


Kan iemand trouwens de foto’s van die zelf-
moordterroristen zien zonder aan de schit-
terende suicide squad uit Monty Python’s
Life of Brian te denken?  Ik gelukkig niet. •
En onze moslimfundamentalistische vrien-
den sluiten wonderwel aan bij het eerste
thema: het Huis van Alijn organiseert al
enkele maanden de tentoonstelling “Man-
nen met baarden”.  U weet wel: dat met die
kabouters.  Nu wil men als afsluitingsstunt
het Wereldrecord Mannen met Baarden
breken.  Maar daarvoor heeft men natuurlijk
u, Jan, Piet, Joris en Korneel nodig.  De
recordpoging vindt plaats op 15 november,
maar geïnteresseerden zouden voor 1
november iets moeten laten weten op
09/269.23.50. • Zou het hem niet meteen
stukken aaibaarder maken?  Osama Bin
Laden met een vrolijke rooie puntmuts en
een beige kniebroek? En misschien een
pikhouweel in plaats van altijd die kalash-
nikov . • De literair-satirische  vrolijkerds
van studentenvereniging Sanseveria begin-
nen weer met hun literair-satirische
activiteiten.  Als u naar hun openingshap-
pening wilt, dan heeft u pech want die was
vorige vrijdag.  Wilt u hun nieuwe verhalen-
wedstrijd kruiden, dan kan dat nog.  Surf
naar www.sanseveria.be voor meer details,
maar we kunnen wel al verklappen dat er in
totaal een prijzenpot van 21000 fr. klaarligt
voor de winnaars. • Drie laatstejaarsstu-
dentes audiologie zijn op het geweldige idee
gekomen om het verband tussen homosek-
sualiteit en gehoor te onderzoeken.  Hor-
monen zouden er namelijk voor zorgen dat
er gehoorsverschillen zijn tussen homo’s en
hetero’s.  Dit geeft het woord potdoof
meteen een heel andere, euh, bijklank. •
Het wordt natuurlijk pas echt interessant als
men het procédé weet om te keren: via een
gehoortest iemands seksuele voorkeur
bepalen.  Dat zal de PMS-onderzoeken van
morgen alvast nog een stuk zenuwachtiger
maken.  Enfin, het is een ernstig onderzoek
en men zoekt nog steeds enthousiaste
holebi’s tussen 14 en 60 jaar die hun steen-
tje willen bijdragen.  Voor meer info: Wendy
D’Haenens 0486/84.19.49. • Op 18 okto-
ber geeft toffe peer Dominique Derud-

dere een lezing in de Bibliotheek aan het
Zuid.  De Eenoog in ons regisseursland zal
het voornamelijk hebben over cultuur.  En
meer bepaald het gebrek daaraan op de
Vlaamse TV.  Hij trapt natuurlijk open
deuren in, maar dat mag geen bezwaar zijn.
De lezing vindt plaats in de Achilles Mus-
schezaal en begint om 12.30u. • Derud-
deres laatste film, ‘Iedereen Beroemd’, was
goed.  Zo goed zelfs dat we de Vlaamse Fil-
mindustrie bijna twintig jaar fletse boeren-
films en platte puberkomedies vergeven
hadden. Toen kwam Team Spirit uit en het
zit er weer bovenarms op. • De lokale
recherchedienst van de politiezone Gent

vraagt ons de bevolking te waarschuwen
voor een nieuwe golf valse bankbiljetten.
Wie zijn wij om dat te weigeren?  Tip: staat er
op uw biljet een afbeelding van het Big
Brotherhuis of onze koningin in een
obscene houding, dan is het wellicht vals. •
De Zevende Dag wil zijn publiek verjongen
en verkleurrijken.  En liefst met jonge en
kleurrijke studenten natuurlijk.  Je kan nu
de Zevende Dag zelfs combineren met een
begeleide stadswandeling in de namiddag.
De kans op pret lijkt me even groot als de
kans dat Stefaan de Clerck de nieuwe pre-
sentator van het Swingpaleis wordt, maar
goed.  Zegt het jou wel wat, e-mail dan naar
dezevendedag@ tv1.be of bel
02/7413710. • Hét evenement van deze
maand is het Grote Protestfeest van vrijdag
19 oktober, dat merkwaardig genoeg samen-
valt met de Europese top die dan in Gent

gehouden wordt.  De leut begint om 12.30u
aan de Dampoort, waar de Anti-kapitalistis-
che Jongerenmars van start gaat.  Hebt u dan
nog niet genoeg traangas en volksdema-
gogie gehad: om 16 uur zijn er “ludieke
acties” op het Woodrow Wilsonplein.  Zo
ludiek zelfs dat er onder andere een optre-
den van Vuile Mong en de Vieze Gasten en
een Kale Koppenstoet (vertrek 19u aan het
Zuid) georganiseerd worden. • Echte hard-
liners gaan natuurlijk mee met de optocht
van de vakbonden die om 14u aan het Sint-
Baafs vertrekt.  Die belooft nóg gewelddadi-
ger en banaler te worden. • Een week later
(zaterdag 27 oktober) is er in de Expo een

gelijkaardig initiatief: de TMF Awards
lossen door het uitnodigen van o.a. Atomic
Kitten en Vanda Vanda, onze verwachtin-
gen helemaal in.  Ik weet niet of veel
moslimfundamentalisten Schamper lezen,
maar als er nu één symbool is voor Westerse
decadentie en americana-cultuur, dan is het
dat wel.  Duffel u dus eens goed in met TNT
en surf naar www.tmfawards.be voor tick-
ets. • Bent u ook op zoek naar enthousiaste
holebi’s?  Of organiseert u een protestoptre-
den van Vanda Vanda tegen Mannen met
Baarden?  Stuur dan een mailtje naar
kort@schamper.rug.ac.be. Wat wij en u
publicerenswaardig vinden, durft echter al
eens te verschillen. Publicatie wordt dus niet
gegarandeerd. 

TTerwijl George W. Bloedige wraak zweert tegen wie-het-dan-ook-is die de vreselijke WTC-aanslagen gepleegd
heeft en de wereld zich afvraagt wat die moordzuchtige varkens er in hemelsnaam mee denken te bereiken,

begint voor u gewoon de school weer.  De wereld staat in brand, maar u heeft toch maar weer mooi Vergelij-kende
Taalkunde op maandagochtend.  Zoiets.
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Peter Comhaire kan geen lid meer zijn van de Raad van Bestuur van de Gentse universiteit.
Comhaire is studentenvertegenwoordiger en komt samen met drie andere studenten op
voor het studerende volk in het belangrijkste bestuursorgaan van de RUG. Het mandaat van
een studentenvertegenwoordiger duurt twee jaar en de vier hebben er al één opzitten. En
nu vertrekt de heer Comhaire op Erasmus naar Leipzig. Voor een jaar. De man zou één keer
per maand naar Gent komen om de vergaderingen niet te missen.

Dat Peter Comhaire dit academiejaar in het buitenland studeert, ondermijnt de positie van
de studentenvertegenwoordigers in de Raad van Bestuur. In totaal zijn er 32 leden en slechts
vier daarvan zijn studenten. Als één van hen voornamelijk in het buitenland zit, zijn er  maar
drie die zich grondig in een dossier kunnen inwerken, de problemen van de studenten kun-
nen waarnemen en proberen ze op te lossen. Je mag over alle moderne media beschikken
die je je kunt inbeelden, als je niet in Gent zit, kun je nooit écht weten wat er gaande is. Infor-
matie via e-mail of telefoon vergroot trouwens het risico op een verkeerde beeldvorming en
manipulatie van gegevens. Als je in Leipzig zit, is het namelijk niet bepaald handig om
gebeurtenissen die in Gent plaatsvinden zelf uit te pluizen.

Maar studentenvertegenwoordiger Comhaire gelooft er volledig in en maakt zich sterk nog
meer te zullen doen dan vorig jaar. De jongen is heel gedreven en weet wat hij wil. Daarbij
gaat hij jammer genoeg soms zo enthousiast en ondoordacht te werk dat hij zijn eigen plan-
nen op voorhand al de nek omdraait. Regelmatig klaagden zijn drie collega’s erover dat
Comhaire zonder met hen te overleggen allerlei zaken aan het regelen was die hen ook aan-
belangden. Hij kreeg op zijn beurt meer en meer de indruk dat de hele Gentse Studenten-
raad een blok aan zijn been was en hem remde bij het uitvoeren van zijn vele projecten. De
kloof tussen hem en de GSR-top vergrootte zienderogen, zo erg zelfs dat hij bijna opstapte
aan het einde van het vorige academiejaar.

Sommigen zullen misschien denken: Is het na al dat geruzie niet goed dat hij in Leipzig zit?
Neen. Want Comhaire is veel te serieus bezig met vertegenwoordiging om hem zomaar
buiten te schoppen. Qua inzet kunnen vele studentenvertegenwoordigers nog iets van hem
leren. Daar tegenover staat dat hij veel te veel onrealistische ideeën aandraagt. Zijn visie op
studentenvertegenwoordiging en democratie is een allegaartje van tegenstrijdige opinies,
aangevuld met wat idealistisch gemekker. Veel GSR-leden kunnen zich daar niet in vinden
en hebben de indruk dat Peter Comhaire vooral zichzelf vertegenwoordigt.

Zelfs als Comhaire in staat zou zijn de studenten van Gent vanuit Leipzig behoorlijk te verte-
genwoordigen, rijzen er toch ook wat vragen over wie zijn transportkosten betaalt. Het is
dubbel profiteren als men enerzijds van Erasmus gebruik maakt om in het buitenland te
studeren, en anderzijds het geld van de universiteit gebruikt om eenmaal per maand naar
Gent te reizen om de vergadering bij te wonen. Comhaire smoort de discussie als volgt: “Wat
de financiën betreft, viel het me al meermaals op hoeveel spel men maakt van 5000 fr. ter-
wijl men een paar miljoenen die scheef gaan, in alle stilte goedkeurt.”

Hopelijk krijgt Comhaire gelijk en verwezenlijkt hij veel meer dan vorig academiejaar. Maar
ik denk dat hij zichzelf gelukkig mag prijzen dat één van zijn eigen ideeën nog niet is in-
gevoerd. Namelijk de jaarlijkse verkiezingen van studentenvertegenwoordigers. De argu-
mentatie erachter: “De studenten kiezen het best jaarlijks hun vertegenwoordigers in de
onderscheiden raden, zodat zij jaarlijks de democratie kunnen laten werken. Vertegenwo-
ordigers die hun werk niet goed doen, kunnen dan geweerd worden (...).” Wel verdraaid,
mooier kan ik het niet zeggen.

TTiimm VVaann ddeerr MMeennssbbrruugggghhee
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Voor de laatste keer had voormalig rector
Willems de eer de edele genodigden
welkom te heten op de plechtige opening.
Acht jaar lang zat Willems op de universitaire
troon en het is met enig sentiment dat wij
hem vaarwel wuiven.
Na Willems’ toespraak werd het rectoraat
overgedragen aan ex-vice-rector Andreas De
Leenheer. Willems legde het Hermelijn,
een stuk dood beest, met zichtbaar
genoegen op de schouder van De Leen-
heer, die breed grijnzend genoot van die
eer.
Een zekere Hans Ryckelynck zorgde
met z’n piano voor het muzikale inter-
mezzo. De man gooide de noten in de
snellere stukken met veel virtuositeit
door de ruimte, in de tragere stukken
leek hij de akkoorden lompweg tegen de
muren van de aula te werpen. Subtiliteit
is zijn deel niet. Geef ons dan maar het
Gentse Studentenorkest Tempi Misti.
Zij waren normaal geprogrammeerd om
op de opening te spelen en waren al
druk aan het repeteren. Maar ex-vice-
rector De Leenheer annuleerde hun
optreden in extremis en zette Rycke-
lynck in de plaats van Tempi Misti. De
Leenheer is namelijk uit op prestige en
omdat ze aan de Vrije Universiteit Brus-
sel een laureaat van de Elisabethwedstrijd
binnenhaalden, wou hij niet onderdoen.
Heel goed gelukt is dat niet: Ryckelynck is
‘maar’ leerling van een laureaat uit 1978.

PPaannttaa RRhheeii
Na het muzikale intermezzo was het aan stu-
dentenvertegenwoordiger in de Raad van
Bestuur Milena De Wael om in haar toe-
spraak om officiële erkenning voor de
Gentse Studentenraad (GSR) te vragen.
Eigenlijk zou die erkenning er al lang
moeten zijn maar De Leenheers plannen
voor een nieuw overlegforum geven GSR-lei-
der Joris Roos niet veel hoop.

Na De Wael was het aan burgemeester
Frank Beke om de andere sprekers de loef
af te steken met een bijzonder gebalde en
vlotte mail. Zijn toespraak heette ‘Panta
Rhei’ ofte ‘Alles verandert’. Ook zijn speech
is veranderd. Jarenlang was Beke aan het
kankeren over studenten die te veel overlast
veroorzaakten en zijn verkeersborden jat-

ten. Nu niet meer. Integendeel, Beke drukte
zelfs zijn hoop uit dat een flink aantal stu-
denten in Gent zou blijven plakken na hun
studies. Blijkbaar is Beke een beetje uit-
gekeken op zijn verkeersborden. Na Beke
mocht Ryckelynck nog wat akkoorden uit
zijn gevleugelde machine toveren. Enfin,
toveren is veel gezegd.

