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Het blad van papier

Katten vogelvrij verklaard
Gent - Studenten, let op uw katten!
Er lopen individuen rond in Gent die de 
poten van uw kat met plezier breken of 
uw troetel opensnijden nadat ze vast is 
genageld op een eikenhouten oppervlak.

De daders zijn van de Rijksuniversitaire 
Dienst voor Inlichtingen. Die dames en 
heren waken over de interne orde aan de 
RUG en zorgen ervoor dat proffen noch 
studenten naar de media stappen om het 
imago van de RUG te besmeuren.

De dienst werkt zo goed dat veel prof- 
en studenten hun kat al spontaan de nek 
omwringen om hun loyauteit te bewijzen.

Universiteit deelt bananen uit 
aan studentes zonder lief

Gent - De universiteit zal op verschillende 
strategische plaatsen gratis bananen uitdelen 
aan studentes zonder lief. De reden daarvoor 
zou zijn dat studentes zonder lief zichzelf 

vaak verwaarlozen en te weinig gezonde voeding 
binnenkrijgen. Dat zegt Gerard De Langhe.

"We kozen voor een neutrale fruitsoort wat de 
vorm betreft. We wilden eerst peren geven maar 
daardoor zouden veel meisjes denken dat we ze 
duidelijk willen maken dat ze een peervormig 

achterste hebben. Dat zou nog meer eetstoornis-
sen opleveren. Overigens, die meiden zien er 
wel stoer uit met een banaan in hun pollen."

Nog meer nonsens!
In deze Schamper zult u zo mogelijk nog 
grotere nonsens vinden. Zoals daar zijn 
het artikel over de Gentse Studentraad 

die ontploft is, over de studiefinancie-

ring die hervormd probeert te lijken, 
over de creatieve begroting van de 
unief en de Jobdienst. Ook het inter-
view met Ambrozijn mag er best zijn!



De tanga van Etienne
' '  - "  " ' •• * * ' ' ...........

Weinig dingen in een studentenleven zijn overbodiger dan de politieke propaganda die je over-
al in je handen krijgt gedrukt. In de faculteiten, in de resto’s, in de auditoria: overal staat er wel 

een geëngageerde pipo pamfletten uit te delen. Dus de volgende keer dat -  pakweg -  een Actief 
Linkse Studentje een folder wil overhandigen, gil dan luid: “ Daar, een kolchoze!” , wijs ergens in het 
ijle en run like heil.

De dagen waarin de argeloze wandelaar 
niet zonder verzwikte enkels thuis kan 
komen, zijn opnieuw aangebroken. Ik heb 
het over de Uitgeholde Pompoen Voor De 
Deur, een fenomeen dat elk jaar rond 
Halloween de troittoirs teistert. • 
Benieuwd trouwens hoeveel als Saddam 
Hoessein verklede kleuters die steeds op 
terroristen bedachte Amerikanen op 31 
oktober accidenteel zullen neerleggen. • 
Men kan Saddam overigens veel kwalijk 
nemen, maar onze favoriete dictator heeft 
toch maar mooi een sexy motherfucker 
van een moustache onder zijn neus 
hangen. En al ziet het er uit alsof een 
zwarte eekhoorn op zijn bovenlip bivak-
keert, de donshaartjes van George W. 
Bush kunnen er niettemin een puntje aan 
zuigen. • En net als je je afvraagt of het 
nóg enger kan... Denk “Suske en Wiske”. 
Denk “musical”. En bel vervolgens de 
Zelfmoordpreventie, want op 29, 30 en 31 
oktober speelt “De Spokenjagers” in de 
Capitole, telkens om 15u. • En ik me 
maar afvragen waar die onverklaarbare 
drang om me buitensporig veel pek en 
veren aan te schaffen vandaan kwam. • 
Cultureel gezien is er echter ook goed 
nieuws, want de universitaire filmclub

Film-Plateau blaast zijn activiteiten nieuw 
leven in. Donderdag 31 oktober wordt er 
het op verhalen van Bukowski geïn-
spireerde “Crazy Love” van Dominique 
Deruddere vertoond, met o.a. Josse De 
Pauw en de piepjonge Geert Hunaerts. 
De voorstelling wordt voorafgegaan door 
een debat over het Vlaamse filmbeleid. 
Intendant Luckas Vander Taelen 
verdedigt zich tegenover regisseurs Vin-
cent Bal en Jan Verheyen. • Zelden zo 
gelachen als met de reacties van het 
Katholiek Vlaams Hoogstudentenver- 
bond (KVHV) op ons artikel in de vorige 
Schamper. Om kort te gaan beweren ze 
nog steeds bij hoog en bij laag volslagen 
lieverdjes te zijn, maar persoonlijk 
vertrouw ik hen zo ver als de paus kan 
ejaculeren. • Wat een waarlijk naadloze 
overgang oplevert naar de Mega Erotica- 
beurs in Flanders Expo (zaterdag 2 en 
zondag 3 november). Ik zou zeggen: haal 
boven die boenwas, poets op die tepel- 
klemmen en allen daarheen. • Voor de 
iets minder geslachtsrijpen slaat het Cir-
cus Rosé Marie Matter zijn tenten op 
aan het Octrooiplein bij de Dampoort. 
Tussen 28/10 en 3/11 zijn er elke dag 
twee voorstellingen. Meer info vindt u op 

www.circusmalter.com 
• De Gentse jongeren-
afdeling van de NGO 
Balkanactie start op 6 
november met
Balkankafé, een initi-
atief voor mensen die 
niet bang zijn van een 
avondje Oost-Europa. 
Vanaf 20 uur in de 
Shelter op de Sint- 
Kwintensberg. Liefheb-
bers van witzen over de 
borsten van Sabine 
Hagedoren: gelieve u 
te onthouden. • Het 
Sodom en Gomorra op 
beats dat wij kennen 
als I Love Techno 
vindt dit jaar op 9 
november plaats in 
Flanders Expo. Tickets 
op (070)22 32 33 of via 
www.base.be • De 
Handelsbeurs aan de 
Kouter wordt stilaan 
een erg druk bezette 
zaal. Volgende mensen 
komen er de volgende

weken over de vloer: Luka Bloom 
(30/10), Ambrozijn (8/11), Willy DeVille
(9/11) en de lichtelijk geniale Daan 
(11/11). De eerste drie concerten starten 
om 20.15 uur, Daan begint eraan om 21 
uur. Voor inlichtingen surft u naar 
www.handelsbeurs.be • Momenteel 
speelt nog altijd “Enough” in de bios, met 
Jennifer Lopez in de hoofdrol. Ze acteert 
er hilarisch slecht, maar voor wie zich 
afvraagt wie haar in hemelsnaam gecast 
heeft: volgens mij is het puur oppor-
tunisme voor de Oscars. Met Jennifer 
Lopez maak je immers in één klap kans 
op twee nominaties: eentje voor haarzelf 
en eentje voor haar reet als beste bijrol. • 
De fijne gazet die wij kennen als de 
Financieel-Economische Tijd organiseert 
op 19 november in het Casino de Grote 
Breinstorm, een quiz voor groepjes van 
vier leden. Denkt u het zonder 
gezichtsverlies te kunnen opnemen tegen 
het onoverwinnelijke Schamperteam “de 
Wandtapijtjes”, schrijf u dan in op 
www.grotebreinstorm.be. Kandidaturen 
moeten binnen zijn vóór 1 november en 
slechts de eerste vijftig teams kunnen 
deelnemen. • Animo, de vroegere Jong 
Socialisten, organiseert op 7 november 
(om 20 uur, Universiteitsstraat 4) een 
debat met Steve Stevaert en verschil-
lende voorzitters van studentenverenigin-
gen. Onderwerp: Steve’s befaamde 
gratis-filosofie. • Tellingen hebben aange-
toond dat het aantal studenten dat een 
universitaire studie aanvat aan het stag-
neren slaat. Bij de jongens is er zelfs een 
terugval op te merken. En terwijl u zich 
afvraagt of het mannelijk geslacht hier 
bezorgd om moet zijn, zeggen wij: wel-
nee. We slaan toch ook niet aan het 
grienen als het aanbod fijne vleeswaren 
van de Delhaize wordt uitgebreid? • Toch 
blijft ook het aantal depressieve studen-
ten stijgen. Voor wie denkt zijn problemen 
met de gepaste hallucinogenen op te 
lossen, think again. Een bad trip waarin 
professor Etienne Vermeersch, slechts 
gekleed in een vleeskleurige tanga, je de 
lapdance van je leven bezorgt, is even-
min bevorderlijk voor de geestelijke 
gezondheid. Geloof me vrij.

Rinus Emmery
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V liegt S ch am p er  
in  d en  bak?

We zijn één Schamper ver in het nieuwe academiejaar en Schamper heeft al 
een proces aan zijn been. Twee dagen na het verschijnen van het artikel 
“KVHV herverkiest extreemrechtse preses” (Schamper 404) laat de man in 
kwestie, Tom Vandendriessche, ons mailsgewijs weten niet zo blij te zijn met 
zijn vermelding. Hij mailt dat hun “uitgebouwde juridische dienst” zich wel 
eens effe met het zaakje zal roeren. Brrr, krijgt u het ook al koud?

Vandendriessche is echter de kwaadste niet. Laconiek besluit hij immers, na 
een mail waarin tot vijf maal toe met een juridische procedure gedreigd wordt, 
“ik wil niet dreigen of dergelijke, maar tot een oplossing komen in opdracht van 
de juridische dienst van het KVHV”. Enfin, om een lang verhaal kort te maken: 
Vandendriessche eist in verscheidene mails een Recht van Antwoord van 
twee pagina’s als hoofdartikel in de volgende Schamper. Schamper weigert. 
Zijn laatste mail besluit Vandendriessche dan maar met: “Onze advocaten 
handelen deze zaak verder af.”

Maar vindt Vandendriessche het artikel echt wel erg? Kijk maar eens op het 
zeer interessante forum van www.politicsinfo.net. Typ daar een willekeurig 
woord in, ik zeg maar wat, Schamper bijvoorbeeld. Dan zal u een interessante 
discussie vinden over het betreffende artikel, met onder andere wie-we-daar- 
hebben: Tom Vandendriessche. En wat meldt Vandendriessche daar met 
trots? “Bedankt voor de gratis publiciteit, beter kon eigenlijk niet bij de start 
van het academiejaar.” Een proces aanspannen voor een artikel waar je 
eigenlijk heel blij om bent, zeer vreemd.

Vandendriessche ziet blijkbaar de paradox niet in zijn houding. Volgens hem 
komt hij in het artikel volkomen onterecht over als een extreemrechtse sym-
pathisant. Tegelijkertijd is hij blij met deze publiciteit. Dit zegt toch wel heel 
veel over het soort leden dat Vandendriessche en het KVHV wensen aan te 
trekken dit nieuwe academiejaar. Mensen die het heel OK vinden om onder 
een extreemrechtse sympathisant politieke acties te voeren? In ieder geval is 
het proces van Vandendriessche dan pure totentrekkerij.

Er zijn nog andere mogelijkheden natuurlijk. Ofwel komt Vandendriessche in 
het artikel helemaal niet naar voor als extreemrechtse sympathisant. Dan kan 
ik me inbeelden dat hij blij mag zijn met de gratis publiciteit. Ook in dat geval 
is zijn proces dus totentrekkerij. Laatste mogelijkheid: Vandendriessche komt 
in het artikel volkomen terecht over als extreemrechtse sympathisant. Er wor-
den voorbeelden en bewijzen gegeven die goed gedocumenteerd zijn. Er is in 
feite zelfs geen speld tussen te krijgen. Hoe noem je dan zo’n proces? Toten-
trekkerij.

Wat nu? Eigenlijk is er toch geen probleem? Wij zijn blij met ons diepgravend 
en inhoudelijk sterk artikel, Vandendriessche blij met zijn gratis reclame. Dan 
is er natuurlijk nog dat proces. We weten niet in hoeverre Vandendriessche 
zijn dreigementen meent. Het kan natuurlijk ook dat hij gewoon een gratis 
hoofdartikel in Schamper wou om wat reclame te maken voor het KVHV. Wat 
hij natuurlijk niet zo maar krijgt. Wel zouden we volgende Schamper graag 
een interview met Vandendriessche hebben om eens te horen wat nu eigen-
lijk de beweegredenen zijn van zo iemand. Meneer Vandendriessche, de uit-
nodiging ligt eerstdaags in uw bus. Als u dan toevallig niet bij uw advocaat 
moet zijn natuurlijk.

Enfin, hopelijk blijft het opstootje hiertoe beperkt. Of zoals Andras Pandy eerti-
jds al eens zei: “Dat is dan ook weer opgelost.”

Jef Van Baelen
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Vanderpoorten bant Kafka
Proces in werking gezet

eld is één van de voonaamste zorgen van de student; zal 
hïj/zij na een nacht zwaar doorzakken in de Overpoort nog 

voldoende geld over hebben om de volgende dag zijn of haar 
buikje rond te eten? Dit veronderstelt echter dat je je studies zelf 
al kan betalen, voor vele studenten kan dit al het voornaamste 
probleem zijn.

Na een onderzoek blijkt dat veel studen-
ten, die eigenlijk recht hebben op een 
studiebeurs, er geen aanvragen. Dit ligt 
aan het feit dat zij in het secundair onder-
wijs geen recht hadden op een 
studiebeurs en dat zij daarom automa-
tisch aannemen dat ze er ook geen recht 
op zullen hebben wanneer zij studies in 
het hoger onderwijs aanvatten. Omwille 
van de financiële drempel zetten veel stu-
denten de stap naar het hoger onderwijs 
niet.

Nieuwe infofolders
Daar wil de overheid nu iets aan doen. De 
Vlaamse Gemeenschap heeft besloten 
om haar jonge onderdanen beter in te 
lichten over studiebeurzen - ze kunnen 
die arme stakkers toch niet meer aan hun 
lot overlaten. De mannen van de regering 
hebben dan maar besloten om een info- 
folder te maken die zij gezwind doorheen 
het vlaamse landschap zullen versprei-
den. Je kan de folder vinden in Neder-
landstalige krantenwinkels, in de biblio-
theek, op het O.C.M.W. en bij de 
gemeente. Leerlingen die afstuderen in 
het secundair onderwijs krijgen het info- 
foldertje zelfs zomaar samen met hun 
eindrapport mee. Die mannen van de 
overheid toch.

Er bestaan twee infofolders: een voor het 
secundair en een voor het hoger onder-
wijs, en dat enkel en alleen om het je 
gemakkelijk te maken. Als blijkt dat je 
recht hebt op een studiebeurs dan vraag 
je het best een formulier aan waarmee je 
een beurs kan aanvragen. Voor het 
kafkaiaans angstzweet je uitbreekt: ook 
hier heeft men eraan gedacht om het je 
wat makkelijker te maken. In tegenstelling 
tot vroegere jaren zijn er nu twee aparte 
formulieren voor het secundair en voor 
het hoger onderwijs. Nu heb je dus geen 
excuus meer: de overheid moet en zal je 
aan de unief krijgen, zelfs al kost hen dat 
handenvol geld aan beurzen, folders en 
nieuwe formulieren en zelfs al moeten ze 
daarvoor hun teergeliefde bureaucrati-
sche mallemolen ontmantelen

Infofolders en nieuwe handige en vooral

zeer toegankelijke aanvraagformulieren 
zijn nu dus beschikbaar voor elke student 
die de stap naar het hoger onderwijs wil 
wagen. Voor de rest verandert er eigenlijk 
niet veel meer. Verwacht nu niet direct dat 
Vanderpoorten het geld langs deuren en 
ramen naar buiten zal keilen, je stu-
dietoelage zal niet ineens fors stijgen of je 
zal ook niet als former niet- 
rechthebbende ineens tonnen geld in je 
schoot geworpen krijgen.

Bissen met een jokerbeurs
Wat men wel al verwezenlijkt heeft, is dat 
men nu een jokerbeurs kan aanvragen.

‘Arme’ bissers juichen nu hoezee en kun-
nen uit pure dankbaarheid het volkslied of 
zelfs De Vlaamse Leeuw uit volle borst 
beginnen zingen. Bissers kunnen 
namelijk een studietoelage krijgen voor 
het gebiste jaar, iets wat een tijdje gele-
den onmogelijk was. De enige voor-
waarde is echter wel dat je dan na je 
eerste of misschien tweede zit geslaagd 
bent voor dat jaar. Je jokerbeurs wordt 
dan omgezet in een volwaardige stu-
dietoelage. Is dat niet lief? Ook diegene 
die nog een jaartje een aanvullende oplei-
ding wil volgen kan zo'n jokerbeurs aan-
vragen.

