
        



Toch is onze inzending voor Eurosong
sowieso een beetje een gemiste kans. Hoe
win je namelijk? Je moet de mensen een
interessante story achter de artiest geven en
een catchy liedje. En wie beheerst ons
nationale nieuws? Marc Dutroux en zijn cel-
strapatsen. Wie staat er op 1 met catchy
tunes? De M-Kids.  Combineer de twee
gewoon. Funky D and his M-kids. “Jij was
dertien en ik was achtendertig”. Ze zullen
ons zeker gezién hebben in Tallinn. • Sluit
naadloos aan bij: Gerard Reve, onze
demente trots der Letteren, en zijn le-
venspartner Joop Schafthuizen zijn naar
Gent verhuisd. Matroos Vosch heeft een ro-
yaal appartement gekocht in de buurt van
het Museum voor Schone Kunsten. En dus
ook vlakbij het Citadelpark. Een
gewaarschuwd jongetje is er twee waard. •

Op 19 december 2001 promoveerde
Rozbeh Modarresi – what’s in a name –
aan onze Alma Mater tot doctor in de
Toegepaste Biologische Wetenschappen.
Met een proefschrift getiteld “Zaadvitaliteit
van tarwecultivars”. Een grove inbreuk op de
privacy van de tarwekwekers vind ik per-
soonlijk. • Diezelfde dag promoveerde
Kurt Houf met “Prevalence and characteri-
sation of arcobacter species in poultry prod-
ucts and in broilers at slaughterhouse level”.
Een proefschrift met een indrukwekkend
hoog qué?-gehalte. • Op woensdag 27 feb-
ruari houdt professor Myriam Van Mof-
faert een lezing met de spitse titel
“Vrouwen, mannen, humeuren en hormo-
nen”.  De perstekst heeft anders ook wel
enigszins haar vodden: “De premenstruele,
postnatale en postmenopauzale periode

gaat gepaard met psychis-
che ontregelingen, span-
ning, depressie of
geheugenprob lemen.
(…) Adolescente mannen
zijn op hun beurt onder-
hevig aan heftige hor-
moonstormen, tonen
agressie en depressie in
probleemgedrag als van-
dalisme en groeps-
verkrachting”. Opnieuw:
qué? Ik kreeg ook wel een
diepere stem en haar op
plaatsen waar ik dat
vroeger niet had, maar die
groepsverkrachting moet
ik ergens onderweg toch
gemist hebben. Enfin,
tante Roza is op bezoek
van 19 tot 21u in auditori-
um D van de Blandijn.
Toegang gratis. • Maar
ook elders hangt de rode
vaan uit. De ALS (Actief
Linkse Studenten) plant
op 7 maart een anti-NSV
betoging. Verzamelen om
19u aan het Zuid. • Of om
20u op de Oude Beesten-
markt als u zelf NSV’er
bent en met de anti-anti-

mars meestapt. Een gewapend man is er
twee waard. • De NSV die verzamelt op de
Beestenmarkt. Fijn dat ze die ironische toets
er zelf ingestoken hebben. • Jammer dat de
politie wellicht tussenbeide zal komen. Daar
is toch niemand mee gebaat? Laat in hemels-
naam mensen die willen vechten, toch onge-
moeid vechten. Met een beetje geluk ver-
wonden ze elkaar nog. Ik stel voor dat de
stad Gent op het Zuid een officiële veldslag
organiseert. Met de bruine doodseskaders
die langs de Sint-Pietersnieuwstraat
optrekken, terwijl de rooie rebellen met de
moed der wanhoop de brug over de Leie
verdedigen. • Vrijdag 1 maart vindt Screen
02 plaats in de Culture Club. Een
drum’n’bass-fuif die zijn weerga niet kent.
Onder andere Millennium Kru, DJ Cali-
bre en Working Crash Hero zijn present.
• Als u zich wilt inschrijven voor de Nacht
Van het Examen, dan bent u schromelijk te
laat. Doe het toch sowieso maar via
www.destandaard.be, dan krijgt u een
maand gratis De Standaard in uw bus. •
Van 27 februari tot 3 maart bezoekt Disney
on Ice de Flanders Expo alweder. Het
hoofdthema is dit jaar Toy Story. Maar geen
paniek: uit persoonlijke ervaring weet ik dat
Mickey, Minnie, Goofy, Donald en Daisy
ook aanwezig zullen zijn.  Tickets via
0900/00991 of www.make-it-happen.be. •
Que alom. Het Echt Gents Theater speelt
nog tot 3 maart in Centrum Seleskest Onzen
bompa wordt punker.  Eindelijk echt volks-
toneel. Centrum Seleskest bevindt zich in de
Sint Salvatorstraat 38. Reserveer op
09/2242460. • Popperdepopperdepop! Op
8 maart ontvangt Gent Das Pop in de
Vooruit. Komt dat zien. Tickets via
09/2672828 of tickets@vooruit.be. • Ligt
het aan mij of is werkelijk iederéén die in de
Overpoort met zo’n studentenlintje rond-
loopt een volslagen debiel? Je zou zeggen
dat volgens de wetten van de statistiek er
ieder jaar toch een paar mensen met ver-
stand bij een studentenvereniging zouden
moeten gaan. Maar niks hoor. 

ZZoals iedereen die de Vlaamse showbizz een warm hart toedraagt, ben ik totaal in de ban van Eurosong. Jullie
weten het natuurlijk al, maar ik ben nog razend benieuwd of het nu dat mokka-tuttebelletje wordt of die blin-

de taart.  Eigenlijk had het natuurlijk Mistery moeten zijn, dat weet iedereen.
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De studenten Kinesitherapie zijn het slachtoffer van het doelgerichte beleid van de
federale minister van Sociale Zaken en het stuurloze beleid van de gemeen-
schapsministers van Onderwijs. In 2005 zal er namelijk een contingentering komen,
een beperking waardoor minder dan de helft van de verse lading kinesitherapeuten
het beroep zal kunnen uitoefenen. Het RIZIV, het Rijksinstituut voor Ziekte- en Inva-
liditeitsverzekering, zal vanaf dan slechts 450 erkenningen meer uitreiken. Waarschi-
jn-lijk zullen er zo’n 1200 pas afgestudeerde kinesitherapeuten naar een erkenning
dingen.

Op het eerste gezicht lijkt minister van Sociale Zaken Frank Vandebroucke de grote
schuldige van die slachting. Maar hij drong er al een tijd geleden bij de ministers van
Onderwijs, Marleen Vanderpoorten en Françoise Dupuis, op aan de instroom te
beperken. Zij hebben geen maatregelen getroffen. Omdat Vandebroucke willens nil-
lens moet besparen, komt de contingentering er nu toch. Hadden Vanderpoorten en
haar collega hun verantwoordelijkheid opgenomen, dan zou het bloedbad dat bin-
nen drie jaar zal plaatsvinden, niet zo’n proporties aannemen.

De universitaire studenten Kinesitherapie uit de eerste en tweede kandidatuur
weten nu al dat zij veel kans hebben dat zij voor niets tijd, moeite en geld in een
opleiding stoppen. De hogeschoolstudenten in de eerste kandidatuur van de vier-
jarige opleiding zitten met hetzelfde probleem. Vandenbroucke heeft ze echter voor
een voldongen feit gesteld.

De minister staat bekend als een ernstige meneer die ongestoord allerlei maatrege-
len treft om te besparen in de ziekenzorg. Daarbij stoort hij zich niet aan het protest
en gezeur van allerlei sectoren die het opeens met minder centjes moeten stellen.
Vandenbroucke komt steevast af met het argument dat zijn maatregelen nodig zijn
en dat hij daar ook niets aan kan doen. Vandenbroucke doet namelijk al het
mogelijke om de NV België op het spoor te houden. De Belgische ziekenzorg is
immers een financieel monster dat al jaren geleden aangepakt had moeten worden
en voor zijn inspanningen zal de minister later gelauwerd en geëerd worden.

De ministers van onderwijs daarentegen horen bespot en beschimpt te worden. Het
is dan wel door een beslissing van Vandenbroucke dat zo veel studenten geen erken-
ning als kinesitherapeut zullen krijgen, maar hadden Vanderpoorten en Dupuis de
moeite genomen maatregelen te treffen om de instroom te beperken, dan zouden er
in 2005, 2006 en 2007 heel wat minder sociale rampen zijn. Een niet-bindende oriën-
teringsproef bijvoorbeeld kon heel wat schade voorkomen. Dat Vanderpoorten en
Dupuis niet eens een afradingscampagne organiseerden, is schandalig.

Het enige dat de Belgische studenten en opleidingen Kinesitherapie nog kunnen
doen, is Vandenbroucke op hun blote knietjes smeken de maatregel twee jaar uit te
stellen. Als minister van Sociale Zaken heeft hij misschien oor voor de sociale argu-
menten van de studenten. Het is namelijk niet zo prettig vijf jaar je kloten af te
draaien voor het diploma Kinesitherapie om dan na een centraal schiftingsexamen te
horen te krijgen dat je geen erkenning krijgt en je een andere job mag zoeken.

De studenten kunnen alleszins niet lachen met Vandenbrouckes maatregel. Zij plan-
nen allerlei acties en vorige week donderdag betoogden de studenten al. Of het iets
zal opleveren, is heel onzeker. We weten alleen dat Vandenbroucke er als geen ander
in slaagt het been stijf te houden. Misschien moet de man maar eens naar een kine-
sitherapeut.
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KKiinneessiitthheerraappeeuten geloot

Als er bespaard moet worden, geeft minister
Frank Vandenbroucke meestal een pak
minder centen aan een groep mensen. In
het geval van de kinesitherapeuten heeft hij
die methode echter omgekeerd: zorg ervoor
dat er minder mensen zijn, dan moet de
ziekteverzekering minder betalen. Dat doet
hij samen met minister van Volksgezond-
heid Magda Aelvoet door een contingen-
tering in te voeren. Dat wil zeggen dat
men de uitstroom naar het beroep zal
beperken. In de praktijk betekent dat
dat het aantal erkenningen door het
RIZIV, het Rijksinstituut voor Ziekte-
en Invaliditeitsverzekering, merkbaar
verlaagd zal worden.

Die verlaging is volgens de beleidsvo-
erders noodzakelijk omdat er nu een
overaanbod aan kinesitherapeuten is,
namelijk één per 400 inwoners. Dat is
echter al geëvolueerd naar één op 610
voor Vlaanderen en één op 520 voor
Wallonië. In 1999 vertrok men van 24
000 kinesitherapeuten maar dat aantal
is in de rapporten intussen al afge-
slankt naar 17 000. Na verdere uitzui-
vering zal het aantal nog dalen. Toch
blijft de minister van Sociale Zaken
erbij dat een beperking van de uit-
stroom noodzakelijk is.

Die beperking zou er moeten komen
via een centrale selectieproef of een
zuivere loting. Dat dat laatste een reële
denkpiste is, blijkt uit een ontwerp van een
Koninklijk Besluit dat de ronde doet. In
Artikel 1 daarvan staat: “De selectie van de
kandidaten voor het krijgen van de beroe-
pstitel van kinesitherapeut gebeurt door lo-
ting, eventueel rekening houdend met de
resultaten verkregen tijdens de studie of tij-
dens eenzelfde deel ervan.”

Of die loting er komt is nog niet zeker. Maar
tegen 2005 zou de contingentering in elk

geval ingevoerd worden. Oorspronkelijk
dacht men al in 2003 met de maatregel te
beginnen, maar dat bleek niet haalbaar
omdat men de abituriënten, pas afge-
studeerden van het middelbaar onderwijs,
en de nieuwe studenten geen volledige en
correcte informatie kon verschaffen. Nu is
die informatie er echter nog altijd niet. De
studenten uit de eerste en tweede kandi-

datuur van een universitaire opleiding of uit
de eerste kandidatuur van een vierjarige
opleiding kinesitherapie aan de hogeschool
krijgen opeens wel te horen dat minder dan
de helft van hen een erkenning zal krijgen.

De cijfers zijn duidelijk. In 2005, 2006 en
2007 zullen in België slechts 450 nieuwe
erkenningen toegekend worden. Aan
Vlaamse kant vallen er 270 te rapen, aan
Waalse kant 180, een verdeelschaal van 60%

tegenover 40%. Op het eerste gezicht lijkt
dat een aanvaardbare verdeling, tot men ze
vergelijkt met het aantal studenten. In 
Vlaanderen waren er ongeveer 800 nieuwe
studenten Kinesitherapie. In Wallonië zijn
dat er dubbel zo veel, een 1600 namelijk.
Men verwacht dat er zich in 2005 een 350
afgestudeerden aanbieden voor de 270
plaatsen in Vlaanderen. In Wallonië zullen
dat er waarschijnlijk zo’n 800 tot 900 zijn. Er
liggen slechts 180 erkenningen klaar.

Professor Dirk Cambier van de RUG wist
ons wel te vertellen dat het aantal Waalse
studenten zo hoog was doordat veel

Fransen in België studeren. “In Frankrijk is
er namelijk een numerus fixus ingesteld
voor de kinesitherapie. Daardoor steken
heel wat Franse jongeren de grens over om
de opleiding in Wallonië te volgen. De
Waalse instellingen kunnen niet beletten dat
zij zich inschrijven. Concrete cijfers over het
aantal zijn moeilijk te achterhalen, maar men
spreekt toch al snel van 50% Franse burgers.
Willen zij het beroep van kinesitherapeut
echter in hun thuisland uitvoeren, dan

EEr zijn te veel kinesitherapeuten en die belasten de ziekteverzekering te
zwaar. Dat vindt federaal minister van Sociale Zaken Frank Vanden-

broucke (SP.A). Zijn oplossing? De uitstroom beperken door een algemeen
examen of een loting. De studenten Kinesitherapie kunnen er niet mee
lachen, hun professoren evenmin.

