Russen in Parijs

H

et einde is nabij. Jacques Willems sluit dra de deuren van het rectoraat achter
zich. Marc de Clercq - hij leve hoog - wordt volgend academiejaar de nieuwe
vice-rector. Dat raakt echter uw koude kleren niet. The circus left town en de
Russen zijn in Parijs. U heeft met andere woorden uw cursussen van onder het
stof of van het net gehaald om vol moed uw studies aan te vatten. Well good luck.

’Den blok’ en de examenperiode zijn de
gedroomde periodes voor begrafenisondernemers met zin voor initiatief. Studenten
vallen bij bosjes uit de homes (een enkeling
valt uit het raam van een ‘kot’, nietwaar
T*m). De stress werd hen te veel. Zelfmoord
is echter een ernstige zaak en dient zoveel
mogelijk vermeden te worden. De Eenheid
voor Zelfmoordonderzoek verricht een
preventieonderzoek naar de oorzaken van
zelfdoding. Zij willen de ouders, broers,
zussen en vrienden van jongeren (15-19
jaar) die tot zelfdoding overgingen, interviewen om zo een beter
inzicht te krijgen in de
leefomstandigheden en
gezondheidstoestand van
de jongeren. Alle informatie
is
uiteraard
vertrouwelijk. Meer info,
tel: 09/240.43.73 •
Waarom pleegt iemand
eigenlijk zelfmoord? Het
leven moe? Depressief?
Een religieus geïnspireerde zelfmoordactie
of gewoon te weten
gekomen
dat
Ontroerend Goed de
nieuwe poëziebundel
Terug naar de zolderkamer op 28 april
voorstelt in de Hotsy
Totsy?
Meer
info:
ontroerendgoed@hotmail.com.
Ontroerend Goed belooft een waar spektakel op poten te zetten. Wij gokken op een
boekverbranding. • Boekverbrandingen?
Dat is oud nieuws. Wij kiezen voor pamflettenacties. Dat zouden de woorden van
Vlaams Blok Jongeren voorzitter Tanguy
Veys kunnen zijn. De heer Veys stuurde ons
echter een rechts-nationale groet en liet ons
weten dat niet alleen de pamflettenacties
worden verder gezet maar dat ze ook een
Zomeruniversiteit organiseren in Heimat
Oostenrijk. Volgens Tanguy een echte
aanra(n)der. Wij oefenen alvast onze Duitse
tongval: Achtung Baby. Meer info: who gives
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a fuck. • Stichting Lucien Goethals
organiseert ook een Zomercursus waarbij de
deelnemers kennis maken met de grondslagen van de analoge en digitale muziekproductie. Als voorproefje kan u alvast Elektronische Vogels bijwonen op 25 april in Film
Plateau.
Meer
info:
benn.deceuninck@rug.ac.be • Elektronische vogels? De techniek staat werkelijk
voor niets meer: ze vervangt gewoon wat ze
vernietigt. Dat noemen wij nu vooruitgang.
Helaas kent vooruitgang niet alleen voordelen. ‘Men zal in de toekomst meer, langer

en harder moeten werken.’ is de stelling van
prof. dr. Christiaan Vandenbroeke. Meer
info, tel: 09/264.39.90 • Mag het ons verbazen dat Het gebruik van drugs op megafuiven meer en meer toeneemt? En wat met
debuutrock? Meer info bij prof. dr. Paul
Calle, tel: 09/240.37.20 • Hey kids, just
say no. Waarom wegvluchten in drugs als er
fantastische spelen bestaan zoals Dungeons
and dragons. In afwachting van een echt
leven, kan u hun onofficiële website
bezoeken. URL:
home.tiscalinet.be/dungeons-and-dragons/ • ‘Clichébeeld van hulpeloze man zal
wel nog even duren.’ schreef prof. dr. Peter
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Vlerick. Tja dat heb je met die fantasy-spelen. Meer info, tel: 09/264.64.51 • Gao
Xingjian is geen personage uit een fantasyspel maar wel een nobelprijswinnaar literatuur. Xiangjiang komt op 27 april naar
Gent en dit op uitnodiging van prof. dr.
Jaak van Schoor, volgens sommigen wel
een fantasy-personage. Meer info, tel:
09/264.40.77 • Nobelprijswinnaars in spe
mogen hun schrijfsels trouwens altijd opsturen naar Dirty Epics. Alle info:
go.to/dirtyepics • Snorrende snorren, volgende bericht is voor u. FEBIAC , de Belgische Federatie van de Automobiel- en
Tweewielerindustrie biedt vijfhonderd gratis
testritten op een scooter aan. ‘Zo’n testrit is
gewoon fun en moet je es meemaken’
melden ze ons. Sommige mensen zeggen
hetzelfde over fantasy-spelen. Hey kids, just
say no. Meer info:
www.febiac.be • Laat
de Hell’s Angel in u aan
het woord en gedenk
dat de jongere generatie het oude feministische ideaal niet meer
aanhangt. En daar weet
dr. Katrien Heene
alles van. Meer info, tel:
09/264.69.59 • Prof.
dr. Paul Ponsaers gaat
nog een stapje verder
en zegt Zedenschennis
evolueert met de zeden.
Meer info en hijgtelefoontjes,
tel:
09/264.69.59 • Veranderde zeden? Dr. Koen
Martens houdt op 26
april een lezing met als titel 100 miljoen jaar
zonder seks. Welke veranderde zeden
komen daar bij kijken? Meer info over de
ongelukkige die al 100 miljoen jaar op zijn
honger blijft zitten, tel: 09/264.52.09 •
Seks voor de sport, ja of neen? Vraag het op
25 april eens aan de interfacultaire en
interuniversitaire kampioenen Studenten
2000-2001. Wacht u wel tot na de plechtige
uitreiking van de wisselbekers- en schalen?
Meer info, tel: 09/264.63.14 • Rest ons
alleen u veel succes toe te wensen met uw
examens. Hou je haaks, tijger.

J.F. Botterik
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Sie joe ladder

Het is genoeg geweest. Geschreven, gedrukt, gelezen, gedaan. Onze inkt is op en onze
energie nog veel meer. We hebben u genoeg geplaagd. We hebben u meer dan voldoende
bestookt met diepgravende onderzoeksjournalistiek, gefundeerde opiniestukken, onthullende interviews, apocalyptische columns, scherpzinnige recensies en up-to-date cultuuragenda’s. Maar dat weet u ook. Elf nummers lang hebben wij ons afgebeuld voor u.
Gedurende een vol academiejaar hebben wij elke universitaire steen omgekeerd, hebben
wij elk addertje onder het academische gras netjes uit zijn habitat getild om het in het lang
en het breed in ons blad uit te smeren. Maar nu hebben we er genoeg van. Het is leuk
geweest.
We kunnen tevreden zijn. Er waren dit jaar heel wat addertjes en andere gedrochten om
onze kolommen mee te vullen. Beestjes met romantisch rollende namen, gemene blikken
en rare kuren. Ach, voor de schamperredactie is het soms makkelijk jagen in de universitaire jungle en gezapig vissen in de academische vijver. Sommige grote vissen hebben zich
dat jaar dan ook vol overgave op het droge gesparteld. We konden er een boek over
schrijven. En deden dat eigenlijk ook.
Uiteraard was het extreem-bruine blad dat pardoes neerdwarrelde in de Raad van Bestuur
niet het enige wat in onze klauwen verzeild geraakte. De overvolle auditoria belandden eveneens in onze rubrieken. Ook schepte Schamper er een pervers genoegen in om de illegaliteit van de examenuitslagen van de tweede kandidatuur Geneeskunde toe te juichen.
En zoals het Schamper al zesentwintig jaar lang betaamt, werd het bouwbeleid van de RUG
nog maar eens aan de kaak gesteld. Onteigeningen aan de Faculteit Wetenschappen in de
Ledeganck, de plannen voor een grote betonnen blok met brokstukken en gaten in, de
aanslepende malaise in sommige homes, we konden het met moeite bijhouden.
Sommigen noemden ons vanwege onze kritiek een extreem-links blad. Dat is uiteraard
dikke zever. Wij zijn gematigd extreem-rechts. Soms toch. Andere mensen konden zich niet
van de indruk ontdoen dat wij alleen maar artikels vanuit een aanvallend oogpunt schreven.
Ook dat is dikke zever. Wij zijn heel genuanceerd en constructief als we in onze pen
kruipen. Kijk maar naar de laaiend enthousiaste artikels over het nieuwe studentenhuis, de
nieuwe rector, het kinderdagverblijf, het Kultureel Konvent en wat nog niet al. Wij zijn
brave jongens en meisjes. Daar kunt u donder op zeggen.
Maar u zult ons wel weer niet geloven. Daar zal de Liegende Reporter voor iets tussen zitten. Voor wie het nog niet doorhad: professor Armagneau heeft géén musje opgeblazen
met een strootje. Er is géén koe doodgevallen tijdens een betoging. De Boekentoren zal
nìet afgebroken worden. Er zijn géén kabouters op de Sterre. Dat waren allemaal leugens.
Sorry dat we u dat nu pas laten weten. We zullen het nooit meer doen. Beloofd. Maar we
hebben u toch maar mooi in het ooitje genomen.
Niet dat we zelfgenoegzaam zijn of zo. Niet dat we onszelf zo goed vinden. Maar ik denk
dat we toch best tevreden kunnen zijn over wat we u het afgelopen jaar aan informatie konden bieden. We blijven amateuristisch. Wij blijven enkele studenten die onze maffe ideeën
in een blaadje proberen te proppen. Maar bovenal: we blijven Schamper.
O ja, voor dit laatste edito heb ik nog een toemaatje: vorige week is er een nieuwe vice-rector verkozen. Marc De Clercq, decaan van de Faculteit Economie. Hij mag volgend jaar de
vice-rectorsjerp dragen. Of laat mij het anders stellen: duivel-doet-al Geert De Soete mag
dat niet. Jammer.
Tim Van der Mensbrugghe
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”Mijn cursus was gewoon te licht”

I

Dikkere cursussen toch
geen gevolg van boulemie

eder jaar zijn er wel een paar proffen die hun studenten verblijden met
nieuwe, extra hoeveelheden leerstof. Wie zijn zij? Wat drijft hen? Om een
antwoord te vinden op deze prangende vragen, zocht Schamper een prof
op wiens cursus de voorbije jaren drastisch werd uitgebreid, en legde haar
op de heetste rooster van de redactie.
De cursus ‘Beschrijvende Statistiek’ in de
eerste kan pol&soc wordt gedoceerd door
Prof. Hilary Page. Onder een andere naam
wordt deze leerstof ook in de tweede kan
criminologie gegeven, zij het in gewijzigde
vorm. Op vijf jaar tijd, tussen 1995 en 2000,
werden aan de cursus ‘Beschrijvende statistiek’ drie hoofdstukken toegevoegd; het
aantal bladzijden steeg van 117 naar 180, een
vermeerdering met de helft. Bovendien
bleek op het examen van vorig jaar bijna de
helft van de vragen uit de nieuwe hoofdstukken te komen, zodat de studiedruk op
vijf jaar tijd als het ware bijna verdubbeld is.

via het web moet voorzien, zoals extra uitleg, zelftests,…”

Het vak van Page heeft al vele jaren de reputatie een buisvak te zijn. Was deze verhoging
van de hoeveelheid leerstof en de studiedruk dan wel te verantwoorden? We vroegen het aan de professor in hoogsteigen persoon.

SCHAMPER: Merkwaardig genoeg gaf een
studiebegeleider vorig jaar nog toe aan de
eerstejaarsstudenten dat bepaalde delen
uit de cursus eigenlijk overbodig zijn voor
studenten die geen sociologie willen studeren.
Page: “Dat zou me verbazen. Ik denk dat
alle richtingen in de pol&soc statistiek nodig
hebben. Het is wel zo dat er twee dingen in
de cursus staan die verouderd zijn, maar dat
zeg ik de studenten in de les. De rest
hebben ze later toch nodig volgens mij.”

