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Wat ons naadloos – vat u ‘m ook? – bij
ons eerste checkpoint brengt: op 15 en
16 november begeven wij ons
goedgemutst in wijde spreidstand richting
Eroticabeurs in Flanders Expo. U kunt er
de vele standjes aandoen – vat u ‘m? –
foto’s trekken – vat u ‘m? – genieten van
de SM-modeshow – die vatten u wel – en
in de jacuzzi duiken met de
stripteaseuses. • Voor wie zich niet
onvoorbereid tussen de mannen met
leren rokjes en blinkende gespjes wil
storten, draait Film-Plateau op 3
november speciaal de film Spartacus. Of
hoe slaven meesters kunnen worden, en
toch nog zelf aan het grote kruis
belanden. Het spanken begint rond 20
uur in de gebruikelijke darkroom. •
Zelden zag u zoveel seksuele allusies
tezamen gepropt, de enkelingen die al
een sollicitatiegesprek met Bill Clinton
meemaakten, niet meegerekend. •
Trippen, maar dan trager: op 4 november
treden de Skatalites op in de
Handelsbeurs. Wie de gevolgen van
druggebruik op lange termijn wil zien,
volgt gewoon het luizenspoor naar de
Kouter. Rond kwart na acht binden deze
belegen Jamaicanen hun instrumenten
rond hun looprekje en spelen het publiek
plat. Of dat door de muziek of door de
enorme hoeveelheden wiet komt, laten
wij in het midden. Wedden dat Vincent
Van Quickenborne die avond al lurkend
aan de luchtververser van de
Handelsbeurs aangetroffen wordt? De
snoodaard. • Een flits uit ons Utopia:
plaats Arnold Schwarzenegger met een
gigantisch zwaard op Mount Rushmore,

net op het moment dat een hevig onweer
uitbarst. Wat krijg je dan? Een betere
wereld, dat ook, maar vooral een Electric
Barbarian. Wie hiervan de muzikale
weergave wil ervaren, moet zich op 6
november naar het Kafee van de Vooruit
begeven. Het concert is geheel gratis, en
vangt aan rond 22 uur. • Op 7 en 8
november speelt ‘Leven in de hel’,
geregisseerd door Ramsey Nasr en met
muziek van Joost Kleppe. Tijdens de
creatieve processen liepen geen van de
gebruikte Antwerpenaren letsels op. Een
mens kan ook niet alles hebben. • Bekijk
de wereld door de ogen van Armand
Pien: de aan hem gewijde volkssterren-
wacht stuurt u op 8 november de Nacht
van de Duisternis in. Kijken naar een
maan en sterren die er niet zijn: Armand
draait zich om in zijn graf. • Denkt u ook
af en toe vol weemoed aan de tijd dat uw
testikels nog geen beharing hadden?
Voor wie zijn oedipuscomplex nog niet
helemaal kon afschudden, voert
poppentheater De Nar op 11 november
Sneeuwwitje op. Geïnteresseerden
kunnen zich verheugen op gratis
frisdrank achteraf. Wie hierna nog niet
genoeg ongezonde vloeistoffen binnen
heeft, volg de man met de grijze regenjas
en perverse blik de wc’s in. • Alweer een
onfrisse edoch sappige overgang: in onze
reeks ‘Op schattenjacht bij nonkel Marc &
tante Michelle’ presenteren wij met
misplaatste trots: ‘Besmeurde Witte
Laarsjes’, een productie van Pascale
Platel. De mensen die ons nu nog geen
proces willen aandoen, zitten
waarschijnlijk op Guantanamo en kunnen

er zelf geen krijgen. Laat dat alles u
echter niet tegenhouden om u in
gezwinde huppelpas richting Vooruit te
begeven, zowel op 12 als 13 november. •
Verzamelen geblazen voor wat overblijft
van Agalev! Op 15 november halen we
massaal onze laarzen en geitenwollen
sokken uit de kast en trekken de
Bourgoyen in. Op het programma staan
zo maar eventjes het opruimen van een
sluikstort – wedden dat De Roeland er
achteraf nog altijd even vunzig zal
uitzien? – maaien, knotten en kappen.
Wie Mieke Vogels en knotwilgen altijd
door elkaar haalt, kan zijn machete gratis
komen slijpen op onze redactie. • Ziet u
daar die lange rij wachtenden met
berenmutsen in de vrieskou staan
verkleumen? Op 15 november dompelt
Couleur Locale u onder in Russische
sferen. Er zal die avond naar goeie ge-
woonte weer bijzonder veel verf-
verdunner en goedkope wodka ge-
dronken worden. Het evenement vindt op
een zaterdagavond plaats, wat goed
uitkomt, aangezien de echte die hards de
volgende ochtend het gebeuren op pas-
sende wijze kunnen afsluiten met een
rondje heiligen slopen en nonnen ver-
krachten tijdens de zondagsmis. Wij
raden de commies aan goed glijmiddel en
degelijke chirurgische klemmen mee te
brengen, gezien de onfrisse staat van de
meeste Belgische nonnen en hun gerief,
heden ten dage. • Niet alleen fikse
porties gloeiend lood en argeloze
vluchtelingen treffen elkaar in de Balkan,
het kan ook om zigeunermuziek en
klezmer gaan. Op 16 november, rond een
uur of halfnegen geven de Galata Gipsy
Band en de Amsterdam Klezmer Band
behoorlijk van jetje. En dat nog wel in De
Centrale, naar verluidt de enige
concertzaal die daarna door een Skoda
weggesleept kan worden. • Diezelfde
avond kan u volop uitkomen voor uw
seksuele geaardheid, en kan u zich met
spannend kruis richting het optreden van
Justin Timberlake in Flanders Expo
begeven. Zo kan u meteen aan den lijve
ondervinden welke wijverij volstaat om
Britney in je bed te krijgen. • Zigeuners en
jeannetterij op één en dezelfde avond?
Het NSV – en de Gentse
tankstationuitbaters – zullen het die
avond weer druk hebben.