Het is leuk te leren als je weet dat 50% van je klas het beroep waarvoor je
studeert, niet zal kunnen uitoefenen.

MMiinniisstteerr vvooeerrtt  ccoonntingentering in



moeten zij de beroepstitel in het land van
hun diploma krijgen. Zij doen dus allen mee
voor hetzelfde contingent. Dat neemt niet
weg dat er nog altijd ongeveer 150% te veel
Waalse jongeren zullen zijn om zich aan te
dienen voor hun contingent.”

Cambier en zijn collega’s vinden het geen
aangename gedachte les te moeten geven
aan studenten die al weten dat slechts de
helft van hen een erkenning zal krijgen. “Wij
voelen ons uiteraard niet prettig tegenover
die studenten en hun ouders. Het is niet
omdat de tekortkomingen zich op een
ander niveau hebben voorgedaan, dat wij
niet bezorgd zijn over de toekomst van die
mensen die ons hun vertrouwen hebben
gegeven om ze op te leiden tot het beroep
van hun keuze. Het lijkt me volledig intel-
lectueel en menselijk maar normaal dat ver-
antwoordelijke lesgevers de geleverde
inspanningen van de studenten graag gecon-

cretiseerd zien in een toekomstige carrière.”

Volgens Vandenbroucke is het niet zijn
schuld dat er zoveel studenten vier of vijf
jaar voor niets gestudeerd zullen hebben.
De ministeries van Onderwijs van Vlaan-
deren en Wallonië moesten volgens hem
maatregelen genomen hebben om de
instroom te beperken. Hij is er niet verant-
woordelijk voor dat dat niet is gebeurd. Bij
het beperken van de instroom, denkt men
meteen aan een toegangsexamen.

Zo drastisch hoeft het echter niet te zijn
voor Cambier. “Persoonlijk vind ik dat
iedereen het recht heeft om het onderwijs
te volgen van zijn of haar keuze. Maar de vrij-
heid van onderwijs gaat hier ten koste van
talrijke onschuldige slachtoffers en dat
moeten we onder ogen durven zien. Maar
misschien moeten we eerst ook aan  beper-
kende maatregelen denken die vriendelijker

zijn dan een toelatingsproef. Zoals verdere
rationalisatie van het opleidingsaanbod in
Vlaanderen via de associaties tussen hoge-
scholen en universiteiten, al dan niet gekop-
peld aan een verplichte niet-bindende oriën-
tatieproef. Iedereen moet meedoen om zich
te kunnen inschrijven, maar het resultaat is
onafhankelijk van inschrijvingstoelating. De
aanwezigheid van zo’n proef zou al een
eerste reflectie opleveren over de toekomst-
mogelijkheden en de uitslag kan een tweede
reflectie bieden.” De Vlaamse opleidingen
Kinesitherapie pleiten er alleszins voor dat
de contingentering nog enkele jaren zou
worden uitgesteld.

Foto: Evelien Baeten
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Met man en macht werkt het Departement
Onderwijs aan het opstellen van het nieuwe
structuurdecreet voor het hoger onderwijs.
Bologna zou immers moeten leiden tot een
geharmoniseerd Europees onderwijs en
daarvoor zijn tal van veranderingen aan de
curricula en opleidingen nodig. Eén van de
recentste en opvallendste veranderingen is
de afschaffing van het toelatingsexamen
voor de opleiding burgerlijk ingenieur.

LLaaggee ddrreemmppeell
De afschaffing is volgens de werkgroep die
zich over het nieuwe structuurdecreet buigt
een logisch gevolg van vroegere beleids-
beslissingen. Zo werd de proef vorig jaar al
versoepeld zodat de opleiding burgerlijk
ingenieur nu ook toegankelijk is voor stu-
denten die in hun middelbare schooloplei-
ding slechts zes uur wiskunde per week
hebben genoten. Vroeger waren acht uur
vereist.

Met een verlaagde drempel heeft de toelat-
ingsproef aan betekenis verloren. In De
Standaard (01/02/2002) verklaarde Dirk
Van Damme, voorzitter van de werkgroep,
bovendien dat de noodzaak van zo’n proef
alleen maar in twijfel kan getrokken worden
aangezien er geen contingentering (beper-
king van de toegang tot het beroep) bestaat
voor de burgerlijk ingenieurs terwijl dat voor
artsen wel het geval is. Zonder een grondige
decretale verankering van het toelatingsexa-
men is het niet mogelijk om het in het
nieuwe structuurdecreet op te nemen.

GGeeeenn mmooeeiittee ddooeenn
Maar niet iedereen is tevreden met de
afschaffing van het toelatingsexamen. Dat
bleek uit de reactie van de Vlaamse decanen
van de faculteiten Toegepaste Wetenschap-
pen. Zij namen samen met de KVIV (Konink-
lijke Vlaamse Ingenieursvereniging) radicaal
standpunt in tegen de afschaffing van de toe-
latingsproef. Volgens Ronny Verhoeven,

decaan van de Faculteit Toegepaste Weten-
schappen van de RUG, brengt de afschaffing
de kwaliteit van het onderwijs in het
gedrang. “Het toelatingsexamen is niet
alleen een formaliteit, de bedoeling ervan is
om het niveau in de eerste kandidatuur te
verzekeren en mensen die absoluut geen
kans op slagen hebben, tegen te houden en
ze een jaar vol ontmoediging en een

negatieve ervaring te besparen. Bovendien
snijden we budgettair in eigen vlees als het
examen zou verdwijnen.”

De mogelijkheid van een niet bindende
oriënteringsproef ontlokt hem een scham-
per lachje. “De reactie van de decanen
Toegepaste Wetenschappen daarop is
volledig negatief. Als het examen wordt
afgeschaft, dan zullen we geen moeite doen
om een oriënteringsproef op poten te
zetten. De studenten zullen zich daar toch
niets van aantrekken. Ze kunnen de vragen
van het toelatingsexamen op het internet
vinden en moeten de rekening dan maar
voor zichzelf maken.”

De VTK (Vlaamse Technische Kring) en hun
decaan zijn twee handen op een buik. Ook
zij keuren de afschaffing van het toelating-
sexamen af. De proef geeft volgens hen een
goed beeld van de slaagkansen en toont de
motivatie van de studenten. De VTK legt er
ook de nadruk op dat de studenten er zich
zelfs heel goed bij voelen. Dat hoeft ons

natuurlijk niet te verbazen, want de stem van
wie het niet haalde bij de toelatingsproef,
wordt niet gehoord. Het alternatief, de niet-
bindende oriënteringsproef, vindt de VTK
onrealistisch. De meeste studenten zullen
hier volgens hen niet aan meedoen. En
waarom zou men het toelatingsexamen
afschaffen om het enkel te vervangen door
een nieuwe vorm? Om het basisprincipe van
vrije toegang tot het hoger onderwijs te
waarborgen, zou men denken. De VTK
denkt dat duidelijk niet. Van een elitaire
houding is er volgens hen geen sprake.

CCoonnsseerrvvaattiieeff
Met de afschaffing van het toelatingsexamen
ziet de Vlaamse Vereniging van Studenten
(VVS) hun standpunt verwezenlijkt. Ze zijn
tegen elke vorm van beperking van de vrije
toegang tot het onderwijs. Na het middel-
baar onderwijs moet iedereen over dezelfde
keuzemogelijheden beschikken, zonder te
moeten boeten voor een ongelukkige keuze
van richting in het middelbaar. Johan De
Rocker van VVS vindt dat het probleem zich
bevindt op de overgang van het secundair
naar het academisch onderwijs. “De leerlin-
gen worden te weinig begeleid in hun keuze
van een hogere opleiding. Een algemene
oriënteringsproef na het middelbaar zou
hier veel aan helpen. Maar het staat elke
opleiding ook vrij om zelf een oriënterings-
proef te organiseren. Daar hebben we niets
tegen. Die oriënteringsproef mag echter op
geen enkele manier bindend zijn. Ook
andere voorwaarden zoals de mogelijkheid
van vrijstellingen voor studenten die goed
op de proef scoren, zijn volledig uit den
boze.”

De reactie van decanen op het voorstel van
Vanderpoorten noemt hij ongelukkig. “Het
getuigt van een conservatieve houding. De
decanen laten zich voor de kar van een
beroepsorganisatie spannen. Ze bekijken
het probleem niet vanuit een algemeen per-
spectief maar denken vooral aan hun eigen
budgettaire belangen en aan het dalen van
hun slaagcijfers.”

DDee pprrooeeff  oopp ddee ssoomm ggeennoommeenn

HHet voorstel van onderwijsminister Marleen Vanderpoorten om de toe-
latingsproef voor de opleiding burgerlijk ingenieur af te schaffen,

komt binnenkort op de agenda van het Vlaams Parlement. Dat voorstel
moet de democratische toegang tot het hoger onderwijs bevorderen. De
burgies en hun decanen willen proberen daar nog een stokje voor te ste-
ken.

PP HH  
mmmmvv SStteeffaanniiee
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Decaan Ronny Verhoeven



Om de twee jaar worden er aan de RUG
rechtstreekse studentenverkiezingen geor-
ganiseerd. Daarbij worden de vertegen-
woordigers verkozen die voor de termijn
van twee jaar zullen zetelen in de Raad van
Bestuur, de Sociale Raad en de verschillende
Faculteitsraden. De RUG beschouwt de
verkozenen als de enige representatieve
vertegenwoordigers van de gehele studen-
tenpopulatie. 

In het verleden viel het aantal kandidaten
dat zich verkiesbaar stelde nogal tegen. Er
bleven verschillende plaatsen in de verschil-
lende faculteitsraden onbezet. Niet meteen
een situatie waarin de studenteninspraak
goed kan bloeien. De Gentse Studentenraad
(GSR) heeft zich voorgenomen daar veran-
dering in te brengen. Ze springen dan ook in
de bres om de verkiezingen in goede banen
te leiden. Daarvoor werd zelfs een bedrag
van 24800 euro uitgetrokken.

Het zijn drukke dagen voor de GSR. Kandi-
daten werven is op het moment van het ter
perse gaan van dit artikel nog één van hun
grootste kopzorgen. De GSR zette zelf een
wervingscampgane op poten. “We proberen
zo veel mogelijk studenten te bereiken.
Daarvoor werden de auditoria in de ver-

schillende faculteiten druk bezocht,” zegt
Milena De Wael, studentenvertegen-
woordiger in de RvB. “De GSR wil de
mogelijke kandidaten bovendien ook zo

goed mogelijk begeleiden. In de Brug wer-
den daarvoor drie infoavonden gehouden.
We willen ze een zo goed mogelijk zicht
geven op wat hun te wachten staat als ze
eenmaal verkozen zijn.”

Bij het ter perse gaan van dit artikel bleek
dat de wervingscampagne van de GSR al zijn

vruchten had afgeworpen. Het minimum
aantal kandidaten voor de Raad van Bestuur,
de Sociale raad en de faculteitsraden van Pol
en Soc, Rechten en Economie en Bedrijfsbe-
heer werd al behaald of overschreden. Voor
de andere raden zou het zogenaamde
‘noodplan’ in werking treden. “Daarvoor
gaan we nog een tandje bijsteken: nog eens
rondgaan in de auditoria en indien nodig
zelfs telefonisch proberen kandidaten te vin-
den”, aldus De Wael.

Op donderdag 28 maart kan je zelf je stem
uit brengen in jouw faculteit. Dat zal zeker
niet onopgemerkt voorbijgaan. De GSR
plant nog een grootschalige, edoch ‘neu-
trale’ (dixit De Wael) verkiezingscampagne.
“Er zal een brochure worden uitgegeven
waarin de kandidaten zich kunnen
voorstellen.  In de resto’s zal iedereen onder
zijn bord een onderlegger vinden om hem
eraan te herinneren te gaan stemmen”. Je
maakt dan zelfs kans op verschillende prij-
zen die per tombola onder de stembus-
gangers worden verloot. Eén ding kan je ze
wel nageven, die rakkers van de GSR, ze
weten hoe ze studenten in de watten
moeten leggen.

Je kandidaat stellen kan niet meer, maar
meer info vind je steeds op www.studenten-
verkiezingen.be
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DDe stem van de student moet gehoord worden. Daarvoor kan je luid
gillend op de hoek van het Sint Pietersplein je boodschap gaan

verkondigen. Maar wie inspraak in het universitaire beleid een beetje au
sérieux neemt, die wil het wel wat professioneler aanpakken.

Het Kultureel Konvent overkoepelt alle
culturelige studentenverenigingen van de
Universiteit Gent. Het convent organiseert
ieder jaar een happening om zijn werking in
de schijnwerpers te zetten. Schamper
zwierde alvast een emmer rode verf tegen
de muur en geeft u nu een overzicht van wat
er allemaal te doen is.

GG rr aa tt ii ss
De Dag van het Kultureel Konvent begint ‘s

avonds om 19u. Tempi Misti, het universi-
taire studentenorkest, zal de avond inzetten
met een stevig concert in studentenresto De
Brug. Ook het Gents Universitair Koor, het
GUK, zal enige melodische klanken laten
weergallen in de resto. Laat u verleiden door
stevig gebeuk op de cello of opgewekt
gejodel uit een verzameling gouden strotjes
terwijl u uw half doorbakken universitaire
hamburger binnenspeelt. De optredens van
Tempi Misti en het GUK zijn gratis én beter

dan wat de resto u voorschotelt.

Ook zal er toneel zijn van de Fils Fémin-
istes en een stomende performance van de
Studentenfanfare Ghendt. De Fotoklas
en het Schildersatelier doen eveneens
iets, euh, artistiekerigs. En last but not least
is er Sanseveria, het onvolprezen literaire
tijdschrift. Wat zij zullen doen, is een groot
raadsel. Weest dus paraat om dat uit te
zoeken. Voor de echte cultuurliefhebbers is
er om 21u een receptie. 