Basisbeurs
De V.V.S. (Vereniging Vlaamse Studen-

ten), vindt dat dit allemaal nog beter kan. 
De V.V.S. strijdt voor “een democratise-
ring van het onderwijs en de daarmee 
onlosmakelijk verbonden democratisering 
van de maatschappij”. Zij vinden dat de 
student een basisbeurs moet krijgen, 
door anderen wordt dit ook wel eens het 
studieloon genoemd.

De basisbeurs moet de minimale studie- 
en leefkost dekken, waarbij men wel een 
onderscheid moet maken tussen een 
thuisstudent en een kotstudent. De basis-
beurs zou inhouden dat men vanaf de 
eerste maand van het aanvatten van de 
studies tot het behalen van het basis-
diploma - de master - maandelijks een 
bedrag aan de student zou uitkeren. Men 
zou dan wel enige restricties moeten 
opleggen aan de bisstudent (zodat er niet 
geprofiteerd wordt en men niet jaren op 
kosten van de overheid leeft met als 
enige doel de Overpoort droog te zuipen).

In deze basisbeurs zou men de 
mogelijkheid moeten openlaten voor het 
opnemen van een aantal extra jaren, die 
de student zou kunnen aanwenden voor 
bisjaren, voor zijn persoonlijke vorming of 
voor het starten met een aanvullende 
opleiding. Er zou geen leeftijdsgrens 
mogen staan op het gebruik van die 
basisbeurs. Dus als je ‘ouwe opa van 
tachtig jaren’ beslist dat hij samen met jou 
voor bio-ingenieur wil studeren dan moet 
hij kunnen genieten van zo’n basisbeurs- 
aangezien zijn pensioentje wellicht niet 
zal volstaan om zijn studies te betalen.

Volgens de V.V.S. is het voordeel van 
zo’n systeem dat de student onafhanke-
lijk wordt van de thuissituatie en des-
gevallend ook van de ouders - alsof je 
opa van tachtig daar last van heeft. Het 
zou volgens hen ook veel simpeler zijn 
dan het huidige systeem. De snuggere 
lezers onder jullie staan natuurlijk al met 
het wijzende vingertje klaar: wat gaat dat 
wel niet kosten? Veel, maar de V.V.S. 
vindt dat geen probleem want “democra-
tisch onderwijs heeft nu eenmaal een 
prijs en de maatschappelijke winst zal 
enorm zijn”.

Nog vragen over de studiebeurs? Bel 
naar de Vlaamse infolijn: 0800 30 20 1. 
V. V. S.: www. vvs. ac

D
Evel B



RUG koopt Kantienberg
Universiteit sluit Kleine Brug om te besparen
De Universiteit Gent koopt de parking Kantienberg voor 

800.000 euro. In 1987 verkocht de RUG de parking nochtans 
zelf aan de stad Gent, voor een fractie van de prijs die zij nu zelf 
moet betalen. Om aan geld te komen, worden enkele ‘luxevoor- 
zientngen’ geschrapt.
Aan de RUG deed het gerucht de ronde 
dat er een enorm gat zat in de begroting 
van de Directie Sociale Voorzieningen, 
gemeenzaam de sociale sector 
genoemd. Aanleiding daarvoor is de 
begrotingswijziging van 2002, die erdoor 
kwam in de vakantie. Bepaalde mensen 
interpreteerden die begroting als zouden 
bepaalde personeelsleden op het einde 
van het jaar geen loon meer krijgen als ze 
niet opeens twee maanden ziek vallen.

Z w anger
”Dat is een beetje overdreven”, glimlacht 
Carla Verhaegen, afdelingshoofd van de 
specifieke sociale voorzieningen. In de 
begrotingswijziging werden de lonen wel 
berekend op basis van de effectieve 
loonkosten van 2001. “Er zijn altijd wel 
ziektes en zwangerschappen, hoewel er 
toch een beetje risico is. Het ongeluk kan 
ons namelijk treffen dat er geen enkele 
zwangerschap meer valt. Maar wees 
gerust, er zal geen geld tekort zijn voor de 
lonen.”

De paniek over de twee maanden ziek-
teverlof is daarmee van de baan. Maar 
even was er over iets anders paniek. De 
universiteit heeft voor de begroting 2003 
namelijk véél geld nodig, zo’n 800.000 
euro. Dat geld dient om de Kantienberg, 
nu vooral gebruikt als parking voor de 
Decascoop, te kopen. De Kantienberg 
was vroeger al eigendom van de univer-
siteit maar in 1987 vond de universiteit 
dat ze beter af was zonder (lees: men had 
dringend geld nodig). En hupsakee, de 
lap grond werd verkocht.

B oude wij ii
Nu wil de RUG het uit de kluiten 
gewassen perceel echter terug en dat zal 
centjes kosten. De sociale sector zal daar 
voor een stuk in bijdragen omdat er een 
nieuwbouw zal komen waarin het 
kinderdagverblijf komt en een nieuwe 
home. Het kinderdagverblijf zit nu in 
Home Heymans maar daar schijnt het 
niet zo veilig te zijn voor al de kleine 
boelekes. En de nieuwe home moet er 
komen ter vervanging van Home 
Boudewijn. Een renovatie van dat geval 
zou namelijk veel te duur zijn.

Maar hoe zal de RUG aan al die centjes

geraken? Vorige week werden op de 
Sociale Raad enkele maatregelen 
besproken om aan geld te komen. Eén 
van de voorstellen was nogal vooruit-
strevend, met name de verhoging van de 
prijs van de maaltijden in de resto’s. In de 
motivatie daarvoor stond letterlijk: “Deze 
maatregel zal op weerstand stuiten bij de 
studenten maar zal weinig of geen effect 
hebben op de verbruiken gezien het blij-
vende prijsverschil met de private sector.” 
Ja voor Realpolitik!

O nding
Gelukkig werd dat voorstel weer afge-
voerd - er zou inderdaad nogal wat weer-
stand gekomen zijn. De drie andere 
voorstellen kwamen er wel door: de 
Kleine Brug wordt 
gesloten, Telehap 
wordt opgedoekt 
en de prijzen voor 
de gastenverblij-
ven worden
opgetrokken. Die 
eerste twee maa-
tregelen hebben 
weinig invloed op 
het budget van de 
sociale sector. De 
Directie Sociale 
V o o rz ie n in g e n  
mag namelijk geen 
geld stoppen in 
projecten die niet 
direct student- 
gelinkt zijn.

Daarenboven is de Kleine Brug een 
exclusief onding waar niemand komt 
eten. Het restaurant bevindt zich aan de 
achterkant van studentenresto De Brug 
en je krijgt er dezelfde bucht 
voorgeschoteld als in de resto maar je 
mag er alleen binnen als je een lidkaartje 
hebt van de Universitaire Club Het Pand, 
een kaart die iedere student trouwens 
aan kan vragen. De vrijgekomen ruimte 
zou bij de studentenresto gevoegd wor-
den.

Telehap is dan weer een soort traiteurser- 
vice die niet kan concurreren met de 
privé-sector wegens te weinig 
mogelijkheden om te sjoemelen en het 
personeel in de zak te zetten. De nek van

Telehap werd dan ook zonder veel 
scrupules omgewrongen. Telehap levert 
aan externen en aan diensten van de 
RUG zelf vanuit de Maaltijdvoorzienin- 
gen. Veel hadden de studenten er dus 
niet aan.

De derde maatregel is een aanpassing 
van de prijs van de gastenverblijven. 
Gasten kunnen nog altijd een kamer 
huren op één van de homes maar zullen 
dat niet langer aan het goedkoop tarief 
kunnen doen. Wel zullen zij de effectieve 
kostprijs mogen betalen. Dat zal ze leren.

M ottige p a rk in g
Voor de sociale sector verandert er dus 
eigenlijk niet weinig. De kosten voor de 
Kleine Brug en Telehap werden toch 
gedragen door het Patrimonium van de 
RUG en niet door de Directie Sociale 
Voorzieningen zelf. Het is dan ook door 
een beslissing in het Patrimonium dat de 
Kleine Brug en Telehap opgedoekt wor-
den: het Patrimonium wou niet meer

betalen.

De reden waarom het Patrimonium geen 
geld meer wil blijven stoppen in de Kleine 
Brug en Telehap heeft jammer genoeg 
niet alleen te maken met rendabiliteit 
maar dus ook met de aankoop van de 
Kantienberg - die veel te duur is en 
belachelijk want het perceel was eigen-
dom van de unief. Samen met enkele 
andere besparingen, buiten de sociale 
sector, zal de RUG een bedrag van 32 
miljoen frank of om en bij 800.000 euro te 
gader kunnen schaden voor een parking. 
Een mottige parking godbetert.

Van der Mensbrugghe

betalen en de sociale sector mag niet
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G entse Studentei
Studentenverenigingen op achterbak;

De Gentse Studentenraad (GSR) is ontploft. De leden van de 
GSR hebben - de meesten zonder het te beseffen - de band 

met de studentenverenigingen doorgeknipt door de voorzitters 
van de conventen, die de studentenverenigingen overkoepelen, 
hun stemrecht te ontnemen. De studenten hebben daarmee ‘Ver-
deel en heers’ toegepast op zichzelf.
De conventvoorzitters werden uit de GSR 
gezet op 22 oktober 2002. Op de ver-
gadering van de GSR van die dag werd er 
namelijk gestemd over een statutenwi-
jziging waarin de conventvoorzitters ver-
meld stonden als leden zonder stem-
recht. Geen van de stemgerechtigden 
was daar echter van op de hoogte - 
behalve diegenen die de statutenwijziging 
hadden opgesteld. De twee die de 
statuten hadden herschreven, Arm Van 
Hoey en Philippe De Backer, beiden 
rechtstreeks verkozen studenrenverte- 
genwoordigers in de Raad van Bestuur, 
wisten maar al te goed waarmee ze bezig 
waren en namen zowel de con-
ventvoorzitters als de stemgerechtigde 
aanwezigen in het ootje.

Geringeloord
Van Hoey en De Backer lapten de con-
ventvoorzitters een toer door de studen-
tenbeheerder van de Dienst Studenten-
activiteiten, Axel Ronse, voor de ver-
gadering zand in de ogen te strooien. 
Ronse liet zich door de twee rechtstreeks 
verkozen studenten ringeloren en was 
dan ook totaal verrast toen bleek dat de 
studentenvertegenwoordigers de conven-
ten weg hadden gestemd. “Ik had het 
echt niet zien aankomen”, aldus Ronse.

Op de vergadering was de haast van 
zowel Van Hoey als De Backer opvallend. 
Beiden wilden zo snel als mogelijk stem-
men over de gewijzigde statuten. De con-
ventvoorzitters zaten namelijk nog ver-
wikkeld in een eigen vergadering, die 
lang uitliep door een geschil over compu-
ters, en Van Hoey en De Backer vrees-
den dat de conventvoorziters elk moment 
zouden binnenvallen, waardoor de stem-
ming toch had kunnen omslaan in het 
voordeel van de conventvoorzitters.

Maar die conventvoorzitters kwam door 
hun eigen zelfingenomheid niet eens 
opdagen. Zij hadden nooit kunnen 
denken welk manoeuvre uitgevoerd zou 
worden om hen uit de Gentse Studenten-
raad te krijgen en lieten Van Hoey en De 
Backer de aanwezige leden op de 
algemene vergadering rustig voor hun kar 
spannen. Van Hoey begon het punt over 
de statutenwijziging met de vraag of er 
nog opmerkingen waren over de her-
schreven statuten. De statuten waren nog 
niet besproken op de vergadering.

Aframmelen
Philippe De Backer liet daarenboven 
blijken dat hij meteen wou overgaan tot 
de stemming van de volledige statuten.

Bart Meule- 
mans, één 
van De Back- 
ers collega’s 
uit de Raad 
van Bestuur, 
merkte op 
dat het 
ve rk ie se lijk  
was om de 
statuten pun-
tje voor punt-
je te over-
lopen. De 
Backer deed 
wat hem 
g e v r a a g d  
werd en 
begon de 
statuten blad 
voor blad af 
te rammelen 
op een

manier die waarschijnlijk alleen voor 
hemzelf verstaanbaar was.

Toen De Backer buiten adem was, nam 
Van Hoey over. Op een bepaald moment 
presteerde ze het om het eerste zinnetje 
van een bepaald punt voor te lezen en de v 
rest van het punt te vervangen door 
“blablabla”. Op die manier werd ook het 
lijntje waarin opgenomen was dat de con-
ventvoorzitters niet langer
stemgerechtigd waren aan de aandacht 
van de aanwezigen onttrokken.

Verloren spreekrecht
Van Hoey en De Backer slaagden er zelfs 
in het spreekrecht van de studenten af te 
nemen. Normaal gezien kan iedere stu-
dent die dat wil zijn stem laten horen op 
de Algemene Vergadering van de GSR. 
Van Hoey redeneerde echter dat de ver-
gadering werkbaar moet blijven en dat 
het spreekrecht er dan ook uit moest. 
Meulemans argumenteerde dat in de 
statuten een clausule opgenomen was 
die een gesloten vergadering ten allen 
tijde garandeerde. Het mocht niet baten: 
de gewone student heeft zijn spreekrecht 
op GSR verloren.

Door de conventvoorzitters feitelijk weg te 
stemmen uit de GSR en de gewone stu-
dent zijn spreekrecht te ontnemen, ontne-
men de studentenvertegenwoordigers 
zichzelf van hun achterban. De student 
en de studentenverenigingen worden niet 
langer vertegenwoordigd door de studen-
tenvertegenwoordigers. Van Hoey en De 
Backer hebben de band die bestond 
tussen vertegenwoordigers en verenigin-
gen moedwillig opgeblazen. Terwijl er tot 
voor kort nog één studentenblok was, is 
dat nu versplinterd. Daarmee spelen Van 
Hoey en De Backer in de kaart van rector 
André De Leenheer.

Informeel overlegplatform
Die liet de voorbije twee jaar op geen 
enkel moment blijken dat er een kans 
bestond dat de GSR ooit erkend zou wor-
den. Integendeel, hij lanceerde het idee 
van een informeel overlegplatform waarin 
louter rechtstreeks verkozen studenten 
zitten. Op een introductieweekend lieten 
Van Hoey en De Backer weten dat ze de 
GSR wilden afschaffen en raad eens wat 
ze in de plaats verlangden. Een informeel 
overlegplatform, jawel. Al zijn ze officieel 
van die idee afgestapt, toch laten hun 
handelingen het tegendeel vermoeden.

Het lokaal van de Gentse Studentenraad, met op de achtergrond 
de oud-voorzitter, Joris Roos, en de ex-voorzitter van de Sociale 
Raad, Angela van de Wiel. In hun tijd ging alles nog goed.
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Het universitaire bestuur kan op rozen zit-
ten: de GSR is gebroken en twee van de 
vier studentenvertegenwoordigers zijn 
voor een informeel overlegplatform zoals 
De Leenheer het formuleerde. Toch 
gelooft studentenbeheerder Ronse nog in 
een oplossing. “Ik ben zelf overtuigd dat 
het stemrecht van conventvoorzitters 
noodzakelijk is voor de GSR en de con-
ventvoorzitters moeten dat standpunt 
unaniem aandragen.”

”Als de conventvoorzitters uit de GSR 
liggen”, gaat Ronse verder, “dan zijn er 
twee blokken: enerzijds de studenten uit 
de Faculteitsraden, de Sociale Raad en 
de Raad van Bestuur met een achterban 
van nauwelijks 20% procent (de opkomst 
van de verkiezingen in 2002) en anderzi-
jds de studentenverenigingen met een 
grote achterban.” Het Faculteiten Kon- 
vent alleen al heeft meer dan 13.000 stu-
denten leden. Er zijn nog zeven andere 
conventen en zo’n 24.000 studenten.

”De conventvoorzitters komen trouwens 
rechtstreeks uit de praktijk, zij kunnen 
studenten mobiliseren en de studenten-
vertegenwoordigers adviseren. Daaren-
boven geeft de GSR geen bindend 
advies. Het is anderzijds wel raar dat het 
advies voor de studentenvertegenwoordi-
gers in de Raad van Bestuur door 
diezelfde studentenvertegenwoordigers 
bepaald wordt. De vier uit de Raad van 
Bestuur zouden idealiter geen stemrecht 
in de GSR mogen hebben. De GSR kan 
dan ten volle een middenveld zijn van de 
studenten van de Faculteitsraden, de stu-
dentenverenigingen en de losse studen-
ten.”