Schamper gaat met zijn tijd mee: ook wij drukken ons met graagte aan de boezem van Dame
Commercie. Zo zijn er binnenkort levensechte poppen van onze hoofdredacteur verkrijgbaar in

de handel. Het veroorzaakt – zoals we al stelden, bijzonder levensecht – eczeem en vitiligo. De
syfilis is bij de redactie verkrijgbaar aan democratische prijzen, hoewel wij van mening zijn dat het
gepeupel al vaak genoeg aan elkanders ballen krabt.
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Syfilis niet meegeleverd

Gert & Dries

KORT
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Rien Emmery

WOAR DA’T OP NEERKOMT IS DA GULDER ALLEMAAL KLUUTZAKKE EN
SMIERLAPPE ZAAT EN DAMME WULDER VAN SCHAMPER NIETS MEE ULDER
TE MOAKEN ZOEN WILL’N ÊN. GE KUNT GODVEROMME ONS KLUTE KOME

KUSSCHE. VANEIGENS GOAN W’ULDER SUBIET AANGIEVE BAA DE FLIKE!
VVERLICHT DESPOTISMEE

Terwijl de studenten van de KULeuven hun rector André Oosterlinck begin vorige maand
nog met Napoleon vergeleken, hangt momenteel rond de Raad van Bestuur van de
Universiteit Gent een zweem van verlicht despotisme. Op 4 juli 2003 werd immers beslist
om vanaf volgend academiejaar in alle faculteiten het semestersysteem op te leggen. De
verzuchtingen van de studenten Rechten en Letteren en Wijsbegeerte werden bij dat
besluit volledig genegeerd. Alles voor de studenten dus, maar vooral: niets door de
studenten.

Op 21 februari 2003 kondigde de RvB al aan dat in negen van de elf faculteiten het
jaarsysteem zou verdwijnen. Een operatie die redelijk geruisloos voorbijging: zowat
allemaal kenden de negen al langer een volledig of gedeeltelijk semestersysteem. Luid
protest bleef dus uit. Zo niet in de Faculteiten Rechten en Letteren en Wijsbegeerte, de
laatste bastions van het aldaar gekoesterde jaarsysteem. Het Vlaams Rechts-
genootschap organiseerde zelfs een betoging aan het rectoraat en stuurde de rector een
pleidooi voor het behoud van de huidige situatie. Uit een enquête was namelijk gebleken
dat 88,5% van de rechtenstudenten zich tegen de invoering van partiële examens
kantte. Omdat ook binnen de L&W kritiek klonk, werd de beslissing voor beide faculteiten
uitgesteld tot de voornoemde vergadering van 4 juli. De twee faculteitsraden moesten
zich ondertussen te “beraden” over hun standpunt.

Op 17 december 1999 verwierp de Raad van Bestuur immers nog het verplicht opleggen
van een uniform systeem. De Onderwijsraad achtte de algemene invoering van het
semestersysteem toen zelfs “niet gewenst”. Voormalig rector Jacques Willems stemde
hoogstpersoonlijk tegen het voorstel en besloot om de faculteiten in hun beslissing
erover volledig vrij te laten.

De Faculteit L&W legde zich op 5 maart van dit jaar, tegen de opinie van de
studentenvertegenwoordigers in, uiteindelijk toch bij het semestersysteem neer – maar
enkel als de invoering jaar per jaar zou gebeuren, dus simultaan met de oprukkende
BaMa-structuur. De Faculteit Rechten wou op de vergadering van 4 juli daarentegen in
de bachelorjaren nog het jaarsysteem behouden. Die eis werd door huidig rector André
De Leenheer niettemin volledig ter zijde geschoven. De stemming ging gewoon door en
de uniforme invoering van het semestersysteem was met grote meerderheid een feit.

Dat De Leenheer niet geneigd was Willems’ politiek van facultaire beslissingsmacht te
handhaven, bleek cynisch genoeg al in februari, maanden op voorhand. Toen het VRG
in zijn pleidooi de rector aan de beloofde autonomie van de faculteiten wou herinneren,
verwees De Leenheer droogjes naar de hogere decretale bevoegdheden van de Raad
van Bestuur terzake, en dat was dat. Wat nog maar eens aantoont dat de uniforme
invoering voor de rector en de zijnen al lang een uitgemaakte zaak was, en dat het
“toestaan” van beraadslagingen in de faculteitsraden van de rechten en de L&W niet
meer was dan schandelijke commedia dell’arte.

Despotisme dus? Ja. Maar misschien wel verlicht despotisme. Aangezien vele
opleidingsonderdelen na de BaMa-hervorming een modulair karakter zullen krijgen, is
een semestersysteem waarschijnlijk het meest compatibel met de noden van de
vernieuwde programma’s. Maar hoewel de bachelor-masterstructuur zoals gezegd pas
jaar na jaar wordt ingevoerd, is de RvB-beslissing verdacht vaag als het aankomt op de
manier waarop de implementering van het semestersysteem zal gebeuren. Vele
studenten vrezen dan ook dat de afschaffing van het jaarsysteem met de botte bijl
doorgevoerd zal worden, in één ruk voor alle kandidaturen en licenties samen dus, en
niet gradueel ofte gelijktijdig met de BaMa-hervorming.

Vooral in de Faculteit Rechtsgeleerdheid heerst door de hele zaak onder de studenten
een bepaald revolutionair sfeertje. Men wil ten allen prijze voorkomen dat het – duidelijk
onafwendbare – semestersysteem onmiddellijk in alle studiejaren ingevoerd wordt. Op 5
november plant het VRG opnieuw een betoging: de zaak komt dan voor op de
faculteitsraad van de rechten, en de voorstanders van een onmiddellijke invoering lijken
daar in de meerderheid te zijn.

Hoe onaantrekkelijk het vooruitzicht ook is: het semestersysteem komt er voor alle
toekomstige studenten sowieso aan. Rest ons enkel nog het zo lang mogelijk behouden
van het jaarsysteem, althans voor de studenten die nooit iets anders gekend hebben. Of
hoe verlicht despotisme verdomd efficiënt kan zijn.
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Om er cijfers op te plakken: op 15 oktober
2003 waren er 4.709 generatiestudenten,
zoals dat zo mooi heet, ingeschreven. Op
hetzelfde moment telde de unief vorig
academiejaar nog 4.872 verse eerste-
jaars. Dat wordt gecompenseerd door
een stijging van het totaal aantal
ingeschreven studenten. Het rectoraat
rekent erop om de kaap van de 26.000
studenten te ronden, een vijfhondertal
meer dan vorig jaar.

Malaise!
Omdat goed nieuws geen nieuws is,
interesseert ons vooral de daling van het
aantal generatiestudenten. Voor wie
complexen heeft overgehouden aan het
vak wiskunde: er zijn 163 nieuwe inschrij-
vingen minder, een verlies van een goede
drie procent. Vorig jaar pochte een
triomfantelijk persbericht dat eerstejaars
massaal voor Gent kozen, dit jaar bleef
het erg stil aan het PR-front. Er was
simpelweg geen gelegenheid om het op
een borstgeroffel van jewelste te zetten.
Nochtans zouden we blij kunnen zijn,
want de daling heeft positieve kanten. De
UGent was zo hard gegroeid de laatste
jaren dat ze uit haar voegen dreigde te
barsten.