KKoonnvveenntt  ddooeett  KKuullttuurreeeell
DDe Dag van het Kultureel Konvent zal op 5 maart 2002 weer menig stu-

dentikoos en cultuurminnend hart ontroeren of juist verblijden. Rept
u op die glorieuze dag dus allen naar Studentenhuis De Brug en gaat op in
het culturele lekkers dat het KK u te bieden heeft.

VVaann ddeerr MMeennssbbrruugggghhee
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SCHAMPER:  Waarom hebben jullie voor
België gekozen?
Elena: “Die vraag wordt ons heel dikwijls
gesteld en dan vooral waarom wij hier
Engels komen studeren. Onze eerste keuze
was eigenlijk Engeland of Ierland, maar daar
hebben we geen toelating voor gekregen.”
Yae Kun: “In Spanje kan je verschillende
keren een beurs aanvragen. Het hangt ervan
af hoeveel personen zich voor een bepaalde
plaats opgeven. Als heel veel personen
dezelfde plaats kiezen, dan kan het zijn dat
je je beurs niet krijgt. En als er plaatsen over
zijn, dan wordt er gevraagd of er nog iemand

in geïnteresseerd is. Je kan bij je aanvraag
ook verschillende voorkeuren opgeven. In
de eerste plaats wou ik ook naar Engeland of
Ierland gaan. Mijn derde keuze was België,
en toen ik daar een beurs voor kreeg, dacht
ik ‘Oké, waarom niet?’ Ik wist eigenlijk niet
precies waar Gent lag. In Spanje wordt er
niet zoveel over België gepraat als je Engels
studeert. Er wordt natuurlijk wel altijd de
voorkeur gegeven aan plaatsen waar Engels
de officiële taal is. Toch ben ik trots dat ik
naar Gent ben gekomen. Hier zit je in het
midden van Europa. Alle andere Europese

landen liggen dichtbij en dat is interessant.”
Elena: “Ook ik had niet voor Gent gekozen.
Ik had twee plaatsen in Ierland en twee in
Engeland aangevraagd. Maar ik kon mijn
beurs niet krijgen omdat er al te veel aanvra-
gen waren. Toen dacht ik ook: “waarom
probeer ik het niet in Gent?” In Spanje had
ik er al over gepraat met anderen. Zij
vertelden mij dat Gent een hele goede uni-
versiteit had, ongeveer de beste van België.
De lessen worden ook in het Engels
gegeven, dus de taal zou geen probleem
zijn.  Als je naar het buitenland gaat, dan leer
je de taal veel beter. Je leert ook andere cul-

turen kennen en je doet veel persoonlijke
ervaringen op. Toen ik mijn beurs kreeg heb
ik ze dan ook niet afgeslaan.”

SCHAMPER:  Vinden jullie het leuk hier?
Elena: “Heel erg!”
Yae Kun: “Ik vind Gent een hele leuke stad.
Ik was vijf jaar geleden ook al eens in België.
Toen heb ik Brussel en Brugge bezocht,
maar die steden vallen niet te vergelijken
met Gent. Gent is veel leuker!”

EEnnggeellss iinn hheett  SSppaaaannss

SCHAMPER: Hoe lang zijn jullie hier?
Yae Kun: “Negen maand.”
Elena: “In Spanje duurt onze opleiding vijf
jaar. We zitten allebei in ons vierde jaar. Wij
studeren aan de universiteit van Valladolid.
Hier ligt het niveau wel hoger dan aan onze
universiteit, daarom hebben we gekozen
voor vakken uit eerste en tweede kandida-
tuur en de eerste licentie. In Spanje worden
de meeste lessen in het Spaans gegeven,
zowel de taalkundes als de literatuur.” 
Yae Kun: “Aan onze universiteit kon je
enkel beurzen krijgen voor negen maand.
Aan andere universiteiten kan je ook drie,
vier of zes maand kiezen, maar ik vind het
beter dat je voor negen maand ergens heen-
gaat. Want dan leer je de mensen en het land
beter kennen. Ik zou spijt hebben als ik
vroeger zou moeten weggaan.”
Elena: “Je wil steeds meer en meer. Als ik ‘s
morgens wakker word, dan denk ik altijd ‘ik
ga er het meeste van maken’. Je hebt hier
ook heel veel mogelijkheden om te reizen.”

SCHAMPER; Hebben jullie veel contact met
de Gentse studenten?
Elena: “We hebben meer contact met Eras-
mus-studenten. Zij staan meer open voor
nieuwe mensen. We begrijpen elkaar ook
beter, omdat we allemaal uit het buitenland
komen. We helpen elkaar ook als er proble-
men zijn.” 
Yae Kun: “Toch zijn er veel Belgen geïnte-
resseerd. Ze zijn ook heel erg vriendelijk.”

MMeeeerr ooff  mmiinnddeerr kkuusssseenn??
SCHAMPER: Wat vinden jullie raar aan de
Belgen?
Yae Kun: “In Spanje is het de gewoonte dat
je iemand twee keer kust. In België is dit een
of drie keer. Als wij Belgen kussen, en zij zijn
gewoon om maar een kus te geven, dan be-
kijken ze ons raar wanneer we hen ook de
andere wang aanbieden.” 
Elena: “Dan zijn er ook nog de Belgen die
drie keer kussen! Als wij hen dan twee
kussen geven, dan kom je natuurlijk ook
voor rare situaties te staan.”

Niet alle buitenlandse studenten in Gent zijn
Erasmus-studenten die pas in laatste
instantie naar hier wilden komen, sommigen
komen ook uit vrije wil naar hier. Elizabeth

BBeellggeenn kkuusssseenn nniieett  aallttiijjd even gemakkelijk.
BBuuiitteennllaannddssee ssttuuddeenntteenn vvooelen zich thuis in Gent

BBuitenlandse studenten genoeg in Gent, maar wààrom komen ze eigen-
lijk naar hier? Wij wisten drie studentes te strikken voor een inter-

view. Yae Kun Chang, een Spaanse studente van Koreaanse origine en
Elena Careñoso, ook een Spaanse, kwamen als Erasmus-studentes naar
België. Elizabeth Daghigi, een Oostenrijkse, werd verliefd en kwam omwil-
le van hem naar België. Ook zij hervatte haar studies aan onze Gentse Uni-
versiteit. Wij onderwierpen de drie studentes aan onze vragen en er kwa-
men enkele vreemde antwoorden boven drijven.
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allttii jjdd eevveenn ggeemmaakkkkeelliijjkk..
enn vvooeelleenn zziicchh tthhuuiiss iinn GGeenntt

Daghigi volgde haar geliefde naar België.

SCHAMPER: Vertel eens. Hoe ben je eigen-
lijk hier in Gent terecht gekomen?
Elizabeth: “Om een lang verhaal kort te
maken: ik heb gewoon een Vlaming leren
kennen en ben dan naar hier gekomen om
bij hem te zijn. Omdat ik in Oostenrijk al een
jaar had gestudeerd, dacht ik hier mijn stu-
dies verder te zetten. Eerst moest ik bij het
Talencentrum een examen afleggen om me
te mogen inschrijven.  Vorig jaar ben ik met
Duits en Engels begonnen in de Germaanse
en dit jaar doe ik een IAJ-jaar.”

GGrroottee vveerrsscchhiilllleenn
SCHAMPER: Je hebt in Oostenrijk ook al ges-
tudeerd. Zijn er belangrijke verschillen met
de RUG?
Elizabeth: “Er is zeker een verschil in het
niveau van de universiteiten. Ik vind dat het
niveau aan deze universiteit heel hoog is. Ik
heb mensen al horen zeggen dat het hoger
is dan in Leuven of Brussel. Of dat werkelijk
zo is weet ik niet, maar er is zeker een ver-
schil tussen België en Oostenrijk. In Oosten-
rijk was ik er in mijn eerste jaar onmiddellijk
door en in België was dat niet het geval ter-
wijl ik nochtans even veel gestudeerd had.
Er is ook een verschil in systeem. Vroeger
deed ik Rechten, en was er een semestersys-
teen. Hier heb ik een jaarsysteem en
daarmee had ik het heel moeilijk , want in
Oostenrijk bestaat dat niet.
Aan de Oostenrijkse universeiten wordt er
ook helemaal niet aan studentendopen of zo
gedaan. Er zijn zelfs geen echte studenten-
verenigingen. Ik heb gehoord dat er wel nog
zoiets bestaat, maar je ziet het niet zo veel en

het is eigenlijk iets totaal anders dan hier.
Studenten die zingend door de straten
lopen met een hoop vuiligheid over zich
heen gegoten, dat had ik echt nog nooit
gezien. En een echte uitgaansbuurt zoals de
Overpoort hadden we ook niet.”

Schamper: Hoe was de overgang naar Bel-
gië op cultureel vlak?
Elizabeth: “Dat viel heel goed mee. Er zijn
niet zo veel verschillen. Beide landen
behoren min of meer tot dezelfde cultuur. Ik
heb ook heel snel vrienden
gevonden, dus de aanpass-
ing was voor mij helemaal
geen probleem. Ook met de
taal heb ik niet echt veel
moeite gehad. Ik ben natu-
urlijk pas in België echt Ned-
erlands beginnen leren,
maar zo gaat het eigenlijk
het best. Je bent verplicht
om de taal zelf constant te
spreken en je moet er steeds
naar luisteren. Aanvankelijk was ik
begonnen met de taal te leren uit een Assi-
mil, maar na drie maanden ben ik daarmee
gestopt omdat ik de taal al genoeg kende.”

SCHAMPER: Hoe staat het eigenlijk met de
organisatie van de opleidingen in Oosten-
rijk? Is er een groot verschil met Gent?
Elizabeth: “Het is eigenlijk overal iets
anders. In de Rechten had je een opdeling in
magister en doctor. Na een aantal semesters
ben je magister en als je echt goed bent, dan
kan je verder gaan voor doctor. Het kandi-
datuur-licentiesyteem zoals hier bestaat
echter niet. Als je in Oostenrijk wil stoppen
na twee jaar, dan heb je nog niets bereikt.

Hier kan je met je kandidatuursdiploma in
principe wel al gaan werken. Dat vind ik
beter.”
”Er is trouwens nog een groot verschil wat
betreft organisatie. Hier krijg je in het begin
van het jaar een uurrooster. In Oostenrijk is
dat niet zo. Voor elke cursus die je wil vol-
gen moet je je apart gaan inschrijven. Op die
manier moet je om zes uur  ‘s morgens al in
de rij gaan staan in de hoop dat je nog net
een plaats kan bemachtigen voor een cursus
waarvoor slechts twintig of dertig plaatsen

zijn. Daarnaast moet je ook nog zelf je uur-
rooster ineen puzzelen. De eerste twee
weken van het academiejaar ben je gewoon
met niets anders bezig dan met inschrijvin-
gen en het samenstellen van je uurrooster. “

SCHAMPER: Om af te sluiten: wat vind je
van België op cullinair vlak?
Elizabeth: “Het Belgisch eten is véél
lekkerder dan het Oostenrijks!”

Foto’s: Evelien Baeten

AAnnnneelliieess eenn
EE vv ee ll  BB

advertentie
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In het interview met vice-rector Marc De
Clercq in de vorige editie (Schamper 400)
kwam de nieuwe vakgroep in de Faculteit
Letteren en Wijsbegeerte voor het eerst ter
sprake. De Clercq vertelde dat professor
Eugeen Roegiest het voorzitterschap op
zich zou nemen. Roegiest komt uit de Vak-
groep Romaanse Talen (andere dan het
Frans). Wij gingen vragen wat hij met de vak-
groep wil bereiken en waar die zich mee zou
bezighouden.

PPrraaggmmaattiieekk
SCHAMPER: Was de nieuwe vakgroep al
lang gepland of ontstond het idee pas toen
de problemen in het Talencentrum aan het
licht kwamen?
Eugeen Roegiest: “Er is een eerste maal
met de idee gespeeld om een vakgroep op
te richten toen de Faculteit Economische
Wetenschappen taalvakken in haar curricu-
lum had opgenomen, tien jaar geleden
ongeveer. Die vakgroep zou een postgradu-
aat, de taalvakken van de Faculteit Economie
en het Talencentrum omvatten. Dat is toen
echter niet doorgegaan. Een tweetal jaar
geleden drong het rectoraat er opnieuw op
aan om het Talencentrum in de Faculteit
Letteren en Wijsbegeerte op te nemen. Er is
toen een facultaire commissie opgericht die
de modaliteiten van de integratie moest
onderzoeken. Die commissie heeft geen
wezenlijke vooruitgang geboekt tot de rec-
toraatswissel de zaken in een stroomver-
snelling bracht. De idee is dus zeker niet
ontstaan toen de problemen in het Talen-
centrum aan het licht kwamen. Of er een
verband ligt met de versnelling van het pro-
ces is me niet duidelijk. Misschien heeft het
ook te maken met de vraag naar meer taal-
vakken in de verschillende faculteiten.”

SCHAMPER: Waar zal de vakgroep zich
mee bezighouden? Welk wetenschappelijk
onderzoek zal er verricht worden?
Roegiest: “In eerste instantie zal de vakgroep
zich noodgedwongen moeten inlaten met
het reguliere facultaire talenonderwijs

buiten de faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
het zogeheten “talenonderwijs voor speci-
fieke doeleinden”. Aangezien de hele infra-
structuur daarvoor nog opgezet moet wor-
den, zal de vakgroep zich eerst moeten
bekommeren om de onderwijsfunctie.
Hopelijk kunnen we snel wetenschappelijk
onderzoek doen. Ik zie hier een aantal
mogelijke pijlers. Ten eerste pragmatiek en
tekstlinguïstiek in het kader van bedrijfs-
communicatie. Vervolgens denk ik aan
onderzoek naar vreemde-talenonderwijs en
onderwijsinnovatie. Ten slotte is er de idee
van formalistische taalkundige modellen
gelieerd aan computerlinguïstiek, wat
toepasbaar is in computerondersteund
onderwijs en vertalen. De uitwerking daar-
van zal uiteraard afhangen van het aca-
demisch personeel dat men kan
aantrekken.”