Samenwerking nodig
Bart Meulemans uit de Raad van Bestuur 
wil alleszins benadrukken dat hij een 
samenwerking met de conventen nodig 
acht. “Zij zijn geëngageerd en geïntere- 
seerd. Overigens zijn ons lokaal en onze 
computers een gift van de Dienst Studen-
tenactiviteiten.” Het is vreemd waarom de

GSR dan besluit om de organisatie van 
wie zij logistieke ondersteunig krijgt aan 
de deur te zetten.

Ronse wil zelf geen ruzie tussen de stu-
denten van de Raad van Bestuur en de 
conventvoorzitters. “We moeten positief 
blijven en niet beginnen om elkaar 
beledigingen naar het hoofd te smijten. 
Toch mogen de conventvoorzitters niet 
nalaten de studentenvertegenwoordigers 
op een principiële fout te wijzen.”

Volgens Ronse hebben de ‘Vier van RvB’ 
zichzelf van heel wat goed advies ont-
trokken. “Als ze het spreekrecht van de 
gewone student afschaffen en ze knippen 
de banden door met conventvoorzitters, 
wie vertegenwoordigen ze dan nog 
eigenlijk?”

Van der Mensbru
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Geef uw Fiets
eigen

naam
Wist u dat...

... 9 op 10 gevonden Fietsen nooit aan de eigenaar 
kunnen worden terugbezorgd?

Een geregistreerde Fiets wordt echter altijd door ons 
aan de eigenaar terugbezorgd. Laat daarom je Fiets 
gratis registreren, je hebt er alle baat bij!
Hierbij wordt jouw rijksregisternummer in het 
FietsFrame gegraveerd.

Het Fietsendepot
Het Fietsendepot doet dienst als opslagplaats 
voor achtergelaten Fietsen en als centrale plaats 
waar slachtoFFers van FietsdieFstal terecht kunnen.
In het Fietsendepot kan je ook je Fiets gratis 
laten registreren.
Het Fietsendepot, Kattenberg 2 in Gent
is open elke dinsdag van 16 to t 19 uur en 
elke woensdag van 11 to t 16 uur.
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Dienst Mobiliteit - Administratief Centrum 
Woodrow Wilsonplein 1 - 9000 Gent 

09 266 70 68 - Fax: 09 266 77 79 
E-mail: mobiliteit@gent.be
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D oop doet leven
Studenten geven de doop n iet op

S inds Eric Van Looys Ad Fundum hebben studentendopen 
geen al te beste naarrt. Gecontesteerd of niet, studentendopen 

blijven echter volop bestaan. Hoe dégoutant is de doop of hoe 
overtrokken de verhaaltjes erover?

Enkele weken geleden was het weer 
stévig prijs op de studentendoop van de 
verpleegschool in Lier. De schachten 
werden er ingesmeerd met een nogal 
ongelukkig mengsel van chemische pro-
ducten. Hierdoor moesten tientallen 
eerstejaars naar het ziekenhuis gevoerd 
worden met brandwonden. Ze leerden zo 
de andere kant van het helingsproces ook 
eens kennen. Dom van de studenten-
vereniging in kwestie natuurlijk, maar hoe 
groot is de kans dat zoiets in Gent ook 
gebeurt?

Het Gentse studentenleven heeft de re-
putatie rustige dopen te houden. De laat-
ste keer dat het echt uit de hand liep, 
dateert tenslotte al van 1991. Toen kre-
gen enkele flukse jonge schachten de 
politie op hun dak, nadat ze bij wijze van 
doop verplicht waren rond te toeren met 
namaakwapens en nylonkousen over hun 
kop. Na dit incident milderden de meeste 
studentenverenigingen hun doop. Mede 
omdat er duidelijk minder bereidwillige 
eerstejaars waren, onder meer door de 
prent van Van Looy.

Liever Niet
Eén van de vele studentenverenigingen 
die al jaren geen doop meer organiseert 
is het VLK (Vlaamse Landbouwkundige 
Kring). “Er leeft bij ons presidium echt 
geen behoefte voor zo’n ritueel en bij 
onze eerstekanners zeker ook niet” zegt

Joachim Kerckhove, presidiumlid van 
het VLK. “We hebben echt wel betere din-
gen te doen. Andere verenigingen mogen 
trots zijn op zo’n traditie maar wij hebben 
er alvast geen en dat vinden we absoluut 
niet erg. Sommige mensen leren ook 
nooit uit de ongelukken van het verleden.” 
Grote studentenverenigingen als Germa- 
nia, Romania en het VGK denken er 
alvast net zo over. De doop met uitster-
ven bedreigd?

’’Door een doop leer je de 
ouderen respecteren”

Nee hoor. Veel studentenverenigingen 
houden een soort pseudo-doop. Meestal 
willen ze de traditie niet helemaal over-
boord gooien, maar ze willen zich tegelijk 
ook ver houden van mensonterende of 
gevaarlijke stunts. Politeia-cantor Bram 
Van Rentergem beaamt: “Onze doop 
bestaat eigenlijk uit veredelde chiro-spel- 
letjes. Ketchup in je haar is zowat het erg-
ste dat er kan gebeuren. En bij hoge uit-
zondering moet er al eens iemand katten-
voer eten. De eerstejaars van nu pikken 
immers niet evenveel als vroeger. We zijn 
al blij als 40 van de 600 nieuwe 
eerstekanners zich laat dopen. Dan moet 
je het wel braaf houden hé.” Tja, als de 
eerstejaars het blijkbaar niet echt meer 
willen, wie dan wel?

O p  d e  doop  le r e n  s tu d e n te n  e lk a a r  é c h t  k e n n e n

Ert LikkEn MM*- !

R an zig er
Het VRG (Vlaams Rechtsgenootschap 
Gent) zweert echter bij een volwaardige 
doop. Preses Tom Ruys: “Wij hebben de 
reputatie een vrij zware doop te hebben 
maar die is niet helemaal terecht. Er 
wordt inderdaad soms gescholden op de 
eerstejaars en de doopproeven die som-
mige schachten toegewezen krijgen, zijn 
niet van de poes. Maar je mag altijd een 
doopproef weigeren en ik moet de de 
eerste nog tegenkomen die spijt heeft van 
zijn doop bij het VRG.”

”Je mag natuurlijk niet zomaar wat 
weigeren. Als de commilitones (al 
gedoopten, nvdr.) vinden dat je een lichte 
proef al te makkelijk weigert, word je niet 
gedoopt. De doop is een inwijdingsritueel 
en een traditie. Je leert er respect voor de 
ouderen. Onze dopen blijven ook popu-
lair: we moeten zelfs maximumquota 
opstellen voor het aantal eerstekanners 
dat we dat jaar kunnen dopen omdat het 
anders logistiek te veel zou worden.”

H a rd c o re
Het kan natuurlijk nog een pak erger dan 
dat. Vooral sommige regionale studenten-
verenigingen hebben een kwalijke repu-
tatie. Een ingewijde vertelt ons: “Dopen 
bij richtingsgebonden studenten-
verenigingen stellen absoluut niets voor 
in vergelijking met regionale dopen. Het is 
gewoon een heel andere wereld.”

”Je moet er soms kippen slachten of ‘s 
nachts door een ijskoud meer zwemmen. 
Dingen die bij andere dopen al lang niet 
meer gedaan worden. Het is ook anders 
omdat je vaak je dopers goed kent. Je 
vertrouwt hen meer en daardoor kunnen 
ze verder gaan. Omdat je weet dat ze het 
nooit echt uit de hand zullen laten lopen.”

En laten we eerlijk zijn: echt uit de hand 
lopen doet het bijna nooit. Ook bij studen-
tenverenigingen die bekend staan om 
zware dopen, zoals het VDK (Vlaamse 
Diergeneeskundige Kring) en het VGK- 
FGEN (Vlaamse Geneeskundige Kring) 
is er al jaren geen zwaar incident meer te 
melden. Tegenstanders kunnen maar 
moeilijk volhouden dat een doop tegen-
woordig nog echt gevaarlijk is. Of een 
doop smaakvol is en goed voor je zelf-
beeld, is natuurlijk een andere zaak. 
Gelukkig kan iedereen dat voor zichzelf 
uitmaken.

Jef Van Baelen
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Job d ien st n iet afgeschaft
Maar daar lijkt het w el op

Vanaf 1 januari 2003 worden jobstudenten die aan de unief wer-
ken niet langer aangeworven via de Jobdienst maar via het 

interimbureau Creyfs. De universiteit kiest daarmee voor de mak-
kelijkste maar ook de duurste oplossing voor een probleem met 
de RSZ, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.
Aan de Universiteit circuleerde een tijd-
lang het gerucht dat de Jobdienst 
afgeschaft zou worden en dat - o ironie - 
de werknemers ervan zonder werk 
zouden zitten. Carla Verhaegen, het 
afdelingshoofd van de specifieke sociale 
voorzieningen van de RUG, legt uit hoe 
het nu juist zit. “We werken al een tijdje 
met een systeem waarbij de contracten 
van minder dan drie maanden door 
Creyfs afgehandeld werden. Voor lan-
gere contracten regelt de Jobdienst de 
contracten en de loonadministratie noq 
zelf.”

D em o n isch e  D im o n a
Vanaf 1 januari 2003 echter zal iedere 
student langs Creyfs moeten passeren. 
En het is allemaal de schuld van de RSZ! 
Er is enerzijds een probleem met de 
regelgeving en anderzijds met de infor-
matica. “Iedere indienstreding moeten we 
elektronisch aangeven bij de RSZ, via het 
Dimona-systeem, Déclaration Immédiate 
de l’emploi en Onmiddellijke Aangifte van 
tewerkstelling”, aldus Verhaegen. “Elke 
werkgever krijgt daarvoor een code. De 
aangifte gebeurt geautomatiseerd vanuit 
de personeelsadministratie. Maar aan de 
Universiteit Gent werken we nu nog met 
een tweeledig systeem: de Personeelsdi-
enst doet de administratie voor het ‘nor-
male’ personeel en de Jobdienst, die 
onder de Directie Sociale Voorzieningen 
valt, voor de studentencontracten, in 
samenwerking met een Sociaal Secretari-
aat. De software van de RUG is er niet op 
voorzien om beide administraties samen 
te voegen tot één personeelsdatabank”

De Jobdienst werkt met een afzonderlijke 
loonadministratie waardoor de RUG met 
twee codes aangiftes zou moeten indi-
enen. “Dat mag niet”, weet Verhaegen. 
Om dat probleem op te lossen gaat men 
zich niet in haast ende spoed 
bezighouden met het samenvoegen van 
de Jobdienst en de Personeelsdienst 
maar laat men een belangrijk deel van de 
taken van de Jobdienst over aan het 
interimbureau Creyfs. Voor één jaar ten-
minste: als de software van de Jobdienst 
volgend jaar aangepast is, zou de loon-
administratie voor de jobstudenten in de 
Personeelsdienst geïntegreerd worden

en zouden de studentjes weer bij hun 
ouwe getrouwe unief langs kunnen 
komen om hun contractje te tekenen. Zo 
kunnen ze toch nog hun bordjes en tasjes 
in de studentenresto afwassen met een 
écht universitair contract.

N oo d o p lo ss in g
Er is bovendien ook nog een ander prob-
leem met de informatica. “Er wordt een 
tape met gegevens van de Personeelsdi-
enst naar de RSZ gestuurd én een tape 
met de data van de Jobdienst en het soci-
aal secretariaat. Vanaf 1 januari mag dat 
maar één tape meer zijn voor de hele uni-
versiteit.” Omdat de software van het 
sociaal secretariaat niet compatibel is 
met die van de Personeelsdienst, kan de 
RUG niet alle gegevens op één tape 
zwieren. “Daarenboven worden de lonen 
bij de Jobdienst (zie kaderstuk) anders 
berekend dan bij de Personeelsdienst. 
Zolang dat allemaal nog niet orde is, 
moeten we wel werken met een 
noodoplossing.” Een overgangsjaar met 
Creyfs is dus onvermijdelijk.

Dat overgangsjaar lijkt op papier wel mooi 
en makkelijk maar het is ook de duurste

oplossing. Een contract via Creyfs kost 
de gemeenschap véél meer dan een con-
tract opgesteld door de eigen Jobdienst. 
Creyfs is namelijk een privé-firma en 
zoals wel meer privé-firma’s willen ook zij 
duiten in hun zak. Daarenboven moet de 
universiteit nog eens 21% BTW betalen 
op de lonen als de jobstudenten langs 
Creyfs moeten passeren. “Voor de con-
tracten via Creyfs betaalden we dit vorig 
jaar 570 miljoen frank (ongeveer 
14.250.000 euro). Meer dan een vijfde 
van dat bedrag was BTW. Voor de con-
tracten via de Jobdienst werd slechts 18 
miljoen frank (ongeveer 720.000 euro) 
betaald. Ook daarop zal in 2003 nog 21% 
BTW komen.”

Dit jaar zorgde dat prijsverschil ervoor dat 
enkele universitaire diensten hun jobstu-
denten liever een halftijds contract van 
drie maanden via de Jobdienst dan een 
voltijds contract van één maand via 
Creyfs gaven. Misschien zal hun oploss-
ing nu zijn om minder jobstudenten aan te 
nemen. “Vanaf 2004 wordt alles weer 
door de universiteit zelf afgehandeld. Tot 
dan zal de Jobdienst blijven bestaan als 
jobbemiddelaar en infokiosk”, bezweert 
Verhaegen ons.

Lonen jobstudenten omhoog
A lle studenten die in het jaar 2002 voor de RUG hebben 

gewerkt, zullen binnenkort kunnen genieten van een loons-
verhoging. Tenminste, als ze een functie uitgeoefend hebben 
waarvoor een normaal personeelslid beter betaald wordt dan het 
minimumloon.

Normaal verdien je als jobstudent net 
geen 7 euro per uur als je werkt aan de 
RUG. Dat is het minimumloon. Maar vorig 
academiejaar besloot de universiteit de 
lonen der jobstudenten op te trekken. Het 
idee was om ze te betalen zoals de echte 
personeelsleden. Een probleem was wel 
dat het universitaire personeel werd 
betaald volgens een gradensysteem 
waarbij het loon afhing van het studi-
eniveau.

Maar nu zou de Personeelsdienst een 
systeem invoeren waarbij de personeel-
sleden betaald worden volgens de functie

die ze uitoefenen. De onderhandelingen 
met de Jobdienst lopen nog, maar in elk 
geval zal iedere universitaire jobstudent 
die in de periode vanaf 1 januari 2002 
gewerkt heeft, binnenkort een correctie 
op zijn loon krijgen. Die binnenkort zal 
natuurlijk relatief zijn en die correctie in 
sommige gevallen ook: studenten die 
bijvoorbeeld gangen gedweild hebben of 
bordjes en tasjes afgewassen hebben, 
zullen niet op veel extra geld moeten 
rekenen.

Van der Mensbrugghe
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Film-Plateau
De kers op de taart

S inds 1997 kan iedereen die dat wil voor een prijsje naar het 
Film-PIateau. Met een gevarieerd en hoogstaand programma 

biedt deze zaal je elk jaar opnieuw de kans om films die om diver-
se redenen niet werden vergeten, op groot scherm te gaan bekij-
ken. Schamper kijkt naar het hoe en het waarom van dergelijke 
initiatieven.

Film-PIateau werd opgericht om 
bestaande filmcursussen aan de RUG te 
ondersteunen met beeldfragmenten, en 
zorgde tevens voor een deels onafhanke-
lijke programmatie van films. Verder toont 
Film-PIateau een zo breed mogelijk scala 
films in hun oorspronkelijke staat. De pro-
grammeurs kiezen films die thematisch 
aan elkaar gelinkt kunnen worden, of 
films die tot eenzelfde stroming behoren. 
Steeds wordt daarbij de klemtoon gelegd 
op de klassieke film. Films uit de begin-
jaren van de filmgeschiedenis wor-
den dan ook niet geweerd. Wie 
stille films als Cabiria (1914) of 
Metropolis (1926) eens met live- 
pianobegeleiding wil bekijken, moet 
in de toekomst de programmatie 
van het Plateau scherp in het oog 
houden.

Klassiek
Maar onder het motto ‘klassiek, 
canoniek, kritisch’ vergeten de pro-
grammeurs zeker de recentere film 
niet. Zo verschijnen naast legen-
darische namen als Eisenstein, 
Dreyer, Ford, Hawks, Hitchcock, 
Huston, Lang, Kubrick of 
Lubitsch ook namen van heden-
daagse regisseurs als Scorsese,
Boyle of Polanski.

