


Wat zou Gent zijn zonder uw en mijn favori-
ete schertsfiguur Jan Hoet? Alvast een stuk
saaier.  Het haar in Bert Anciaux’ cultuur-
soep organiseert in het SMAK van 28 okto-
ber tot 13 januari CASINO 2001, een inter-
nationale tentoonstelling van de beste jonge
kunstenaars van het moment.  Het jonge
genie dat in grafitti “België barstoel” op de
Rozier heeft gespoten, werd hierbij schan-
delijk vergeten. • Nog een loslopende gek,
maar dan een gevaarlijkere: op 31 oktober is
er een online-debat met Filip Dewinter.
Persoonlijk wens ik de heer Dewinter toe
dronken, verkleed als Marilyn Monroe,
wakker te worden naast twee dode pros-
tituees op een Afghaans marktplein.  Hebt u
zo ook enkele wensen voor de man, surf die
dag dan naar www.studiant.be/politiek en
kies “chatsessie”. • Flanders Expo is de

komende weken duidelijk de place to be.
Op 3 en 4 november is er de langverwachte
Mega Erotica Beurs.  Voor nieuwelingen: dat
is een soort Gay Parade maar dan in een zaal.
• Een gewaarschuwd man is er twee waard:
tegelijk met de Erotica Beurs is er tussen 4
en 6 november de Vakbeurs voor Frituur- en
Snackartikelen in de Expo.  Pas dus maar
goed op als men u geishaballetjes in
tomatensaus aanbiedt. Of als uw dildo een
knapperig korstje heeft natuurlijk.  Meer
info over beide evenementen op www.flex-
po.be. • Nog meer Expo, nog meer ranzige
seks en nog meer frieten: op 10 november is
het jaarlijkse technofeest IYTechno weer
in de stad.  Onder andere Sven Väth, Dave
Clark en Green Velvet zijn al bevestigd.
Tickets kan je best bestellen via 0900/80.800.
• Ook zeer de moeite: op 5 en 6 november

hebben onze toneel-
neven van de Kajton
Cie het Weense
toneelgezelschap
Kunstwärts uitgen-
odigd voor twee
gastvoorstellingen.
Ze zullen Die Präsi-
dentinnen spelen,
een stuk van Werner
Schwab.  Naar ver-
luidt is het een
“ feca l i ëndrama” .
Een ander greepje
uit de aankondiging:
“Alles ist Sprache,
auch die nicht-
Sprache.”  Een
waarheid als een koe
natuurlijk.  We
garanderen dat u
geen fluit zal begrij-
pen van deze (Duit-
stalige) voorstelling,
maar toch zijn zulke
avondjes altijd aan te
raden.  Om 20 uur in
de Minnemeers, 250
frank voor studen-
ten. * Het laatste
fecaliëndrama waar
ik weet van heb,

vond vorige dinsdag plaats in de heren-wc’s
van de Blandijn, enkele minuten voor ik er
binnenkwam.  Er werd waarschijnlijk wel
geen Duits in gesproken. * Heeft u ook die
overheidsposters van “Informatica heeft
vrouwen nodig” gezien?  De mannelijke
informaticastudenten die ik ken, leren me
dat “Informatici hebben vrouwen nodig”
wellicht correcter is. * Dat doet me eraan
denken: in de ARCA speelt van 8 tot 10
november de voorstelling De man die nog
nooit de naaktheid ener vrouw mocht aan-
schouwen. Een toneelstuk van Moritz
Rinke, in regie door Barbara Vandendriess-
che.  Reserveer op 09/225.01.01. * De Vak-
groep Revalidatiewetenschappen en Kine-
sitherapie organiseert een grootschalig
onderzoek naar het valgedrag bij senioren.
Hiervoor gaat men de inwoners van Melle
ouder dan 65, een jaar testen op hun even-
wicht.  Doel is “het persoonlijk leed vermin-
deren en de socio-economische weerslag
verlagen”.  Meer info bij Professor Dirk
Cambier. * Een boek om zeer naar uit te
kijken: Te Koop (uitgeverij Houtekiet). In
dit boek beschrijft een anonieme Gentse
studente haar geheime dubbelleven als
prosituee.  Ze beweert “geen slachtoffer van
de seksindustrie te zijn”, maar zelf gekozen
te hebben om “op een onafhankelijke
manier” haar studententijd te bekostigen.
En zo heeft iedereen zijn kleine waarheid.*
Wist u trouwens dat op dit eigenste moment
het Wereldkampioenschap Turnen
gehouden wordt in Gent?  Wij ook niet.  Dé
kans om jonge, in strakke pakken gestoken
Russinnen ook eens op een legale manier te
begapen, duurt nog tot 8 november.  Het
evenement vindt plaats in de sporthal aan de
Zuiderlaan.  Bel voor meer informatie naar
09/243.88.85.  * Iedere dinsdag organiseert
men om 7 uur in de Brug nog een ander niet
te missen evenement, namelijk de onnavolg-
bare Schamperredactievergadering.  Hebt u
enig journalistiek talent, begeef u dan eens
om 7 uur naar de kelder van het studenten-
huis.  Hebt u dat niet, kom dan ook maar af.
U zal hier volstrekt niet opvallen.

JJeeff  VVaann BBaaeelleenn

WWe beginnen ons bij Schamper stilaan onpopulair te voelen, nu wij als een van de weinigen nog steeds geen
pakje wit poeder hebben gekregen.  Als vergeldingsactie hebben we ons voorgenomen eens heel gemeen

te kijken naar iedere Talibanaanhanger die we tegenkomen.

BBrruuiinnee DDrraammaa’’ss KORT
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De universiteit moet dringend meer aandacht aan haar studentenbeleid besteden. Bij de stu-
dentenverenigingen is er namelijk een nijpend tekort aan financiële middelen en het ziet er
niet naar uit dat het gauw beter wordt. Twee weken geleden heeft de Sociale Raad positief
geadviseerd over het ontwerp van begroting waardoor de studentenverenigingen het met
300.000 frank minder dan vorig jaar zullen moeten stellen. Op een budget van nauwelijks 3,6
miljoen frank is dat veel geld.

Het advies van de Sociale Raad is vreemd genoeg niet geldig: op de vergadering waren er te
weinig stemgerechtigde leden en het advies is dan maar bij consensus aangenomen. Maar de
leden van de Raad van Bestuur zullen zich op vrijdag 9 november 2001 wel op dat advies
baseren om de begroting voor het komende jaar goed te keuren.

Dat zou echter tegen alle principes van de democratie ingaan. Ten eerste zou de Raad van
Bestuur een beslissing nemen op basis van een ongeldig advies. Ten tweede kregen de stu-
dentenverenigingen en de coördinator van de Dienst Studentenactiviteiten (DSA) niet eens
de kans een stevige argumentatie voor een verhoging van het budget op te bouwen. Er zijn
acht conventen en twee tot convent gelijkgeschakelde verenigingen – het studentenblad
Schamper en de Gentse universitaire radio URGent – die tezamen 96 verenigingen overkoe-
pelen. Dat zijn een heel pak mensen en toch zijn ze lompweg genegeerd. Met de begroting
die de coördinator van de DSA, Raf Burm, opgesteld had en waarin er voor de studenten-
verenigingen 100.000 euro of een goede vier miljoen frank gevraagd werd, is er namelijk
helemaal geen rekening gehouden.

Een forse verhoging van het budget is echter meer dan noodzakelijk en niet meer dan
logisch. Dit jaar is de RUG de universiteit met het grootste aantal generatiestudenten en
ondertussen is ook het inschrijvingsgeld nog maar eens gestegen. Ieder jaar komen er
verenigingen bij en die proberen allemaal meer activiteiten te organiseren. Maar dat moeten
ze doen met een budget dat de laatste jaren nauwelijks verhoogd is. Het gevolg? Heel wat
verenigingen die op apegapen liggen en zich slechts met de grootste moeite overeind
houden, hoewel er heel wat interesse is. Dat verschillende verenigingen elk jaar opnieuw
meer vrijwilligers aantrekken, is blijkbaar geen argument. Dat die 96 verenigingen een zeer
belangrijke sociale functie hebben, doet er blijkbaar niet toe. Dat de studenten zich daarvoor
met hart en ziel inzetten, wordt blijkbaar niet geapprecieerd.

De conventvoorzitters willen daarom met een brief aan alle leden van de Raad van Bestuur
duidelijk maken in welke situatie ze zitten. Zij vragen terecht dat er opnieuw gestemd wordt
over de begroting in de Sociale Raad, zodat het ten eerste een geldig advies is waarop de
Raad van Bestuur zich zal baseren en de conventvoorzitters ten tweede een degelijke argu-
mentatie kunnen voorleggen.

De conventvoorzitters mogen er in hun brief eens subtiel op wijzen dat die dames en heren
van de Raad van Bestuur per jaar  vijftigduizend frank voor representatieonkosten krijgen.
Een peulschil? De meeste studentenverenigingen moeten het met minder stellen. Het li-
teraire tijdschrift Sanseveria moet dit jaar rondkomen met 12.000 frank. Het is een wonder
dat zij hun blad nog kunnen uitbrengen. Als er volgend jaar 300.000 frank minder besteed
wordt aan de ondersteuning van de studentenwerking, vrees ik voor het voortbestaan van
Sanseveria en andere keine verenigingen.

Ik hoop dat de universiteit inziet dat ze haar studenten zulke initiatieven niet mag ontzeggen
en dat de Sociale Raad haar best moet doen om een geldig advies te formuleren dat reke-
ning houdt met hun  noden. De studentenverenigingen zijn er nu eenmaal niet alleen door
maar ook voor de studenten.

Tim Van der Mensbrugghe
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De Tobin-taks gaat dezer dagen over ieders
lippen. Alleen Osama Bin Laden lijkt beter
te doen. Het gekke is dat we sinds 11 sep-
tember 2001 al min of meer weten wat we
van onze goede vriend Bin Laden kunnen
verwachten maar dat de meeste mensen
eigenlijk helemaal niet weten waarvoor de
Tobin-taks staat. Voor velen is het een won-

dermiddeltje tegen alle kwalen van de
economische globalisering dat de wereld
een betere plaats zal maken en het leven een
prettiger fase in de cyclus van het al. Tja, en
Bin Laden heeft gevoel voor humor?

Dertig jaar geleden kwam James Tobin met
het idee voor zijn taks op de proppen. Het

gaat concreet om een belasting tegen de
speculatieve kapitaalstromen en fluctuaties
van de wisselkoersen, die de oorzaak
zouden zijn van financiële en monetaire cri-
sissen. In de valutahandel tracht men
namelijk voordeel te halen uit kleine prijs-
verschillen. Een voorbeeld: stel u heeft te
veel euro’s op zak en een of andere Aziatis-
che munt zakt enorm in waarde. Wat doet u
dan? U speculeert en hoopt dat de munt
weer in waarde zal stijgen, en koopt snel een
pak van dat geld. Als de munt inderdaad
opnieuw duurder wordt terwijl een obscure
Zuid-Amerikaanse munt in waarde daalt,
koopt u een flinke voorraad van die laatste

MMaaaarr nniieett  aaaann ZZuuiidd
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Vóór de bewuste vrijdag zat de schrik er
goed in bij de Gentenaars en de ordedien-
sten. Al dat linkse, geëngageerde crapuul
zou wel eens durven overgaan tot rellen. De
stad was donderdagavond al een spookstad.
De enige wagens die rondreden, waren de
robuuste overvalwagens van de politie.
Takelwagens reden af en aan om te lichte
auto’s uit het centrum weg te slepen. Het
linkse, geëngageerde crapuul zou ze wel
eens durven gebruiken als projectiel bij
rellen. Maar het linkse, geëngageerde cra-
puul dat in Gent kwam opdagen had wel
andere dingen te doen dan relschoppen.
Luisteren naar de muziek bijvoorbeeld. Of
zich laten kaalscheren. Of gewoon wat rond-
hangen en genieten van de gezelligheid.

NNaa ïïeevv eerr
Als er al crapuul was in Gent, dan zat het
veilig opgeborgen in de Sint-Pietersabdij,
netjes afgesloten van de buitenwereld door
een horde federale politieagenten. Wat de
heren Europese zakkenwassers er allemaal
bedisselden, was van geen tel. Sla ons dood
als het niet hoofdzakelijk over oorlog en
economie ging. Niets nieuws onder de zon,

nietwaar?

Op het Woodrow Wilson Plein ging het ook
regelmatig over oorlog en economie. Na-
tuurlijk waren de gesprekken en initiatieven

iets naïever. Zo lieten mensen zich
kaalscheren voor de Tobin-taks zonder te
beseffen wat die nu eigenlijk inhoudt en
waarom die niet mogelijk is (zie ‘Tobin or
not Tobin’). Ook werden er slogans tegen
een militair Europa geschilderd. Een beetje
idioot, want slechts als Europa een eigen

defensiemacht heeft, zal het zich echt
onafhankelijk kunnen opstellen tegenover
de Verenigde Staten. Maar dat zijn details.

Het belangrijkste was dat er duizenden
mensen kwamen opdagen om te tonen dat
ze een betere, menselijkere wereld willen.
En dat er zich van die duizenden slechts
enkele klojo’s administratief lieten aan-
houden. Gent stelde daarmee een mooi
voorbeeld en krikte het imago van de
‘democratische globalisten’ flink op in
Europa.
Veel mensen kwamen gewoon omdat het er
heel aangenaam toeven was. Er was een
biertent, enkele kraampjes waar politiek cor-
rect voedsel gekocht kon worden en tal van
organisaties probeerden op soms
ontroerende manieren het publiek te over-
tuigen dat hun maatregelen de juiste waren
om de wereld te verbeteren. Door het uit-
zonderlijk goede weer voor eind oktober
had het gebeuren veel weg van een gezellig
zomerfestival. Vuile Mong en de Vieze Gas-
ten, Luk De Vos, Kommil Foo en andere
muzikale wereldverbeteraars klommen het
podium op en kregen de gewillige massa
zonder problemen op hun hand. Guy Ver-
hofstadt zal het zich beklaagd hebben dat
hij er niet bij was.

HHeett ccrraappuuuull  iiss ggeekkoommeenn

HHartverwarmend. Het vele volk en de goede sfeer aan het Zuid deden
ons bijna vergeten dat er enkele honderden meters verder druk ver-

gaderd werd over de toekomst van de Europese Unie. Vrijdag 19 oktober
2001 werd geen tweede Genua of Göteborg maar het laatste zomerfestival
van 2001.