VVoooo rrbbaarriigg
SCHAMPER: Is er al voldoende academisch
personeel aangetrokken om de vakgroep te
bezetten en wetenschappelijk onderzoek te
verzekeren of zijn
de vacatures nog
niet opgevuld?
Roegiest: “Op de
faculteitsraad van
woensdag 20 fe-
bruari 2002 werd
de vakgroep geïn-
stalleerd. Er werd
een voorzitter
aangesteld en een
ZAP-profiel (ZAP
is Zelfstandig
Academisch Per-
soneel, de proffen
dus - nvdr)
goedgekeurd voor
de nieuwe vak-
groep. Enkele
ZAP-leden zullen
zich bij de vak-
groep associëren,
maar hun effec-

tieve functie blijft beperkt, gezien hun
belasting in de eigen vakgroep. Het meeste
onderwijs zal door het nieuwe ZAP-lid ver-
wezenlijkt worden, bijgestaan door een aan-
tal nieuw aan te werven assistenten. Op dit
ogenblik is er nog geen academisch person-
eel aangetrokken om de vakgroep te
bezetten. Het is de bedoeling met de vak-
groep van start te gaan op 1 oktober, zeker
voor wat het reguliere taalonderwijs betreft.”

SCHAMPER: Hoe zal de vakgroep gestruc-
tureerd worden?
Roegiest: “Aangezien ik denk dat een zui-
vere scheiding tussen onderwijs en onder-
zoek geen goede zaak is, moeten beiden
mekaar bevruchten. Taal & Communicatie
heb ik opgevat als een benaming die zowel
slaat op het soort talenonderwijs dat ver-
strekt moet worden - professioneel en dus
communicatief georiënteerd - als op het
soort onderzoek dat naast het bestaande
onderzoek in de Faculteit Letteren en Wijs-
begeerte verricht kan worden. Dat is onder-
zoek gericht op de relatie tussen taal en
communicatie. Ik heb wel ideeën over een
nieuwe structuur, maar het lijkt me nog iets
te voorbarig om daarover uit te wijden.”

EEr is een nieuwe vakgroep opgericht in de Faculteit Letteren en Wijsbe-
geerte, de Vakgroep Taal en Communicatie. Die zal zich hoofdzakelijk

bezighouden met het facultaire talenonderwijs buiten de Faculteit Letteren
en Wijsbegeerte. Het Talencentrum zal er deel van uitmaken. Schamper
spoorde Eugeen Roegiest, de nieuwbakken vakgroepvoorzitter, op voor
een interview.

VVaann ddeerr MMeennssbbrruugggghhee
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Regeringscommissaris Yannick De Clercq
heeft een controlerende functie aan de Uni-
versiteit Gent. Eventuele problemen aan de
instelling moet hij rapporteren aan de
Vlaamse Overheid.

De Clercq: “De allereerste keer dat ik
hoorde dat er een probleem zou kunnen
zijn in verband met de financiën en transac-
ties van het Talencentrum, was in september
2001. Tijdens één van de laatste directiecol-
leges onder voormalig rector Jacques
Willems heeft een beheerder daar tussen
de soep en de patatten op gealludeerd. De
manier waarop dat gebeurde, heeft mij
getroffen. Ik ben onmiddellijk na de ver-
gadering bij die man geweest en heb
gezegd: ‘Kameraad, zo gaat dat niet. Ofwel is
er iets en doe je je job, ofwel is er niets en
moet je je mond houden.’ Hij had ook ver-

wezen naar een mail die een aantal mensen
van enkele studenten ontvangen hadden. Ik
kan u met de hand op het hart zeggen dat ik
die mail niet gehad heb. Die was niet aan mij
geadresseerd - wat merkwaardig is. U mag
gerust zijn dat als ik zo’n mail krijg, ik niet zal
blijven slapen.”

DDeeaaddlliinn ee
”Op 23 november 2001, anderhalve maand
later, heeft Gonda Cock, directeur van de
Directie Financiën, van het Bestuurscollege
de opdracht voor een financiële audit van
het Talencentrum gekregen. Wat ik per-
soonlijk - en ik niet alleen - niet meer zo
redelijk vind, is dat die audit eind januari
nog niet af was. Nu is de deadline op 8 maart
2002 gezet. Ik zal de resultaten van die audit
serieus nemen en mijn verant-
woordelijkheid nemen.”

”Als regeringscommissaris werk ik op basis
van stukken, die mij voorgelegd moeten
worden. Ik kan die niet zelf gaan zoeken.
Maar er is mij of één van mijn medewerkers
nooit één stuk voorgelegd op basis waarvan
ik zou kunnen denken dat er iets zou zijn
waartegen wij actie zouden moeten
ondernemen. Als de audit er zal zijn, zal ik
vragen of in heel dat proces elk op zijn
niveau gedaan heeft wat hij moest doen.”

De Clercq wil echter niet insinueren dat
iemand informatie verzwegen heeft. Als we
hem vragen of de vakbondsafgevaardigde,
Peter De Keyser, die al langer wist dat er in
het Talencentrum iets zou zijn, hem iets
gezegd heeft, ontkent hij formeel. “Ik vind
het de plicht van gelijk wie die verant-
woordelijkheid draagt aan een instelling en
die kennis zou krijgen van eventuele scheve
toestanden, om mij dat te melden. Maar in
de vijftien jaar die ik hier zit, heeft niemand
mij daar ook maar iets over gezegd.”
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VVaann ddeerr MMeennssbbrruugggghhee

IInnffoorrmmaattiiee TTaalleenncceennttrruumm ttee llaaaatt
nnaaaarr rreeggeerriinnggssccoommmmiissssaarriiss

DDe situatie in het Talencentrum had veel vroeger onderzocht kunnen
worden. Na een gesprek met regeringscommissaris Yannick De Clercq

blijkt dat die nog geen jaar geleden op de hoogte werd gebracht van even-
tuele problemen. Die zouden nochtans al jaren aan de gang zijn.

DDiieennsstthhooooffdd TTaalleenncceennttrruumm vveerrggiisstt  zziicchh

Jacques Verriet is ambtenaar van de
Vlaamse overheid en medewerker van
regeringscommissaris Yannick De Clercq.
Verriet legde ons uit dat het niet klopt dat
“slechts 39% van de middelen van het Talen-
centrum rechtstreeks afkomstig zijn van de
RUG en dat alle andere middelen afkomstig
zijn van andere bronnen”, zoals u kon lezen
in Schamper 400.

Verriet: “Wat Valère Meus zegt, is niet juist.
Maar het is een zeer complexe materie. Ten
eerste is er het personeel. Dat wordt betaald
op drie grote posten. Ten eerste is er de
afdeling Werking, waarvoor er in 2001 17
miljoen frank (421 419 euro) uitgegeven is.
Dat zijn acht full-time en drie part-time per-
soneelsleden. Ten tweede is er een kas van
26,5 miljoen frank (656 918 euro) , die de
niet-statuairen dekt. Ten slotte zijn er de

freelance lesgevers, waarvoor Meus 5,5
miljoen frank (136 341 euro) voorzien had.
Dat is opgelopen omdat hij van de univer-
siteit meer uren krediet heeft gekregen. In
totaal is dat een bedrag van 45,5 miljoen
frank (1127 916 euro). Om dat te betalen,
moeten er ontvangsten gegenereerd wor-
den.”

NNaavv eenn aanntt
”Hoe doet hij dat? Valère Meus heeft aca-
demische en commerciële inkomsten, waar
ik als ambtenaar problemen mee hebben.
Persoonlijk vind ik dat geen gezonde situ-
atie. Het is de universiteit die de krijtlijnen
trekt en bepaalt wat ze wil organiseren voor
de studenten. Kijk, wat kan Meus doen om
de zaak draaiende te houden? Bij die 45,5
miljoen frank (1127 916 euro) moeten nog
infrastructuurwerken gerekend worden,

zoals aanpassingen aan de informatica. Ook
moet er een werkingskrediet zijn. Daarvoor
kom je niet toe met, laat ons zeggen, 50
miljoen frank (1239 465 euro). In de raming
2001 voorziet Meus 19 miljoen frank (470
998 euro) aan ontvangsten. Er was 15
miljoen (371 840 euro) aan uitgaven ge-
raamd voor zijn afdeling. Die zijn echter
opgelopen naar 26 miljoen frank (644 523
euro) maar zijn ontvangsten waren niet
navenant. Dat is zo in alle diensten.”

”Ofwel moet de universiteit dat gat dan
dichtrijden, ofwel moet de dienst zelf
inkomsten werven. Totnogtoe mogen
slechts enkele diensten dat doen. Maar bij
het Talencentrum is die 39% van de univer-
siteit niet juist. Het is zeker niet zelf-
bedruipend.”
Ofwel heeft Valère Meus zich mistypt in zijn
reactie, ofwel heeft hij moedwillig iets fouts
vermeld. Wij geven hem het voordeel van de
twijfel en gokken op het eerste.

IIn de vorige editie, Schamper 400, stond er een reactie van Valère Meus,
het diensthoofd van het Talencentrum, op de kritiek die hij in eerdere

nummers te verwerken kreeg. Jacques Verriet, het hoofd van de dienst van
de regeringscommissaris, wees ons op enkele onjuistheden in die brief.

VVaann ddeerr MMeennssbbrruugggghhee



SCHAMPER: U kwam in april 2001 in het
nieuws omdat u in Gent moedertaal-
scholen voor allochtonen wou inrichten.
Kunt u ons daar nog even kort het hoe en
waarom van toelichten?
Freya Van den Bossche: “Uit onderzoek
van de Universiteit is gebleken dat veel

allochtone jongeren grote problemen
hebben op school.  Niet omdat ze niet in
school geïnteresseerd zijn of omdat ze ver-
standelijk minder vermogens zouden
hebben of zo, maar omdat velen een te
slechte kennis van het Nederlands hebben
om leerinhouden te kunnen vatten.  Ik zou
dat willen ondervangen door deels lessen te
geven in de moedertaal van deze jongeren,
maar natuurlijk wel gecombineerd met een
versnelde cursus Nederlands.”

SCHAMPER: De VLD, uw Gentse coalitie-
partner, was fel gekant tegen dit voorstel,
dat in september 2002 zou moeten starten.
Wat is er nu van uw voorstel geworden?
VdB: “Het is een compromis geworden.  Het
blijkt niet haalbaar moedertaalonderwijs
voor allochtonen te organiseren tijdens de
lesuren.  Dus plannen we nu taakgroepen
voor allochtonen buiten de lesuren.  Niet

mijn oorspronkelijke voorstel, maar een
compromis waar ik me in kan vinden.”

SCHAMPER: Gecombineerd hiermee wilt u
de Gentse scholen verplichten minstens 18%
allochtonen op te nemen.  Ervaart u dat
zogenaamde “witte” scholen een actieve

weigeringspolitiek voeren tegen allochto-
nen?
VdB: “Ik ben overtuigd dat het gaat om een
minderheid van scholen met een al dan niet
terechte goede naam.  Er zijn scholen die
graag een nogal eenzijdig publiek
aantrekken.  Je vindt daar ook allochtonen,
maar dan wel altijd kinderen van
hoogopgeleide ouders.  Meestal gaat het zo:
men laat even weten hoe duur de school-
reizen wel zijn, of men voorspelt de
kinderen bisjaren door het hoge oplei-
dingspeil.  Leerlingen worden maar zelden
echt geweigerd, maar de ouders worden
eerder afgeschrikt door randvoorwaarden
die een school stelt.  En het gaat niet alleen
om allochtone, maar ook om kansarme jon-
geren.”

KKoottbbeellaassttiinngg
SCHAMPER: Een heikel punt voor de stu-

denten.  Op zich is het toch een vrij dis-
cutabele beslissing: plots komt er een gat in
de begroting en de studenten moeten dat
dan maar gaan opvullen.  Er staat niets
tegenover.
VdB: “Eerst en vooral: het is niet kotbelast-
ing maar ‘belasting op het verhuren van
kamers en andere woningen’.  Maar inder-
daad, we werden door het mislopen van
enkele inkomstenbronnen inderdaad nogal
plots met een vrij grote put in de begroting
geconfronteerd.  En op zo’n moment rijdt
iedereen in de coalitie voor zichzelf en
probeert iedereen zijn eigen klemtonen te
leggen.  Maar naar buiten toe zijn we als
schepencollege natuurlijk wel altijd colle-
giaal en eensgezind.  Zo moet ook ik soms
beslissingen verdedigen waar ik zelf
bedenkingen bij heb en geld gaan halen
waar ik het zelf niet zou halen.  Het is altijd
geven en nemen in een coalitie, anders
wordt een stad onbestuurbaar.”

SCHAMPER: Voor de buitenwereld moet u
deze beslissing verdedigen, ook al zou u het
een minder goede beslissing vinden.  Is het
dat wat u bedoelt?
VdB: “We staan met het schepencollege al-
tijd als één man achter een beslissing.  Maar
ik denk dat ik de beslissing pas helemaal zal
kunnen verdedigen als ik heel precies weet
hoe die belasting eruit zal zien.  Een lineaire
belasting waar geen beleid aan gekoppeld is,
zou ik zeer erg vinden.  Dan zou ik ervoor
stemmen omdat het zo hoort, maar moreel
zou ik het niet kunnen verdedigen.  Er is een
werkgroep opgericht tussen de bevoegde
kabinetten over de deze belasting.  Ikzelf of
iemand van mijn kabinet zal daarop aan-
wezig zijn en ik ben ervan overtuigd dat er
een beslissing uit de bus komt die ik wel kan
verdedigen.”