Het begrip filmklassieker wordt hierbij 
echter steeds kritisch benaderd: ‘de klem-
toon op de klassieke (Hollywood) film 
ging de afgelopen jaren gepaard met een 
kritische exploratie van de marges van 
deze canon. Zo werd in de programme-
ring, alsook in de (werk)colleges en de 
lezingen voortdurend gewezen op de 
idee dat de klassieke film een kunst-
matige constructie is, terwijl oude en 
recente avant-gardefilms en regisseurs 
de kans kregen (bijv. Bunuel, Cocteau, 
Adrian)’. Dat vermeldt een infotekstje 
rond de programmatie. Met andere woor-
den, het Plateau gaat verder dan alleen 
‘de andere film’.

B ee ld cu ltu u r
Daniël Biltereyst doceert sinds 1997 
film-, televisie- en culturele mediastudies 
aan de Vakgroep Communicatieweten-

schappen aan de Universiteit Gent, waar 
hij tevens de Werkgroep Film- en Tele- 
visiestudies leidt. Hij is ook programmeur 
en lid van de stuurgroep van Film- 
PIateau. Hij licht voor ons verschillende 
directe en indirecte doelen van het 
Plateau nader toe: “Ten eerste is er natu-
urlijk het pedagogisch doel. In een cultuur 
waarin beelden een essentiële rol spelen 
is het belangrijk dat mensen de kans krij-
gen om films in hun originele vorm te bek-
ijken. Daarmee bedoel ik in een

aangepaste, gezellige sfeer kijken naar 
film met pellicule, en niet in een koud 
auditorium of zaaltje naar een videopro-
jectie. Ik verplicht mijn studenten dan ook 
om voor mijn vak minstens 10 films te 
gaan bekijken in het Plateau.”

Maar er is meer. “De echte doelstelling 
bestaat erin aan studenten, filmonder- 
zoekers en andere mensen die met film 
bezig zijn een forum te bieden", ver-
duidelijkt Biltereyst. “Het Film-PIateau is 
een plaats voor reflectie. Hier kan men op 
een empirische manier omgaan met film. 
Het is een breed en open forum waarop 
ideeën kunnen worden uitgewisseld over 
het medium. Dit jaar organiseer ik bijvoor-
beeld een lezingenreeks rond bioscoop- 
en filmjournaals en ter gelegenheid daar-
van komen zowel Gentse als interna-
tionale onderzoekers spreken.”

De professor is tevreden over de werking 
van Gents charmantste bioscoopzaaltje, 
maar eigenlijk niet over hoe de academi-
sche overheid ermee omgaat. Zo’n 
degelijke bioscoopzaal als thuisbasis van 
een universitaire filmclub is een unicum. 
Eigenlijk wordt het Film-PIateau nog te 
weinig gebruikt. Leuven bijvoorbeeld 
heeft zo’n zaaltje niet. Ze benijden ons 
daar. Aan de KULeuven lopen ook wel 
goede filmcursussen en -lezingen, maar 
daar is er geen filmclub die op universitair 
niveau zo continu werkt als hier in Gent.” 
Biltereyst werkte van 1994 tot 1997 als 
docent aan de KULeuven.

De k e rs
’’Onlangs hoorde ik op de radio toch een 
reclamespotje waarin twee Leuvense stu-

denten praten over hun plannen in 
het komende academiejaar. Ze 
vertellen elkaar over de films van 
die of die regisseur die ze zouden 
gaan bekijken. D.W. Griffith, waar-
van wij ook dit jaar weer een film 
projecteren (Intolerance, nvdr), 
kwam bijvoorbeeld ook in het lijstje 
voor.” Dit zit Biltereyst dwars. Leu-
ven gebruikt dus de klassieke film 
om studenten te overtuigen daar te 
gaan studeren. Frappant, want 
“Leuven heeft eigenlijk niet wat 
Gent wèl heeft. Het cultureel belang 
van het Film-PIateau valt niet te 
onderschatten, en de academische 
overheid zou dus het Plateau meer 
moeten aanprijzen bij onze 
nieuwelingen. Ik merk dat veel van 
mijn eerstejaarsstudenten in mijn 
les voor het eerst van het Film- 

PIateau horen, en dit zou niet mogen. Het 
Film-PIateau is een kers op de taart van 
de RUG, terwijl velen dit onvoldoende 
beseffen.”
Maar Biltereyst is stellig niet pes-
simistisch. De voorstellingen van het 
Film-PIateau lopen meer dan eens vol 
met enthousiaste liefhebbers. Zelfs films 
van de jaren tien en twintig wekken blijk-
baar nog steeds belangstelling. Hoewel 
veel cinefielen dit niet willen zien, meent 
Biltereyst. Aan u om uw resistentie tegen 
de films van alle tijden eens te gaan 
uittesten.

Film-PIateau vind je  in Paddenhoek 3. 
Elke dinsdag en donderdag voorstelling 
om 20u. Voor studenten slechts 2,5 euro. 
Meer info: www.film-plateau.rug.ac.be

Joost V andenbroele
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SKEPP beloont sceptische
thesissen

SKEPP, voor wie er nog nooit van gehoord heeft, is de Studie-
kring voor Kritische Evaluatie van Pseudo-Wetenschap en het 

Paranormale. De vereniging is vrij van politieke of levensbe-
schouwelijke kleur en verricht kritisch onderzoek naar weten-
schappelijk onwaarschijnlijke beweringen, in het bijzonder pseu- 
do-wetenschap en het paranormale.

SKEPP werd in 1990 gesticht door der-
tien sceptici, een groepje dat ook ron-
kende namen als Jean Paul Van Ben- 
degem, Tim Trachet en Etienne Ver- 
meersch bevatte. Wat begon als een 
kleine studiekring met gastsprekers en 
experimenten door de stichtende leden, 
is het voorbije decennium uitgegroeid tot 
een grotere organisatie met zo’n twee-
honderd leden.

SKEPP heeft ook nog andere doelen dan 
bovenstaande. Ze verzamelen en analy-
seren literatuur allerhande over niet zo 
wetenschappelijke onderwerpen als 
ufologie, homeopathie, helderziendheid, 
grafologie, etcetera. De resultaten van 
hun onderzoek publiceren ze in hun eigen 
tijdschrift, maar ook via lezingen en de 
media geeft de vereniging voorlichting 
aan de goedgelovige burger.

Initiatieven waarmee SKEPP regelmatig 
de media haalt, zijn de prijzen die ze uit-
delen. De Majax-Broch-Theodor-prijs is
een mooi voorbeeld. Wie denkt over een 
paranormaal vermogen te beschikken en 
zijn bovennatuurlijke krachten doorheen 
de strikte procedure weet te loodsen, ont-

t t V t ó

In het artikel “KVHV herverkiest extreem-
rechtse preses" is een foutje geslopen. 
We hebben het over de volgende zin: “In 
beroep werd de straf opgeschort (een 
celstraf en een geldboete voor KVHV- 
preses Tom Vandendriessche, nvdr.), 
maar de rechter liet niet na te 
benadrukken dat het slachtoffer wel 
degelijk hardhandig was aangepakt.” 
Einde citaat. Het was echter niet de 
rechter, maar het openbaar ministerie dat 
vond dat er voldoende bewijs was voor 
een hardhandige aanpak.

Sorry voor deze lapsus.

De redactie

vangt zo’n 200.000 euro. Tot nu toe heeft 
niemand de geldsom kunnen innen.

Twee andere prijzen zijn de Skepptische 
Put en de Zesde Vijs. Sinds 1996 wor-
den deze onderscheidingen uitgereikt 
aan niet-leden. De Skepptische Put - niet 
meteen de beste woordspeling - is 
bestemd voor iemand die zich bijzonder 
onkritisch heeft opgesteld ten opzichte 
van paranormale of pseudo-wetenschap- 
pelijke activiteiten. Onder andere Inge-
borg Sergeant (ja, die van Blind Date) en 
Stephan Lievens (professor psychologie 
aan de RUG) staan op de erelijst.

En om hun onterechte imago van hek-
senjagers wat te doorbreken, geeft 
SKEPP ook de Zesde Vijs weg - bijscho-
ling in jeu-de-mots lijkt steeds noodzake-
lijker. De Vijs is een beloning voor 
mensen die zich verdienstelijk hebben

gemaakt in het verspreiden van objec-
tieve kennis over de wetenschap en zijn 
minder betrouwbare broertjes. Vorig jaar 
werd in deze categorie het populaire 
radioprogramma Jongens en Weten-
schap bekroond.

Vanaf 2003 komt hier dus ook nog de 
SKEPPthesis bij. Al wie het voorbije jaar 
aan een hogeschool of universiteit zijn 
diploma behaalde met het wetenschap-
pelijk rapport van een kritisch onderzoek 
betreffende pseudo-wetenschap en het 
paranormale, kan nog tot 31 oktober 
2002 zijn eindverhandeling inzenden. Dit 
moet in zevenvoud gebeuren, telkens 
met de vermelding “kandidaat SKEPPthe-
sis”. Stop hierbij je curriculum en een 
Nederlandse samenvatting van je scriptie 
(250 woorden) en de geldprijs van 500 
euro kan de jouwe worden. Leg néér die 
pen, helderziende Ronny.

Zend je kandidatuur naar “SKEPP vzw, 
Academisch Centrum voor Huisartsenop-
leiding VUB, Laarbeeklaan 103, 1090 
Brussel” o f vraag Inlichtingen op 
info@skepp.be

K A B E L P R O B L E E M  B IJ  U W  P C

ALLE KABELS EN VERBINDINGEN 
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FIRE WIRE USB AUDIO DVD 
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CENTRONICS
C LE M E N TIN A LA A N  12 

9000-GENT
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Am brozijn blijft
N a de th e se  en  de an tith

Op 8 november stelt Ambrozijn zijn derde cd Kabonka voor in 
de Handelsbeurs, het nieuwe cultuurcentrum voor wereldmu-

ziek, folk, jazz en singer-songwriters. Schamper ging met twee 
leden van deze vernieuwende Gentse folkgroep praten over de 
Handelsbeurs, hun nieuwste cd en folk.

initiatief!”Wat vinden jullie van de nieuwe Han-
delsbeurs? Een goed initiatief?
Wouter Vandenabeele: “Natuurlijk is de 
Handelsbeurs er in zekere zin altijd al 
geweest als de Gele Zaal. Dat bestaat al 
vijf of tien jaar. Ze hebben eigenlijk 
gewoon een gebouw aangekocht en ge-
restaureerd, en hebben nu dus een eigen 
mooie concertzaal. In dat opzicht vind ik 
dat wel goed. De vorige concertzaal was 
niet vet.”
Tom Theuns: “Dat was meer een oude 
fabrieksloods.”
Vandenabeele: “Ik vind de Handelsbeurs 
ook wel uniek omdat het een onafhanke-
lijke organisatie is, die zonder een frank 
subsidie werkt. Ze kunnen alles op hun 
eigen manier doen. Dat is een unicum 
voor Gent. Je komt dat weinig tegen, dat 
een organisatie zonder politieke bemoei-
ingen kan programmeren. En dat alle-
maal met privé-kapitaal. Iets wat in deze 
tijden van recessie, waar cultuur toch het 
eerste is waarop bespaard wordt, niet evi-
dent is. In Gent mogen we echt wel van 
geluk spreken. Dat een dergelijke zaal 
nog kansen geeft, dat we in zo’n schone 
zaal een cd-voorstelling kunnen geven, 
dat doet ons antwoorden: ja, een goed

Als je jullie debuut en de opvolger 
naast elkaar legt, kan je niet naast de 
enorme evolutie tussen de twee kijken. 
Hebben jullie het gevoel dat jullie ook 
nu weer geëvolueerd zijn?
Theuns: “Dat is moeilijk te zeggen. 
Kabonka is een soort synthese van de 
twee vorige cd’s. In de tweede cd ver-
werkten we bepaalde stijlen die ver 
afweken van traditionele folknummers. Zo 
zaten er bijvoorbeeld een paar heel 
sterke nummers bij in het genre van 
singer-songwriter. De eerste was veel 
duidelijker traditioneel. Ik denk dat we nu 
meer een synthese van de twee hebben.” 
Vandenabeele: (lachend) “Jaja, these- 
antithese-synthese. En daarna is het 
natuurlijk gedaan, hé. Dan moeten we 
weer met iets nieuws beginnen. Serieus 
nu, op de nieuwe cd grijpen we terug naar 
al de ervaringen en invloeden die we 
doorheen de jaren opgedaan hebben. 
Traditionele invloeden maken daar een 
deel van uit, en zijn dus ook meer terug te 
vinden dan op de tweede cd. Maar het is 
geen pure folk. Er staan ook meer songs 
op, vooral dan Franse nummers.”

Theuns: “Je kunt onze songs niet 
vergelijken met songs zoals die van Bob 
Dylan bijvoorbeeld. De songs op Kabon-
ka zijn minder persoonlijk. Je kan ze zelfs 
niet vergelijken met de songs op Naradie 
(de tweede cd, nvdr). Dat waren echte 
‘liekes’. Deze keer zijn ze meer geënt op 
traditionele folk, maar dan zelf verwerkt. 
We hebben er echt onze eigen dingen in 
gestoken.”

De re d d e n d e  a a r tse n g e l
De producer op jullie debuut was 
Gabriël Yacoub, een bekende Franse 
muzikant. Ook deze keer werkten jullie 
met hem samen. De samenwerking 
viel blijkbaar in de smaak? 
Vandenabeele: “We hadden geen keuze. 
Wij hebben hem om verschillende rede-
nen opnieuw gevraagd. Hier in België is 
het heel moeilijk om een goeie producer 
te vinden. Je hebt er wel hele goede, 
maar dan vooral in de popwereld en min-
der voor onze muziek. We hebben dus 
heel lang gezocht naar een goede pro-
ducer. Gabriel Yacoub viel heel goed 
mee voor de eerste cd, dus was het 
ergens logisch dat we weer bij hem 
terechtkwamen. We voelden ook dat een 
aantal dingen van ons nieuwe repertoire 
terug in de lijn van de eerste cd lagen. Hij 
is ook iemand met dertig jaar ervaring. 
Bovendien is het gewoon ‘nen toffen 
mens’ met, en dat is toch belangrijk, een 
originele visie op folk. Er zijn misschien 
wel producers die technisch straffer zijn, 
maar de visie van de producer is ook 
belangrijk. Zijn visie overstijgt de tradi-
tionele muziek. Hij probeert vanuit die 
muziek iets nieuws te maken. En hier is 
hij al mee bezig van in de jaren ‘60 en ‘70. 
Vandaar dus onze keuze. De samenwer-
king was wel helemaal anders dan bij de 
eerste cd. Daarop heeft hij een heel 
zware stempel gedrukt. Nu is het echt 
meer ons eigen ding geworden, (lachend) 
En we kenden al veel van zijn truken 
natuurlijk.”

De tweede cd hebben jullie zelf gepro- 
duced. Viel dat tegen misschien? 
Vandenabeele: “Neenee, zeker niet. We 
zijn echt blij dat we dat gedaan hebben en 
het is ook heel goed meegevallen. Maar 
het is ook heel vermoeiend. Het is 
gewoon toffer om er iemand bij te 
hebben, een buitenstaander. Die kan je 
dan helpen op een aantal punten waar je 
sowieso altijd vastloopt. Het is logisch
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eigen ding doen

Vandenabeele: “Ik heb het altijd al een 
beetje een opgeklopt gedoe gevonden. 
Er is wel een zekere boom geweest op 
een bepaald moment, toen bijvoorbeeld 
het festival van Dranouter begon te 
groeien of toen culturele centra meer 
geïnteresseerd raakten. Zo was er 
automatisch meer media-aandacht. Je 
kan dus in zekere zin spreken van een 
klein boomke"
Theuns: “Het belangrijkste gevolg is 
misschien, dat er niet meer zo gelachen 
wordt met folk. Dat kan je al een boom op 
zich noemen.”
Vandenabeele: “De media-belangstelling 
is nu wel al terug minder. Maar wat er 
overgebleven is - en dat vind ik ook tof - 
is de grotere openheid tegenover andere 
muziek. Het is bijvoorbeeld veel 
gemakkelijker om met jazz-muzikanten of 
klassieke muzikanten samen te werken. 
Die doen dat nu met veel enthousiasme, 
terwijl dat 10 jaar geleden dat 
ondenkbaar was.”

Folksïierten
Alle leden van Ambrozijn zitten ook 
nog eens in diverse andere groepjes, 
elk met eigen invloeden en achter-
gronden. Hebben jullie nog voldoende

iedereen tijd heeft, wordt er echt wel 
intensief gewerkt. Dat hebben we nu ook 
gedaan voor Kabonka. We hebben een 
paar weken onze intrek genomen in het 
buitenverblijf van Gabriel Yacoub om daar 
een paar weken serieus door te werken.”