Vervolgens was het aan rector Andreas De
Leenheer om wat te speechen. Zoals we van
hem gewoon zijn, pakte De Leenheer uit
met een lang maar duidelijk gestructureerd
betoog. Typisch De Leenheer om enkele
standpunten te formuleren die niet bepaald

mis te verstaan waren. Heel duidelijk was dat
De Leenheer vooral de kaart van het onder-
zoek trok. Hij vroeg een beetje voorspelbaar
om meer middelen van de overheid en
maakte het nogal duidelijk dat hij de belan-
grijkste taak voor een wetenschapper het
wetenschappelijke onderzoek vond. En niet
het onderwijs aan die prutsers van student-
jes.
Die prutsers van studentjes waren overigens
niet te spreken over De Leenheers stand-
punt over het overlegforum voor studenten.
Dat forum zou de universitaire overheid en
de studenten dichter bij elkaar moeten bren-

gen. De idee van De Leenheer is om het
overlegplatform samen te stellen door
vertegenwoordiging uit iedere faculteit-
sraad, de rechtstreeks verkozenen door
de geëigende universitaire geleding. De
GSR voelde zich door dat statement
volledig gepasseerd. Een beetje
onterecht, zoals later zou blijken (zie pag-
ina 9). 
Na ex-vice-rector De Leenheer was het
aan minister van Onderwijs Marleen
Vanderpoorten om wat woorden te
lossen. Over haar ellenlange betoog kun-
nen we heel kort zijn: een hoop gezeik.
Zonder overdrijven. Urenlang leek het te
duren en toen iedereen al ongeveer in
coma lag, zei Marleentje vol vertrouwen:
“En in het tweede deel van m’n toespraak
zou ik het graag hebben over ...” Het
gezucht in de zaal loog er niet om en Van-
derpoorten schakelde blozend over naar
een sneller geneuzel. Met veel versprekin-

gen tot gevolg en alras neuzelde ze weer wat
trager.

Daarna werd het academiejaar officieel
geopend, volgden er nog twee onbekende
volksliederen en was het tijd voor de recep-
tie. Dat mocht ook wel: niemand gaat voor
zijn plezier uren aan een stuk naar de minis-
ter van Onderwijs luisteren als er daarna
geen kleine compensatie komt. De kaas was
goed, de chips ook en de wijn was slecht,
maar er zat tenminste alcohol in. En daar
doen we het allemaal voor.

AAccaaddeemmiieejjaaaarr oofffificc ii ee ee ll
gg ee oo pp ee nn dd

OOp maandag 1 oktober 2001 werd het academiejaar geopend in de Aula
in de Volderstraat. Oud-rector Jacques Willems droeg het Hermelijn,

een lap dons die symbool staat voor het ambt van rector, over aan ex-vice-
rector Andreas De Leenheer. En die laatste vloog er met zijn speech goed
in.

VVaann ddeerr MMeennssbbrruugggghhee



Het combineren of het nemen van een IAJ
tussen twee cycli werd voorheen niet toege-
laten. Nadat Schamper in het ‘Bolognajaar’
in nummer 363 dit probleem grondig
aankaartte en in daaropvolgende nummers
verder uitspitte, zorgden de studentenverte-
genwoordigers ervoor dat het onderwerp
aangesneden werd. Schamper stuurde een
petitie naar de regering die op de juiste ver-
gaderingen terechtkwam, en waar nadien de
juiste beslissingen genomen werden. Door
al deze gezamelijke inspanningen werd het
onmenselijke systeem waarbij je bijvoor-
beeld een heel jaar diende te teren op één
nog niet geslaagd opleidingsonderdeel in de
tweede kandidatuur naar de prullenmand
verwezen. Nu is er dus de wijziging betref-
fende de vrijstellingen.

CC oonn cc rreeeett
Men moet nog steeds een twaalf op twintig

behalen. Eerdere voorstellen van tien op
twintig hebben het dus niet gehaald.  Ook
blijven de ‘behaalde overdrachten’ maar
drie opeenvolgende jaren geldig. De
vereisten om minimum vijftig procent te
halen en om aan elk examen te hebben
deelgenomen zijn gelukkig afgeschaft. De
regeling gaat in vanaf dit academiejaar,
maar er werd beslist om vrijstellingen die
behaald werden in 2000-2001 ook een
driejarige geldigheid toe te kennen. De
kans op het verkrijgen van een lang, hol
en cylindrisch voorwerp wordt dus weer
een stukje kleiner.

HH aa kk  dd ii ee  kk nn oo oo pp
Bij het drukken van dit nummer heerst er
nog steeds onduidelijkheid of deze
regeling nu al dan niet met een verdere
terugwerkende kracht ingaat. Het adval-
vasbericht van Rector De Leenheer is

daar niet duidelijk over. Met enig doorre-
deneren zou je er uit kunnen opmaken
dat de regeling inderdaad drie jaar terug-
gaat. Op de verschillende beleidsniveaus
blijft men er elkaar over tegenspreken,
omdat een beslissing ten gronde omtrent
deze materie nog door Minister Vander-
poorten genomen zou moeten worden.
Als er dan toch al beslist wordt één jaar
terug te gaan in de tijd, zou het maar cor-
rect zijn om dan ook volledig terug te
gaan, om de studenten dieniet  van de
nieuwe regeling konden genieten óók
gelijk te stellen met de nieuwe studenten
en de studenten van het vorige academie-
jaar. Wat er ook van zij: duidelijk is dat het
een stap in de goede richting is, een stap
die studenten meer ruimte geeft om hun
studiejaren op hun eigen ritme te door-
lopen. A small step for the universities,
but a giant step for education.
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DDe uitwerkingen van de Bolognaverklaring uit 1999 laten zich stilaan
voelen. Na het schrappen van het verbod op cyclusoverschreidend

combineren was het nu de beurt aan de hervorming van de vrijstellingen.

SSooeeppeellee oovveerrddrraacchhtteenn
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Als je deze vrijdag een trosje agenten door je
straat ziet paraderen, denk dan vooral niet
dat er een vliegtuig in de boekentoren 
gevlogen is of dat ze voor de honderdste
keer hetzelfde scenario aan het opnemen
zijn voor de serie ‘Flikken’. Nee, de hele
heisa draait om de EU-top of officieel de
‘Informele vergadering van Staats-en
Regeringsleiders’.

Gent is vanwege het Belgische voorzitter-
schap van de EU gaststad voor die informele
Europese Raad, die in de Sint-Pietersabdij zal
plaatsvinden. De informele top dient als
voorbereiding op een formele top in Laken
in december. Omdat de hoge heren niet
geacht worden een Gentse molotov tegen
hun Europese gelaten te krijgen, zal het in

onze studentenstad krioelen van agenten en
veiligheidsmensen.

Om de veiligheid te garanderen wordt het
centrum van Gent in verschillende veilig-
heidszones verdeeld. De Sint-Pietersabdij,
waar de vergadering plaatsvindt, en het ICC,
het internationale perscentrum, zijn de twee
rode zones. Die zones zijn enkel toeganke-
lijk voor de pers en personen met een toe-
latingsbewijs verstrekt door de organisator.
De oranje zone is overheidsterrein en mag
enkel betreden worden door personen met
een toelatingsbewijs verstrekt door het wijk-
commissariaat Gent Centrum. Het gaat hier
om mensen die op of in de onmiddellijke
nabijheid van het Sint-Pietersplein wonen of
er een zaak hebben. Wie geen toelatingsbe-

wijs heeft en toch in de oranje zone moet
zijn, kan zich de dag zelf melden in de wijk-
mobiel van de politie, te vinden tussen het
Sint-Pietersplein en de Overpoortstraat. Ook
het grootste deel van het Citadelpark is
oranje zone. De beboste strook, waarin de
pedofielen en verkrachters zich plegen te
verbergen, is gele zone.
In de gele en groene zone kan iedereen zich
vrij begeven en zijn er geen speciale maat-
regelen voorzien. Er moet wel rekening
gehouden worden met mogelijke blokkades
door onvoorziene omstandigheden.

OOvv eerrppoo oorrtt
Positief voor de studenten is dat alle univer-
siteitsgebouwen hun deuren sluiten en ze
bijgevolg een lang weekend krijgen. Voor
diegenen die in Gent blijven: de meeste
winkels en openbare gebouwen, zoals de
bibliotheek Zuid, blijven ook gesloten. Zie
dus maar dat u voldoende proviand heeft
ingeslagen.
Voor de fuifbeesten onder u nog even deze
nuttige informatie: vanaf 20u op donderdag
18 oktober tot middernacht op vrijdag 19
oktober zullen alle activiteiten in de Over-
poortstraat en Stalhof verboden worden.
Alles wordt naar woensdagavond verlegd.
Deze beperking komt er omdat de orde-
troepen al op donderdag hun posities op
het Sint-Pietersplein zullen innemen en men
vreest voor provocatie en vroegtijdige rellen
nog vóór de top van start gaat. Misschien is
men gewoon bang dat de horde uitbundige
feestvierders op donderdag hun mooie rode
lopers zouden bevuilen.

Wie interesse of vragen over dit evenement
heeft, kan vanaf 12 september terecht bij
een centrale infolijn van de dienst Voor-
lichting van de stad Gent op het nummer
09/2665222. Deze infolijn zal tussen 8 en 17
u bemand zijn en dat tot en met de dag van
het evenement op 19 oktober 2001.

MMaattrraakkkkeennggeerrooffffeell  eenn ssiirreenneegeschal:  De Europese top

WWeet u al waar u vrijdag 19 oktober 2001 wel en niet mag komen als
de heren Europese zakkenwassers informeel Eu komen toppen? Wij

wel. Maar omdat wij u zo graag zien, verklappen we u welke zone waar is
en welke groepen op welke plaatsen komen betogen.

SSttaaddssppllaann kklleeuurriiggee kkiinnddeerrtteekkeenniinngg
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eerste veiligheidsgordel
bewaakte veilig-

heidszone

toegang enkel met
veiligheidspas

verboden gebied
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Telkens als er één of andere belangrijke
meeting is, zie je ze uit de riolen en duistere
steegjes naar het daglicht kruipen. Al wat
links is, voelt weer de drang normale,
modieus geföhnde en werklustige mensen
met opruiende slogans om de oren te klet-
sen. En al wie niet gespeend is van een warm
hart voor de sociaal verdrukten, de armen
en de uitgebuite paria’s, voelt zich verplicht
daaraan mee te doen. Enfin ja, tenslotte zijn
wij ook maar studenten en omdat u ons
anders toch een mot tegen ons bakkes zou
komen geven, volgt hier een volledig objec-
tief overzicht van het gespuis dat zich beto-
gend op de straten zal wagen.

FF oo nn tt eeiinn
Er worden drie grote optochten gepland.
Om 12.30u is er een ‘Anti-kapitalistische Jon-
gerenmars’ door het Internationaal Verzet in
samenwerking met Red Dragon. Je kunt er
donder op zeggen dat hun mars weer zal uit-
draaien op veel te veel reclame voor hun
eigen ideologische stokpaardjes in plaats
van voor eens en altijd aan te tonen wat er
nu eigenlijk fout is met het kapitalisme.
Hopelijk interesseert het u net zo min als
ons, maar ze vertrekken aan de Dampoort.
Om 14u is er een optocht van de vakbonden
met aansluitend een optreden van Jo
Lemaire. Voorwaar, u heeft toch één reden
om aan de Sint-Baafsabdij te staan. Later op
de avond, omstreeks 19u, is er de geza-
melijke betoging ‘Geweldloos manifeest’.
Dat wil een forum voor vredesactie zijn. Ze
vertrekken aan het Zuid.

LL uu dd ii ee kk
Verder zijn er ook nog wat klojo’s die het

cultureel en muzikaal doen. Om 17u is er ‘En
wie zwemt er in het geld?’. Professioneel
straattheater in spelvorm, heet het. Er wordt
gespeeld in de fontein van de bibliotheek.
Misschien moet er toch maar eens iemand
tegen die mensen zeggen dat het dan al 19
oktober is en dat we wel degelijk in België
zitten en niet in het warme Genua.
Aanrader is ongetwijfeld ‘Waar moet het
naartoe?’, een optreden van Mong en de
Vieze Gasten. Als je Mong niet hebt gezien,
weet je niet wat een vieze gast is. Te bezichti-
gen van 18u tot 19u op het groot podium op
het Wilsonplein.

Voor de ludieke acties zorgen onder andere
Herr Seele, Nic Balthazar en Felice, die u
met veel graagte kaal zullen scheren. Da’s
van 14u tot 19u. Waar, is ook voor ons een
raadsel. Als u aan een bende kaalkoppen de
weg wilt vragen, wees dan toch maar
voorzichtig dat het geen heethoofdige skin-
heads zijn.
Nog meer kaal gedoe krijgt u bij ‘De kale
koppenstoet’. Mooit is het niet, ludiek
ongetwijfeld. De stoet van swingende
kaalkoppen vertrekt om 19u aan het Zuid.
En Agalev wil zich ook eens tonen. Voor het
project ‘Opgelaten voor een andere globalis-
ering’ zullen ze een luchtballon het hemel-
rijk insturen. Eens kijken wie er het rapst
met z’n voetjes op de grond komt: de ballon
of de partij. Om 16.30u zou het ding van de
grond moeten komen, tenminste als de li-
berale weergoden geen roet in het eten
komen gooien.

SStudenten weer massaal op de barricades? Laten we hopen dat het niet
zo’n vaart zal lopen. In elk geval wordt er een grote opkomst verwacht

in navolging van de betogingen bij de vorige EU-toppen in Götenborg en
Genua. De meeste acties vinden plaats op en rond het Woodrow Wilson-
plein.

ZZuuiidd cceennttrruumm mmeeeessttee aaccttiieess

MMaarriijjkkee && VVddMM

DDee 1100 bbaassiiss--
rreecchhtteenn eenneerr
mmaanniiffeessttaanntt

De Belgische Grondwet waarborgt de vrije
meningsuiting. Het is een grondrecht dat
hoger staat dan een eventueel politieregle-
ment. Let wel op, sommige ettertjes
beschouwen het gooien van een kassei naar
de politie ook als vrije meningsuiting. De
politie zou als antwoord wel eens heel cre-
atief met de wapenstok kunnen omgaan.
Daar zijn ze voor.