SCHAMPER: En zullen er ook studenten-
vertegenwoordigers aanwezig mogen zijn
op dat overleg?
VdB: “Dit zijn vergaderingen op politiek
niveau, waar wij met het hele schepencol-
lege uit moeten komen.  Op het moment
dat er een ontwerp van reglement is, zal ik
de studenten uitnodigen om de beslissing
toe te lichten.”

SCHAMPER: Als de beslissing al genomen is?
Daar zullen de studenten blij mee zijn.

””MMoorreeeell  zzoouu iikk eeeenn lliinneeaaiirree kkoottbbeellaasting niet kunnen verdedigen.”
HHeett  VVaann ddeenn BBoosssscche-interview

NNog voor ik goed en wel binnen ben op het Gentse kabinet van Onder-
wijs, laten de medewerkers van de schepen me weten “geschrokken”

en “ontzet” te zijn over mijn artikel over de mevrouw Van den Bossche in
Schamper 400.  Wat later komt de schepen laconiek binnen met “Ha, mijn
grote fan!”  De toon is gezet.

”Ook ik moet soms beslissingen verdedigen waar ik zelf bedenkingen bij
heb en geld gaan halen waar ik het zelf niet zou halen.”



Had u hen niet eerder in het overleg kun-
nen betrekken?
VdB: “Tijdens een begrotingsbespreking
kan je niet iedereen die door je beslissingen
geraakt wordt, contacteren.  We laten
bijvoorbeeld de onroerende voorheffing
tamelijk fors stijgen.  Daarvoor hebben we
ook geen referendum georganiseerd bij de
Gentse bevolking.  Deze belasting was maar
een van meerdere mogelijke maatregelen.
En ik zit met een dubbele rol: ik probeer zo
goed mogelijk de belangen van de studen-
ten en die van het schepencollege te verzoe-
nen.  Vergeet ook niet dat ik geen studen-
tenschepen ben, zoals mijn collega in Leu-
ven.”

SCHAMPER: Het verschil tussen de studen-
ten en de Gentse bevolking is wel dat zij u
kunnen wegstemmen als ze het niet eens
zijn met uw beleid.
VdB: “Daarom vind ik dus dat we de kieswet
moeten herbekijken.  Ik denk dat het
principe moet zijn: waar iemand woont, daar
moet die persoon ook mee het algemeen
beleid kunnen bepalen.  Ik wil dat ook als
algemeen principe doortrekken naar
bijvoorbeeld migranten.  Maar dat is een fe-
derale discussie.”

BBeeggrroottiinngg ≠≠ BBeelleeiidd
SCHAMPER: Het verloop van deze beslissing
was al helemaal vreemd: in november ver-
schijnen er geruchten in De Gentenaar
over een kotbelasting, de studentenraden
reageren tamelijk furieus, burgemeester
Beke sust en verklaart dat er enkel een kot-
belasting kan komen na overleg met de stu-
denten.  En in december verkondigt sche-
pen van financiën Wijnakker dat er een
kotbelasting komt en er niet meer over
teonderhandelen valt.
VdB: “Dat vind ik dan een ongelukkige for-
mulering van de bevoegde schepen.  Maar ik
begrijp hem wel, want hij kan natuurlijk niet
wachten met die begroting.  Op het moment
van een begrotingsbespreking kan je niet
onderhandelen met alle betrokkenen.
Begrotingen moeten niet zozeer een punt
van inspraak zijn, beleid wel.”

SCHAMPER: We hebben de indruk dat er
nog maar weinig initiatieven voor
hogeschool- of universiteitsstudenten door
u genomen werden.  Terechte kritiek?

VdB: “Zeker niet.  Ik heb eventjes gecheckt
wat er allemaal gebeurd is.  Zo heb ik er bij
de burgemeester op aangedrongen om het
Sint-Pietersplein weer open te stellen voor
manifestaties.  Dat was een reële vraag bij de
studenten.  Verder is de erkenning van de
studentenverenigingen eindelijk in orde
gekomen.  Ook niet onbelangrijk.  Er komt
een studentenonthaaldag en iedere student
krijgt een boekje van 10 cultuurwaardebon-
nen voor 15 euro.  En het fietsverhuurpro-
ject natuurlijk.  Toch redelijk wat initiatieven
op een jaar tijd, al is het wel waar dat ik over
deze initiatieven minder duidelijk gecom-
municeerd heb dan over mijn andere plan-
nen.  Er zal ook nog voor de eerste keer een
Beleidsnota Studentenaangelegenheden
komen met alle bevoegde kabinetten.”

SCHAMPER: En bent u eigenlijk van plan
op te komen bij de volgende nationale
verkiezingen?
VdB: “Dat is een heel terechte vraag, maar
een rotvraag.  Ik kan ze namelijk niet zomaar
beantwoorden. Ik wil in ieder geval dit
beleid afmaken.  Maar ik heb ook een ver-
antwoordelijkheid tot een partij.  En als die
partij wil dat ik opkom, dan wil ik die partij
zeker ondersteunen.  Ik sluit het niet uit,
maar ik ben geen vragende partij.”

SCHAMPER: U zou het doen, maar niet van
harte.  Zoiets?
VdB: “Het liefst zou ik het niet doen.  Maar
het zou vrij egoïstisch zijn om het zo te
stellen.  Ik geloof in deze partij en deze ide-
ologie en ik moet die dus steunen.”

SCHAMPER: Is het dan uw voornemen om
op te komen, maar het mandaat niet op te
nemen?
VdB: “Ik moet zeker op voorhand duidelijk
maken of ik een mandaat al dan niet
opneem.  Anders kan je spreken van
bedrog.”

DDee LLaaaattssttee SSeennaaaatt
SCHAMPER: Uw relatie met de media is ook
een beetje ambigu.  Het valt op dat u vaak
“zacht” geïnterviewd wordt.  Interviews
over uw beleidsnota blijken vaak eigenlijk
over uw dochter of uw vader te gaan.
VdB: “Soms is dat frustrerend maar ik be-
grijp het ook.  Mensen zijn daar vaak meer in
geïnteresseerd dan in het beleid zelf.  Als ik

iets doe voor de media dat niet meteen
aansluit bij mijn beleid, dan zal ik wel altijd
proberen er enige politieke inhoud in te
steken.  Mijn BV-schap heeft ook andere
voordelen: de dagen na tv-optredens krijg ik
steevast veel reacties van de gewone man of
concrete vragen, die politiek zeer relevant
zijn.  Wellicht door mijn vrij toegankelijke
imago.  Al moet ik opletten dat de balans
niet overslaat in de andere richting, naar
verkleutering.”

SCHAMPER: De meeste mensen zullen u
eerder associëren met De Laatste Show dan
met de Zevende Dag.  Vindt u dat geen
probleem?
VdB: “Het is altijd mijn betrachting om zo
veel mogelijk politieke onderwerpen in die
amusementsprogramma’s te stoppen. En ik
doe zeker ook niet alles: je zal me niet zien
zingen op TV of met mijn vader een quiz
doen tegen de familie Anciaux.  Al zal ik daar
ook fouten in maken.  Wellicht zal ik ook
soms moeten zeggen: dit ging toch wel te
ver.  Het is altijd afwegen.  Ik heb in ieder
geval besloten om geen uitnodigingen meer
te aanvaarden voor programma’s die zich
enkel op mijn BV- of moederschap richten.”

SCHAMPER: Is dat niet een beetje de
tragedie van de moderne politiek?  Stel dat
u totaal geen politieke inhoud zou hebben
en geen noemenswaardig beleid zou
voeren, maar toch gewoon uzelf zou spelen
in De Laatste Show?  U zou vast nog steeds
massa’s stemmen halen.
VdB: “Ik denk dat dat in de huidige
maatschappij, met de huidige relatie poli-
tiek/media zeker mogelijk is.  Ik denk ook
dat er veel politiekers zijn die niet doen wat
ze zouden moeten doen, maar toch veel
stemmen halen.  Zo zit democratie in elkaar
en ik ken geen beter systeem.  Ik vind het
ook niet fair dat ik in mijn eerste verkiezing
meer stemmen heb gehaald dan andere ta-
lentvolle mensen in mijn partij, die minder
de kans hebben gehad om zich te profileren.
Anderzijds sla ik de uitnodigingen voor De
Laatste Show ook niet af natuurlijk.”

Foto: Evelien Baeten

beellaassttiinngg nniieett  kkuunnnneenn vveerrddeeddiiggeenn..””
Boosssscchhee--iinntteerrvviieeww

JJeeff  VVaann BBaaeelleenn



Hallo Schamper-redactie,

Ik merk dat jullie het ook niet zo begrepen hebben op de kotbelasting (wie wel overigens?). De betoging van 20 februari is (de auteur stu-
urde zijn brief voor de betoging - nvdr) dan ook wel nodig, vind ik.

Al maken betogingen tegenwoordig niet veel indruk meer. Zeker als er een gat in de begroting gevuld moet worden, geeft men nogal weinig
om de ‘mening van de man in de straat’. Protesteren kan ook meer het stadsbestuur hun aandacht trekken.

Gent telt 50 000 studenten dacht ik zo, hogescholers meegerekend. Wanneer die 50 000 studenten elke week drie brieven sturen naar de
stad Gent, waardoor ze op hun budget één luttel pintje minder kunnen drinken per week in de Overpoort, krijgt de stad Gent 150 000
brieven per week in de bus. Ik laat u het genoegen om uit te rekenen wat dat kost aan extra manuren voor de stad om die brieven te verw-
erken, om het symbolische gebaar erbij niet te vergeten.

Uiteraard gaat men geen 50 000 studenten warm krijgen om brieven te schrijven, dus stel dat jullie, samen met de hogescholen, 10 000 stu-
denten warm krijgen om dit te doen, betekent het nog altijd een massale protestactie die voor het stadsbestuur niet aangenaam is. Om die
studenten nóg vlotter aan het schrijven te krijgen, zou het bijvoorbeeld handig zijn via internet een standaardbrief te verspreiden, waar nog
net naam en handtekening onder moeten. Zodoende is luiheid geen excuus meer.

’t Zal uiteindelijk allemaal niet veel zoden aan de dijk zetten, maar die kotbelasting mag toch niet zo maar er door komen? Trouwens, als de
studentengemeenschap even hard tegen die onrechtvaardige belasting gekant is als wij, denk ik dat het een koud kunstje moet zijn om er
per week 1 pint aan op te offeren.

Al staat de idee nog niet op punt, ik laat het aan uw hersencellen over om het verder uit te werken, als kleine garnaal is het voor mij niet te
doen.

Beste groeten,

Dominique Thomas (Lubbeek)
Tweede kandidatuur Tandheelkunde

LLeezzeerrssbbrriieeff

JJOONNGGEERREENN RREEIIZZEENN GGOO NNOOWW TTOOUURRSS YYOOUUNNGG AACCTTIIOONN HHOOLLIIDDAAYYSS

SPANJE 2002
COSTA BRAVA/LLORET DE MAR —————COSTA MARESMA/CALELLA

Hotels/Apartementen(2-4 pers.)
10-Daagse busreizen

JULI/AUGUSTUS Vanaf 271 Euro
September Vanaf 223 Euro

Boeken en betalen voor 10 april: 12 Euro korting!!

Zon,zee,strand,luieren of aktief zijn,partytime etc...............
Meer dan 500 café’s,discotheken,restaurants,pubs en terrasjes!!

AKTIVITEITEN;Duiken,kayak+snorkling,parasailing,skirafting,waterski, 
bungee-jump(80 mtr.),beachparty,paardrijden,Barcelona(day+night)etc.

VVrraaaagg  oonnzzee  GGoo NNooww TToouurrss  bbrroocchhuurree  ,, ,, SSppaannjjee  22000022,, ,,  nnuu aaaann::  

03/311.59.59
TELEFONISCH BOEKEN MOGELIJK!!!!

Go Now Tours Oostmallesteenweg,176,2310 Rijkevorsel(Prov.Antwerpen)A 5741
Tel.03/311.59.59 E Mail:busreizen@verhoeven.be

Lezersgrieven en -brieven zijn steeds welkom. Naamloos en politieke propaganda is de kortste weg naar de
prullenmand. Wegens technische redenen kan de redactie beslissen de lezersbrief niet te plaatsen of inkorten.

Op grondig gemotiveerd verzoek laten we de naam van de auteur weg.

advertentie



Momenteel loopt in Gent de dubbel-
tentoonstelling Buiten Gebruik. Zonder twi-
jfel heeft u al die schreeuwerige blauw-roze
affiches met de lipstickridder in het straat-
beeld opgemerkt. De expositie loopt al sinds
zes januari 2002, tot nu toe zonder veel aan-
dacht van onzentwege. Die talloze posters
konden we echter niet blijven negeren:
Schamper trok dus naar het Gravensteen en
het Huis van Alijn.

GG oo ee dd ee nn dd aa gg ss  ee nn  hh ee ll ll ee--
bb aaaarr dd eenn
Het Gravensteen, thuis van menig vergeet-
achtige basejumper, herbergt dezer dagen
de historische wapencollectie van de stad
Gent. Het gros van de tentoongestelde
objecten komt uit de omvangrijke verzame-
ling van Adolphe Neyt. Dat was een negen-
tiende-eeuwse Gentse industrieel die men
geregeld terugvond temidden van zijn col-
lectie antieke kruisbogen en strijdknotsen.
Speciaal voor de gelegenheid werd de hele
zwik vanuit het Bijlokemuseum naar het
Gravensteen overgebracht.