SCHAMPER: Professor, wist u dat uw cursus
in vijf jaar tijd de helft dikker is geworden?
Hilary Page: “Ik denk niet dat de hoeveelheid leerstof zo drastisch gestegen is. Volgens mij is er vooral meer uitleg toegevoegd
bij delen die voorheen niet voldoende
duidelijk waren.”
SCHAMPER: Dat is niet waar! Er zijn drie
hoofdstukken met volstrekt nieuwe leerstof
toegevoegd: waar de studenten vroeger
enkel univariate en bivariate beschrijvende statistiek moesten kennen, krijgen
zij nu ook multivariate beschrijvende statistiek en inductieve statistiek.
Page: “Ja, ik moet toegeven dat de cursus…
‘anders’ is geworden. Maar ik denk toch dat
we dat opvangen door bijvoorbeeld betere
doceermethodes die het studeren makkelijker moeten maken. We hebben dit jaar
een website opgezet die voor de hele kandidatuur pol&soc extra studiemogelijkheden
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SCHAMPER: Maar was die verhoging van
de hoeveelheid leerstof wel nodig? Bekent u
daarmee niet dat uw eigen cursus enkele
jaren geleden te ‘licht’ was?
Page: “Ook dat geef ik toe: de cursus was
vroeger te licht. Ze was zeker te licht in
vergelijking met wat in andere universiteiten
van de studenten verwacht wordt. Zelfs in
haar huidige volume omvat de cursus minder leerstof dan aan de KULeuven.”

SCHAMPER: U zei daarnet dat de cursus vijf
jaar geleden te licht was. Beseft u wel dat
dat betekent dat u de studenten van toen
niet voldoende kennis heeft meegegeven?
Hebben die mensen daardoor een ‘nutteloos’ diploma?
Page: “Je moet dat in zijn veranderende
context bekijken. Vroeger was het niet nodig
om zoveel over kwantitatieve analyse en
inductieve statistiek te kennen. Wat 15 jaar
geleden voldoende was, is dat tegenwoordig
niet meer.”
SCHAMPER: We hebben het niet over 15
jaar geleden, maar over 5 jaar geleden. De
studenten van toen zijn nu nog nieuwelingen op de arbeidsmarkt, die daar nog

volop hun plaatsje proberen te vinden.
Hebben zij van u dan slechte kaarten
gekregen door uw ‘te lichte’ cursus?
Page: “Eigenlijk wel. Als zij zich sinds hun
eerste
kandidatuur
niet
hebben
bijgeschoold, dan vrees ik dat zij niet meer
zullen meekunnen. Zo zullen er in de wetenschappelijke literatuur steeds meer artikels
zijn die zij niet meer zullen begrijpen. Het
komt er eigenlijk steeds op neer dat mensen
levenslang moeten blijven leren, opdat ze de
basis blijven behouden om zelf bij te blijven.”
SCHAMPER: En uw cursus bood die basis
onvoldoende?
Page: “Door de veranderende context wel
ja. Neem nu de hoofdstukken over inductieve statistiek: vroeger konden de studenten dat als keuzevak volgen in hun latere
jaren, maar er was bijna niemand die dat
deed. Doordat de inductieve statistiek
steeds belangrijker wordt in de sociale
wetenschappen, hebben we besloten dat
vak te integreren in de cursus Beschrijvende
Statistiek in de eerste kandidatuur.”
SCHAMPER: Maar dat is toch een ongelofelijke verhoging van de studiedruk? Als het
dan toch zo belangrijk is, kan u van dat
keuzevak dan niet beter een apart verplicht vak te maken, zodat de studenten
niet àlles op één examen moeten bewijzen?
Page: “Dat is één mogelijkheid, maar een
andere mogelijkheid is dat we binnen het
kader van een inleidende cursus (zoals de
cursus Beschrijvende Statistiek) enkel de
essentie proberen uit te leggen, zodat de
mensen het onderwerp via zelfstudie verder
kunnen uitdiepen. We zoeken momenteel
naar de oplossing die het beste van beide
kanten bewaart.”
SCHAMPER: Bedankt voor uw reactie.
De redactie wenst alle studenten die weer
zwaardere cursussen hebben gekregen veel
moed en vitaminepillen toe!
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Geld moet rollen

e Faculteit Economie zit goed verstopt achter de Sint-Pietersnieuwstraat. De rust waarin de omgeving normaal baadt, moet nu echter
wijken voor de drukte van een verbouwingsproject. Een van de gevolgen
van de bouwplannen is de verhuis van twee vakgroepen naar het Urbiscomplex op het Zuid. Inderdaad, u kan er nu tussen twee winkelbezoekjes
door ook even binnenspringen in de les.

Aan de basis van de verhuisplannen ligt dus
een groot verbouwingsproject. De laatste
jaren is de faculteit stevig gegroeid, zodat het
oude complex aan de Hoveniersberg niet
meer volstond om op een ordelijke manier
alle studenten te ontvangen. En de plannen
zijn groots: de hoofdingang wordt verplaatst,
er komt een nieuwe bibliotheek en er is ook
sprake van nieuwe auditoria.

De werken zullen door hun grootschaligheid
voor tijdelijke problemen zorgen. Daarom
moesten er enkele vakgroepen verhuizen. Er
werd gekozen voor de grootste, de Vakgroep
Accountancy, Beheerscontrole en Fiscaliteit,
en het kleine broertje, de Vakgroep Bedrijfsfinanciering. Een reden die meespeelde bij de
keuze was dat deze vakgroepen vooral specialisatieopleidingen en keuzevakken voor de
proefstudenten geven. In het Urbiscomplex
was er ruimte om enkele kleinere leslokalen

‘

te voorzien voor deze kleinere groepen.

Nu kan u denken: goede oplossing, ruimte
bijhuren om de problemen op te vangen. Wie
het Urbiscomplex enigszins kent, beseft dat
daar een lokaal huren niet zo goedkoop uitvalt. Notoire en illustere bedrijven zoals Price
Waterhouse Coopers of Royal Bank of Scotland houden daar residentie. De economisten gaan zich daar ongetwijfeld thuis voelen,
maar hoeveel betaalt de RUG voor een
geschikte thuis? Na ontzettend lang zoeken
kregen wij een raming los. Maar liefst 7
miljoen frank is neergeteld om de lokalen in
het Urbiscomplex aan te passen aan de
noden van de vakgroepen. Natuurlijk omvat
die 7 miljoen niet de huurprijs, daarvoor
moet op een nog bijkomende som van jaarlijks 4 miljoen frank gerekend worden. Het
huurcontract van de lokalen wordt afgesloten
voor een periode van 9 jaar. De verhuis van

de vakgroepen uit de economie is echter een
tijdelijke aangelegenheid, de nieuwe lokalen
zullen (hopelijk) lang voor het verstrijken van
deze huurtermijn terug naar de rest van de
faculteit kunnen.

Toch
een
oplossing

praktische

Menig opmerkzaam student heeft al gezien
dat niet alleen de Economische Wetenschappen met een verschrikkelijk plaatsgebrek
kampen. Dat een groot deel van de lokalen
van de RUG dringende herstellingen en renovaties moeten ondergaan zal de meesten ook
niet ontgaan zijn. Wie af en toe door de SintPietersnieuwsstraat wandelt weet hoe slecht
bijvoorbeeld het studentenhuis “De Brug”
eraan toe is. Ook hiervoor bestaan grootse
plannen.
Wat gebeurt er met de lokalen van het Urbiscomplex als de vakgroep vòòr het aflopen van
de 9 jaar terug kunnen worden? Geen probleem, dan verhuizen gewoon de volgende
dakloze vakgroepen daar naartoe. Wordt
ongetwijfeld vervolgd.

Rector en indiaantje

KvA & TDP

Leven en wonen aan onze unief

s Nachts durven wij wel eens wakker te liggen van prangende problemen
zoals waarom de opmars van de dollar tegenover de euro niet te stuiten
is, waarom ‘neger’ denigrerender is dan ‘zwarte’ en waarom onze hamster
zich meer aangetrokken voelt tot een vrouwtjeshamster dan tot pakweg
een tennisbal. Maar de vraag die ons nog het meest slaap kost luidt: hoe
zag een Bal Masqué van de studenten in 1843 er eigenlijk uit?
Onze blijdschap kon niet op toen we vernamen
dat we op 19 mei eindelijk een antwoord
zouden krijgen op die vraag. Op die dag haalt
het Archief van de RUG haar merkwaardigste
stukken vanonder het stof en stelt ze die tentoon aan iedereen die die dag het rectoraat binnenwandelt. En dat allemaal door alweer een
Vlaams initiatief van Minister van Cultuur Bert
Anciaux (VU-ID).
Tijdens het weekend van 19 en 20 mei organiseert Teddybertje namelijk een erfgoedweekend. Leest u het woord nog maar eens: erfgoedweekend. Klinkt goed, he? De bedoeling is
de Vlamingen weer bewust te maken van hun
cultureel erfgoed, zeg maar de culturele genen

die onze identiteit bepalen. Op zondag 20 mei
openen een kleine 200 Vlaamse en Brusselse
musea hun deuren voor wie zijn culturele wortels wil leren kennen, op zaterdag 19 mei doen
meer dan 50 archiefdiensten hetzelfde. En daar
zit dus ook het archief van de RUG tussen.
Het thema van de tentoonstelling is ‘Leven en
wonen aan onze unief’. Voor de ijverige
archivarissen is dat een uitstekend excuus om
nog eens de merkwaardigste stukken vanonder het stof te halen: de op de millimeter uitgetekende plannen voor de plaatsing van de
meubels in de Plateaustraat, de oudste inschrijvingsregisters in het Latijn, de eerste
vrouwelijke studente aan de universiteit,… In

een fotogalerij wordt het leven aan de RUG tijdens de voorbije twee eeuwen samengevat:
hoe de studenten tijdens de oorlog soep ronddelen, hoe de studentenpetten verdwijnen,
hoe alle leden van de koninklijke familie de
RUG bezoeken (maar merkwaardig genoeg
nooit samen), hoe rector Gillis in de jaren ‘50
Indiaantje speelt,…
Misschien staat u zelf wel op één van de foto’s.
Er is maar één manier om dat uit te vissen:
door op zaterdag 19 mei binnen te springen in
het rectoraat. U zal ons herkennen aan de
wazige blik waarmee we de gedurfde fratsen op
het Bal Masqué uit 1843 staan te bewonderen.
Leven en wonen aan onze unief: op zaterdag
19 mei 2001 van 10u tot 17u in het rectoraatsgebouw, Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent
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Overleg met stadsbestuur goed gestart
Twaalfurenloop op Sint-Pietersplein?

D

e studenten en het stadsbestuur hebben elkaar gevonden. Vanaf volgend academiejaar zal er in Gent tweemaandelijks overleg plaatsvinden tussen de schepen van onderwijs, de studenten van de hogescholen en
de studenten van de universiteit. Op de ‘avant première’ op tien april werden alvast belangrijke knopen doorgehakt over de mogelijke erkenning
van studentenverenigingen als stedelijk jeugdwerk, en over het opnieuw
openstellen van het Sint-Pietersplein voor de twaalfurenloop.