VVaann ddeerr MMeennssbbrruugggghhee

TT oo bb ii nn  
TToen enkele onverlaten vrijdag 19 oktober 2001 een groot spandoek aan

de achterkant van de Vooruit ophingen met daarop ‘Tobin or not
Tobin?’, kon ondergetekende niet nalaten een diepe zucht te lossen. Toen
hij later op de dag velen met een kaalgeschoren kruin zag rondlopen om
te tonen dat ze radicaal voor de Tobin-taks waren, deed het zuchten hem
wanhopig naar adem happen. Hij legt u uit waarom.



met uw Aziatisch geld. En zo gaat het maar
door. In de praktijk is het allemaal iets
ingewikkelder maar dat is het principe: sur-
fen op de internationale prijsschommeling-
en van de valuta.

Die valutahandel is vele ‘democratische
globalisten’ een doorn in het oog maar ze
beseffen niet dat die handel van groot
belang is voor de functionele leefbaarheid
van de markten aangezien zij zorgt voor uni-
forme prijzen. De Tobin-taks zou de sta-
biliteit van die markten in gevaar brengen en
het risico op monetaire en financiële crisis-

sen juist verhogen. Het eigenlijke doel is
daardoor al voorbijgestreefd.

Het neveneffect zou zijn dat internationale
handel duurder wordt. Dat zou de huidige
investeringen van rijke landen in arme rem-
men. Het gevolg? Nog meer miserie voor de
minder ontwikkelde landen. Zijn voor-
standers van Tobin-taks nu mensen met een
slecht karakter of hebben ze een gebrek aan
economisch doorzicht? We geven ze het
voordeel van de twijfel en gokken op het
laatste.

Maar het grootste bezwaar tegen de Tobin-
taks is van praktische aard. Om de belasting
efficiënt te laten werken, moeten álle landen
van de wereld eraan meedoen. Er moeten
maar enkele belastingparadijzen zijn en het
hele systeem zakt als een pudding in elkaar.
En u weet net zo goed als ik dat die belas-
tingparadijzen het zichzelf niet moeilijk
zullen maken en fier zullen zeggen: “Tobin?
My ass!”
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VVaann ddeerr MMeennssbbrruugggghhee

MMeeee mmeett ddee mmaassssaa
BBeettooggiinnggeenn llookkkkeenn vveeeell  vvoollkk

De eerste betoging vertrok om 12.30u aan
de Dampoort. Het ging om een protestmars
van Internationaal Verzet en Red Dragon.
Een heel kleurrijk gedoe, met rode vlaggen
met Ché Guevara’s kop erop, rode plas-
ticzakjes met Ché Guevara’s kop erop en
een grote rode draak die van ver ook wel iets
had van Ché Guevara. U begrijpt het, we
hebben het over het behoorlijk linkse volk
dat nog niet doorheeft dat het socialisme en
het communisme niet werken en dat
economie – een andere dan de
planeconomie welteverstaan – een tamelijk
noodzakelijk iets is als je met meer dan zes
miljard menselijke exemplaren op deze
kleine aardkloot probeert te overleven. Slo-
gans als “Wij zijn tegen de Europese Unie en
tegen het België dat mee oorlog voert!” zijn
uiteraard niet van de lucht en je zou ze nog
bijna gelijk geven ook als ze dan eindelijk
zouden ophouden zulke onzin te verkopen.
Wij op Schamper vragen ons af waarom die
mensen niet meteen naar Cuba verhuizen.

Een andere grote betoging die aan de
Dampoort vertrok, was die van de vakbond-
en. Zij distantieerden zich nogal duidelijk

van bovenvermelde sujetten en zetten het
en masse op een drafje om toch maar niet
verstrengeld te geraken in de betoging van
het linkse gespuis. We konden ze geen

ongelijk geven. Voor een keer. Want de laat-
ste tijd hebben de vakbonden iets te veel
met de voeten van de burger gerammeld.
Karel De Gucht mag snel werk maken van de

beperking van het stakingsrecht. Overigens
komt het geheul van de vakbonden met de
‘democratische globalisten’ nogal hypocriet
over: het kapitalisme bestaat maar dankzij
de koopkracht van het volk en nergens
anders heeft het volk het materieel zo goed
als in het kapitalistische Westen. En ik heb
geen van hen horen zeggen dat hij liever
voor een hongerloon sigarenhulzen zou
maken in Cuba.

Om 19u vertrok de laatste optocht aan het
Zuid. Het was meteen de grootste. Duizen-
den jonge mensen trokken door Gent voor
een fijne avondwandeling. Deze keer geen
verziekende aanwezigheid van rode plas-
ticzakken maar een massa die maar één, sim-
pel dingetje wou: een betere wereld zonder
racisme, fascisme, onverdraagzaamheid en
wat nog niet al. Maar toen enkele
(Amerikaanse?) jongeren vanuit hun zolder-
kamer een Amerikaanse vlag lieten wap-
peren op het moment dat de stoet
passeerde, konden enkele idioten het niet
laten ze de termen “Racisten!” en “Fascis-
ten!” naar het hoofd te smijten. Toch één
ding waar sommige wereldverbeteraars een
beetje last van hebben: een gebrek aan
ironie en tolerantie. Zullen ze het ooit leren?

EEen drietal grote betogingen trokken vrijdag 19 oktober 2001 door de
stad. Tot rellen kwam het niet, maar soms hadden we zelf zin het

waterkanon boven te halen om sommige manifestanten weer met hun
voetjes op de grond te brengen. Stompzinnige slogans zijn nooit ons ding
geweest.

VVaann ddeerr MMeennssbbrruugggghhee

OOrr nnoott  TToobbiinn??



6

Het is alweer vijf jaar geleden dat de RUG
aankondigde dat ze in blijde verwachting
was van een nieuwe home. De nieuwe spruit
moest het stijgende aantal studenten op-
vangen en het ontwerp ervan was veel-
belovend. Het complex zou bestaan uit 253
studio’s, elk met een grootte van 22m2,
inclusief een persoonlijke badkamer en een
keukentje. Verder zou de home ook
beschikken over een feestzaal, een biblio-
theek, een studeerruimte en een wasserette.
Buiten zouden er een tuin met vijver en een
ruime parking worden aangelegd. Maar het
project bleek veel te ambitieus. Ten gevolge
van financiële en milieuproblemen werd er
afscheid genomen van de vijver, de
fuifruimte, een deel van de parkeerruimte
en een zestigtal studio’s. Heel even leek het
erop dat het nieuwe home’pje een stille
dood zou sterven, nog voor het geboren
was. 

Op 18 november ‘99 zag de kleine uk dan
toch het daglicht op de terreinen van cam-
pus De Sterre. Niemand minder dan minis-

ter van onderwijs Marleen Vanderpoorten
mocht de eerste steen van het gebouw op
zijn plaats mikken. Heel wat stenen verder
staat daar nu Home B. De Vriese, zeg maar
Home Bertha. Mevrouw De Vriese was
eind vorige eeuw de eerste vrouwelijke
assistente aan de RUG, aan de Faculteit
Geneeskunde. Ze heeft nooit de kans gekre-
gen om het tot docente te schoppen, omdat
dat destijds ‘niet stond’. Niet dat een home
naar haar noemen dat onrecht goed maakt,
maar het is toch een mooi gebaar.

Kinderziektes
Zo’n 180 apetrotse studenten verhuisden
begin oktober hun hele hebben en houden
naar de nieuwe studio’s van Home Bertha.
Op dat eigenste moment werd de lift echter
ook geverfd, zodat het in de trappenhal
dagenlang een woest zwetend op en neer
was van studenten en studentinnen met hun
meest intieme bezittingen. Die spulletjes
werden uiteindelijk hijgend en puffend
geploft in kamers van een knus McDonalds-
oranje of een rustiek industrieel groen. De

manier waarop men de twee kleuren aan de
respectieve studenten had toegewezen,
berustte op een zwaar stochastische toevals-
berekening, veel te moeilijk om aan studen-
ten uit te leggen, en in ieder geval veel te
ingewikkeld om de studenten achteraf nog
onderling te laten wisselen. 

Daar gaan we echter niet over klagen, want
de studio’s zijn echt wel heel ruim! Enkele
studenten, al jarenlang de Home Astridnorm
gewoon, moesten zelfs ijlings in behande-
ling wegens een spontaan uitbrekende ago-
rafobie. In deze euforie vergeven we dus
simpele mankementen als warm en koud
water die omgewisseld zijn, flinterdunne
verf die met plakband en poster en al van de
muren komt gewapperd, en het levendige
waterbiotoop voor libellen en salamanders
daar waar men het voetbalveldje beloofd
had. Al bij al zijn de bewoners dus knap
tevreden.

FFaacceelliiffttss
Gelijktijdig met de bouw van home Bertha is
de RUG ook gestart met renovatiewerken
aan de vier andere homes. Deze waren (zijn)
immers sterk verouderd en hadden dring-
end nood aan een strenger veiligheids-
beleid. Hoewel de studenten hierover al

HHooeerraa,,  hheett  iiss een meisje!

GGent heeft er sinds het begin van het academiejaar een nieuwe studen-
tenhome bij. Die is er echter niet zonder slag of stoot gekomen.

Ondertussen is men ook druk bezig geweest met een renovatie van de
bestaande homes. Een overzicht.

OOvveerr ddee ggeebboooorrttee vvaann een nieuwe home

De ruime kamers veroorzaakten her en der een agorafobie-aanval.
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jaren klachten hadden, werd er van bovenaf
pas gereageerd toen een aantal homebe-
woners begin 1999 het rectoraat bezetten.
Sindsdien werden er al een aantal reno-
vatiewerken uitgevoerd en werden er een
aantal maatregelen genomen om de vei-
ligheid in de homes te verhogen. Deze
zomer zijn er opnieuw een aantal aanpassin-
gen doorgevoerd. 

In de homes Astrid, Fabiola en Vermeylen
zijn er opfrissingswerken uitgevoerd. Dit
houdt onder andere in dat er nieuwe
meubelen zijn aangekocht. (Schamper heeft
vooral veel belangstelling voor de knappe
bureaukastjes met slot, waarvan de sleutel-
tjes echter wel door de schoonmaaksters
worden bijgehouden, uit angst dat de stu-
denten ze zouden kwijtspelen. En natuurlijk
prijzen we ook het doortastende inzicht van
de architect die het stopcontact en de
lichtschakelaar van de lavabo verstopt heeft

achter de spiegeldeurtjes. Vooral zeer han-
dig als je je smoelwerk wil bestuderen tij-
dens het scheren.). Naast de opfriss-
ingswerken worden er in de loop van dit jaar
nog veiligheidsinstallaties aangebracht. 

In home Fabiola wordt er gezorgd voor een
telefoon- en kabelaansluiting en toegang tot
het internet. Deze werken zouden normaal
afgerond moeten worden begin december. 
Home Boudewijn beschikt vanaf nu ook
over een cyberruimte, waar bewoners van de
home gebruik kunnen maken van een pc en
kunnen inpluggen met hun laptop.

Om de veiligheid te verhogen, beschikt elke
homebewoner vanaf nu over een toegangs-
badge met daarop de naam van de eigenaar
en de naam van de home waar hij verblijft.
Op deze manier kan de toegang tot de
homes worden beperkt tot de eigenaars van
zo’n badge.

De speciale overlegcommissie, die moet zor-
gen voor een beter contact tussen de stu-
dent en het beheer, blijft behouden. In deze
commissie zetelen naast het bestuur ook
afgevaardigden van elke home en leden van
de GBO, de dienst Gebouwen, Beheer en
Onderhoud. Deze laatsten houden zich
bezig met technische problemen. Studenten
kunnen bij deze commissie terecht met hun
vragen en klachten. Met deze maatregels is
er zeker al een stap in de goede richting
gezet, maar toch zal het de RUG nog bloed,
zweet en vooral veel geld kosten alvorens de
homes volledig in orde zijn. Maar ja, nie-
mand heeft ooit beweerd dat kinderen
grootbrengen goedkoop is. `

Met dank aan Rita Poppe, coördinator van
de Dienst Huisvesting.

 iss eeeenn mmeeiissjjee!!
 vvaann eeeenn nniieeuuwwee hhoommee

AAnnkkee && RRuubbeenn
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Studerende ouders, het fenomeen bestaat, maar
ze zijn zeldzaam. Wij, met al onze connecties, wis-
ten ze toch te vinden, maar jullie hadden natuur-
lijk niet minder van ons verwacht. Mama’s en
papa’s aan de universiteit: wie zijn ze? Wat doen
ze? Een portret! 

Bart studeert Diergeneeskunde en begint dit jaar
aan zijn tweede Proef. Naast het dissecteren van
koeienmagen en steriliseren van katjes houdt hij
zich ook nog bezig met pampers verversen en
flesjes opwarmen. Bart is namelijk ook de trotse
papa van een negen maand oude baby.

Terwijl Bart ons te woord staat,  speelt mama Lies,
die weer een ronde buik vooruit steekt, met baby
Julie op het bed. Door de vele kreetjes en het
gelach ziet dit er een idyllisch tafereeltje uit, maar
wij weten wel beter! We zijn op zoek naar drama-
tische verhalen over gescheurde pampers,
kinderziektes en nachtenlange huilbuien. 

SCHAMPER: We kunnen het niet laten om te

vragen: was Julie een ongelukje of hadden jullie
dit op voorhand gepland?
Bart: “Nee, toen Lies zwanger werd van Julie was
dit niet gepland, maar we hebben er nog geen
moment spijt van gehad. Lies is nu weer zwanger,
maar deze keer was het wel een bewuste keuze.”

SCHAMPER: Waar verblijft Julie als jij naar de
les bent?
Bart: “Ik sta er gelukkig niet alleen voor. Als kop-
pel heb je veel hulp aan elkaar. Het feit dat ik naar
de les moet, is ook geen probleem, want Lies
zorgt overdag voor Julie en sinds kort gaat ze ook
naar de crèche. Daar kunnen kindjes al vanaf vijf
weken oud terecht, maar wij hebben Julie pas na
acht maanden ingeschreven.” 

SCHAMPER: Zijn jouw proffen op de hoogte van
jouw situatie en kun je op begrip rekenen?
Bart: ”Ik zou absoluut niet weten of mijn proffen
op de hoogte zijn. Bij de geboorte heb ik een
kaartje naar het Decanaat gestuurd, maar daar
hebben we nooit enig antwoord op gekregen. Er

is trouwens nogal een grote afs-
tand tussen de studenten en de
proffen in onze richting. We zit-
ten dan ook met een grote groep
samen en de proffen kunnen niet
iedereen persoonlijk kennen. We
weten dus niet zeker wie er alle-
maal van op de hoogte is, alleen
van de crèche en de huisvestings-
dienst zijn we zeker dat ze het
weten.” 