Niet alleen in Gent lijkt de groei wat stil te
vallen. Ook aan de Vrije Universiteit
Brussel en de KULeuven zit de mot erin,
met respectievelijk een status quo en een
licht verlies. Officieel maken de katho-
lieken winst, maar dat is volledig op het
conto te schrijven van de KULAK, de
Kortrijkse afdeling van Leuven. Wat de
jeugd ertoe aanzet om weg te blijven uit
bruisende steden als Gent, Brussel en,
toe maar, Leuven, is niet meteen
duidelijk. Hoezeer we ons brein pijnigen,
voorlopig zijn we nog altijd vruchteloos op
zoek naar een verklaring voor de
stijgende populariteit van Kortrijk als
studentenstad. De gezellig-kneuterige
kleinschaligheid? De wollig-wauwelende
burgemeester? We raken er niet echt uit.

Sterkhouders
Op het niveau van de faculteiten komt
een gediversifieerd beeld naar voren.
Ondanks de economische crisis tekent er
zich geen algemene vlucht af naar de
meer beroeps- of marktgerichte oplei-

dingen, zoals economie of toegepaste
wetenschappen. Slechts vier faculteiten
verwelkomen meer generatiestudenten:
de geneeskunde, de bio-ingenieurs, de
farmacie en de pol&soc.

De versoepeling van het toelatingsexa-
men voor arts of tandarts heeft zijn effect
niet gemist. In de geneeskunde zijn er
160 studenten gestart, veertig meer dan
vorig jaar. Het aantal tandartsen in spe is
toegenomen tot 21, nog altijd te weinig
om het dreigende tekort op te vangen. De
vooruitgang in de beide richtingen gaat
ten koste van de opleiding biomedische
wetenschappen, die voor sommigen
duidelijk een alternatief was voor een
gemiste carrière als geneeskunde-
student. Tot slot mag de Faculteit
Geneeskunde de eer opstrijken van de
meest spectaculaire stijging van het jaar,
niet toevallig in de illustere opleiding
medisch-sociale wetenschappen. De
richting mag rekenen op een ongekende
populariteit: vorig jaar nog welgeteld één
student, dit jaar maar liefst vijf studenten.
Dat wordt drummen.

Fratsen
De toename van het aantal studenten
bio-ingenieur (+33, tot 208) kunnen we
niet rationeel verklaren. Hoe minder
boeren Vlaanderen telt en hoe minder
groen er is, hoe meer er bio-ingenieur
willen worden. Misschien kunnen ze
onderzoeken hoe je graan zo genetisch
kan modificeren dat het groeit op beton.
Voor de volledigheid: in de farmacie zijn
er achttien studenten bijgekomen, het
totaal aantal bedraagt nu 117.

Binnen de menswetenschappen kan
alleen de pol&soc rekenen op een
sterkere toeloop. Net geen vierhonderd
studenten beginnen nu in de eerste kan
(van 361 naar 396). Dan profiteert er toch
nog íemand van de fratsen van de paarse
regering.

Leegloop!
De andere faculteiten moeten kleur
bekennen. Opvallend is de sterke
achteruitgang bij de wetenschappen (min
67, tot 348 studenten). Vooral de oplei-
ding informatica zit met een probleem:
van de 100 studenten vorig jaar blijven er
nog 70 over. Het wordt misschien tijd om
aan een imagocampagne te denken. We
worden in onze mening gesterkt door de
score van de burgerlijk ingenieurs: een
vijftigtal studenten minder (255 starters
dit jaar). Als dat doorgaat, zal België
vanzelf een industrieloos landje worden.
Alsof de jeugd dat erg vindt. Er zullen
zelfs nauwelijks nog economisten zijn om
ons te verwittigen voor dat onheil: ook
voor die opleiding daalt de interesse sterk
(min 44 studenten, nog 264 over).

Wie als rechtgeaarde kapitalist van deze
mare terstond depressief wordt, zal tot
overmaat van ramp in de toekomst op
minder psychologische bijstand kunnen
rekenen. Hoewel de opleiding psycho-
logie met voorsprong de grootste blijft,
zijn er ongeveer 70 studenten minder.
Niet in paniek slaan, zetelverkopers: er
blijven er nog 452 over.

Schattig
Het negatieve resultaat van de Faculteit
Rechten is volledig te wijten aan de
achteruitgang van de criminologie. De
opleiding rechten mag dit academiejaar
immers iets meer naaldhakken en
keurige gelkopjes ontvangen. De
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte blijft
soeverein de grootste, maar verliest 27
studenten. Dat komt grotendeels door de
verschrompeling van de moraal-
wetenschappen (een halvering tot 23
studenten) en een daling van het aantal
geschiedenisstudenten. De andere
opleidingen blijven stabiel.

Tot slot een boodschap voor de makers
van televisieseries als ‘Dierenkliniek’: uw
programma’s zijn duidelijk over hun
hoogtepunt heen. De Faculteit Dier-
geneeskunde telt dit jaar namelijk 20
gene-ratiestudenten minder. Eindelijk is
een kat weer een kat, en niet langer een
schattig poesje.

Je kan de cijfers zelf raadplegen op 
http://www.ugent.be/nl/onderwstud/stude
ntenstatistieken.htm.

Bij het begin van het academiejaar wordt steevast reikhalzend
uitgekeken naar de inschrijvingscijfers. Op dat vlak verschilt

een universiteit of faculteit niet veel van de gemiddelde bakker of
beenhouwer: als het volk wegblijft, is dat slecht voor de
marchandise. En wat blijkt: de UGent moet het dit jaar met minder
nieuwe eerstejaars stellen.

Gewikt en gewogen
De nieuwe inschrijvingscijfers

Eindelijk is een kat weer
een kat, en niet langer een

schattig poesje

Tom De Paepe
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De NSV is altijd al omstreden geweest.
Het gros van de pers en de politieke
waarnemers beschouwt ze als de
studentenvereniging van het Vlaams
Blok, hoewel ze zelf altijd beweerd heeft
politiek onafhankelijk te zijn. Al jarenlang
probeert de organisatie ook om erkend te
worden in het Politiek Filosofisch Konvent
(PFK), om zo mee te genieten van de
universitaire subsidies. Tot nu toe
vruchteloos, en dat wegens hun extreem-

rechtse reputatie. Ook dit jaar is het NSV-
presidium al op de Dienst Studenten-
activiteiten komen aankondigen dat ze
een erkenningsaanvraag zullen indienen.