Die andere invloeden neem je na-
tuurlijk ook mee. Geeft dat nooit 
botsingen?
Vandenabeele: “Het feit dat we naast 
Ambrozijn ook nog in andere groepen 
spelen, heeft zowel voor- als nadelen. Ik 
vind dat de voordelen het dikwijls halen 
van de nadelen. Tuurlijk, het grootste 
nadeel zijn de agenda’s die moeten 
overeenkomen. Maar goede afspraken 
maken goede vrienden, zoals ze zeggen. 
Het brengt natuurlijk ook wel andere din-
gen met zich mee. We hebben alle vier 
nogal een sterke persoonlijkheid. En als 
we ons nu tien jaar alleen maar met één 
groep zouden bezighouden, zou dat 
zwaar zijn.”
Theuns: “Je wil dan muzikaal teveel in 
die ene groep steken.”
Vandenabeele: “Ambrozijn zou dan niet 
meer te aanhoren zijn, denk ik. Die 
andere groepen zijn ook goed om wat 
stoom af te laten. En je doet natuurlijk ook

voor ons allemaal onze eerste groep en 
het is een groep waar we ons nog altijd 
heel goed bij voelen. Vooral het live- 
aspect vind ik een van onze sterkste kan-
ten. Dat is wel tof aan Ambrozijn, we zijn 
muzikale vrienden. We hebben elkaar 
door de muziek leren kennen, en niet 
omdat we bijvoorbeeld in dezelfde buurt 
woonden of naar hetzelfde café gingen. 
En geleidelijk word je dan ook goede 
vrienden. We komen heel goed overeen 
en dat komt de muziek uiteindelijk alleen 
maar ten goede. En dan kan je ook al 
eens een uitstapke doen naar een andere 
groep.”

Maar jullie blijven wel je eigen ding 
doen bij Ambrozijn?
Vandenabeele (lachend): “Ja, we zijn 
eigenlijk echte egoïsten.”

cd-voorstelling van Ambrozijn, 8 novem-
ber in de Handelsbeurs, Kouter 29. 
Kaarten: 1 euro.

Foto’s: Annelies Jeannin

Stefanie Deman

e se  vo lg t n u  de sy n th ese
om dan een idee van buitenaf te hebben.” 
Theuns :”Het klikte echt wel goed. Voor 
mij persoonlijk is het ook een van mijn 
jeugdidolen. Ik heb vroeger zoveel naar 
zijn muziek geluisterd. Het is dan na-
tuurlijk fantastisch om met hem te kunnen 
samenwerken. Vooral omdat je met hem 
in een zelfde sfeer je eigen ding kunt 
doen. Dan geeft dat wel een leuk effect. 
Hij is ook iemand die heel goed kritiek kan 
leveren en die ons echt kan coachen. Hij 
zegt gewoon: ‘Dit vind ik niet goed.’ Ge 
weef wel, zoals jullie een thesis moeten 
schrijven. Je moet dan ook een goede 
professor zoeken om je te begeleiden, 
kritiek te geven en voorstellen dingen 
anders te doen.”
Vandenabeele (grijnzend): “En dan zeg
je nee.”
Theuns: “Inderdaad. En dan pas ben je 
een goede student, als je zelf ook kunt 
zeggen: ‘ik vind’.”
Vandenabeele: “En zo liepen we weer 
vast!”

tijd voor Ambrozijn?
Theuns: “Inderdaad, we moeten altijd 
zoeken naar een periode waar iedereen 
tijd heeft voor Ambrozijn. Maar eens we 
een periode gevonden hebben waarin

heel veel inspiratie, invloeden en ervaring 
op door eens met andere muzikanten 
samen te werken. En dat breng je dan 
uiteindelijk allemaal terug thuis. Ik zie 
Ambrozijn ook als een soort thuis. Het is

De laatste twee jaren horen we regel-
matig van een nieuwe ‘folkboom’ 
spreken in de media. Merken jullie 
daar als muzikanten zoveel van?



Filmfestival van 
Vlaanderen - Gent

De onvolledige lijst
Fin. De 29ste editie van het Filmfestival van Vlaanderen zit er 

op. Juliette Binoche en ander schoons zijn huiswaarts 
gekeerd, kleine meesterwerkjes verdwijnen voor eeuwig in filmar-
chieven, de Gentse filmzalen maken opnieuw plaats voor hun 
gewone programmatie en de organisatoren kijken tevreden terug. 
Schamper deed een zeer bescheiden greep uit het overweldigen-
de aanbod en haalde er voor jullie vijf hoogtepunten uit.

De prettig gestoorde, politiek incorrecte 
Amerikaanse documentairemaker- 
Michael Moore gooide zoals verwacht 
hoge ogen met Bowling for Columblne. 
De docu, die ook in Cannes niet onopge-
merkt bleef, zorgde ook hier voor het 
nodige enthousiasme. Deze film moet en 
zal door Canvas worden aangekocht 
zodat niemand deze aanklacht tegen de 
vrienden van de Amerikaanse wapenlob- 
by nog moet missen. De man is tevens 
auteur van het tot op heden meest 
beruchte pamflet tegen eigen volk 
en cultuur, het bestsellende Stupid 
White Men. U wordt ook warm ont-
vangen op
www.michaelmoore.com. Applaus.

De spectaculaire Japanse ani-
matiefilm Sen to Chihiro no 
kamikakushi, of Spirited Away won 
in Berlijn met al ons begrip de 
Gouden Beer. Deze tekenfilm 
een losse interpretatie van het Alice 
in Wonderland-verhaal - is kleurrij- 
ker, meeslepender, origineler, grap-
piger en spannender dan alles wat 
Walt Disney-studios u in het 
verleden in de maag heeft 
proberen te splitsen. Kinderen en 
volwassenen toegelaten.

Met dank aan het Koninklijk Bel-
gisch Filmarchief bracht het Film-
festival vier pareltjes van de Franse 
meester Jacques Tati terug naar 
het grote scherm. Het is gods-
lasterlijk er eentje uit te kiezen, maar we 
deden het toch. In het kader van zijn 
twingste sterfjaar is Playtime (1967), de 
film die nonkel Tati zowel commercieel als 
financieel de das om deed, in een ge-
restaureerde 70 mm-versie te zien. De 
visuele humor komt op een reusachtig 
scherm helemaal tot haar recht. Een feest 
voor wie het meemaakte, een gemiste 
kans voor wie deze kans gemist heeft.

Geen slaapmiddeïtjes
Nog zo’n film die enkel op groot scherm

dezelfde hypnotiserende impact op de 
kijker heeft, is Gus van Sants Gerry. De 
meesten kennen Van Sant van Good Will 
Hunting of Psycho, anderen herinneren 
hem als de regisseur van Drugstore Cow-
boy of To Die For. De man is van alle film- 
markten thuis. Zelfverzekerd en zonder 
het experiment te schuwen is deze veel-
gelaagde regisseur erin geslaagd zich 
met een aanzienlijke lijst van 
langspeelfilms nooit in een hokje te laten

duwen. Zijn filmografie belichaamt als 
geen ander het idee achter het adagium 
van regisseur Martin Scorsese, die ooit 
de hedendaagse strijd van topregisseurs 
toepasselijk verwoordde: “Always make 
one movie for the studios, before you 
make one for yourself.” Gerry, de laatste 
prent van Van Sant, is er zo eentje voor 
zichzelf. Met Tarkovsky in gedachten en 
begeleid door de piano van Arvo Part 
maakte hij met Gerry misschien een van 
de minst toegankelijke films die u zag 
sinds u het medium film ontdekte. Laat u

verleiden door de minimalistische 
grandeur van Van Sant en Savides en 
lach u een ongeluk met een jongeman die 
op een metershoge rotsblok een sigaret 
rookt.

\

Met Insomnia, zijn tweede langspeelfilm, 
overtreft Christopher Nolan de frisheid 
van Memento niet. Maar dit scherpzinnig 
verhaal moet in geen geval onderdoen 
voor het experiment waarmee hij twee 
jaar geleden uw kijk op verhaalstructuren 
voor altijd veranderde. Zijn laatste film 
levert opnieuw enkele verbluffende 
scènes op, en het acteerwerk is ook niet 
van het minste.

Het is alsof groot kind Robin Williams 
eindelijk heeft geleerd dat hij zonder 
telkens zichzelf te spelen soms meer 
bereikt. De prestaties van Al Pacino en 
zijn partner zijn navenant. De bevreem-

dende atmosfeer vanaf de eerste tot 
de laatste seconde hebben we 
evenveel te danken aan het regis- 
seurwerk van Nolan als aan de 
fotografie van Wally Pfister. Zijn 
behandeling van de natuur die het 
zonlicht nooit ziet, is oogstrelend. 
De scène waarin het vertwijfelde 
hoofdpersonage in een houtzagerij 
onder drijvende, tegen elkaar bot-
sende boomstammen is terecht 
gekomen is nu al legendarisch. Een 
knap staaltje van film- en geluids-
technisch vernuft is dat.

De middernachtzon houdt het 
hoofdpersonage uit zijn slaap. Dit 
verkleint zowel zijn weerstand als 
zijn vermogen om de menselijke 
capaciteit in te schatten, een gave 
waardoor hij net zijn legendarische 
status bereikte. Zo komt hij in situ-
aties terecht waar hij zelf volledig de 
controle over kwijt raakt. Insomnia 
bevat alle ingrediënten die een intel-

ligente politiethriller moet bezitten: 
ontreddering van het hoofdpersonage, 
een schrandere dame die hem op de 
been houdt, een flik die op alle mogelijke 
manieren beïnvloed wordt door zijn 
omgeving, schuld, haat, ... . De manier 
waarop Nolan met dit alles omgaat ge-
tuigt van grote klasse.

JVdb
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D igitaal
W eb sites bakken  vo o r  b eg in n ers
W il je van je sjofele huisdier een virtuele vedette maken, het 

recept bekend maken van de heerlijke smurrie die je tijdens 
je studentendoop verorberde of je poëtische uitspattingen publi-
ceren? Hoe je dat moet doen? Schamper houdt je hand vast bij de 
eerste stapjes.
(Warning! Indien HTML je cup of tea is, 
blader dan gerust verder naar een vol-
gend interessant artikel. None of the parts 
inside can be useful for you.) Allereerst 
moet je een account hebben aan de 
RUG. Voor degenen die dit nog niet 
hebben: ga eens langs bij het onthaal van 
de Directie ICT, ook wel berucht als Aca-
demische Rekencentrum of ARC, 
gebouw S9 op de Sterre. Lees dit 
artikelvooral niet verder vooraleer je in 
één van de PC-klassen hebt 
plaatsgenomen. Volg dan de onder-
staande instructies.

H ello  W o rld
Hier wordt slechts één eenvoudige me-
thode besproken die je zonder voorken-

nis kan gebruiken vanuit de verschillende 
PC-klassen aan de RUG. We gebruiken 
de browser Netscape, die hiervoor het 
meest geschikt is, en in alle pc-klassen 
geïnstalleerd werd. Blijkbaar kent het 
ARC dezelfde allergie voor Internet 
Explorer als Bill Gates voor taarten.

Dubbelklik op het icoon van Netscape. 
Druk daarna tegelijkertijd op de toetsen 
Ctrl-Shift-N. Zo wordt er een nieuw ven-
ster geopend dat Netscape Composer 
heet. Deze HTML-editor zorgt ervoor dat 
je je van de codetaal niets hoeft aan te 
trekken. In het grote, witte veld tikje alles 
wat je kwijt wilt.

K leu rtjes
Plaats het muispijltje aan het begin van 
het tekstgedeelte dat je wenst te lay-

outen en klik op de linker muistoets. Blijf 
erop drukken terwijl je het muispijltje ver-
plaatst naar het einde van de tekst die je 
wenst te bewerken. Het tekstgedeelte is 
nu geselecteerd. Klik op de A voor vet, A 
voor cursief of Ayoor onderlijnen. Je kan 
ook zowel de grootte, kleur en soort van 
je lettertype veranderen. Een achter- 
grondkleurtje maak je via Format Page 
colors and properties colors and back-
ground. Klik op het witte kleurtje bij back-
ground en kies een ander. Klik op OK en 
klaar is kees. Laatje fantasie de vrije loop 
en maak er iets moois van.

Sla nu je kunstwerk op: druk op CTRL-S. 
Selecteer in het veld Save de (C:) schijf. 
Dubbelklik op Temp. Als File Name vul je 
index.html in. Druk op Save. Vul in het 
venster dat nu verschijnt een titel in voor 
je pagina en klik op OK. Nu zijn er twee 
mogelijkheden: ofwel ben je op de pc 
aangelogd met je ARC-account, -wat in 
heel wat pc-klassen verplicht is-, ofwel 
ben je dat niet. Indien wel zie je dat er in 
‘verkenner’ of ‘deze computer’ een extra 
map is toegevoegd of ‘gemount’ die jouw 
loginnaam draagt. Kopieer alle bestanden 
die je daarnet aanmaakte naar deze map. 
Hierdoor is je eenvoudige webpagina nu 
wereldwijd met elke webbrowser te be-
kijken op het adres
http://studwww.rug.ac.be/~login. De login 
is dezelfde als degene die je gebruikte 
voor Tera Term en FTP.

A re you  b e in g  se rv e (re )d ?
Indien je account niet gemount was, doe 
dan het volgende: sluit alle vensters op je 
bureaublad. Open het programma Tera 
Term. Log in op dezelfde manier als wan-
neer je je e-mail leest op eduserv: je kiest 
dus voor ‘eduserv’ en geeft de login en 
paswoord codes die je van het ARC 
gekregen hebt.

De login bestaat meestal uit de eerste let-
ter van je voornaam in combinatie met 
een deel van je achternaam. In de grijze 
bovenbalk van het programma Tera Term 
klik je op setup en dan op SSH forwar- 
ding. Klik in het venster dat nu verschijnt 
op de knop Add. In het witte vakje naast 
Forward local port tik je ftp. In het vakje 
naast to Remote Machine tik je alweer

‘eduserv’ in. In het vakje naast port tik je 
weer ftp in. Druk tweemaal op OK. Mini-
maliseer het venster Tera Term door 
rechtsboven op het knopje met het 
streepje te klikken.

Zoek op je bureaublad naar het 
blauwgekleurde logo van W S FTP en 
dubbelklik erop. Klik op het tabblad 
Advanced. Zorg ervoor dat het vierkantje 
voor Passive transfers aangekruist is. Klik 
op het tabblad General. Vul in het vakje 
naast Host Name/Address 127.0.0.1 in. 
Als User ID vul je je loginnaam voor 
eduserv in. Idem voor het Password. Klik 
op OK. Misschien vraagt het programma 
nog eens om je password. Hierna hou je 
nog één venster over dat in twee delen 
gesplitst is. In de linkerhelft van het ven-
ster staan de files op de computer 
waaraan je zit. In de rechterhelft staan de 
files op jouw deel van de harde schijf van 
de server. Aan de rechterkant zie je 
WWW staan. Dubbelklik daarop. Kijk nu 
naar de linkerhelft. Schuif het grijze balk-
je aan de rechterzijde ervan naar bene-
den en dubbelklik op [-C-], Dubbelklik nu 
op TEMP; eventueel door de balk te ver-
schuiven. Nu zie je nog steeds aan de 
linkerkant - het bestand index.html staan 
dat je daarnet aangemaakt hebt. 
Dubbelklik er op. Je bestand wordt hier-
door gekopieerd naar jouw deel op de 
server, en verschijnt in de rechterhelft.

Big D isk  is h e lp in g  you
Op dezelfde manieren kan je ook andere 
bestanden overbrengen naar de Server. 
Zo moet je ze niet opslaan op diskettes 
die toch maar tussen de spaken van je 
fiets kunnen draaien. Als je je bestanden 
de volgende keer nodig hebt, kan je die 
voortaan van op elke pc weer tevoorschi-
jn toveren: volg de stappen zoals die hier-
boven beschreven zijn, en klaar is kees!

Je bent goed op weg. Probeer nu in het 
programma Composer andere opties uit. 
Plaats een foto, een grafische achter-
grond, tabellen, teller, enzovoort. Meld je 
pagina aan bij enkele zoekindexen. Je 
merkt al snel: het beter doen dan de 
RUG-portaalsite is echt geen kunst. Meer 
info kan je vinden op het Internet of in de 
boekenwinkel. Wie op zijn website zoveel 
bezoekers krijgt dat de RUG-servers 
crashen, krijgt hier een eervolle vermel-
ding. Succes!