SCHAMPER: Hoe reageren je
medestudenten, aangenomen
dat ze het weten?
Bart: “We zitten ongeveer met
tweehonderd mensen in de
tweede Proef en ik denk wel dat
iedereen het weet. Zoiets doet
toch onvermijdelijk de ronde. We
nemen Julie ook mee naar de
proclamatie dus dan is het voor
iedereen wel duidelijk. Totnog-
toe hebben we enkel positieve

reacties gekregen.We kregen na de geboorte
zelfs veel medestudenten over de vloer om ons
te feliciteren. Ik weet natuurlijk niet wat er alle-
maal achter mijn rug om gezegd wordt, maar
voor zover ik weet, neemt iedereen het heel
goed op.”

SCHAMPER: Hoe zit het eigenlijk tijdens de blok
en de examens? Valt het mee om al die leerstof
in je hoofd te rammen met een krijsende baby
in de buurt?
Bart: ”Ik kan niet zeggen dat ik daar al veel last
van gehad heb. Julie is in het begin van januari
geboren. De moeilijkste maand is februari, dus
nog rijkelijk voor de blok begint. Ze is gelukkig
ook een gemakkelijke baby. (Daar gaan onze
verwachte horrorverhalen! red.) Als het echte
blokwerk begint, neemt Lies haar trouwens mee
naar huis zodat ik het weekend voor mij alleen
heb.”

SCHAMPER: Hebben jullie contact met andere
studenten met kinderen? Of  zijn er speciale
‘student-parent’ clubjes of zo?
Bart: “Nee. We kennen  ook niemand die in
dezelfde situatie zit. Het feit dat ik papa ben,
belemmert mij trouwens ook niet om met vrien-
den uit te gaan en een normaal studentenleven te
leiden.”

SCHAMPER: Is het volgens jullie  mogelijk  om
als alleenstaande moeder of vader je studies tot
een goed einde te brengen?
Lies: “Ik denk wel dat het mogelijk is, maar het
zou heel zwaar zijn en je zou enorm veel karakter
moeten hebben. Je kindje zou dan heel veel tijd
in de creche moeten doorbrengen.”
Bart: “Volgens mij is het wel mogelijk, maar je
ziet je kind niet meer opgroeien als het van ’s
morgens vroeg tot ’s avonds laat in de crèche zou
zitten. Dan moet je voor jezelf prioriteiten stellen.
Het hangt trouwens ook sterk van de richting af.
Veel of weinig lessen en practica spelen een grote
rol om je studies met ouderschap te com-
bineren.”

Voor Sophie uit de eerste licentie Germaanse is
de situatie helemaal anders.  Sophie is dertig en
gegradueerd verpleegkundige.  Haar levensloop
was zo conservatief als Vlaamsche klei: afge-
studeerd – getrouwd – mama van een dochter
en parttime verpleegster.  Tot ze van de dokter te
horen kreeg dat ze reuma had en haar verpleeg-
sterwerk best kon laten. 

TThhee MMaammaass aanndd tthhee PPaappaass
HHet curriculum van een doorsnee student: uitslapen, naar de les, bak

frieten eten, nog wat les als het écht moet, in één of andere vereniging
de flauwe plezante gaan uithangen, ’s avonds zoveel mogelijk zuipen om
je imago recht te houden, op je knieën op zoek naar je kot, uitslapen,...
Het studentenleven is toch zwaar! Het is een mysterie hoe we het allemaal
kunnen volhouden. Beeld je dan maar eens in dat iemand je tijdens je stu-
dies ook nog komt vertellen: ‘Proficiat, u wordt mama (of papa)’.



ass
Sophie: “Toen had ik twee mogelijkheden:
ofwel de rest van mijn leven in de zetel zitten
ofwel iets anders beginnen.  Het werd Ger-
maanse en daar heb ik voorlopig absoluut geen
spijt van.”

SCHAMPER: Je had ook huismoeder kunnen
worden.  Waarom heb je toch dit risico
genomen?
Sophie: “Na de diagnose ben ik een jaar thuisge-
bleven en het was zowel voor mij als voor mijn
echtgenoot duidelijk dat ik dat niet de rest van
mijn leven kon blijven doen.  Ik werd gewoon
gek.  Zo’n groot risico was het dus niet: ik had
gewoon niets te verliezen.”

SCHAMPER: Was je omgeving meteen enthousi-
ast toen je zei dat je op 28-jarige leeftijd opnieuw
ging studeren?
Sophie: “Ja, eigenlijk wel.  Vooral mijn
echtgenoot Ward heeft me enorm aangespoord
om opnieuw te gaan studeren.  Zonder zijn steun
had ik er natuurlijk nooit aan kunnen beginnen.
Maar ook mijn moeder, schoonmoeder, vrien-
den en kennissen hebben me de laatste jaren
ongelooflijk hard gesteund.”

SCHAMPER: Is de druk om te slagen niet extra

groot voor jou?  
Sophie: “Dat weet ik zo niet.  De druk in de
tweede kan was in ieder geval groter dan in
eerste kan.  In de eerste kandidatuur had ik
immers niks te verliezen, maar in de tweede kan
stonden er drie maanden vakantie op het spel.
En die vakantie heb ik nodig.  Niet per se voor
mij, maar vooral voor mijn dochtertje Lore.”

SCHAMPER: Weet je al wat je na je studies gaat
doen ?
Sophie: “Ik heb het eigenlijk afgeleerd om plan-
nen op lange termijn te maken.  We zien wel.”

SCHAMPER: Het studentenleven dan.  Hoor jij
er gewoon bij of voel je je wat een buitenstaan-
der ?
Sophie: “Ja, dat valt me echt enorm mee.  Ik had
wel verwacht een beetje een buitenstaander te
zijn, maar vanaf de eerste dag ben ik gewoon in
de groep opgenomen.  Niemand stoort er zich
aan of behandelt mij anders dan de andere stu-
denten.  Gelukkig maar.”

SCHAMPER: En het wilde Gentse uitgangsleven?
Sophie: “ Ik heb het gevoel dat ik dat allemaal al
eens heb gehad.  Naarmate je ouder wordt, krijg
je een andere behoefte aan uitgaan.  Het is na-

tuurlijk wel moeilijker voor mij; ik kan alleen uit-
gaan als ik een babysitter vind voor Lore.  En ja, ik
ga minder uit dan de meeste studenten, maar
nog altijd genoeg voor mij, hoor.”

SCHAMPER: Heb je eigenlijk een speciale
studiebeurs of een begeleidingsprogramma ?
Sophie: “Niks.  Ik weet ook niet of zoiets bestaat.
Ik heb wel gehoord dat de universiteit een
kinderkribbe heeft, maar ik heb begrepen dat die
niet echt bedoeld is voor kinderen uit stabiele
gezinnen.  Ik zou er anders waarschijnlijk ook
geen gebruik van maken.”

SCHAMPER: Is er iets dat de universiteit wel voor
jou zou kunnen doen ?
Sophie: “Een parkeerkaart voor op het Sint-
Pietersplein!  Om zoveel mogelijk tijd te sparen,
neem ik namelijk altijd de auto.  Maar zoals je
weet, is parkeren niet evident in Gent.”

Als u ook in een bijzondere studiesituatie zit en
denkt dat de Universiteit Gent u kan helpen,
neemt u best contact op met mevrouw Selime
Kokur van de Sociale Dienst, tel. 09/264.70.78.

MMaarriijjkkee && JJeeff

TTuusssseenn ppaappflfleess eenn ccuurrssuussbbllookk

advertentie

advertentie
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Peperdure inschrijvingsgelden zodat je om
te kunnen studeren zware leningen moet
aangaan. Universiteiten die draaien volgens
de wensen van de bedrijven die hen spon-
soren. Dat is zowat het doembeeld dat bij
sommigen leeft als ze denken aan een
volledig geliberaliseerd onderwijs. Nog erger
dus dan de al vaak gewraakte Bolognaverk-
laring. Terecht?

DDiieennss tteenn
Vrijhandel, dat was het antwoord van de
kapitalistische landen op de economische
crisis van voor de Tweede Wereldoorlog. En
ook wel een beetje op de schijnbare suc-
cesstory van het communisme. In 1947 werd
gestart met de GATT (General Agreement
on Tariffs and Trade): die moest een raam-
werk bieden om het internationaal verkeer
van goederen te bevorderen en handels-
geschillen te regelen. In verschillende
onderhandelingsronden kreeg de GATT
steeds meer inhoud, totdat in 1994 werd
beslist om ze te laten overvloeien in een
nieuwe organisatie, de WTO

Eind jaren negentig was het goederenver-
keer, althans in theorie, al grotendeels geli-
beraliseerd. Maar nog niet alle markten
waren vrijgemaakt: de volgende begeerde
bruid was de commerciële dienstensector.
Die neemt een groot deel van de economis-
che activiteit voor haar rekening, maar is
proportioneel gezien ondervertegen-
woordigd in het internationale handelsver-
keer. Met het oog op de liberalisering wer-
den de GATS (General Agreement on Trade
in Services) opgestart. Vanaf hier wordt het
interessant voor het hoger onderwijs.

Eerste belangrijk punt als je gaat onderhan-
delen is weten waarover je praat. Spijtig
genoeg weten al die belangrijke mensen dat
niet, want ‘commerciële dienst’ wordt ner-
gens gedefinieerd. Gevolg : onduidelijkheid
troef over wat nu wel en wat nu niet gelibe-

raliseerd moet worden. ‘Commerciële dien-
sten’ is immers een vage omschrijving die
vele ladingen dekt. Volgens de WTO
behoren alleen diensten die van een over-
heid uitgaan tot de uitzonderingen. Die
mogen wel geen commerciële basis hebben
of andere organisaties beconcurreren. Prak-
tische voorbeelden die de WTO zelf geeft
zijn sociale zekerheid en Onderwijs.

SSuu bb tt iieell
Maar zo eenvoudig is het natuurlijk nooit.
Het probleem is immers dat er op wereld-
vlak enkele onderwijssystemen botsen.
Enerzijds is er een stelsel van onderwijsin-
stellingen die door de overheid georga-
niseerd en/of gesubsidieerd worden,
anderzijds zijn er ook privé-initiatieven die
volledig op commerciële leest geschoeid
zijn. Dergelijke instellingen proberen,
geheel in de lijn van de marktlogica, te
groeien en zoeken dus andere markten waar
ze ook hun diensten kunnen aanbieden. Zo
zou een Amerikaanse instellling een univer-
siteit in Koeweit kunnen controleren. U
betaalt als zoon van een of andere sjeik het
peperdure inschrijvingsgeld, de Amerikanen
leveren dan het onderwijs en de diploma’s.
Dergelijke importering van onderwijs is een
stevige business aan het worden.

Maar er zijn een paar vervelende landen die
in de weg staan. Onder andere bij ons is
onderwijs publiek georganiseerd en worden
niet automatisch alle diploma’s erkend. Een
lelijke streep door de rekening van de han-
delaars in onderwijs, die dergelijke
beperkingen liefst uit de weg geruimd
zouden zien. Dan kunnen ze in alle landen
hun onderwijs te koop aanbieden, en
draaien hun universitaire bedrijfjes op volle
toeren. Een ander element dat hen hindert,
is de subsidiëring van het hoger onderwijs
door de overheid. In hun ogen is dat con-
currentievervalsing, en moet meteen maar
het hele boeltje geliberaliseerd worden. De

GATS-onderhandelingen zijn een ideaal
middel om het subsidiesysteem af te voeren.

CC ee nn tt ee nn
Geld, daar draait het tenslotte allemaal om.
Want als de liberalisering wordt doorgezet,
hangt er boven het Vlaamse onderwijs een
knoert van een zwaard van Damocles.
Onderwijs wordt dan een koopwaar zoals de
in de titel vermelde bananen. De pessimis-
ten zien de inschrijvingsgelden de pan uitri-
jzen en onderwijsinstellingen geprivatiseerd
worden. Ook de kwaliteitscontrole op het
onderwijs, nu een zaak van de overheid, zou
op de helling komen te staan. Kortom: in
het slechtste geval wordt hoger onderwijs
een soort supermarkt waar je naar eigen
goeddunken een opleiding naar keuze kunt
kopen, en waar niemand de kwaliteit van je
opleiding kan garanderen of controleren.

Deze maand was er echter opeens een
krachtig signaal tegen het vrijhandelverhaal.
Enkele Europese en Noord-Amerikaanse
verenigingen van universiteiten sloten een
akkoord waarin ze ervoor pleiten dat onder-
wijs van openbaar belang is en moet blijven.
Het vrijmaken van het onderwijs zou, alles in
overweging genomen, enkel negatieve
effecten hebben. Blijkbaar heeft het gezond
verstand het gehaald van het kapitalistische
denken. Onderwijs is immers een basisrecht
dat in vele internationale verdragen is vast-
gelegd. Vooral voor ontwikkelingslanden is
eigen hoger onderwijs een cruciale factor in
hun pogingen zich uit het slop te halen.
Concurrentie van buitenlandse instellingen
is financieel en cultureel een ramp voor
dergelijke gebieden.

De politieke wereld heeft nu een krachtig
signaal gekregen. In Vlaanderen heeft de
VLIR, de Vlaamse Interuniversitaire Raad,
het akkoord voorgelegd aan Minister van
Onderwijs Marleen Vanderpoorten. Die
heeft echter nog niet gereageerd. Ze vecht
waarschijnlijk liever robbertjes uit met de
andere onderwijsniveaus.

UUnniieeffss zziijjnn ggeeeenn bbaannaanneenn

NNa de handel in goederen, ook de handel in commerciële diensten op
mondiaal vlak liberaliseren. Dat is de bedoeling van de GATS-onder-

handelingen die in 1995 gestart werden tijdens de top van de WTO (World
Trade Organisation) in Uruguay. Een van de diensten die zou moeten wor-
den vrijgemaakt is het hoger onderwijs. Maar de universiteiten uit Noord-
Amerika en Europa protesteren.