Geprovoceerd
De NSV heeft altijd al een radicalere
vleugel gehad, die zich moeilijk kan be-
dwingen wanneer ze, naar eigen zeggen,
“geprovoceerd” wordt door extreem-
linkse tegenstanders. Dat leidde in het
verleden al vele malen tot vechtpartijtjes
en bedreigingen. De vorige jaren hield de
vereniging zich echter opvallend rustig,
aangezien de eerder zuiver nationalisti-
sche vleugel het in die tijd bestuurlijk voor
het zeggen had. De extreem-rechtse
vleugel heeft zich volgens onze
informanten intern opgebouwd en deelt,
na het softere beleid van preses Jeroen
De Gussem vorig jaar, vanaf dit
academiejaar opnieuw de lakens uit.
Onze bronnen beweren dat het er
daardoor in Gent “warm aan toe zal
gaan”.

Terwijl de NSV de voorbije jaren kramp-
achtig probeerde haar imago van

“gewelddadige en racistische Blok-
vereniging” af te schudden, neemt het
nieuwe bestuur integendeel geen blad
voor de mond. In de zomereditie van hun
Verbondsberichten wordt stoere taal
gesproken. De publicatie heet overigens
tekenend Balming, naar het zwaard dat
de Germaanse held Siegfried in het be-
kende Nibelungenlied hanteert. Scriptor
Jan Callebaut roept erin op “de paarse
nachtmerrie te breken” en “het belgische

krot te slopen”. (Sic, want België zonder
hoofdletter schrijven is in NSV-kringen
een revolutionaire daad.)

Zwarte ratten
Doch, daar blijft het niet bij. In een
ontluisterend, oorspronkelijk wervend
bedoeld stripverhaal gooit de NSV alle
remmen los, waarbij ze ook de
Universiteit Gent zelf niet sparen. In de
zelfgemaakte cartoon, waarvan u een
deel hier afgedrukt ziet, worden de
NSV’ers afgebeeld als grijnzende zwarte
ratten die Belgische vlaggen verscheuren
en hun politieke tegenstanders met
knuppels achternazitten.

Vooral hun kritiek op de UGent valt op. Zo
klagen ze het individualisme aan van een
imaginaire professor die, met het
vrijmetselaarslogo op zijn kledij, door een
NSV’er buitengeschopt wordt uit de “Fa-
culteit voor Linkse Indoctrinatietechniek”.
U leest het goed. Ook wordt
verondersteld dat de juridische dienst van
de universiteit er op de één of andere
manier mee tevreden was dat de NSV
vorig jaar één activiteit te weinig had om

subsidies te ontvangen. Of de vereniging
zich hier populair mee zal maken bij de
universitaire overheid en binnen het PFK,
is maar de vraag.

Het veelvuldig gebruik van de zwarte rat
als symbool kan echter ook nog op iets
anders wijzen. Vorig jaar was er veel te
doen over de schimmige Groep-Unie-
Verzet (GUV), die op verschillende
faculteiten en universiteitsgebouwen
slogans als “Europa Blank!” aanbracht.
Op de pamfletten die de GUV toen
verspreidde, was ook een zwarte rat te
zien. Eén van onze bronnen beweert dat
de NSV leden van GUV heeft weten aan
te trekken.
Dezelfde rat gebruiken ook de nationaal-
revolutionaire Vlaamse Jongeren
Mechelen (VJM) als symbool. Die
extreem-rechtse groepering baseert zich
op de principes “Sibbe, Siedlung und
Sprache” en hanteert zowat dezelfde
pijlers als de NSV. Dat beide
verenigingen op goede voet staan, blijkt
ook uit Balming: de VJM worden bedankt
bij een artikel over een Nouvelle Droite-
bijeenkomst in Rijsel, waar beide
verenigingen aanwezig waren.

Vlerick
De NSV heeft in oktober al actie gevoerd
aan de universiteit. Op de plechtige ope-
ning van het academiejaar in de Aula
stonden zo’n acht NSV’ers met affiches
aan de ingang, met de genuanceerde
slogan “Bologna-akkoord? Weg ermee!”.
Daarmee drukten ze hun vrees uit voor
de verengelsing van het hoger onderwijs.
Met hun actie haalden ze zowaar AVS-
televisie, en – hoho – zelfs
studentenradio Urgent. Nog geen vijf
dagen later betoogde de NSV opnieuw
aan de Aula, toen tegen de aanwezigheid
van koning Albert II op een receptie van
de Vlerick Management School. Dat de
koning er champie kwam drinken, is
volgens de NSV een aanfluiting van het
Vlaamse gedachtegoed van stichter
André Vlerick.

De NSV lijkt radicaler dan ooit, en richt
zich in haar acties en publicaties geregeld
tegen de Gentse universiteit. Of dat hen
meer sympathisanten oplevert, zal nog
moeten blijken.

Het lijkt erop dat de Gentse afdeling van de Nationalistische
Studentenvereniging (NSV) zich onlangs geradicaliseerd

heeft. Getuige daarvan is vooral de zomereditie van de NSV-
Verbondsberichten, een informatiekrantje dat in oktober op
honderden exemplaren onder de studenten verspreid werd.

De NSV wordt radicaler

Zwarte ratten en linkse professoren

Rien Emmery



Op een frisse woensdagmiddag blonken
we ons dictafoontje op en begaven we
ons naar de labyrinten van de rechten-
faculteit. Nadat professor Deruyver ons
een warme tas koffie onder de neus had
geschoven, staken we nippend van wal.
Over drugs, eenden en Guy Verhofstadt.

Expert
SCHAMPER: Wat houdt uw taak als
adviseur van premier Verhofstadt
eigenlijk concreet in?
Brice De Ruyver: “De eerste minister is
bezig met alle materies waar de regering
zich mee bezighoudt. Daaronder valt ook
alles wat met justitie en binnenlandse
zaken te maken heeft: de totaliteit van de
veiligheidsproblematiek en de diensten
die instaan voor het handhaven van de
veiligheid. Daarnaast heb je andere
fenomenen als drugs, waar ook veilig-
heidsaspecten aan vast zitten. Daaruit
bestaat mijn taak: over al die domeinen
adviseer ik de eerste minister. Dat
betekent concreet dat wanneer de
ministers initiatieven willen nemen, die
eerst bij mij terechtkomen. Ik bekijk en

analyseer ze en maak dan mijn advies
over aan de premier. Dat kan ook
omgekeerd, zoals bij de politie--her-
vorming: dan moeten wij de initiatieven
van de premier voorbereiden met iede-
reen die ermee te maken heeft.”