Stijn Segers
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Creatief met fruit
U heeft het misschien al gemerkt, maar als we niet genoeg arti-

kels hebben om Schamper te vullen, lossen we dat probleem 
het liefst op met een nietszeggende cartoon of foto. Of met een 
uitgekookt recept. Die nietszeggende foto’s en cartoons kreeg u 
de vorige Schamper al in overvloed dus nu volgt een uiteenzetting 
over het maken van perencrumble.

Neem de bloem, de boter en de suiker, 
kieper dat allemaal bij elkaar en kneed 
het tot een kruimelig deeg. It’s as simple 
as pumpwater. Maar wat had je anders 
verwacht van een kookrubriek in Scham-
per? Wees blij dat we je niet nóg een keer 
uitleggen hoe je een ei moet bakken of 
een artikel over de weldaden van kokend 
water in je maag splitsen.

Terug naar het recept. Leg de stukjes 
peer in een ovenschotel en bestrooi ze 
met de deegkruimels. De echte cre- 
atievelingen kunnen misschien eens 
proberen de deegkruimels met de stukjes 
peer te bestrooien, maar ik kan niet 
garanderen dat het even goed zal sma-
ken. Wat je dessert daarentegen wel 
beter zal doen smaken is een beetje

Guislainmuseum stelt 
tweelingen tentoon

Zoals het een goed en origineel recept 
betaamt, beginnen we met de be-
nodigdheden: zes doyenne-peren, 150 
gram bloem, 150 gram suiker en 100 
gram boter, meer heb je niet nodig. We 
beginnen - heel logisch, jawel - aan onze 
bereiding door de peren te schillen. Als 
dat zonder bloedvergieten is gelukt, mag 
je ze ook nog eens in blokjes van één 
centimeter snijden. Je hoeft natuurlijk niet 
per se peren te gebruiken. De scherpzin- 
nigen onder jullie hadden natuurlijk al 
lang door dat je eender welk ander fruit 
kan gebruiken. Zoals appels -  ik zeg 
maar iets -  of krieken.

Als al dat hak- en kapwerk achter de rug 
is, mag je beginnen aan de volgende 
stap. Die vergt iets minder handigheid.

kaneel bij de deeg, vooral als je het doet 
met appels. Smijt tot slot het hele goedje 
zo’n 20 tot 25 minuten in de oven, die je 
verwarmt op 180 graden. Probeer je tij-
dens die twintig minuten zo zinvol 
mogelijk bezig te houden door de rommel 
die je hebt gemaakt in de keuken op te 
ruimen. Het is maar een suggestie.

We hoeven er allicht niet bij te vertellen 
datje de crumble na 25 minuten ook weer 
uit de oven moet halen maar we doen het 
voor de zekerheid toch. Je mag er dan 
ook van eten. Eerlijk gezegd, het lijkt een 
beetje op warme perenmoes met geplette 
koekjes, maar lekker is het wel. Wie in 
een avontuurlijke bui is en wat extra werk 
nog ziet zitten, kan er nog eens choco-
ladesaus over gieten ook. Met appels of 
krieken is dit dessert het lekkerst met 
vanillesaus. Vraag me alleen niet hoe je 
die maakt. Vraag dat eens aan je moeder 
of koop er gewoon een fles van in de 
winkel.

Met een cultuurcheque in de hand...
^  champerredacteurs leiden een heel schoon leven. Ze krijgen 

 ̂bijvoorbeeld een bundel cultuurcheques in de hand gestopt 
met de opdracht verslag uit te brengen over al die evenementen.
Vandaag op het programma: het
Het thema van de meest recente tentoon-
stelling draait rond tweelingen. We had-
den er eerlijk gezegd wel zin in door de 
schattige affiche die overal in de stad 
ophangt. In het museum aangekomen 
hebben we de cultuurcheque probleem-
loos omgewisseld. En dan de trapjes op 
voor de eigenlijke tentoonstelling.

Het eerste wat je tegenkomt, is wat 
wetenschappelijke uitleg over dit bizarre 
fenomeen van twee genetisch identieke 
individuen. Dat is logisch. En het wordt 
allemaal mooi geïllustreerd met uitge-
breid beeldmateriaal. Ook dat is logisch. 
Wie tekeningetjes maar flauw vindt, kan 
trouwens zijn hart ophalen aan een 
aanzienlijk aantal dode foetussen op 
sterk water. Dat is boeiend.

Wie van foto’s en schilderijen houdt, komt 
ook aan zijn trekken. Een van de interes-

Guislainmuseum. 
santste delen behandelde de vele 17de- 
eeuwse schilderijen van tweelingen. Maar 
het bizarre is, dat je uiteindelijk meer te 
weten komt over de grote kindersterfte 
toendertijd, dan over het feit dat meerlin-
gen toen als iets onnatuurlijks beschouwd 
werden. Dat moet je er zo een beetje uit 
afleiden. Even verderop vind je dan 
afbeeldingen van dode en levende meer-
lingen, tekeningen van mythologische en 
bijbelse tweelingen. Zowat alles wat in de 
verste verte met dit ongewone thema te 
maken heeft, werd toegevoegd aan de 
tentoonstelling. “Opgezette tweeling- 
gordeldiertjes? Zet het er maar bij. Een 
placenta op sterk water? Waarom niet. 
Een dode kikker met 500 eitjes op haar 
rug? Smijt het er ook maar tussenT, 
moeten de samenstellers gedacht 
hebben. Het maakt allemaal een nogal 
onsamenhangende indruk, hoewel som-
migen zullen beweren dat de diversiteit

aan voorwerpen het juist veel interessan-
ter maakt. Maar dan nog konden ze het 
wat ordelijker voorstellen, nu lijkt alles zo 
een beetje neergepoefd.

Ook iets minder geslaagde tweelingen 
ontbreken niet in het museum. Sen- 
satiezoekers kunnen zich vergapen aan 
een uitgebreide reeks foto’s van siamese 
tweelingen: dode en levende, gedis- 
secteerde en intacte, die op de meest 
onmogelijke wijzen aan elkaar hangen. 
Wie enkel het meest bizarre kan boeien, 
kan zijn hart ook nog eens ophalen aan 
de zogenoemde ‘parasitaire tweelingen’. 
Het zal je maar overkomen: je broer of 
zus hangt met zijn of haar hoofd of benen 
uit je buik. Waar de rest zit, dat laat je lie-
ver niet aan je verbeelding over.

Samengevat: of je nu wel of niet over een 
cultuurcheque beschikt, deze tentoon-
stelling is op zijn minst gezegd eens 
plezant om te bezoeken. Meer moet dat 
niet zijn.

Annelies m.m.v. Stefaiiie
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Inlichtingendienst RUG
bedreigd

Socialistisch complot doet échte machthebbers das om

Zoals het een ware staatsinstelling past, heeft ook de Univer- 
siteït Gent haar eigen inlichtingendienst Die zorgt er onder 

andere voor dat proffen, assistenten noch studenten al te rechtse 
of te linkse standpunten ventileren die het imago van de RUG 
zouden kunnen schaden. Maar interne mechanismen dreigen de 
dienst te fnuiken.

Ruddy Schassezac d’Armagneau is al
sinds 1987 hoofd van de R.U.D.I., de 
Rijksuniversitaire Dienst voor Inlichtin-
gen. Niemand heeft zo veel macht als hij, 
al is hij de eerste om toe te geven -  
meestal met een veel te sardonische gri-
jns -  dat hij vooral machtig is achter de 
schermen en niet bepaald officieel. 
Schassezac-Armagneau bouwde de 
R.U.D.I. uit tot een goed geolied orgaan 
dat alles wat universitair is in het gareel 
houdt. “Een prof moet het niet proberen 
om in de media wat rel te gaan schoppen: 
ga ce ne fait pas, quand même. Wij 
appreciëren het niet als de RUG een 
‘kutinstelling’ of ‘une monstre bureaucra- 
tique’ wordt genoemd.”

W ein ig  gew eld
Volgens Schassezac-Armagneau komt er 
geen geweld aan te pas om opstandige 
lieden door de knieën te doen gaan. 
“Meestal zijn de proffen en assistenten uit 
op een promotie. Als wij ze vertellen dat 
die er niet zal komen als ze hun klep nog 
veel openzetten, binden ze wel snel in. Ta 
gueule, of een mot tegen uw muile, zeg ik 
altijd.”

T o ta lita ir
En studenten? “Dat zijn ambetante man- 
nekes. Du mal a la derrière. Die moet je 
subtiel aanpakken. Als je ze te heftig aan-
pakt wanneer ze iets te veel keet schop-
pen, dan maken ze nog meer amok in de 
media. II faut être discret. En dan is de 
universiteit zogezegd totalitair en onde-
mocratisch. Neen, studenten zijn geen 
katjes om zonder wanten aan te pakken. 
Daarom zetelen wij in alle examencom-
missies zodat we al te luidruchtige stem-
men subtiel kunnen smoren. Door ons 
missen kritische ventjes of wijfjes nu en 
dan eens een graad of twee of zelfs hun 
diploma, ’t Is hun eigen schuld. Overigens 
is het niet toevallig dat sommige lastige 
Schamper-redacteurs drie keer hun 
eerste jaar hebt moeten doen. lis doivent 
être gentils!”

Kattenleed
Terwijl we een ferme brok wegslikken en

onszelf plechtig beloven voortaan niet 
meer met rector Alfred De Leenckere te 
lachen in dit magazine, vertelt Schas-
sezac-Armagneau smakelijk verder. 
“Weet je wat wel al eens hebben moeten 
doen? C’était une catastrophe! Een stu-
dent, een skinhead die negers als rond-
lopend brandhout beschouwde, moest 
dringend eens een lesje geleerd worden. 
We gingen met ons team naar zijn kot en 
stampten zijn deur in. Maar de vetzak n’é- 
tait pas là!”

”We wilden toen een pootje van zijn kat 
breken -  ‘t was zo’n lelijk Siamees geval, 
die vragen erom. Enfin, ik dus die kat 
oppakken om ‘r pootje te breken. 
Jawadde! Dat was nog zo simpel niet. Dat 
beest maar krabben en doen. Elle était si 
méchante! Une vraie putaine! Eén van 
mijn medewerkers verloor bijna een oog 
toen hij het beest d’r poot wou afsnijden. 
Een merde, jong, een echte merde.”

V la a n d e re n
’’Maar Richard, die gespecialiseerd is in 
fysieke bedreigingen, had een goed idee. 
Il est un génie, ce garçon! We nagelden 
de kat met haar pootjes vast op het 
bureau van die student en Richard sneed 
toen met zijn Opinel haar buik open zodat 
haar darmen eruit vielen en die student 
zijn Vlaams-nationalistische lectuur onder 
de shit kwam te zitten. La Flandre était 
sous la merde d’un chat! Die student 
heeft toen hij zijn kat zag, zelfmoord 
gepleegd, geloof ik. Twee problemen 
oplossen in één klap, daar is onze dienst 
goed in!” Een beetje op ons ongemak 
lachen we smakelijk mee met Schas-
sezac-Armagneau.

Schassezac-Armagneaus gezicht betrekt 
opeens. “Als onze dienst maar blijft 
bestaan”, mompelt hij. We kijken hem 
vragend aan. “Die godverdomse socialis-
ten willen hun eigen dienst. Leur même 
service pour énerver les professeurs et 
les étudiants! Weetje, onze dienst is niet 
officieel. Wij krijgen onze werkingsmidde-
len door de inkomsten van de vak-
groepen en de studentenverenigingen af

te romen. ‘Ecoute’, zeggen wij, ‘er moet 
betaald worden of we sturen Richard op u 
af!’ Daar hebben ze meestal niet van 
terug. Ce sont des jeannettes! De meeste 
vakgroepen en verenigingen lijken daar-
door enorm veel geld uit te geven aan 
bureaumateriaal. Maar alleen dom-
meriken hebben niet door dat 75% van 
die gelden naar ons vloeien.”

”Om dat systeem min of meer te institu-
tionaliseren, nemen we elke 
nieuwgekozen rector eens bij ons apart. 
Luister, zeggen wij dan, jij zorgt ervoor 
dat wij vrij en ongebonden ons werk kun-
nen doen, jij houdt je kop en we worden 
er allemaal beter van. C’est logique, 
quoi? Maar omdat onze dienst nogal li-
beraal is, een beetje rechts-elitair zelfs, 
azen de socialisten al lang op onze 
macht. En zeker nu Piet Leroy van de 
Raad van Bestuur enkele mannetjes op 
cruciale postjes in de administratie 
gedropt heeft, zal het heet worden onder 
onze voeten.”

T ita n e n s tr i jd
”Die Leroy, da’s een echt klootzakje hoor. 
Tien jaar geleden konden we nog naar 
hem gaan en zeggen: ‘Ecoute, celui-ci, 
c’est Richard en Richard, il mange des 
socialistes comme petit-déjeuner.’ Dan 
zweeg die aap van een Leroy wel, qui 
biensür. Maar ondertussen heeft hij zijn 
eigen netwerk uitgebouwd en is hij zo 
machtig geworden dat hij op eigen houtje 
de inkomsten van de vakgroepen en de 
studentenverenigingen af kan romen. 
Parbleu!”

Gelukkig wordt de R.U.D.I. gesteund door 
regeringscommissaris John De Witte. 
“De Witte wil de macht overnemen van 
rector De Leenckere. Die is niet liberaal 
genoeg en smeedt te weinig banden met 
de bedrijfswereld. Wij trekken ons niets 
aan van die politiek maar willen De Witte 
wel steunen als hij ervoor zorgt dat wij 
ons werk kunnen blijven doen. II faut don- 
ner un peu pour recevoir quelque chose, 
n’est ce pas?”

De Witte zou de macht overnemen op 18 
januari 2003, tijdens de Raad van Be-
stuur. Tegen dan moet de R.U.D.I. ervoor 
zorgen dat Leroy buiten spel gezet is. We 
wensen ze veel succes toe en hopen dat 
onze knietjes niet worden gebroken.

Van der Mensbrugghe
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GO____ Bloedbruiloft____ GD
Acteurs genekt door script

A ls liefde en trouw overwonnen worden door passie en 
hartstocht, krijg je bloed en tranen. In Bloedbruiloft, naar 

Federico Garcia Lorca, zien we het verhaal van een jong, mooi en 
succesvol meisje dat ongewild veel leed veroorzaakt. Paula Ban-
gels, regisseur van De tramlijn die verlangen heet, nam de uitda-
ging aan Lorca’s verhaal op te voeren in het Gentse Publieksthe- 
ater.

Isabel (Jits Van Belle) moet trouwen met 
een man waar ze eigenlijk niet diep 
genoeg van houdt. Op de dag van haar 
huwelijk ontmoet ze Leonardo (Gregory 
Caers), haar eerste, ware liefde. Haar 
jawoord en pas afgelegde trouw aan haar 
man (Mathias Sercu) verdwijnen in het 
niets als Leonardo haar vraagt om samen 
weg te vluchten. Als hun verdwijning ont-
dekt wordt, barst de hel los en wordt het 
feest een nachtmerrie. De bruidegom en 
zijn moeder (Els Olaerts) haten Leonar-
do en zijn familie, die ooit de broer en de 
vader van de bruidegom vermoord 
hebben. Voor hen staat het buiten twijfel: 
Leonardo moet sterven.

Z w are  th e m a tie k
De moeder van de bruidegom krijgt in de 
voorstelling extra aandacht: de manier

waarop ze met haar pijn omgaat, hoe ze 
zichzelf volledig opgeeft en kiest voor een 
leven van eeuwig rouwen en dansen met 
de doden. Die thematiek maakt de op-
voering nog zwaarder en daarom 
onderneemt de regisseur een poging om 
het speelser, luchtiger te maken. Zo 
probeert ze bijvoorbeeld van de vader 
van de bruid een komische figuur te 
maken. De karikatuur van de op extra 
akkers beluste wijnboer slaagt er echter 
nooit echt in om op de lachspieren te 
werken. Ook de figuur van de eeuwig 
rouwende moeder neigt heel vaak naar 
het karikaturale: het voortdurende gezaag 
over haar vermoorde man en zoon werkt 
op den duur ronduit irriterend.

S troeve  d ia lo g en
Ondanks het contrast drama-komedie,

mist het stuk een zekere schwung. Het 
gebrek aan meeslependheid is waarschi-
jnlijk te wijten aan de ingekorte tekst en 
de samengezette scènes. De acteurs 
wisten duidelijk niet goed wat aan te van-
gen met de stroeve dialogen en het 
duurde dan ook een hele tijd vooraleer ze 
echt in hun rol zaten. Als toeschouwer 
voel je dat aan waardoor het eigenlijk 
onmogelijk wordt om je echt te laten 
meeslepen door het stuk.