Wie denkt dat met een ‘hellebaard’ de
begroeiing op het gezicht van Hugo Co-
veliers bedoeld wordt, komt achteraf nogal
bedrogen uit. In de imposante eerste zaal
tonen de vitrines ons de verschillende mid-
deleeuwse manieren om uw medemens het
hoekje om te helpen. En eveneens hoe je je
tegen je moordlustige naaste kan bescher-
men. Het is een aanzienlijke opeenstapeling
van harnassen, maliënkolders, strijdhamers
en werpbijlen waar uw Zwitsers zakmesje
danig bij verbleekt.

De meeste wapens dateren uit de late mid-
deleeuwen, van de veertiende tot de
zestiende eeuw. Van enkele dingen met
veeleer pijnlijke namen hadden we nog
nooit gehoord: een nierdolk en enkele rad-
slotgeweren bijvoorbeeld. Mooi zijn ook de

versierde kruithorens, en vooral de zoge-
naamde tweehanders: reusachtige
slagzwaarden met gekartelde klingen om
geharnaste ruiters van hun paard te trekken.

Eveneens interessant zijn de brede exe-
cutiezwaarden die werden gebruikt voor de
terechtstelling van de middeleeuwse chiqué.
Het plebs moest het voor de komst van de
guillotine namelijk met de galg stellen.

Behoorlijk belachelijk daarentegen is het
miniscule vestzakkruisboogje, dat de
modale in harnas gestoken ridder niet echt
de stuipen op het lijf zal hebben gejaagd.
Dan maakte je met gindse strijdzeis volgens
ons al wat meer kans.

Verder dartelden we nog wat rond in de
overige burchtzalen. Stenen toiletten en een
martelkamer met dwangbuis, folterwielket-
ting, handboeien en pijnbank zal de sado-
masochistische bezoeker vast weten te
plezieren. Treffend is wel de verganke-
lijkheid van alles. Er hangen ettelijke foto’s
die het Gravensteen als een ruïne

voorstellen, en de vergaderzaal van de raad
van Vlaanderen werd in de negentiende
eeuw nog als machinekamer voor een spin-
nerij gebruikt. Pas op je tellen, Vlaams Par-
lement!

GGeewweelldd?? WWiijjss!!
Het luik in de kapel van het Huis van Alijn is
eerlijk gezegd een beetje teleurstellend. Het
is een verzameling speelgoedwapens uit de
periode 1890-1970. Veelzeggend is dat we
vaak het gevoel hadden dat de ten-
toongestelde items zich evengoed op de
zolder van onze opoe konden bevinden.
Ook gaat het maar om één klein zaaltje met
- laat ons eerlijk zijn - weinig voorwerpen.
Toch waren er enkele dingen de moeite
waard, al was het maar omdat ze herinnerin-
gen aan onze eigen jeugd opriepen.

Leuk waren onder andere de serie antieke
speelgoedpistooltjes, vaak met een variëteit
aan doelwitten, zoals een griezelig clown-
shoofd. Ook enkele prehistorische bord-
spellen, waarvan alleen Stratego de tand des
tijds heeft doorstaan, zijn leuk om zien. Het
grappigste is echter een Action Man uit de
jaren zeventig, waarvan de doos de
opschriften “Nu met grijpende handen!” en
“Met realistisch haar!” draagt.

Ontnuchterend is wel de video over het
gewelddadige karakter van kinderspelletjes
met wapens. Op de vraag waarom hij met
een pistool speelt, antwoordt een jongetje
bijvoorbeeld dat hij “geweld gewoon wijs
vindt”. Hmmm. Van die mens horen we nog.

CCoonn cclluu ssiiee
Ga naar het Gravensteen, maar laat het Huis
van Alijn links liggen. Zo spaart u alweer 1,75
euro uit, die u wel elders op originele wijs
zult weten te verbrassen. Deugnieten!

Buiten Gebruik loopt nog tot 14 april in het
Gravensteen en het Huis van Alijn.
Dubbeltickets kosten 4 euro, maar vraag
uw studentenkorting

WWaar is de tijd dat de Rode Ridder in zijn boeken nog gewoon op
kruistocht trok om blijgemutst een half leger Saracenen aan zijn

rapier te rijgen? Voorwaar, de knapenliteratuur stelt heden ten dage wer-
kelijk geen reet meer voor. Trouwens, voor wie altijd al heeft willen weten
hoe zo’n rapier er eigenlijk uitziet: een bezoekje aan het Gravensteen kan
wonderen doen.

BBuuiitteenn GGeebbrruuiikk -- 
AAccttiioonn MMaann iinn hhaarrnnaass

WWaappeennttuuiigg vvoooorr ggrroooott  eenn kklleeiinn

RR ee ii nn oo uu dd  vv aa nn
TT rr oo yy ee ss
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Genoeg romantisch gewauwel nu, van dat
zeemzoeterig gezwets hebben we genoeg.
In de liefde is het namelijk niet altijd zoals in
een scene van ‘The Bold and the Beautiful’.
Soms kan een verliefd hart meer schade aan-
richten dan een bende buffels op drift. Ik
heb het nu niet over gebroken harten of
kapotgetrapte zieltjes. Ik heb het over van
die mensen die maar niet willen begrijpen
dat je echt niet geïnteresseerd bent en in
hun blinde verliefdheid je hele leven tot een
ware hel kunnen maken

Zowel mannen als vrouwen kunnen van
bovenstaand type zijn. Zo van die ‘die-hards
who think you’re playing hard to get’. Wat ze
absoluut niet kunnen begrijpen is dat je je
niet tot hen aangetrokken voelt. Je vindt hen
eigenlijk alleen maar heel zielige mensen of
je wordt gewoon bang van hun opdringerige
houding.

Stel je voor, je krijgt ongeveer 20 sms’jes per
dag, je wordt nog enkele keren opgebeld en
als je heel veel geluk hebt, ontvang je nog
eens ellenlange mails. Als je lief dit in de
eerste dagen van jullie relatie doet dan ben
je waarschijnlijk heel erg gecharmeerd. Is
het echter een onbekende of een ongewen-
ste die dit doet dan zit je er waarschijnlijk
heel erg mee verveeld.

Wat doe je eraan? Als je hen probeert
duidelijk te maken dat je hun attenties niet
apprecieert, willen ze het meestal niet snap-
pen. Ze denken dat ze je wel op andere
gedachten zullen kunnen brengen. Soms
kan je geluk hebben en snappen ze het,
andere keren kan het slechter aflopen. Zo
kan het bijvoorbeeld zijn dat je een tijdje
met rust gelaten wordt, wanneer je dan
denkt dat je er voorgoed vanaf bent, slaan ze
weer toe en dat meestal harder dan tevoren.
Dan pas beginnen de problemen. Hun liefde
flakkert weer op en is nog intenser dan
voorheen. Ze zijn ervan overtuigd dat ze je
zullen kunnen veroveren en dan begint het.
Een stalker is als een diesel, eerst merk je
het niet echt meer dat je gevolgd wordt, tot-
dat de stalker zich niet meer kan inhouden
en je met zoveel aandacht overlaadt dat je

met moeite nog weet wie je bent en waar je
woont. Dat laatste kan echter een pluspunt
zijn als je een stalker hebt die aan je huis op
de loer ligt.

Er bestaan natuurlijk verschillende soorten
stalkers. Je kan je wel voorstellen dat er zich
ook onder hen zowel lichte als extreem
zware gevallen bevinden. De lichte gevallen
kan je volgens mij best negeren, de zware
gevallen zijn natuurlijk andere koek. Wat je
het best doet is zeker niet zelf proberen om

hen op andere gedachten te brengen.
Negeer ze, maar hou tegelijkertijd alle be-
wijzen die je hebt bij. Geef die bewijzen dan
maar aan de bevoegde instanties.

Gelukkig is het niet altijd zo erg als hier-
boven beschreven. Let wel: als je geen stalk-
er hebt kan je nog altijd geplaagd worden
door zo van dat katholiek striplezend
gespuis (zie strip).

16
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LLieve schatjes, ziet de wereld er niet zoveel mooier uit op 14  februari?
Bloemen, chocolaatjes, dineetjes of gewoon een gezellig avondje met je

allerliefste. Een keer per jaar viert de liefde zijn/haar hoogmis.

VVaalleennttii jjnn
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Walter Vander Cruysse, directeur van Stu-
dio Skoop, vertelt waarom het de moeite
waard is Lord of the Rings nog even te
laten voor wat hij is, en ons voor één keer
richting de andere film te bewegen. De drij-
vende kracht achter het festival verhaalt over
hoe Viewpoint is uitgegroeid tot een
waardig internationaal festijn. Het leven
zoals het is: van Jamaica via Zwitserland tot
Guinea-Bissau.

SCHAMPER: Het filmen van documentaires
zit in de lift. Maar horen ze niet beter thuis
op het kleine scherm?
Vander Cruysse: “Neen, absoluut
niet. In de beginjaren van de film wer-
den enkel documentaires gemaakt, en
zo maakt het genre de basis van de
filmgeschiedenis uit. Eigenlijk is de
productie van documentaires nooit
verminderd. Het is wel zo, en dit was
vooral hier in België het geval, dat ze
niet meer in de zalen terechtkwamen.
Distributeurs kochten geen documen-
taires meer aan omdat ze die een-
voudigweg niet kwijt raakten bij de
exploitanten. En hier ligt nu net de
basisreden van het ontstaan van View-
point. Wij willen de documentaires
opnieuw in de bioscoopzaal krijgen.”

SCHAMPER: En, geslaagd in jullie opzet?
Vander Cruysse: “Ik denk het wel. Acht
jaar geleden was er bijna geen enkele docu-
mentaire meer te zien op het grote scherm,
terwijl distributeurs nu steeds meer docu-
mentaires aanbieden en verkopen. Zo wer-
den twee documentaires die in Viewpoint te
zien zijn (Jazz Seen en Venus Boyz), nu
reeds aangekocht door Studio Skoop. Vanaf
april komen ze in het normale circuit
terecht” 

SCHAMPER: Nodigt ook Viewpoint, zoals
het een waardig filmfestival betaamt, regis-
seurs uit naar Gent?
Vander Cruysse: “Jawel. Van de zeven
regisseurs die dit jaar komen is Alan Berlin-

er zeker de interessantste. Zijn The Sweet-
est Sound handelt over de weg die hij heeft
afgelegd op zoek naar zijn naamgenoten.
Nu, het leuke hieraan is dat één van de
twaalf mensen die hij bij elkaar heeft
gebracht de Belgische filmmaker Alain
Berliner is. Voor de vertoning van The
Sweetest Sound hebben we, naast dokter
Alain Berliner uit Marseille, ook beide regis-
seurs uitgenodigd. Deze drie Ala(i)n Berli-
ners worden voor de film nog eens live met
elkaar geconfronteerd. Dat kan plezant wor-
den.”

GG ee nn tt  fifill mm ss tt aa dd
SCHAMPER: Draagt een klein initiatief als
Viewpoint iets bij aan de uitstraling van
Gent als filmstad? Is het met andere woor-
den zijn subsidies waard?
Vander Cruysse: “Met drie cinemacom-
plexen die het hele jaar door goed draaien,
verdient Gent zeker die naam. Het aantal
cinemabezoekers in Gent ligt zeer hoog. Het
is ook een stad waar ruimte is voor kleinere
initiatieven die met film iets te maken
hebben. Mede daardoor, en door het
behoorlijke succes van het Internationaal
Filmfestival Gent en een klein initiatief als
het onze mag Gent zich zo stilaan de
bioscoopstad van Vlaanderen gaan noemen.

Deze redenering volgend zijn wij, als een
waardige kleine broer van het grote festival,
zeker onze subsidies waard.”

SCHAMPER: De documentaire die de CAN-
VAS-Prijs binnenhaalt, wordt door de VRT
aangekocht en vertoond. Op wie zet u uw
geld?
Vander Cruysse: “Ik zet mijn geld nog op
niemand, maar zeker de openingsfilm en de
sluitingsfilm zijn aanraders. De sterkste film
die ik dit jaar heb gezien, en die nu ook op
ons festival speelt, is ongetwijfeld Domestic
Violence. Deze ruim drie uur durende docu-
mentaire van Frederik Wiseman is cinema
van de bovenste plank! Daarnaast is, als his-
torische terugblik op de documentaire,
Operator Kaufman een must. Maar elke
film in de selectie is mede mijn geesteskind.

U begrijpt dat het moeilijk te zeggen
valt van welk kind ik het meest hou.”

SCHAMPER: Hoe groot is de interna-
tionale uitstraling van Viewpoint?
Heeft Viewpoint überhaupt interna-
tionale uitstraling?
Vander Cruysse: “Wel, om het anders
uit te drukken, Viewpoint heeft een
internationale renommee. Het is zo dat
wij niet in staat zijn een soort filmmarkt
aan te bieden waar documentairema-
kers kunnen rondwandelen om hun
films te verkopen, of ze aan verdelers in
andere landen voor te stellen. Dit is niet
ons streefdoel. We hebben een renom-

mee opgebouwd als zijnde een heel
klein publieksfestival, maar met een heel

sterk en kwalitatief hoogstaand programma.
Deze lofbetuiging krijgen we vaak te horen
tijdens bezoeken aan andere internationale
festivals.” 

Info op http://www.viewpointdocfest.be of
http://www.studioskoop.be of tel.
09/233.75.22.