SCHAMPER: U bent lid van
organisaties die zich bezighouden met
drugs en het drugsbeleid. Heeft u een
belangrijke rol gespeeld in het
drugbeleid van de huidige regering?
De Ruyver: “Dat kan ik niet ontkennen.
Zeker bij de voorbereiding ervan, omdat
ik expert was bij de parlementaire
commissie Drugs. Eind 1999 heb ik dan,
samen met collega-professor Joris
Casselman van de KULeuven, een stand
van zaken opgemaakt in opdracht van
minister Verwilghen. In een latere fase –
toen zat ik al bij de premier – hebben we
de federale drugnota geschreven. Dat
gebeurde op basis van aanbevelingen
van de parlementaire commissie en op
basis van de vraag: ‘Wat vindt de regering
dat er op dat moment als antwoord
geformuleerd moet worden?’”

Restyling
SCHAMPER: Onlangs werd door uw
onderzoeksgroep IRCP (Institute for
International Research on Criminal
Policy) een onderzoek gevoerd naar de
perceptie van leerlingen over het
drugfenomeen in en rond de school en
over het drugbeleid op school. Vindt u
dat de universiteit een degelijk
drugbeleid moet hebben?
De Ruyver: “Uit de resultaten van het
onderzoek blijkt dat wij nogal terug-
houdend zijn. Een school wordt gecon-
fronteerd met drugs en moet daaromtrent
dus een beleid hebben. Maar het is veel
moeilijker om op het niveau van bijvoor-
beeld een universiteit een drugbeleid te
ontwikkelen. Daarvoor bestaan andere
kanalen. Ik denk dat men sowieso beter
preventiecampagnes richt op het
uitgangsleven dan op het school- of
universiteitsniveau.”

SCHAMPER: U bent directeur van het
IRCP. Wat doet dat instituut?
De Ruyver: “IRCP is een naam die een
paar jaar geleden tot stand kwamen,
omdat we toen tot de bevinding waren
gekomen dat we zo internationaal werden
dat onze toenmalige naam ‘De
Onderzoeksgroep Drugbeleid, Straf-
rechtelijk Beleid en Internationale Crimi-
naliteit’ niet voldeed. We besloten daarom
onze naam te veranderen en ook op
andere punten een restyling door te
voeren. Sinds ik de onderzoeksgroep een
goede tien jaar geleden heb opgericht
hebben we altijd de lijn gevolgd om stap
voor stap te groeien. We zijn vertrokken
van domeinen als strafrechterlijk en
drugbeleid en we hebben altijd al een
sterke pijler internationale criminaliteit en
samenwerking in strafzaken gehad. Dat
is vooral de verdienste van mijn twee
collega’s Tom Vander Beken en Gert
Vermeulen, die allebei bij mij begonnen
zijn als assistent. Tom en Gert worden
beiden zeer hoog geacht op Europees
niveau. Maar, we moeten daar eerlijk in
zijn, we hebben ook zeer veel te danken
gehad aan de crisissen binnen Justitie.
Die hielpen onze groep om een grote
vlucht te nemen. Uiteindelijk is het
allemaal collectief werk, dat zal elke
collega aan de universiteit die een
serieuze onderzoeksgroep heeft,
beamen.”

”Als ik nu kan doen wat ik bij de premier
aan het doen ben en de afgelopen jaren
gedaan heb, dan is dat te danken aan het
feit dat ik me de luxe kan veroorloven om
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Drugs, eenden en Guy Verhofstadt

Professor Brice De Ruyver is een nijver bijtje. Hij doceert
strafrecht en drugsbeleid in de opleiding Criminologische

Wetenschappen, zetelt in ontelbare raden en comités en is
daarenboven de veiligheidsadviseur van premier Guy Verhofstadt
(VLD). Een onderhoud met een drukbezette, maar joviale man.

Brice De Ruyver tussen politiek en professoraat

Brice De Ruyver: ‘Gent was een cultuurshock,
komende van de “Vlaamske” Ardennen’



mij voor een stuk vrij te maken voor
Brussel. Was dat niet het geval, dan zou
mijn prioriteit absoluut híer liggen, terwijl
ik nu twee onderzoekscollega’s heb die
de groep goed draaiende houden. Het
zou uiteraard comfortabeler zijn als ik hier
permanent zou zitten en geen kostbare
tijd zou opofferen aan mijn werk in
Brussel.”

Domme De Crem
SCHAMPER: U wilt dus geen
definitieve keuze maken tussen de
universiteit en de politiek?
De Ruyver: “Toch wel: ik kies voor
universiteit. Dat is ook de reden waarom
ik, financieel zeer in mijn eigen vel
snijdend, ervoor gekozen heb mijn werk
in Brussel allemaal te doen onder de
noemer ‘dienstverlening’. Ik verdien daar
geen frank mee. Maar het geeft mij het
voordeel dat ik een vrij man ben en blijf.
Als de premier mij morgen vraagt fulltime
op ‘de 16’ te komen werken, dan zou ik
dat weigeren. Want dát is een belangrijke
nuance: ik ben voor een stuk actief in de
politiek, zonder dat ik zelf politiek actief
ben. Ik heb in drie parlementaire
commissies als expert gefunctioneerd en
sinds 1 april 2000 zit ik bij de premier. Ik
denk dat ik het politieke bedrijf ken en dan
weet je of het je biotoop is of niet. En mijn
biotoop is het niet. Die is hier, aan de
universiteit. In de politiek heb ik pas goed
leren waarderen wat academische
vrijheid betekent. Die is mij bijzonder
dierbaar.”