Een vijftiental studenten van hogescholen
en universiteit konden aan tafel met de
Gentse schepen van Onderwijs, Freya Van
den Bossche. De samenkomst vormt het
begin van een reeks ontmoetingen tussen
de schepen en de stedelijke hoogstudenten.
Raf Burm, coördinator van de Dienst Studentenactiviteiten (DSA) trof de voorbije
maanden de voorbereidingen om dit nieuwe
communicatieplatform mogelijk te maken.
Hij schreef de nieuwe bewindsploeg aan en
polste naar de bereidheid om een vorm van
systematisch overleg op te zetten. De Stad
Gent bleek opgetogen te zijn en onderwijsschepen Van den Bossche nodigde vertegenwoordigers van zowel hogescholen als
universiteit uit voor een eerste ontmoeting.
Plaats van het gebeuren was het Oostenrijks
salon: een ruime antieke hofzaal met visgraat-parket, twee reusachtige glazen
luchters, een kolossale zwart-wit marmeren
schouw en enige staatsieportretten van
heersers uit het Gentse verleden. Nog
vooraleer koffie en thee waren
ingeschonken, stak de vergadering van wal.
Van den Bossche benadrukte dat de aanwezige studenten de rechtmatige vertegenwoordigers moeten zijn van de Gentse studentenpopulatie. Daarom werd geopteerd
om voor het overleg steeds alle verkozen
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vertegenwoordigers uit te nodigen, alsook
de voorzitters van clubs, sovo’s (sociale
voorzieningen voor hogeschoolstudenten),
kringen, konventen en andere instellingen al
naargelang de geagendeerde onderwerpen.
Alle mogelijke problemen zullen bespreekbaar zijn. Van den Bossche beloofde om op
basis van de agenda ook medewerkers van
andere kabinetten te inviteren. Verder dan
het plegen van overleg zal de draagwijdte
van deze vergaderingen niet reiken, maar
volgens Van den Bossche is dit nieuwe overlegplatform op zich al een hele stap voorwaarts. Zij zei verder dat bepaalde probleemgevallen vooral ontspruiten aan een
gebrekkige communicatie. Van den Bossche
ziet zichzelf vooral als ‘dispatcher’ van de
problemen. “Ik zal de opgeworpen vragen
doorsturen naar de betrokken kabinetten.
Waar mogelijk zal ik tussenbeide komen om
te controleren en om te bemiddelen.”
Toen het nieuwe communicatieplatform
concreet vorm had gekregen, werden
meteen enkele prangende kwesties op tafel
gesmeten. Een eerste geval was het gebrek
aan rechtspersoonlijkheid van studentenverenigingen. Die worden momenteel niet
erkend door de stad en dat wil al eens voor
problemen zorgen. Toen de organisatoren
van Kristalnacht bij de stad openbare toilet-

ten wou huren, bleek dit onmogelijk omdat
de organisatie door de stad niet wordt erkend. Een spijtig voorbeeld van gebrekkige
communicatie. Tijdens de vergadering werd
dan ook gepolst in hoeverre studentenverenigingen kunnen erkend worden als
jeugdwerking. Zij zouden dan ressorteren
onder de stedelijke Jeugdraad. In dat geval
kan voor de studentenverenigingen een
specifiek reglement worden opgesteld,
waardoor zij worden gelijkgesteld aan
andere vormen van jeugdwerk, met uitzondering van de toekenning van stedelijke subsidies. Enkel verenigingen die al erkend zijn
door de universiteit of de hogeschool
zouden in aanmerking komen voor
stedelijke erkenning. Indien er geen wettelijke of andere bezwaren rijzen, zou deze
nieuwe regeling tegen volgend jaar al in
praktijk worden omgezet.
Een tweede kwestie was het gebruik van het
Sint-Pietersplein. Vroeger werd op het SintPietersplein onder meer de twaalfurenloop
georganiseerd. Nadat de buurt echter had
geklaagd over overlast, werden studentenactiviteiten er geweerd. Een student wees de
stedelijke ambtenaren op het feit dat in
tegenstelling tot studentenactiviteiten,
zowel de tenten van Samson en Gert als van
de halfvastenfoor blijkbaar geen overlast
veroorzaken. Hij merkte schamper op dat de
overlast blijkbaar kan worden afgekocht. Dit
lokte een zuinig lachje op bij de kabinetsmedewerker van de burgemeester. Vervolgens bleek dat de starre houding van de
stad toch enigszins kon versoepeld worden:
indien de studenten kunnen garanderen dat
het Sint-Pietersplein slechts een beperkt
aantal keren per jaar zal worden gebruikt,
indien de buurt voldoende op voorhand
wordt verwittigd en indien een aantal
inperkende maatregelen wordt in acht
genomen, dan bestaat de mogelijkheid dat
het Sint-Pietersplein opnieuw toegankelijk
zal zijn voor studentikoze happenings. Van
den Bossche meende dat er over de beschikbaarheid van het Sint-Pietersplein binnen
afzienbare tijd – “liefst dit academiejaar nog”
– zekerheid moet bestaan.

TVdV

Y o u g o t t a fi
fig
ght for your right to party

E

en verontrustende mail van een jeugdbeweging bereikte een aantal
weken geleden onze redactie. Door de nieuwe ‘billijke vergoeding’
zouden hun fuiven stukken van mensen kosten en niet meer de nodige
duiten in het zakje brengen.
De billijke vergoeding zorgt voor wat
ongerustheid in studentenverenigingen en
in jeugdbewegingen. Behoort feesten als de
beesten voortaan tot een duister verleden of
is er nog hoop? We besloten een klein veldonderzoek te doen naar de bewuste vergoeding.
De billijke vergoeding is op zich geen
slechte zaak. Op de immer populaire website van het ministerie van Justitie vonden
wij volgende uitleg: “De billijke vergoeding
heeft tot doel de uitvoerende kunstenaars
en de producenten te vergoeden voor het
gebruik dat gemaakt wordt van hun
werken.”
Theoretisch gezien zou je kunnen stellen
dat bijvoorbeeld songwriters een extra vergoeding voor hun noeste arbeid ontvangen
telkens hun song weerklinkt uit de boxen
van het cafeetje om de hoek. Praktisch is dit
natuurlijk geen haalbare kaart. Daarom
wordt jaarlijks een verschuldigd bedrag
geïnd door speciaal hiervoor bevoegde
instanties.
De wet die dateert van 30 juni 1994 (artikel
42 betreffende het auteursrecht en de
naburige rechten) is pas ter uitvoering
gebracht door de koninklijke besluiten van
30 april 1999. In lekentermen wil dat zeggen
dat de inning van de billijke vergoeding dus
pas vanaf medio 1999 mogelijk werd. Natuurlijk kan de horeca-sector niet meteen
vergeleken worden met de socio-culturele
sector, terwijl in deze koninklijke besluiten
dat helaas wel het geval was. Protest alom
van de jeugdhuizen, die het niet namen het
niet dat ze voor één of twee fuiven per jaar
evenveel zouden moeten betalen als laat ons
zeggen discotheek The Zillion. Een begrijpelijke reactie, dat vonden gelukkig ook de
drie beheersmaatschappijen die aangesteld
waren om de billijke vergoeding te innen.
MICROCAM, URADEX en SIMIM beslisten
eind 1999 in samenspraak met de
jeugdhuizen om de inning van de billijke
vergoeding op te schorten. De opschorting
is echter genomen voor een tijdelijke periode en in uitzonderlijke omstandigheden.
Heel de socio-culturele sector waaronder
dus ook de jeugdhuizen, jeugdbewegingen

en studentenverenigingen resorteren, heeft
zelf ook een belangenverdedigende commissie, het FEVECC. Tot zolang geen akkoord wordt bereikt over wat een billijke som
geld zou zijn voor een billijke vergoeding in
deze sector krijgen jeugdhuizen, etcetera
geen facturen hierover in de bus. Laat dit
duidelijk wezen.

Tot slot

Wat voor veel verwarring zorgt zijn de
ondoorgrondelijke wetteksten. Het is zo dat
het ministerie van Justitie niet zomaar een
koninklijk besluit kan wijzigen. Over het hoe
en waarom daarvan verwijs ik u graag door
naar een cursus inleiding tot het recht. De
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wettekst is dus ongewijzigd en daarin staat
inderdaad vermeld dat tot inning zal worden
overgegaan, maar met een koninklijk besluit
kan dat met goedkeuring van de betrokken
partijen, enigszins aan de praktijk aangepast
worden, wat hier duidelijk het geval is. Geen
reden tot paniek dus en voorlopig... Party
on, dudes.
Meer informatie over dit onderwerp is eenvoudig terug te vinden op volgende websites: www.staatsblad.be (volledige teksten
op 1999-06-05/20858 en 1999-09-26/32628)
www.just.fgov.be (kijk onder informatie en
klik op justitie van A tot Z, tip: volg de B)
De adressen en coördinaten van de
beheersvenootschappen SIMIM, MICROCAM
en URADEX zijn verkrijgbaar op aanvraag
bij de redactie.

KvA
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Studentenarbeid
De spelregels

et wat studeren en heel veel geluk kunnen we na de examens weer genieten van drie actieve vakantiemaanden. Helaas kan dat wel eens omslaan
in passiviteit als je merkt dat er op je bankrekening nog net genoeg geld staat
voor een enkeltje richting Blankenberge. Maar niet getreurd: je kan nog iets
bijverdienen als jobstudent. Als je op de zeedijk de ober wilt gaan uithangen of
go-carts verhuren, weet dan dat er elk jaar goedgelovige studenten worden uitgeperst door hardvochtige bazen. Hieronder vind je de belangrijkste spelregels.

Om een contract als jobstudent te versieren,
moet je aan enkele voorwaarden voldoen.
Omdat kinderarbeid nog altijd niet mag,
moet je ouder zijn dan vijftien jaar. Als je al
meer dan zes maanden werkt per jaar, onderwijs volgt in een avondschool of een leerplan
hebt van minder dan vijftien uur per week,
kom je ook niet in aanmerking. Voor de
gemiddelde student, die tijdens het schooljaar op zijn luie krent zit, is er geen enkel
probleem.

Papier

Tenzij je perse in de illegaliteit of in het zwart
aan de slag wil gaan, sluit je best een
schriftelijke arbeidsovereenkomst af. Die
overeenkomst (van bepaalde duur) moet
deze dingen zeker vermelden: de identiteitsgegevens van jou en je werkgever, de beginen einddatum van de overeenkomst en een
korte beschrijving van je functie. Ook belangrijk is de vermelding van de arbeidsduur, per
dag en per week, uiteraard het loon (of de
wijze van berekening) en de uitbetalingsdatum. De overeenkomst moet in drie exemplaren opgemaakt worden: één voor jou, één
voor de werkgever en één voor de Inspectie
van de sociale wetten. De werkgever is ook
verplicht je een afschrift van het arbeidsreglement te bezorgen. Al dat paperassengedoe is
belangrijk: je kan bij inbreuk je overeenkomst
op elk moment beëindigen, zonder opzeggingstermijn of vergoeding te moeten betalen
aan de werkgever.
Als jobstudent heb je enkele rechten en
plichten: de overeenkomst moet ter goeder
trouw worden uitgevoerd en je mag de veiligheid van jezelf en je collega’s niet in het
gedrang brengen. Denk dus tweemaal na als
je als jobstudent de venstertjes van de
boekentoren mag gaan afwassen met behulp
van een gammele ladder.

Het klokje tikt

De normale maximum arbeidsduur is acht
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uur per dag en veertig uur per week. In de
privé-sector heb je recht op een uur arbeidsvermindering. Ben je achttien jaar of ouder,
dan heb je recht op een pauze wanneer je
arbeidstijd meer dan zes uur bedraagt. Die
pauze moet, tenzij anders bepaald, minstens
een kwartier duren. In een vijfdaagse werkweek mag men negen uur per dag werken,
en er zijn sectoriële afwijkingen mogelijk,
onder andere in de horeca. Daar mag men
maximum elf uur per dag werken en vijftig
uur per week. Studenten onder de achttien
mogen maar acht uur per dag werken, en
mogen ook geen overwerk doen.

