


Is het u ook al opgevallen hoe tochtig en
koud zolderkamertjes wel kunnen zijn?
Een goede remedie tegen koude en
tochtigheid is de zogenaamde ‘stoof’, ook
wel eens verwarmingselement genoemd.
Men vindt ze in alle maten en gewichten.
De ene werkt op elektriciteit, de andere
op gas. Degene die op electriciteit werken
zijn energieverslindend, de andere kun-
nen dodelijk zijn. Het is ook altijd wat. Wij
willen u dan ook waarschuwen voor de
gevaren van CO-intoxicatie. Hebt u een
gaskacheltje, zorg dan voor voldoende ver-
luchting en een degelijke afvoer van
gassen om verstikking te voorkomen. En
mocht u vooralsnog sterven aan CO-into-
xicatie, bedenk dan dat uw lijk een mooie
warme en glanzende kleur zal hebben.
Geef toe, het oogt heel wat aangenamer
dan een verwrongen, blauw uitgeslagen
lichaam, bezweken onder de vrieskoude.
Meer inlichtingen: Dienst openbare
gezondheid. Tel: 09/233.39.85. De
waarschuwingen zijn niet van de lucht, het
gas evenmin. •  De volgende heren
hoeven zich alvast geen zorgen meer te
maken over vrieskou: E. H. Alfons
Lieven Dierick, dr. Frans Van Isacker
en dr. Alphonse Vander Stichele. Zij
hebben allen voor hun eigen warme stekje
gezorgd, onder de grond. • Voor wie niet
op de koffietafel is uitgenodigd, is er nog
altijd het ontbijt van de Vlaams Blok

Jongerenafdeling Gent. Tenminste als u
zich geroepen voelt om deel te nemen aan
een pamflettenactie aan Gentse scholen.
De oostfrontknapen verzamelen maandag
1 december en vrijdag 4 december aan het
Vlaams Huis Roeland, en dit om 7.15u in
de ochtend. Ja, het zijn vroege vogels, die
rechtse rakkers. Wat nog maar eens be-
wijst dat men vroeg dient op te staan om
ze te pakken. Wij dachten persoonlijk aan
6 uur. Meer info: Tanguy.Veys@vbj.org.
Tanguy Veys, eindelijk nog eens een
Oervlaamse naam. • Voor de jongens van
het Blok is er nog meer goed nieuws. De
linkse organisatie Attac Vlaanderen
organiseert namelijk op zaterdag 25
november haar eerste studiedag met de
welluidende titel: Neoliberale mondialis-
ering, speculatieve kapitaalstromen en
financiële taxatie. Tja, we dachten net
hetzelfde. Boys will be boys and lefto’s will
be lefto’s. Meer info: e.goeman@world-
online.be. • Deed het dan weer het hele
jaar door goed: Keizer Karel. Net nu we
dachten dat we het wat Keizer Karel-her-
denkingen betreft wel gehad hadden,
brengt de Vakgroep Romaanse talen
(andere dan het Frans) de lezingenreeks
Spaanse literatuur ten tijde van Keizer
Karel. De prestigieuze Spaanse culturele
stichting Fundación Duques Soria
houdt vijf lezingen onder de titel Literatu-
ra española en tiempos de Carlos Quinto.
De lezingen zijn uiteraard in het Spaans
gedubd. Meer info, tel: 09/264.40.63 •
Dirk Lauwaert overweegt daarentegen
zichzelf te ondertitelen. Op 28 november
houdt de man een lezing De Western: ide-
ologie of vormdenken. De lezing vindt
plaats in Film-Plateau en dit om 18.00u. Op
5 december onderhoudt Eric De Kuyper
ons dan weer Over het melodrama. Meer
info, tel: 09/264.38.72 • In het Museum
voor de geschiedenis van de weten-
schappen loopt de tentoonstelling 150
jaar Landmeetkunde en Cartografie :

van sleepketting tot GPS. Naast diverse
instrumenten voor afstandsmeting, hoek-
meting en waterpassing komen ook tal-
rijke topografische kaarten uit de 19e en
20e eeuw aan bod. U bent waarschijnlijk
net zo opgewonden als wij. Meer info, tel:
09/264.49.30. • Een zo mogelijk nog
interessantere tentoonstelling is Een steek-
je los? Verrassende ontwikkeling van het
breien door het Museum voor Indus-
triële Archeologie en textiel (MIAT).
Deze tentoonstelling loopt tot 3 decem-
ber. Meer info, tel: 09/223.59.69. • We
hadden hier natuurlijk nog een flauwe
witze genre ‘we breien er een eind aan‘
aan kunnen toevoegen, maar dat doen we
niet. Wel willen we er u even op wijzen dat
Begeleiding Studenten met een han-
dicap VZW zijn tenten heeft opgeslagen
in Home Vermeylen (gelijkvloers). Meer
info, tel: 09/264.72.66. Flauwe grappen
over blinden die het niet meer zien zitten
of rolstoelpatiënten die het afbollen kan u
altijd naar Geert Hoste doorbellen. •
Wist u trouwen dat Geert Hoste aan onze
eigenste universiteit rechten heeft ges-
tudeerd. Jajaa, het zijn Lappen. Wie? De
Finnen. • En daarmee zijn we bij de
Kinderhartstichting aanbeland. Op 24
november vindt in de Gentse Aula het
Vierde benefietconcert van de Kinder-
hartstichting plaats. Dit jaar musiceren art-
sen voor kinderen.  An sich is dat heel
sympathiek van de heren dokters, maar
zijn de kinderen niet meer gebaat met
operaties? We zullen het waarschijnlijk
weer verkeerd begrepen hebben. Meer
info, tel: 09/240.47.95. • En om hele-
maal met een vrolijke noot te eindigen:
Britse wetenschappers hebben besloten
onderzoek te verrichten naar pinguins.
Piloten van de Royal Air Force (RAF) bew-
eren dat pinguins die naar overscherende
vliegtuigen willen kijken, steevast
omvallen. De wetenschappers zullen
onderzoeken in hoeverre die bewering
correct is. In afwachting van hun onder-
zoeksresultaten hebben wij alvast besloten
om niet meer naar luchtbalonnen te
kijken. Een gewaarschuwd pinguin is er
twee waard.

JJeebb BBuuss hh

NNovember, het is een kwaaie maand. De herfst is in volle bloei. Gure
winden teisteren de straten, donkere wolken pakken zich samen om

hun bittere tranen te huilen, bladeren sterven langzaam af, voorgoed
gescheiden van de boom die hen het leven schonk. En alsof dat nog niet
genoeg is, voelen enkele poëtische zielen zich eensklaps geroepen om hun
diepste zieleroerselen aan het papier toe te vertrouwen. Alsof hun geëm-
mer onze koude kleren raakt. Laat hen maar verkommeren op hun
tochtige zolderkamertjes.
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Had je 10 miljoen, wat zou jij dan
doen? De RUG zet 10 miljoen opzij
voor nieuwe projecten. Heb je een
creatief plan om ons onderwijs te
verbeteren, surf dan snel naar stu-
dent.rug.ac.be/gsr/tienmiljoen.html!

JJoorriiss RRooooss,,  
vvoooorrzziitttteerr GGSSRR



3

Het gaat goed met het democratisch onderwijs. Minister van Onderwijs Marleen Vander-
poorten, VUB-rector Ben Van Camp en de Gentse decaan van de Faculteit Geneeskunde Paul
Van Cauwenberge spreken zich uit tegen toelatingsproeven. Jochei, jochei. Hoera voor het
universitair onderwijs dat voor iedereen toegankelijk is en weg met de elite! Lang leve de stu-
dentenvertegenwoordigers die deze mooie idealen met verve verdedigen.

Studentenvertegenwoordiging mijn reet.

Enkele weken terug vergaderde de Gentse Studentenraad (GSR) over het standpunt dat ze
zouden innemen over ingangsexamens en contingentering (de beperking van toegang tot
het beroep van arts). Na een stemming bleek dat de GSR het standpunt verdedigt dat een
toelatingsproef kan in sommige faculteiten op basis van kwaliteitscriteria. Zeven studenten-
vertegenwoordigers stemden voor, zes tegen en één iemand onthield zich. We zijn goed
bezig. Nog een geluk dat de GSR zich uitsprak tegen de contingentering. Anders zouden hier
zeker en vast onvriendelijke dingen staan.

Wat doet die mensen nu in ’s hemelsnaam voor ingangsexamens stemmen? Drugs? Na-
tuurlijk niet, men heeft enkele schitterende argumenten om zelfs u te overtuigen. Eigenlijk
hoeft maar één argument vermeld: het werkt. Het slaagcijfer van de burgies in eerste kan ligt
iets boven de 70% en die enge mannetjes zijn daarmee koploper. Het RUG-gemiddelde van
alle richtingen situeert zich rond de 46%. Om bij de lezer geen verwarring te zaaien, zal ik nu
maar niet vermelden dat de burgerlijk ingenieur-architecten, die ook een ingangsexamen
hebben, een slaagcijfer hebben dat maar 43,5% bedraagt. Inderdaad, het werkt.

De kersverse rector van de VUB, Ben Van Camp, zegt ook gekant te zijn tegen ingangsexa-
mens en kan daar nog redenen voor geven ook. Van Camp is specialist hematologie en was
al zeven jaar decaan van de Faculteit Geneeskunde. Ik vermoed dat die man niet helemaal
onbekwaam is. In het middelbaar studeerde hij Latijn - Grieks. Denkt u dat hij ooit door een
ingangsexamen zou geraakt zijn? Ik weet u te vinden als u ja zegt.

Op de vergadering van de GSR bleek dat de zeven pro-stemmen vooral uit richtingen kwa-
men die reeds een toelatingsproef kennen. Geneeskunde en burgerlijk ingenieur dus. De
rest van de studentenvertegenwoordigers was blijkbaar te lui om naar de vergadering te
komen. Hoewel de GSR zich uitsprak tegen contingentering, de beperking van de uitstroom
van de opleiding, lijkt het er toch sterk op dat de bewuste studentenvertegenwoordigers niet
zozeer begaan zijn met de vrije toegang tot het beroep. Als er geen contingentering is, zijn
ze  nu al van verzekerd van een goedbetaalde job. De toelatingsproef zorgt er dan wel voor
dat er niet te veel concurrentie is die hun inkomen later zou doen verminderen. Ik ben er
niet zeker van, maar ik denk dat dit in het belang is van alle studenten. Toch?

Maar ze hebben gelijk. De vrijheid om aan de richting te beginnen die jou interesseert, is ner-
gens voor nodig. Elite moet er zijn. Dat veel capabele mensen door de toelatingsproeven
niet kunnen doen wat zij willen, is van geen belang. Wie niet goed genoeg is moet buiten.
En het zou toch wel een ramp zijn als er studenten zijn die een verkeerde keuze hebben
gemaakt? We kunnen toch niet verwachten dat er al in het middelbaar een goede opvolging
is en een gefundeerd studieadvies voor iedere scholier apart?

Hoe zit het nu met de studentenvertegenwoordiging in Gent? Is de positie van de GSR nog
houdbaar binnen de Vereniging van Vlaamse Studenten (VVS), die de Vlaamse studenten-
raden overkoepelt? De VVS beschouwt het tegen elke vorm van ingangsexamens zijn als een
conditio sine qua non om deel uit te maken van zijn werking. En de situatie binnen de GSR
zelf? Is de ene helft te lui om naar de vergaderingen te komen en de andere helft alleen maar
bekommerd om het in stand houden van een elite? Gelukkig zijn er binnen de GSR nog
enkele studenten die zich met hart en ziel inzetten voor het behoud en de verdere ontwik-
keling van democratisch onderwijs. Helaas zijn ze in de minderheid. Maar als die fijne
mensen er niet waren geweest, stond hier zeker en vast klaar en duidelijk: schaf af de GSR.
Of richt zelf eens een toelatingsproef in.

TT ii mm  VV aa nn  dd ee rr  MM ee nn ss bb rr uu gg gg hh ee

inhoud
SCHAMPER 20 NOV ‘00

NUMMER 385
2
kort
3
edito 
4
Met Raes in de Raad 
5
Dossier geneeskunde
8
Semesterexamens
9
Geflitst
10
Kinderdagverblijf
11
Koken met Vingt Cents
14
Sport
16
Interview Luk Alloo
18 
Homes
19
Column
20 
Muziek
21
Strips
22 
Film
23
Kringen en Konventen
24 
Agenda

LLaanngg lleevvee ddee eelliittee



HHeett hhooee eenn hheett  wwaaaarroomm eenn hheett  wwaatt

4

Hoe het kan dat een vertegenwoordiger van
een extreem-rechtse partij pardoes in de
Raad van Bestuur terecht komt, roept vra-
gen op.  Wie op onderzoek gaat, stuit op een
waterdichte netwerk van decreten dat sluit
als een bus.

DDee pprroocceedduurree
Alles begint in het Vlaams Parlement, dat op
26 juni 1991 het ‘decreet betreffende de uni-
versiteit Gent en het universitair centrum
Antwerpen’ goedkeurde.  Omdat wij hier
het belastinggeld van de Vlamingen mogen
opsouperen, wil dat parlement wel een
oogje in het zeil houden.  Dat gebeurt via
een afvaardiging van vertegenwoordigers in
de Raad van Bestuur.

In onze Raad zijn er vier zitjes gereserveerd
voor die vertegenwoordigers, die geleverd
worden door de vier grootste fracties binnen
het Vlaams Parlement. In de huidige legis-
latuur zijn dat de CVP, VLD, SP en het Blok.
De partijen mogen een vertegenwoordiger
en een opvolger voordragen, en dat kunnen
gerust mensen zijn die niet in het Vlaams
Parlement zetelen.  Zo komt het dat Raes als
federaal senator kan worden voorgedragen
binnen het Vlaams Parlement.  De opvolger
van Raes voor de Raad is Monique De
Gryze, Vlaams Parlementslid voor het Blok.
Wat opvalt: het Blok is de enige partij die
een van hun meest beslagen politici naar de
Raad stuurt. Voor de andere partijen zetelen
minder bekende personen in de Raad, die
vaak wel in de onderwijswereld thuis zijn.