Schamper geeft 10 vrijkaarten weg voor de
‘The Sweetest Sound’ van Alan Berliner op 1
maart om 20u in het Film-Plateau. Mail
naar joost@schamper.rug.ac.be

JJ VV DD BB

HHeett lleevveenn aannddeerrss bbeekkeekkeenn::  ddoooorr eeeenn ccaammeerraalleennss
VViieewwppooiinntt

VVoor de achtste keer op rij organiseert de Filmplaneet in samenwerking
met onder andere Studio Skoop en Universiteit Gent het documentair

filmfestival Viewpoint. Tussen 27 februari en 6 maart kan elke filmfan of
verveelde ziel terecht in de zalen van Film-Plateau en Studio Skoop om er
een documentaire en/of shortcut mee te pikken.

advertentie

Beeld uit de openingsfilm ‘Jazzseen’
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Gelukkig is daar dan een mens als Stephen
Hawking. Deze fijne man schreef eerder al
boekjes als Het Heelal en smijt ons nu Het
Universum naar het hoofd. En het moet
gezegd worden: het kwam hard aan. In
amper 223 paginaatjes en geïllustreerd met
een indrukwekkende reeks verbluffende
prenten verklaart heer Hawking zomaar
eventjes de werking van het hele heelal, de
toekomst en het verleden. We werden er
eerlijk gezegd een beetje stil van. Je moet
wel degelijk een ferme kadee zijn om voor
een - op wetenschappelijk gebied dan toch -
totale oen als ik dergelijke materie een beet-
je begrijpbaar te maken. 

Wat is er dan zo clever aan dit boek?
Vooreerst de structuur. Terwijl in Het Heelal
elk hoofdstuk op het vorige voortbouwde
heeft Hawking het deze keer anders
aangepakt. De eerste twee hoofdstukken
vormen hier de basis die je moet gelezen
hebben en de volgende vijf hoofdstukken

staan daar als op zichzelf staande elementen
bovenop. Terwijl je in het vorige boek, een-
maal de draad kwijt, volledig opnieuw moest
beginnen, volstaat het deze keer even de
passage uit de eerste twee hoofdstukken op
te pikken. Voorwaar ik zeg u: het is gene kat-
tenpis.

Een ander sterk element in het boek is dat
het een aantal vragen oproept die echt
aanzetten tot lezen. Zomaar voor de vuist
weg: Is de tijd peervormig? Leven we op een
braan of zijn we slechts hologrammen? Of,
mijn persoonlijke favoriet: kan een via een
wormgat afgeschoten kogel de schutter op
een eerder tijdstip raken? Ik geef toe; er zijn
wereldproblemen (kaalhoofdigheid, de juis-
theid van de sprekende klok en het Wol-
stone-Craft dilemma om maar een paar voor-
beelden te noemen) die meer onze aan-
dacht vragen, maar eenmaal de vragen over
zo’n wormgat beginnen los te weken, laten
ze u niet snel meer los.

Wat dan eigenlijk het allermooiste is van het
boek is de verklarende woordenlijst. Het
klinkt misschien stom, maar waarom kon
mijn chemieleerkracht mij nooit zo helder
uitleggen wat de constante van Planck of het
Casimireffect voor mij persoonlijk konden
betekenen?

De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat
natuurlijk niet alles uit dit boek me volledig
duidelijk is geworden, maar den Hawking
neemt je als het ware bij de hand en samen
rol je naar de oplossing. De redeneringen en
vergelijkingen die hij gebruikt zijn buitenge-
woon begrijpbaar en helder zodat je op het
einde the big idea wel door moet hebben.

Een leuk boek dus voor iedereen die zich
wel eens een vraag durft te stellen. En voor
die andere schijtluizen: het staat in ieder
geval erg intellectueel op uw boekenplank.

Stephen Hawking, Het Universum, Uitgeve-
rij Bert Bakker/Standaard uitgeverij, 27
Euro

WWe moeten daar eerlijk in zijn: op het gebied van de exacte weten-
schappen zijn we de laatste jaren niet meer aan onze trekken geko-

men. Behalve hier en daar een uurtje fysica en chemie in het middelbaar
stonden we - zoals men dat in de volksmond zo mooi kan zeggen - droog.

HHeett GGeehheeiimm vvaann BBiieeffssttuukk FFrriieett

Eerst maar eens boodschappen gaan doen.
We springen de slager binnen alwaar we
zoveel lappen biefstuk bestellen als gewenst.
We vragen aan de goede man of vrouw of er
geen hormonen, dan wel PCB’s of een flard
dioxine inzitten. Dat spreekt vanzelf, waar
komt anders die specifieke oervlaamse
smaak vandaan die ons doet wegdromen
naar sjoemelende veehandelaars. Aha, de
mysteries lijken zich aan ons te openbaren.
Het nog spartelende vlees wordt ingepakt
en bij thuiskomst in de koelkast gelegd. Men
doet er goed aan om het vlees er één à twee
dagen in te laten rijpen, eventueel inge-
smeerd met wat olie. Zorg er echter voor dat
je het tijdig (zo’n 20 à 30 minuten) weer uit
die koelkast haalt.

Nu is het tijd om de aardappels te schillen.

Snij deze in stukjes en dop deze stukjes ver-
ticaal in de verf. Terwijl je dan wacht tot het
vlees gaar is, kan je nog eens proberen zo’n
leuke tekening te maken zoals je dat in je
jeugd met veel plezier deed. De echte frie-
ten ben je uiteraard al gaan halen in eender
welke Vlaamse frituur. Je zou goed gek zijn
om deze wereldvermaarde etablissementen
niet te gebruiken. ‘Frieten van de frituur’ zie
ik jullie daar noteren. Inderdaad, de onder-
ste steen wordt hier zonder pardon naar
boven gehaald.

DDaarrwwiinn ddoocceeeerrtt
Het vlees kan je bakken op verschillende
wijzen, naargelang je smaakpapillen je lei-
den. Voel je de oermens in je wakker wor-
den, ga dan vooral voor de levende variant,
saignant genaamd. Sta je op een iets hogere

sport van de evolutionaire ladder dan is rosé
meer iets voor jou. Sta je aan de top van de
evolutie, zoals ondergetekende, dan wacht
je tot het vlees à point is. Je snijdt het vlees
best niet door tijdens het braden want dat
komt de kwaliteit ervan niet ten goede. Ver-
strooide types kunnen ten slotte voor saig-
nant gaan, gepassioneerd bezig zijn met de
aardappelverftekening en uiteindelijk eindi-
gen bij bien cuit.

Tot zover de biefstuk en de frieten. Als je
daar groenten bij wenst, dan kunnen wij je
altijd boontjes, worteltjes of ander moes-
tuingeweld aanraden. Deze liggen veilig
opgeborgen in uw supermarkt. De volgende
merken kregen het felbegeerde keurmerk
‘Studententroep’ mee: Derby, Match, Witte
Producten, Econom, Winny en Belsy.
Volgende keer: Het Geheim van Bakken-
doen!

Aah! Biefstuk Friet! Eén van Vlaanderens meest beroemde gerechten ooit
op een bord verschenen. Nadat we vorige keer het geheim onthulden

van de boterham met kaas, vonden wij dat het moment was aangebroken
om deze week het Geheim van Biefstuk Friet te onthullen. En dan nog wel
in de Schamper die jij in je handen hebt, dat treft! 
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In Het Humanisme poogt Jaap Kruithof
een balans op te maken van het humanisme
en ‘het ideaal van de vrije mens in de wes-
terse samenleving’. In de eerste twee delen
geeft hij een - weliswaar subjectieve maar

niettemin interessante - theoretische uiteen-
zetting rond verschillende thema’s uit het
humanistische denken. Het derde en vierde
deel van het boek lijden echter te sterk
onder Kruithofs eenzijdige aanvallen om
wetenschappelijk relevant te zijn, in zijn visie
op de aanslagen van 11 september 2001
bijvoorbeeld slaagt hij er niet in meer dan

enkele gemeenplaatsen te debiteren.

Wie bekend is met Jaap Kruithofs denken en
publicaties zal aan dit boek weinig hebben.
De geïnteresseerde leek kan het boek ter
hand nemen maar moet beseffen dat
Kruithof een heel eenzijdige maar niet
geheel incorrecte visie geeft op enkele uit-
wassen van het Westerse denken. Met Het
Humanisme bewijst Kruithof weliswaar dat
het hart nog steeds op de goede plaats zit,
alleen lijkt het hoofd niet meer goed mee te
willen en dat is jammer voor zo’n origineel
denker. 

Verschaalde waarden van Koen Raes is
niet zo pretentieus van opzet. Het boek is
een verzameling essays, die onder meer in
De Morgen gepubliceerd werden. Raes
behandelt in zijn columns verschillende
thema’s zoals jongeren en waarden, vege-
tarisme, onderwijs en Big Brother (wie niet,
tegenwoordig?).  Hoewel de essays onder-
ling geen verband tonen, is er bij Raes een

rode draad die doorheen alle essays
schemert. Raes lijkt het namelijk niet zo
begrepen te hebben op de toenemende
individualisering. Hij is van mening dat bin-
nen de huidige maatschappij alle waarden
verloren lijken te gaan waardoor de mens
geen houvast meer vindt. Raes is een voor-
stander van niet verstikkende tradities die
als bindmiddel kunnen fungeren binnen een
versplinterde maatschappij.
Verschaalde waarden is een interessante
bundel geworden waarbinnen Raes de
belangrijkste thema’s uit het zogenaamde
‘libertarians vs. communitarians’ debat
aankaart zonder in academisch geneuzel te
vervallen. De literatuurlijst ten slotte verwijst
de geïnteresseerde lezer naar een aantal re-
levante werken. Met zijn werk slaagt Raes
daar in waar Kruithof maar niet meer toe
lijkt te komen: de vinger op de zere wonde
leggen.

Koen Raes: ‘Verschaalde waarden. De
onmin in een cultuur.’ Uitgeverij Pelck-
mans. Jaap Kruithof: ‘Het Humanisme.’ Uit-
geverij Epo.
Foto: archief

JJ BB
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EElke generatie heeft zijn academisch geweten. De tweede helft van de
vorige eeuw kende, naast Etienne Vermeersch, vooral diens collega en

‘dwarsdenker’ Jaap Kruithof. Na Kruithofs emeritaat leek zijn ster lang-
zaam weg te deemsteren. De (rechts)filosoof Koen Raes heeft zijn plaats
ingenomen, al mist hij voorlopig het charisma van zijn illustere voorgan-
ger.

advertentie



Ozark Henry is grotendeels het een-
mansproject van Kortrijkzaan Piet Goddaer.
Hij bedenkt en produceert zijn platen in zijn
dooie eentje en laat daarmee menig legertje
dure songschrijvers en producers waarmee
anderen zich bij gebrek aan eigen talent
moeten omringen een poepje ruiken. Klasse
die zich onlangs nog erkend zag met een
terechte ZaMu-award voor beste productie.
Het debuut onder de naam Ozark Henry
kwam er in 1996 met I’m seeking something
that has already found me, door de Thin
White Duke himself (David Bowie)
aangeprezen maar toch niet wereldwijd
opgepikt, om een understatement te
gebruiken. Met het derde wapenfeit Birth-
marks lijkt dat nu wel het geval te zijn:
hoewel de plaat al sinds september 2001 uit
is, lijkt het project Ozark Henry nu pas op

kruissnelheid te komen: media-aandacht,
massale airplay, onderscheidingen, suc-
cesvolle singles, al wat een muzikant zich
wensen kan. By the way, voor wie het zich
altijd al afgevraagd heeft: Ozark komt van
een bergketen in de Verenigde Staten, de
Ozark Mountains, en Henry vindt zijn oor-
sprong in William S. Burroughs’ Junkie, naar
het hoofdpersonage in deze roman. Kwestie
van alvast wat meer beslagen ten ijs te
komen op de volgende muziekquiz in de
plaatselijke verlepte parochiezaal.

En gaat een rondje namedropping er nog in?
In de kritieken vind je meestal verwijzingen
naar Bowie, Moby, Soul Coughing, Frank
Zappa en een hele rist andere grootheden.
Zo gemakkelijk als invloeden te noemen
zijn, zo moeilijk wordt het echter om God-

daers muziek te labellen. Groovy triphop,
experimentele pop, …eigenlijk schiet elke
benaming tekort. Ozark Henry–songs doen
een beroep op al je zintuigen, bevatten een
heel palet aan klankkleuren, kronkelen gra-
cieus drie richtingen tegelijk uit en kunnen
mooier openwaaien dan een plissérokje. Of
zoiets. Goddaers composities zuigen ook
meteen alle aandacht naar zich toe en vra-
gen een stel gespitste oren: gospelkoren,
strijkers, blazerssecties en Goddaers uit
duizenden herkenbare stem, vechten om
beurt om de aandacht van de luisteraar zon-
der dat je evenwel de indruk krijgt dat de
songs volgepropt zitten. Klasse, ik zei het al.
Op een podium verrast Ozark Henry even-
zeer: live lijkt de frêle en bleke Goddaer, die
naar verluidt slechts bij hoge uitzondering
de deur van zijn homestudio achter zich toe
wil trekken, het ambt van duiveluitdrijver te
ambiëren. Een feest voor ogen en oren.

Ozark Henry – 27 feb. Vooruit Gent –
uitverkocht!