SCHAMPER: Laten we even
terugkomen op het drugsbeleid. Een
aantal politici hebben in verband
daarmee een aantal zeer domme
uitspraken gedaan. Neem nu Pieter De
Crem, die op Studio Brussel beweerde
dat hij zijn zoon zou interneren als hij
die zou betrappen met een joint. Wat
vindt u van dat soort uitspraken?
De Ruyver: “Dat is geen discours meer
van mensen waarvan je verwacht dat ze
toch voldoende voorgelicht zijn. Wat hij
beschrijft, is een situatie van pakweg 25
jaar geleden en het is vrij triest als je daar
nog altijd op dezelfde paniekerige manier
mee omgaat. Eender welke deskundige
zal je vertellen dat dat wijst op een
normale ontwikkelingsfase die elke
jongere doormaakt, waarin de grenzen
van het toelaatbare worden afgetast. Elk
van ons heeft dat meegemaakt en dan is
het een kwestie van de mogelijkheden die
zich aanbieden om die grenzen af te
tasten. Het is bijzonder triest om vandaag
de dag nog zo’n onzin te horen.”

SCHAMPER: U heeft zelf in Gent
gestudeerd?
De Ruyver: “Jazeker, Rechten en
Criminologie. Het was al vanaf mijn 14 of
15 jaar een uitgemaakte zaak dat ik die
richting zou doen. Als je van jezelf weet
dat je tilt slaat bij het zien van cijfers, dan

moet je geen wiskunde doen, idem dito
met exacte wetenschappen. Veel
mogelijkheden heb je dan niet meer.
Maar het is zeker een bewuste keuze
geweest. Ik zeg dat dikwijls tegen mijn
studenten. Toen ik aankwam in Gent wist
ik hoe de rechtbanken in elkaar zaten. Ik
wist dat gewoon door te lezen, dat
interesseerde mij. Nu moet je de
studenten bijna verplichten om dergelijke
zaken te studeren, terwijl dat in principe
kennis is die zo voor het rapen ligt. Maar
goed, dat zijn de nieuwe tijden. Wij
hadden niet zo’n toegang tot informatie
en dat impliceerde dat je de weinige info
die je had, maximaal probeerde te
exploiteren.”
”Studeren in Gent was evident: ik kom uit
de ‘Vlaamske’ Ardennen. Het was toch
een cultuurshock. (lacht) Ik was zeer snel

gecharmeerd door de stad, en ik ben er
nog altijd.”

Expansief
SCHAMPER: En nu geeft u zelf les.
Doet u dat graag? Of bent u liever
fulltime onderzoeker?
De Ruyver: “Als je mij vraagt wat ik het
liefst doe, dan zeg ik duidelijk onderzoek.
Daar krijg ik het meest voldoening van.
En of ik graag les geef? Ik probeer het
vooral goed te doen. Als ik de evaluaties
mag geloven, valt dat nog goed mee ook.
Maar wat ik mis is feedback. Ik geef graag
interactief les, ik word graag uitgedaagd
om zo klaar en duidelijk mogelijk mijn
gedachten te formuleren. Ik leer graag bij
en van een goeie vraag kán je iets
bijleren. Maar de meeste studenten
worden afgeschrikt als je ze aanspreekt
in de les. Zelfs in kleine groepen valt het
me op dat we geen traditie hebben om
interactief les te volgen.”

SCHAMPER: Heeft u nog anekdotes
vanuit uw studententijd?
De Ruyver: “Als ik u zeg dat ik twaalf jaar
assistent geweest ben bij professor
Ghysbrecht, die psychiatrie en
psychologie gaf aan de Rechten,
Economie, Pol & Soc,... Kent u professor
Ghysbrecht? (Schamper knikt braaf) Als
er in België één prof bekend was, dan
was hij het wel. Hij was een, hoe zou ik
het noemen, nogal expansief type (lacht).
Iets wat mij altijd is bijgebleven, is mijn
allereerste les van professor Ghysbrecht
op 1 oktober, dit academiejaar precies
dertig jaar geleden. Men kwam toen met
busladingen vanuit Leuven, Antwerpen
en Brussel. De ‘E’ in de Blandijn zat al
uren op voorhand eivol en er was een
ongelofelijke ambiance met trompetten
en een orkest. Op zijn lessenaar stond, ik

zal het nooit vergeten, een kartonnen
doos met daarin een eend. Het was bijna
een concert van de ‘groten’. Na veel meer
dan het academisch kwartier – en we
zaten daar al zo lang – werd de deur
opengegooid, betrad hij de aula en sprak
hij zijn historische woorden: ‘Hetzij door
kommer, hetzij door zorg, hetzij door lust
komt men tot drugs’. Op dat moment
explodeert de zaal en volgt er
minutenlang een luidkeels ‘Allez Popol,
allez Popol!’ In die tijd gaf hij nog een
onderdeel ‘drugs’ in zijn cursus
psychologie, moet u weten. Die zaal lag
simpelweg plat, waarna een uur
spektakel van jewelste volgde. Pure
massapsychologie. Voor mij nog altijd het
allergrootste moment. Het meest
ingrijpende ook. Ik kwam dan ook maar
van de Vlaamse Ardennen, hé.”
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Famke en Wim

Brice De Ruyver: ‘Mijn biotoop is hier, aan de universiteit’



Een grauwe vrijdagmiddag ergens in
oktober. Al wat jong is en zichzelf student
noemt, haast zich huiswaarts, terwijl uw
reporter de catacomben van home
Heymans induikt op zoek naar de
islamitische gebedsplaats van de
universiteit. En zowaar, een ietwat
mysterieuze deur geeft toegang tot het
felverlichte lokaal dat een moskee moet
heten. Oosterse muziek, een bevreem-
dende geur en tapijten moeten voor
gezelligheid zorgen.

Al is de ruimte niet bepaald groot of
comfortabel, de moslims zijn al blij dat ze
een dergelijk bezinningslokaal hebben.
Wie de eigenlijke oprichter was, is
onduidelijk, maar feit is dat ongeveer
dertig jaar geleden de vraag naar een
ruimte aan de universiteit werd gesteld.
“Die vraag”, zegt Malik Al Asmar,
verantwoordelijke van de moskee, “kwam
vanuit verschillende buitenlandse
studenten die hier studeerden of aan een
doctoraat werkten. Zij hadden er behoefte
aan om bij elkaar te komen voor gebed en

bezinning. Ook omdat moslims vijf keer
per dag bidden, is het voor ons heel
belangrijk dat wij daar een ruimte voor
hebben.” Lazhar Hilmi, lid en PR-man
van de moskee, vult aan: “Vrijdag is de
belangrijkste dag voor moslims en dus is
het ook heel belangrijk dat wij
gezamenlijk het vrijdaggebed kunnen
meemaken. Ook daarom is dit lokaal nog
altijd van groot belang voor ons.”