Centjes

Je loon is afhankelijk van de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) van de bedrijfssector waarin je werkt. Is er geen regeling
voorzien en werk je een maand, dan val je
terug op het jeugdloon, dat een percentage is
van het gewaarborgd minimumloon. Pas als
je eenentwintig bent verdien je de volle pot:
je maandloon bedraagt dan 43 343 fr. Voor
elk jaar dat je jonger bent gaat er zes procent
vanaf. Zo kom je uit op een loon van 30 340
fr. voor een zestienjarige. Overuren draai je
niet voor niets: bij overschrijding van de dagof weekgrens moet een supplement van 50%
opgehoest worden. Werken op een zon- of
feestdag doe je tegen dubbel tarief. Ten slotte
kan je gerust een feestje aanrichten en toch
verdienen: betaalde feestdagen in de periode
van de tewerkstelling of in de periode van 30
dagen die volgt op het einde van de
overeenkomst, moeten vergoed worden.
Als je van al dat werken een driedubbele
keelontsteking of een enorm pijnlijke blaar
aan je voeten hebt overgehouden, moet je
binnen de twee dagen een doktersbriefje
opsturen naar je werkgever. Wanneer je een
heel rek soepblikken over je heen krijgt bij
het bijvullen van de droge voeding, of je
wordt van je sokken gereden op weg naar je
werk, dan verwittig je best je werkgever en je

ziekenfonds. Terwijl je in de lappenmand ligt
zul je vergoed worden door de verzekering
die je werkgever heeft moeten afsluiten. Wanneer je vroeger dan gepland wil opstappen,
moet je, indien je een maand of minder hebt
gewerkt, een opzeggingstermijn van een dag
in acht nemen. Let op, dat laatste geldt niet
als er geen geldige arbeidsovereenkomst is
opgesteld.

Sociale zekerheid

Normaal gezien ben je onderworpen aan de
RSZ-regels, maar je kan eraan ontsnappen als
je niet langer dan een maand werkt tijdens de
schoolvakanties. Ook occasionele arbeid van
maximum acht uur in een huishouden
(bijvoorbeeld babysitten), enkele activiteiten
in de socio-culturele sector (wanneer je
bijvoorbeeld sportmonitor bent) en seizoensarbeid in de land- en tuinbouw zijn niet
onderworpen. In dat geval betaal je enkel een
solidariteitsbijdrage van 2,5%. Dat bedrag
wordt automatisch afgehouden van je loon.
Maar je moet opletten voor de belastingen.
Stel dat je schandalig veel betaald wordt om
in Doel de vloer van de kernreactor eens
goed te dweilen, dan kan het zijn dat je niet
meer ten laste van je ouders valt. Dat is het
geval als je in het voorgaande jaar meer dan
76 000 fr. netto verdiend hebt. Zit je echter
nog onder de grens van 208 000 fr. netto, dan
moet je nog geen belastingen betalen. De situatie verandert als je ouders alleenstaand
zijn, dan mag je ruim 113 000 fr. netto verdienen en blijf je ten laste.
Elk jaar zijn er studenten die na het zwoegen
moeten vaststellen dat de werkgever niet of
maar ten dele met de beloofde centen over
de brug komt. Een rechtsgeldige
overeenkomst is dan de eerste vereiste om
sterk in je schoenen te staan. Zwartwerk lijkt
aanlokkelijk, maar als student sta je meestal
in de zwakste positie wanneer er problemen
opduiken.
Meer info bij de Sociale Inspectie. De
adressen vind je op de website van het Ministerie van Tewerkstelling en arbeid:
http://meta.fgov.be.

Tom De Paepe

Studenten bekeren afvallige homes

E

en actie van milieubewuste studenten toonde aan dat het sorteren van
afval in de universitaire homes nog steeds te wensen overlaat. De twee
grootste knelpunten zijn het gebrek aan bakken voor GFT-afval en het ontbreken van milieuverantwoordelijken in een aantal homeraden.
De Gentse studentenvereniging Milieu Actie
Forum (MAF) voerde in de week voor de paasvakantie een raid uit op twaalf vuilniszakken van
Home Boudewijn. Uit goede bron hadden de
studenten vernomen dat het afval van Home
Boudewijn niet altijd in de juiste vuilniszak
belandt. In de Home is er nochtans de
mogelijkheid tot sorteren: er staan vergaarbakken voor glas, PMD, papier en restafval. Uit
de actie bleek echter dat het afval niet naar
behoren wordt gesorteerd. Na het sorteren van
de twaalf zakken bleven er drie zakken over met
restafval, één zak met GFT (groenten-, fruit- en
tuinafval), één zak met PMD, twee kleine zakjes
met papier, twee zakjes met zakjes, een
hoeveelheid glas – waaronder drie intacte
glazen, een eetbord en een mes. Zeven
voorheen gevulde vuilniszakken bleven leeg.
Kristof Van Dijck (bewoner Home Boudewijn) heeft in de keukens ooit zelf een affiche
opgehangen met het bericht dat afval moet
gesorteerd worden. Jammer genoeg werd deze
affiche al na enkele weken weggehaald. “Bovendien,” aldus Van Dijck, “is er in Home Boudewijn een taalprobleem door de grote aan-
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wezigheid van buitenlandse studenten. Een
aantal studenten spreekt geen Nederlands en
heeft ook niet de gewoonte om afval te
sorteren. Er zouden dus affiches moeten verschijnen waarop niet alleen in het Nederlands,
maar ook in het Frans, het Engels en het Duits
wordt aangemaand om afval te sorteren. Die
affiches moeten zo lang mogelijk blijven
hangen, liefst het hele jaar lang.” Ook Dimitri
Govaert (MAF) wijst op het taalprobleem en
op het feit dat niet iedereen gewoon is om te
sorteren: “Franse studenten moeten thuis niet
sorteren. In Frankrijk is sorteren namelijk niet
verplicht. Het zou een hele verbetering
inhouden als er affiches zouden hangen met
Franse opschriften zodat Franse studenten
weten dat ze hier over de mogelijkheid
beschikken om hun afval te sorteren.”

Groenafval

Het MAF vermeldt verder het ontbreken van
groenbakken om fruitschillen, groenteresten
en ander GFT in te deponeren. Dieter Everaert (MAF): “Het blijft een groot gebrek dat de
homestudenten hun groenafval niet in aparte

bakken kunnen smijten. Nochtans kan dit ongemak vlug opgelost worden door in alle keukens
– of op de balkons van de keukens – een GFTvergaarbak te plaatsen. Als deze bakken wekelijks geruimd worden, dan zal niemand er ooit
overlast van ondervinden. Het is duidelijk dat er
nood is aan deze groenbak. Uit onze actie blijkt
dat er in twaalf zakken restafval één volledige
zak groenafval zit. Dat is niet weinig!”

Ook het ontbreken van milieuverantwoordelijken in de homeraden wekt de onrust
van het MAF. De homeraad is een orgaan
waarin enkel studenten zetelen en dat voor een
aantal zaken bevoegd is. Het MAF klaagt aan dat
er in de homeraden geen milieuverantwoordelijken zitten. Ignace Dassonville
(homeraad Boudewijn) geeft toe dat er
momenteel geen milieuverantwoordelijke is,
maar zegt dat dit in de toekomst kan veranderen. Dassonville: “In het volgende academiejaar zal er binnen de homeraad Boudewijn een
stemming zijn over het al dan niet aanstellen
van een milieuverantwoordelijke. Als de
meerderheid van de homeraadstudenten niet
tegenstemt, dan wordt volgend academiejaar
een verantwoordelijke voor milieu
aangewezen.”

TVdV

Roos van Acker verklaart de o

S

champer goes Willy de Groot! Uw favoriete blad sprak met Roos van
Acker, StuBru-coryfee, voormalig Eden-zangeres en oud-studente van
ons aller Alma Mater. Voor Roos van Acker begon het allemaal met een
screentest voor het toen nog relatief onbekende TMF. Radiobaas Jan
Hautekiet liet haar optrommelen als gastpresentatrice voor de zogenaamde schrikkeldag op Studio Brussel en was zo onder de indruk van
haar charmes dat hij haar een contract onder de neus schoof. Een gesprek
met nonkel Schamper kon niet uitblijven.
SCHAMPER : Waarom heb je deelgenomen
aan de screentests van TMF ?
Roos van Acker: “Ik deed het in de eerste
plaats voor de lol. Ik wou vroeger wel iets
doen in verband met de media, vooral dan
Studio Brussel. TMF leek me een leuk initiatief. Een Nederlands equivalent van MTV
zou de Belgische groepen op een positieve
manier kunnen promoten. Gek genoeg
werd ik gevraagd en daarna belde Jan
Hautekiet mij. Het is snel gegaan.”
SCHAMPER: Was het altijd al je droom om
voor de radio of de media te werken?
van Acker : “Toen ik nog jong was, een paar
jaar geleden dus (lacht), gaf ik graag voordrachten. Ik heb niet de ambitie journalist te
worden maar ik vind wel dat ik goed kan
kletsen. Ik merkte dat ik graag voordrachten
gaf of voor de klas stond. Ik had ook direct
de aandacht te pakken. Het leek me dan ook
leuk om iets met de media te doen. Ik
beschouw me niet als camerageil, ik zou het
niet erg vinden mocht ik achter de schermen staan. Hoewel, met Eden stond ik op
podia en dat gaf wel een kick. Het geeft uiteraard een goed gevoel als mensen laten
weten dat ze appreciëren wat jij maakt.
SCHAMPER : Je bent op korte tijd bekend
geworden, wat niet voor de hand ligt voor
een radio-presentatrice. Denk je dat je bekendheid in de eerste plaats aan TMF te
danken hebt?
van Acker : “Aangezien ik eerst voor TMF
werkte, kenden verschillende mensen mijn
naam al via dat station. Toen ik bij Studio
Brussel begon, waren een aantal mensen
tegen mijn indienstneming omdat ik van een
commercieel station kwam. Maar TMF heeft
waarschijnlijk een belangrijke invloed gehad
op mijn bekend zijn. Ik durf ook wel eens
onnozel te doen en misschien blijft dat
langer bij.”
SCHAMPER : Vind je het vervelend om bekend te zijn? Word je bijvoorbeeld
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lastiggevallen op straat?
van Acker : “Dat gebeurt soms, maar TMF
kan je niet vergelijken met de VRT. TMF is
een jongerenzender en dus spreek je in de
eerste plaats jongeren aan. Ik ben niet bij
TMF begonnen om bekend te worden, maar
wel omdat ik het graag doe. In dit vak, en
dan vooral bij de televisie, ontmoet je
mensen, vaak vrouwen, die deze job doen
omdat ze bekend willen worden. Volgens
mij is dat een verkeerde motivatie. Je moet
deze job doen omdat je het graag doet en
omdat je er zelf plezier aan beleefd. Het publiek merkt het als je er iets van jezelf in legt
en spontaan bent. Af en toe word ik herkend
maar dat is niet leuk : mensen gluren in je
winkelkarretje om bijvoorbeeld te kijken
welke tampons je koopt. Ik probeer er niet
op te letten maar soms gapen ze je aan en
volgen ze je, dat kan knap lastig zijn. Maar als
ik in mijn wagen stap en een klein jongetje
vraagt me of ik mijn naam op zijn pennenzak
wil zetten, vind ik het wel lief.”

Sic et Non

SCHAMPER : Je aparte stijl heeft zijn vooren tegenstanders. Wat dacht je toen je
merkte dat je in Humo’s Poppoll scoorde bij
beste en bij ergerlijkste radio-figuur?
van Acker : “Ik schrok me rot. Ik had
verwacht dat ik op nummer één zou staan
bij de slechtste (Roos stond op nummer 5
met 154 stemmen bij de ergerlijkste
radiofiguur en op nummer 3 met 343 stemmen bij de beste -nvdr). Ik vond het wel
leuk. Eigenlijk is dit ideaal, mijn grote voorbeeld is Tom Green (Canadese MTV America-presentator, The Tom Green show). Hij
confronteert mensen met bizarre situaties.
In mei start ik op TMF met een nieuw programma, On the road. Met dat programma
willen we in de richting van Tom Green
gaan. In België ligt het jammer genoeg
moeilijk, mensen vinden direct dat je te ver
gaat. In het materiaal dat we tot nog toe
opgenomen hebben, zit wel een grappige
lijn maar ik vind het nog te serieus. Ik wil op

televisie mezelf zijn, het moet maar eens
afgelopen zijn met die domme barbiepoppen.”