Deze fijne dialoog ontspint zich tussen
eerwaarde Govert Suurbier en zijn novice
Reinier aan het begin van het album Eskimo.
Ik geef het toe: humorsgewijs slaan strips
geregeld de bal goed mis. Maar dit werkje

slaat hard en
raak. Govert en
Reinier zijn door
het Vaticaan op
bekeringstocht
gestuurd om de
wereld te bevrij-
den van ketters,
heidenen en
ander gemeen-
schapsonderwijs-
achtig gespuis.
Na een uitstapje
naar de kanni-
balen van Papoea-

Nieuw Guinea komen ze nu terecht bij de
eskimo's op de noordpool. Hun stichtend
werk wordt echter bemoeilijkt door
tussenkomst van Monseigneur Golias en het
bijgeloof van de eskimootjes. De verhaaltjes
van deze stripreeks hebben weinig om het
lijf, het gaat er meer om de lol erin te
houden. En daar slagen Yann en Verron
zeker in. Doorspekt met min of meer
authentieke Latijnse en Eskimose citaten
verzeilen Suurbier en Reinier steeds van de
ene hopeloze situatie in de andere. 
Govert en zijn novice zijn heerlijk vlot gete-
kend, en ze passen visueel perfect bij het
hun gegeven karakter. Govert is de kolo-
niale nonkel pater, een Permeke-achtige
figuur met een van de miswijn rood uitgesla-
gen drankneus. Zijn novice Reinier is dan
weer het gezond verstand dat Govert uit
veel narigheid kan houden, maar zo nu en

dan moet erkennen dat in de meest absurde
situaties de levenswijsheid van Govert toch
waardevol kan zijn. Deze opdeling van de
hoofdfiguren loopt gelijk met die van vele
strips. Jommeke, Kuifje, Nero en Lanfeust
van Troy zijn in wezen vrij vervelende fi-
guren. Mochten pakweg Filiberke, Kapitein
Haddock, Philemon Pheip en Hebdeus de
trol er niet zijn, dan zouden deze strips veel
aan succes inboeten. Aan de andere kant
zouden deze geestige side-kicks niet lang
kunnen boeien zonder hier en daar wat
gezond verstand. 

Het samenvoegen van Suurbier en z'n com-
pagnon is dus volgens een klassiek en
degelijk recept. De humor is niet echt moei-
lijk of super subtiel, maar het is gewoon alle-
maal heel erg lollig. En daar kunnen we best
mee leven

De belevenissen van Govert Suurbier,
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CChhaarrmmee--ooffffeennssiieeff  
vvaann hheett  VVaattiiccaaaann

EE en ijskoud poollandschap, twee mannen lopen aan de einder.
"…zucht… hoeveel blikjes gecondenseerde melk hebben we nog,

Reinier?" "Drie, Govert… maar ik hoef niet meer… ik ben doorlopend aan
de schijt.'"

BBelgië zendt zijn zonen en dochters uit. Of men daar in den vreemde
altijd even gelukkig mee is, valt nog te bezien – wat zal de genaamde

Sergio Quisquater op het Songfestival in Estland bijvoorbeeld betekenen
voor het imago van ons land? – maar met een Belgische klassebak van een
heel andere rangorde als Ozark Henry staat één ding vast: we mogen ermee
gezien en vooral gehoord worden.
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A Beautiful Mind, gebaseerd op het gelijk-
namige boek van Sylvia Nassar, vertelt het
levensverhaal van John Nash (Russel
Crowe), een briljant wiskundige die tijdens
de periode van ‘het Rode Gevaar’ wordt
opgeroepen om  zijn land een dienst te
bewijzen.
Regisseur Ron Howard mag dan bij
momenten een indrukwekkende visuele
trukendoos opentrekken, hij kan niet ver-
bergen dat het verhaal zich te veel in een
Hollywoodmaatpak wringt. Aan Nash’ le-
vensverhaal is zo hard geschaafd en geschu-
urd dat de film kracht verliest. Als scenarist
Akiva Goldsman, de man die ook het
script voor het zeer bedenkelijke Batman
and Robin schreef,  zich wat meer
gebaseerd had op het echte leven van Nash

in plaats van op het boek, dan had de film
waarschijnlijk heel wat meer te vertellen.
Geen enkele keer wordt er in de film gespro-
ken over de biseksualiteit van de wiskundige
en de scheiding met zijn vrouw. Allemaal
gemiste kansen me dunkt.

Dat het leven van John Nash tragisch en
meelijwekkend is, zal niemand ontkennen,
maar de film slaagt er niet in, een paar
momenten uitgezonderd, meeslepend te
zijn. De acteurs leveren evenwel 
glansprestaties. Russel Crowe toont
opnieuw dat hij een rasacteur is, maar het is
de waanzinnig knappe Jennifer Connelly,
die mevrouw Nash vertolkt, die het meeste
indruk maakt. Haar personage mag dan
misschien wat achtergrondinvulling missen,

Connelly is ronduit schitterend. Ed Harris
doet, zoals altijd, wat van hem verwacht
wordt maar ziet er niet uit in zijn Elliot Ness/
Men in Black- pakje.

Ondanks zijn vele tekortkomingen blijft er
iets van A Beautiful Mind hangen. De film
creëert een aangename sfeer en zit vol
goede bedoelingen. Hadden regisseur en
scenarist echter wat gewaagder kaarten
getrokken en het sentiment vervangen door
wat rauwer realisme dan had de film zijn
Oscarnominaties misschien terecht ver-
diend. Nu is A Beautiful Mind niet meer
geworden dan aangenaam vertier met een
klein angeltje dat waarschijnlijk niet lang zal
blijven steken. En dan mag de film nog zo
‘based on true events’ zijn als hij wil, als u dit
als waarheid slikt moet u toch al een ‘highly
influential type’ zijn.

A Beautiful Mind speelt in Studioskoop.

HHoe interessant ze soms ook kunnen zijn, biopics – biografische films -
hebben vaak één probleem: ze zijn waargebeurd en claimen dus de

waarheid te vertellen. Wanneer men dan met een flinke dosis stroop en
‘corny’ dialogen op de proppen komt, duurt het niet lang alvorens men
wenkbrauwsgewijs begint te fronsen.

OOcceeaann’’ss EElleevveenn FFILMM

Beroemde gezichten schiet Soderbergh’s
nieuwe prent alvast niet te kort. De Rat Pack
supersterren uit de versie van 1959 (Sam-
mie Davis Jr., Dean Martin en Frank
Sinatra) zijn in deze herwerkte versie
keurig vervangen door tronies met een zo
mogelijk nog gegeerder glimlach. De witte
tanden en het volprezen acteertalent van
George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon
of de voor één keer verbluffende Andy Gar-
cia kunnen de film echter niet recht
houden. Ze lopen elkaar misschien niet in
de weg, maar de regisseur herinnert er ons
nog eens aan dat enkel het casten van
topacteurs geen excuus is om een film zon-
der ruggengraat of stevig scenario te maken.

Dat Ocean’s Eleven entertaint staat echter
buiten kijf. Zoals we van Soderbergh

gewoon zijn, bulkt de film van soms grap-
pige oneliners en gevatte dialogen. Maar een
wankele plot kun je daarmee niet redden.
Met een waterdicht plan en de hulp van een
gewiekst elftal beslist de pas vrijgekomen
Danny Ocean (Clooney) de centrale kluis
van de drie grootste goktempels van ‘Ameri-
ca’s largest playground’, Las Vegas leeg te
roven. En daarmee is nagenoeg alles over de
kromme verhaallijn verteld.

Soderbergh slaagt er echter wel in om je
enkele keren op het verkeerde been te
zetten. Bijvoorbeeld wanneer de ogenschijn-
lijk onkreukbare Ocean, en met hem zijn
hele gevolg, kopje onder dreigt te gaan
omdat hij zijn liefde voor zijn ex-vrouw
(Julia Roberts) niet helemaal kan verber-
gen. Want zij is nu immers de vriendin van

de casinobaron Teddy, die Ocean een
poepie wil laten ruiken. Hierdoor komt aan
het licht dat het Ocean niet alleen te doen is
om het geld - één van de beter geslaagde
dubbele bodems in de film. Soderbergh
wacht gelukkig lang genoeg met het ten
tonele brengen van zijn femme fatale, zodat
we er pas laat moeten achterkomen dat een
actrice als Roberts in deze film niets te
melden heeft.

Ocean’s Eleven is dus niets anders dan een
opeenstapeling van vermakelijke, goedkope
scènes en doet je na de film jammeren dat
ook jij geen portie dorito’s had besteld.
Want hoezeer Soderbergh ook poogt niet in
de pas te lopen van de Hollywoodiaanse
gangster-comedy regisseurs, met een stijloe-
fening als deze marcheert hij ongegeneerd
mee.

Ocean’s Eleven speelt in de Studioskoop

DDe tijd staat niet stil. En zeker niet voor Steven Soderbergh. Met Ocea-
n’s Eleven levert deze gelauwerde Amerikaanse regisseur zijn vierde

langspeelfilm af in drie jaar. In tegenstelling tot zijn gelijksoortige Out of
Sight, The Limey of Traffic weet de regisseur met deze remake van de
notoire Rat Pack gangsterkomedie niet helemaal te overtuigen.
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WINA Schlager- en zotte pottencantus, 20u, De Can-
tus

VTK Filmweek, de volledige week, Plateau
VLK Streekbierenavond
VGK-FGEN Filmavond 3e kan

WELEC Functiegenerator, pulsgenerator
VGK-FGEN Kiescantus
KHK Cantus, 20u, Salamander

VDK Ontdek de Piet
Geografica Cantus, Ad Funtum

WINA Nacht der Wetenschappen, 21u, Fuifkot
VTK Lentefuif, 22u, Vooruit

VNSU Decenniumcantus, ‘t Kafaet, 20u30
VPPK Familiecantus, Salamander, 20u30
VGK-FGEN Boot-bal, 22u
Filologie Galabal der Filologen

GFK Galabal

Politeia Cocktailavond, Pi-Nuts

VNSU Poëzieavond, Het Pand, 20u
Germania Quiz, Parochiezaal Sint-Anna

WINA Maffia-fuif, de Rector, 21u
VNSU Moet links kiezen voor België of Vlaanderen?,

20u, Brug

VDK Galabal
Geografica Galabal der wetenschappen
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AGENDACULTUUR
•Maandag 25 februari
Les Cerveaux Lents, 22u,
De Fantast, Burgstraat 24
“Casanova” van Hugo
Matthysen door Jef
Demedts, 20u, Theater
Tinnenpot
Joey’s Boogie Band, 21u,
Lazy River Jazz Club,
Stadhuissteeg 5

•Dinsdag 26 februari
Gemeenteraad, 19u,
Stadhuis, Botermarkt 1
“Skammen” (Schaamte)
van Ingmar Bergman,
20u, Film-Plateau, Pad-
denhoek 3
Erik Vermeulen Trio, 22u,
Damberd, Korenmarkt 19

•Woensdag 27 februari
Viewpoint, Studio Skoop
“Shadows” van John Cas-
savetes, 20u, Sphinx
Ozark Henry, 20u, Vooruit
1-2-3 Comedy Club, 20u,
Theater Tinnenpot

•Donderdag 28 febru-
ari
“Rust” van Mathias Sercu,
20u, Publiekstheater Min-
nemeers, Minnemeers 8
“Het Vergeten Dorp voor-
bij de bergen” door Dito
Dito en Monk, 20u,
Vooruit
“Diep in de aarde, dieper
in uw gat” van Jeroen
Olyslaegers, 20u, Pub-
lieks-theater Arca, Sint-
Widostraat 3

•Vrijdag 1 maart
Disney On Ice: “Toy
Story”, 19.30u, Flanders
Expo
“Niet alle Marokkanen zijn
dieven” van Arne Sierens,
20u, Minard, Walpoort-
straat 15
“Fellini”, muziektheater,
20u, Backstage, Sint-
Pietersnieuwstraat 128

•Maandag 4 maart
Halfvastenfoor, Sint-
Pieters-plein (beignets aan
halve prijs voor de vasten-
den)
Lynch met Frank Wijnakker,
Stadhuis, Botermarkt 1

•Dinsdag 5 maart
“Flight”, hedendaagse
opera van Jonathan Dove
door Paul McGrath, 20u,
Vlaamse Opera, Schouw-
burgstraat 3

•Woensdag 6 maart
Het Gespuis (Gents collec-
tief), 20.30u, De Vieze Gas-
ten, Reinaertstraat 125
“Chungking Express” film
van Wong Kar-Wai, 20u,
Sphinx

•Donderdag 7 maart
Fluxus, 20u, De Centrale,
Kraankindersstraat 2
“Big City / Small Talk” door
Kajton Cie & Studio # 1,
20.30u, De Fantast,
Burgstraat 24
Première “De wraak van
Hamlet, prins van Dene-
marken”, bewerking Sam
Bogaerts, door Malpertuis,
20u, Vooruit 

•Vrijdag 8 maart
“Festen”, 20.30u, De Cen-
trale, Kraankindersstraat 2
100 Dagen-fuif, Kuipke,
Citadelpark
Afrikaanse avond, 18.30u,
SMAK

•Zaterdag 9 maart
@lternatieve boekenbeurs,
10u-20u, De Centrale,

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 scham-
per@student.rug.ac.be.

Er zijn ook vrijkaarten voor het viewpoint-filmfestival,
maar de uitleg daarover kregen we niet in dit kadertje

gepropt. Daarom: meer info op p. 17.

Kraankindersstraat 2
“Het hoofd ten voeten
uit: over heethoofden,
warhoofden en hoofd-
verdachten”, tot 2/6,
Museum Dr. Guislain

Joseph Plateau 1801 -
1883: Het “Cabinet de

Physique”: 70 oude
instrumenten uit het kabi-

net, tot 31/7, Museum
Geschiedenis van de

Wetenschappen, Krijgslaan
281 Gebouw S30

Vrouwenzaken-zaken-
vrouwen. Twee eeuwen
vrouwelijke ondernemers
in Vlaanderen 1800-2000,
Kunsthal Sint-Pietersabdij,

Sint-Pietersplein 9, tot
24/3

Kunst in ballingschap.
Vlaanderen, Wales en de

Eerste Wereldoorlog,
Museum voor Schone Kun-
sten, Citadelpark, tot 17/3

“Buiten Gebruik”: his-
torische wapencollectie

van de stad Gent,
Gravensteen, Sint-Veer-

leplein 11, Huis van Alijn,
Kraanlei 65 tot 14/4

The black photo album:
Johannesburg 1890-

1950, 5/2 tot 24/3, Fnac,
Veldstraat 88

“Zet eens een boom
op”: een tentoonstelling

over inheemse en
uitheemse bomen, tot

30/3, Hortus Michel Thiery