Het gebrek aan inlevingsvermogen van 
de acteurs wordt echter gedeeltelijk goed 
gemaakt door het decor: het spel van 
rode lichten, af en toe aangevuld met een 
streepje Spaanse muziek, geeft de 
broeierige en passionele sfeer van het 
stuk heel goed weer.

Dit stuk is misschien geen echte 
hoogvlieger, maar echt slecht kan je het 
ook niet noemen. De poging om van 
Lorca’s verhaal een meeslepend stuk te 
maken, is weliswaar niet gelukt, toch is 
het resultaat een aangenaam 
tussendoortje voor wie zijn gehoor graag 
aan Spaanse schlagers blootstelt.

F rans du
an de echte stripliefhébber hoeven we Dupny en Berbérian 

>niet meer voor te stellen. Sinds hun laatste album 2 ijf i ze 
zowat super; terren geworden In de wereld van riet beeld verhaal, 
Om ook. ge occasionele striplezer over de streep te trekken, geven 
we hier een voorstelling van een prominent auteurlduo.

Philippe Dupuy en Charles Berbérian
vormen samen al zo’n twintig jaar een 
auteursduo dat al menige pareltjes gepro-
duceerd heeft ondanks hun uitzonderlijke 
manier van samenwerken: ze nemen elk 
een deel van het tekenwerk en scenario 
voor zich en verbeteren eikaars werk, 
zodat ze nadien niet eens meer weten wie 
wat gedaan heeft.

Hun grootste succes, Monsieur Jean (ver-
taald als Meneer Johan), gaat over een 
schrijver van rond de dertig. De auteurs 
verwerken vaak eigen ervaringen in de 
verhalen, wat de belevenissen van Jean 
vaak heel herkenbaar maakt. Hij worstelt 
ook met allerlei levensvragen en zijn 
vrienden vormen soms meer een vloek 
dan een zegen. De meeste albums 
bestaan uit een reeks samenhangende 
kortverhaaltjes, maar met deze gewoonte 
wordt in het laatste album gebroken. Niet 
enkel de verhaalwijze evolueert, ook de

tekenstijl evolueert erg snel. Zelfs de 
hoofdpersonages evolueren mee. Jean 
wordt immers ouder naarmate de reeks 
vordert.

Een erg bijzonder werk is Dagboek van

een strip, dat zich afspeelt tijdens het 
maken van het derde album van Monsier 
Jean. In deze ‘making of’ geven de 
auteurs wat meer prijs over hun privé- 
leven en manier van werken. Interessant 
aan deze strip is dat Dupuy en Berbérian 
hier elk hun eigen verhaal vertellen zodat 
de geringe verschillen in de individuele 
stijlen toch duidelijk worden.

Stripverhalen zijn echter niet het enige 
waarmee ze zich bezighouden. Ook als 
illustratoren behoren ze tot de absolute 
wereldtop. Die illustraties maken ze zowel 
voor kranten als The New Yorker als in 
opdracht van reclamebureaus. Het illu-
streren geeft hen de kans om grafisch te 
experimenten, wat in de albums niet altijd 
mogelijk is. We mogen dus nog heel wat 
nieuws van deze twee heren verwachten.

Wie geïnteresseerd is in het werk van 
Dupuy en Berbérian kan best eens een 
kijkje nemen op http://www.dupuy-berber- 
ian.com.



D e K lein e V rien d
Donna tart de wetten der romankunst

Tien jaar geleden maakte de toen 29-jarige Donna Tartt een opge-
merkt debuut met haar psychologische suspensethriller De Ver-

borgen Geschiedenis. In een mum van tijd verwierf dit boek een cult- 
status. Na ja ren van stilzwijgen werd er dan ook reikhalzend uitgeke-
ken naar Tartts nieuwe pennenvrucht: De Kleine Vriend.

Waar De Verborgen Gechiedenis de lezer 
onderdompelde in de Klassieke wereld, is 
er in De Kleine Vriend veeleer een 
religieuze ondertoon klinkend. Wel vat het 
verhaal opnieuw aan met een mysterieus 
overlijden. Op een dag vindt de familie 
Dufresnes de tienjarige Robin, lieveling 
van de familie, opgehangen aan een 
boom in de tuin. Alles wijst op moord, 
maar tien jaar na de feiten is die nog 
steeds niet opgelost. Robins jongere zus 
Harriet is door de jaren heen gefasci-
neerd geraakt door haar gemystificeerde 
broer en zijn dood. Ze besluit dan ook tij-
dens haar vakantie de zaken op te 
helderen en haar broer te wreken. Haar 
fantasie gaat echter met haar aan de haal 
en algauw belandt ze in situaties en 
milieus die haar hoofd te boven groeien.

Dat Donna Tartts nieuwe boek zelden 
het uitzonderlijke niveau van zijn voor-
ganger haalt is al snel duidelijk. Opval-
lend is dat ze dit maal absoluut geen oog 
meer heeft voor spanningsopbouw. De 
lezer wordt een beetje stuurloos losgelat-
en op een turf van 600 bladzijden en er 
zijn er al menige omgedraaid alvorens het 
verhaal enigszins op gang komt. Boven-
dien zorgt Harriets levendige fantasie 
ervoor dat het verhaal regelmatig 
geloofwaardigheid mist. En als je al 
bereid bent alles te slikken dan kan je nog 
moeilijk door de graatmagere plot kijken. 
Wij houden wel van wat sfeerschepping 
op zijn tijd, maar het mag wel ergens toe 
leiden.

Dat het Tartt negen jaar kostte om haar

nieuwe boek af te werken, laat zich 
duidelijk merken. Het boek is doorspekt 
met verhalen en anekdotes die fungeren 
als een soort nevenplot en die de ver- 
haalcultuur van de familie Dufresnes 
moeten benadrukken. Dit zorgt er echter 
voor dat alle snelheid uit de plot wordt 
gezogen. Bovendien heeft Tartt zo aan 
haar boek zitten polijsten dat dit resulteert 
in een overdreven zin voor details. Zo 
wordt ons een overdaad aan vaak niets-
zeggende adjectieven in de maag ge-
splitst waardoor de concentratie van de 
lezer soms zwaar op de proef wordt 
gesteld. De briljante stijl die ze in haar 
eerste boek tentoonspreidde wordt nu 
helaas verdoezeld door haar taal- 
maniërisme. Een ontgoocheling.

De Kleine Vriend werd uitgegeven bij De 
Bezige Bij en bij aankoop zal er 27,50 
euro uit jullie portefeuilles verdwijnen.

Kafka was een jood
S inds het begin van de tweede Intifada gaat er bijna geen dag 

voorbij zonder dat de pers aandacht besteedt aan de situatie 
in Israël. Wie geïnteresseerd is in de historische wortels van het 
Israëlisch-Palestijns conflict, kan sinds kort een antwoord vinden 
op zijn vragen in een nieuw boek.
In Palestina. De laatste kolonie? poneert 
auteur Lucas Catherine de stelling dat 
het Europese koloniale denken aan de 
basis ligt van het ontstaan van Israël. 
Catherine is allesbehalve een leek. Hij 
reisde al vaak naar het Midden-Oosten 
en woonde ooit in Soedan, Marokko en 
Dar es Salaam. Ook is hij de schrijver van 
De Palestijnen. Een volk teveel? en Hon-
derd jaar kolonisatie in Palestina.

Onder het motto “Kafka was een jood” 
geeft Catherine ons een chronologisch 
overzicht van de vaak absurde 
gebeurtenissen sinds het ontstaan van 
het zionisme. Het groeiende aantal 
joodse immigranten, de vele onteigende 
Palestijnse dorpen en Palestijnse 
vluchtelingen, de opeenvolging van oor-
logen, het ontstaan en de geschiedenis 
van de PLO: alles rustig uiteengezet en 
gestaafd met cijfermateriaal.

De achterflap belooft ons “geen dorre 
analyse, maar verhalen, gebeurtenissen, 
foto’s en kaarten”. Dat is ook wat we krij-
gen. In de bijlagen zijn de belangrijkste

UNO-resoluties over Palestina 
opgenomen. De vele kaarten (in een 
kleine “atlas”), uittreksels uit krantenar-
tikels en prenten verduidelijken de the-
matiek gevoelig.

Maar is het boek ook een volledig weten-
schappelijk en objectief relaas? Biedt het 
een grondig uitgewerkte inventaris van de 
standpunten en het verhaal van zowel de 
Palestijnse als de Israëlische zijde? Wel-
nee. De auteur kiest duidelijk de kant van 
de Palestijnen. En dat is vast ook de 
bedoeling en helemaal geen verlies: je 
leert één kant van de zaak kennen. En na 
- als tegengewicht bijvoorbeeld - de le-
zing van een paar edities van het Bel-
gisch Israëlitisch Weekblad, denk ik toch 
dat de argumenten in het boek van 
Catherine zwaarder zullen doorwegen.

’’Palestina. De laatste kolonie?” heeft één 
grote verdienste. Het geeft een accurate 
opeenvolging van al het feitelijke onrecht 
en alle vernederingen die de Palestijnen 
sinds het begin van de joodse immigratie 
hebben moeten ondergaan. Catherine

maakt hiermee alvast een stuk begri-
jpelijker hoe het mogelijk is dat een 
Palestijnse jongeling zich induffelt met

TNT en naar een joodse bushalte schrijdt. 
En dat is toch al iets.

’’Palestina. De laatste kolonie?” van 
Lucas Catherine is uitgegeven door EPO 
en kost 20 euro.

Rinus Emmery
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Madrugada
Gegrom uit de Noorse ij orden

Een nieuwe herfst, een nieuw geluid. Terwijl buiten het startsein 
gegeven wordt voor een rondje tempeesten, zoeken wij alvast 

de geschikte soundtrack bijeen voor die maanden waarin de dag 
slechts een verlengstuk van de nacht lijkt te zijn. De luchtige 
melodietjes en frisse riedeltjes worden vriéndelijk doch met aan-
drang verzocht zich door het kattenluik een weg naar buiten te 
wurmen, maar onze voordeur zwaait breed open voor lappen 
rauwe, onversneden melancholie.
Met het verschijnsel donkere winters zijn 
ze in het Hoge Noorden net iets beter 
bekend dan in onze contreien, al zou je 
dat niet meteen zeggen wanneer het 
doembeeld van A-Ha nog eens uit de 
nevelen van de tijd opstijgt. Het Noorse 
viertal Madrugada heeft wel vier seizoe-
nen lang last van wintertenen en het 
vallen van de bladeren en, oh boy, dat 
zullen we geweten hebben. Debuutplaat 
Industrial Silence presenteerde de strop 
op een zilveren dienblaadje, trage 
tristresse waar geen sint-janskruid tegen 
opgewassen was. Opvolger The Nightly 
Disease - remember de radiohit Hands 
Up, I love you - schakelde een versnelling 
hoger: nog steeds uitzichtloze melan-
cholie, maar vooral rauwe lappen in-your-

face rocksongs, die hun beginjaren als 
covergroepje van The Stones en The 
Stooges verrieden. Grauwe uitzicht-
loosheid typeerde de sfeer, en vooral 
dreiging, op til zijnd onheil: het mes zit 
klaar maar wordt nog net niet gebruikt.

De bandleden weten hoe ze aan de 
snaren moeten plukken en hoe een drum- 
roffel moet klinken, maar hun voornaam-
ste troef heet Sivert Hoyem. Hij tekent 
voor de zang en mag altijd om mijn tele-
foonnummer vragen. De Noor in kwestie, 
dames, heeft een diepe basstem waar 
het gezellig tegen aanschurken is en 
roept verlangens op naar stoute verhaal-
tjes voor het slapengaan. Die krijg je ook 
ten dele, want Hoyem grossiert in grauwe

verhalen waarin geliefden elkaar de duvel 
aandoen en de stad een oord van verderf 
is waar je emotioneel leeggezogen wordt. 
Leer het ons kennen, life on the edge in 
Gent.

De jongste worp Grit, opgenomen in 
Berlijn onder de vakkundige leiding van 
PJ Harvey-producer Head, klinkt nog psy- 
chotischer, nog gejaagder. Er staan 
georchestreerde songs op het menu, 
maar evengoed gitaren die met de ver-
sterker op tien die vals doen en naar de 
kuiten bijten. Denk aan Joy Division 
meets The Cramps, of beter nog, aan de 
muziek en de verhalen die je in een Ber- 
lijnse undergroundkroeg op het uur voor 
zonsopgang te horen zou krijgen. Dit is bij 
tijden bitter en giftig spul, maar voor de 
oplawaai die deze heren ons willen 
verkopen, bieden wij met graagte onze 
rechterwang aan.

Madrugada speelt op 11 november in de 
Vooruit.

Ahum, mag ik een do?
Topbeats op I Love Techno

Nog altijd een beetje - tuuuuuuuuuuut -  last van de gehoorbe- 
schadiging van het vorige technofeestje? Geen paniek : op -  

fwwwwwieeiiieeeeeet - 9 november kan je opnieuw terecht in 
Flanders Expo- WAT ZEG JE ? -  voor I Love Techno. Ideaal om de 
trommelvliesjes in stijl te doen springen op de beats van een hele 
bende top-dj’s.
Even de gemiddelde beursgoeroe naar 
adem doen happen met een voorspelling 
die wél zal uitkomen. Flanders Expo zal 
ook dit jaar uitverkocht zijn. En als we 
toch bezig zijn, nog een langetermijntip 
voor de beursspeculanten: binnen enkele 
decennia gaan de hoorapparaten het 
goed doen. Maar soit, we wijken af.

W e re ld s ta d
Op enkele jaren tijd is het dansevene- 
ment een echte topper geworden in de 
internationale sien. Alles begon zes jaar 
geleden met een technofeestje in de 
Vooruit waar negenhonderd ‘intimi’ op 
afkwamen. Die hippe vogels moeten 
ondertussen al lang vertrappeld zijn door 
de immer uitdeinende kudde die sinds-
dien elk jaar de dansvloeren bestormt. Dit 
jaar verwacht men 35 000 technofans, 
gewoon omdat er niet meer binnenkun-

nen.

Mensen die iets van dansmuziek kennen, 
durven al eens fluisteren dat techno als 
genre in een doodlopend straatje 
gesukkeld is. Het succes van I Love Tech-
no heeft ervoor gezorgd dat elk zichzelf 
respecterend festival nu ruimte maakt 
voor enkele top-dj’s. Het valt daarbij op 
dat steeds dezelfde namen terugkeren. 
Misschien is het daarom dat dit jaar de 
affiche gesierd wordt met enkele namen 
die niet echt pure techno-acts genoemd 
kunnen worden. Op de eerste plaats 
bedoelen we Underworld dat zich incon- 
tournable op fuiven maakte door Ewan 
McGregors hallucinaties in Trainspotting 
op beats te zetten. En sinds deze zomer 
zijn de fijne deuntjes van Timo Maas bij 
de meeste Studio Brusselluisteraars be-
kend.

High Techno
Moet de echte technofreak nu bang 
afdruipen? Welnee, de puristen kunnen 
rekenen op ouwe trouwe rakkers zoals 
daar zijn Sven Vath en Carl Cox. Vath is 
zo mogelijk nog betrouwbaarder en 
degelijker dan Duits staal, en wil ondanks 
zijn neiging om marathonsets te spelen 
maar nicht kaputt gaan. Nog zo’n naam 
als een klok is Carl Cox. De man is bre-
der dan zijn draaitafels en mengpaneel 
tezamen maar slaagt er altijd in de zaal 
vol ambiance te pompen, vooral omdat hij 
met brede lach volledig opgaat in zijn 
sets.

Nadeel is dat de organisatoren de grote 
namen gespreid hebben over de hele 
nacht, zodat het waarschijnlijk koppen 
lopen zal worden. Misschien eens bin-
nenwippen bij enkele andere kleppers, 
zoals Adam Beyer of Darren Price. Of 
op ontdekkingstocht gaan in een van de 
vijf zalen.