AAnnttwweerrppeenn
Ook de UA is als universiteit afhankelijk van
de Vlaamse overheid, en moet ook gecon-
troleerd worden door de Vlaamse Overheid.
Net als in Gent is er een zetel van een verte-
genwoordiger naar het Vlaams Blok gegaan.
In Antwerpen is het zowaar Gerolf Anne-
mans die in de Raad komt te zitten; alweer
een van hun toppolitici die gretig toehapt.
De namen illustreren het belang dat de par-

tij blijkbaar hecht aan dergelijke benoemin-
gen.

Het Vlaams Parlement heeft weinig discussie
gevoerd over de benoeming. De vertegen-
woordigers zijn trouwens aangeduid op een
vergadering begin juli, vlak voor de vakantie.
Het toont aan dat onze politici niet echt
wakker liggen van het cordon sanitaire met
de vakantie in zicht.  Waardoor het Blok zon-
der al te veel problemen zijn intrede kan
doen in de Raad van Bestuur.

BB iioo ggrr aafifiee
Roeland Raes is zeker niet de meest be-
kende Blokker, hij is geen doetje.  De sena-
tor, geboren in ‘34, is één van de boeg-
beelden van extreem-rechts in Vlaanderen
en heeft het geschopt tot ondervoorzitter
van het Blok.  De man is één van de ideolo-
gische voortrekkers van extreem-rechts in
Vlaanderen.  Raes werd in 1955 lid van de
Volksunie, later stond hij aan de wieg van de
Volksuniestudenten.  Binnen die partij was
hij van ‘70 tot ‘77 voorzitter van de Gentse
afdeling.  Ondanks het democratische Volks-
unie-sausje heeft hij nooit zijn rechts-
extremistische  neigingen kunnen camou-
fleren.  Hij was in de jaren ‘70 ondervoorzit-
ter van Were Di, een organisatie die de
Grootnederlandse gedachte promoot,
onder andere via het tijdschrift ‘Dietsland-
Europa’.

Andere organisaties die zich mochten ver-
heugen over de medewerking van Raes: de

Nederlandse Volksunie, een partij met neo-
nazistisch karakter, en ook de actiegroep
Voorpost, een soort neonazistische
stormtroepen. Ze schuwden gewelddadige
acties niet, waarschijnlijk omdat ze zo goed
getraind waren na enkele paramilitaire kam-
pen.  In ‘77 is Raes er weer bij als Lode
Claes de Vlaamse Volkspartij opricht.  Wan-
neer in mei ‘79 het Vlaams Blok wordt
opgericht, is Raes prompt ondervoorzitter,
in de schaduw van voorzitter Dillen.

II dd eeee ëë nn
Om maar meteen de kat de bel aan te
binden: Raes is een oerconservatieve,
extreem-rechtse zak.  In 1999 heeft hij
samen met Wim Verreycken een wetsvoors-
tel ingediend om abortus opnieuw strafbaar
te maken.  En zijn extreem-rechtse ideeën
steekt hij niet onder stoelen of banken.  Uit
een resolutievoorstel van hem uit maart ‘98;
“Met steeds grotere nadrukkelijkheid dringt
zich aan ons de conclusie op dat het massaal
aantrekken van niet-Europese migranten in
naam van de heilige economische groei, een
kortzichtige en onverantwoorde keuze was
van de naoorlogse West-Europese regering-
en. Naast het feit dat de toenmalige gastar-
beiders als gevolg van de economische
teruggang op de arbeidsmarkt overtallig
geworden zijn, waardoor we van een
grootschalige gastwerkloosheid kunnen
gewagen...”

En om te besluiten krijgt u nog een beeld
van de intellectuele opvattingen van Raes.
Over de stemming van de wet op het nega-
tionisme zei Raes tegen Marc Spruyt, auteur
van ‘Wat het Vlaams Blok verzwijgt’: “Ik ga u
toch niet verbazen met te zeggen dat ik die
wet liever niet had gehad.’ en ‘Wij hebben
louter om redenen van partijpolitieke
opportuniteit ervoor geopteerd om die
houding aan te nemen.’ Zo eerlijk, zo
veelzeggend.

Volgend nummer: de reacties binnen de
universitaire wereld, en uiteraard ook van
Roeland Raes.  Bronnen: Marc Spruyt, Wat
het Vlaams Blok verzwijgt. Hugo Gijsels, Het
Vlaams Blok

MM  ee  tt   RR  aa  ee  ss   ii  nn   dd  ee   RR  aa  aa  dd

DDe herfst is in het land, en ook wel een beetje in de Raad van Bestuur
van de RUG.  Dit academiejaar is er immers een bruin blad binnenge-

waaid in het belangrijkste orgaan van de universiteit.  Roeland Raes is de
naam, senator voor het Vlaams Blok.  De man mag vanaf dit academiejaar
mee beslissen over het beleid van onze universiteit.

TToomm DDee PPaaeeppee
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De bedoeling van het Nieuw Curriculum is
een betere integratie van de verschillende
opleidingsonderdelen. Zo zouden de stu-
denten een bepaalde materie binnen een
blok vanuit verschillende invalshoeken kun-
nen bestuderen. Zo worden de basisweten-
schappen niet meer als vak gedoceerd maar
geïntegreerd in een specifiek thema zoals
‘de cel’. In de examenperiode echter blijken
de blokken wel eens struikelblokken te zijn.

Enkele studenten die nu in tweede kan zit-
ten, doen hun beklag. “De examens zijn
bijna niet doenbaar. Wij hebben examen per
blok en dat zijn soms drie zware vakken op
één dag. Als er één van die vakken niet goed
is, mag je in tweede zit heel dat blok
opnieuw doen, hoe goed de andere twee
vakken ook waren. Officieuze overdrachten
om maar een deel van het blok opnieuw te
moeten doen, kregen we niet. IAJ zouden
we ook al niet gekund hebben. En de stu-
denten die verleden jaar in tweede kan zaten
en er niet doorwaren, hebben nog een gro-
ter probleem omdat zij in het oude curricu-
lum begonnen. Ze wisten niet eens of ze in
Gent nog geneeskunde zouden kunnen
voortstuderen.”

De decaan van de Faculteit Geneeskunde
Paul Van Cauwenberge erkent dat er voor
de tweedekanners van verleden jaar heel wat
onduidelijkheid heerste. “Wij hebben enkele
mensen gesuggereerd een andere richting
te kiezen. Voor anderen hebben wij indi-
viduele maatregelen getroffen. We zaten
met het probleem dat het nieuwe en het
oude curriculum totaal niet compatibel zijn.
Een Individueel Aangepast Jaarsysteem
tussen deze twee systemen is onmogelijk.
Het niet toelaten van een IAJ was dan ook
veeleer een kwestie van niet kunnen dan van
niet mogen. We hebben het nu zo geregeld
dat die mensen nog zes jaar les in het oude
curriculum kunnen volgen. Officieel kon dat
niet maar we hebben officieus indiviuele
lessen en begeleiding voorzien.”

PPrrooeeffkkoonniijjnneenn
De tweedekanners van nu voelen zich proe-
fkonijnen en vinden dat niet fijn. “Wij zijn
het eerste jaar dat les had in het Nieuw Cur-
riuculum. We zien het echt niet zitten om
nog zes jaar slachtoffer te zijn van onvol-
maaktheden en grove fouten. Voor het
eerste blok van dit jaar hadden we niet eens
een syllabus. Wij mochten alles zelf bijeen-
scharrelen. Dat valt toch onder de verantwo-
ordelijkheid van de academische overheid?”
De studenten van de tweede kandidatuur
trokken aan de alarmbel. Er werd een ver-
gadering belegd en samen met de studenten
werd de situatie besproken. Maar de sfeer
blijft gespannen.

Van Cauwenberge geeft toe dat men in
gebreke bleef. “We waren inderdaad te laat.
Het eerste blok was niet klaar. Er waren ook
dertien lesgevers in Blok 1 en dat is te veel.
Maar het tweede blok zal vlotter verlopen.”

Verleden jaar waren er in de eerste kan
enkele blokken met deelvakken die eigenlijk
niet veel met elkaar te maken hadden maar
die wel bijzonder zwaar waren. “We hadden
een blok met daarin ondere andere fyscia
maar van integratie kon er gaan sprake zijn
door de aard van de andere vakken.” aldus
de studenten. “Toch zaten wij opgescheept
met een loodzwaar blok. Kon er in de eerste
kan niet geopteerd worden voor een soort
overgangsjaar, waar nog niet alle vakken in
een blok kwamen te zitten?”

De decaan zegt dat het probleem van dat
zware blok nu aangepast is. “We lieten een
stuk vallen en verplaatsten een deel naar een
lichter blok. Totnogtoe is er nog geen kritiek
gerezen in de eerste kandidatuur. Wij volgen
eventuele problemen op de voet en
remediëren constant.”

De kritiek kwam verleden jaar niet alleen
van de studenten, ook sommige proffen uit-
ten hun ongenoegen. Zij werkten zelfs tegen
waardoor sommige studenten voor hun
punten begonnen te vrezen. Volgens Van
Cauwenberge betreft het vooral oudere
proffen. “Er zijn enkele proffen die nu
vroegtijdig op pensioen vetrekken omdat ze
niet kunnen aarden in het nieuwe systeem.
Men moet consequent zijn: er is over het
Nieuw Curriculum gestemd en dan moet
iedereen zich daar naar schikken. “

Volgens de studenten van de tweede kan
nemen ook de responscolleges te veel tijd
weg en veroorzaken zij vooral veel druk.
Voor de responscolleges moeten de studen-
ten een bepaalde materie onderzoeken en
daar zelf les over geven. Van Cauwenberge:
“Oorspronkelijk moesten op een anderhalf
uur tien studenten lesgeven. We hebben
gemerkt dat dat niet te doen was. Nu
moeten er nog maar drie studenten per uur
komen.”

De studenten zijn wel zeer te spreken over
het ingangsexamen. “Nu is iedereen tenmin-
ste gemotiveerd. En zitten er alleen maar
intelligente mensen en niemand die iets
stoms zegt.”

Decaan Van Cauwenberge heeft gemengde
gevoelens over de toelatingsproef. “Hoewel
er verleden jaar heel wat geklaagd werd,
slaagden toch meer dan 80% van de studen-
ten. Zelf ben ik tegen het principe van toe-
latingsproeven. We verliezen daardoor veel
capabele mensen. Het ingangsexamen belet
wel dat we weer met klassen van driehon-
derd studenten zitten , wat de situatie met
het Nieuw Curriculum er nog moeilijker op
zou maken.”

Als er ondertussen geen muiterij komt
onder de studenten die het hele UZ in as
legt, kunnen we binnen zes jaar een bende
superartsen verwachten. Nu hebben ze nog
de terechte klachten dat de blokken en de
manier van examineren te zwaar zijn, de syl-
labi niet in orde en dat men overhaast te
werk gegaan is. Maar als ze erdoor geraken,
zitten wij wel met een nest artsen
opgescheept die ons nòg langer op onze
erfenis zullen laten wachten.

VVorig academiejaar werd het curriculum van de opleidingen
geneeskunde en tandheelkunde ingrijpend gewijzigd. De vakken zijn

nu gegroepeerd in blokken en lijnen. De lijnen zijn vakken die over
meerdere jaren doorlopen, de blokken zijn pakketten van deelvakken die
in een aaneensluitende periode gedoceerd moeten worden. En de studen-
ten, dat zijn diegenen die hun hoofd in het nieuwe systeem boven water
proberen te houden.

TT éé VV éé DD MM

”Dankzij de ingangsexa-
mens zitten er in onze klas
alleen maar gemotiveerde
en intelligente mensen.”



Op 7 november 2000 bezette de Vereniging
van Vlaamse Studenten (VVS) het artsen-
syndicaat in Brussel als tegen toelatings-
proeven en andere beperkingen op het
onderwijs. VVS is een koepelvereniging die
alle Vlaamse studenten vertegenwoordigt
naar de overheid toe. Diezelfde avond nog
kwam de Gentse Studentenraad (GSR)
bijeen om een standpunt te vormen over de
toelatingsproef. De GSR is het koepelorgaan
van alle studentenvertegenwoordigers aan
de RUG, en is tevens lid van de VVS. Tot
ieders verbazing stemde de GSR voor het
behoud van de toelatingsproef! Dat
gebeurde slechts met een nipte meerder-
heid: 7 stemmen voor, 6 tegen. De tegen-
standers wensen te benadrukken dat op de
GSR ook heel wat argumenten tegen de toe-
latingsproeven zijn gevallen, maar uitein-
delijk is het de meerderheid die beslist,
waardoor het officiële standpunt van de GSR
voor het behoud van toelatingsproeven is.

We nemen voor één keer zelf geen stand-
punt in, maar plaatsen de twee standpunten
tegenover elkaar. Oordeelt u zelf maar.

CCoonnttrraa::  ddee VVVVSS
De VVS wijst elke vorm van toelatingsproef
af omdat die de vrije toegang tot het onder-
wijs afbreekt. Het feit dat idereen die over
een diploma middelbaar onderwijs beschikt
de studie van zijn keuze kan aanvatten,
verzekert immers dat iedereen de toekomst
kan uitkiezen die het best bij zijn capacitei-
ten past. De toelatingsproef ondergraaft ook
iedere politiek van gelijke kansen.

Toelatingsproeven zijn niet geschikt om het
studieresultaat te voorspellen. Er zal altijd
een foutenmarge zijn, hoe klein ook, maar
daardoor zullen er altijd wel een paar kandi-
daten ten onrechte uit de boot vallen.
Bovendien geeft de toelatingsproef amper
een antwoord op de vraag of men later een
goed (tand)arts zal zijn. Een voortreffelijk
student is niet noodzakelijk een voortreffe-

lijk arts: iemand die goed leerstof kan verw-
erken of een kei is in wetenschappen, bezit
daarom nog niet de goede sociale vaardighe-
den.