WWTTOO kkrriijjggtt  tteeggeennkkaannttiinngg

TToomm DDee PPaaeeppee



Vorig jaar kreeg de Dienst Studentenac-
tiviteiten (DSA) 7 miljoen frank voor zijn
werking. Daarin zitten personeels- en
algemene kosten en de subsidies voor de
studentenverenigingen. Die laatste bedra-
gen 3,6 miljoen frank voor bijna honderd
verenigingen. Ter vergelijking: de Leuvense
Overkoepelende Kringorganisatie krijgt 12,3
miljoen voor zijn werking. Door een
administratief foutje op het ministerie
van Onderwijs was dat een half miljoen
minder dan voorzien. Toch mag Leu-
ven niet klagen.

BBoovveenn wwaatteerr
De Gentse studentenverenigingen kla-
gen uiteraard wel. Ieder jaar komen er
verenigingen bij maar toch worden de
subsidies niet verhoogd. Vorig jaar
steeg het budget met 300.000 frank,
omdat de verenigingen uit De Brug
naar een ander gebouw zouden ver-
huizen. Die verhuis ging echter niet
door en de 300.000 frank extra werden
gebruikt voor de subsidies.

Voor sommige conventen, de organen
die de studentenvereniging overkoepe-
len, was die verhoging geen overbodige
luxe. Zo zijn er verschillende verenigingen
van het Kultureel Konvent (KK) die slechts
met de grootste moeite het hoofd boven
water houden, zoals bijvoorbeeld het uni-
versitair studentenorkest Tempi Misti. Raf
Burm, de coördinator van de Dienst Stu-
dentenactiviteiten (DSA), maakte daarom
een onwerp van een begroting op waardoor
de subsidies naar om en bij de 4 miljoen
frank opgetrokken zouden worden.

OOnn ggeelldd iigg
In de ‘wandelgangen’ was die verhoging al
een feit. Op de Sociale Raad van twee weken
geleden bleek dat echter verre van waar te
zijn. Volgens het ontwerp van de begroting
van de Studentenvoorzieningen worden de
subsidies teruggeschroefd naar 3,3 miljoen.
De Sociale Raad gaf een positief advies voor
dat ontwerp. Op vrijdag 9 november 2001

wordt er op basis van dat advies een beslis-
sing genomen in de Raad van Bestuur van de
RUG.

Maar het advies van de Sociale Raad is niet
geldig. Er waren namelijk niet genoeg
stemgerechtigde leden. Het advies is bij con-
sensus gevormd. Technisch wil dat zeggen

dat de studenten eigenlijk niet geraadpleegd
zijn: een ongeldig advies is een advies zon-
der waarde. Er is dus geen advies waarin de
studenten inspraak hadden. Als de Raad van
Bestuur een correcte beslissing wil nemen,
moet de Sociale Raad opnieuw
samenkomen om een geldig advies te for-
muleren over de begroting van de Studen-
tenvoorzieningen.

MMoo ttiivvaattiiee
Dat geeft de conventsvoorzitters en coördi-
nator Raf Burm de kans een degelijke argu-
mentatie op te stellen. Bij de beslissing over
de begroting was die er niet. De voorzitster
van de Sociale Raad, Angela Van De Wiel
moest dan ook besluiten dat het moeilijk te
motiveren viel opnieuw 300.000 frank extra
te vragen. “Ik zou er persoonlijk geen pro-
bleem mee hebben als het budget voor de
studentenverenigingen zou stijgen. Maar

daarvoor moet Burm wel een serieuze argu-
mentatie aandragen en dat is niet gebeurd.”

Burm geeft toe dat zijn motivatie op de
Sociale Raad niet duidelijk genoeg was. “Ik
had dan ook totaal niet verwacht dat we het
met 300.000 frank minder zouden moeten
stellen. Pas op het laatste moment wist ik
wat er in het ontwerp van de begroting
stond. Er was geen tijd meer om met de con-
ventsvoorzitters te overleggen en een
degelijke motivatie op te bouwen.” Maar vol-
gens Burm kan de universiteit eigenlijk niet

anders dan het budget voor de stu-
dentenverenigingen te verhogen.
“Het komt erop aan hoeveel
belang de universiteit hecht aan
studentenwerking. De student is
alles waar het om draait aan deze
instelling. Maar de universiteit
investeert slechts 3,3 miljoen in
studentenwerking.”

Burm vindt dat de studenten-
verenigingen daardoor miskend
worden in hun functie. “Zorgen zij
niet voor het sociale weefsel onder
de studenten? Maken vooral zij de
universiteit niet aantrekkelijk?
Informeren zij de medestudenten
niet over het reilen en zeilen bin-
nen het universitaire wereldje?” De
coördinator heeft de indruk dat de

studentenverenigingen slechts krijgen wat
er op de begroting van de universiteit over-
schiet . “Is het niet cynisch vast te stellen dat
de mooie verdieners van de Raad van Be-
stuur vijftig duizend per lid krijgen voor re-
presentatieonkosten? Dat komt neer op zo’n
1.600.000 frank. Dat is dan blijkbaar niet te
veel. Alleen als er bijvoorbeeld 200 frank van
het inschrijvingsgeld gereserveerd wordt
voor studentenwerking, heeft de Raad van
Bestuur een criterium om een budget vast te
leggen voor de studentenverenigingen.”

De conventsvoorzitters zijn zinnens een
brief te schrijven naar de leden van de Raad
van Bestuur. Zij hopen de raadsleden
duidelijk te maken dat er nood is aan een
écht studentenbeleid aan de universiteit.

11

VVaann ddeerr MMeennssbbrruugggghhee

SSttuuddeenntteennbbeelleeiidd sscchhiieett  tteekkoorrtt

DDe Sociale Raad heeft positief geadviseerd over het ontwerp van  begro-
ting waarin de studentenverenigingen 300.000 frank subsidies minder

dan vorig jaar krijgen. Dat advies is niet geldig. Toch zitten de studenten-
verenigingen met de handen in het haar.

FFiinnaanncciiëëllee ttooeessttaanndd vveerreenniiggiinnggeenn

Raf Burm: “De student is alles waar het om draait aan de
universiteit.”

Foto: V.Janssens
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BBrraaeecckkmmaann eenn DDeevvoolder over klonen

In hun essay Copyright richten de auteurs
zich in de eerste plaats op reproductief
kloneren, kloneren dat gericht is op voort-
planting. Zij verkiezen het gebruik van de
term kloneren als werkwoord boven de term
klonen om verwarring met de meer-
voudsvorm klonen te voorkomen. Scham-
per had een gesprek met de auteurs.

AAcchhtteerrggrroonndd
SCHAMPER: In jullie boek plaatsen jullie
kloneren binnen het debat van de biotech-
nologie. Denken jullie dat de negatieve
visie over kloneren voortkomt uit de afkeer
die in de maatschappij over de biotech-
nologie bestaat?
Johan Braeckman: “Ik zou niet direct
spreken over een rechtstreeks gevolg maar
het is wel dezelfde cluster van argumenten
die je terugvindt. Men heeft een aantal waar-
den of een aantal opvattingen over hoe het
menselijk gedrag zou moeten zijn, over wat
goed en kwaad is, en dan denkt men dat
zowel in de biotechnologie als in kloneren
een grens wordt overschreden.”
Katrien Devolder: “Ik denk dat er ook al-
tijd een zekere angst bestaat als mensen niet
precies weten waarover iets echt gaat; dat
mensen vlug bang worden als ze niet goed
geïnformeerd zijn, en meteen denken aan
doemscenario’s. In de media wordt er dan
ook heel vaak in termen van ‘Frankenstein’
gesproken. En door die sciencefiction ver-
halen zitten mensen ook  makkelijk met
negatieve connotaties in hun achterhoofd.”

SCHAMPER: Dus wat je in romans en ver-
halen over kloneren kan lezen, is blijkbaar
ook voor een deel verantwoordelijk voor de
negatieve gevoelens?
Braeckman: “Cultuurhistorische aspecten
spelen een grote rol in dit debat. Neem
bijvoorbeeld die sciencefiction literatuur. De
overweldigende meerderheid aan boeken

over kloneren, schildert dit kloneren
negatief af. Er zijn moderne mythes,
Frankenstein, de Golem, de toekomstvisies
van Aldous Huxley, en men appelleert
daaraan. Ook omdat men weet dat dit soort
dingen bekend zijn bij de brede massa. Je
moet maar over Frankensteinfood spreken,
in de context van genetisch gemanipuleerd
voedsel, en mensen weten wat je bedoelt.
Dat vertroebelt het debat, het is niet de
manier waarop je de discussie mag voeren.
Zo krijg je immers geen helderheid en
transparantie, maar je zaait angst en verwar-
ring. Je doet in feite aan desinformatie.”
Devolder: “In de media weet men door-
gaans wel waar het precies over gaat, maar
alleen al door het woordgebruik, of door het
verwijzen naar deze Frankensteinverhalen,
roept men bij de mensen negatieve gevoe-
lens op, zelfs al is het artikel voor de rest
duidelijk.”

CC oo nn tt rr aa
SCHAMPER: Een belangrijk argument tegen
kloneren is ‘dat het niet natuurlijk zou
zijn’. Jullie vinden dit weinig overtuigend,
waarom? 
Devolder: “De begrippen natuurlijk en
onnatuurlijk zijn moeilijk te gebruiken in dit
debat. We kunnen bijvoorbeeld zeggen dat
wanneer iets altijd zo geweest is, dit dan
natuurlijk is. Maar neem nu oorlog: we
hebben altijd al oorlog gekend, en dus
zouden we kunnen besluiten dat het iets
natuurlijks is, maar daarom is het nog niet
goed te keuren. Alles wat betreft
geneeskunde of technologie, is telkens een
ingreep in het natuurlijke. Bij mensen die
onvruchtbaar zijn, zou je kunnen zeggen
‘dat is de natuur, daar mogen we niet in
ingrijpen’. Reproductief kloneren is vanuit
dit opzicht dus afkeurenswaardig, maar dan
laat je onvruchtbare koppels aan hun lot
over. ‘’

Braeckman: “Het is eigen aan de mens om
tegen de natuur in te gaan. Je zou kunnen
zeggen dat de mensheid net daar begonnen
is waar we voor de eerste maal technologie,
zoals vuistbijlen, ontwikkelden. Het is ty-
pisch menselijk om onnatuurlijke dingen te
doen. Daar is op zich niets mis mee, je moet
de dingen niet beoordelen op hun natu-
urlijkheid of hun onnatuurlijkheid, dat heeft
geen zin, maar wel op hun effecten.”

SCHAMPER: Is het hebben van kinderen een
zo wenselijk of belangrijk iets? Je hoort
inderdaad wel eens zeggen dat je als mens
niet volledig bent als je geen kinderen hebt.
Braeckman: “Ik vind het te betreuren als
mensen vinden dat ze zich slechts kunnen
realiseren via kinderen en dat ze hun
genetisch materiaal moeten reproduceren,
enzovoort. Ik ben daar niet voor, maar aan
de andere kant stel je vast dat het al dan niet
hebben van kinderen een zeer grote rol
speelt in het leven van mensen wereldwijd.
Dat is altijd al zo geweest en daar zijn allerlei
culturele aspecten aan verbonden, maar of
het nu natuurlijk en dus biologisch of net
cultureel bepaald is, doet er niet toe. Je
merkt gewoon overal ter wereld, bij de grote
meerderheid van mensen, dat kinder-
loosheid als iets zeer ongelukkigs wordt
beschouwd.”
Devolder: “Er bestaan wetenschappelijke
studies die het effect van ongewenste
kinderloosheid nagaan bij koppels. Er zijn
gevolgen als levenslange depressies, ziek
worden van ongeluk, of koppels die erdoor
uit elkaar gaan. Het wordt dus echt
beschouwd als een groot leed.”
Braeckman: “Mensen die ongewenst
kinderloos zijn, lijden daar onder. Dat ver-
klaart natuurlijk waarom mensen zoveel geld
uitgeven aan fertiliteitklinieken en de vaak
daar bij horende lijdensweg ondergaan.
Maar men wil dus per se een kind, en goed,
je moet dat respecteren. Je kunt niet zeggen
‘pech gehad’.”

SCHAMPER: Een andere kritiek is dat klo-
nen identiek zijn, dat de zoon een kopie zal
zijn van de vader, dat er onrealistisch hoge
verwachtingen zullen worden gesteld aan
de kloon.

HHet gekloonde schaap Dolly zorgde bij haar in geboorte in 1997 voor
heel wat commotie. Verschillende ethici stelden zich vragen bij deze

nieuwe techniek, in de eerste plaats wat de gevolgen zouden zijn voor de
mens. Johan Braeckman en Kartien Devolder, beiden verbonden aan de
vakgroep wijsbegeerte en moraalwetenschappen publiceerden een boek
over de problematiek rond kloneren.

VVrriijjwwaarriinngg vvaann hhet copyright?
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evvoollddeerr oovveerr kklloonneenn
Devolder: “Neen, dat klopt niet. Je moet
weten dat het alleen het genetische materi-
aal is dat gekopieerd wordt, en dat je nooit
een persoon kunt verwekken. Wie of wat
iemand wordt, hangt niet enkel af van de
genen. Ook de omgeving, opvoeding en
ervaringen spelen daar een grote rol in.”
Braeckman: “Ik ben op een leeftijd
gekomen dat vele vrienden van mij kleine
kinderen hebben, en het is soms verbijsterd
hoe sterk de kinderen lijken op de moeder
of de vader. Maar niemand heeft daar een
probleem mee. Integendeel, men vindt dat
normaal en zelfs plezant. Bij kloneren ga je
een paar gelijkenissen meer hebben, maar
niet zo veel meer. Er is trouwens ook het
grote leeftijdsverschil tussen de twee.”
Devolder: “En dan nog, het is natuurlijk

niet belangrijk op welke manier je verwekt
bent, of het nu is door in-vitrofertilisatie, of
door klonering, of door kunstmatige insem-
inatie…”
Braeckman: “… of door seks tussen man
en vrouw.”