SCHAMPER : Stoort het je niet dat Belgen zo
gesloten zijn? Je probeert vaak een gesprek
aan te knopen met je luisteraars maar
verder dan een ‘ja’ of ‘neen’ komen ze
meestal niet.
van Acker :”Voor TMF ga ik soms naar Nederland en als je de opnames voor TMF Nederland vergelijkt met deze voor België, zie
je een wereld van verschil. Stel aan een
willekeurige Nederlander een vraag en je
krijgt een antwoord van tien minuten. Ze
zeggen niets maar ze blijven boeien terwijl
Belgen soms zo beperkt zijn in hun taal. Dat
vind ik wel jammer.”
SCHAMPER : Ben je nog zenuwachtig vlak
voor je op uitzending gaat?
van Acker : “Dat hangt er van af. Als ik weet
dat er een live-interview komt, zit ik soms
met een ei, vooral als het Engels- of Franstaligen zijn. Ik wil dat het vlot verloopt en dat
er niets mis gaat. Af en toe gebeurt het wel
dat die muzikanten in een eigen jargon
spreken en dat ik er niets van versta en ik wil
niet als een nitwit overkomen. Nu ja, als het
zo is, probeer ik er mijn sterk punt van te
maken.”
SCHAMPER : Je radioprogramma Radar
(19u – 21u) is in zekere zin de opvolger
van het legendarische Update (met Chantal
Pattyn), Bassta en Pulse. Benijden andere
medewerkers je programma soms? Voelen
ze zich niet gepasseerd in de programIk wil niet als een nitwit overkomen

e oorlog aan de barbiepoppen
matie?
van Acker: “Radar zit op het uitzenduur dat
ze hun luistercijfers willen opkrikken. Het is
het moment waarop iedereen naar televisie
begint te kijken, je bereikt enkel de mensen
die op dat ogenblik bewust naar de radio
willen luisteren. Je moet dan ook een specifiek programma uitzenden dat zich tot deze
groep richt en dus ook informatief is. Nu
blijkt uit een enquete dat dat uur niet het
ideale uitzenduur is. Er wordt overwogen
om vanaf september Radar naar een later
uur te verhuizen. Of dat doorgaat is niet
zeker. Ik had wel het gevoel dat ik een heel
zwaar programma kreeg wat muziekinhoud
betreft. Ik twijfelde of ik het wel zou aankunnen maar ik kreeg veel steun, onder meer
van producer Gerrit Kerremans en van
Eppo Janssen. Ik denk niet dat anderen
mijn job benijden.”
SCHAMPER : Studio Brussel richt zich tot
een jong publiek. Heb je voeling met de
zestien-, zeventienjarigen? Heb je geen
bedenkingen bij sommige nummers die je
moet spelen? We denken maar aan Limp
Bizkit.
van Acker : “Ik heb daar totaal geen moeite
mee. Ik denk dat mijn luisteraars voornamelijk jongeren zijn. Ik hou van Limp
Bizkit, ik vind het heerlijke pubermuziek. Ik
kan evenveel genieten van een Erikah
Badu als van een Limp Bizkit. Als ik moet
opruimen of stofzuigen luister ik naar Limp
Bizkit, zelfs in de wagen is Limp Bizkit
geschikt. Mijn keuze van muziek is heel
breed, ik hou van bijna alles dat in Radar
wordt gedraaid. Als je naar Daft Punk luisHet moet maar eens afgelopen zijn
met die domme barbiepoppen.

tert, hoor je een mengelmoes van allerlei stijlen. Volgens mij gaan we daar naar toe.”

Muzak

SCHAMPER : Ben je zelf nog met muziek
bezig?
van Acker : “Momenteel werk ik samen met
een naamgenoot van mij maar of er iets uit
zal voortvloeien, is nog niet zeker. Ik ben
ook niet zeker of er iets onder mijn naam zal
uitkomen. De stijl zal wel verschillen met
wat ik bij Eden deed. Het zou iets worden
dat de Bristol-sound (Portishead, Massive Attack –nvdr), Moby en Kosheen (‘I
Hide you’ single – nvdr) met elkaar
probeert te verzoenen. Ik zou er veel gevoel
in willen leggen en iets totaal nieuw
proberen te maken. De plannen zijn nog altijd vaag. We stellen wel een groep samen
maar of we ooit zullen optreden is nog niet
bepaald.”
SCHAMPER : Heb je nog contact met de
mensen uit Eden?
van Acker : “We hebben weinig contact met
elkaar. Ik heb vooral contact met Sofie
(Buyck, de andere zangers van Eden –
nvdr). Ik denk dat het nog een tijdje zal
duren voor alle wonden geheeld zijn. Ik
begrijp dat ze het er moeilijk mee hadden
dat ik stopte, en zij respecteerden mijn
keuze. Ze gaan verder met Eden en daar
steun ik ze in.”
SCHAMPER: Toen je bij TMF begon, volgde
je nog de aanvullende opleiding Pers en
Communicatie. Heb je die afgewerkt ?
van Acker: “Het was niet vol te houden. Ik
trachtte de beiden te combineren tot TMF
mij belde eind oktober. Een vriendin volgde
ook die opleiding en zij bezorgde mij de
lesnota’s, maar het was een onmogelijke
opgave. Ik heb mij toen geconcentreerd op
mijn taak bij TMF. Ach, ik leer het nu in de
praktijk. Eerlijk gezegd vond ik de lessen van
deze opleiding wel interessanter dan die die
ik tijdens mijn studies germaanse gevolgd
heb. Tijdens mijn humaniora besloot ik germaanse te studeren omdat het mij een interessante opleiding leek. Maar het bleek
achteraf veel te theoretisch te zijn. Ik ben in
die periode wel ‘volwassen’ geworden en ik
heb een levensvisie meegekregen. De literatuurvakken vond ik heel interessant maar
de andere vakken waren me te theoretisch.
Ik heb geen spijt van mijn studiekeuze maar

toen ik de cursussen en boeken van de aanvullende opleiding doornam, leek het mij
dat deze studie veel meer in de wereld staat.
Ze is realistischer. Als ik er nu op terugkijk,
denk ik dat ik beter een comunicatie-opleiding zou gevolgd hebben.
SCHAMPER: Je licentiaatsverhandeling
behandelde de poëzie van Herman de Coninck? Heb je nog de kans gehad hem te
spreken voor zijn overlijden in ‘97? Ben je
nog steeds bezig met poëzie?
van Acker: “(verbaasd) Hoe weet je dat? (wij
van Schamper weten alles -nvdr) Ik
bespreek niet zijn poëzie, maar wel zijn visie
op poëzie. Ik was een enorme fan van Herman de Coninck en vooral van zijn boeken
over poëzie. Tegenwoordig lees ik alleen
maar proza. Ik schreef vroeger gedichten die
dan dienden voor nummers, maar echt fier
ben ik daar niet meer op. Hij is gestorven
rond de periode dat ik mijn aanvraag indiende. Ik heb hem dus niet meer kunnen
spreken. Jammer genoeg heb ik de tijd niet
om veel te lezen, tijdens vakanties kijk er
dan ook naar uit om mijn leeshonger te
stillen. Ik heb net Tom Lanoye’s Goddelijke Monster gelezen. Herman Brusselmans las ik in mijn studententijd en vooral
tijdens de blok.”
SCHAMPER : Heb je al een idee van wat je
pakweg binnen vijf jaar wil doen?
van Acker : “La vie en Roos (haar programma op TMF, elke weekdag 16.00u –17.00u)
loopt nog tot april en daarna beginnen we
met On the Road. Maar voor de verre
toekomst? Ik weet wel wat ik niet wil doen:
ik wil geen stomme quiz of iets als datecafé
(VT4) presenteren. Ik wil iets leuks, origineels en nieuws doen maar of dat er ooit van
zal komen … We zien wel, misschien werk
ik volgend jaar wel in de bank of geef ik les.
Al vrees ik dat ik niet zoveel gezag zou
hebben. Ik was onlangs in Amerika en het
leek me ideaal om vanuit Amerika te opereren. Ik zou dan een appartement kunnen
huren en groepjes uitnodigen in mijn homestudio. Via een ISDN-lijn zou ik dan alles
doorsturen naar Studio Brussel. Ik wil
opdrachten aannemen die binnen mijn
eigen verwachtingen liggen en tot nog toe
lukt dat wonderwel.”

JB
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Easter Eggs

A

L

Paaseitjes voor iedereen

oor sommigen symboliseren paaseieren vruchtbaarheid en nieuw
leven. Voor anderen betekenen ze rondhossen in de tuin met een
mond vol chocolade. Hier gaat het echter om de spielereie(re)n van enkele
whizzkids.

Het opsporen van easter eggs is een
slopende bezigheid. Of men er gevonden
heeft achter de Afghaanse boeddhabeelden
is niet geweten, maar zeker is dat je veel
moeite moet doen om ze op het spoor te
komen. In plaats van onvolledige websites af
te schuimen over deze hidden stuff ben je
veel beter af in het reusachtige moederarchief op www.eeggs.com. Daar vind je ook
de rode draad door het eierlabyrint. Je kan
er bijvoorbeeld vinden hoe de populaire
Winamp de zin ‘really whips the lama’s ass’
laat zien. Inderdaad: als je in Winamp langzaam de letters nullsoft intikt met een Esc na
elke L, verschijnt deze quote in de titelbalk
van het hippe muziekprogramma. In versie
2.7 kan je nu ook nog op het bliksemschichtje naast repeat klikken. Klik nu op de
tab credits, en zie dat dit scherm interageert
met je muziek. In oudere versies komt hier
een foto van de winamp-huiskat voorbijscrollen.

Slagroom op de taart

In heel wat software kan je deze verborgen
speeltjes terugvinden, en ook Bill Gates is
het haasje. Het begon al met MS-DOS. In het
programma msd kan je de vermelding ‘no
help for help’ terugvinden. In Excel95 verborgen enkele programmeurs de schiet-mverrot game ‘hall of the tortured souls’. De
97-versie is politiek correcter met een flight
simulator over glooiende grasvelden. In
Word97 zit zelfs een mini-flipperkast ingebakken. Wie had dit verwacht van Microsofts
productivity application? De eggs in Internet Explorer zijn niet echt de moeite, maar
de concurrerende webbladeraar Netscape
Navigator bevat enkele pareltjes: bij het
indrukken van ctrl+alt+f kom je terecht in
het aquarium van Netscape. Als je in de
locatiebalk about:mozilla intikt, vertoont je
scherm een apocalyptisch schouwspel. Je
kan ook about:cache, about:global of
about:image-cache intikken om te zien naar
welke interessante sites jij of je voorganger
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zoal hebben gesurft. Als je 3D-tekst
selecteert als screensaver en als tekst Volcano invult, stromen er over het scherm een
reeks vurige locaties. Moest je huidige
verblijfplaats op het scherm verschijnen,
kies je best vandaag nog het hazepad. Een
andere screensaver is de ‘3D-buizen’. Laat u
niet ontmoedigen en kies voor meerdere
buizen, traditionele stijl. Na het volgen van
de instructie op eegs.com vind je plots een
theepot tussen je buizen.