11.. IIddeennttiitteeiittssccoonnttrroollee
De politie mag uw identiteit controleren
maar moet een reden hebben, bijvoorbeeld
ordeverstoring of strafbare feiten. Dan bent
u verplicht uw identiteitskaart te overhandi-
gen, die na verificatie onmiddellijk moet
worden teruggegeven. Opkomen voor je
mening is nog steeds niet strafbaar en is
geen ordeverstoring.

22.. AAddmmiinniissttrraattiieevvee aaaann--
hh oo uu dd iinn gg
Een administratieve aanhouding is bedoeld
voor vervelende lawaaimakers die niet van
een misdrijf beschuldigd worden en mag
maximaal twaalf uur duren. De politie is ver-
plicht de arrestant een register te laten teke-
nen bij binnenkomst en vrijlating. En die
knapen houden hun gastenboek zorgvuldig
bij.

ZZ OO ZZ

EEén ding moet u bij u hebben als
u op vrijdag 19 oktober 2001

tegen de EU-kliek gaat betogen.
Neen, geen oer-Vlaamse baksteen,
en ja, een molotov-cocktail is inder-
daad allang uit de mode. Ook slag-
roomtaarten en Italiaans graniet
laat u beter thuis. Neen, wat u bij u
moet hebben is dit artikeltje. Het
kan van pas komen als u in de cel
wordt gesmeten: weet wat uw rech-
ten zijn.



Advertentie

33 ..  GG ee rr ee cc hh tt ee ll ii jj kk ee  aa aa nn--
hh oo uu dd iinn gg
Het gebeurt weleens dat u verdacht wordt
van een misdrijf en dan wordt u gerechtelijk
aangehouden. Tenzij de onderzoeksrechter
een aanhoudingsbevel aflevert, mag men u
niet langer dan 24 vasthouden. Geniet ervan
zolang u kan.

44.. OOnnddeerrvvrraaggiinnggeenn
Als manifestant kunt u het waarschijnlijk
allemaal zeer goed uitleggen maar hou toch
maar vooral uw smoel tijdens een
ondervraging. U hebt toch een absoluut
recht tot zwijgen. De politie kan u niet ver-
plichten ook maar iets te verklaren of te
ondertekenen. Verklaringen worden
namelijk vaak tegen u en uw anarchistische
kompanen gebruikt. Verklaar niets voor u
met uw advocaat gesproken hebt.

55.. FFoouuiilllleerriinngg
Zonder precieze aanwijzing mag de politie u
niet fouilleren. Er bestaan twee soorten
fouillering: ten eerste is er de veiligheids-
fouillering, waarbij gevaarlijke voorwerpen
worden opgespoord.  Er is ook een

opsporingsfouillering, waarbij verdachte
objecten opgespoord worden bij een mis-
drijf waarvan u verdacht wordt. Heel leuk
wordt het natuurlijk als u een bovenmaats
waterpistool in uw onderbroek verstopt.
Laat alle andere rommel thuis. Prop vooral
geen drugs, messen, massief eiken
tafelpoten en dergelijk illegaal materiaal in
uw zakken. Ook adresboekjes komen best
niet in handen van de politie. Die mensen
zijn heel eenzaam en die mensen zouden
wel eens al uw vrienden kunnen opbellen en
ze van u afpakken. Als de politie u verplicht
u uit te kleden, gaat u uw broekje en gaan zij
hun boekje te buiten.

66..  FFoottooggrraaffeerreenn
Iemand fotograferen zonder toelating is een
inbreuk op de privacy. Protesteer met klem
als u in het fotoboek van de politie
terechtkomt na een administratieve aan-
houding. Vooral argumenten als “Ik sta er
niet goed op” zijn onweerlegbaar.

77.. VViinnggeerraaffddrruukkkkeenn
Het afrukken van uw vingers was heel
vroeger nog wettelijk geregeld, nu is er zelfs

geen wettelijke regeling meer voor het
afdrukken van uw vettige vingertjes. Het
nemen van vingerafdrukken kadert in de
strijd tegen de criminaliteit. Uw mening
uiten is in deze contreien geen crimineel
feit. U weet wat u te doen staat met een
bepaalde vinger als ze u dwingen om met uw
vingers op een papiertje te kliederen.

88.. FFaammiilliiee eenn kkeennnniisssseenn
vveerrwwiittttiiggeenn
U mag aan de politie vragen uw familie of
advocaat te verwittigen. Vooral uw oom aan
de top van de Gentse administratie wil
weleens indruk maken. De politie is echter
niet verplicht op uw verzoek in te gaan.

99.. BBiijjssttaanndd aaddvvooccaaaatt
Bij een administratieve aanhouding hebt u
geen recht op een advocaat. Als u na 24 uur
toch wordt aangehouden en naar de gevan-
genis overgebracht wordt, hebt u onmiddel-
lijk recht op een advocaat. Die mag u alle
dagen bezoeken tot 21u des avonds.

1100.. SSttaa oopp uuww rreecchhtteenn eenn
pprrootteesstteeeerr
Als de politie in plat Gents tegen u begint te
schelden, zult u er weinig van verstaan maar
wees er maar zeker van dat ze dan hun boek-
je te buiten gaan. Dat is natuurlijk ook het
geval als ze u slaan of fouilleren om u te
vernederen. Neem in dat geval meteen na
uw vrijlating contact op met uw ondertussen
in overdrive rakende advocaat.

Dat is het zowat. De lijst werd ons doorge-
speeld door het Legal Team, een bende
advocaten die permanenties zullen houden
tijdens de EU-top en eventueel in de verniel-
ing geslagen, geschopte of geschoten mani-
festanten zullen verdedigen; juridisch wel-
teverstaan. Die vriendelijke mensen zoeken
nog vrijwilligers om hen bij te staan.

Wilt u ook uw (juridische) steentje bijdra-
gen, neem dan contact op met Ivo Flachet
via e-mail (ivo.flachet@freebel.net) of op
z’n gsm (0495/999.473). Ook manifestanten
mogen dat doen. Er zijn permanenties in
de F. Van Artveldestraat 35 op 18, 19 en 20
oktober 2001.

VVaann ddeerr MMeennssbbrruugggghhee
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Vorig academiejaar streed toenmalig vice-
rector De Leenheer met de decaan van de
Faculteit Geneeskunde Paul Van Cauwen-
berge om het rectoraat. Op de dag van de
verkiezingen zelf overhaalde De Leenheer
nog vele stemgerechtigden om voor hem te
stemmen door zijn duidelijke en krachtig
geformuleerde toespraak. Eén van de
krachtlijnen was een nauwere band tussen
de studentenpopulatie en de universitaire
overheid. Concrete ideeën over zijn overleg-
forum had de ex-vice-rector toen nog niet.

GGeerruucchhtteenn
De GSR zag zichzelf al als het gedroomde
overlegplatform en begon alvast te lobbyen.
Zij verenigt namelijk alle rechtstreeks
verkozen studentenvertegenwoordigers,
zowel van de faculteitsraden, de onderwijs-
raad, de sociale raad en de raad van bestuur,
en overkoepelt alle erkende facultaire stu-
dentenraden (FSR’en). Omdat ook de con-
ventsvoorzitters stemgerechtigde leden zijn
van de Algemene Vergadering van de GSR,
leek de Gentse Studentenraad het ultieme
vertegenwoordigingsorgaan voor de studen-
ten. Tenminste, dat dachten ze zelf.

Maar in september begonnen geruchten op
te duiken dat de rector niet dacht aan de
GSR als het overlegplatform. De Leenheer
zou het overlegforum willen samenstellen uit
studentenvertegewoordigers van de facul-
teitsraden. Op de officiële opening van het
academiejaar bevestigde de rector die
geruchten. De Leenheer legde uit dat hij
voor het overlegplatform uitgaat van studen-
tenvertegenwoordigers uit de facultei-
tsraden. Dat schoot enkele GSR-kopstukken
in het verkeerde keelgat.

Maar toen Joris Roos, de voorzitter van de
GSR, en Joris Morbée, vertegenwoordiger in
de Raad van Bestuur, bij de rector uitleg gin-
gen vragen, kwamen ze als uitgelaten jon-
gens terug. Ex-vice-rector De Leenheer
beloofde hen namelijk op zijn eerste-com-

munie-zieltje nooit ofte nimmer een parallele
studentenraad te zullen oprichten en de GSR
de wind niet uit de zeilen te zullen nemen.
En de rector voegde daar meteen aan toe:
“Als ik een belofte doe, kom ik die altijd na!”

EErrkkeennnniinngg
Het overlegplatform zou vooral een ‘luis-
terorgaan’ moeten worden. Het forum zou
er vooral zijn om problemen te signaleren
die bij de student leven. Het overlegplatform
zou alleen mogen bestaan uit rechtstreeks
verkozen studentenvertegenwoordigers. Er
wordt gedacht aan één studentenvertegen-

woordiger per faculteit. Als de vertegenwo-
ordiger van de facultaire studentenraad
(FSR) binnen de GSR dezelfde is als die voor
het overlegplatform, zijn beide organen nog
enigszins aan elkaar gelinkt. Het is natuurlijk
noodzakelijk dat die vertegewoordiger recht-
streeks verkozen is.

Roos is wel een beetje ongerust over de offi-
ciële erkenning van de Gentse Studenten-
raad. Die lijkt er niet meteen te zullen
komen. In een participatiedecreet dat er
waarschijnlijk in februari komt, zou een
bepaling staan die officieel een studenten-
raad installeert aan elke universiteit. Rector

De Leenheer is er echter van overtuigd dat
de GSR niet in aanmerking zou komen om
volgens het decreet erkend te worden.
Reden daarvoor zou zijn dat er slechts 22 van
de 30 stemgerechtigde leden van de
Algemene Vergadering rechtstreeks
verkozen zijn. De acht anderen zijn
stemgerechtigde conventsvoorzitters. Vol-
gens Roos is dat geen probleem: de statuten
kunnen gemakkelijk gewijzigd worden zodat
de conventsvoorzitters formeel geen stem-
recht meer hebben. Als die wijziging
doorgevoerd is, voldoet de GSR aan de voor-
waarden die in het decreet zouden staan.
Maar als het kan, wil de Gentse Studenten-
raad het stemrecht van de conventen
behouden.

De voorzitter is tevreden over De Leenheers
uitleg: “De rector heeft duidelijke taal
gesproken en onze aanvankelijke vrees
weggenomen. De studentenraad zou niet
aangetast worden in de status die zij nu al
verworven heeft. Het overlegplatfom zou
een informeel forum worden zonder besliss-
ings-  of adviesbevoegdheid. De enige functie
is het registreren van wat er leeft onder de
studenten.” Rector De Leenheer zou
trouwens zelf met de studentenvertegen-
woordigers rond de tafel zitten.

Het is nu een beetje afwachten wat het par-
ticipatiedecreet zal brengen. Roos denkt niet
dat studentenraden enkel uit rechtstreeks
verkozen studentenvertegenwoordigers
zullen mogen bestaan. “Dan zou geen enkele
bestaande studentenraad aan de Vlaamse
universiteiten aan de voorwaarden voldoen.
Kijk maar naar Leuven, waar LOKO, de Leu-
vense Overkoepelende Kringorganisatie,
instaat voor de studentenvertegenwoordig-
ing. Zij tellen ook heel wat leden die niet
rechtstreeks verkozen zijn.” Roos voegt er
nog aan toe dat hij nog steeds rotsvast
gelooft in het initiatief dat van de studenten
zelf komt: “Ik vind dat een studentenraad
zoals de GSR de voorkeur moet krijgen op
een van bovenaf gecreëerde structuur zoals
het overlegforum. Je mag trouwens ook de
rol niet vergeten die de GSR nu al op Vlaams
niveau vervult.”

GGSSRR eevveennttjjeess iinn ppaanniieekk

RRector Andreas De Leenheer pakte bij de opening van het academiejaar
op 1 oktober 2001 uit met zijn visie op een overlegplatform tussen de

studenten en de universiteit. Het plan is een forum dat bestaat uit recht-
streeks verkozen studentenvertegenwoordigers uit de faculteitsraden. De
Gentse Studentenraad (GSR) voelde zich in de wind gezet en vreesde een
boycot. Onterecht, zo blijkt nu.

VVaann ddeerr MMeennssbbrruugggghhee

RReeccttoorr ssuusstt  vvoooorrzziitttteerr
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Het zijn vreemde tijden. Bijna iedereen wil
dat het terrorisme uit de wereld verdwijnt
terwijl we met z’n allen ook een escalatie
vrezen van de toestand in het Midden-Oos-
ten. Iedereen vindt het arrogante buiten-
landse beleid van Amerika wraakroepend.
Die wraak is er gekomen maar nu lijken de
Amerikanen door overdreven met hun
spierballen te rollen nog meer haatgevoe-
lens op te roepen. Stelt Amerika wel de
juiste prioriteiten? “Ik denk dat president
Bush gelijk heeft als hij zo vlug en zo hard
mogelijk tegen die terroristen wil optreden.
Het netwerk van Osama Bin Laden en de
Taliban zijn een reële bedreiging die we niet
kunnen laten bestaan,” aldus Balthazar. In
het ruime en smaakvol ingerichte kantoor
van de gouverneur voelen we ons niet ‘reëel
bedreigd’ maar dat gevoel hadden de
mensen in het WTC tot enkele seconden
voor de eerste inslag ongetwijfeld ook niet.

SCHAMPER: Waar was u op die bewuste
elfde september?
Balthazar: “Ik was hier in het gouverne-
mentsgebouw. Ik was net in een vergadering
een protocolakkoord aan het ondertekenen
toen men mij kwam zeggen dat er belan-
grijke dingen aan het gebeuren waren.