Een volgende probleem zit bij het middel-
baar onderwijs: niet alle middelbare scholen
bereiden hun leerlingen in dezelfde mate
voor op het hoger onderwijs. Daardoor
maken sommigen veel minder kans om door
de toelatingsproef te geraken. Wanneer mid-
delbare scholen hun opleidingen daarente-
gen zouden afstemmen op de kennis die
nodig is voor toelatingsexamens van één of
meerdere richtingen, verwaarlozen ze hun
algemeen vormende taak, en dreigen vele
andere vakken achtergesteld te worden.

Verder is de toelatingsproef nooit cul-
tuurvrij: ze wordt steeds beïnvloed door
socio-culturele factoren, waardoor mensen
met andere socio-culturele achtergronden
dan de opstellers van de proef een zwaar
nadeel hebben. Vooral de lagere socio-
economische klassen worden slachtoffer van
de toelatingsproef: de drempel naar hoger
onderwijs is voor hen al groot, en een toe-
latingsproef vormt nog een extra
afschrikking. Zeer belangrijk is ook dat een
toelatingsproef alleen maar een momentop-
name kan zijn: ze houdt nooit rekening met
de mogelijke groei van een individu. Iemand
die op het einde van zijn middelbaar om één
of andere reden wat ‘slabakt’, zal voor
bepaalde vakken een ondermaatse parate
kennis hebben en maakt veel kans om te
buizen op de toelatingsproef; maar mis-
schien zou hij in een nieuwe studiesituatie
volledig openbloeien en een zeer enthou-
siast student worden!

In het hoger onderwijs zelf wordt dan weer
de heroriëntering bemoeilijkt: stel dat een
bekwaam student een studierichting aanvat
zonder toelatingsproef, maar na één jaar
succesvolle studie beseft hij dat een medi-
sche opleiding hem beter zou liggen. De stu-

dent kan dan enkel met het nodige tijdsver-
lies overstappen naar die opleiding (hij moet
immers wachten op de organisatie van een
nieuwe toelatingsproef). Bovendien
selecteren toelatingsproeven enkel op ken-
nis, en niet op belangrijke aspecten zoals
gebruik weten te maken van wat men kent,
of de bereidheid om levenslang te leren en
zich bij te scholen.

De toelatingsproef is de gemakkelijkheids-
oplossing om het teveel aan artsen op te
lossen. Er zijn vele andere maatregelen
mogelijk, zoals verplichte pensionering van
artsen. Maar de belangengroepen van de
artsen zijn veel machtigere lobby’s dan acht-
tienjarige studenten…

PPrroo::  ddee GGSSRR
De GSR stelt dat een toelatingsproef in som-
mige faculteiten gerechtvaardigd is, op basis
van kwaliteitscriteria. Het kan gaan om
‘economisch interessante en begeerde
richtingen’ zoals burgerlijk ingenieur of arts.
Wanneer zich daar te grote groepen studen-
ten inschrijven, ontstaan er zware logistieke
problemen, zoals te weinig plaats in audito-
ria of pc-klassen. Bovendien werkt een sys-
teem met grote groepen studenten demo-
tiverend en kraakt het vele studenten psy-
chologisch (één GSR-lid verdedigde de toe-
latingsproef omdat ieder jaar minstens één
zelfmoord plaatsvindt in de Geneeskunde,
maar gelukkig vonden de andere GSR-leden
dat belachelijk).

Even belangrijk is het kunnen starten met
een gelijke voorkennis bij de start van de
studie. Bij het werken in kleine groepen kan
dat zeer voordelig zijn. Bovendien kan men
daardoor de studieduur verkorten (bv. een
zesjarige opleiding arts i.p.v. een zeven-
jarige): bij een inkorting zou men vooral in
de ‘algemene’ vakken snoeien, waarvoor
men dan gelukkig in de toelatingsproef zijn
bekwaamheid al bewezen heeft.

Het examen is ook niet overdreven moeilijk,
dus kan het gerust behouden blijven. Wie
over te weinig kennis beschikt, kan zich
alsnog voorbereiden in een extra voorberei-
dend jaar (zoals bij de ingenieurs). En
vergeet niet dat iedereen evenveel kans
heeft zich in te schrijven voor een toelating-
sproef. Het feit dat men deelneemt aan een
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IIedereen heeft weer een mening over de toelatingsproeven. Onderwijs-
minister Marleen Vanderpoorten beweerde onlangs nog dat het systeem

bewezen heeft dat het werkt, terwijl enkele dagen later een onderzoek ver-
scheen van Rudi Janssens en professor Machteld de Metsenaere (beiden
van de VUB) waaruit blijkt dat de toelatingsproeven de slaagkansen bijna
niet verhogen en discriminerend werken tegenover vrouwen en lagere
sociale klassen. Wie ziet door de bomen het bos nog?

Pro /
Contra

Toelatingsproeven



toelatingsproef, toont meteen ook de moti-
vatie aan: je bent duidelijk bereid een paar
boeken open te doen en naar een examen
te komen op een moment dat de rest
vakantie heeft. Dat zorgt ervoor dat mensen
geweerd worden die de richting zouden
beginnen omdat ze niet goed weten wat ze
willen.

De opleidingen waar momenteel toelatings-
examens bestaan, zijn vaak beroepsgerichte
opleidingen, waarbij het eerste jaar van deze
opleidingen niet maatschappelijk relevant is
(omdat men bv. alleen maar wiskundige
vakken heeft). Een toelatingsproef biedt
hier soelaas. (nvdr. de eerste lezer die ons
de logica achter dit argument kan
duidelijk maken wint een door de GSR-
voorzitter gesigneerde Schamper) Bovendi-
en hebben studenten ook een verantwo-
ordelijkheid tegenover de maatschappij:
bissen kost veel geld. Het systeem heeft
trouwens bewezen dat het werkt: het aantal
bissers is veel kleiner bij de burgies dan pak-
weg bij de psychologen. 

TT oo cc hh  cc oo nn tt rr aa ::  dd ee  GG SS RR --
mmiinnddeerrhheeiidd
Tot slot geven we nog enkele tegenargu-
menten mee die tijdens de GSR-vergadering
gevallen zijn.

Naast de argumenten die de VVS hanteert
(Afbreuk van de democratisering van het
onderwijs en de vrije studiekeuze, niveau-
verschillen in het middelbaar, toelatings-
proeven bevorderen elite-onderwijs, socio-
culturele factoren vormen een beletsel),
argumenteerde de minderheid binnen de
GSR dat buizen en bissen ook een leererva-
ring kan zijn, en dat iedereen het recht
moet hebben om te mislukken. Het bissen
valt in België overigens erg mee, want in de
meeste andere Europese landen doen stu-
denten gemiddeld langer over hun studies
dan bij ons. 

Wie niet voor de toelatingsproef slaagt, kiest
gewoonlijk voor een andere richting. Wie de
toelatingsproeven bij de ingenieurs- en arts-
enopleiding verdedigt met argumenten als
de grootte van het lokaal of de motivatie van
de studenten, beweert impliciet dat de stu-
denten in andere richtingen wel met grote
lokalen kunnen volstaan, en niet echt gemo-
tiveerd zijn. Is voor de andere richtingen
dan geen kwaliteitsvol onderwijs nodig?
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Enkele jaren geleden voerde de federale
regering een contingentering in van het aan-
tal artsen omdat er teveel van waren. Con-
tingentering wil zeggen dat er per jaar
slechts een beperkt aantal nieuwe artsen tot
het beroep wordt toegelaten (in praktijk
gebeurt dit door het toekennen van een
RIZIV-nummer). Om te vermijden dat te veel
afgestudeerde artsen toch niet aan de slag
zouden kunnen voerde de Vlaamse regering
daarop een toelatingsproef aan het begin
van de studies in.

TT ee vv eeeell
Volgens de Vereniging van Vlaamse Stu-
denten (VVS) zal de toelatingsproef haar
doel niet zal halen. Er schrijven zich nog
steeds méér studenten in dan er later een
RIZIV-nummer zullen krijgen. Vorig jaar
waren er in de derde kandidatuur
geneeskunde 605 studenten. Voor hen
liggen er in 2004 slechts 420 RIZIV-nummers
klaar, waardoor er 185 afgestudeerden uit de
boot zullen vallen. Er mag evenwel een over-
schrijding plaatsvinden, mits dat aantal van
het aantal beschikbare plaatsen van het
daaropvolgende jaar wordt afgetrokken. Die
185 personen van hierboven krijgen dan al
de RIZIV-nummers die voor 2005 bedoeld
waren. Dat betekent dat in 2005 niet 390,
maar slechts 205 plaatsen beschikbaar zijn,
voor vermoedelijk 536 personen. Daardoor
vallen er dat jaar 331 personen uit de boot,
die de voorziene RIZIV-nummers voor 2006
al zullen innemen. Maar daardoor zullen de
afgestudeerden in 2006 niet de voor dat jaar
voorziene 360 plaatsen ter beschikking
hebben, maar nog slechts 29 plaatsen!
Uiteindelijk zal er een volledige lichting
afgestudeerden geen RIZIV-nummer meer
kunnen krijgen.

VVS kan zich daarom tegen iedere conting-
entering van artsen. Zij pleit voor alter-
natieve maatregelen in de gezondheidszorg,
zoals de verplichte pensionering van artsen
of een accrediteringspolitiek met
mogelijkheid tot schrapping uit het RIZIV.

TTee wweeiinn iigg
In haar berekening heeft de VVS echter een
aantal zaken uit het oog verloren. Vooreerst

zijn er in ieder jaar, vooral in de kandida-
turen, nog steeds een behoorlijk aantal stu-
denten die hun studies stoppen of overstap-
pen naar een andere richting. Het is boven-
dien onwaarschijnlijk dat de buitenlandse
studenten, éénmaal afgestudeerd, in België
een RIZIV-nummer zullen aanvragen. Van de
517 mensen die dit jaar voor de toelating-
sproef slaagden, kwamen er 65 uit het
buitenland, vooral uit Nederland. Dat is zo’n
13%. VVS houdt er evenmin rekening mee
dat vele artsen geen RIZIV-nummer nodig
hebben, zoals bedrijfsartsen, verzeke-
ringsartsen, sportartsen, controleartsen,…
En ten slotte zijn er nog afgestudeerden die
naar de Derde Wereld verhuizen (bv. Artsen
Zonder Grenzen).

Wie dit alles bijeentelt komt tot de conclusie
dat het evengoed mogelijk is dat er minder
artsen een RIZIV-nummer zullen aanvragen
dan er beschikbaar zijn, waardoor er op ter-
mijn een tekort aan artsen kan ontstaan. En
dat zal te wijten zijn aan de toelatingsproef,
die ervoor heeft gezorgd dat er veel minder
studenten (en dus ook afgestudeerden) zijn
dan vroeger.

Dit betekent niet dat het pleidooi van de
VVS voor de afschaffing van de contingente-
ring niet zinnig is. Volgens Jean-Paul
Dercq van de nationale planningscommissie
kampt Vlaanderen met een tekort van
11,37% aan artsen, en moet het aantal
nieuwe artsen per jaar veel hoger liggen dan
het aantal opgelegd door de contingenter-
ing. Ook professor Jan De Maeseneer van
onze eigen Universiteit voorspelt een tekort
aan artsen door de vergrijzing en
vervrouwelijking van het artsenkorps, de
evolutie naar groepspraktijken en nieuwe
EU-reglementering rond verplichte arbeids-
tijden (max. 50 uur voor een specialist).

De toelatingsproef en de contingentering
brengen niet de verhoopte oplossingen,
maar blijken voor nieuwe problemen te zor-
gen. Het is nog enkel wachten tot dit tot een
politicus doordringt.

IIn Schamper 384 kon u lezen dat door de toelatingsproeven over een
aantal jaren een tekort aan tandartsen dreigt. Maar hoe staat het met de

dokters? Bereikt de toelatingsproef daar wel het gewenste resultaat?

MM DD GG

TTeevveeeell  aarrttsseenn ooff ttee wweeiinniigg aarrttsseenn??
HHeett zzuulllleenn eerr iinn iieeddeerr ggeevvaall  nniieett  jjuuiisstt  vvoollddooeennddee zziijjnn

MM DD GG
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Leuven, Gent en semesterexamens

Het is intussen al een maand geleden dat
Leuvense studenten betoogden tegen de
snelle invoering van het semestersysteem
aan de KUL. Enkele duizenden studenten
kwamen op straat. Rector Oosterlinck was
hier ook allerminst van zijn stuk gebracht.
De meerderheid was niet gaan betogen, zei
hij, dus was de meerderheid niet tegen de
vernieuwing gekant. In een vrije tribune in
het Leuvense studentenblad VETO schrijft
professor en oud-decaan Carlos Steel: “De
academische overheid voert het semester-
examensysteem van bovenaf in, voor het
welzijn van de studenten. Trouwens, zo
wordt gezegd op de Hallen, het voetvolk van
de studenten steunt ons in die plannen,
tegen zijn vertegenwoordigers in.” De stu-
denten zijn boos, want ze voelen zich niet
ernstig genomen. In de Academische
Raad hebben ze met vier stemmen op nege-
nentwintig niets te vertellen. Volgens Rector
Oosterlinck is dat ook niet de bedoeling:
inspraak betekent volgens hem dat je mag
meepraten, maar niet noodzakelijk mee mag
beslissen. Ook Rector Martens van het
Limburgs Universitair Centrum (LUC)
vindt dat studenten nooit in zulke aantallen
vertegenwoordigd mogen zijn “dat ze het
beleid gaan bepalen”. Hij ziet voor studen-
tenvertegenwoordigers meer “de rol

weggelegd om ideeën aan te brengen,
voorstellen te bewaken, en vooral kritisch en
argumentatief te redeneren over
voorstellen”. Onze Rector Willems zei
tegen Schamper “dat studenten
medebeslissingsrecht hebben in de mate dat
ze vertegenwoordigd zijn in de organen. In
onze organen heeft er niemand vetorecht,
dus ook de studenten niet.” De Leuvense
studenten blijven ondertussen eisen dat de
invoering van het SES één jaar wordt uit-
gesteld en dat de discussie wordt heropend.