Publiciteit
Zo’n twintig tot dertig moslimstudenten
hebben volgens Al Asmar en Hilmi al de
weg gevonden naar de moskee. Echte
publiciteit hoeven ze daar niet voor te
maken. Hilmi: “De moskee wordt meestal
bekend via mond-tot-mondreclame. We
maken geen reclame via foldertjes of
ander gereedschap.” Al Asmar, die hier al
17 jaar lid is, weet dat er vroeger veel
meer moslimstudenten waren. “In de
jaren ‘80 kwamen we met een honderdtal
studenten hierheen. Het lokaal was toen
soms echt te klein. In de jaren ‘90 is dat

aantal sterk gedaald, maar dat ligt niet
aan ons. Dat komt ondere andere door de
culturele activiteiten tussen Belgische en
andere autoriteiten. De
uitwisselingsprogramma’s zijn ook
veranderd.”
Ondanks die daling staat de deur van de
moskee nog altijd dagelijks open. “We zijn
momenteel bezig met het voorbereiden
van verschillende activiteiten”, aldus Al
Asmar, “en die verplichten ons zowat om
dagelijks naar hier te komen. Maar wij zijn
ook studenten en hebben dus ook lessen.
Daarom komen er tijdens het
middaggebed nauwelijks studenten naar
hier. ’s Avonds komen er dan weer heel
wat meer studenten.”

Lidmaatschap
De moskee staat open voor iedereen,
maar werkt tegelijkertijd met een
lidmaatschap. Al Asmar verduidelijkt: “Dat
lidmaatschap is er voor studenten die
actiever willen zijn binnen onze kleine
gemeenschap of voor mensen die meer
informatie willen en op de hoogte willen
blijven van onze activiteiten.” Hilmi vertelt
dat die activiteiten erg uiteenlopend zijn:
“We organiseren onder andere culturele
reizen, zoals bijvoorbeeld vorig jaar naar
Parijs. Daarnaast zijn er culturele
avonden, om gezellig samen te zijn en
om de solidariteit tussen moslims te
verstevigen. Af en toe organiseren we
ook toespraken van mensen die dieper
ingaan op een bepaald thema. Per
maand is er toch minstens één activiteit
en dat gedurende het hele academiejaar.”

De moskee wordt gesubsidieerd door een
overkoepelende organisatie, de Federatie
van Zelforganisaties (FZO) in Vlaan-
deren. “Elk jaar geven zij ons een
subsidie”, legt Hilmi uit. “FZO Vlaanderen
is een koepel die uitgaat van de regering
en die vreemdelingenorganisaties helpt
zichzelf te organiseren. Hij geeft
opleidingen en advies en brengen de
verschillende organisaties samen om
zogenaamde vreemdelingenproblemen,
bij-voorbeeld over het slachtfeest, te
bespreken. FZO brengt dus de organi-
saties samen en verdedigt hen op
regeringsniveau.”

Als ik vraag wat de studenten zelf vinden
van deze speciaal voor hen ingerichte
moskee, antwoordt Al Alsmar: “De
studenten zijn allemaal tevreden over de
moskee. Logisch, want hoe dichter er een
moskee bij hen is, hoe beter hé.”
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Islamitische bezinning

Ongetwijfeld is zowat iedereen ervan op de hoogte dat de
Universiteit Gent beschikt over een sportcomplex (het

GUSB), maar welke enkeling weet dat diezelfde UGent ook over
een heuse islamitische gebedsplaats beschikt? Het eerste deel in
onze reeks over onbekende plaatsjes aan onze geliefde
universiteit.

‘Vroeger waren er meer moslimstudenten’

Wendy SchelfautDe moskee ontstond dertig jaar geleden vanuit een
gemeenschappelijke vraag van buitenlandse moslimstudenten.



De informatica(wan)toestanden aan de
UGent worden geleid door de Directie
ICT (DICT)[1], vroeger gekend als het
Academisch rekencentrum (ARC) en nog
veel vroeger gekend als het Centraal
Digitaal Rekencentrum (CDR). De DICT
is gelegen in gebouw S9 op campus De
Sterre. Dankzij de DICT kan iedere
student gebruik maken van het
computernetwerk van de UGent,
UGentNet. Dit computernetwerk verbindt
de verschillende campussen en het
Internet met elkaar.

Aangezien alleen studenten en perso-
neelsleden gebruik mogen maken van
UGentNet moet je je, voor je aan de slag
gaat, eerst registreren met je persoonlijke
UGentNet-account[2]. Nieuwe studenten
krijgen automatisch zo’n account.
Informatie erover is te vinden in het
bundeltje met onder andere je
inschrijvingsbewijs. Anderen moeten die
persoonlijk aanvragen – studentenkaart
niet vergeten – aan het overvriendelijke
onthaal van de DICT. Je account bestaat
uit twee belangrijke onderdelen: je
loginnaam en je wacht-woord.

Pc-knooppunten
Met die twee kun je inloggen op de
computers in het pc-knooppunt in je eigen
faculteit. In de meeste andere faculteiten
lukt dat ook, maar niet elke faculteit is zo
vriendelijk dat toe te laten. Een pc-
knooppunt kun je vinden door de goed
zichtbare wegwijzers te volgen of door te
zoeken naar een lange wachtrij.
Sommige faculteiten hebben maar enkele
pc-knooppunten zodat je soms een
halfuurtje moet aanschuiven. De
knooppunten worden gebruikt om les in te
geven en ze zijn niet de hele dag open.
Ze sluiten meestal ook vroeg.

De meeste computers in de knooppunten
zijn recent aangekocht en bieden talrijke
mogelijkheden voor uren plezier. De
studenten uit richtingen die bepaalde
software nodig hebben, vinden die op de
computers in hun faculteit. Voor de
burgies is bijvoorbeeld Maple geïnsta-
lleerd op de computers in de Plateau. De
germanisten kunnen gebruik maken van
digitale woordenboeken op de computers
in de Blandijn. Daarnaast beschikt iedere
computer over een internetbrowser en
een tekstverwerkingspakket.

Eduserv
Naast inloggen in de pc-knooppunten kun
je ook inloggen op eduserv. Eduserv is
een Unix-server waar je interactief[3] op
inlogt. Dat wil zeggen dat je bijvoorbeeld
van thuis uit op eduserv geraakt. Dat doe
je met een ssh-client[4]. Zo’n programma
zorgt ervoor dat je wachtwoord en
gegevens geëncrypteerd over het
netwerk gezonden worden en dat je
vanop afstand commando’s op de Unix-
server kunt uitvoeren.