T D P
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UDENTENBLAB VAN DE GENTSE UNIVERSITEIT
Schamper zoekt ter 
ver sterking  ̂van de

l l i j i l  I I P

redacteurs (v /m ) die dit: blad een kw a lite its in je c tie  w illen geven m et a rtike ls  over

de m eest u iteenlopende onderwerpen zoals film , w etenschappen, un ive rs ite itspo li-
i t o  IK ViET aiS  Ik

t j f ' c u l t u u r ' e t c e t e r &  ^ e e  A I M 5

isme en op zijn  m instcartoonisten (v /m ) die n ie t gespeend z ijn  van enig cyn

probéren om  m ooi te  tekenen.
I I  ƒ 5 vu&̂
I \\I \

com putergenieën (v /m ) die onze aanhoudende com pute r- en serverprob lem en 

kunnen oplossen. Die constante geur van brandend plastic begin t nam e lijk  knap

lastig te  worden.

reclam e-verantw oordelijken (v /m ), mensen die voor onè reclam e w illen ronselen 

en zo hun eigen bedje in het m ilieu kunnen spreiden.

lay-outers (v /m ) die het ui wensen te verfraa ien. Een zekere

ve rtrouw dhe id  m et de com pute r is gewenst, m aar zeker n ie t noodzakelijk .

een lief (v /m ) voo r alle ge frus treerde  redacteurs (v /m ) waarm ee we het nu m oeten
I

stellen.
1

Kom gerust eens langs op de redactie . Die bev ind t zich in de kelder van S tuden ten-

huis De Brug (S in t-P ie te rsrjieuw straa t 45 ). Bij he t b innenkom en d irec t naar rechts;

links van de trap  du ik je  zo de kelder in. Je kan ook eens naar een vergadering 

kom en. Die v in d t elke dinsdagavond om 19 uur plaats in De Brug. D rem pelvrees is

:n slechte raadgever.

O nthouden indien ernstig .
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H op — D it is  B elg isch FILM )
Hoe hebben de Pygmeeën bijgedragen tot onze Belgische taal-

toestand? Hoe vang je een olifant? En hoe ben je de Belgi-
sche Dienst Vreemdelingenzaken te slim af? Eén antwoord: Hop. 
De prent van Dominique Standaert is méér dan alleen het filmde-
buut van Emile M’Penza.
Even was Dominique Standaert bang 
dat zijn film er nooit zou komen. Na 11 
september leek het verhaal over een 
jongetje zonder papieren dat zijn 
toevlucht neemt tot dynamiet om gehoord 
te worden, niet meer zo onschuldig. 
Gelukkig is Hop, openingsfilm van het 
Filmfestival van Gent, intussen toch in de 
zalen.

Justin en zijn vader Dieudonné wonen 
illegaal in Brussel. Wanneer Dieudonné 
na een burenruzie opgepakt wordt, zet de 
Dienst Vreemdelingenzaken hem op een 
vliegtuig naar Congo. Justin ontsnapt en 
duikt onder bij de anarchist Frans en zijn 
huishoudster Gerda. Om Justins vader 
terug naar België te brengen, binden ze 
samen de strijd aan met de politie.

Ondanks dit schrijnende gegeven is Hop 
geen intriest, moraliserend pamflet 
geworden. Kritiek op het harde Belgische 
vreemdelingenbeleid dat er niet voor 
terugschrikt een ouder van zijn kind te 
scheiden (hebben we laatst niets 
gelijkaardigs in het nieuws gehoord?), 
wordt gelardeerd met humor en 
menselijke warmte. Hop is onder-
houdend, meeslepend en, niet te ver-
geten, betoverend mooi. De film is 
volledig digitaal opgenomen in zwart-wit; 
de fotografie is zonder meer schitterend.

Nog een sterk punt: er wordt uitstekend 
geacteerd in deze prent. Jan Decleir, 
met zijn kop als een knoestige boom-
stronk, is perfect gecast als de ex-terror- 
ist Frans, een ruwe bolster met blanke pit. 
(Voor wie 's mans recente film- en tele-

■

visiewerk gevolgd heeft: dit keer hoeft hij 
eens niet dood te gaan!). Antje De 
Boeck moet hem als Gerda een beetje 
bemoederen. Beide acteurs leveren de 
kwaliteit die we van hen gewend zijn, 
zelfs in het Frans. Maar dé revelatie van 
de film is ongetwijfeld Kalomba Mbuyi, 
die zich als Justin schijnbaar moeiteloos 
staande houdt tussen de geroutineerde 
acteurs die hem omringen.

Is Hop perfect? Niet helemaal. Frans 
vindt net iets te gemakkelijk een dyna- 
mietstaaf in het Atomium en ‘de truc met 
Emile’ op het eind is misschien een beet-
je geforceerd. Maar het is wel een film 
met originele vondsten, puik acteerwerk 
en knappe beelden, en hij zorgt ervoor 
datje nooit meer op dezelfde manier naar 
de olifant voor het Museum voor Midden- 
Afrika in Tervuren kijkt. Dit is Belgisch, 
boeiend en niet banaal. Allen daarheen!

gonI

______________
f i l m )

Red Dragon is dan wel de derde film in de Hannibal-trilogie, een 
vervolg op het verhaal van Hannibal is het niet. De film ver-

haalt over hoe Hannibal Lecter, voordat Jodïe ‘Clariee’ Foster hem 
voor de eerste keer interviewt, achter de tralies is terechtgeko-
men. Drie verschillende auteurs deden drie verschillende dingen 
met de ondertussen legendarische boeken van Thomas Harris.

typecast, deze keer als tabloid-journalist. 
En nooit gedacht dat Ralph Fiennes, ge- 
a-typecast om verschillende redenen, ons 
in zo de stuipen op het lijf kon jagen als 
de door de Engelse dichter William Blake 
geobsedeerde slechterik. Samen met zijn 
niet onopgemerkte prestatie in David 
Cronenbergs Spider verstevigt hij hier-
mee zijn sterrenstatus.

Red Dragon is een waardige prequel van 
Silence of The Lambs geworden. En ein-
delijk kunnen we het afschuwelijke Hanni-
bal van Ridley ‘Blade Runner’ Scott ver-
geten.

Het verhaal is hetzelfde als dat van 
Michael Manns cultfilm Manhunter uit 
1986. FBI-agent Will Graham (Edward 
Norton) trekt zich, nadat hij ternauwer-
nood aan de dood ontsnapte, uit het vak 
terug. Hij wordt echter weer ter hulp 
geroepen om een nieuwe seriemoorde-
naar te vatten. Graham bedacht namelijk 
een trefzekere methode om psychopaten 
te vatten: trachten te denken wat de 
dader denkt. Om de nieuwe reeks van 
aanslagen op te lossen voelt hij zichzelf 
genoodzaakt de hulp van Hannibal Lecter 
in te roepen. Zijn leven zal nooit meer het-
zelfde zijn.

De keuze voor Brett Ratner als regisseur 
van deze thriller is op zijn zachtst gezegd 
verrassend. We kennen de man van de 
geestige Rush Hour-vehikels en van The

Family Man. Blijkbaar heeft Ratner in 
deze films bewezen wat hij in zijn mars 
had, dat hij van producer Dino De Lau- 
rentiis nu een van de meest verwachte 
films van dit seizoen onder handen mocht 
nemen.

De 32-jarige regisseur heeft een film 
afgeleverd die op alle vlakken voorganger 
Hannibal overstijgt. Hij gaf Anthony Hop- 
kins net niet te weinig maar ook net niet 
te veel ruimte om te tonen hoe we Hanni-
bal Lecter het liefst zien. Onder het motto 
‘minder is meer’ zien we watTony nog 
steeds als een meester beoefent: de 
magie van het minimalisme. Norton, als 
FBI-agent Graham, is zonder enige twijfel 
van een even groot kaliber als Hopkins. 
Norton heeft bovendien al in andere films 
getoond dat hij niet van de minste is.

Op een twijfelachtig geval dat Emily Wat- 
son heet na, zijn alle bijrollen perfect 
ingevuld. Harvey Keitel is zijn eigenste 
zelfverzekerde zelf als FBI-agent. Philip 
Seymour Hoffman is alweer subliem ge-

Spinotti, de man achter de camera, 
kreeg de kans om van sommige shots 
schilderachtige meesterwerkjes te 
maken. Van de bevreemdende ruimte 
waarin Lecter geboeid rondcirkelt tot de 
doordringende blik van Graham bij de 
schietoefeningen van zijn vrouw, met de 
kleuren, het licht en de camerabewegin-
gen zit het allemaal juist. Zelfs van een 
schietpartij die je van mijlenver ziet 
aankomen maakt Spinotti nog een 
visueel, cameratechnisch hoogstandje.

Ook de cinematografische hoogstandjes 
en de constante suspense maken van 
deze prent een waardige prequel van 
Silence of The Lambs. Aan de magie van 
The Lambs raakt Ratner niet, maar u zal 
niet twijfelen: waar Ridley Scott op geen 
enkele manier in slaagde met zijn draak 
van een film, is Ratner soms wel ge-
slaagd met deze toverachtige thriller.

Joost Vandenbroele
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kringen en AAGENDAA
konventen

Colofon

28 OKTOBER

l l l k M l K I i
29 OKTOBER

WOENSDAG 
30 OKTOBER

DONDERDAG 
31 OKTOBER

MAANDAG 
4 NOVEMBER

l I J K M iJ i l
5 NOVEMBER

WOENSD
6 NOVEMc

■

DONDERDA 
7 NOVEMI

Dentalia Doop, Salamander
Geografica Introcantus, Cantus
V.G.K. Schachtenverkoop
V.T.K. Huifkarrenkroegentocht met straat

muzikanten, 19.30 uur

Geologica IN S8
K.H.K. Openingsfuif, Tequila, 22.00 uur, gratis
Lombrosiana Doop, Twieoo, 18.00 uur
Politeia Culturele kroegentocht

G.F.K. Doop
FK Interfacultair sporttoernooi, 12.00 uur
Germania Cocktailparty

Romania Cantus, Den Hoed, 20.00 uur

V.T.K. Kwis, 20.00 uur

Geologica Jenevervoetbal tegen ‘ den Astrid ‘
Germania Openingscantus
V.G.K. Peter- en meteravond, Sint-Geraldus,

19.00-23.59 uur

K.H.K. Bowling, Overpoortbowl, 20.30 uur
V.G.K. Openingscantus

Geografica Night of the Proms, 14,50 euro

WINA WINA’s wacky weekend, de Ardennen

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

Schamper is het kritische en onafhankelijke 
studentenblad van de Universteit Gent. De 

Redactie bestaat uit vrijwilligers en komt 
elke dinsdag samen om 19u op het volgende

adres:

Schamperredactie 
Studentenhuis De Brug 

St-Pietersnieuwstraat 45 
9000 Gent 

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

Rek.nr.: 890-0144049-35

Lezersbrieven zijn welkom, liefst op dis-
kette. Naamloos is prullenmand. Vermeld 
ook studierichting, jaar en contactadres.

Op grondig gemotiveerd verzoek laten 
wij uw naam weg. Lezersbrieven dienen 
betrekking te hebben op de studenten- 

problematiek en de RUG in het algemeen 
of artikels in Schamper in het bijzonder. 
De redactie behoudt het recht voor om 

ingezonden stukken verkort weer te 
geven, of om technische reden niet te 

plaatsen.

Oplage:
5000 exemplaren op gerecycleerd papier, 

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

Verantwoordelijke uitgever: 
Jef Van Baelen 

St-Pietersnieuwstraat 45, 9000 Gent 
Drukkerij: 

Druk in de Weer c.v. 
Forelstraat 35 

9000 Gent

Redactie:
Hoofdredacteur

Jef Van Baelen 
Coördinator 

Evelien Baeten 
Advertenties 

Geert Van Campenhout 
Eindredactie 

Jef Van Baelen, Pieter Loncke, 
Tom De Paepe, Tim Van der Mensbrugghe, 

Mieke Boone, Annelies Jeannin, 
Stefanie Deman 

Redactie
Evelien 'Doggy’ Baeten, Mieke 'Bush’ 

Boone, Tom 'Kinky’ De Paepe, David 'Jizz’ 
De Wolf, Stefanie 'Dee Dee Desire’ Deman, 

Rinus 'Hardcore’ Emmery, Annelies 'Hor- 
ney’ Jeannin, Karel 'Coming’ Lambert, Pie-

ter 'Blowme’ Loncke, Stijn 'Buck Naked’ 
Segers, Kristel 'Cheeks’ Van Audenaeren, 
Jef 'Rockhard’ Van Baelen, Geert 'Steel- 
dong’ Van Campenhout, Joost 'Lovecolt’ 

Vandenbroele, Tim 'Assman’ Van 
der Mensbrugghe, Jan 'Lovebone’ Vermeu-

len
Vormgeving

Papieren versie: Pieter Loncke, Tom De
Paepe

Internet versie: StijN Segers, Kristel Van 
Audenaeren 

Cover: Tim Van der Mensbrugghe 
Cartoons

Valère, Tim Van der Mensbrugghe 
Foto’s

Evelien Baeten, Annelies Jeannin

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

•  Maandag 28 oktober
Als ik neen zeg, is het 
neen!, Duoloog tussen 
p a tië n t en psych ia ter, 
20u30 , B rasserie  P, 
New-Yorkstr. 2A, 4 euro 
Carl S tone, Yuko 
Nexus6, Satoru Wono, 
Logos Tetrahedon, 20u

•  Dinsdag 29 oktober
Shallow Grave, Danny 
Boyle, 20 u, F ilm - 
Plateau, Paddenhoek 3 
Rinus Em m ery. P ijn !, 
le v e n s b e s c h o u w e lijk e  
m ono loog m e t een 
blauw oog, ke lder Brug, 
19u

•Woensdag 30 oktober
C oncert. Luka B loom , 
H ande lsbeurs , K ou te r 
29, 2 0 u l5
V ive l'A friq u e , A ction  
Malaise, 20u30, N ieuw- 
poo rtthea te r

•Donderdag 31 oktober
Crazy Love, Dom inique 
Deruddere, 20u, Film - 
Plateau, Paddenhoek 3 
C o n c e rt+ fu if. S ticky  
M onster, C ha rla tan , 
V lasm arkt 6, gratis. 
S a lu t Les F ilie s !, Tg. 
Stan, 20u, Vooru it

•V rijdag  1 november
Drum &Bass fu if, Vooru it 
(o rg. D em ocrazy), 22u, 
12 euro
S a lu t Les Fi lie s !, Tg. 
Stan, 20u, V ooru it

•Zaterdag 2 november
KAA G en t-L om m e l, 
O tte n s ta d io n , B ru ilo ft-  
str. 42, 30-33 euro

Maandag 4 novem ber 
Concert. M yrddin ( f la -
m enco), T re fp u n t b ij

St.Jacobs, 21u, gratis 
Lezing. G ent w o rd t 
ge tem d , Lodew ijk  van 
Male en de B ourgond i-
sche hertogen, Praatcafé 
de Muze, Rekelingenstr. 3

•  Dinsdag 5 november
La Passion de Jeanne 
d'Arc, Carl-Theodor D rey- 
er, 20u, F ilm -P la teau , 
Paddenhoek 3 
C oncert. The Hub 
(Jazzband u it de VS), 
22u, Dam berd

•Woensdag 6 november
A Bout de S ou fflé , 
G odard , 20u, S ph inx 
(F ilm parade)

•Donderdag 7 november
M eeting Venus, Is tva n  
Szabo, 20u, F ilm - 
Plateau, Paddenhoek 3 
Anne LaBerge, Frederic 
C roene, M ichael W eila- 
cher, Logos Tetrahedron, 
20u

•V rijdag  8 november
Film- en fu ifavond , "B lack 
Cat W hite Cat", De Cen-
tra le , K raankindersstr. 2, 
in fo : w w w .jnm .be  
C oncert. A m b ro z ijn , 
2 0 u l5 ,  H ande lsbeurs , 
Kouter 29
Koen C rucke. H onger!, 
l e v e n s b e s c h o u w e l i j k e  
m ono loog m e t een 
kn ipoog , 20u, T h e a te r 
T innenpot

Jazz&Sounds, ve rsch il-
lende locaties, w w w .jas- 

records.com

Tussen hemel en 
aarde. Perm anente te n -

toonste lling  over de 
geschiedenis van de 

S in t-P ie te rsabd ij, S in t- 
P ietersabdij, to t 11/11

Max Ernst: Het 
grafisch w erk,

S.M.A.K., to t 17/11

7 0 0 0  ja a r Perzische 
Kunst, Kunsthal S in t- 

P iersabdij, to t 5 janu a ri 
2003

Eet es genetisch: in te r-
actieve ten toonste lling  

over b iotechnologie in de 
landbouw en voeding, 

Hortus Michel Thiery, to t 
3 0 /0 9 /2 0 0 3

M agnum -fototentoon- 
stelling, foto's van de 

opnames van John 
Huston's The Misfits,
Caerm ersklooster, to t 

1/12

Bustehouder, pro jec t 
rond preventie  van 

borstkanker, Museum 
Michel Thiery, S in t- 
P ietersplein 14, to t 

22/12

Schamper geeft 5 v r ijka a rte n  weg van elk concert van 
Logos (w w w .logos founda tion .o rg ). S ch rijf ons een kaa rtje  

o f s tu u r een m a iltje  m et uw coörd inaten naar scham- 
per@student.rug.ac.be