MMoosssseell  nnoocchh vviiss
Echt duidelijke voor- of nadelen zijn er niet
verbonden aan het SES. In Gent bestaat het
systeem al aan de faculteiten Wetenschap-
pen, Toegepaste Wetenschappen, Economie
en Bedrijfskunde, Landbouwkundige en
Toegepaste Biologische Wetenschappen en
Farmaceutische Wetenschappen. De facul-
teiten Rechtsgeleerdheid, Geneeskunde en
Diergeneeskunde experimenteren ermee in
een aantal richtingen. In de overige drie fa-
culteiten houdt men vast aan het jaarsys-
teem, dat echter steeds meer onder druk
komt te staan. Onder andere de interna-
tionalisering van het onderwijs lijkt het SES
te ondersteunen. Chloé Heerman van de
Leuvense Overkoepelende Kringorga-
nisatie (LOKO) zegt dat het SES inderdaad
aan de meeste Europese universiteiten
gebruikt wordt. “De semesters vallen echter
vaak niet samen, zodat er al geen voordeel is
voor uitwisselingen.” Naast internationalise-
ring zijn er in Gent ook praktische argu-
menten aangehaald waarmee het SES wordt
gepromoot. In 1998 zei Professor Helmut
Gaus tegen Schamper dat de keuze voor
één systeem zich meer en meer opdringt,
omdat een groeiend aantal faculteiten het
SES gebruikt. Hij meent dat het om prakti-
sche redenen beter zijn indien alle Facultei-
ten hetzelfde systeem gebruiken. In het
academiejaar 1999-2000 stond de invoering
van één systeem op de agenda van onze
Raad van Bestuur (RvB). Het scheelde
geen haar of er was gestemd over de invoer-
ing van het semestersysteem. Studenten-

vertegenwoordigster Ilse Verduyn (RvB)
heeft toen uiteengezet wat op dat moment
het standpunt van de Gentse Studenten-
raad (GSR) was. De GSR was gekant tegen
de invoering van één systeem,en vond dat
de keuze moest gelaten worden aan de fac-
ulteiten. De RvB luisterde naar de goede
raad van de studenten en besloot om de
bevoegdheid over het invoeren van het SES
over te laten aan de faculteiten. Rector
Willems bevestigt dat het SES de komende
jaren waarschijnlijk niet op de agenda van de
RvB zal komen. De Rector merkt wel op dat
een groeiend aantal faculteiten de overstap
waagt. Of het SES ooit zal gelden aan alle fa-
culteiten, kan hij bij gebrek aan een
kristallen bol niet zeggen.

KKwwaalliitteeiitt  GGeeggaarraannddeeeerrdd
Voor de studenten is het vooral belangrijk
om weten dat het SES op zich geen verbe-
tering van het onderwijs inhoudt. Aan de
KUL werden jaarsysteem en SES vergeleken,
en op vlak van onderwijs bleken zij allebei
evenwaardig te zijn. Om de vernieuwing
tegelijk een verbetering te laten zijn, wordt
zij in Leuven gekoppeld aan een onderwijsh-
ervorming waardoor de nadruk meer zou
komen te liggen op begeleide zelfstudie.
Daar hebben we in Gent al ervaring mee: het
schrijven van essays, uitvlooien van boeken
en bespreken van ideeën zullen ook in Leu-
ven deel gaan uitmaken van het studenten-
leven. Opdat de studiedruk niet te zwaar zou
worden, zullen de Leuvense oplei-
dingsvoorzitters en decanen er over moeten
waken dat de leerstof wordt gereduceerd,”
zegt Frans Lammertyn, coördinator
Onderwijsbeleid. “Er zal op een andere
manier moeten gewerkt worden met stu-
denten, volgens de principes van de begelei-
de zelfstudie: leer hen leren.” LOKO be-
twijfelt of deze redenering opgaat. Chloé
Heerman: “Het semestersysteem zou een
hefboom moeten zijn voor onder-
wijsvernieuwing, maar eerlijk gezegd
geloven wij niet dat die zo snel uit te voeren
valt.”

HHet semesterexamensysteem (SES) blijft de studenten bezighouden. In
Leuven zullen er vanaf 2001 enkel nog semesterexamens

afgelegd.worden Wanneer zal de RUG haar laatste jaarexamens houden?
Rector Willems stelde ons gerust.

Hebben studenten iets te zeggen?

TToomm VVaann ddee
VV ee ll dd ee
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Van Ludo Sannen (Agalev) mag het open-
baar vervoer goedkoper voor studenten. In
het zog van buurlanden zoals Nederland en
Duitsland wil de groene onderwijskenner
een ‘openbaar vervoer-kaart’ (OV-kaart)
voor studenten invoeren. Na een kleine
financiële inspanning (ongeveer 1000 frank
per jaar) kan de student vrank en vrij

treinen, trammen en bussen. “Ik pleit al
langer voor meer mobiliteit voor studen-
ten”, zegt Sannen. “Mobiliteit mag geen
belemmering zijn voor de studiekeuze.” Met
de OV-kaart willen de Vlaamse groenen een
versnippering van sociale maatregelen
tegengaan. “In Leuven rijdt er al een gratis
bus. Na het afsluiten van een bulkcontract

met de vervoersmaatschappijen (De Lijn en
de NMBS) willen we alle studenten laten
genieten van een voordelig openbaar ver-
voer.”

Openbaar vervoer vrijwel gratis voor studenten

Tot vorig academiejaar was het onmogelijk
om te combineren tussen tweede kandi-
datuur en eerste licentie, of tussen tweede
licentie en een voortgezette opleiding. De
mogelijkheid om te cumuleren was alleen
aanwezig binnen de cycli. Vanaf dit acade-

miejaar zijn de regels gewijzigd: ook tussen
de cycli kan gecumuleerd worden. Voor de
rest blijft alles bij het oude. Wie voor min-
stens 40 studiepunten overdracht heeft
verkregen, heeft automatisch recht op com-
bineren. Wie overdracht heeft verkregen
voor 20 tot 40 studiepunten moet een
cumulaanvraag indienen vòòr 15 oktober.
De nieuwe regeling werd al van kracht in
oktober jongstleden. Het is dus snel gegaan.
Daarom waren een aantal studenten en
leden van het academisch personeel niet op
de hoogte van de wijziging. Ook het Vade-
mecum voor Studenten, 2000-2001 geeft
nog de oude regeling. De wijziging heeft

echter uitgehangen aan sommige valven en
staat sinds 4 oktober te lezen op de website
van de Centrale Studentenadministratie.
Studenten hadden dus welgeteld elf dagen
om zich te informeren en om een cumu-
laanvraag in te dienen. Hedwig Mabilde
van de Centrale Studentenadministratie
bevestigt nog eens dat het niet mogelijk is
om na 15 oktober nog een aanvraag in te
dienen.

Uitbreiding van de cumulmogelijkheden
Vanaf dit academiejaar is het mogelijk om
twee studiejaren te combineren over de
cyclusgrenzen heen. Het Vlaams Parlement
heeft dat zo gedecreteerd. In het Vademe-
cum voor Studenten, van dit academiejaar
staat nog de oude regeling. De nieuwe is
echter dit jaar al van krachten... aanvragen
moesten ingediend worden vòòr 15 okto-
ber.

TT VV dd VV

BBaarrtt  AAeerrttss

Als alles goed gaat, kunnen studenten vanaf
volgend academiejaar een joker inzetten als
ze bissen. Zo zal de studiebeurs tijdens het
bisjaar niet verloren gaan, zoals nu het geval
is. Ludo Sannen, onderwijsspecialist  van
Agalev heeft zijn schouders onder een
voorstel over studietoelagen gezet. De
jokerbeurs maakt daar deel van uit. “Studen-

ten kunnen vanaf september 2001 tijdens
hun studieloopbaan één keer beroep doen
op de jokerbeurs. Het principe staat klaar en
duidelijk in het regeerakkoord. Vanuit het
kabinet van Onderwijsminister Marleen
Vanderpoorten is er wel nog wat vertra-
ging omwille van de beschikbare middelen.”

Studenten aan de Vrije Universiteit Brussel
(VUB) zijn al vertrouwd met de jokerbeurs.
Wie aan de VUB zijn jaar overdoet, krijgt een
verdubbelde sociale toelage, uitgekeerd
door de universiteit zelf.

Een jaartje bissen? Zet je joker in! 

Regeringscommissaris op de wip 
Professor Geert Bouckaert (KUL) vindt de
functie van regeringscommissaris overbodig.
Op een colloquium over sociale toelagen in
het Vlaams Parlement liet de directeur van
het Leuvense Instituut voor de Over-
heid dit ballonnetje op. “De controle van de
financiering van universiteiten kan beter
worden overgelaten aan een private persoon
die solliciteert bij de universiteiten”,

oordeelt Bouckaert. Aan de Gentse univer-
siteit controleert Yannick De Clercq of de
centjes van de overheid wel goed besteed
worden. In Schamper 383 kon u al lezen dat
het gerecht de zoon van de legendarische
Willy De Clercq van belangenvermenging
verdenkt.  Dat de man nu ook moet vrezen
voor zijn post is volgens zijn afgevaardigde
Ivan Verschoote veel te voorbarig. “De

regeringscommissaris heeft een dubbele
taak: een controlerende en een adviserende.
Dit jaar is er een audit geweest van de
Gentse universiteit en de RUG is daar niet
goed uitgekomen. Er is dus nood aan een
commissaris. Die werkt immers op een vol-
strekt objectieve manier.” 

BBaarrtt  AAeerrttss

BBaarrtt  AAeerrttss

Het nieuws dat u eigenlijk niet
mocht lezen



Het Kinderdagverblijf

Zelfs op sociaal gebied legt de universiteit u
in de watten. U kan met gelijkgestemde zie-
len samenhokken op de homes, al lijdt men
daar nog aan enkele schoonheidsfoutjes en
wil u uw eigen prak niet vreten, dan zorgt de
unief altijd wel voor voorverwarmd vreten.
En dan hebben we de jobdienst nog niet ver-
meld, voor hen die ook tijdens het jaar een
beetje willen bijverdienen. Studenten die
werken? Is een student door de band
genomen niet een stuk vreten dat zich elke
avond volhijst met allerlei geestesrijke
dranken? Ja, maar er zijn uitzonderingen.
Sommige studenten hebben zelfs  - drama-
tisch aanzwellende achtergrondmuziek -
kinderen!
GGrroooottvvaa WWiilllleemmss
Tienermeisjes die een ‘ongelukje’ gehad
hebben worden groot en kiezen niet altijd
voor abortus of een leven van hard labeur
met enkele jengelende snotters aan de
rokken. In tegenstelling tot wat melodrama-
tische films u willen wijsmaken, zijn
kinderen en verder studeren te combineren.
Maar grootva en/of mémé voelen zich niet
altijd geroepen om zich over de
kleinkinderen te ontfermen wegens te oud,
te ziek of te dood. Gelukkig is er de univer-

siteit nog. Onder de hoede van de dienst
Studentenvoorzieningen valt bijvoor-
beeld het Kinderdagverblijf. Het
kinderdagverblijf, lieve vrienden, ontfermt
zich over de baby’s en jonge kinderen van
studerende ouders.

Net als bij andere organisaties - en crèches -
dien je eerst een afspraak te maken alvorens
je er je kleine koters achterlaten kan;
tenslotte is het hier geen vondelingenschuif.
Je contacteert het kinderdagverblijf, maakt
een afspraak met hen waarna je een inschri-
jvingsformulier mag invullen en een kleine
rondleiding krijgt. Je aanvraag wordt bespro-
ken in de Adviescommisie
Kinderdagverblijf en ter goedkeuring
doorgestuurd naar het bestuurscollege. Je
wordt schriftelijk verwittigd over de beslis-
sing.

Ouders die van de dienst gebruik maken,
dienen hiervoor te betalen. Het bedrag is
ondermeer afhankelijk van gezinsinkomen
en – samenstelling; daarnaast speelt ook het
aantal dagen dat je kind in de kribbe ver-
blijft een rol.

OOuuddeerrss wwaatt  nnuu??
Zoals het een moderne organisatie betaamt,
stelt ook het Kinderdagverblijf de inspraak
van ouders op prijs. Een aantal ouders
hebben zich onder de naam Parenthesis
verenigd. Op deze manier willen zij actief
meewerken en helpen in het
kinderdagverblijf. Hoewel officieel enkel
ouders van ‘Kinderdagverblijf-kinderen’ lid
mogen worden, zal een helpende hand niet
worden afgeslaan. Parenthesis bestaat uit
drie verschillende werkgroepen, die zich elk
met een verschillend facet van de orga-
nisatie bezig houden. Daarnaast hebben ze
ook een klusjesdienst opgericht en zelfs een
cd uitgebracht.

De eerste dag in een nieuwe school is altijd
beangstigend. Het Kinderdagverblijf stelt
aan de ouders voor om twee weken voor de
definitieve opname (sic) een eerste bezoek
te brengen aan de kribbe. Op die manier
worden de kleine sekreetjes vertrouwd
gemaakt met de kribbe en leert het person-
eel de ouders en kindertjes kennen. 

VVoooorr eellkk wwaatt wwiillss
Het Kinderdagverblijf heeft twee afdelingen,
een afdeling ‘kleine kinderen’ en een afde-
ling ‘grote kinderen’. Kinderen die de over-
stap mogen maken van de afdeling kleine
kinderen naar grote kinderen krijgen samen
met hun mama en papa nog een rondlei-
ding, er is namelijk niets lastiger dan een
bende jengelende broekventjes. Daarom
vragen de leidsters ook dat ouders een
knuffel meebrengen voor hun kindjes en dat
ze de kleintjes altijd duidelijk maken dat ze
‘s avonds weer opgehaald worden. Wie ern-
stig overweegt zijn kinderen achter te laten
is hier dan ook aan het verkeerde adres. Wij
zijn echter altijd bereid om ons  - tegen een
kleine vergoeding - over de vrucht uwer
lendenen te ontfermen. Jonge slaafjes zijn
bij Schamper altijd welkom.