Paashaas worldwide

Op de website van SevenElements kan je
terecht voor een heus struisvogelei. Open
daar een niet bestaande pagina zoals
www.sevenelements.com/soepkip
en
bezoek zo de originele ‘404-page not found
error’ pagina. Ze is een geslaagde nabootsing van het verfoeilijke blauwe scherm uit
windows. Gelukkig spoelt het scherm even
later door naar een pagina met een nagenoeg onzichtbaar punt rechtsonder. Ontdek na een klik hierop de boosaardige doelstellingen van dit bedrijf: take over the
world, get lots of cookies and eat the cookies. Wie trouwens in de les de olijkaard wil
uithangen kan aan de prof gaan uitleggen
dat het, na hem drie maal langdurig gevoederd te hebben en één maal op zijn rug geklopt te hebben, de furby was die acht maal
boerde.

E.T. phone home

Er zijn overal easter eggs, dus ook in
boeken, muziek en film. We hebben het hier
niet over de rij geparkeerde auto’s in een
hoekje in de film Ben Hur maar om geregisseerde voorvallen. Wanneer men de robot
C3P0 in Star Wars Episode I: The Phantom
Menace activeert, zegt hij: “I am completely
operational, and all of my circuits are functioning perfectly.” Dit zijn niet de woorden
van de pas verkozen Rector, maar van de
HAL computer uit de film 2001:A Space
Odyssey. Met de letters van HAL plus één

bekom je zeer toevallig het letterwoord IBM.
In deze film waggelen ook enkele E.T.-klonen rond en het geoefend argusoog ziet nog
net het gezicht van Bill Clinton op het lijf
van een racende alien vooraleer die wordt
vermorzeld in een Texaans aandoend decor.
Aan u om op zoek te gaan naar meer X-files.
In de muziekwereld wordt dikwijls
gespeculeerd over verborgen boodschappen die meestal maar tevoorschijn komen
als je de muziek achterstevoren afspeelt. Wat
eerder een toffe hobby voor Hannibal
Lecter lijkt, blijkt soms wel te kloppen. Zo
hielden bijvoorbeeld ook The Fab Four en
Pink Floyd van muzikale easter eggs. Op het
einde van de song ‘I’m so tired’ zou John
Lennon iets laten horen als “won daed si
luaP”. Paul is dead now. Zijn voorspelling
was juist. Enkel de naam niet.

Bim bam Beieren

De RUG legt eieren. Iedereen heeft vast nog
ergens de studiegids van de RUG liggen,
aangezien deze cd werd verspreid op 38.000
exemplaren. Steek de cd in een drive en
browse door de bestanden. En ja hoor, daar
zijn ze, in de directory \Misc\Eeggs. Groot is
je verbazing nu je ziet dat je onder andere
het Oude en het Nieuwe Testament in huis
hebt. Nog groter moet de verbijstering van
iemand anders zijn als hij doorheeft dat hij
een heel jaar lang de Koran op zijn bureau
had liggen. Zijn naam is Raes. Shakespeareadepten roepen “that cd had an egg in it“ en
scrollen naar de computer om de op deze cd
verzamelde werken te raadplegen. De teksten staan in het XML formaat, en werden
wegens hun universele karakter uitgekozen
om de nieuwste software te testen. Open ze
dus in een recente browser, of in een teksteditor. De RUG hinkt hier duidelijk niet
achterop, is pluralistisch, en straalt dat ook
uit. En dat is alleen maar – u niet Pater Versteylen - toe te juichen.
http://www.Eeggs.com

StijN

Advertentie

Genoom van de Zandraket gelance

O

p 14 december 2000 verscheen in Nature de volledige sequentie van
het genoom van Arabidopsis (de Zandraket), een modelplant in de
moleculaire genetica. Een belangrijke stap voor de biotechnologie, want
nu de genenkaart van het plantje compleet is, kan op zoek worden gegaan
naar de functies van die genen. De weg van de ‘genetische revolutie’ loopt
echter niet over rozen, zo bleek uit ons gesprek met prof. dr. Dirk Inzé van
de vakgroep Plantengenetica aan de RUG.

Het genoom is de verzameling van al de
genen van een organisme. En genen zijn de
stukken DNA die de cel uitleggen hoe ze
haar eiwitten moet maken, eiwitten die
instaan voor alle levensprocessen van de cel.
De analyse van plantengenomen gebeurt
bijna volledig automatisch: de menselijke
tussenkomst beperkt zich tot het bereiden
van de stalen en het sturen van een toestel
waarop men de DNA-sequentie afleest. Om
die massa gegevens te verwerken grijpt men
naar de bio-informatica, een nieuwe sterk
opkomende tak van de biologie. En als men
eindelijk weet waar op het DNA zich de
genen bevinden, kan de zoektocht naar de
functie van elk gen afzonderlijk beginnen.
Dit gebeurt in de praktijk door het gen in
kwestie uit te schakelen en dan het effect te
bestuderen.

Het geheim van
Arabidopsis

SCHAMPER: Waarom nu net de Arabidopsis, een onbeduidend onkruid, als onderwerp van wereldwijd onderzoek?
Inzé: “De Arabidopsis is interessant omdat
het zo’n klein genoom heeft. In vergelijking
met de aardappel is het zo’n dertig keer
kleiner, wat dus ook dertig keer minder
investeringskosten betekent. Het dient als
modelsysteem voor de genetica van de
tweezaadlobbigen, zoals de aardappel en de
tomaat. Voor de éénzaadlobbigen, zoals de
meeste graangewassen, is rijst de meest
gebruikte modelplant.”
SCHAMPER: Kan het genoom van Arabidopsis dan volledig teruggevonden worden in die andere planten?
Inzé: “Bij die andere gewassen is het
genoom wel groter, maar daarom niet het
aantal genen. Grote delen van het genoom
hebben immers geen echte functie, men
noemt dat het junk-DNA, het vult de plaats
tussen de genen als het ware op. In tegenstelling tot de meeste andere planten, zitten
de genen bij Arabidopsis zeer dicht op elka-
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ar. Een plant heeft in zijn minimale versie 15
000 genen, een mens een 30 000-tal. De kennis die men opdoet uit modelsystemen over
essentiële processen, zoals celdeling, kan
eventueel ook worden gebruikt in de
geneeskunde.”

Money, money, money

Het Gentse labo voor Plantengenetica maakt
deel uit van een internationaal consortium,
samen met labo’s in Japan en de Verenigde
Staten. Samen bepaalden ze het genoom van
Arabidopsis. Een internationaal overlegcomité bepaalde wie verantwoordelijk was
voor welk stuk. Het consortium bestond
voornamelijk uit academici, terwijl de bedrijfswereld het genoom zelfstandig en een
stuk sneller heeft ontrafeld. De privèondernemingen legden onwaarschijnlijk
veel geld op tafel, omdat ze sneller toegang
wilden tot enkele belangrijke genen. Volgens Inzé is dat niet per se slecht, want beiden vullen elkaar aan. “De bedrijven zijn
vooral geïnteresseerd in genen die een
bepaalde agrologische waarde hebben, zoals
opbrengstverhoging en ziekteresistentie. Ze
investeren enorme bedragen om een competitieve voorsprong te hebben op andere
bedrijven.”
”Ons labo maakt daarentegen deel uit van
het Vlaams Interuniversitair Instituut voor
Biotechnologie (VIB). Eén van de belangrijkste doelstellingen van het instituut is het verrichten van basiswetenschappelijk onderzoek met een bepaalde valorisatiepotentiaal.
Dit wil zeggen dat als er mogelijke toepassingen zijn, die ook worden beschermd en te
gelde gemaakt, en dit in samenwerking met
bedrijven of door ‘spin-offs’. We voeren dan
een agressieve politiek op het vlak van
octrooien. Als er bevindingen zijn waarvan
we denken dat die een zekere toepassing
hebben, gaan we dat zeker octrooieren. We
kunnen niet zomaar het geld van de Vlaamse
overheid gaan gebruiken om te werken op
bijvoorbeeld het genoom van rijst en dan de

rechten van de bevindingen gratis afstaan
aan de bedrijfswereld.”
SCHAMPER: Wat als de overheid zich
terugtrekt en niet langer wil investeren in
het onderzoek naar genetische modificatie
van planten? Is dat geen bedreiging voor de
biotechnologie?
Inzé: “Dat is zeker en vast een risico. De
Europese instanties nemen ook een heel
kortzichtige houding aan. Heel de landbouw
zit nu in een crisis: BSE, dioxine, Mond en
Klauwzeer. Groene partijen vinden dat
biotech niet kan, dat men niet mag interfereren met de creatie. Nochtans denk ik dat
biotechnologie een meerwaarde kan betekenen voor de groene landbouw. Men heeft
bijvoorbeeld planten gemaakt die insecttolerant zijn. Dat betekent minder of zelfs
geen insecticiden. In de VS, waar die technologie op zeer grote schaal wordt
toegepast, ziet men dat de insectenpopulaties opnieuw toenemen door een reductie
van het insecticidengebruik.”

”Het voordeel dat kennis van de genen
biedt, valt niet te onderschatten. In de jaren
zestig en zeventig heeft men binnen de
graangewassen de groene revolutie gekend.
Norman Borlach, die er later de nobelprijs
voor kreeg, heeft door klassieke veredeling
(het kruisen van verschillende individuen
van eenzelfde soort, nvdr) dwergvariëteiten
gecreëerd die een halve meter hoog zijn.
Dat gaf een veel grotere opbrengst,
aangezien de plant veel minder energie
moest steken in groei, en bovendien waren
de planten windbestendiger. Vooral in Azië
en ook in Europa zag men de opbrengst per
hectare aanzienlijk toenemen. Het gen dat
door veredeling de dwergvariëteit geeft,
heeft men gevonden in Arabidopsis. Stilaan
kan men die informatie gaan gebruiken om
veredelingsprocessen doelgerichter te laten
verlopen. Men kan exact gaan bepalen welk
gen in de plant terechtkomt. Bij de klassieke
veredeling wordt ook een groot aantal
genen onbewust ingebouwd, waardoor men
geen idee heeft van de mogelijke neveneffecten.”

Frankenstein food

SCHAMPER:Op zeker ogenblik publiceerde
Nature een klein artikel waarin stond dat
de rupsen van de Monarch vlinder niet

ceerd

Vooruitgang in
de Biotech

overleefden als ze gevoed werden met het
stuifmeel van transgene maïsplanten. Heeft
men altijd zicht op het ecologische effect?
Inzé: “Die publicatie veroorzaakte heel wat
opschudding. Achteraf zijn er verschillende
artikels gepubliceerd die duidelijk maakten
dat het ging om een foutieve waarneming.
Als je diezelfde rupsen het stuifmeel te eten
gaf van niet genetisch gemodifieerde maïsplanten gingen ze ook dood. Toch veroorzaakte die eerste ontdekking een groot
schandaal, terwijl de weerlegging ervan
nooit de voorpagina heeft gehaald. Dat is
weer een voorbeeld waaruit blijkt dat de
publieke opinie wordt beïnvloed door wat
de media naar voor brengt.”
”Ze reageert nogal kortzichtig en dat wordt
allemaal in de hand gewerkt door misleidende informatie. In Engeland bijvoorbeeld
lanceren de tabloids slogans als ‘Frankenstein food’, en Greenpeace beeldt een
maiskolf af als een granaat. Het is natuurlijk
wel goed dat er groeperingen als Greenpeace zijn die een soort alarmbel kunnen
luiden, maar op zeker moment moet men
de ooglappen afdoen. Het was correct dat ze
de technologie in het begin in vraag stelden,
maar na verloop van tijd moet men eerlijk

zijn en de wetenschap een kans laten. Ze
moeten ook het positieve van de biotechnologie inzien en laten weten aan de
mensen. Men zal in de toekomst streven
naar een vorm van ‘sustainable agriculture’
waarbij het systeem zichzelf gaat onderhouden, zonder daarbij het milieu onnodig
te belasten. Volgens mij kan dat perfect
hand in hand gaan met het gebruik van
genetisch gemodifieerde gewassen.”
SCHAMPER: Het is toch vreemd dat NoordAmerika onverdeeld positief staat tegenover genetisch gemanipuleerd voedsel, terwijl wij het Europa niet eens binnenlaten?
Inzé: “Dat komt voor een stuk door de politieke constellatie. In Duitsland bijvoorbeeld
zitten de groenen mee in de regering en
Duitsland heeft in Europa wel wat in de pap
te brokken. Europa is nochtans één van de
grondleggers van de technologie. Het hele
principe is hier ontwikkeld, in het begin van
de jaren tachtig, onder prof. Van Montagu
en prof. Schell. Het eerste biotechnologiebedrijf is in Gent opgericht: Plant
Genetic Systems. Het is dramatisch om te
zien dat het opnieuw de Verenigde Staten
zijn die ermee gingen lopen, omdat Europa
er zich geen mening over kan vormen. In