SCHAMPER: En wat was uw eerste reactie
als mens en als historicus?
Balthazar: “In eerste instantie reageer je ui-
teraard als mens, en is er ontzetting en
verontwaardiging. Pas later kun je als weten-
schapper de situatie proberen te over-
schouwen. Er waren al aanslagen geweest op
Amerikaanse symbolen, het WTC was al eens
een doelwit geweest. Maar de schaal waarop
is ongezien.”

SCHAMPER: U zegt dat het terrorisme snel
en grondig aangepakt moet worden.
Bestaat er dan geen kans op een
grootschalige kettingreactie?
Balthazar: “Dat weten we uiteraard niet.
Het is mogelijk. Maar zelfs al zouden we alles

weten en het verstand hebben om van die
overvloed aan informatie een synthese te
maken, dan nog zouden we niet kunnen
voorspellen wat het resultaat zal zijn van de
huidige evoluties. In 1914 konden weinig
mensen de impact inschatten van de fatale
aanslag op de Servische kroonprins in Sara-
jevo. Uiteindelijk heeft de geschiedenis uit-
gewezen dat die moordaanslag wel degelijk
een aantal mechanismen in werking heeft
gesteld, die uiteindelijk tot Wereldoorlog I
hebben geleid.”

”De aanslagen op het WTC en het Pentagon
worden beschouwd als het eigenlijke begin
van de eenentwintigste eeuw, net zoals die
aanslag in Sarajevo het eigenlijke begin van
de twintigste eeuw is geweest. In mijn cur-
sus Eigentijdse geschiedenis gebruik ik hier-
voor het begrip breuklijn. Alleen weten we
vandaag niet wat morgen de volgende stap
is. Dat is het probleem van de eigentijdse
geschiedschrijving: we zien bepaalde ver-
banden nog niet goed en bekijken bepaalde
toestanden ongetwijfeld verkeerd. Pas bin-
nen enkele jaren zullen we kunnen zien wat
de elfde september betekende voor de
wereld.”

NNoooorrdd eenn ZZuuiidd
SCHAMPER: De scherpe tegenstelling
tussen het kapitalistische Westen en het
communistische Oosten is de laatste jaren
bijna volledig uitgewist. Is het mogelijk dat
er zich nu een nieuwe polarisering
ontwikkelt?
Balthazar: “Goh, dat is giswerk. Tijdens de
Koude Oorlog had je inderdaad de NAVO
(Noord Atlantische Verdragsorganisatie –
nvdr) en de Sovjetunie die lijnrecht tegen-
over elkaar stonden. Beide kampen probeer-
den zoveel mogelijk staten aan zich te
binden. Na de implosie van de Sovjetunie
viel die zekerheid in één klap weg. Opeens
kwam Amerika tot het besef dat het de enige
supermacht was en daar moet het tot van-
daag nog aan wennen. Sinds de Truman-

doctrine uit 1947 heeft Amerika de rol op
zich genomen van politieagent van de
wereld en de laatste jaren heeft het zich daar
nog meer op toegelegd. Dat roept uiteraard
heel wat wrevel op in de wereld, zeker als we
zien dat Amerika vooral uit economisch
belang handelt en morele waarden slechts
gebruikt om militaire acties te verdedigen
tegenover de publieke opinie. Ik vind het
daarom noodzakelijk dat Amerika zijn prio-
riteiten verlegt, dat men beter probeert te
voorkomen dan te genezen en dat men de
pogingen om de Derde Wereld uit het slop
te helpen opdrijft in plaats van pas in te
grijpen – militair meestal – als de toestand al
hopeloos is.”

SCHAMPER: U vermeldt de Derde Wereld.
Zou het mogelijk zijn dat er meer en meer
een polariteit Noord – Zuid komt?
Balthazar: “Dat is iets waar we inderdaad
rekening mee moeten houden. De lidstaten
van de NAVO klitten weer aan elkaar en zelfs
Rusland zoekt toenadering tot het Westen.
Er is inderdaad een tegenstelling tussen het
noorden dat steeds rijker wordt en het
zuiden dat steeds armer wordt. Maar het
probleem is dat er tientallen landen ergens
tussen rijk en arm bengelen. De lijn is niet
eenduidig te trekken. We zien trouwens ook
dat het noorden steeds kleiner wordt en het
zuiden steeds groter. Als er al een lijn is,
schuift ze meer en meer op naar het noor-
den.”

SCHAMPER: Enkele jaren geleden sprak

HHeerrmmaann BBaalltthhaazzaarr wwaaaarrsscchhuwt voor kettingreactie
””RReessuullttaaaatt  hhuuiiddiiggee eevvooluties blijft  raadsel”

BBreuklijn. Het woord is niet van de lucht als Schamper Herman Baltha-
zar over de gevolgen en oorzaken van de aanslagen in de Verenigde

Staten interviewt. Wij zochten bij de gouverneur van Oost-Vlaanderen, die
aan de Gentse Universiteit het vak Eigentijdse Geschiedenis doceert, een
historisch houvast.

“Na zo’n ramp reageer je eerst als mens en
dan pas als historicus.”
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Samuel Huntington van een clash tussen
beschavingen als conflictmodel voor de
toekomst. Stevenen we daarop af?
”Huntington’s theorie over ‘the clash of civi-
lizations’ is volgens mij achterhaald. Het
conflict is helemaal niet te herleiden tot een
botsing van het christelijke Westen en de
islam. De oorzaken zijn veel diverser. Wel
zijn er op een aantal plaatsen belangrijke
haarden waar er niet veel nodig is om de
boel te doen ontploffen. Neem bijvoorbeeld
Noord-Korea: de Islam, en religieuze belan-
gen in het algemeen, komen daar niet aan te
pas, wel politieke en economische belangen.
Ook bij de aanslagen op het WTC moeten
we ons afvragen of het beeld dat we van de
terroristen krijgen, wel klopt. In de media
komen vooral religieuze motieven aan bod.
Maar het zou evengoed kunnen dat Osama
Bin Laden – als die er inderdaad achter zit –
vooral zijn politieke macht wil verstevigen.
Nu weten we dat nog niet.”

SCHAMPER: In de VS is er nu een ware
hetze tegen opiniemakers die ook maar een
beetje kritiek op Bush durven te geven. Is
dat dan een vrij land?
Balthazar: “Tja, een opstoot van patriot-
tisme zoals nu in Amerika is ergens wel
begrijpelijk. Er rust een zeer zware verant-
woordelijkheid op Bush. Hij moet niet
alleen dat terrorisme bestrijden voor zijn
publieke opinie maar ook omdat het móet
bestreden worden. Zoiets kan en mag niet.
Amerika is nu heel zwaar met de spierballen
aan het rollen en je kunt zeer terecht

spreken van een Rambo-politiek. Maar dat is
noodzakelijk. Het beeld dat we in de media
krijgen, moeten we ook kritisch bekijken.
De VS zijn nu wel een gigantische strijd-
macht aan het organiseren in de buurt van
Afghanistan maar ik betwijfel het of er wel
degelijk een grote aanval komt. Mij lijkt het
eerder dat Amerika de Taliban willen
overbluffen. En wat de kritiek betreft: die
moet er zijn, en die is er al, zelfs van binnen
de Amerikaanse maatschappij. Maar de kri-
tiek mag de aandacht niet afleiden van de
noodzaak van een harde strijd tegen het ter-
rorisme.”

SCHAMPER: Amerika is nu ook weer leuke
contacten aan het leggen met landen als
Oezbekistan, Saudi-Arabië en Pakistan,
waar het er allesbehalve democratisch aan
toegaat. De sancties tegen Pakistan en
India wegens het houden van kernproeven
zijn opgeheven. Is dat wel ‘juist’?
Balthazar: “Tja, in zo’n situatie kun je
eigenlijk niet spreken van juist of fout. Ik
denk dat Amerika alles in het werk moet
stellen om de terroristen en de Taliban te
stoppen. En zonder het vernieuwen van die
contacten is dat niet haalbaar. Dat moet alle-
maal bekeken worden als een onderdeel van
het lamleggen van de misdadige netwerken
van Bin Laden en de Taliban.

SCHAMPER: Vroeger waren de Taliban en
Osama Bin Laden goede vriendjes van de
VS. De ironie van het lot?
Balthazar: “De Amerikanen hebben al
vaker die fout gemaakt. Korea is bijvoor-
beeld opgedeeld in Zuid- en Noord-Korea
door de achtendertigste breedtegraad als
grens te nemen. Maar nu zien we dat het
regime in Zuid-Korea, dat door de VS ge-
steund werd, bijlange niet zo goed is als
verwacht. De VS moeten zich eens bezinnen
over de staten met wie ze allianties sluiten
en eens vaker de menselijke kaart dan de
puur economische of politieke kaart
trekken.”

SCHAMPER: Zullen de VS zich nu weer
terugtrekken op hun eiland en het isola-
tionisme weer als norm laten gelden?
Balthazar: “Neen, ik denk het niet. Isola-

tionisme zoals vóór de Truman-doctrine uit
1947 zal er alleszins niet meer komen. We
zien trouwens nu al dat de VS een grote
internationale alliantie tegen het terrorisme
aan het smeden zijn. Ook de opgedreven
Rambo-politiek toont aan dat de VS zich niet
angstig binnen hun grenzen zullen ver-
schuilen. Eerst en vooral moet dat terror-
isme eraan geloven. We kunnen alleen maar
hopen dat de toestand niet escaleert.

Op het internationale vlak kan Europa nu
wel een grotere rol gaan spelen. Jarenlang
heeft Europa zich zeer halfslachtig gedragen
– van de eerste stapjes naar een Europese
Unie tot recent. Nu merken we dat Europa
toch kan wegen op de internationale poli-
tiek en dat we een onafhankelijke koers kun-
nen varen. Het Belgische voorzitterschap
van de Europese Unie doet daar hard z’n
best voor.”

SCHAMPER: Is Europa de laatste jaren
minder geviseerd door terroristen omdat
wij ons iets positiever geprofileerd hebben
tegenover het Midden-Oosten?
Balthazar: “Dat wij minder geviseerd zijn,
zou ik niet durven zeggen. Je mag niet ver-
geten dat er bijvoorbeeld in Frankrijk een
ware golf van aanslagen was in de jaren zes-
tig en zeventig, onder andere in de context
van de Algerijnse onafhankelijkheid. In ons
eigen land kent iedereen wel de
gebeurtenissen van de jaren tachtig, met de
CCC (Cellules Communistes Combattantes).

SCHAMPER: Is dit het moment om én het
terrorisme aan te pakken én de verhoudin-
gen in de wereld weer in evenwicht te bren-
gen?
Balthazar: “Er zijn enkele symbooldossiers,
zoals de situatie in Israel en Palestina, waar
nu met nog meer energie en internationale
druk naar een oplossing gezocht moet wor-
den. Wat gebeurd is in Durban bijvoorbeeld
tijdens de anti-racismeconferentie, kan niet
meer. Hopelijk zien de USA in hoe belan-
grijk hun rol is als breekijzer om recht te
trekken wat is scheefgelopen.

rsscchhuuwwtt vvoooorr kkeettttiinnggrreeaaccttiiee
evvoolluuttiieess bblliijjfftt  rraaaaddsseell””

TT && TT

Herman Balthasar gelooft niet in de ‘Clash of
civilization’.
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De laatste jaren is het aantal studenten aan
de Gentse Universiteit zo snel aangegroeid
dat zelfs de meest vruchtbare konijnenfami-
lies hebben moeten passen. Om die meute
studenten in toom te houden en het hen
naar hun wens te maken, zijn er verschil-
lende administratieve diensten. Omdat u
die, wat u in uw onschuldigheid ook moge
beweren, toch ooit nodig zult hebben, biedt
Schamper u een bondig overzicht van de
structuur van de Gentse Universiteit.
Volledig gratis dan nog wel!

11::  TThhee TToopp
Het universitaire legioen wordt geleid door
de Big Boss, de rector, en zijn luitenant, de
vice-rector. Onder hen staat een aantal hoge
ambtenaren, zoals de academisch
beheerder, die instaat voor het academische
beleid (onderwijs, onderzoek), en de
logistiek beheerder, die het logistieke ma-
nagement (infrastructuur, administratie,
social sector,...) op zich neemt. Voorts zijn
er nog een Raad van Bestuur en een Be-
stuurscollege, bijgestaan door een kluwen
van raden en commissies. In al deze organen
zetelen verkozen studentenvertegenwoordi-
gers

Vanuit het rectoraat nemen al deze dames
en heren vanuit hun leren zetels heel wat
belangrijke beslissingen, zoals de invulling
van het programma van je opleiding, de
benoeming van alle docenten of de budget-
ten voor herstellingen in de studenten-
homes. Toch zal je met al deze charismati-
sche persoonlijkheden hoogstwaarschijnlijk
niet te maken krijgen gedurende je aca-
demische opleiding.

22::  CCeennttrraallee DDiieennsstteenn
Vervolgens komen we allerlei diensten
tegen, waarvan een aantal in de gebouwen
van het rectoraat zelf huizen, terwijl andere
hun wankel tentje elders hebben opgezet.
Hieronder ressorteren heel wat interessante
en belangrijke diensten voor studenten,

zoals de huisvestingsdienst, de jobdienst,
het adviescentrum voor studenten, de stu-
dentenartsen, het Academisch Rekencen-
trum (ARC), de sociale dienst voor studen-
ten en andere. Telefoonnummers en
adressen van deze nuttige mensen vind je
op de homepage van de universitaire admi-
nistratie http://aivwww.rug.ac.be/.

Belangrijk om aan te stippen is ook de
algemene studentenadministratie: deze
bevindt zich in het gebouw van het rectoraat
(St. Pietersnieuwstraat 25) aan de infobalie.
Daar moet je zijn i.v.m. inschrijvingen,
inschrijvingen na 15 oktober, stopzetting
van de studies, enzovoorts (zie ook
http://aivwww.rug.ac.be/Studentenadmin-
istratie/algemeen.html).