Kinderdagverblijf
Home C. Heymans
Isabellakaai 120, 9000 Gent.
Tel: 09/264.71.80  
Url: http://aivwww.rug.ac.be/KDV

DDe universiteit heeft het goed met u voor, dat weet u. U kan rustig
‘cyclusoverschrijdend cumuleren’, er wordt ernstig overwogen om het

huidige ‘vrijstellingensysteem’ te versoepelen en als de huidige trend zich
voortzet, zal de prof binnenkort misschien wel in uw plaats examens
afleggen. Kortom, op onderwijsgebied heeft u niet te klagen. En op sociaal
gebied?

Waar kleine snotters thuis zijn

Jonge Broekvent
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Pasta Boscaiola

In deze eerste kookles hebben we gekozen
voor een pastagerecht. Pasta is goedkoop,
snel en gemakkelijk klaar te maken, lekker,
voedzaam, ongekend veelzijdig en vooral:
het is hét kookgeheim van de Italianen. Er
wordt wel eens beweerd dat Marco Polo in
1295 de deegwaren uit China meenam naar
Italië. Maar dat doet groot onrecht aan de
Romeinen, die al sinds de hoogtijdagen van
het Romeinse Rijk van pasta genoten. Het
verhaal gaat dat Cicero buitengewoon dol
op laganum was, de brede, platte deeg-
waren die nu tagliatelle genoemd worden.
Een middeleeuws verhaal van Tasso
beschrijft hoe een herbergier tortellini
uitvond, naar het evenbeeld van de navel
van Venus.

Pasta Boscaiola (‘Boscaiola’ is Italiaans voor
‘vrouw van de houthakker’) is één der

klassieke Italiaanse sauzen. Voor twee per-
sonen heeft U nodig: 250 gr fettucine (een
korte, dikke pasta is steeds zeer geschikt
voor dikkere sauzen, zoals deze die we nu
zullen maken), 3 plakken fijngesneden spek,
100 gr champignons in plakjes, 3 dl room, 1
lente-uitje en een eetlepel fijngehakte
peterselie.

Om te beginnen kookt U de pasta in een pan
ruim kokend water met zout (voeg het zout
pas toe wanneer het water kookt, zoutloos
water bereikt sneller zijn kookpunt). U
kookt de pasta bij voorkeur al dente (i.e.
beetgaar, d.w.z. zacht van buiten en stevig
vanbinnen. Kleine tip misschien: indien de
pasta aan het plafond blijft kleven, dan is hij
al dente!). Verhit – terwijl de pasta opstaat –
1 eetlepel olie in een grote koekenpan. Bak
het spek en de champignons in 5 min. goud-

bruin. U voegt nu een klein beetje room toe
en roert met een houten lepel over de
bodem van de pan om eventuele aanbaksels
los te maken. De resterende room voegt U
stelselmatig toe en U laat de saus een vijf-
tiental minuten koken op een hoog vuur. De
saus moet nu zo dik zijn dat hij aan de bolle
kant van een lepel blijft zitten. Voeg de
lente-ui toe. Als laatste stap vermengt U de
saus met de pasta. Bestrooi met peterselie
als finishing touch.

Indien U geen tijd hebt om de saus 15 min.
te laten inkoken, kan U de room binden met
2 theelepels maïzena opgelost in 1 eetlepel
water.

De hoeveelheid saus is uiteraard een kwes-
tie van persoonlijke smaak, maar het gebruik
van te veel saus is een frequent
voorkomende fout die niet-Italiaanse koks
maken. Pasta mag immers nooit zwemmen
in de saus. Buon appetito!

KKoken… voor de ene een perfecte ontspanning, voor de andere dé
garantie voor het opstrijken van z’n brandverzekeringspremie. Begaan

om de gezondheid van de studenten besliste Schamper een culinaire
rubriek toe te voegen aan het immer informatieve wezen. Laat dus die
dagelijkse pita of zak frieten… and eat this!

Vincent Janssens

Liefste leezer, help ons! Of onze eindredactie hangt onze scalp in de
wind te wapperen aan de Boekentoren. Die mensen zijn ligjes aan
het kortsluiten. Konstant klagen zij erover dat er te weinig volk is
om de vele fouten uit onze artikels te halen. Wij stelden voor
onszelf te klonen maar om één of andere obscure reden werd dat
voorstel afgeknald. Ook het voorstel om de fouten gewoon te laten
staan, kreeg niet echt veel aanhang. Wij overwinden dus al onze
schroom en smeken u nu op onze blote kniën om ons te redden.

Help! Na een oproep voor eindredacteurs alweer een wanhopige
kreet om hulp, zult u al denken. Hebben wij u gevraagd te
denken? Neen. Wij vroegen u te helpen. Stop dus met denken en
lees verder.
Wij zoeken een wetenschapsredacteur. Bent u gepassioneerd
door explosieve chemische mengseltjes, zijn titreren en dis-
secteren uw lievelingsbezigheden, hebt u uw bestaan ingericht
volgens de wetten van de fysica en kunt u nog eens schrijven ook?
Kom dan als de vliegende bliksem naar onze ouwe getrouwe
kelder in Sint-Pietersnieuwstraat 45. Help ons Schamper zijn
wetenschappelijke geloofwaardigheid terug te geven.

Wij zoeken dringend 
EINDREDACTEURS!

GGermaanse doen of gedaan hebben is geen verijste.
Over enig taalgevoel beschikken en een td-fout

van een contanimatie kunnen onderscheiden, is nor-
maal gezien al voldoende. U hoeft zich overigens niet
te beperken tot eindredigeren, tussendoor mag u best
nog artikels schrijven ook. Voor meer info maild u best
naar david@schamper.rug.ac.be. Of nog liever: spring
eens binnen in de kelder van Sint-Pietersnieuwstraat
45. Snuif op die sfeer en geur van half vergaane
menselijke en dierlijke resten, maak deel uit van de
gezelige chaos en draag bij tot de kritische (?) en
onafhankelijke (?) studentenpres. Wij zullen u eeuwig
dankbaar zijn! En vooral: u zult ons geredt hebben van
ons manisch eindredactioneel kollectief.

Wij zoeken dringend
WETENSCHAPS-

REDACTEURS!

UUhoeft geen wetenschapsstudent te zijn om ons te
kunnen helpen. Een zekere mate van interesse is

vaak al ruim voldoende. Uw artikels zijn duidelijk en
helder en u slaagt erin uw eigen interesse over te
brengen op de lezer. Voor meer info mailt u naar
david@schamper.rug.ac.be. Natuurlijk bent u jong
en dynamisch.
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VTK does it again

Het Interfacultair Sporttornooi werd al
voor de vijftiende maal georganiseerd. Plaats
van het gebeuren was, hoe kan het ook
anders, het GUSB. Het begon allemaal in
1987 met een student van de Vlaamse
Economische Kring (VEK), Geert
Crucke, die het wel een leuk idee scheen te
vinden om de faculteitskringen sportief
tegen elkaar uit te spelen. Het werd al gauw
duidelijk dat dit een succesformule is. Het
Interfacultair Sporttornooi is een waar
hoogtepunt in het jaarlijks sportgebeuren
aan onze universiteit. Dit jaar bekampten
maar liefst zeventien faculteitskringen elkaar
in een zevenkamp die soms wel uitmondde
in een echte titanenstrijd. Het GUSB zorgde
dit jaar ook voor vernieuwing in het pro-
gramma. Naast de klassiekers basketbal,

voetbal, volleybal, tafeltennis en veldlopen
werden twee nieuwe disciplines
toegevoegd. De survivalrun zorgde voor het
nodige avontuur en blijkbaar voor de nodige
paniek. Van de vijftien ingeschreven kringen
voelden slechts zes zich geroepen om mee
te strijden voor een ereplaatsje. Verder was
een Human Soccer Table voorzien, waar de
presessen hun ding mochten doen. Of wat
een preses lijden kan. Al bij al zijn zeker 800
à 900 dappere sportievelingen opgedaagd.  

Het VTK (Vlaamse Technische Kring)
werd opnieuw triomferende winnaar met
1490 punten in het ereklassement. Het
HILOK (Hoger Instituut voor
Lichamelijke Opvoeding en Kinesither-
apie) werd eervol tweede met 1320 punten.

Het leek net een doorslagje van de uitslagen
bij de twaalfurenloop. Het VTK manifisteert
zich duidelijk als de meest sportieve kring.
Grote verrassing was terug te vinden bij het
veldlopen voor heren over vierduizend
meter. Winnaar werd niet het VTK, maar het
VRG (Vlaams Rechtsgenootschap). Het
basketbal werd eveneens door het VRG
gewonnen. Het HILOK en de VPPK
(Vlaamse Psychologische en Pedagogis-
che Kring) wonnen respectievelijk het vol-
leybal voor heren en volleybal dames.
(Weten we weeral waar de sportpreses van
VTK vooral aandacht aan gaat besteden voor
volgend jaar.) Laatste in het ereklassement
werd Lombrosiana, maar wij willen ze toch
even eervol vermelden omdat ze tenminste
hebben deelgenomen, want om het met een
oud cliché te zeggen: deelnemen is belan-
grijker dan winnen.

OOp 15 november vond het Interfacultair Sporttornooi plaats. Terwijl de
atleten de koude trotseerden, bleef de Schampersportredactie heel de

dag lekker warm in bed leggen, maar we stonden net op tijd op om de uit-
slagen te noteren.

Twaalfurenloop opnieuw een succes

Winnaar was traditiegetrouw de Vlaamse
Technische Kring, in de volksmond als het
VTK ook wel gekend . Reeds vanaf de start
was het VTK niet te stuitten. Als een pijl uit
een boog schoten hun renners er vandoor
en lieten ze de rest van de competitie ver-
dwaasd achterlatend. Alleen het HILOK
(Hoger Instituur voor Lichamelijke
Opvoeding en Kinestherapie) kon nog
een beetje bijbenen. Maar het VTK was de
onbetwiste leider van de Kunstlaan.
De organisatoren zelf waren heel opti-
mistisch over de opkomstp. Ruim vijf-
duizend man (en vrouwen natuurlijk) waren
eens een kijkje komen nemen. Wij wachten
nog altijd op officiële rijkswachtcijfers. “Het
mooie weer zal wel een goede motivatie zijn
geweest om naar zwoegende, rennende
mensen te gaan kijken” geeft Gerard
Fontyn, voorzitter van het twaalfurenloop-
comite toe. Uit de reacties van de studenten
bleek duidelijk dat ze in hun nopjes waren

met het gebeuren.
De speciale rondjes dan. Eerst lieten de prof-
fen zich van hun meest sportieve kant zien
om te bewijzen dat ze ook ooit jong zijn
geweest. Schepen van Sport Vanderhae-
gen gaf het startschot voor de indruk-
wekkende race. De organisatoren hadden
elk uur een andere speciale ronde voorzien,
goed gevonden om de sleur te doorbreken.
Zo was  er een supersonisch snel rondje,
waar zowel toeschouwers als renners zelf
verbouwereerd stonden te kijken en het
schaarst geklede rondje (?) waarbij iedereen
verweesd achterbleef. Als serene afsluiter
was de fakkelronde zeer geslaagd (nvdr.
Roeland Raes was niet te bespeuren). De
avond beloofde schitterend te worden.
De grote centrale tent was eveneens een
schot in de roos. Het parcours dat door de
tent liep was iets heel speciaals en zorgde
voor veel toeschouwers. Natuurlijk had de
bar veel bekijks en met een pintje op laat

iedereen zich wel verleiden voor een wild
ritje op een heuse rodeostier. Helaas,
Rudolf, de arme rodeostier, zag dat niet zo
zitten. Tijdens de preseskamp legde Rudolf
het loodje en besliste verder te grazen in de
eeuwige jachtvelden. Vaarwel Rudolf, we
zullen je missen.
De faculteitskringen droegen hun steentje
en een paar vaten bij om de locatie op de
Kunstlaan nog aantrekkelijker te maken. Die
avond vonden de verliezers troost en deden
de winnaars een heildronk in de centrale
tent. De tentjes rondom waren sfeervol ver-
sierd en een aangenaam muziekje en een
beetje (!) alcohol zorgden ervoor dat algauw
de stramme ledematen wat losser aan-
voelden en deden de organisatoren al
mijmeren over de volgende twaalfurenloop,
die hopelijk een even groot succes zal wor-
den.

Officiële uitslagen:
www.student.rug.ac.be/12urenloop

HHet is alweer een tijdje geleden dat de Kunstlaan werd geteisterd door
mensen die rondjes aan het lopen waren. De twaalfurenloop vond

plaats op woensdag 25 oktober en was volgens de organisatoren een weer-
galoos succes te noemen.

we are getting bored...

KvA

KvA
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”Smijt die tv buiten!”

Het heeft weinig gescheeld of Luk Alloo (37)
was als criminoloog zijn carrière gestart in
de gevangenis van Brugge. Paul Jambers
viste hem echter op om als researcher Vlaan-
derens zonderlingen voor de camera te
sleuren. Later mocht hij hetzelfde doen voor
Goedele Liekens. Alloo stelde daarnaast
zijn scherpe pen ten dienste van onder meer
‘Feeling’, ‘Joepie’, ‘TV Ekspres’ en ‘Dag Alle-
maal’. Maar dat wist u wel natuurlijk. In 1997
verscheen Alloo plots zelf op het scherm als
presentator het TV 1-programma ‘Duel’. Nu
kleurt hij twee dagen per week de VTM-pro-
grammatie met TV6 en AllooPraat.