SCHAMPER: Een andere gangbare kritiek is
dat het de traditionele gezinsstructuur zou
kunnen ondermijnen. Een kloon die dan
eigenlijk de identieke tweelingbroer is van
zijn vader, zodat je dan eigenlijk niet meer
weet welke de onderlinge relaties zijn.
Braeckman: “Dat is een complexe situatie,
maar niet zo verschrikkelijk relevant. Wij
pleiten voor een betere omschrijving van
wat het betekent om een vader of moeder te

zijn, vanuit sociaal oogpunt. Dat betekent
dus vanuit het oogpunt van wie het kind
opvoedt, wie er de liefde en affectie aan
geeft. Dàt is de reële ouder, waarmee we
niet het belang van de genetische of biolo-
gische ouder willen ontkennen, maar in
wezen is dat hetgeen wat telt. En dat is een
situatie die niet nieuw is door het stijgende
aantal echtscheidingen. Mensen brengen
kinderen mee uit een vorige relatie in een
nieuwe. Dus er bestaan nu al vrij complexe
situaties. 
“Anderzijds is de vader van een mannelijk
kloontje inderdaad ook zijn tweelingbroer,
maar hij zal daardoor worden opgevoed.
Dus dat is in feite zijn sociale vader. Dat het
vanuit genetisch oogpunt zijn tweelingbroer
is, is niet relevant. Als je dan vraagt wie zijn

genetische vader en moeder zijn, dan zijn
dat dezelfde mensen als die van zijn sociale
vader, die zich sociaal vermoedelijk zullen
opstellen als grootvader en grootmoeder.
Maar die hebben zijn genetisch materiaal
geleverd, want dat is identiek aan dat van
zijn vader, en dat komt van die twee
mensen.”

PP rr oo
SCHAMPER: Welke argumenten pro zou je
nu eigenlijk kunnen stellen voor reproduc-
tief kloneren, want we hebben nu een aan-
tal argumenten contra weerlegd, maar zijn
er ook argumenten pro?
Devolder: “Onvruchtbaarheid natuurlijk.
Voor mensen die een genetisch eigen kind

willen, maar waarbij één van beide partners
onvruchtbaar is, kan kloneren een oplossing
zijn. Het argument gaat ook op voor ouders
die beiden drager zijn van een recessief gen
voor een bepaalde aandoening. Dan zou er
beslist kunnen worden om het genetische
materiaal van één van beide ouders te
kloneren, zodanig dat het resulterende kind
die genetische aandoening niet zal hebben.
Ook voor homokoppels of lesbische kop-
pels, die via klonering een kind kunnen
hebben zonder dat er een derde persoon
aan te pas moet komen. Bij mannen komt er
natuurlijk wel een derde aan te pas, om een
baby te kunnen dragen en te baren, maar
het genetisch materiaal kan dan wel van één
of van beide mannen komen.” 
Braeckman: “Ons boek is geen pleidooi
pro kloneren. We zijn er weliswaar niet
tegen, mits bepaalde zorgvuldigheidseisen
in acht genomen worden. Er moet bijvoor-
beeld een garantie bestaan dat het kind dat
via klonering geboren wordt een goede kans
heeft om te overleven alsook om geen
aangeboren afwijkingen te hebben. Laat ons
zeggen dat het statistisch gezien een even
grote kans als eender welk ander kind moet
hebben. 
“Maar het boek is meer dan dat. Het is een
soort van gedachte-experiment, een analyse
van een debat waarin een mensbeeld zit, een
hele discussie over wat respect is, wat
waardigheid. Wij bepleiten een mensbeeld,
één van autonomie, niet te betuttelend, niet
te paternalistisch, medisch noch politiek.
Vanuit dat mensbeeld bespreken we één
case, een nieuwe technologie. Dus in die zin
gaat het verder dan kloneren alleen. 
“We zouden ook graag hebben dat het boek
in brede kringen verspreid geraakt en dat
het niet alleen gelezen wordt door mensen
die alleen in kloneren geïnteresseerd zijn.
Die mensen gaan misschien veeleer ont-
goocheld zijn, want het gaat over meer dan
dat alleen.”

Johan Braeckman en Katrien Devolder -
Copyright: een bio-ethisch essay - Universi-
taire Pers Leuven - URL: www.upl.be

ann hheett  ccooppyyrriigghhtt??
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“Ons boek is geen pleidooi pro kloneren.”
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DDee PPeerrmmaanneennttiiee-- eenn PPrreevveennttiieeddiieennsstt

De Permanentie- en Preventiedienste (PPD)
houdt zich bezig met de permanentie van
noodoproepen, en dringende herstellingen
en telefonie buiten de diensturen. Ook de
noodplanning, evacuatieoefeningen en de
organisatie van preventiestudenten in de
homes zijn cruciale activiteiten van de
dienst, net zoals de centrale toegangscon-
trole.

Om de gesignaleerde problemen op te
lossen kan de dienst een beroep doen op de
huisbewaarders, in principe twee per com-
plex, en de nachtwakers. Ook de technici
van wacht en uiteraard de openbare hulp-
diensten helpen hen het universitaire patri-
monium van rampen te vrijwaren.

De eigenlijke dienst bestaat uit zes mensen
die in een ploegensysteem voor een con-
stante permanentie verzorgen, twee perso-
neelsleden van de cel noodplanning en de
huisbewaarders, een veertigtal op dit
moment. Daarnaast is er een contract met
Group4 Securitas voor de nachtwakers en
kunnen ze via de dienst Gebouwen Beheer
en Onderhoud (GBO) steeds een beroep

doen op twee electriciens, een loodgieter en
een persoon voor de centrale verwarming
en koeling voor dringende herstellingen.

Schamper vroeg zich ook af of de dienst spe-
ciale maatregelen getroffen heeft op vrijdag
19 oktober 2001, toen de Europese
regeringsleiders hun informele top hielden.
Coördinator van de dienst Dominique
Defrance-Van Acker: “Het grootste pro-
bleem was dat een flink deel van de univer-
sitaire gebouwen binnen de gele zone, die
eventueel afgesloten kon worden, lag en een
ander deel erbuiten. Om onze normale dien-
stverlening te kunnen waarborgen, hebben
we dan ook de technici van wacht en de
mobiele bewaking ‘dubbel’ georganiseerd.
Eén team was van ‘s morgens af binnen de
gele zone aanwezig en bleef daar tot alles
om half twaalf ‘s avonds volledig vrijgegeven
was. Een ander team bleef buiten de gele
zone beschikbaar voor de andere
gebouwen. Gelukkig is alles zeer rustig ver-
lopen maar ons motto is steeds ‘be pre-
pared’.”

Defrance-Van Acker legt uit dat de PPD vanaf

het begin gestreefd heeft naar een gezond
evenwicht tussen alertheid voor mogelijke
probleemsituaties en een grote openheid
van de instelling. “De maatregelen die we
nemen belemmeren in principe nooit de
vrije toegang tot de gebouwen. Dat belet
natuurlijk niet dat we trends opvolgen en
dat we naar aanleiding van bijzondere
gebeurtenissen, zoals de brandstichtingen in
gebouw S8 op de Sterre, bepaalde zaken
met meer aandacht volgen. Het is nogal evi-
dent dat we zulke maatregelen niet aan de
grote klok hangen.”

De PPD werkt in de studentenhomes aan
een actief veiligheidsbeleid samen met de
preventiestudenten. Daar staan ze ook het
verst met evacuatieoefeningen. In de facul-
teiten worden de eerste interventieploegen
opgeleid en worden de evacuatieoefeningen
gebouw per gebouw voorbereid en gepland.
Na elke oefening wordt er een verslag op-
gemaakt en worden de kritische punten
onderzocht en waar mogelijk verbeterd.

Uw prof staat in brand? Verkeert u in hoge
nood? Is het plafond van uw kamer in één
van de studentenhomes ‘s nachts naar
beneden gedonderd en bent u grotendeels
verbrijzeld? Bel dan 09/264.71.25 of
09/264.71.45.

HHebt u er ooit al eens aan gedacht wat er zoal zou kunnen gebeuren als
de microfoon van de docent ontploft, hij of zij in de fik vliegt en

zwaaiend met armen en benen het hele auditorium in vuur en vlam zet?
Wij wel. Omdat u in zo’n geval zou weten wat te doen, stellen wij u gratis
en voor niets de Permanentie- en Preventiedienst voor.

VVaann ddeerr MMeennssbbrruugggghhee

In de vorige Schamper (Schamper 394) stond er een
interview met de gouverneur van Oost-Vlaanderen,
Herman Balthazar. Balthazar is ook docent ‘Eigenti-
jdse Geschiedenis’ en Schamper vroeg hem zijn licht
te werpen op de gevolgen van de aanslagen van 11
september 2001. De correcties van de gouverneur
bereikten ons echter te laat en daardoor werd een
niet gecontroleerde versie gepubliceerd. De voor-
naamste wijzigingen staan hier gebundeld.

”Ik pleit er alleen voor om de vele redenen die haat
tegen en frustratie over de V.S.A. kunnen verklaren
en derhalve gerechtvaardigde kritiek uitlokken, niet
te vermengen met de redenen die ons moeten
aanzetten om het terrorisme zo hard en zo efficiënt
mogelijk aan te pakken.” Die duidelijke opinie is jam-
mer genoeg niet in het interview terechtgekomen.

”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 Ameri-
ka vooral uit eigen economisch belang handelt en
eigen morele waarden gebruikt om militaire acties te
verdedigen. Men kan dus alleen hopen dat de V.S.
zich in daden en discours beter bewust worden van
de wrevel en frustraties die ze opwekten.” Een
analyse van de politiek van de VS die te beknopt was
weergegeven.

”Huntington’s theorie over ‘the clash of civilizations’
is volgens mij interessant, maar te schematisch en al
door de feiten achterhaald. (...) De oorzaken zijn veel
diverser en er zijn op meerdere plaatsen conflic-
thaarden waar niet veel nodig is om de boel te doen
ontploffen. Neem bijvoorbeeld Noord-Korea. De
Islam of religieuze tegenstellingen in het algemeen,
komen daar niet aan te pas. Wel ideologische en
economische belangen. Ook bij de aanslagen op het
WTC moeten we ons afvragen of het beeld dat we
van de terroristen krijgen en dat ze zelf verspreiden,

wel klopt.” De gouverneur zegt het iets ge-
nuanceerder dan in het gepubliceerde interview.

”De VS zijn nu een gigantische strijdmacht 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 binnen het schild van een zo ruim
mogelijke coalitie, die deze politiek steunt. (...) En
zonder het smeden van een breed front is dat niet
haalbaar. Dat moet allemaal bekeken worden als een
onderdeel van het lamleggen van de misdadige
netwerken van Bin Laden en de Taliban. Maar het is
een vrome illusie dat hiermee de democratie en de
mensenrechten overal zegevieren. (...)  De VS
moeten zich duidelijk beter bezinnen over de staten
en groepen met wie ze allianties sluiten.” Herman
Balthazar stelt zijn analyse fijner dan men uit het inter-
view zou vermoeden.

TT&&TT
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De klimaatswijziging is een bijzonder
milieuprobleem. In tegenstelling tot rampen
met olietankers, grote fabrieksongevallen of
illegale giflozingen wordt het veroorzaakt
door het normaal functioneren van de
maatschappij. Er bestaan dan ook geen cri-
sisplannen voor, geen speciale eenheden en
geen ‘opkuistechnologieën’. Om dit prob-
leem op te lossen is een mentaliteitswijzig-
ing nodig.

En daar wil de VVS met the Bet een aanzet
toe geven. In 1997 werden op de kli-
maatsconferentie van Kyoto de percentages
afgesproken waarmee de CO2-emissie per
land naar beneden moest. Vier jaar later
moet men de concrete beleidslijnen om die
daling te realiseren nog steeds met een ver-
grootglas zoeken. Enkele Duitse studenten
waren - naast een aantal ngo’s natuurlijk - de
eersten om te zeggen dat het sneller kon. Zij
lanceerden de Duitse Bet en wonnen hun
weddenschap. Geïnspireerd door dit succes
namen studenten in verschillende landen
het initiatief over. De Vlaamse Bet loopt
gelijktijdig met acties van de Fédération des
Etudiants Francophones en Die Raupe van
respectievelijk de Frans- en Duitstalige
Gemeenschap.

VVooeettaaffddrruu kk
Voor de wetenschappelijke ondersteuning
werkt The Bet samen met Ecolife, een
Vlaamse organisatie die zich gespecialiseerd
heeft in duurzame ontwikkeling. Die heeft
een lijstje met besparingstips opgesteld, en
uitgerekend hoeveel CO2 er met die
besparingen gepaard gaat. Aan de hand van
een omrekentabel in het ‘Betboek’ kunnen
de studenten hiermee hun individuele bij-
drages berekenen. En omdat kilo’s CO2
onzichtbaar zijn, voorziet Ecolife in een
meer aanschouwelijke indicator voor
duurzame ontwikkeling: de ecologische
voetafdruk. Voor alle milieubelastende
activiteiten van de mens, zoals vervoer,

woningoppervlakte, verwarming, verlich-
ting, papierverbruik en voeding, wordt de
corresponderende bioproductieve opper-
vlakte berekend. Om het extra gepro-
duceerde CO2 opnieuw op te nemen is
bijvoorbeeld een bepaalde hoeveelheid
bosland nodig. De al dan niet represen-
tatieve student (Joris Roos), die op de per-
sconferentie de proef op de som mocht
nemen, scoorde met een voetafdruk van iets
minder dan 6 ha merkbaar beter dan het Bel-
gisch gemiddelde van 6,5 ha. Staatssecretaris
Deleuze overschreed dat cijfer lichtjes. Het
‘eerlijke aarde aandeel’ - de naam spreekt
voor zich - bedraagt slechts 1,9 ha.

PPrraakkttiisscchh
De meest recente cijfers (uit 1998) tonen dat
een Belg gemiddeld 12 ton CO2 per jaar de
lucht in jaagt. Om hierop in een periode van
zes maanden 8% te besparen, moet men dat
bedrag met 480 kg verminderen. De wed-

denschap is gewonnen als minstens één pro-
cent van de zestigduizend door de VVS
overkoepelde studenten daarin slagen. Ze
hebben daarvoor de tijd van 1 november tot
30 april. Om het geheel te coördineren geeft
de VVS een betboek, folders en affiches uit,
en heeft het zelfs een ‘betsite’ ineengeflanst:
http://www.thebet.be. Op die site vind je
alle info over het project die je maar kan
bedenken, kan je je eigen ecologische
voetafdruk meten, en kunnen de gere-
aliseerde besparingen worden ingevoerd.
Het is de bedoeling dat het promotiemateri-
aal via zoveel mogelijk kanalen van studen-
tenvertegenwoordiging en studenten-
verenigingen de studenten bereikt. Voor
Gent gebeurt de coördinatie voornamelijk
door de Gentse Studentenraad (GSR) en het
Milieu Actie Forum (MAF). The Bet start bij
ons met een grote optocht tussen de Lede-
ganck en de Brug rond het middaguur van
de zevende november. Ook een debat over
‘Global Change’ en een bezoek aan de kern-
centrale van Doel staan op het verlanglijstje.