33::  FFaaccuulltteeiitteenn
Nog  een trapje lager: de faculteiten. Aan de
Genste Universiteit zijn er elf, die elk een
welbepaald onderzoeks- en onderwijsgebied
omvatten. De faculteiten worden bestuurd
door een faculteitsraad waarvan de decaan,
een willekeurige prof uit de faculteit,
voorzitter is. In elk van die faculteiten
bestaat ook een examencommissie, die in
principe samengesteld is uit al degenen die
in een bepaalde opleiding doceren. Deze
commissie is bevoegd voor de organisatie en
deliberatie van de de examens, alsmede het
goedkeuren van keuzevakken.

Op facultair niveau wordt ook heel wat van
de studentenadministratie geregeld (op bij-
zonder spirituele wijze betiteld als: Facul-
taire Studentenadministratie - FSA): het
betreft vooral het curriculum en de punten
van de studenten. Zij zorgen voor inschrij-
ving voor de examens, examenroosters, ex-
amenresultaatbriefjes, registreren van
keuzevakken en vrijstellingen, scripties  en
inlichtingen over dit alles (zie ook
http://aivwww.rug.ac.be/Studentenadmin-
istratie/fsa.html). De verantwoordelijke
voor de FSA, en dus ook de persoon bij wie

je in nood steeds terecht kan, noemt men
gemeenzaam de pedel. Wij weten niet wat er
in het verleden fout gelopen is dat deze
mensen opgezadeld geweest zijn met deze
wat ongelukkige titel. Vandaag de dag zijn ze
echter vaak de engelbewaarders van studen-
ten met onderwijsproblemen.

44::  VVaakkggrrooeeppeenn
Iedere faculteit is op zijn beurt
onderverdeeld in verschillende onderzoeks-
groepen (voor het wetenschappelijk onder-
zoek) en de vakgroepen (voor het onder-
wijs). Vroeger had elke prof zijn eigen
‘dienst’ maar na een reorganistie zijn ver-
schillende proffen die met elkaar te maken
hadden, samengevoegd binnen vakgroepen.
Die vakgroepen leveren de lesgevers van
deze of gene vakken en bepalen de inhoud
van lessen en examens.

Het academisch personeel (AP) is als volgt
onderverdeeld. Het Zelfstandig Academisch
Personeel (ZAP) zijn alle vastbenoemden.
Eenvoudig uitgelegd betekent dat, wat de
afkorting ook moge zijn, je ze niet kunt
wegzappen als de les te saai wordt. Zij wor-
den allen aangesproken met de flamboyante
titel ‘professor’. De niet-vastbenoemden zijn
ondergebracht onder de noemer Assis-
terend Academisch Personeel (AAP). Geef
toe: ook die hebben hun afkorting niet mee.
Dit zijn, en nu zult u ons niet geloven, de
assistenten. Ten slotte is er ook het Admi-
nistratief en Technisch Personeel (ATP), dat
bijna al het overige omvat, van boekhouder
over kuispersoneel tot computersysteem
beheerders.

55::  PPrroolleess
En o ja, we zouden ze bijna vergeten, hele-
maal onderaan de hiërarchische ladder ben-
gelen de paria’s van de RUG: de berooide en
verdrukte studenten. Samengeperst in over-
volle auditoria durven de belangrijke dames
en heren hen al eens uit het oog verliezen.
Mocht u in dat geval nog eens een
oerdegelijke klassenstrijd in petto hebben: u
weet alvast waar te beginnen.

SStructuren van de Universiteit? Wat? Hoe?  Wie? En waarmee? Sinds Wan-
neer? Waarom moet ik mij volgens formulier 3A5bis tot de pedel rich-

ten? Wat is die pedel eigenlijk voor een vreemdsoortig wezen? En die bende
AAP’en die door de universitaire gangen slingeren, wat voor goeds of
kwaads zullen die ons aandoen?

SSttoooommccuurrssuuss UUnniivveerrssiitteeiitt
WWiiee iiss wwiiee??

VVDDMM eenn MMDDGG
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SSaaaaii  mmaaaarr nnuuttttiigg
WWaatt zziitt  wwaaaarr aaaann ddee RRUUGG??

HHeett  AAddvviieesscceennttrruumm
Er is geen adelaarsblik voor nodig om het
Adviescentrum voor studenten terug te vin-
den op het Sint-Pietersplein 7. Je kan er
informatie, advies en begeleiding krijgen in
verband met studiekeuze, overschakelen
naar een andere studie, studieproblemen,
werken na je studies, studeren in het buiten-
land,... Open van 9u tot 12.30u en van
13.30u tot 17u, telefonisch te bereiken op
09/264.70.00.
http://aivwww.rug.ac.be /ACS/n.x.01.html

Eveneens op het Sint-Pietersplein 7 vind je
de Studentenartsen terug. Deze huisartsen
kennen de studentenproblematiek (?) van
dichtbij en zij werken aan een verlaagd
tarief. Voor maandag tot vrijdag (overdag)
kan je een afspraak maken aan de infobalie
van het Adviescentrum of op het nummer
09/264.70.00. Tussen 17u en 19u kan je vrij
op consulatie. ‘s Nachts en in het weekend
kan je voor een dringende oproep - bijvoor-
beeld een hond die je been heeft afgebeten,
een hongerige haai in je bad, een sado-
masochistisch lief - terecht in Home Ver-
meylen op het nummer 09/264.71.00. Zij
verbinden je dan door met de dokter van
wacht.
http://aivwww.rug.ac.be/ACS/n.x.01.4.html

SSttuuddeenntteennvvoooorrzziieenniinnggeenn
Onder de Dienst Studentenvoorzieningen

zijn meeste sociale voorzieningen voor stu-
denten gegroepeerd.
ht tp: / /a ivwww.rug.ac .be/Studenten-
Voorzieningen/index.html

Om te beginnen zijn er de studentenrestau-
rants, waar je tegen goedkope prijzen een
maaltijd of een snack kan krijgen - tenminste
als je een studentenkaart kan tonen. De
resto’s en cafetaria’s liggen verspreid over
de verschillende gebouwen en faculteiten
van de RUG. De locaties en de menu’s voor

de komende maand, vind je
op volgend adres terug.
http://aivwww.rug.ac.be/Stu-
dentenVoorzieningen/Studen-
tenRestaurants/index.html

Studenten die met sociale of
juridische problemen te
maken krijgen, kunnen advies
inwinnen bij de Sociale Dienst
voor Studenten (St.-Pieters-
nieuwstraat 47). Ook voor info
over studietoelages en studie-

financiering kan je daar terecht. Open elke
werkdag van 9u tot 12u, of in de namiddag
op afspraak (09/264.70.72.).

Voor klachten is er de Ombudsdienst Stu-
dentenvoorzieningen (Stalhof 6), die zich
richt tot studentenhomebewoners en
iedereen wie klachten heeft over één van de
diensten van de Dienst Studenten-
voorzieningen. Open op dinsdag van 9u tot
12u en van 13.30u tot 16.30u; woens-
dagvoormiddag na afspraak, woensdag-
namiddag van 13.30u tot 16.30u. Telefoon:
09/264.71.32. Helaas zijn er nog geen abon-
nementen voor deze dienst beschikbaar.

Als je nog op zoek bent naar een kot, of je zit
op een studentenhome, maar je hebt daar
problemen, wend je dan tot de Huisves-
tingsdienst, Stalhof 6. Telefoon:
09/264.71.00. Veel informatie (en een online

lijst van beschikbare privé-koten) vind je op
onderstaande website.
ht tp: / /a ivwww.rug.ac .be/Studenten-
Voorzieningen/Huisvesting/index.html

WWoorrkkaahhoolliicc
Een appeltje voor de dorst is ook altijd
welkom. Studenten met veel dorst
informeren best de Jobdienst. Zowel tijdens
het academiejaar als tijdens de vakantie kan
je er een studentenjob zoeken. Inschrijven
voor de Jobdienst kan voor universiteitsstu-
denten via het Internet; hogeschool studen-
ten moeten zich in persoon naar de Job
dienst begeven. Die bevindt zich in de Sint-
Pietersnieuwstraat 47, 09/264.70.74. Open
elke werkdag van 13.30u tot 16.30u. Jobaan-
biedingen kan je raadplegen op de website.
De openingsuren helaas niet.
ht tp: / /a ivwww.rug.ac .be/Studenten-
Voorzieningen/Coordinatie/Personeel/Job-
Dienst/index.html

En dan is er ook nog de Dienst Studenten-
activiteiten (DSA), die alle erkende studen-
tenverenigingen (zoals Schamper!) aan de
RUG overkoepelt. Voor meer info over de
studentenverenigingen, wend je tijdens de
kantooruren tot het secretariaat van Studen-
tenhuis De Brug, Sint-Pietersnieuwstraat 45,
09/264.70.85.
http://www.student.rug.ac.be/

NNoogg mmeeeerr......
Er zijn nog veel meer diensten, zoals het
Academisch Rekencentrum (ARC), waarover
elders in dit nummer meer, het Talen-
centrum in de Sint-Pietersnieuwstraat 136
om je talenkennis bij te schaven
(http://www.taalnet.rug.ac.be/), de Centrale
Bibliotheek van de universiteit (Rozier 9,
http://sfxserv.rug.ac.be/) en  het sportcom-
plex van het Gents Universitair Sportbeheer
(GUSB) op de Watersportlaan 3.
http://aivwww.rug.ac.be/GUSB/

Laat u vooral niet tegenhouden!

AAan de Gentse Universiteit wordt niet alleen les gegeven. Er zijn ook
heel wat diensten die het zware leven van de student moeten verlich-

ten. Om alle nieuwkomers, en ook de oudjes die jaren niets anders dan een
toog gezien hebben, een startpunt te geven, zet Schamper enkele nuttige
diensten op een rijtje.

TT MM TT



In het Caermersklooster in het Patershol is
te zien hoe dat in zijn werk ging. Naar aan-
leiding van de tweehonderdste verjaardag
van Plateau, en mooi gecombineerd met het
filmfestival, loopt daar momenteel de ten-
toonstelling ‘Joseph Plateau: Leven tussen

Kunst en Wetenschap’. Een nogal duffe titel,
maar gelukkig is de tentoonstelling zelf
beter.

In elf ‘eilandjes’, en begeleid door een gratis
catalogus, wordt de bezoeker een overzicht

gegeven van leven en werken van Plateau.
Vanuit zijn onderzoek naar de meetkundige
plaatsen van snijpunten van bewegende
krommen - ik kan het ook niet helpen -, for-
muleerde hij het principe van de gezicht-
straagheid. Eenvoudig gesteld houdt dat in
dat de beelden die het oog waarneemt nog
een tijdje nawerken in de hersenen. Plateau
bedacht zelfs een experiment om die naw-
erkingsduur te meten. Hij monteerde een
kwart van een dikke gekleurde cirkel op een
neutrale schijf die rond zijn as kon draaien,
en varieerde dan de draaisnelheid tot hij de
indruk kreeg dat hij naar een volledige cirkel
keek. Zo vond hij naargelang de kleur naw-
erkingstijden van 0,32 tot 0,35 seconden.

En dan was het speeltijd. Plateau
ontwikkelde de phenakistiscoop: een houd-
er met een grote draaibare schijf met
spleten, waarop op regelmatige afstanden
lichtjes verschillende figuurtjes of patronen
getekend waren. Men moest de schijf met
de tekeningen van zich weg voor een spiegel
houden en dan door de spleten naar de
reflectie kijken. De figuurtjes lijken te bewe-
gen! De tentoonstelling toont een honderd-
tal schijven, en enkele daarvan mogen we
zelf even uitproberen. Joehoe!

Na een reeks toestellen met de meest
bizarre namen, belanden we bij een primi-
tieve camera en kunnen we een verbazend
vloeiend filmpje van een vallende kat bek-
ijken. Ook Plateau’s andere wetenschap-
pelijke bezigheden worden kort toegelicht.
Bovenop de boordevolle plateau vinden we
tenslotte een compilatie van 85 films van de
gebroeders Lumiere. Elk vijftig seconden
lang, maar o zo charmant! Een waardevolle
afsluiter van een tentoonstelling voor elke
filmliefhebber.

Joseph Plateau: Leven tussen Kunst en
Wetenschap. Tot 28 oktober in het Caermer-
sklooster, Vrouwebroersstraat 6 in het
Patershol. Dagelijks open van 10 tot 17 uur
(gesloten op maandag). Toegang gratis.
http://mhsgent.rug.ac.be

15
Advertentie

DDee oonnttssttaaaannssggeesscchhiieeddeenniiss vvaann ddee fifill mm
oopp eeeenn zziillvveerreenn PPllaatteeaauuttjjee

HHebt u ‘m? Plateautje... Plateau... De beroemde Gentse fysicus uit de
negentiende eeuw? Jaja, daar heb ik toch wel even moeten voor

nadenken, om u zo’n fijne titel te bezorgen! Maar - wat kan ik zeggen? - de
brave man verdient het. Want als de gebroeders Lumière aan de wieg van
de film stonden, was Plateau toch wel bij de verwekking.