SCHAMPER: Twee jaar geleden begon je
met een mediadagboek waarin BV’s de
hoofdrol spelen. Ben je ondertussen niet
zelf de BV met het drukste leven geworden?
Luk Alloo: “Neen. Ik ben een professional
in timemanagement. Maandag, dinsdag en

woensdag heb ik vrij. Alles gebeurt op don-
derdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Het lijkt
misschien dat ik godganse dagen bezig ben
maar niets is meer te verwaarlozen dan een
job in het mediawereldje. Ik ben zelf de
eerste om dat te beseffen. Ik beschouw wat
ik doe als een kunstmatige voortzetting van
het studentenleven. Wij doen ons ding en
amuseren ons. We houden geen rekening
met commerciële tendensen of met wat kijk-
cijfers met zich zouden moeten meebren-
gen, en we worden er zelfs voor betaald. Wat
wil je nog meer?”

SCHAMPER: Je spreekt van een kunstmatige
voortzetting van je studentenleven. Hoe
was je studentenleven dan?
Alloo: “Ik heb in Gent gestudeerd. Mijn stu-
dentenleven was zoals ik nu leef: intens,
onrustig, constant op zoek naar prikkels. Ik
zat ook niet echt in het criminologiewereld-
je en ging heel weinig naar de lessen. Ik ging
vooral veel uit, elke avond was er iets te
doen. Samen met de toenmalige chef van de
DSA (Dienst Studentenactiviteiten - nvdr)
organiseerden wij de Twaalfurenloop en de
Winternacht. En af en toe zetten we een
debat in de Blandijn op poten.”

SCHAMPER: Was je dan van plan om later
dat leven voort te zetten of deed je gewoon
Criminologie om iets te doen?
Alloo: “Ik deed Criminologie omdat je met
dat diploma in heel veel richtingen kunt les-
geven. Ik heb dan ook mijn aggregaat van
pol en soc gedaan. Maar het lot heeft er
anders over beslist. Helaas.”

SCHAMPER: Inderdaad, helaas. Hebt u nu
het gevoel dat u Vlaanderen opvoedt? U
maakt het BV-schap belachelijk en toont…
Alloo: “Ik maak niemand belachelijk. Ik wil
met mijn programma gewoon aantonen dat
die bekende koppen ook  hun zwaktes en
hun onzekerheden hebben. Ik wil tonen dat
ik niet begrijp dat iedereen beroemd wil

worden. We zitten met een hele generatie
jongeren die echt op tv wil komen terwijl dat
scherm een volledig luchtledig medium is.”

SCHAMPER: Maar u maakt er toch zelf deel
van uit?
Alloo: “Ja natuurlijk maar ik ben tenminste
degene die het toegeeft. Ik zeg dat ik lucht
maak. Mijn nieuwe programma is iets min-
der lucht. De mensen die ik wil interviewen
zijn in de pers of in de openbaarheid gekend
als ‘anders’.”

SCHAMPER: Wil je met je nieuwe program-
ma niet aantonen dat je ook het serieuze
werk aankan?
Alloo: “Neen, ik weet dat van mezelf. Af en
toe duikt er ook een stukje serieuze praat in
de woensdagavond maar te weinig nog. Het
is ook niet om een balans te zoeken in mijn
leven. VTM vroeg mij gewoon wat ik wou
doen. Ik zei dat ik nog wat deodorant wou
verkopen maar dat ik ook dat nieuwe pro-
gramma wou maken. Tot mijn grote verras-
sing zeiden ze ja. Maar het is niet om mezelf
even te bewijzen. Als je jezelf wilt bewijzen,
moet je geen tv maken maar boeken schrij-
ven. En columns.”

KKlleeiinnee jjoonnggeenn
SCHAMPER: Bij u valt ook die enorme
ambivalentie op. Meestal veel show maar
wanneer u uw idool Lou Reed ontmoette,
stond u te stotteren als een beschaamde
fan.
Alloo: “Ik ben ik. Ik drijf op emotie. Als ik
merk dat Sean McGowen lazarus is maar in
zijn dronkenschap nog nuchter is, dan ben
ik gechoqueerd. Dat is heel wat anders dan
Serge Gainsbourg die op de set verscheen
met een aktetas, daar vier pakjes Gauloises
en een fles whisky uithaalde en zo opkwam.
Dat is acteren. Maar Sean McGowen was
echt en dat choqueerde mij. En ik blijf een
kleine jongen als ik Lou Reed mag inter-
viewen. Ik heb niet de pretentie en ook niet
het gevoel alles onder controle te hebben.”

HHeel bekend Vlaanderen duwde hij al een oversized microfoon onder
de neus. Van Jo Vally tot Jan Hoet, allen passeerden zij de revue. Zelf

wordt Luk Alloo niet graag op de rooster gelegd. Toch was de vliegende
mediareporter bereid wat van zijn kostbare tijd op te offeren om ons te
woord te staan. SchamperPraat.

Luk Alloo en het zwarte gat in de media

””AAllss jjee jjeezzeellff  wwiilltt  bbee--
wwiijjzzeenn,, mmooeett  jjee ggeeeenn ttvv

mmaakkeenn mmaaaarr  bbooeekkeenn
sscchhrriijjvveenn..””

“Ik geef tenminste toe dat ik lucht maak.”
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e tv buiten!”
SCHAMPER: Je hebt vroeger nog geschreven.
Mis je dat nu niet?
Alloo: “Ja, ik mis het schrijven echt. Ik mis
Johan Anthierens ook. Hugo Camps
neemt zijn plaats een beetje in maar nog te
weinig. We hebben geen scherpe pen meer
in Vlaanderen. Geen man die ons een
spiegel voorhoudt. Yves Desmet (ex-
hoofd-redacteur van De Morgen - nvdr)
probeert dat op politiek-maatschappelijk
vlak. Maar het moet breder. Kijk eens wat er
met de geschreven pers gebeurt. Het echte
nieuws wordt verplaatst naar pagina zeven-
tien. Gelukkig hebben we De Standaard en
De Morgen nog maar de rest is armoe troef.”

SCHAMPER: Vanwaar het grote succes van
de reality-soaps? Zijn we dan zulke
voyeurs?
Alloo: “Mensen leven ten koste van andere
mensen. Ze halen positieve energie uit
mensen die het minder goed hebben. Dat is
een algemeen fenomeen. De solidariteit is
totaal weggeëbd. We denken in termen van:
zij hebben het slechter, wij hebben het
beter. De mensen willen zich onderschei-
den, iedereen wil wereldberoemd worden.
Op tv worden nozems geportretteerd en
worden vooroordelen nog meer onderlijnd.
Wat er vandaag op tv komt, bepaalt op zeer
sterke wijze het stemgedrag van de modale
Vlaming. Want ook de politiek is showbizz
geworden. De populariteit van een vervlo-
gen televisiepresentator gaat meer gewicht
in de schaal leggen dan  de kennis van de
politieke cultuur. De politiek doet daar zelf
aan mee en de pers ook, want het is toch
allemaal niet belangrijk meer. En dus stemt
iedereen op het Vlaams Blok.”

SCHAMPER: Het Blok heeft dan ook heel
wat promotie gehad door in elk debat op
televisie te verschijnen.
Alloo: “Voor een televisiemaker is dat een
heel moeilijke situatie. Je moet er rekening
mee houden dat één op tien in België voor
het Blok stemt. Moeten we iedereen laten
aanvoelen dat ze eigenlijk domoren zijn of
moeten we de mensen tonen wat zij mis-
schien niet weten? Namelijk dat het Blok een
lichtzinnige politieke partij is met maar drie
grote figuren die aan politiek kunnen doen:

Filip Dewinter, Frank Van Hecke en
Gerolf Annemans. Op de tweede lijn
hebben ze niets. Als politiek waarnemer
moet je dat aan de kaak stellen en tonen dat
het Blok teert op die drie die alle uitspraken
doen en rond alle politieke clichés slalom-
men, die de andere partijen gebruiken om
het Blok te kelderen. Het Vlaams Blok krijgt
geld van de staat. Terwijl andere politieke
partijen dat voor een stuk in analyse van
politieke structuren en stemgedrag steken,
stopt het Blok dat allemaal in propaganda.
Als er ergens een auto wordt vernield,
drukken ze daar folders van en hangen die
in de buurt op. Het speelt in op zulke kleine
incidentjes door drukwerk en deur-aan-
deur-acties. Dat is het gezicht van het
Vlaams Blok. Zo creëren ze een onveilig-
heidsgevoel bij de mensen en gaan de
mensen akkoord met wat ze zeggen. Poli-
tieke waarnemers moeten dit op tv laten
komen. Maar ik heb het nog niet gezien.”

SCHAMPER: Doen de media nu niet juist
het tegenovergestelde: de mensen proberen
wijsmaken dat we in een perfecte samen-
leving leven?
Alloo: “Maar het gaat niet goed. We zitten in
een economisch vervalsysteem. Iedereen zit
op een sneltrein. Je moet de gezichten eens
zien. Hoeveel glimlachen zie je nog? Mensen
zijn bezig met hun eigen problemen. De
industrie speelt daar op in en overstelpt de
markt met nieuwe producten om ons af te
leiden. De mensen willen het allemaal
hebben want ze willen deel uitmaken van de
subcultuur die dat heeft. Ze willen ook dat
hun kinderen in een bepaalde kindersubcul-
tuur horen. Alles wordt zo kunstmatig en de
mensen kunnen niet meer volgen. Mensen
worden gek (de redactie van Schamper
voorop - nvdr). Mensen hollen hun eigen
identiteit voorbij. Iedereen beseft dat we
fout bezig zijn maar je moet lef hebben om
er echt uit te stappen.”

SCHAMPER: Als succesvol televisiepresenta-
tor heb jij wel makkelijk praten.
Alloo: “Ik stap uit het systeem. Ik kan maar
voor mezelf praten. Ik probeer mij gewoon
in mijn eigen milieu goed te voelen en
eerlijk te blijven met mezelf. Ik wil trouw zijn

aan mijn zijnsvorm en dat is niets tegen mijn
zin doen. Tot dusver lukt dat. Maar er zijn
niet veel gegagdigden die zich dat kunnen
permitteren. Er zijn journalisten die durven
zeggen dat er in het nieuws alleen nog maar
plaats is voor sensatie. Maar ze doen er niets

aan. Als je dat beseft en dat durft te zeggen,
dan moet je ook de klasse hebben om de
handdoek in de ring te werpen.”

SCHAMPER: Dat zal wel zijn.

Foto’s: Luk Monsaert

zwarte gat in de media

TTééVVéé DDMM eenn
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“We hebben geen scherpe pen meer in
Vlaanderen, geen man die ons een spiegel
voorhoudt.”
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Studentenhomes:
renovatie of lapwerk?

Op 5 juli jongstleden werd op een vergade-
ring van de Ad Hoc Commissie beslist dat
er dringend werk moest worden gemaakt
van de renovatie van een aantal kamers in de
homes Fabiola en Vermeylen. Aanwezigen
waren o.a. logistiek beheerder Dirk Man-
geleer, de Coördinator Huisvesting Rita
Poppe, en enkele vertegenwoordigers van
de Homeraden. Er werd beslist een inven-
taris op te maken van de kamers die er het
ergst aan toe waren. Daarop werd een
aanbesteding uitgeschreven voor de reno-
vatie van die kamers. Bewoners van een te
renoveren kamer die een zomerverblijf had-
den aangevraagd, werden tijdelijk onderge-
bracht in de kamers die nog niet geren-
oveerd zouden worden. Gedurende de
maand augustus werd dan begonnen met de
werken. De vloer van de studentenverblijven
en de gangen werd vervangen en er werd
behangen en geschilderd. Ook werden

nieuwe meubelen besteld, maar die zijn nog
niet beschikbaar. Er wordt nog gewacht op
de levering. De muren werden behangen
met Tasso, een duurzaam behangpapier en
kregen ook een laag speciale verf in gebro-
ken wit.

De werken brachten echter heel wat overlast
met zich mee voor de bewoners die tijdens
de zomermaanden verbleven op hun home.
Daarop besloten enkele bewoners een peti-
tie te organiseren om hun beklag te doen
over de situatie. De petitie werd voorgelegd
aan rector Jaques Willems, die in samen-
spraak met de dienst GBO besliste tegemoet
te komen aan enkele eisen van de bewoners.
Op negen oktober werd beslist dat de
bewoners die in hun home verbleven tijdens
de werken, hun huurgeld voor de maand
augustus terugbetaald zouden krijgen.

OOvveerrsscchhiillddeerreenn == 1100..000000
ffrraannkk bbeettaalleenn
Op 18 oktober werd de Ad Hoc Commissie
opnieuw samengeroepen om de werken te
evalueren. Fase één van de werken was
afgerond, maar de Commissie nam een con-
troversiële beslissing. Vòòr de renovatie
gebeurde het regelmatig dat bewoners hun
kamer in een kleurtje van hun keuze
schilderden. Hoewel dit verboden is volgens
artikel 4.4. van het Intern Reglement van de
universitaire homes, werd dit toch gedoogd.
Normaal gezien moeten studenten die defi-
nitief hun kamer verlaten, alles herstellen in
de oorspronkelijke staat. Als dat niet gebeurt
wordt de waarborg ingehouden (i.e. 5000
frank). Dat betekende dus dat de ‘homever-
laters’ die hun muren in een mooie
pasteltint verfden, alles opnieuw wit
moesten schilderen. In de praktijk gebeurde
dit echter zelden. Huisvestingscoördinator
Rita Poppe: “De toestand van de homes
Fabiola en Boudewijn was immers zodanig
slecht dat we de studenten lieten begaan.
Het had immers geen zin om de waarborg in
te houden van kamers die onleefbaar waren.
We lieten de studenten dus min of meer toe
hun kamer zelf wat leefbaarder te maken.”