Meer info: http://www.thebet.be

TThh ee  BBee tt

WWedden dat wij, de studenten in Vlaanderen, in zes maanden tijd 8%
CO2-uitstoot kunnen besparen?” Dat is de weddenschap - of ‘the

Bet’ - die de Vereniging voor Vlaamse Studenten (VVS) op 18 oktober met
Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling Olivier Deleuze
heeft afgesloten. Als de studenten winnen, komt Deleuze een feestje naar
keuze opluisteren met zijn bandje. Verliezen ze, dan zorgen de studenten
een week lang voor Deleuzes vervoer... per taxifiets.

SSttuuddeenntteenn aalllleerr uunniivveerrssiitteeiitteenn vveerreenniiggtt  uu!!
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Lang, lang, lang geleden, toen de konijntjes
nog vogelden en de vogeltjes zelf niets beter
te doen hadden, maakte Superhelm een
foutje. Slechts één keer had onze held met
de omgekeerde stalen bloempot op zijn kop
het gewaagd de sappige levers van enkele
inboorlingen te verorberen. Hij hield er
maandenlange depressies, maagzweren en
een huidaandoening aan over. Maar hij had
genoeg geleden. “Alle verdriet en levers zijn
verteerd en ik kan eindelijk weer mijn plicht
doen!” riep Superhelm met een van trots
opzwellende borst.

Superhelm vloog er meteen in. Hij smeet
zijn geruite pantoffeltjes in een hoekje van
zijn mansarde, trok zijn satijnen cape aan,
tokte op zijn pothelm en sjeesde ervandoor.
Het was lang geleden dat hij met zoveel en-
thousiasme door het Gentse luchtruim

gezoefd had..

Maar niemand merkte hem op. “Jezus,”
dacht Superhelm ontgoocheld, “de stad lijkt
behoorlijk verlaten.” Dat had Superhelm
goed gezien. “Er zal wel weer ergens een
bom ontploft, een konijn platgetrapt of een
toren verschoven zijn”, mompelde onze
rondborstige held verstrooid en hij ontweek
ternauwernood de antenne op de Boeken-
toren. Maar zijn gezichtje klaarde opeens op:
Duitse wagens reden het Sint-Pietersplein
op en zijn gezichtsveld binnen.

“Oh! Wat leuk!” kirde Superhelm en vloog
naar de Sint-Pietersabdij. Daar ontmoette hij
tot zijn opperste vreugde de leiders van de
wereld. De mannen van de macht. Super-
helden zoals hijzelf. “Gossie, wat een geinig
evenement,” liet hij niet na te giechelen.

Maar opeens werd iedereen met verstom-
ming geslagen. Een kale Italiaan kwam van
achter een hoek gekropen zoals een aap uit
een mouw, gemeen glinsterende kraaloog-
jes en blinkende rode kont incluis. “Oei”, zei
Superhelm bevreesd.

De gemenerik begon tot overmaat van ramp
een enerverend wijsje te tokkelen op zijn
kale knikker. “Oei, oei,” zei Superhelm nog-
maals toen hij Silvio Berlusconi eindelijk
herkende. “Time for action”, gromde hij
plechtig en hij nam een nagelvijltje en hij
sneed zijn buikje open. De wereldleiders
stonden met open mond te kijken hoe
Superhelm zijn eigen lever naar Berlusconi
smeet. De lever kwakte echter tegen de
muur en liet een artistiekerig spoor achter
toen het orgaan langzaam naar beneden
gleed.

Vervolgens trok Superhelm zichzelf enkele
superdarmen uit het superlijf en maakte een
superlasso. Na enkele mislukte pogingen
kreeg hij Berlusconi te pakken. “Of hoe een
vieze vis in de netten te strikken”, glimlachte
hij naïef naar zijn publiek.

Superhelm smeet Berlusconi door het raam.
Hij genoot toen het extreem-linkse gespuis
de bloot aan enkele darmen bungelende
staatsman uitjouwde. “Dat”, zei hij niet zon-
der enige trots, “is mijn bijdrage aan de
vrede. Dat, jawel, is mijn werk!”

”Superhelm”, zei iemand, “zou het niet grap-
piger geweest zijn als je onze goede vriend
aan zijn eigen darmen opgehangen had?”
Superhelm dacht even diep na. “Ja! Het is”,
declameerde hij ondertussen al paarsgroen
uitslaand, “dan ook heel duidelijk dat het
mijn werk is.”

VVaann ddeerr MMeennssbbrruugggghhee
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Plaats van afspraak is de Aula in de Volder-
straat. Op dinsdag 30 oktober komt daar het
kruim samen van alles wat geëngageerd is
op deze aardbol . Om het in Verhofstadts
eigen woorden te zeggen: al wie ijvert voor
een ethische of een democratische globali-
sering.

WW ee ll kk oo mm
Concreet zijn er meer dan vierhonderd deel-
nemers uitgenodigd, merendeels NGO’s en
sociale partners. Die komen vooral uit
Europa, hoewel er ook enkele afgevaardig-
den zullen zijn van andere continenten.
Vullen de gastlijst verder aan: politieke
vertegenwoordigers, vertegenwoordigers
van regionale en internationale (intergou-
vernementele) organisaties en verschillende

academische schrijvers en experten van de
mondialisering.

Het programma klinkt alleszins idealistisch:
in de voormiddag zullen de uitdagingen en
de kansen van de globalisering kritisch
geanalyseerd worden. Tevens wordt gedis-
cussieerd over de vraag of je de globalisering
een ethische inbedding kan geven. De lunch
vindt plaats in het Pand, een gebouw dat net
iets chiquer is dan het gemiddelde leslokaal
aan onze eerbiedwaardige instelling. In de
namiddag hoopt onze premier enkele prak-
tische richtlijnen te krijgen die hij kan
gebruiken op zijn werk. Het gaat dan over
de politieke instrumenten die aangewend
moeten worden om tot een ethische vorm
van globalisering te komen.

Al deze vragen worden ingeleid door, aldus
het persbericht, ‘voorname sprekers’ uit de
hele wereld. De hele discussie, die in het
Engels, Frans en het Nederlands zal
gebeuren, wordt gemodereerd door de jour-
naliste Christine Ockrent. Spijtig genoeg
geraak je enkel binnen op uitnodiging, de
plaatsen zijn immers beperkt.

rreeccyyccllaaggee
Toch opmerkelijk dat de huidige voorzitter
van de Europese Unie zo duidelijk zijn nek
uitsteekt om de dialoog aan te gaan. Verhof-
stadt nodigt immers uitdrukkelijk uit in
eigen naam. Blijkbaar hebben de antiglobo’s
iets bij hem losgemaakt. De burgermani-
festen zijn verder weg dan ooit.

VVeerrhhooffssttaaddtt  iinn ddee sslliippssttrreeaamm
AAuullaa vvooll  aannttiigglloobbaalliisstteenn

DDe eerste minister heeft nood aan een goed gesprek. De liberaal in hem
krijgt blijkbaar gewetenswroeging en zoekt hulp bij zowat iedereen

die zich de laatste jaren kritisch heeft uitgelaten over de westerse econo-
mie. De eerste minister nodigt hen daarom uit in Gent voor een interna-
tionale conferentie.

TToomm DDee PPaaeeppee
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D I G I T A A L

Wil je heel je voeding uitpuren, calorieën
berekenen en de voedingswetgeving ter
zake bestuderen, dan kan dat via
www.nubel.be. Alles over vitamientjes en die
andere gezonde toevoegsels kan je vinden
op www.voeding.tno.nl/vitamine En hoeveel
calorieën er nu echt zitten in alles wat je bin-
nenspeelt kom je gedetailleerd te weten
dankzij users.skynet.be/snoopy/tabel.htm.
Zoek je echt nog meer info dan kan je die
vast wel vinden op www.voedsel.net Bij
gebrek aan een dergelijke website aan onze
eigen universiteit kan je terecht op deze van
Wageningen. Wat zijn quorn, gluten, probi-
otica, E-nummers en al die andere dingen
nu ook al weer? En ja, men is je reeds voor
geweest door te vragen waar de naam
marsepein vandaan komt, hoe een
schuimkraag er in een ruimtestation uitziet,
en waarom bepaalde vis oplicht in de ijskast.
Maar misschien kan u nog beter.

RRUUGG vvooeeddiinngg
Het menu van universitaire resto’s kan je
volledig online raadplegen, wat heel interes-
sant is om weddenschappen te winnen over
welke ingrediënten de volgende dag de
vorm van soep zullen reïncarneren. Maar je
kan ook - zij het met een iets meer gevulde
protonkaart - terecht in ‘de kleine Brug’ (St-
Pietersnieuwstraat 45, ingang via het tech-
nicum) en in de universitaire club ‘Het Pand’
(Onderbergen 1). Vooraleer je in deze twee
eetgelegenheden terecht kan, moet je eerst
wel een toegangskaart aanvragen via
http://aivwww.rug.ac.be/Pand Ook de
groten van deze universiteit kennen de weg
naar dit voormalige hospitaal en u kan ze er
dan ook geregeld aantreffen. Niet een aard-
appelgevecht, maar een stemmige sfeer en
verteerbaarder spijzen zullen er uw deel zijn.

VV eeggggii eess
Wie na de varkenspest, dioxinekippen, en
BSE-koeien zijn buik wel meer dan vol heeft
van de voedselvuiligheid kan terecht op de

webstek van het federaal voedselagentschap
op www.favv.fgov.be om zich gerust te laten
stellen. Wie het echt niet meer ziet zitten en
uit respect voor zichzelf of voor de nul,
twee, vier of meervoeters (zie ook www.fon-
dation-prince-laurent.be) weigert vlees te
eten kan voor interessante tips terecht op
www.lekkerplantaardig.net. Ook is er
www.vegetarisme.be. Hier kan je terecht
met al je vragen, kan je kosteloos de Vege-
tarische Gids aanvragen en kom je dankzij

hun speciale lijst te weten in welke Gentse
restaurants je op vegetarisch verantwoorde
wijze je voeten onder tafel kan steken. Nog
een kleine opmerking voor de veganisten:
opgelet, er zitten twee nietjes in dit num-
mer!

KK((rr))oott  ddeelliivveerryy
Ook voor wie liever in z’n luie zetel blijft zit-
ten zijn er enkele alternatieven. Om je
maaltijden aan huis bezorgd te krijgen hoef
je heus nog geen slecht uit te voeten kun-
nende vijfenzestig-plusser te zijn.
Vooraleerst zijn er de kant en klare maaltij-
den zoals pizza’s die je via de websites van
sommige van deze bedrijfjes kan bestellen,
waarna ze onder motorescorte naar de door
jou gewenste bestemming gebracht worden.
Het voormalige snackweb.be, dat de meeste
van deze bedrijfjes internetondersteuning

bood,  houdt het vanaf dit jaar voor bekeken
omdat het bij de meeste online-bestellingen
bleek te gaan om grappenmakers die
anderen probeerden te bedelven onder
ongewenste gigantische pizza’s, hotdogs en
overdadig belegde broodjes. 
Wil je zelf nog een vinger in de pap te
brokken hebben in het kookproces, dan kan
je terecht op de websites van enkele groot-
warenhuizen die voor een klein meerprijsje
allerlei lekkers aan huis leveren.  Hiervoor
kan je onder andere op www.caddyhome.be
en www.collivery.be snuisteren door het
volledige gamma van enkele bekende super-
markten. Handig als je zeven kratten bier
wilde kopen of alvast een vooraad aan wou
leggen om de blok door te komen, want dat
kan nu ook zonder je fiets en je rug te
breken.

Kan je het allemaal beter, maar heb je niet
altijd evenveel inspiratie dan kan je terecht
op sites als www.recepten.nl om je
kookkunsten gevoelig up te graden. Wie
weet word je zo wel dé chef-kok uit je ken-
nissenkring en kunnen jullie al na enkele
maanden duimen en vingers aflikkend geza-
melijk naar www.weightwatchers.com sur-
fen. Of dit dan ook het gewenste resultaat
oplevert kan je nagaan op
www.dietitian.com/ibw/ibw.html waar de
Health Body Calculator specifiek voor jou
berekent wat je ideale gewichtrange is. Ook
vertelt men je aan de hand van wat je
dagelijks allemaal uitvreet hoeveel van alles
je per dag nodig hebt. Nog niet zeker van je
stuk? Doe dan de eettest op www.eettest.nl
en kom zo te weten of je al dan niet van
enige goede voedingsgewoontes gespeend
bent. En deze kan je nog eens bekijken op
www.voedingscentrum.org: een website die
je er nog eens aan herinnert dat gezond E-
ten ook sm@kelijk en lekker kan zijn!

menu’s Studentenresto’s op
ht tp: / /aivwww.rug.ac.be/S tudenten-
Voorzieningen/StudentenRestaurants/inde
x.html

WWoorrlldd WWiiddee WWaatteerrzzooooii

BB en je de Universitaire Resto’s wel weer even beu gezien of komt de
obligate Gentse Waterzooi momenteel je oren uit? Dan kan je natuur-

lijk altijd terecht op het internet. Schamper gidst je doorheen de hele site-
soep

VViirrttuueellee VVooeeddiinngg
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DDoonnjjoonn PPaarraaddee 
LLee  ssaaggee dduu gghheettttoo

Le sage du ghetto is zo’n goede titel. De
lezer wordt niet gespaard van draken,
geesten en andere onzin, maar de verhalen
zijn zó grappig en origineel, dat we die hele
beestenhandel er graag bij nemen. Schep-
pers van dit mooie album zijn Lewis Trond-
heim, Joan Sfar en Manu Larcenet, allen
afkomstig uit Frankrijk, als stripland spijtig
genoeg nog steeds belangrijker is dan ons
dierbaar België – om dan nog maar te zwij-
gen over Vlaanderen. Larcenet is in onze
streken wellicht het bekendst om zijn
medewerking aan Pedro de Neusbeer en
Trondheims werk is elke keer weer te
bewonderen in Maomagazine. Deze mensen
zijn stuk voor stuk workaholics en Donjon
Parade speelt zich dan ook af in een univer-
sum waarrond totnogtoe maar liefst vijf
reeksen gestart werden, telkens met andere
tekenaars. Zolang de kwaliteit van de ver-
halen behouden blijft, hoort u ons niet kla-
gen.