Noord- en Zuid-Amerika was er vorig jaar
een stijging van 13% op het gebruik van
transgene planten in de landbouw. Ook Azië
maakt er volop gebruik van. Europa wordt
wel degelijk een eiland. En wij zullen finaal
met een aantal problemen blijven zitten. Wij
gebruiken nog steeds schimmeldodende
middelen en insecticiden om de productie
op peil te houden, dat is volgens mij ecologisch nefaster dan het gebruik van transgene
planten. In Amerika heeft men dan ook
vertrouwen in de wetenschap. Wat de Food
and Drug Administration goedkeurt,
wordt daar gemakkelijk algemeen aanvaard.”
”In Europa wordt deze materie behandeld
door een Commissie die vertegenwoordiging kent uit alle landen. Als er één niet
akkoord gaat, komt er geen eind aan de discussie. Toch heeft Europa het licht op groen
gezet voor plantengenetische toepassingen,
al blijkt het in de praktijk nog steeds heel
moeilijk. Wij adviseren de regering wel, en
er bestaan een groot aantal raden waarin
verschillende organisaties vertegenwoordigd zijn, ook een aantal consumentenorganisaties. Op die manier kan
men aan de beleidsvoerders een correct
advies geven over hoe ze moet reageren.
Hun reactie hangt echter ook sterk af van de
publieke opinie, ook al wordt het publiek
door volledig foutieve campagnes ingelicht.
Als Greenpeace affiches verspreidt met een
maïskolf met een pin van een granaat, is dat
verkeerd inlichten van de bevolking. Eigenlijk zou men Greenpeace een proces
moeten aandoen wegens het verkeerdelijk
opdringen van een mening.”
SCHAMPER: Is dat broodroof?
Inzé: “In een zekere zin wel. Volgens mij
doen ze aan zo een campagnevoering om
leden te werven. Het is een heel actueel
thema, iedereen vormt er zich een mening
over en die mening kan gemakkelijk opgedrongen worden door dergelijke campagnes. We zullen onze kruistocht
voortzetten en proberen zoveel mogelijk
mensen te overtuigen.”

Lieve & Jan
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E f fi
ficc i ë n t e t u m o r b e s t r a l i n g
via geldosimetrie

S

tralingsfysicus Yves De Deene van de vakgroep Radiotherapie aan het
UZ Gent, kan via een gelmodel bepalen waar een stralingsdosis in een
tumor terechtkomt bij een radiotherapiebehandeling. Deze precisiemethode, de geldosimetrie, helpt om de radiotherapiebehandeling te optimaliseren, zodat de tumor zo goed mogelijk bestraald wordt terwijl zo
weinig mogelijk schade wordt toegebracht aan het omliggende gezonde
weefsel.

Bestralingstherapie is een manier om te
interageren met de vermenigvuldiging van
het DNA in de cel, wanneer die zich klaarmaakt voor celdeling. Bij bestraling wordt
nooit alleen de tumor bestraald, maar ontvangt het omringende weefsel ook een
bepaalde dosis. Gelukkig zijn deze cellen
meestal minder gevoelig voor de ioniserende straling dan de sneldelende kankercellen. Toch bestaat het gevaar dat bij
bestraling van bijvoorbeeld hersentumoren
ernstige complicaties optreden. De risico’s
van een dergelijke therapie zijn zo groot dat
het welslagen van de behandeling samenhangt met het zo accuraat mogelijk
bestralen van de tumor.
Een grote stap vooruit is de bestraling in drie
dimensies, en door middel van de multileaf collimator. Deze collimator laat toe om
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de straling precieser te focuseren in de
tumor. Het omringende weefsel absorbeert
een lagere stralingsdosis dan de doelcellen
die de volle lading ontvangen. Maar
vooraleer een dergelijke behandeling gestart
wordt, wordt ze gesimuleerd door een computer.
”Tijdens een radiotherapiebehandeling ontvangt een patiënt gedurende enkele weken
dagelijks een bepaalde dosis straling. Hierbij
moet hij zich telkens in precies dezelfde
positie ten opzichte van het apparaat bevinden. Gebeurt dit niet, dan kunnen er ernstige complicaties optreden. Om dit alles te
regelen en op te volgen wordt een beroep
gedaan op computermodellen,” aldus prof.
Yves De Deene. Tevens kunnen er tijdens
het bestralen afwijkingen optreden aan de
randen van het bestraalde gebied door

bijvoorbeeld verstrooiing van de ioniserende deeltjes. Er is echter nood aan een
experimentele manier om de computermodellen te controleren.
De Deene is er in geslaagd om door middel
van geldosimetrie na te gaan waar de dosis is
terechtgekomen. Hij kan de precieze dosis
in beeld brengen in een model van het te
behandelen lichaamsdeel. Dit model wordt
opgevuld met gel, waarin zich monomeren
(de bouwstenen van plastiek) bevinden. Bij
bestraling worden microscopisch kleine bolletjes plastiek gevormd in de gel.
De concentratie plastiekbolletjes hangt
samen met de geabsorbeerde dosis. Door
het gelmodel onder een magnetische resonantie scanner (MRS) te leggen, kan men
een precies beeld verkrijgen van de stralingsdosis op en rond de tumor. Het grote
voordeel van deze methode is dat een
vooropgesteld computermodel kan worden
geverifieerd en eventueel kan worden
aangepast, zodat de patiënt de best
mogelijke behandeling kan krijgen.

LL
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Het Huis Van Alijn

n het centrum van Gent, aan het begin van het Patershol, vind je een
museum met de naam ‘Het Huis Van Alijn’. Dit Huis staat ook bekend
als het Museum voor Volkskunde, maar dat laatste woord beschouwt men
tegenwoordig als verouderd. Dat kadert binnen een brede discussie die
vandaag aan de gang is, over wat een museum moet zijn. Verschillende
gerenommeerde musea reageren op de druk van vernieuwing en op de
nood aan een jongere en frissere aanpak. Niet alleen wat de naam van het
museum betreft, maar ook bij de renovatie van wat achtereenvolgens een
kindertehuis, een godshuis en een beluik was, zijn de conservatoren van
het Huis Van Alijn op de kar van de vernieuwing gesprongen.
Herinneringen uit vervlogen lagere schooltijden roepen bij jou misschien ook een
beeld op van het museum als een muffige,
donkere en vaak onbeschrijflijk smakeloze
ruimte waarin zo veel mogelijk bestofte
voorwerpen in glazen kasten bijeen werden
gedouwd. Die tijden zijn-praise the Lordvoorbij,! Neem nu het Huis Van Alijn, dat
ongeveer een jaar geleden in een nieuw
kleedje werd gestoken. Het gebouw dateert
uit de veertiende eeuw, maar het blijkt nu
perfect mogelijk te zijn om er een frisse sfeer
in te creëren.
De permanente tentoonstelling in het Huis
Van Alijn draagt de mooie naam “Pillegift &
Engelenbrood”. Een reeks oude voorwerpen
en foto’s geven weer hoe we in vroegere tijden in het verstedelijkte katholieke Vlaanderen omgingen met vier drempelmomenten van het leven: geboorte, overgang
naar volwassenheid, trouwen en sterven.
Niet verwonderlijk, maar wel confronterend
is de vermenging van de geboorte met de
dood. Een eenvoudig mooi kinderdoodskistje naast een reeks protserige doopkleedjes herinneren je eraan dat nog niet zo lang
geleden een zwangerschap ook bij ons een

ernstig risico inhield, zowel voor moeder als
kind.
Verder vinden we in het museum oude
gebruiksvoorwerpen, die al dan
niet een grote waarde hadden. De
zaal over religie drukt ons met de
neus op de allesoverheersende rol
van het katholicisme. Voor
snotjonge studentjes als jij en ik
doet dit echt vreemd aan. Aan de
andere kant vinden we ook kleine
humoristische beeldjes die het
huwelijk op de korrel nemen. Zo
zien we een huwelijksbed waarop
een vrouw haar man halfontkleed
verwelkomt na diens ‘Retour de
voyage’, maar een minnaar heeft
nog net de kans gehad om zich
onder het bed te verbergen. Het
was een afschuwelijke zonde, maar
erom lachen kon blijkbaar wel.
Het museum bezit een mooie collectie en is fantastisch gehuisvest.
Vanaf eind mei zal een derde deel
van het museum toegankelijk zijn, het deel
aan de straatkant. We kijken ernaar uit. Toch
kunnen we een paar stevige punten van kritiek
op het museum geven.
Er is een groot gebrek
aan tekst en uitleg bij de
voorwerpen. In een
kamer gevuld met
fascinerende
oude
machines om steen te
bedrukken, vinden we
welgeteld één woord
uitleg: “steendrukpers”.
Waar werden deze
machines gebruikt? Hoe
gebeurde dat? Wie

gebruikte ze? Jaartallen vinden we evenmin.
Helaas geldt dit niet enkel voor de lithografie-kamer, maar voor het hele museum.
We zien prachtige dingen, maar vragen als
“Waar?”, “Wannneer?”, “Hoe?” blijven onvoldoende beantwoord. Wetenschappelijk stelt
het museum (nog) niet veel voor. Ken je een
specialist, stuur hem dan alsjeblieft naar het
Huis Van Alijn om deze leemte op te vullen!
Toch blijft het zeker de moeite waard om
het museum te bezoeken. Ga ook eens iets
drinken in het ‘Cafeetse’, waarvoor je de binnenkoer moet oversteken. Een oerauthentiek klein café, waar bovendien nog een aan-

tal voorwerpen te bewonderen vallen. Wat
dacht je van een proto-flipperkast, die werkte zonder elektriciteit maar mét veer om het
balletje weg te schieten?
Vanaf 13 april start in het Huis Van Alijn
ook een tijdelijke tentoonstelling over
Nagaland, een deelstaat van India waar de
politieke situatie vandaag erg onstabiel is.
Men belooft een fascinerend beeld van de
etnische groepen daar, hun kunst, cultuur,
origine en wereldwijde verwantschappen.
Allen naar de Kraanlei 65. Website van het
museum: http://museum.alijn.gent.be

EVR
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15 minutes

W

e kennen ze allemaal wel, de reality shows. Marlène, Goedele, Jambers, ... Als u dacht dat zij ver gingen, dan weet u niet wat hun collega’s in Amerika de kijkers voorschotelen. Misdadigers worden daar voor
de camera gehaald en hun jeugd wordt uitgespit, tot op het punt dat een
vrijgekomen massamoordenaar zelfs zijn verhaal kan verkopen aan filmproducenten. Zeg nog eens dat ze over de oceaan niet op hun kop zijn
gevallen.
Als een Tsjech en een Rus aankomen in
Amerika voor hun aandeel in een bankoverval, loopt alles mis. Hun partner en zijn
vrouw hebben immers al het geld opgesoupeerd. Het duo vermoordt het koppel
maar wordt gadegeslagen door een vriendin
van de vrouw. Als zij ‘s avonds een Jerry
Springerachtige show zien, krijgen ze het
lumineuze idee om hun doen en laten te filmen en zo aan de gevangenis te ontkomen
(welke gek filmt nu zijn eigen moorden?).
Het wordt een kat-en-muis spel als een
mediageile politie-inspecteur (Robert De
Niro, Ronin, Heat, Cape Fear, The Deer

Hunter) en een brandinspecteur (Edward
Burns, Saving Private Ryan) de jacht
inzetten op het duo.