De Ad Hoc Commissie besliste echter dat er
strenger zou worden opgetreden tegen deze
‘home decorators’. Om te voorkomen dat
homestudenten na de renovatie terug aan
de slag zouden gaan met verf en borstel,
werd beslist om de kosten van het her-
schilderen te verhalen op de huurder. Elke
student die zijn gerenoveerde kamer naar
eigen goeddunken zou schilderen, zou de
kosten moeten dragen voor het herstel van
zijn kamer in de oorspronkelijke staat. Die
kosten bedragen voor één kamer meestal
meer dan 50.000 frank. Op de vergadering
van de Ad Hoc Commissie stuitte de beslis-
sing dan ook op fel protest van sommige
vertegenwoordigers van de homeraden.
Johan De Keyser, vice-voorzitter van
Home Fabiola, reageerde furieus op de
maat-regel. Uiteindelijk werd beslist om
enkel eventuele kosten voor het her-
schilderen van een kamer aan te rekenen

AAfgelopen zomervakantie is de universiteit begonnen met de renovatie
van een deel van de kamers van de oudere studentenhomes. In Home

Fabiola en Home Vermeylen werden zo’n vierhonderd kamers gere-
noveerd. Die renovatiewerken waren dringend nodig omdat sommige
kamers in zeer slechte staat waren. De werken werden echter niet door
iedere homebewoner gesmaakt. Vooral de studenten die er reeds enkele
jaren homebewonen op hebben zitten, vinden dat ze te weinig zijn ge-
raadpleegd over het hoe en waarom van de hele operatie.

Bewoners klagen over vernieuwde kamers 
in Home Fabiola

Home Fabiola: nog steeds niet ingestort.

foto: V. Janssens
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Een colablikje
Voetstappen weerklonken, hard en droog
op de natte kasseien, in het holst van de
nacht. Angstig hield ik halt, een meedogen-
loze hoop gangsters verwachtend. Maar
hoezeer al mijn lodderige ogen de duister-
nis ook intuurden, er viel geen één beweg-
ing te bespeuren. Ik realiseerde enkele stilis-
tische stappen en ja, alweder galmde één en
ander in de nachtelijke mist. Ik vervolgde
mijn weg.
Opeens viel mijn colablik op een levenloos
papiertje. Na nader onderzoek bleek het een
blanco blaadje te zijn. Dat verpestte het
helemaal voor mij en ik begaf me huiswaarts,
waar ik in mijn bed in slaap kroop.
De volgende morgen constateerde ik dat ik
thuis was en werd wakker. Euforisch begaf ik
me richting keuken om het ontbijt door
mijn strot te stoten en een levenslustig
kopje koffie binnen te kappen. Maar mid-
den, en hier begint de dramatiek, midden in
al mijn euforie dook een onbeschreven vel
papier op. Mijn stemming sloeg om.
Ik sloeg het ontbijt over, het kopje koffie
achterover, een toevallige inbreker omver,

mijn jas rond mijn schouders, de deur achter
me dicht, nadat ik ze eerst had opengedaan,
en begaf me op weg naarwaar ik me wou
begeven. Toen ik daar was, zei ik, goed ver-
staanbaar voor iedereen: “Maatschappelijke
relevantie, ik zal mij haasten!”
Ik liep vijf minuten aan één stuk in noord-
oostelijke richting. Compleet groggy  leunde
ik tegen een toevallig voorbijvliegende lan-
taarnpaal. Een vierwielig scharminkel stoof
me echter rakelings voorbij, zodat ik niet
meer wist waar ik het had.
Een voorgevoel deed me echter een tweede
maal wegduiken.Een bromfiets kwam met
supersnorrische snelheid aangeprutteld.
Vliegensvlug haalde ik een blanco blaadje te
voorschijn, verfrommelde het tot een solide
bal en keilde het tegen het helmloze hoofd
van de brommende wegpiraat. Met een
droog gekraak werd zijn schedel verbrijzeld
en de bromfietser leek tegen de vlakte te
zullen gaan. Maar de klootzak wist zichzelf
rijdende te houden, hoewel regelmatig een
klad hersens uit zijn open schedeldak viel en
op straat terechtkwam. Opeens jumpte het

stuk ongeluk over een verkeersdrempel en
werd een behoorlijke brok nooit gebruikt
brein uit de kop van de kloefkapper ge-
kwakt. Met een zompig geluid kwam de gri-
jze massa op straat terecht, enkele meters
voor de brommende fietser. Die kon zijn
eigen modderbrein niet meer ontwijken en
reed er met supersonische snelheid op af.
Hij slipte over zijn voormalige hersens en
maakte kennis met de binnenstedelijke kas-
seien en hun hardheid. De lolbroek loste
zijn laatste adem met een griezelig gekraak
en terwijl ik erover nadacht hoe een adem
kraken kon, stierf hij zijn dood.
Bij het naderbij bekijken van het lijk, zag ik
in de immense plas bloed de prop papier
doelloos drijven. Mijn opkomende overwin-
ningsroes werd abrupt afgebroken en ik
begaf me huiswaarts. Het was alweder nacht
en toen ik met al mijn lodderige ogen rond
mijzelve keek, zag ik dat ik weerom in het
mistige straatje was beland als de nacht
ervoor. Ik werd er allerminst euforisch van.
Mijn God, dacht ik, ik zit opgesloten in de
tijd! Er weerklonken voetstappen.

LIFESTYLE
aan overtreders. Omdat de gebruikte mate-
rialen zeer duur uitvallen, bedraagt deze
kost nog steeds een stevige 10.000 frank. De
maatregel geldt overigens voor geren-
oveerde kamers in alle homes. Wanneer de
andere homes - Astrid en Boudewijn - geren-
oveerd worden, blijft de regel van kracht.

De anciens in hun gat
gebeten
Na de laatste vergadering van de Ad Hoc
Commissie werden in de homes Fabiola en
Vermeylen briefjes achtergelaten waarin de
nieuwe situatie werd uitgelegd. Vooral de
oudere bewoners die al enkele jaren in hun
vertrouwde - gedecoreerde - kamertje
wonen, waren niet tevreden met hun gere-
noveerde kot. Enkele bewoners van de
derde verdieping van Home Fabiola: “De
kamers zijn nu klinisch wit, net een zieken-
huis. Het behang wordt zeer snel vuil en
alles doet zeer kil aan.” De beslissing van de
Commissie wordt vooral zwaar op de korrel
genomen door de studenten die echt
wonen in hun home. Een kleine minderheid
van de homestudenten bekostigt zijn studies
zelf, met studentenjobs. Ze zijn financieel
niet meer afhankelijk van hun ouders en

gaan ook niet steeds naar huis tijdens het
weekeinde. Deze studenten wonen dus
meestal zeven dagen op zeven in hun
kamertje. “Als je hier moet leven in zo’n
kamer is dat niet te doen. Het lijkt of die
klinisch witte muren op je af komen.
Daarom overschilderen veel van de mensen
in mijn situatie hun kamermuren, kwestie
van toch een beetje gezellig te zitten.” , aldus
een boze bewoonster. “De nieuwe maat-
regel is niet eerlijk. Het zijn net de full-time
bewoners van de home die het meestal
financieel niet zo breed hebben, en nu
kijken zij aan tegen een kost van 10.000
frank wanneer zij hun kamer een beetje leef-
baar proberen te maken.”

De nieuwe generatiestudenten die hun
eerste jaar op home zitten, aanvaarden over
het algemeen de situatie. “De renovatie was
ook nodig om nieuwe huurders niet af te
schrikken. Nu komen de nieuwe studenten
tenminste op een kamer terecht die in orde
is”, aldus Rita Poppe. “De nieuwe bewoners
werden naar mijn mening meer dan vol-
doende op de hoogte gebracht van de maa-
tregelen. We willen hiermee gewoon
voorkomen dat ieder zijn eigen kamer gaat

bekladden, wat soms gebeurde. Het is niet
de bedoeling dat we de schilderwerken over
een paar jaar al zouden moeten overdoen
omdat we lieten begaan.” De universiteit wil
met de regel dus niet in eigen vlees te snij-
den wat de renovatie betreft.

En de keukens en de douches
dan?
Met de renovatie van de kamers is dus defi-
nitief begonnen. Maar de bewoners van de
Fab zijn ook verbolgen over de trage
vorderingen van de vernieuwing van de
keukens en de doucheblokken. Per
verdieping is nu al één van de twee sanitaire
modules vervangen; de tweede module ligt
er echter nog steeds beschimmeld en afge-
bladderd bij. Ook de keukens zijn nog
steeds niet aangepakt. Voor elke vijftien Fab-
bers zijn er vier kookplaatjes en een micro-
golfoven voorzien. Er zijn echter wat proble-
men met de elektrische leidingen van de
Fab. Die zijn verouderd en kunnen gewoon
niet meer kookgerei ààn. Het wordt dus
wachten op de volgende stappen in de
homesaga. Wordt vervolgd!

Fraggle
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Hooverphonic: terug naar de toekomst

Het verhaal begint in 1995. Drie Sint-Niklase
jongemannen, Alex Callier, Frank
Duchêne en Raymond Geerts, klitten
tezamen en vermengen invloeden van onder
andere Portishead, Massive Attack en
Angelo Badalamenti (David Lynch’s
huiscomponist) tot een eigen, unieke
sound: Hoover was geboren. Het eerste

album A New Stereophonic Sound Spectacu-
lar kwam er in 1996. Naar aloude Belgische
gewoonte diende ook Hoover zijn naam te
veranderen. Het swingende Hooverphonic
kwam na rijp beraad uit de pan gevlogen. Na
een opeenvolging van zangeressen was het
in 1997 aan de Westouterse schone Geike
Arnaert om de vocalen te verzorgen. En

Geike deed dat goed. Op het tweede album
Blue Wonder Power Milk, dat verscheen in
1998, bleek zij een extra dimensie aan het
geluid van de groep te geven. Geike kon niet
alleen de wat ijzige tonen van het debuutal-
bum reproduceren, zij voegde ook haar per-
soonlijke warmte en stijl toe aan de songs.

KKooeekkjjeessddooooss
Aanvankelijk werd Hooverphonic gelabeld
als trip-hop collectief maar dat bleek zeker
na de tweede plaat een veel te eng etiket om
het universum van de groep te vatten. Zoals
dat in de duistere jaren zeventig ook het
geval was bij groepen als Pink Floyd, is
Hooverphonic een band wier oeuvre alle
uithoeken van het muzikale heelal trips-
gewijs doorkruist. De comeback van de pro-
gressive rock? Wij beschouwen Hoover-
phonic als een koekjesdoos waar allerlei
lekkers uit te halen valt. Zelf omschrijven ze
zich het liefst als retro-futuristische popmu-
sici. Een koekjesdoos met afstandsbediening
dus.
Na een tournee ter promotie van Blue Won-
der Power Milk, zei origineel groepslid
Frank Duchêne Hooverphonic vaarwel.
Voortaan bewandelde de band zijn muzikale
wegen als een trio. En met succes, zo mag
blijken uit de derde plaat. The Magnificent
Tree doet het met celli, violen, trompetten,
een kinderkoor en wat nog al niet dat geluid
produceert. Hooverphonic bewijst visie en
passie in zich te hebben maar ook, en vooral
de macht om de luisteraar emotioneel te
beroeren. Zoals alleen echt groten dat kun-
nen.

Op 28 november staat Hooverphonic klaar
in de Vooruit om u mee te nemen naar een
wereld waar azijn en zout misschien wel juist
horen, waar roze dinosauriërtjes uit een psy-
chedelisch sprookje meedeinen op de gol-
ven, onderwijl genietend van een smakelijke
portie diepgevroren houtchips. Hoover-
phonic, we zijn zot van u.

’The Magnificent Tree’ nu bij uw platen-
boer, concert op dinsdag 28 november in
de Vooruit. Uitverkocht natuurlijk.

HHet best bewaarde geheim van België.” Zo wordt Hooverphonic wel
vaker omschreven aan de overkant van de Atlantische Oceaan. Maar

de groep evolueert in de States meer en meer naar een publiek geheim, ten
bewijze de talloze uitverkochte zalen. Met ‘The Magnificent Tree’ als won-
dermooie derde langspeler hoeft dat ook niet te verwonderen.

TT éé VVéé  DDMM
Advertentie
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TTiittuuss AAnnddrroonniiccuuss FFILMM

Het verhaal begint wanneer de Romeinse
generaal Titus terugkeert van een veldtocht
tegen de Goten. Buiten zijn wil om haalt hij
zich de wraak op de hals van keizer Satur-
ninus en keizerin Tamora, de vrijgelaten
Gotische koningin. Onder een voort-
durende vloed van wraakacties waarbij hem
en zijn familie het ene na het andere leed
wordt aangedaan, gaat Titus uiteindelijk zelf
tot een - bijzonder gruwelijke en groteske -
vergeldingsactie over.

Anthony Hopkins speelt een ingetogen
Titus die pas naar het einde toe zijn zelfbe-
heersing verliest. De Gotische koningin
wordt op theatrale wijze vertolkt door Jes-
sica Lange die schittert in haar eerste
Shakespeare-rol.  Verder vallen vooral op:
keizer Saturninus – een energieke en ge-
exalteerde Alan Cummings, die de
waanzin en satire simpelweg uitstraalt - en

Aaron de Moor, gespeeld door Harry
Lennix. Lennix is trouwens de enige die
ook meespeelde in de toneelproductie uit
1994, en dat kan je wel zien. De
imponerende speech die hij vóór zijn exe-
cutie afsteekt, is, ook wat de taal betreft,
één van de hoogtepunten van de film.

De thematiek en personages van het ver-
haal lopen dan wel vooruit op latere
werken van Shakespeare, de stijl- en regis-
tervariatie en het verfijnde woordgebruik
kunnen de vergelijking met de latere
werken nog niet doorstaan. Dit is dus niet
Shakespeare op zijn best in de details, maar
wel een algemener zoekende Shakespeare
vol extremen. Zo wemelt het stuk van
wreedheden,  bloederige acties en afgehak-
te ledematen. Vaak wordt het geweld niet
in beeld gebracht, een bewuste keuze van
Taymor. Opvallend is ook de vermenging

van al dat minder fraaie met een bizarre
zwarte humor. Soms heeft Titus zelfs ver-
dacht veel weg van een absurd theaterstuk.