Het verhaal speelt zich af in een universum
waar geen mensen leven, maar enkel dieren
met menselijke trekken. De hoofdperso-
nages Herbert en Marvin, respectievelijk
een eend en hagedis, krijgen een magische
lamp in handen met daarin een geest die
welgeteld nog één wens moet vervullen
vooraleer hij op pensioen mag. Ze gaan op
zoek naar de wijze struisvogel Mattathias
opdat die hen zou helpen de ideale  wens te
vinden. Dat geeft aanleiding tot een aantal
hilarische situaties en ook wel vechtpartijen
waarin zó veel beesten afgemaakt worden
dat sommige dierenrechtenorganisaties
deze strip misschien liever niet hadden zien
verschijnen.

Larcenet heeft alles vakkundig in beeld
gebracht in een vlotte tekenstijl die perfect
past bij dit soort humoristische verhalen. De
prachtige tekeningen verdienen het om nog
ettelijke malen te worden bewonderd na het
uitlezen van de strip.  Dat uitlezen gaat
trouwens erg snel, want het verhaal is

slechts dertig bladzijden lang. Dit album is
dus niet bedoeld om dagen op uw
nachtkastje te laten liggen, maar als u op
zoek bent naar een vlotte en grappige strip
die het waard is door u gekocht te worden,
dan is dit een absolute aanrader.  Tenzij u
een ongelooflijke afkeer hebt van het Frans,
want aangezien het album niet in het Neder-

lands is vertaald, zult u het met de originele
Franse versie moeten stellen. 

Manu Larcenet, Joan Sfar & Lewis Trond-
heim. Donjon Parade 2, Le sage du ghetto.
Editions Delcourt. url:
http://donjonland.com

FFantasy staat er niet om bekend altijd over te lopen van originaliteit.
Ook goede titels uit het genre kunnen niet zonder de vele clichés, maar

ze onderscheiden zich wel door wat ermee gedaan wordt.

KK LL
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MMeerrccuurryy RReevv -- YYoouurr cclloouudd oorr mmiinnee??

Harde kern van het in 1991 in Buffalo ge-
vormde gezelschap zijn Dave Fridmann,
Sean “Grasshopper” Mackowiak en
zanger/gitarist/twenty-four-seven vrolijke
Frans Jonathan Donahue. De groep heeft
het patent op een unieke sound waar je
moeilijk de vinger op kunt leggen en die net
zo veel lagen telt als de Overpoort cafés rijk
is. Om u een idee te geven: combineer de
kamerbrede arrangementen van Tinder-
sticks, de melancholische poésie noire van
Bonnie Prince Billy, de alternatieve rock
van Radiohead,  de frivoliteiten van The
Flaming Lips en het je-ne-sais-quoi-gevoel
van Grandaddy, en nog zal de kers op de
taart ontbreken die een Mercury Rev-song
tot een Mercury Rev-song maakt. Wie hun
laatste boreling, All Is Dream, al eens in de
oorschelpen gehad heeft, weet wel waarom
de loftrompet hier zo oorverdovend aan het
schallen is.

Niets liet echter vermoeden dat Mercury Rev
nog tot op de dag van vandaag fijne plaatjes
zou afleveren. In de begindagen van de
band, toen ze nog als een exponent van de,
jawel, bruisende Amerikaanse gitaarscene
werden gezien, waren de interne spanning-
en en de sterke tourverhalen niet van de
lucht. Dat kwaliteit geen maatstaf voor suc-
ces is, bleek uit de verkoopscijfers. Er was
geen legertje boekhouders voor nodig om
de hoge piefen van de platenfirma diets te
maken dat ze aan Mercury Rev hun designer-
broeken scheurden. Gevolg: de geldkraan
werd dichtgedraaid en een handvol groeps-
leden stapte gedesillusioneerd op.

Maar zie, in uitgepuurde vorm slaat Mercury
Rev in 1998 terug met een uppercut van for-
maat: Deserter’s Songs. Epische grandeur,
gehuld in nachtelijke nevelen, die je alle
hoeken van de kamer laat zien. All Is Dream

pikt de draad op waar Deserter’s Songs
eindigde en bewijst dat je om een inter-
galactisch uitje te maken niet per se een
homp spacecake naar binnen hoeft te
werken. Mijmeringen op de rand van de
bedstee blijven net zo lang in het ijle hangen
tot een verloren gelopen orkest het zwerk
met de nodige bombast komt herschikken.
Etherisch engelengezang noopt schimmen
tot heropstanding. Melancholie alom. En
toch. Jonathan Donahue zingt dan wel alsof
hij al jaren in de vergeetput van het Graven-
steen zit vastgeklonken, af en toe breekt het
zonlicht onstuitbaar door en haalt de positi-
vo het op de getormenteerde weirdo.

All mag dan wel Dream zijn, als ze hier-
boven op geregelde tijdstippen Mercury Rev
door de luidsprekers laten galmen, mag die
rijstpap met gouden lepeltjes voor mij
gerust achterwege blijven.

Mercury Rev concerteert op 7 november in
de Vooruit. Tickets en info: www.goformu-
sic.be

MMetallica’s Enter Sandman of het snoezige wiegeliedje Slaap, kindje,
slaap. Ik weet niet welke soundtrack u verkiest wanneer u afglijdt

naar het rijk der dromen, maar in de schemerzone tussen slapen en waken
verlies ik mij maar wat graag in Gods eigen huisorkest, Mercury Rev
genaamd.

MMii eekkee BB..

FFiillmmffeessttiivvaall  vvaann GGeenntt

Mortal Transfer
’Mortal Transfer’ van Jean-Jacques Beinex
begint als psychoanalytische thriller, evolueert
naar een psychotische zwarte komedie en
eindigt nogal apathisch. De plot zit mooi in
elkaar en slechts heel langzaam wordt het con-
cept duidelijk. Dat concept is iets met een zie-
lenknijper die een opwindende patiënte heeft,
er zo zot van loopt, dat hij zelf zijn zieltje moet
laten uitknijpen en op een mooie dag de
patiënte dood op de sofa vindt. Het is allemaal
iets ingewikkelder maar uiteindelijk staan de
stoten die de psychiater uithaalt met het dode
vrouwmens centraal. Het is slapstick maar
Beinex kadert die mooi in het gegeven van een
thriller. Soms weet je echt niet wat te doen:
lachen of huiveren. Zwarte humor om van te
snoepen.

Falling
Een degelijke Belgische productie van Hans
Herbots naar het boek ‘Vallen’ van Anne
Provoost. Die degelijkheid uit zich vooral in
mooie beeldjes maar veel minder in
meeslepende cinema. Dat is zonde: het boek is
wél meeslepende cinema. In de film wordt
hoofdpersonage Lucas Berry als zo’n naïef
broekventje voorgesteld, dat het onmogelijk is
je met hem te identificeren. Hoe hij aan zijn
straf ontsnapt na enkele vandalenstreken, is
ronduit lachwekkend. Als Lucas een molotov-
cocktail werpt terwijl er een agent op staat te
kijken, zat die blijkbaar met stront in z’n ogen.
Het verhaal kort geschetst: Lucas’ grootvader
was ‘fout’ in de oorlog en had de dood van
enkele nonnen en joodse kindjes op zijn
geweten. Als hij sterft, komen Lucas en zijn
moeder wonen in zijn leegstaande huis. Lucas
weet van niets en raakt langzaam in de klauwen
van slechterik Koen De Bouw verstrikt.

De Verlossing
Hugo Claus is geen kieken. Zijn nieuwste film
bewijst dat nog maar eens. Het personage dat
Jan Decleir neerzet, Oscar, is dan weer een
kieken dat kippen temt. Zijn kroost is al niet
veel beter: Johnny, gespeeld door Peter Van-
denbegin, is een waardeloze veiligheidsagent
en Julia is een kieken zonder kop dat getrouwd
is met een ondermaatse voetballer. Magda, de
doodzieke moeder des huizes, ziet lijdzaam toe.
We zijn toeschouwer van de laatste dag van haar
leven en het wordt er de hele tijd ingewreven
hoe pijnlijk leeg dat leven wel kan zijn. Magda is
zinnens zelf euthanasie plegen en wil daarvoor
zelfs de oven gebruiken. Terwijl ze haar laatste
uren volbrengt, blijft haar dode zus Marleen
haar pesten. De film toont op een warme
manier hoe mensen tegelijk zo hard en teder,
zo warm en koud tegenover elkaar kunnen zijn.
De hele tijd balanceert Claus op de grens tussen
het schrijnende en het lachwekkende. Regel-
matig pinkten we gniffelend een traantje weg.
Wat Claus aflevert, is oer-Vlaams: ontroerend,
sfeervol en zo menselijk dat het pijn doet.

DDe Inuïtfilm ‘Atanarjuat – The Fast Runner’ van Zacharias Kunuk ging
lopen met de Grote Prijs van de Vlaamse Gemeenschap op het de

achtentwintigste keer dat het Internationaal Filmfestival van Vlaanderen
– Gent. Schamper geeft een kort overzicht.

VVaann ddeerr MMeennssbbrruugggghhee
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GGeettuuiiggee vvaann eeeenn ccoonncceerrtt  vvaann WWiittnneessss!!

Dat Dave Douglas niet zomaar ‘de
trompettist’ is van Masada, het klezmer/jazz
kwartet van John Zorn, maar bovendien
zelf een uitstekende componist en bandlei-
der, begint onderhand zowat iedereen door
te krijgen. Vooral sinds 1999, toen de Jazz
Journalists Association hem vier Jazz
Awards tegelijk toekenden (in de cate-
gorieën Artist of the Year, Composer of the
Year, Daring Innovator/Explorer, en Trum-
peter of the Year).

Naast Witness leidt de brave man nog een
klein tiental andere projecten: een trio (Tiny
Bell Trio), een kwartet, een kwintet en een
sextet (die alledrie simpelweg naar hemzelf
genoemd zijn: Dave Douglas Quartet, Dave
Douglas New Quintet en Dave Douglas Sex-
tet) het kwartet Charms of the Nightsky, en
het kwintet Parallel Worlds. Hij werkt boven-
dien samen met Misha Mengelberg, Myra
Melford, de Trisha Brown Dance Company
en (voor zolang het nog duurt) met Masada.
(Pittig detail: tot 1999 nam deze workaholic
nog gewoon zelf de telefoon op.) Witness is
zijn jongste project, de gelijknamige cd ver-

scheen deze zomer bij RCA.

De meeste van deze projecten waren al
eerder te bewonderen in België. Dit voorjaar
was Douglas nog te zien in deSingel met “El
Trilogy”, een choreografie van Trisha Brown
en deze zomer was hij als speciale gast
uitgenodigd door Misha Mengelberg op Jazz
Middelheim.

De muziek van Witness is een mix van alles
wat we van Dave Douglas gewoon zijn. Elec-
tronica zoals in zijn Sanctuary-project,
wereldmuziek zoals bij Parallel Worlds en
het Tiny Bell Trio en avant-garde jazz zoals
altijd. Het nieuwe aan dit project is dat het
politiek geëngageerd is. Het is een hom-
mage aan enkele politieke figuren die het lef
hebben om op te komen tegen de
bestaande grootmachten, zoals de Ben-
galese dichter Taslima Nasrin (in Episode for
Taslima Nasrin) en de Egyptische arts
Nawal El Saadawi (in Woman at Point Zero).
Het idee kwam bij hem op ten tijde van de
NAVO-bombardementen op ex-Joegoslavië,
toen het hem opviel dat de wapenfabrikan-

ten er beter van werden. 

Of de muziek van Witness door dit engage-
ment veel beter wordt, zullen we nog
moeten bekijken. De line-up wekt in ieder
geval nogal grote verwachtingen op. We
krijgen Mark Feldman op viool, Erik
Friedlander op cello en Drew Gress op
contrabas. Ikue Mori zorgt met een Mac
Powerbook voor elektronische percussie,
Michael Sarin drumt en Bryan Carrott
speelt Marimba. De blazerssectie bestaat uit
Chris Speed op klarinet en altsax, Josh
Roseman op trombone en Joe Daley op
tuba en natuurlijk Dave Douglas zelf op
trompet. De cd bevat ook een gastoptreden
van Tom Waits (op Mahfouz) en samples
door Yuka Honda (de bekendste van de
twee zangeresjes van Cibo Matto), maar de
kans dat we die twee op het podium zien
stappen in de Minard is niet bijzonder groot.

Woensdag 31 oktober om 20 uur in de
Minardschouwburg. Meer info voor het
concert: http://www.vooruit.be. Meer info
over Dave Douglas op http://www.davedou-
glas.com

VVoor wie vindt dat we Dave Douglas dit jaar in België al genoeg gezien
hebben, doet hij er nog een schepje bovenop. Op woensdag 31 okto-

ber is het weer zover, dan kunnen we afzakken naar de Minard-schouw-
burg om hem aan het werk te zien met Witness, door een bevriend blad
het meest ambitieuze project uit zijn carriere genoemd werd.

Kajton Cie - Die Präsidentinnen

Op uitnodiging van Kajton Cie brengt de
Weense toneelvereniging Kunstwärts het
stuk Die Präsidentinnen van Werner
Schwab. Schwab was een berucht en
gevierd Oostenrijks auteur die op vier jaar
tijd meer dan vijftien toneelstukken schreef.
In 1994 stierft hij op 36 jarige leeftijd aan een
alcoholvergiftiging. Hoewel het stuk in het
Duits opgevoerd wordt, verzekert Scheer-
linck ons dat ook zij die de Teutoonse taal
niet machtig zijn, de essentie zullen vatten. 

Schwab bekritiseert in zijn werken het
klassieke bourgeoismilieu en hun hypo-

criete waarden. De Präsidentinnen maakt
deel uit van zijn faekaliendrama en is opge-
bouwd als een klassiek huis clos. Drie
vrouwen zitten samen aan een keukentafel
en praten over hun leven. Ze zijn opge-
groeid op het platteland en dragen een
zware katholieke erfenis met zich mee. Elk
van hen vult het geloof op haar eigen manier
in;  Erna bijvoorbeeld focust zich op het
autoritaire aspect van de kerkelijke hiërar-
chie, terwijl Marieke een naïeve invulling aan
haar geloof geeft.

De kern van het stuk wordt gevormd door

de dromen en verlangens van deze drie
vrouwen en de sluimerende conflicten die
onderhuids aanwezig zijn. Elk van hen wil
het gesprek domineren en zich boven de
andere plaatsen. Die Präsidentinnen is een
tijdloos stuk over conflicten tussen mensen.
Kajton Cie hoopt dan ook dat u massaal zal
afzakken naar deze unieke voorstelling. 

Die Präsidentinnen - theater, Minnemeers 8
- 5 en 6 november, 20.30u - Url:
http://users.pandora.be/kajtoncie.
Schamper heeft vijf vrijkaarten. Geïnter-
esseerden sturen een mailtje naar
david@schamper.rug.ac.be.