DD DD WW
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Verschillende wetenschappers van toon-
aangevende Amerikaanse universiteiten
bonden de kat de bel aan en eisten dat de
verschillende vakbladen hun artikels via de
Public library of science - website openbaar
maakten. Tot op heden hebben vooral
exact-wetenschappelijke bladen op hun
oproep gereageerd. Het bekende blad Sci-
ence reageerde negatief op de oproep. Sci-
ence vreest niet alleen dat haar inkomsten

zullen slinken maar ook dat de kwaliteit van
de artikels hieronder zal lijden. 

wwaacchhttzzaaaall
Waarom de waarde van een artikel zou dalen
als het gratis op het net te vinden is, wordt
niet helemaal duidelijk. De onderschrijvers
van het manifest erkennen de financiële
besognes van Science (de inkomsten
financieren onder meer wetenschappelijk
onderzoek). Ze stellen voor dat de backcata-
logue van de verschillende bladen gratis op
hun site wordt geplaatst, terwijl nieuwe
artikels pas na een wachtperiode van zes
maand op het net verschijnen. Deze wacht-
periode moet in de eerste plaats de inkom-
sten van gespecialiseerde vakbladen vri-
jwaren. Wetenschappers die hun onder-
zoeksdomein ter harte nemen, zullen
immers geen zes maanden wachten om de
nieuwe ontwikkelingen binnen hun vakge-
bied te kennen.

Verschillende bladen geven nu al gratis toe-
gang tot hun archief via hun website (ook
Science), maar daar gaan de onderschrijvers
van het manifest niet mee akkoord. Wie naar
de verschillende websites moet surfen, verli-

est niet alleen veel tijd maar heeft ook geen
duidelijk zicht op het geheel. Als alle artikels
via dezelfde website te raadplegen zijn, vol-
staan enkele eenvoudige zoekwoorden om
alle informatie te vinden.

Voorlopig hebben nog maar enkele exact-
wetenschappelijke vakbladen hun archief
ter beschikking gesteld. De oprichters van
de library of science echter stellen hun

website echter niet alleen open voor de
exact-wetenschappelijke wereld maar vra-
gen ook hun collega’s uit de humane weten-
schappen het manifest te onderschrijven.
Daarnaast beogen zij geen monopolierecht
op hun website en roepen zij hun collega’s
op om gelijkaardige initiatieven te nemen.
Op deze wijze zou men op verschillende
websites alle artikels kunnen vinden die
men nodig heeft!

DDrruukkkkiinnggssmmiiddddeell
Een fantastisch initiatief denkt u bij uzelf.
Vanuit uw luie stoel zal u niet alleen de juiste
bronnen vinden maar ze ook nog eens gratis
kunnen raadplegen en downloaden. Voor u
geen reisjes naar Leuven en haar architec-
tonisch verantwoorde bibliotheek. Mis-
noegde bibliothecarissen zal u glimlachend
voorbijlopen, in de wetenschap dat u nooit
meer bij hen langs zal moeten gaan om te
horen dat het door u gevraagde artikel niet
meer te vinden is. 

Helaas voor u is dat niet alleen toekomst-
muziek maar zijn uitgevers er ook niet zo
happig op om hun gouden kalf te slachten.
De initiatiefnemers van de library beseffen

dat ook (men wordt niet zomaar prof aan
een belangrijke universiteit) en hebben een
interessant pressiemiddel: zij weigeren elke
medewerking aan vakbladen die hun stelling
niet onderschrijven. En zoals u wel weet,
bestaan vakbladen bij gratie van weten-
schappers. Tenslotte moet iemand de
artikels schrijven en / of bespreken. Science
beschouwt deze ‘threat of economic boycot’
als ‘unfortunate’ maar staat open voor
verdere gesprekken.

BBiinnnneennllaanndd
Verschillende Vlaamse wetenschappers en
universiteiten ondersteunen het initiatief,
maar hoe zit het met hun publicaties? Kan
men de verschillende tijdschriften van de

universiteiten gratis raadplegen of blijft het
hier bij veel geblaat maar weinig wol? De
VUB liet ons weten dat  verschillende weten-
schappers zich bij het project aangesloten
hebben. Julien van Borm van de  Univer-
siteit Antwerpen wist ons te vertellen dat
verschillende professoren er mee aan meew-
erken maar dat er voorlopig nog geen
overkoepelende structuur bestaat om alles
in goede banen te leiden. Op 26 november
komen de hoofdbibliothecarissen van de
verschillende universiteiten samen om de
problematiek te bespreken. Van Borm
gelooft dat er verschillende websites zullen
ontstaan die zich per discipline groeperen.
Aan de Leuvense universiteit ten slotte buigt
men zich momenteel over de problematiek
en bekijkt men onder meer de technische
kant van de zaak.

Tot op heden hebben 28095 wetenschap-
pers van 172 verschillende landen het mani-
fest onderschreven. Waar wacht u nog op?

http://www.publiclibraryofscience.org/

WWeetteennsscchhaapp tteerruuggvviinnddeenn oopp hheett  nneett??
TT hh ee  PP uu bb ll ii cc  ll ii bb rr aa rr yy  oo ff  ss cc ii ee nn cc ee  

mm aa aa kk tt  uu ww  dd rr oo mm ee nn  ww aa aa rr  

NNoeste wetenschappelijke arbeid verrichten wordt alsmaar gemakkelij-
ker. Dankzij websites als het web of science en de vakspecifieke web-

sites als biological abstracts, psyclit en medline vindt u alle wetenschappe-
lijke onzin terug in de respectievelijke vakbladen. So far, so good knort u
tevreden bij uzelf. Nu moet u alleen nog de artikels te pakken zien te krij-
gen en daar wringt het schoentje.

JJ BB



Aan onze eigen universiteit, op de Vakgroep
Morfologie van de Faculteit Dierge-
neeskunde houden professoren Lauwers en
Simoens en dr. Nicaise zich al sinds 1988
met plastinatie bezig. Ze plastineren vooral
afzonderlijke organen voor didactisch
gebruik in de practica Anatomie. In hun
museumpje zijn onder andere verschillende
harten te zien, een magenstelsel van een
koe, nieren, paardenhersenen, maar ook
een volledige kip en een foetus van een kalf-
je met insnijdingen die duidelijk alle
inwendige organen laten zien. Plastinaten
zijn zonder overdrijven didactische won-
deren te noemen: ze behouden hun oor-
spronkelijke vorm zeer goed, zijn stevig,
droog, reukloos en rijk aan details. Hun
gebruik spaart bovendien veel dierenlevens.
Vroeger moest men voor een practicum
meer dieren doden, om vers en aan-
schouwelijk demonstratiemateriaal voor de
studenten te hebben. Voor het maken van
plastinaten daarentegen worden altijd
dieren gebruikt die een natuurlijke dood
gestorven zijn.

KKnnooeeiibbooeell
Plastinatie werd in 1978 uitgevonden door
de Duitse professor Gunther Von Hagens,
die nu met grote tentoonstellingen van
menselijke plastinaten de wereld rondtrekt
en voor controverse zorgt. Zijn plasti-
natieproces bestaat uit vijf grote stappen:
prepareren, fixeren, ontwateren, impreg-
neren met polymeren en uitharden. De
eerste stappen verlopen grotendeels op
dezelfde manier als bij het klassieke prepar-
eren. Het orgaan wordt - liefst binnen de 48

uur - uit het overleden dier gehaald, en het
omgevende vet- en bindweefsel wordt
weggesneden. In dit stadium kunnen ook
kleurstoffen in bijvoorbeeld de bloedvaten
gespoten worden – “erg mooi, maar altijd
een vreselijke knoeiboel” dixit dr. Nicaise.
Nadat het orgaan op die manier geprepa-
reerd is, wordt het gedurende een week
gefixeerd met formol, het klassieke ‘sterk
water’. Zo gaat het weefsel later niet meer
ontbinden.

In de derde stap wordt al het water tussen
en in de cellen op ingenieuze manier verwi-
jderd, om later door plastic kunststoffen ver-
vangen te worden. Omdat de gebruikte kun-
ststoffen in de verste verte niet mengbaar
zijn met water, is men genoodzaakt een
tussenproduct te gebruiken: alweer geen
ingewikkelde vloeistof, maar ordinaire ‘tech-
nische’ aceton. Het orgaan wordt bij –25°C
in een ketel vol van dat goedje gebracht,
zodat de aceton langzaam in de cellen gaat
diffunderen (ongeveer zoals de suikermole-
culen van een suikerklontje zich ook zonder
roeren in een kop koffie verspreiden) en
daar het water gaat vervangen. Als beide
vloeistoffen na één of twee weken in even-
wicht zijn, wordt het orgaan, dat nu een
groot deel water kwijt is, in een vers bad ace-
ton gebracht, waar het proces herhaald
wordt. Na drie tot vijf baden bevat het plasti-
naat in spe nog maar één procent water, en
is het klaar voor de biodur.

ppoollyymmeerreenn
Die ‘biodur’ is Von Hagens kleine geheimp-
je – en goudmijntje. Het gaat om een plastic

polymeer dat ongetwijfeld met veel moeite
en experimenten ontwikkeld is. Het orgaan,
ondertussen tjokvol aceton, wordt nu in een
ketel met biodur S gebracht. Hermetisch afs-
luiten, vacuümpomp aansluiten, en zuigen
maar. Doordat de lucht uit de ketel gezogen
wordt, onstaat een onderdruk waardoor de
aceton zachtjes begint te koken en ver-
dampt. Een beetje zoals het verhaal van het
pannetje water op de Mount Everest dat al
bij tachtig graden begint te koken door de
lage luchtdruk op die hoogte. Terwijl de ace-
ton uit de weefsels pruttelt en de dampen
door de vacuümpomp worden afgezogen,
dringt het polymeer het orgaan binnen.
Gedurende drie weken laat men de druk
langzaam dalen tot minder dan een hon-
derdste van de atmosfeerdruk. Vanuit de
drukketel gaat het dan onder een soort
stolp. Daar zorgt een andere biodur ervoor
dat het plastinaat kan uitharden. Een week
later is het klaar.

Plastinatie heeft natuurlijk ook zijn nadelen.
De biodur-producten en de aceton zijn
behoorlijk prijzig, en in vergelijking met
klassieke preparaten op sterk water duurt
het proces een eeuwigheid. Bovendien is de
aceton giftig en niet milieuvriendelijk. “Maar
het resultaat is het waard,” zo zegt dr.
Nicaise. “Alleen doet mijn hart pijn als ik de
stukken in de handen van studenten kapot
zie gaan. Ze zijn misschien wel stevig, maar
tegen zo vaak herhaalde aanrakingen zijn ze
echt niet bestand.” Ze heeft dan ook beslist
dat voortaan alleen kijken nog mag, en
ondertussen is ze druk aan het experi-
menteren met een andere techniek, die iets
minder kwaliteit en stevigheid biedt, maar
veel sneller, makkelijker en goedkoper is.
Op die manier zouden de studenten kunnen
beschikken over mèèr stukken, die ze wèl
mogen aanraken. We wensen haar veel suc-
ces!

Voor een grote verscheidenheid aan plasti-
naten van het volledige menselijk lichaam,
moet je naar de tentoonstelling Körperwel-
ten in Anderlecht-Cureghem. Tot 24 febru-
ari, dagelijks open van 9 tot 23 uur.
www.koerperwelten.com

IIn Schamper geen jubelende bespreking van Körperwelten, geen oever-
loze discussies over de ethiek en esthetiek van de mensententoonstel-

ling in Anderlecht, geen diabolisering van de mediageile Von Hagens.
Neen, wij gingen voor u op zoek naar de wetenschappelijke ernst. Het
harde labwerk. Het echte nùt van plastinatie. En daarvoor moesten we niet
eens zo ver gaan…

DDaavviidd DDee WWoollff

KKöörrppeerrwweelltteenn vvoooorrbbiijj
PPllaassttiinnaattiiee aaaann ddee RRUUGG
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HHeett  vviirrttuueellee ggeebbeeuurreenn

De centrale dienst waar alles rond draait, is
het Academisch Rekencentrum (ARC), terug
te vinden in gebouw S9 op de Sterre, Kri-
jgslaan 281 in Gent. In dit gebouw vind je
onder meer een gebruikerszaal die tot 9u ‘s
avonds open is, een kleine shop (voor de
aankoop van diskettes, cd’s, toners, ether-
netkaarten,...) en een onthaal, waar ze
moeite doen om vriendelijk te zijn.

II nn tteerrnn eett
Om een (kosteloze) toegang te verkrijgen
tot het internet, moet je je wenden tot dit
onthaal. Het onthaal is elke werkdag open
van 8u30 tot 12u en van 13.30u tot 16.30u.
Daar aan het loket moet je enkel jezelf,
vergezeld van je studentenkaart en je
paspoort aanbieden met de mededeling dat
je een account (dit is een toegangsnaam en
een paswoord) wenst op eduserv . Eduserv
is de server (een computer die voor een
grote groep mensen internetfaciliteiten aan
kan bieden) die de internettoegang voor
studenten verzorgt. Als stok achter de deur
voor uw eventueele uit de hand lopende
virtuele experimenten dien je eveneens de
regels voor goed gebruik van het RUGnet te
ondertekenen. In alle computerklassen heb
je de mogelijkheid (en soms de verplicht-
ing) om je paswoord in te geven op het
moment dat je een computer wilt
gebruiken. Hierdoor houdt men een oogje
in het zeil en weet men dat je geen dakloze-
op-zoek-naar-beschutting bent, maar wel
een student die gebruik mag maken van alle
faciliteiten. Interessant is dat op deze manier
je account ‘gemount’ wordt, wat maakt dat
jouw plaats op de harde schijf van eduserv
(15 Gb) ook beschikbaar is via Windows
Verkenner. Ook rechtstreeks printen is dan
meestal mogelijk, maar wel tegen betaling
vooraf. Hierin kan je veilig en eenvoudig
bestanden opslaan en die vanuit welke
plaats dan ook weer raadplegen. Altijd hand-

iger dan die beperkte diskette die je vanaf
nu als onderzetter zal gebruiken. Ook kan je
je met ditzelfde paswoord online inschrijven
in de jobdienst en alle werkaanbiedingen
raadplegen. Hiervoor ga je naar de home-
page van de jobdienst en meld je je eerst
aan. Vergeet ook nooit uit te loggen na het
gebruik van een computer. Hierdoor vermi-
jd je dat iemand met jouw account knoeit en
je inschrijft bij de jobdienst als vuilophaler of
dat je plots in vierentwintig landen gezocht
wordt wegens cyberterrorisme.