Niet alleen de auteur, maar ook regisseuse
Taymor speelt met tegenstellingen. Zo
voeren de twee keizerszonen campagne in
oldtimers door de straten van Rome en
houden Tamora’s twee zonen zich in hun
vrije tijd voornamelijk bezig met computer-
spelletjes en biljart.

Hoewel Titus je niet vastkluistert aan je
stoel, heeft Taymor wel gezorgd voor een
fascinerend en onderhoudend
schouwspel, een intrigerend avant-garde
spektakel.  Wie van extremen houdt en het
niet erg vindt dat ook de grote cultuurbas-
tions af en toe eens onderuitgehaald wor-
den, zal bij Titus zeker zijn gading vinden.
Wie meer van authentieke verfilmingen
houdt, laat deze kelk beter aan zich voorbi-
jgaan.

Titus speelt momenteel in Decascoop.

JJulie Taymor levert een eigenzinnige avant-garde interpretatie af van
Shakespeare’s eerste en volgens velen extreemste stuk. Taymor ver-

filmde het tot een waar amalgaam van de meest uiteenlopende tijden, stij-
len en vertolkingen. Maar ook de tekst zelf zit vol extremen en tegen-
stellingen. Kortom, Shakespeare zoals u hem nog niet gezien heeft.

RR VV DD

Zéro Absolu: arty farty

De reeks Zéro Absolu is, als we het over
kunstzinnig geneuzel hebben, wel een ver-
meldenswaard vehikel. Het begint al met de
kaft. ‘Eerste bedrijf’ staat er fijntjes onder de
titel. Wat nu? Eerste bedrijf?  ‘Deel één’ ja,
daar kunnen we mee leven.  En helemaal
gelukkig zijn we pas als we de titel van het
eerste verhaal krijgen. Lekker informatief is
dat. Ouderwets. Gewoon. Nu ja , over naar
het verhaal. Hmm... Verhaal?  Na twee lezin-
gen toch maar de achterflap raadplegen,
want ’t blijft allemaal mistig. Gelukkig is er
de korte inhoud om de erwtensoep iets
helderder te maken. ‘Negen mannen en
vrouwen vormen een missie naar Siberia,
een bijplaneet die onder extreem lage tem-
peraturen gebukt gaat. De missie ‘zéro

absolu’ lijkt een routineklus te worden als
plots een onverwacht fenomeen de kop
opsteekt. Voor de geroutineerde expedi-
tieleden begint een vreselijke nachtmerrie.’
Juist ja! En wat is dan de betekenis van stuk-
jes ‘Born in the USA’? Onduidelijke bijbelse
taferelen? Beelden uit Moskou van rond de
negentiende eeuw? En zelfs een Walt Disney
cartoontje? Allemaal symboliek? Yeah right!
Onduidelijke trash bedacht onder invloed
van te veel hasj of alcohol, dat is het.

Nog iets goed over dit geval te vertellen?
Wel, de tekeningen zijn behoorlijk. De stijl is
Duchateau – remember Thorgal - maar
duidelijk minder goed. Er zijn te veel per-
sonages die niet herkenbaar genoeg zijn,

noch qua karakter noch wat de fysieke bouw
betreft. De tekenaar lijkt gespecialiseerd te
zijn in close ups van gezichten, wat al snel
gaat vervelen, en de inkleuring te mat en te
grijs om echt te doen
watertanden. Waar-
schijnlijk heeft het pro-
ject geleden onder het
feit dat het een samen-
werking betreft van drie
mensen. Want wie heeft
dan nog de leiding en
de visie om er een
geheel van te maken?
D’r zullen zeker
mensen zijn die hiervan
houden maar dat heb je
bij de films van Jan Ver-
heyen ook.  

Zero Absolu, Bec-Marazano-Reyes, Uitgev-
erij Talent.

IIk heb het niet zo voor kunstzinnig geneuzel. Jaja, ik weet het, ‘k ben
daar een hele harde in. Anders ben ik een soepele jongen, maar voor

kunst? Ik weet het niet.  Geert Hoste durf ik een humorist noemen, Piet
Huysentruyt een kok en ik wil het zelfs in overweging nemen om Jasper-
tje van Arid een zanger te noemen. Maar tegen kunstzinnig gelul, zou ik
met genoegen een kruistocht beginnen.

SS ii mm
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Als u nu visioenen krijgt van Angelina Jolie
die maaiend met een machinegeweer door
een ontploffend decor loopt en het er op
het einde toch nog levend van af brengt,
kunt u beter stoppen met lezen. Coyote Ugly
is totaal anders, en toch hetzelfde. Anders
omdat het een mix is van muziekfilm en
romantische komedie; hetzelfde vanwege
zijn big budget status en hoog sex-appeal.

Wie de plot analyseert, komt te weten dat
Coyote Ugly eigenlijk al eens gemaakt is.  De
film vertelt het verhaal van het platte-
landsmeisje Violet Stanford (Piper Perabo)
die het wil maken als muziekschrijfster en

daarvoor haar vader (John Goodman) ver-
laat en ruilt in downtown New York gaat
wonen. Ze komt echter al vrij snel in de
problemen en moet een baantje nemen als
serveerster. Wat deze film dan wel speciaal
maakt, is dat Violet terecht komt in een
nachtclub waar alle werknemers vrouwelijk
zijn, behalve de buitenwipper dan. Zij dra-
gen flatterende namen als ‘Boss’ (Maria
Bello), ‘New-York Bitch’ (Bridget Moyna-
han) en ‘Russian Tease’ (Izabella Miko).

UUnnbbeelliieevvaabbllee!!
Hoewel de plot maar weinig om het lijf heeft
- wat tevens kan gezegd worden van de

hoofdrolspeelsters - is de film aangenaam
om naar te kijken. Dat kan je ook zeggen van
de muziek: een combinatie van enkele pop-
klassiekers (You’re unbelievable van EMF is
het meest frappante voorbeeld) en de
mooie, simplistische Amerikaanse pop zoals
je die tegenwoordig in de hitlijsten vindt.
Leuk, maar niet iets dat echt blijft hangen.

En daarmee is alles gezegd over de film:
leuk, mooi, aangenaam en bijna direct ver-
geten. Voor wie van licht verteerbare filmp-
jes houdt, is dit zeker een aanrader.

Coyote Ugly speelt nu in Decascoop.

WWat hebben de volgende films gemeen: American Gigolo, The Rock,
Armageddon en Enemy of the State? Het zijn allemaal films gepro-

duceerd door Jerry Bruckheimer. Bruckheimer is rijk en bekend geworden
door big budget actiefilms en heeft nu een nieuwe film in de zalen. De
hoofdrolspeelster is... een plattelandsmeisje?

VV ee rr mm ii
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Het schandaal bestaat niet meer. Vermoeide
filmkijkers gapen een eind weg bij ‘provo-
cerende’ films genre Baise-moi, en opa
gromt dat het vroeger beter was. Voor één
keer heeft de oude knar nog gelijk ook.
Zeventig jaar geleden werd de Franse goege-
meente opgeschrikt door L’Age d’Or, een
blasfemisch werk van de jonge surrealist
Luis Buñuel. Buñuels belangrijkste wapen-
feit tot dan toe was de door velen gesmaak-
te kortfilm Un chien Andalou, een film die
hij trouwens samen met oudstudiegenoot
Salvador Dali schreef. Dali’s ster rees ges-
taag, die van Buñuel werd enkel door de
liefhebber opgemerkt. De film zelf werd dan
weer berucht door een vijftig jaar durend
verbod op publieke vertoning. Het schan-
daal is nu achterhaald, de film niet.

Orson Welles, ook geen onbekende bin-
nen cinefiele kringen, schreef filmgeschiede-
nis met Citizen Kane. Dat de man naast dit

meesterwerk nog enkele andere parels
afleverde, is ook geweten. Eén van deze pa-
reltjes is Touch of evil . Welles is de corrupte
ordehandhaver uit een Mexicaans stadje die
in conflict raakt met Charlton Heston.
Janet Leigh schittert als Hestons vrouw,
terwijl voor Marlene Dietrich een ge-
smaakt gastrolletje is weggelegd. Deze
broeierige film werd door de studio buiten
Welles weten om ingekort. Gelukkig heeft
Film Plateau zijn hand weten te leggen op de
oorspronkelijke 108 minuten durende ver-
sie.

Dancer in the dark mag dan wel von Triers
hommage aan de musical zijn, wij verkiezen
nog altijd the real thing.  Voor ons geen
Björk in de rol van wanhopige Selma maar
wel Judy Garland als de onschuldige
Dorothy. Yep, we bedoelen The wizard of
Oz. Het verhaal is u wel bekend: Dorothy
landt in het vreemde Oz en enkel de tove-

naar van Oz kan haar helpen terug thuis te
raken. Op haar tocht langs ‘the yellow brick
road’ ontmoet ze een hersenloze
vogelschrik, een harteloze tinnen man en
een laffe leeuw. Uiteindelijk blijkt dat dat-
gene waar de vier vrienden naar op zoek
waren, steeds binnen handbereik lag. De
tovenaar diende hen niet te geven wat ze al
hadden. En Dorothy? Ach, there’s no place
like home.

De filmtrog is weer goed gevuld en afgaand
op uw genoegzaam knorren zijn de parels
uitmuntend. Maar hadden we van Film
Plateau iets anders verwacht? Dat dachten
wij ook.

Un chien Andalou / L’age d’or - 21 novem-
ber - 20.00u
met lezing en inleiding door D. Biltereyst -
18.00 -19.30u
Touch of evil - 23 november - 20.00u
Wizard of Oz - 30 november - 20.00u
met lezing en inleiding door H. Cox (18.00-
19.30u)

TTerwijl u allemaal als gekken naar de bioscoop rent om het nieuwste
Blair Witch vehikel te bekijken, en en masse Björk wenst te zien schit-

teren in von Triers nieuwste pseudo-revolutionair werk, programmeert
Film Plateau weer enkele pareltjes. Afgaand op uw geknor, zal het wel weer
voor de zwijnen zijn.

JJooddeelleenndd BBiigg--
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Schamper het kritische en onafhankelijke
studentenblad van de Universteit Gent. De
Redactie bestaat uit vrijwilligers en komt
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ingezonden stukken verkort weer te
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Volledige agenda is te vinden op:
http://www.student.rug.ac.be
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HILOK             Rolling
Boudewijn      Filmweek
Schamper verschijning nr. 385

Politeia            Fuif '75-'85-'95 Tequila
AIESEC             Jobday 2

HILOK Gluhwein-avond
Boudewij          Filmweek

Politeia              Toneel: met Brandbakkes, Vooruit
ALS                    Open vergadering extreem-rechtse      

jongerencultuur
Boudewijn         Filmweek
Politeia              Reis berlijn

HILOK               cantus
OAK                  Opening feestmaand 40j OAK

Politeia        kwis
AIESEC          Avond rond online beurshandel
Boudewijn       cantus in de Flash
OAK             Afrikaans dansen

Politeia        infovergadering skireis Val Thorens, 18u 
Pi-Nuts

HILOK           poolen
OAK             Dia-avond afrika

Aperta          lezing J. De Visscher, filosoof, Open
universiteit, st.-Pietersplein 5, 19u

OAK             Sitar-avond



Gentse Stadsgezichten, 
Bijlokemuseum, Godshuizenlaan 2,

30/09 - 17/12

Benoit, 
Vereniging voor Museum van 

Hedendaagse Kunst, 
Citadelpark, 27/10 - 3/12

Melancholia en Nostalgia, 
Galerie Fortlaan 17, 

Fortlaan 17, 
9/11 - 23/12

Panamarenko: een overzicht, 
SMAK, Citadelpark, 

11/11 - 28/1

150 jaar Landmeetkunde 
en Cartografie, 

Museum voor Geschiedenis Weten-
schap, De Sterre, 

16-11 - 31/6

Mijn engel moet nog komen,
fototentoonstelling, Caermerskloost-
er, Trommelstraat 1, 17/11 - 17/12

Wereldtentoonstelling Gent
1913 in metaal vereeuwigd, 
Vredeshuis, St-Margrietstraat 9,

17/11 - 26/11

Joe Scanlan - Mike Kelley, 
SMAK, Citadelpark, 

18/11 - 4/2

Jean-Pierre Raynoud, SMAK,
Citadelpark, 18/11 - 21/1

Woensdag 21 november
Theater, K. Naar Franz Kafka. NTG2, 20u

Donderdag 22 november
Disco Nights, Theater Neon. Backstage, 

20u
Le Grand Macabre, Opera van Gyorgy 

Ligeti. Vlaamse Opera, 20u

Zaterdag 25 november
De liefde het is. Cie De Koe, Tinnenpot, 

20u
Pretty Sticks. Het Muziek Lad/Happy New 

Ears. Oudburg, 20u

Maandag 27 november
Trop Belle pour Toi. Film van Bertrand 

Blair. KNS, 20u

Dinsdag 28 november
Rio Bravo, Film Plateau, 20u
Theater, Ivanov, Minard, 20u
Muziektheater: Mignon. Schubert, Schu

mann en Wolf, Walpurgis. Domzaal 
Vooruit, 20u

Woensdag 28 november
Filmparade, Sphinx, 20u
Dominique Vantomme Trio, Afkikker, 20u.

Donderdag 30 november
Kafeeconcert, The Gumboots. Vooruit, 

22u
Stadsconcert hedendaagse muziek, 

Bijloke Kraakhuis, 20u

Vrijdag 1 december
Pornografisch borduren, een workshop. 

Kieslanderkaai 69, 14u-20u
Najaarsconcert: ‘Ein Deutsches Requiem’ 

en ‘die Wesendanklieder’. 
Bijloke, 20u

Zaterdag 2 december
De Schamele schilder. Poppentheater met 

Pierke. Huis van Alijn, 14.30u

Zondag 3 december
De Nieuwe Snaar. Vooruit, 20u
Frank Vanganee, Sax en piano. 

Opatuur, 20u

Maandag 4 December
Komedie van Marc Comaletti. Gents 

centrum van volktheater, 15u

AGENDACULTUUR

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

foundation.org).

Schrijf ond een kaartje op het bekende
adres.