DDe Gentse toneelvereniging Kajton Cie neemt afscheid van de univer-
siteit. Kajton Cie werd in 1996 opgericht door Jonathan Scheerlinck

en bracht tot op heden theater voor en door studenten. Binnen de vaste
kern zijn echter geen studenten meer actief en de groep wil dan ook uit-
groeien tot een semi-professioneel gezelschap. Jonathan Scheerlinck
hoopt echter dat de Gentse studentenpopulatie de weg naar zijn gezel-
schap zal blijven vinden.

JJ BB
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Politieagent Jerry Black (Jack Nicholson)
wordt op de avond voor hij op pensioen
gaat geïntrigeerd door de moord op een
zevenjarig meisje. Getroffen door het diepe
verdriet van de ouders belooft hij hen dat hij
de moordenaar zal vinden. Wanneer Black
uiteindelijk geen hulp meer krijgt van zijn
collega-agenten, gaat hij moederziel alleen
op zoek naar de kindermoordenaar, want de
belofte aan de moeder van het meisje is hem
heilig.

Dat The Pledge niet meteen de meest ori-
ginele plot uit de geschiedenis van de film
heeft, is duidelijk. Het verhaal is in allerlei
varianten al duizend keer verteld en zelfs de
karaktertrekken voor personages die in dit
soort film thuishoren staan neergepend in
‘Het Grote Hollywoodboek Voor Slechte
Personages’. Verbitterde gescheiden poli-

tieagenten die geen afscheid kunnen nemen
van hun job en getormenteerde alleen-
staande moeders met financiële problemen
zijn in de film al even normaal als niet star-
tende wagens en rokende slechteriken. 

Toch wordt het verhaal op een knappe
manier verteld, ook al vormt het eigenlijk
niet de fundering van de film. Het zijn de
personages die de film dragen want onder
hun cliché-jasje blijken ze heel menselijk en
echt.

De knappe manier van vertellen heeft
weinig te maken met verhaaltechnische ele-
menten als flashbacks of onverwachte, Usual
Suspects-esque plotwendingen. Het is
vooral het tempo van de film die het verhaal
een nieuw gezicht geeft. Regisseur Sean
Penn laat alles tegen een tergend langzaam

ritme voorbijglijden en mijdt spektakel en
nerveuze montages. Op die manier kan je als
kijker perfect de gemoedstoestand van Jerry
Black volgen, maar krijg je helaas ook enkele
saaie momenten.

Penn levert knap werk als regisseur. Met een
heel beweeglijke camera en originele ca-
merastandpunten maakt hij een visueel
mooie film. De manier waarop hij gracieus
de natuurlandschappen weergeeft, con-
trasteert fel met de uitzonderlijke verzamel-
ing lelijke mensen die hij verzameld heeft.
De enige schone mens blijkt Helen Mirren
te zijn, een vrouw van over de vijftig. Geni-
eten van natuurlandschappen, respect voor
oudere vrouwen, que? Het is nu nog een
kwestie van tijd voor we kruidenthee begin-
nen te slurpen en dagelijks naar Vitaya zap-
pen. Jaja, het is een wrede wereld.

The Pledge speelt in Sfinx

WWanneer je na The Pledge de bioscoop uitkomt raad ik je aan even
diep adem te halen, tienmaal door je benen te buigen en even met

het hoofd te schudden. Niet omdat je een uitzonderlijk goede film hebt
gezien, The Pledge is een goede film zonder meer, maar om je los te ruk-
ken uit de trance die Jack Nicholson met zijn hypnotiserend gepraat heeft
teweeggebracht.

DDaavvyy DD’’HHaalllluuiinn
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Margaret Hall (Tilda Swinton) ontdekt per
ongeluk dat haar zeventienjarige zoon Beau
(Jonathan Tucker) een homoseksuele
relatie heeft met de oudere nachtclubeigenaar
Darby Reese (Josh Lucas). Als vrouw van een
Amerikaans militair, die blijkbaar altijd op
missie is, valt dat niet mee en ze vraagt aan
Reese om uit de buurt van haar zoon te bli-
jven. Wanneer Margaret de nachtclubeigenaar
na een ruzie met Beau dood aantreft doet ze
alles om haar zoon te beschermen. Ze dumpt
het lichaam in het meer waar ze vlakbij wonen
en verzwijgt alles. Het lijk wordt ontdekt en
meteen duiken de problemen op voor Mar-
garet. Die zijn echter van een andere aard dan
we verwachten.

Met weinig middelen en op heel efficiënte

wijze slagen McGehee en Siegel erin om span-
ning te creëren. Soms gebruiken ze heel
gewone geluiden zoals het klotsen van het
water om u te laten nagelbijten. Dankzij knap
camerawerk brengen ze het water van het
prachtige meer Tahoe, dat tijdens het eerste
halfuur van groot belang is, op een
verbluffende manier tot leven en creëren zo
het meest angstaanjagende water sinds Jaws.
Het toppunt van hun cinematografisch ver-
nuft is waarschijnlijk het shot met de benge-
lende waterdruppel. Zelden was een beeld
met zoveel inventiviteit gevuld.

The Deep End is geen klassiek misdaadver-
haal. Zelfs de grens tussen goed en kwaad valt
niet duidelijk te trekken. Op sommige
momenten kan je vergelijkingen maken met

Sam Raimi’s A Simple Plan of zelfs met het
borstenfestijn I Know What You Did Last
Summer. Maar die vergelijkingen houden het
meestal niet lang uit. McGehee en Siegel
maken de toeschouwer namelijk nooit
duidelijk waar ze nu net naar toe willen met
hun verhaal. Niet dat het vol zit met ver-
rassende twists, maar de regisseurs spelen
met de conventies van het genre en zo blijf je
als toeschouwer verrast toekijken.

Dat de film naar het einde toe een beetje ver-
slapt en dat de dialogen zo nu en dan wat
krampachtig zijn, blijven details. Tussen al het
snelle en furieuze geweld van Amerikaanse
taarten en apenplaneten is een film als The
Deep End een ware verademing. Vertrouwt u
mij maar, ga volgende week naar American
Pie 2 kijken en ga deze week The Deep End
zien. U zult mij dankbaar zijn en ik u.

The Deep End speelt in Studioscoop.

JJe moet het maar doen, een film beginnen met als thema ontluikende
seksualiteit en ons toch nog laten denken aan Jaws. Regisseurs Scott

McGehee en David Siegel slagen er met The Deep End in maar als u de film
nog wilt zien stopt u best nu ongeveer met lezen. Tenzij u natuurlijk wilt
weten wat ontluikende seksualiteit en Jaws met elkaar te maken hebben.

DDaavvyy DD’’HHaalllluuiinn



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

elke dinsdag samen om 19u op het volgende
adres:

Schamperredactie - Studentenhuis De
Brug

St-Pietersnieuwstraat 45
9000 Gent

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

Rek.nr.: 890-0144049-35

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

Oplage:
5000 exemplaren op gerecycleerd papier,

gratis verspreid in alle faculteiten, resto’s
en homes van de RUG

Verantwoordelijke uitgever:
Tim Van der Mensbrugghe

St-Pietersnieuwstraat 45, 9000 Gent
Drukkerij:

Druk in de Weer c.v. 
Forelstraat 35 

9000 Gent

Redactie:

Hoofdredacteur
Tim Van der Mensbrugghe

Coördinator
David De Wolf
Advertenties
Andy Cobbaut
Eindredactie

Stefanie Deman, Rinus Emmery, Mieke
Boone, Jef Van Baelen, Annelies Jeannin,

Rudy van Doeselaar, Freya Mareels, Tom De
Paepe, David De Wolf, Tim Van der Mens-

brugghe, Maarten Vanheuverswyn
Redactie

Evelien Baeten, Jurgen Boel, Mieke Boone,
Andy Cobbaut, Anke Coppens, Davy D’Hal-

luin, Niels De Decker, Maarten De Gendt,
Tom De Paepe, Bert De Vuyst, David De
Wolf, Nancy Dehenau, Stefanie Deman,

Rinus Emmery, Ruben Fossion, Marjolein
Haan, Patrick Hochstenbach, Vincent Jans-

sens, Annelies Jeannin, Karel Lambert,
Lieve Laurens, Marijke Mahieu, Freya

Mareels, Stijn Segers, Jef Van Baelen, Tim
Van der Mensbrugghe, Rudy van Doeselaar,

Maarten Vanheuverswyn, Jan Vermeulen,
Joke Vrijders, Sofie Willems, Wouter Wous-

sen
Vormgeving

Papieren versie: Tom De Paepe, 
Jan Vermeulen

Internet versie: Colimaçon
Cover: Jan Vermeulen

Cartoons
Tim Van der Mensbrugghe, Karel Lambert

Foto’s
Wouter Woussens, Vincent Janssens

Schamper op internet
www.schamper.rug.ac.be

23

CC oo ll oo ff oo nnkkrriinnggeenn eenn
kkoonnvveenntteenn

AAAAGGEENNDDAAAA

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

MMAA AANNDDAAGG
2299 OOKKTTOOBBEERR

DDIINNSS DDAAGG
3300 OOKKTTOOBBEERR

WWOOEENNSSDDAAGG
3311 OOKKTTOOBBEERR

MMAA AANNDDAAGG
55 NNOOVVEEMMBBEERR

DDIINNSS DDAAGG
66 NNOOVVEEMMBBEERR

WWOOEENNSSDDAAGG
77 NNOOVVEEMMBBEERR

DDOONNDDEERRDDAAGG
88 NNOOVVEEMMBBEERR

VVRRIIJJ DDAAGG
1100 NNOOVVEEMMBBEERR

VPPK Peter- en Meteravond in de Cocteau
Politeia Thriller Night, Pi-nuts
Lombrosiana Doop, Twieoo, vanaf 18u

VNSU Bowling, Overpoortstraat, 20u
WELEC Symmetrische voeding (1), Hoe en Waarom 

van de soldeerkunst
VVN Hoe een snakeboard kan rollen zonder 

glijden door Prof. Frans Cantrijn, 
Aud. E, Plateaustraat 22, 19u45

VGesK Magic-namiddag, ‘t Genoegen, 14u
Lombrosiana Halloweenfuif, Hemelsbreed Verschil
LVSV Cantus
KlasK Spaghettik-avond, zaal Patijntje

VPPK Karaoke, ‘t Kapelleke, 20u

WINA Doop, Twieoo
Geografica Doop

VGesK Cantus, Ad Fundum, 20u
VDK Gocart-race
KlasK Fuif
JS Film: Dancer in the dark

FK Night of the Proms
GFK Openingsfuif, Vooruit

VNSU Decenniumcantus, Cuba Libre, 21u



AGENDACULTUUR
•Woensdag 31 oktober
Dave Douglas ‘Witness’,
20u, Minard
‘n Meeuw, 20u, Groot
Huis, Sint-Baafsplein 17

•Donderdag 1 novem-
ber
Schimmen, 20u, Publiek-
stheater Arca
Geen tijd voor speeltijd:
kinderarbeid van 1800 tot
1914, MIAT, Minnemeers
9
Geschiedenis van de psy-
chiatrie, Museum Dr.
Guislain , Jozef Guislain-
straat 4

•Vrijdag 2 november
Fame, Backstage, Sint-
Pietersnieuwstraat 128
Mannen met baarden:
tuinkabouters, Huis van
Alijn, Kraanlei 65
Mannen zonder schaam-
haar, Huis vol straat-
madeliefjes, Krekellaan
67

•Zaterdag 3 november
Mega Erotica, vruchten-
s a p g e r e l a t e e r d e
excessen, Flanders Expo
Repelsteeltje, Poppenthe-
ater Magie, Haspelstraat
39
Gratis openbaar vervoer
in Gent

•Zondag 4 november
Pelléas et Mélisande,
19.30u, Vlaamse Opera
Aquarius Fit Aerobic Dag /
Vlaamse Fit Jeugd Dag, 9-
17u, GUSB
Het pand van de duivel,
14.30u, Moriaanstraat 65

•Maandag 5 november
Myrddin (flamenco), 21u,
Trefpunt
Fietsregistratie, 13u-
15.30u, Biest 1
Europalia 2001: Polska.
Europees modernisme,
Museum voor Schone

Kunsten

•Dinsdag 6 november
My movements are alone
like streetdogs (chore-
ografie Jan Fabre), 20u,
Minard

•Woensdag 7 november
Filmparade: Bladerunner,
20u, Sphinx
Mercury Rev, 20u, Vooruit
Lekker Brood, schoolmuse-
um Michel Thiery, Sint-
Pietersplein 14

•Donderdag 8 november
Internationaal Speelfilmfes-
tival, 18-22u, Novacen-
trum, Sint-Bernadettestraat
132
Skam Labelnight ft. Doyobi
team live, Bubble live, Bola
live e.a., Org. Democrazy,
22u, Vooruit

•Vrijdag 9 november
New Art Trio, 20.30u, De
Rode Pomp, Nieuwpoort 59
De man die nog nooit de
naaktheid ener vrouw
mocht aanschouwen, 20u,
Arca

•Zaterdag 10 november
I love Techno, houthakken
voor beginners, Flanders
Expo
Cockamamy, 20u, Publiek-
stheater Minnemeers

•Zondag 11 november
Strangers on a train (Hitch-
cock), Miat, Minnemeers 9 

Pillegift &
Engelenbrood: cruciale
fasen van de levenscy-
cylus. Een originele kijk
op het leven in Vlaan-
deren tussen 1850 en
nu, Huis van Alijn, tot

31/12

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, tot

11/11

Het kanailje. Beelden uit
het socialistische leven
voor de Eerste Werel-
doorlog, Amsab, Bagat-
tenstraat 174, tot 31/12

Geen tijd voor speeltijd:
kinderarbeid van 1800
tot 1914, MIAT, tot 31/12

Europalia 2001: Polska.
Europees modernisme.

De collectie van het
Muzeum Sztuki van
Lodz, Museum voor

Schone Kunsten, tot 6/1

Joseph Plateau 1801 -
1883: Het “Cabinet de

Physique”: 70 oude
instrumenten uit het

kabinet, 
Museum van de Weten-

schappen, Krijgslaan 281,
gebouw S30 tot 31/6  

Schamper geeft 5 vrijkaarten weg van elk concert
van Logos (www.logosfoundation.org).

Schrijf ons een kaartje of stuur een mailtje met uw
coördinaten naar het bekende adres.


