vooruit, 22u
Nachtasiel door RO Theater, Vooruit, 20u

•Zaterdag 4 november
U bent mijn moeder, Arca, St.Widostr.3, 20u

•Zondag 5 november
Smaad, Theater Tinnenpot, 20u
Stef Bos, Vooruit, 19u30

•Maandag 6 november
Otto e mezzo, Fellini, KNS, 20u
Smaad, Theater Tinnenpot, 20u
Terence Blanchard Sextet, Minard,20u
Residentie Rozengeur, Theater Tinnenpot, 20u

•Dinsdag 7 november
Scarface, Filmplateau, 20u
Residentie Rozengeur, Theater Tinnenpot, 20u
Anton Lukoszevieze, werken voor cello, 

Logos Tetraëder, 20u

•Woensdag 8 november
Filmparade ‘Het boek was beter...’: Hiroshima 

mon amour, Sphinx, 20u
Wereldse Stemmen, Haj Ghorban Soleimani & 

Ali-Reza Soleimani uit Iran, Vooruit, 20u
(Onkel) Vania, Minard, 20u
Infoavond voor Studentenverenigingen, NTG, 

18u

•Donderdag 9 november
Alexander Nevskii, Filmplateau, 20u
Wereldmuziek, Faytinga, de soulsister van 

Eritrea, Theater Tinnenpot, 20u
Wereldse Stemmen, Sima Bina uit Iran, 

Vooruit, 20u
(Onkel) Vania, Minard, 20u

•Vrijdag 10 november
Vermoorde onschuld door Hollandia, Vooruit 

Theaterzaal, 20u

•Zaterdag 11 november
I Love Techno, Flanders Expo, 19u-06u
Willem Vermandere, Gravensteen, 19u45
Vermoorde onschuld door Hollandia, Vooruit 

Theaterzaal, 20u
Bel Mondo, Org.Moods, SMAK Citadelpark, 22u
Eclips, Arca, 20u

AGENDACULTUUR

Schamper geeft 5 vrijkaarten weg van
elk concert van Logos (www.logos-

foundation.org).

Schrijf ons een kaartje op het bekende
adres.