WWiiee zzooeekktt  ddiiee ssuurrfftt
Om de wondere wereld der informatica
daadwerkelijk te benutten, moet je een pc
zien te vinden. Verspreid over de universi-
taire gebouwen vind je verschillende com-
puterklassen, ook wel knooppunten
genaamd. In al deze knooppunten vind je
internetaansluiting , maar ook aansluiting op
andere netwerken en databanken, zoals de
cd-rom catalogi van de Centrale Bibliotheek.
Daarnaast kan je op de pc’s van de comput-
erklassen terecht voor tekstverwerkingspro-
gramma’s en databases, statistische pro-
gramma’s enzovoort. In sommige klassen
vinden regelmatig lessen plaats, en de des-
betreffende uren kan u vinden aan de deur
van de knooppunten, zodat u niet nodeloos
staat aan te schuiven. De RUG belooft daar
verandering in te brengen met de aankoop
van nieuwe pc’s en het openen van nieuwe
computerklassen (oa in de Ledeganck-
straat). Hoofddoel van het account is e-
mailen. Laat je niet afschrikken door het
archaïsch aandoende programma pine, want
het is sneller dan om het even welke web-
mail. Ook kan je veel meer mail opslaan,
minimum 15 Mb. Voor wie toch gebruik
wenst te maken van webmail, kan dat op
https://mail.rug.ac.be/eduserv. Dit was een
initiatief van www.zeus.rug.ac.be dat door
het ARC werd gekopieerd. Ook is er is de

java applicatie op http://eduserv.rug.ac.
be/ssh. Overschotten van tomeloze cre-
ativiteit kan je kwijt in je eigen webstek, en
daarvoor kan je terecht op www.scham-
per/schamper386/

CCyybbeerrcc aafféé
Iedere faculteit heeft zijn eigen knooppunt,
en zodoende willen de interne reglementen
wel eens verschillen. Ook de openingsuren
variëren sterk: volgens onze nerd ter plaatse
is de computerklas van de Faculteit
Toegepaste Wetenschappen (Plateaustraat
22) het langste open, namelijk tot 22u. Som-
mige faculteiten werken met avondperma-
nenties zoals in 5K3 in het UZ. En heel bin-
nenkort kan je ook terecht in de splin-
ternieuwe cybercafés die vanaf midden
november operationeel zullen zijn in de stu-
dentenhomes Fabiola en Boudewijn en in
De Brug. De bewoners van de andere homes
kunnen rechtstreeks op hun kamer inloggen
op het RUGnet. Wie thuis nog geen internet
heeft kan kosteloos inbellen op het RUGnet.
Mits het opzetten van een Virtual Private
Network (VPN) krijg je dan met V90/56K
modems toegang tot alle (ook de interne)
webpagina’s van de RUG. Hiertoe dien je
deze optie wel eerst online te activeren.

HH ee ll pp ??
Kunt u er niet meer aan uit of bent u
gewoon op zoek naar nog meer informatie,
zoek dan de helpdesk van het ARC eens op.
Op http://allserv.rug.ac.be/helpdesk/  vind
je alles wat je nog wil weten over een
account aanvragen of verlengen, aansluiting
van een computer in de homes, software die
je kan gebruiken, ... Indien het u al lukte om
te e-mailen kunt u uw vragen ook afvuren
naar helpdesk@arc.rug.ac.be Antwoord kan
u verwachten na de eerstvolgende
koffiepauze.

WWat ben je in de huidige informatiemaatschappij als je geen ervaring
hebt met computers en met computernetwerken als het Internet?

Een bijzonder koppige alternatieveling. Niets dus. Maar geen nood, de RUG
biedt aan elke student de mogelijkheid om zich zonder gêne de cyberwe-
reld in te werpen. En wat meer is: het kost je geen duit.

ss uu rr fifinngg tthhee RRUUGG

SSttiijjNN eenn MMDDGG

D I G I T A A L
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Pieter de Poortere is een Gentse stripau-
teur die bij het Antwerpse Bries zijn eerste
album uitbrengt. Boerke, de Poorteres per-
sonage, is een braaf keuterboertje, witte
kiel en blauwe pet incluis, dat onmiddellijk
deernis opwekt. Als simpele ziel loopt hij
verloren in een moderne maatschappij
waarmee hij maar geen voeling krijgt.
Boerke is een antiheld en tegenpool van
succesvolle stripfiguren als de rijke playboy
Largo Winch.

De verhaaltjes, waarvan sommige al in
Humo verschenen, zijn vaak één pagina

lang en woordeloos. De Poortere streeft in
zijn tekeningen een minimalisme na dat
perfect aansluit bij de leefwereld van
Boerke. De warme kleuren zetten het
tragische van Boerke extra in de verf: zo
sterft hij verschillende keren, wordt hij
gearresteerd voor moord en gedeporteerd.
Toch krijg je niet de indruk dat de Poortere
zijn personage haat, hij lijkt zelfs een
zekere genegenheid voor Boerke te voe-
len. Een enkele keer is hij zelfs de held van
het gebeuren, al krijgt zijn heldendom een
ranzig smaakje: het gaat ten koste van der-
den.

Met zijn eerste album toont de Poortere
wat hij in zijn mars heeft. Uitgeverij Bries
gelooft er duidelijk in: samen met de Ned-
erlandstalige versie verschijnt Boerke in
Amerika onder de naam Dickie. Het
album wordt best in kleine dosissen
gelezen, de korte verhaaltjes moet je
proeven, wil je ze ten volle kunnen smak-
en. Boerke lijkt nog het meest op een
Odysseus die zijn avonturen lijdzaam
ondergaat. Boerke als een klassieke
Griekse held? Stranger things have hap-
pened.

Pieter de Poortere – Boerke – Url:
www.boerke.be

Op haar mini-CD Maximum Rock Mani-
festo toont Massis de jonge nu-metal
broekies waar het allemaal om gaat: pure
‘straight in your face’ rock met een flinke
knipoog. En daar zijn wij oude rockers best
wel voor te vinden. Op de tonen van Kick-
ing the boy hebben wij alvast de nieuwe
redactieleden verwelkomd. Nooit gedacht
trouwens dat die klingon painsticks nog
van pas zouden komen. Tar Nation roept
onmiddellijk Mad Max-achtige landschap-
pen op waarin wij in onze crapmobiel de
desolate wegen onveilig maken. Wie het
nummer tijdens een ritje doorheen Gent
beluistert, sluit best de ogen voor een max-
imaal effect.

Waterworks is een mooie rustpauze, met
cello, alvorens we er met Edendust
opnieuw invliegen met de passie van, nou
ja, u weet in welke richting we gaan…
Devil on the canvas sluit het geheel op
passende wijze af. Massis keert terug naar
de gitaargoden die rock hoog in het vaan-
del voerden. Voor hen geen tongue-in-
cheek nummers die in hun eigen ironie
dreigen te stikken of Beefheart-achtig
gitaargepriegel waar niemand nog een
touw vast aan kan knopen. Hun album
bevat volgens hen ‘wonderful harmonies
and sparkling rythms that excite feelings of
irrepressible joy’ en wie zijn wij om hen
tegen te spreken?

Massis is duidelijk schatplichtig aan oude
rotten als AC/DC, Black Sabbath en
Deep Purple zonder in een pijnlijke paro-
die te vallen. Hoewel ze hun muziek ern-
stig nemen, durven ze te spotten met hun
erfgoed. Het metalblad Mindview vond de
omschrijving NWOBHR, een knipoog naar
NWOBHM (New Wave of British Heavy
Metal) niet grappig, waarmee ze het cliché
van de zichzelf o zo serieus nemende
metal-freak nog maar eens bevestigden.
Aan de heren van Massis hebben we enkel
dit te zeggen: for those about to rock, we
salute you.

Massis - Maximum Rock Manifesto -
www.massis.be
Massis + Gore Slut - Democrazy  (De Cen-
trale, Ham) - 25/10. 
Schamper heeft 5 vrijkaarten voor dit
optreden. Een mailtje naar
Jurgen@schamper.rug.ac.be

SSTTRRIIPP::  BBooeerrkkee –– VVllaaaammsscchhee kklleeii
TTrouwe Schamper-lezers weten dat deze rubriek steevast bevolkt

wordt door trollen, etherische wezens en ander fraais. Vaste stripre-
censent Sim, die verantwoordelijk is voor die onzin, is voor herbronning
naar het noordelijke Upsalla getrokken, wat ons de kans geeft terug te
keren naar de oeroude Vlaamsche klei en haar noeste bewerker: de boer.

MMaassssiiss –– mmoonnsstteerrss ooff  rroocckk
JJohn Massis, lieve jongens en meisjes, was een fenomeen in de jaren

zeventig en tachtig. Op zijn hoogtepunt trok de krachtpatser hele
treinstellen voort met zijn gebit. Maar onze ‘iron man’ werd geveld door
diabetes. Massis verhing zich in de keuken van zijn oude moedertje toen
de pijn in zijn kaakbeen onmogelijk nog te dragen was. Vlaamse trage-
die ten top. De Gentse rockgroep Massis eert niet alleen deze vergeten
Vlaamse held maar ook de toen heersende muziektrend: hardrock.

JJ BB

JJuuddaass BBrriieesstt



Wat ooit de niet echt elegante naam Jaz-
zkroeGENTochtfestival droeg (ja, je hebt
hem), heet nu droogjes Jazz And Sounds
Festival (naar het gelijknamige Gentse jaz-
zplatenlabel) en jawel, ook daarin vind je
een fijne woordspeling (nee, we geven
geen hints). Het opzet is simpel en onder-
tussen wel bekend: het laatste weekend
van oktober zijn er in heel Gent tegelijk
gratis jazzconcerten. Hierdoor wordt in dat
weekend niet alleen het verkeer ontregeld
door horden door de regen hossende
dolgedraaide jazzgekken die per se drie
concerten tegelijk willen volgen en niet

weten waar in godsnaam café Het Geuzen-
huis ligt, maar heb je bovendien een ideale
gelegenheid om eens een jazzconcert te
gaan zien van iemand die je niet kent, zon-
der het risico te lopen je avond te laten ver-
pesten als het niet echt is wat je ervan had
verwacht (want het kost niks en als je weg
wil, dan ga je toch gewoon naar het vol-
gende café). De dagen voor en na dit week-
end worden er ook nog betaalde optredens
georganiseerd, mooi gespreid, eentje per
dag, zodat niets jullie tegenhoudt om voor
elk concert een kaartje te kopen (die
organisatoren zijn misschien slecht in

woordspelingen, gek zijn ze niet).
Het weekend met gratis concerten begint
op donderdag 25 oktober, en eindigt al op
zaterdag 27 oktober en vindt plaats in:
Aba Jour, Café Den Turk, Café & Compag-
nie, Charlatan, Damberd, Geuzenhuis,
Hotsy Totsy, Magazijn, Manteca, Minor
Swing en SMAK café. Meer concerten vin-
den plaats van 21/10 tot 11/11 in de
Afkikker, de Bijloke, De Centrale, Trefpunt
en Opatuur. Als je wil weten wie er alle-
maal wanneer en waar precies optreedt,
kun je een folder halen in een deelne-
mend café of gaan kijken op
http://www.jasrecords.com
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AAuuttuummnn LLeeaavveess
WWie ons kan vertellen waarom alle jazzconcerten in Gent in oktober

en november geprogrammeerd worden, krijgt van ons een gesig-
neerde Schamper (stilaan een felbegeerd object). In plaats van ons suf te
zoeken naar een antwoord, verdiepten wij ons voor jullie in het herfst
aanbod.

HHeerrffsstt  == JJaazzzz

YYeerrttllee tthhee TTuurrttllee

BBuummpp tthhee RReennaaiissssaannccee!!

Er zijn maar weinig concerten van Audi Jazz
die in Gent plaatsvinden. Om precies te
zijn, het zijn er drie. Je kan op maandag 29
oktober naar het Brussels Jazz
Orchestra in de Minardschouwburg, op
zaterdag 3 november kan je in het SMAK
aanwezig zijn op een “hip soirée” van Bel-
mondo met o.a. Ludovic Llorca (electro-
nische muziek, uitzonderlijk begeleid door
een funky live-ensemble), maar vooral: nu
woensdag 17 oktober krijgen jullie einde-
lijk de kans om in de Vooruit Bobby Pre-
vite te bewonderen met zijn nieuwe
“Bump the Renaissance Band”. 

Bobby Previte kennen jullie ongetwijfeld
als de percussionist op Waits’ “Rain Dogs”,
als drummer van John Zorn (op o.a. “The
Big Gundown”, “Downtown Lullaby”, “The
Bribe” en “Godard/Spillane”, maar vooral
op de duoplaat “Euclid’s Nightmare”) en

we herinneren ons natuurlijk nog zijn
exquise acteerprestatie uit Robert Alt-
man’s “Short Cuts” (hij speelt een drum-
mer!).
Bump the Renaissance bestaat al sinds hun
eerste plaat uit 1986, maar het enige ban-

dlid dat van die bezetting behouden blijft,
is Previte zelf. Tegenwoordig laat hij zich
omringen door Wayne Horvitz (pianist en
John Zorn-satelliet, speelt ook nog bij
Naked City), Marty Ehrlich (sax en klar-
inet, speelde zowat bij iedereen uit de
wijde omstreken van New York), trombon-
ist Curtis Fowlkes (één van de Lounge
Lizards, die zelfs op platen van Costello
en Sheryl Crow te horen is, maar even-
goed bij Marc Ribot en – alweer – halfgod
John Zorn) en tenslotte door bassist Steve
Swallow (we noemen maar wat: Pat
Metheny, Rabih Abou-Khalil, Stan
Getz, Benny Goodman,…). Previte is
met deze band al twee keer op tournee
geweest door Europa en hij kan er blijkbaar
niet genoeg van krijgen. Wij zijn daar alleen
maar blij om. 