Geachte,
Betreft: ‘God van morgen’, Schamper 390, p. 19.

aantrekt. Maar in de ziel - het gevoel - zijn geen
woorden; bovendien een uiterst verfijnd, kwetsbaar domein. De vele verliefdheden in de vòòrvolwassenperiode, soms tot diep in de volwassen
periode bewijzen het. Aangezien ik grondig Prof.
Charlotte Bühler studeerde (al haar meesterwerken), en vele anderen als Prof. E De Greeff,
William James, Lapchine, Maslow, Victor Hacker,
Theodor Ziehen enz. Dezen werden echter niet
onderwezen. Een ramp voor U en de volgende
generaties ... als er nog drinkbaar water, niet
gecontamineerde voeding en zuurstof rest.

Regisseur John Herzfeld, die tevens het
script heeft geschreven, heeft met deze film
geprobeerd de Amerikanen wakker te
schudden voor zijn kijkgedrag en tvvoyeurisme. Het feit dat iemand dat ooit met
voorbedachten rade zou misbruiken, is misschien iets dat hun ogen zou kunnen openen. Jammer dat de modale inwoner van de
Verenigde Staten dit niet zal doorhebben en
het een leuke, onderhoudende actiefilm zal

FFILMM

vinden met een cliché-verhaal.

De Niro en Burns zetten sterke vertolkingen
neer. Maar ook Kelsey Grammer (Frasier)
speelt sterk als de journalist die alleen maar
aan zijn kijkcijfers denkt en niet meer aan
het nieuws dat hij brengt of wat hij met dat
nieuws anderen aandoet. Over het algemeen zijn de acteerprestaties goed, met
maar één minpunt: Avery Brooks (Star
Trek: Deep Space 9). Hij wil te veel breken
met zijn vaste rol, in zoverre zelfs dat het
bijna gênant wordt.
Met goede acteerprestaties, excellent camerawerk en een plot dat je aan je stoel vastbindt, is 15 minutes een van de betere films
die nu in de bioscoop gedraaid wordt. ‘Hard
to believe? Watch.’
15 minutes draait nu in alle zalen.

Lezersgrieven

Zoals u zeer gepast schrijft “... al is het maar de confrontatie met de eigen verbeelding en verlangens,
die vaak een heel leven lang ergens in diepe kerkers blijven zitten.” Talent en gevoel vormen een
intiem geheel. Zeer begaafden zijn altijd zeer
gevoelig. De Sade werd door zijn conformistische
familie gedwongen met de oudste zuster van het
meisje dat hij beminde te trouwen.
”Zonder stabiele liefde, geen stabiel werk,” schreef
mijn man. Niet iedereen heeft de moed en de de
zelfbeschikkingsrang om zijn geluk te bereiken in
het leven. Het genot waarover De Sade en ook de
huidige maatschappij het hebben - het Seksgenot
- betekent geen geluk. Het geluk is: geen
“onbevredigd” gevoel te hebben in de loop en op
het einde van het menselijk aardse leven. De religies en sekten hebben dat nooit begrepen.
”Ik had u 20 jaar moeten kunnen ontmoeten,” zei
mijn man. Hij was 37,5 jaar oud. “Ik zie haar graag
omdat ze anders is,” schreef mijn man aan zijn
zuster. Ieder mens is anders. Juist het ‘andere’ is
het eigene maar ook datgene wat de andere

Pagina 61 van het februarinummer ‘PC World Belgium’: ‘Internet Security. Houd Web-spionnen op
afstand’. U moest dat eens lezen; dàt zijn de sukkelaars die alles in onze woning hebben geroofd en
mij dag en nacht met hun apparaatjes observeren,
langs deuren en ramen op de vierde verdieping
binnendringen, aanranden, beroven, narcose
toepassen - massa’s mensen meesleuren in hun
duivelse webpraktijken... Dat is dus een systeem
geworden. Het heeft méér dan vier jaar dag- en
nachtterreur gekost, extreme spanningen... maar
ik nam nooit geneesmiddelen en heb steeds rust
en troost gevonden bij mijn man die reeds 15 jaar
stoffelijk overleden.

Vermi

Ik werd door de maatschappij niet gespaard, niemand heeft iets voor mij gedaan in deze hel; maar
mijn man heeft mij altijd volle maat liefde gegeven
- zonder seks - want stoffelijk is hij niet meer aanwezig. Bijgeloof en pillen komen niet meer in aanmerking maar ik vraag mijn man alles tot in het
kleinste. Dat is de affiniteit tussen twee zielen.
Slechts uitzonderingen bereiken het, nochtans is
het een elementaire behoefte.
Heel de Technologie en de Toekomstige Technologie waarover Siemens - MAFIA schrijven - allemaal kennisroof uit onze kasten - non stop dag en
nacht - niets voor het geluk van hun eigen
kinderen: een stel schizofrenen.
Ik maak voor U de diagnose. Aan U de
“Liefdeskoninginnen” den boel op te ruimen en
affectief-evenwichtigen te helpen realiseren.
Met oprechte dank en veel moed. De liefde is een
blijvend wonder.
Mevrouw Michel Van Ongevalle,
Knokke-Heist.

Lezersgrieven en -brieven zijn altijd welkom. Naamloos en politieke propaganda is voer voor de prullenbak. Omwille van technische redenen kan de redactie beslissen de lezersbrief niet te plaatsen of in te korten. Op grondig gemotiveerd verzoek laten we de naam van de auteur
weg.
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k r i n g e n e n AAGENDAA
konventen

MAANDAG
13 APRIL

AK

DINSDAG
24 APRIL

VVN

WOENSDAG
25 APRIL

DONDERDAG
26 APRIL

MAANDAG
30 APRIL

Kind en beeld, Sparrenstraat 1, 20u,
Brugse Poort
Ontgroeningscantus
Cantus, Paviljoen

WINA
VLK
VGK

De structuur van ruimte en tijd, 19u45,
Aud E, Plateau
Jaarcantus 2e kan, 20u, Salamander

VLK
VG

Kwis, Paviljoen
Griekse avond, 20u, Stedelijke Jeugddienst

Zeus
WC
VTK
VTK
GBK

PHP-lessen, 18u30, S9, Sterre
Ontgroeningscantus
Rockrally met aansluitend fuif, Twieoo
Triatlon, Blaarmeersen
Free Podium

WS

Maan in de kijker

DINSDAG
1 MEI

SK

T-shirtrolling, 18u, Salamander

Zeus

PHP-lessen, 18u30, S9, Sterre

DONDERDAG
3 MEI

VG

ZATERDAG
5 MEI

WS
VG
VVN

Holebi’s en politiek, 20u,
Stedelijke Jeugddienst
Fuif, Tequila

WOENSDAG
2 MEI

ZONDAG
6 MEI

WOENSDAG
9 MEI

Geografica

VNSU
Zeus

Att Messe, sterrenkundige beurs in Duitsland
Roze Zaterdag, 11u, Sint-Pieterskerk
Bezoek aan de kerncentrale van Doel, 8u,
Plateaustraat
Betoging tegen Lambermont, 11u,
Bibliotheek Zuid
PHP-lessen, 18u30, Sterre

Volledige agenda is te vinden op:
http://www.student.rug.ac.be

Colofon

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

Schamperredactie - Studentenhuis De
Brug
St-Pietersnieuwstraat 45
9000 Gent
09/264.70.87
schamper@student.rug.ac.be
Rek.nr.: 890-0144049-35

Lezersbrieven zijn welkom, liefst op diskette. Naamloos is prullenmand. Vermeld
ook studierichting, jaar en contactadres.
Op grondig gemotiveerd verzoek laten
wij uw naam weg. Lezersbrieven dienen
betrekking te hebben op de studentenproblematiek en de RUG in het algemeen
of artikels in Schamper in het bijzonder.
De redactie behoudt het recht voor om
ingezonden stukken verkort weer te
geven, of om technische reden niet te
plaatsen.
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•Maandag 23 april
Conservatoriumconcert,
12u30, Bijloke

•Dinsdag 24 april
David Maranha, heden
daagse muziek,
20u, Logos
Theater: fool for love,
20u, Arca
Speakers corner: Balkan,
19u, Vooruit

•Woensdag 25 april
Ballroom Sessions 5, 21u,
Vooruit
IPEM-concert, 20u,
Filmplateau
•Donderdag 26 april
Kafeeconcert: Wizards of
Ooze, 22u, Vooruit
Try-out: The rocky horror
Show, 20u, NTG
Theater: Tante Tiet, 20u,
Theater Tinnenpot
•Vrijdag 27 april
Buggin’Out, fuif en con
cert, 22u, Vooruit
Soul voor Senegal,
20u30, Kuipke
Theater: Cabaret, 20u,
Theater Tinnenpot
Theater: Ik ben bang,
20u, Vooruit
•Zaterdag 28 april
DJ Razvan en K&K, 21u,
De Centrale
Rob De Nijs, 20u30,
Groenzaal
Stubru.Uit, 19u, Kuipke

•Zondag 29 april
Muziek: Foolish mothers,
20u, De Centrale
Theater: Een bruid in de
morgen, 15u,
Teater Krakeel

•Maandag 30 april
Jaap Blonk, hedendaagse
muziek, 20u, Logos
Pompen en verzuipen
door Mong, 21u,
Trefpunt

CULTUUR AGENDA
•Dinsdag 1 mei
Creatie 2001, Wim
Vandekeybus & Ulti
ma Vez, 20u,Vooruit
•Woensdag 2 mei
Filmparade: Dangerous
Liaisons, 20u,
Sphinx
Tuvaanse wereldmuziek,
20u, Theater
Tinnenpot
Theater: Höhenluft,
Hans Hof Ensemble,
20u30,
Nieuwpoorttheater
•Donderdag 3 mei
Theater: Largo Desolato,
20u, De Centrale
Theater: Leonce en Lena,
20u, Minard
Theater: Ogen alles, 14u,
De Kopergieterij

•Vrijdag 4 mei
Creatie 2001, Wim
Vandekeybus & Ulti
ma Vez, 20u,
Vooruit
Theater: Cabaret, 20u,
Theater Tinnenpot
•Zaterdag 5 mei
Pop life: a celebration of
pop culture, 22u,
Vooruit
Galgrock (gratis!), 15u,
Sint-Veerleplein

Panamarenko, SMAK, tot
3/6
Pillegift en Engelenbrood: overgangsrituelen van geboorte tot
dood, Huis van Alijn, tot
13/6
Alles over Kabouters,
Hortus Michel Thiery, tot
30/6
Feestkledij Verplicht,
MIAT, tot 27/4

150 jaar landmeetkunde
en cartografie, Museum
voor de geschiedenis van
de Wetenschappen, tot
31/6
Eet es genetisch, SintPietersabdij, tot 3/6

Geanimeerde tentoonstelling over gezichtsbedrog, Illuseum, tot
31/12

Ons industrieel verleden
1750-1900: de vrouw
achter de schermen en
op de barricade, MIAT,
tot 31/12
Ontbrekende beelden,
internationale fototentoonstelling over het
(niet-)perfecte lichaam,
Museum Guislain, tot 1/7

Schamper geeft vijf vrijkaarten weg voor elk concert
van Logos (www.logosfoundation.org). Er zijn tevens
10 vrijkaarten voor ‘Am Ziel’ (vanaf 5/5 elke dinsdag,
donderdag, vrijdag en zaterdag tot 16/6) in Arca Theater.
Schrijf ons een kaartje op het bekende adres.