Bobby Previte’s Bump the Renaissance-
band, woensdag 17 oktober, Vooruit, meer
info op http://www.audijazz.be

BBoobbbbyy PPrreevviittee,,  nnuu wwooeennssddaagg iinn ddee VVoooorruuiitt

EEen andere najaarsklassieker is het Audi Jazz festival (zeg liever niet
dat dit helemaal geen festival is en dat de helft van het programma

eigenlijk ook geen jazz is, want dat klinkt zo negatief en bovendien: we
mogen al blij zijn met wat het dan wel is, zeker? Dank u, Audi). 

YYeerrttllee tthhee TTuurrttllee

Bobby Previte mist zijn metro (foto Jimmy
Katz ‘98)
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BB LL OO WW FFILMM

Regisseur Ted Demme, broer van Jonathan
‘Silence of the Lambs’ Demme, vertelt in
Blow het waargebeurde (knipoog, knipoog)
verhaal van Georg Jung. Jung (Johnny Depp)
is, naast een etalagepop voor de meest
afzichtelijke zonnebrillen, zowat het voor-
beeld voor iedere moderne drugsdealer en
was in zijn gouden tijd de Amerikaanse con-
nectie van Pablo Escobar. De man werd er
stinkend rijk door maar liep uiteindelijk
tegen de lamp en zit momenteel nog steeds
zijn straf uit. 

Blow is visueel een precies geregisseerde
film. Demme haalt geen acrobatentoeren uit
met de camera maar probeert het verhaal te
vertellen met minutieuze bewegingen en dat

lukt hem bijzonder aardig. Wanneer je als
regisseur de film nog wat kan bijkruiden met
een sterke cast, kijk vooral naar Franka
Potente (Lola Rennt), kan er in feite al niet
zoveel meer misgaan. Enkel Penelope Cruz
lijkt wat te ontgoochelen en voor spek en
bonen doorheen de film te lopen. Sinds
Pedro Almodovar’s ‘Todo Sobre Mi Madre’
werd Cruz zwaar gehypet hoewel ze in feite
maar een matige actrice en niet eens zo’n
uitzonderlijke schoonheid.

De echte kracht van Blow zit vooral in het
plezante sfeertje. De film ademt werkelijk de
jaren ’60 en ’70 uit, deels door de kostuums
en deels door de muziek. De hele drugshan-
del, vooral in het begin van de film, wordt

getoond als ondeugend kattenkwaad en
Jung en zijn kleurrijke mededealers zijn
eigenlijk kwajongens die het systeem een
loer willen draaien. Het ‘punaise-op-de-
stoel-van-de-leraar-gevoel’ houdt het niet uit
tot het einde van de film. De sfeer wordt wat
duisterder maar nooit grimmig en de
plezante momenten blijven nog steeds
komen. Verrassend en spannend kunnen we
Blow niet noemen, maar de film leeft ten-
minste en er gaat een gezonde dosis energie
van uit. 

Tijdens de aftiteling probeert Demme nog
een gevoelige snaar te raken door het door-
leefde gezicht van de echte Jung te tonen.
Maar niettegenstaande de hele vrachtwagen
sympathie die we voor de Johnny Depp-
Jung hadden, het zien van de echte Jung liet
ons enkel eens hartelijk lachen. En eerlijk
gezegd  kan het me geen ‘rat’s ass’ schelen
of Jung nu een onschuldig slachtoffer is of
niet, ik ben al blij dat ik een fijne film heb
gezien.

EEr zijn zo van die dagen dat je opstaat met een glimlach en weet dat alles
die dag gaat meezitten. Dagen waarvan de uren als een lieflijk, kabbe-

lend beekje voorbijglijden en je gedachten voortdurend naar rozenperkjes
en madeliefjes afdwalen.  Het zijn dagen die zonnig beginnen en eindigen
met een gezellige babbel op café met een pint voor je neus. En wanneer je
op dat soort dagen naar bed gaat val je met de glimlach in slaap, beseffen-
de dat zo’n een dag misschien wel geen grote, epische dag was maar op zijn
minst een hele fijne. Zo zit het eigenlijk ook voor films en zo is Blow mis-
schien wel geen grote film maar op zijn minst een hele fijne.

DD ..

MMOOUULLIINN RROOUUGGEE FFILMM

Moulin Rouge speelt zich af in Parijs, de stad der
geliefden. Centrale figuur in het verhaal is Satine,
een kokette courtisane die ervan droomt haar
show met pluimen en netkousen ooit te kunnen
inruilen voor het zwaardere acteerwerk. De rijke
hertog (lees: zijn geld) zou de weg naar de scène
voor haar kunnen openen en daarom probeert
Satine hem met al haar charmes rond haar vinger
te winden.  Ondertussen verovert de arme schri-
jver Christian haar hart en leert Satine de echte
liefde kennen.

Aanvankelijk leeft Satine volgens het motto
‘kiezen is verliezen’ en probeert ze beide heren
tevreden te stellen. Maar na een tijdje krijgt jaloezie
de bovenhand en dringt een keuze zich op: kiest
Satine voor Christian alias de liefde en laat ze haar
hele showbizzleven in de steek, of blijft ze bij de
hertog zodat de Moulin Rouge haar financier niet

verliest?

De hele film door worden de drie hoofdperson-
ages omringd door feestende dandy’s en dames
van alle formaten die zingend en swingend over
het scherm paraderen. Soms creëren die flitsende
beelden met opgesmukte danseressen die hun
benen in de lucht gooien een uiterst verwarrende
sfeer. Ook wie een lage kitschdrempel heeft, zal
vaak moeten slikken want Luhrmann heeft niet
bespaard op  rode hartjes, satijnen kussentjes en
andere clichéprullaria. De combinatie van het
overdreven spektakel, de saaie plot en het
kitscherige decor is niet altijd even geslaagd en
geeft je soms wel een leeg gevoel.

Dat lege gevoel verdwijnt gauw wanneer een
repliek weer feilloos overvloeit in een nieuwe
zangstonde. Op het gebied van de muziek pakt

Lurhmann het subtieler aan dan in zijn plot en
decor. Wie een beetje muzikale achtergrond bezit,
herkent in verschillende replieken stukjes van
songteksten die bij het moment van herkenning
een glimlach teweegbrengen. Zo kun je tijdens de
opening van de film Smells Like Teen Spirit van
Nirvana en muziek van Basement Jaxx horen
weerklinken. Ook hits van David Bowie, The Bea-
tles en The Police passeren de revue. Hilarisch is
de versie die de hertog en de baas van de Moulin
Rouge weggeven van Madonna’s Like a Virgin.

Zoals het een goede musical betaamt, maakt de
muziek de film, en zo is het ook in Moulin Rouge.
Luhrmann weet de wereld van de Parijse nacht-
club aan het einde van de negentiende eeuw te
combineren met hedendaagse muziek zonder dat
het anachronistisch overkomt. Op die manier is
Moulin Rouge alsnog 120 minuten lang een waar
audiovisueel feest om ten (over)volle van te geni-
eten.

Moulin Rouge speelt in Decascoop en Stu-
dioskoop

VVoor wie van musicals houdt, maar Dancer in the Dark net iets te zwaar
is, biedt Moulin Rouge misschien soelaas. Deze film is het  nieuwe

geesteskind van Baz Luhrmann, die vroeger zijn creativiteit al heeft bewe-
zen met zijn verfilming van Shakespeares Romeo and Juliet. Deze keer is
Luhrmann ‘creatief met muziek’ en aan zijn zijde staan –uiteraard al zin-
gend – Nicole Kidman en Ewan Mc Gregor.
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Volledige agenda is te vinden op:
http://www.student.rug.ac.be
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WINA Oefencantus, Cantus
VGK Oefencantus, 20u
SK Salamander, Cantoravond
Lombrosiana Initiatiecantus + gratis vat, Père Total, 21u, 

VLK Openingscantus, Paviljoentje
VGesK Peter- en Meternamiddag, 15u, Business
VGK Peter- en Meterfuif, 23u, Partyboot Yiha
LVSV Guy Verhofstadt: De Europese uitdaging, 

Auditorium E, Blandijn
KHK Bowling, 20u, Overpoortbowl
GFK Bezoek Korperwelten

MLB Film: Ouvrières du monde, Aud. B, Jozef 
Plateaustraat 22, 19u30

WINA Pintelierstocht
VTK Sportnight, Ucon, 20u
VGesK Filmfestival: Falling, 14u30
VDK Filmavond
Lombrosiana Kickertornooi, Hemelsbreed verschil
Geologica Peter- en Meteravond, Cantus, 19u
Kultureel Konvent Kenningsmakingsdag met alle kulturele

verenigingen, De Brug, 19u-21u

VTK Kroegentocht
VLK Stand-up Comedy, Paviljoentje
VGK Lustrum-cantus, 20u, Salamander

Politeia Openingsfuif
KHK Fuif, 22u, Tequila
Geologica Alive Party, Orbit, gratis toegang

AK Twaalfurenloop, Sint-Pietersplein

WINA Karaoke, Cantus
WC Rolling, Overpoort
VNSU Debat: beeldvorming over de Vlaamse 

Beweging in de media en aan de univer
siteit, Aud. C, Universiteitsstraat

VLK Paviljoenfuif, Paviljoentje



AGENDACULTUUR
•Dinsdag 16 oktober
Falling: the concert fea-
turing, 22u30, Vooruit
Sorelline, choreografie:
Caterine Sagna,  Vooruit-
Domzaal, 20u
Saffraan duo, Logos
Tetrahedron, 20u

•Woensdag 17 oktober
Vooruit geluid, Bobby
Previte, 20u, Vooruit-The-
aterzaal
Och hiere god toch, van
Cyriel Buysse, 20u, The-
ater Tinnenpot

•Donderdag 18 okto-
ber
M+R, vakbeurs voor
meet- en regeltechniek in
de procesindustrie, Flan-
ders Expo

•Vrijdag 19 oktober
Anglofilie vanuit Vlaamse
hoek, Pianokwartet Mar-
cato, 20u30, De Rode
Poort
Informele Europese Top
van regeringsleiders (+
aangepaste animatie)

•Zaterdag 20 oktober
Fingerspitzengefühl, piano
door Wolfgang Watzinger,
20u30, De Rode Poort
Bingo, door Nieuw Gents
Volkstoneel, 19u30,
Gents Centrum voor Volk-
stheater
Na de regen, door The-
ater De Balsemblomme,
Heilig Hart, Heilig Hart-
plein 1
Glastocht in Gent, Org.
Gentse Vereniging voor
Stadsarcheologie vzw,
14u, Sint-Baafskathedraal

•Zondag 21 oktober
Showavond, door Eddy
Wally, Eddy Vroman & Co,
17u, Tartuffe, Botermarkt
4
Mon Petit Chopin, brieven
en werk van Sand en

Chopin, 15u, De Rode
Pomp

•Maandag 22 oktober
Myrddin, eigenzinnige fla-
menco, 22u, De Fantast,
Burgstraat 25
Expressief peniskoken,
Voetweg 44, Gent (+
aangepaste animatie)

•Dinsdag 23 oktober
Evan Parker solo, sopraan-
en tenorsax, 22u, Afkikker,
Sint-Kwintensberg 52
Bezoek het stadsarchief
met stofmasker en
ruimtepak, 14-15u, Stad-
sarchief, Abrahamstraat 13
Carole Rieussec, Logos
Tetrahedron, 20u

•Woensdag 24 oktober
Bijlokeconcerten: East of
Eden, Soefi-dans en -
muziek, De wervelende
derwisjen uit Konya, 20u,
Concertzaal De Bijloke
Och hiere god toch, van
Cyriel Buysse, 20u, The-
ater Tinnenpot

•Donderdag 25 oktober
“Muziek voor de Geesten”,
oude Afrikaanse elementen
binnen een Islamitische
context, 20u, Vooruit-
Domzaal
Concert Gore Slut en Mas-
sis, Org. Democrazy, 21u,
De Centrale 

•Vrijdag 26 oktober
Pincesse Mansia M’Bile,
gevarieerd repertoire van
liederen uit Kongo, 21u30,
De Centrale, Kraankinder-
sstraat 2

Ons industrieel verleden
1750-1900: de vrouw

achter de schermen en
op de barricades, MIAT,

tot 31/12

Tussen hemel en aarde.
Permanente tentoonstelling
over de geschiedenis van
de Sint-Pietersabdij, Kun-
sthal Sint-Pietersabdij, st.-
Pietersplein 9, tot 11/11

Joseph Plateau: 1801-
2001 Leven tussen

Kunst en Wetenschap,
Caermersklooster, Vrouwe-
broersstraat 6, tot 28/10

Luk De Bruyker, 25 jaar
professioneel figurenthe-

aterkunstenaar, EFTC,
Trommelstraat 1, tot 30/10

Pillegift &
Engelenbrood: crusiale

fasen van de levenscyclus.
Een originele kijk op het

leven in Vlaanderen tussen
1850 en nu, Huis van

Aluin, tot 31/12

Internationaal Filmfesti-
val 2001, tot 18/10

Onzegbaar zichtbaar,
kunst van personen met
een psychiatrisch prob-

leem en/of een ver-
standelijk handicap,

Museum Dr. Guislain, tot
14/10/2002

Montagnes Russes, van
Filip Van Luchenne, 20u
Publiekstheater Arca 17,
18, 20, 21, 24, 25, 26

oktober

Schamper geeft 5 vrijkaarten weg voor ‘Freon’, 
fuif met o.a. Latino Dave, Skeem, Brick 9000, DJ Flip
en Slick Nick. Voor meer informatie, mail naar: jur-

gen@schamper.rug.ac.be.