E-mail
Bij je account krijg je een e-mailadres.
Dat e-mailadres zal de vorm
‘Voornaam.Achternaam@UGent.be’
hebben en is geldig voor je volledige
academische carrière. Door gebruik te
maken van het zeer gebruiksvriendelijke
programma Pine[5] kun je e-mail
versturen en lezen als je ingelogd bent op
eduserv. Watjes durven het webmail-
programma[6] op de servers van de DICT
te gebruiken. Aan jou de keus.

Claroline
Om gebruik te maken van de nieuwe
elektronische leeromgeving Claroline ben
je verplicht om in te loggen via je
loginnaam en wachtwoord. Claroline[7]
heeft als bedoeling om het contact tussen
student en docent te vergroten. Of zal dat
toch pogen te doen. Advalvas en andere
informatie zal op Claroline verschijnen en
zo zal iedere student op de hoogte zijn. In
theorie althans, want niet iedere student
zal het systeem raadplegen, noch zal
iedere professor het gebruiken.

Inbeltoegang en VPN
Een bijkomende dienst van de DICT is
dat je via je account een inbelaccount[8]
en een VPN-account[9] kunt
aanvragen[10]. Met een inbelaccount is
het mogelijk om in te bellen via een
modem, van bijvoorbeeld thuis uit, op het
netwerk van de universiteit. De UGent
speelt dan internetprovider voor jou en zo
kun je op het Internet en op UGentNet
surfen. Heb je al een internetprovider,
dan is VPN beter geschikt. Met Virtual
Private Network (VPN) zet je een
verbinding op met UGentNet, maar dan
via je bestaande internetverbinding,
bijvoorbeeld Telenet of Belgacom ADSL.
Dat kan bijzonder handig zijn omdat
verschillende diensten op UGentNet
alleen bereikbaar zijn binnen UGentNet.
In plaats van telkens een pc-knooppunt te
zoeken, zet je een VPN verbinding op en
zo lijkt het alsof je binnen UGentNet zit.

Heb je nog verdere vragen of verveel je
je, surf dan naar de website van de DICT-
helpdesk[11]. Daar is namelijk heel veel
informatie te vinden over UGentNet en
het gebruik ervan. Vind je geen antwoord
of zoek je digitaal contact, dan kun je
altijd proberen te e-mailen naar de
helpdesk[12]. Bellen kan ook. Ze nemen
soms op.

Interessante links

Rudy

Uren plezier met de pc
Allemaal digitaal

Door je in te schrijven aan de UGent gaan de digitale poorten
van UGentNet voor je open. Diegenen die de ingang maar niet

weten te vinden, helpen we graag een handje.

[1] http://www.ugent.be/dict/
[2]
http://www.ugent.be/RUGportal/nl/studen
ten/helpdesk/informaticadiensten/aansluit
en/aanvraagaccount
[3]
http://www.ugent.be/nl/personeel/dienstfa
cil/informaticadiensten/gebruik/login
[4] 
http://www.ugent.be/nl/personeel/dienstfa
cil/informaticadiensten/gebruik/login/ssh.
html
[5]
http://www.zeus.ugent.be/pubs/overleven
online/node28.html
[6] https://mail.ugent.be/
[7] http://claroline.ugent.be/
[8]
http://allserv.ugent.be/helpdesk/aansluite
n/dialaanvraag.html
[9]
http://allserv.ugent.be/helpdesk/aansluite
n/vpn/
[10] https://password.ugent.be/
[11] http://allserv.ugent.be/
[12] helpdesk@dict.ugent.be



Uniefpersoneel keihard
ondervraagd over mobiliteit
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Mobiel-UGent is een initiatief om op zoek
te gaan naar oplossingen voor een
duurzame mobiliteit. Het project startte in
2002. Het heette tot voor kort nog Mobiel-
Rug, maar zoals u weet heeft onze unief
een naamsverandering doorgevoerd. Om
zijn functie als vice-rector toch nog wat
nuttig in te vullen, is Marc De Clercq
voorzitter van de mobiliteitsstuurgroep.
Daarin bevinden zich alle mensen van de
unief die zich met mobiliteit bezighouden.
Het wetenschappelijke gedeelte van het
project staat onder leiding van de prof
met vaderschapsallures, Georges
Allaert, samen met zijn twee weten-
schappelijke medewerksters Griet De
Mulder und Barbara Schmitz. Dat trio
maakt deel uit van de Vakgroep Civiele
Techniek, Afdeling Mobiliteit en Ruimte-
lijke Ordening.

Mobiel-UGent werkt samen met diverse
partners. Zo is er onder meer De Lijn. De
samenwerking resulteerde in bereik-
baarheidsgidsen die nuttig moeten zijn
voor personeel, student en bezoeker.
Ook de stad Gent mocht meewerken. Er
wordt overleg gepleegd over problemen
waar beide partners mee te maken
krijgen. Bij de Vlaamse overheid heeft
Mobiel-UGent zich aangesloten bij de
Vlaamse Carpoolbank. De concrete
samenwerking verloopt via werk-
vergaderingen, seminaries en congres-
sen. Er zijn intiatieven op korte en lange

ter-mijn. Op korte termijn wil men een
mobiliteitsdatabank uitbouwen. Zo wil
men de verplaatsingen voor bezigheden
van de unief in kaart brengen. Duurzame
mobiliteit is het ultieme doel.

Lexus
In het kader van die langetermijnvisie
werden er twee enquêtes gehouden. Een
tijdje geleden mochten de proleten van de
unief, de studenten, een enquête
invullen. Dit jaar waren de vakgroepen,
centrale diensten en het andere
personeel aan de beurt. Ongeveer de
helft van de 6000 aangeschreven
personen reageerde. De andere helft
niet, de luiaards. Benieuwd of ze
binnenkort hun C4 in hun brievenbus
zullen krijgen. Blijkbaar is nog niet
iedereen overtuigd van het concept
duurzame mobiliteit.
70% van het personeel blijkt in steden of
gemeenten op maximum 25 km van Gent
te wonen. Anderen komen uit Oostende,
de stad van professor Johan Vande
Lanotte (SP.A), of Antwerpen. Beide
steden zijn vlot bereikbaar met het open-
baar vervoer. Als er niet gestaakt word
uiteraard. Bijna 70% van het personeel
woont op minder dan 750 m van een
bushalte, 75% op minder dan 5 km van
een station. Daardoor woont een groot
deel op plaatsen die voldoen aan de
criteria voor basismobiliteit. In vergelijking
met de enquête van 2000 blijkt dat het

autogebruik afneemt in het voordeel van
de fiets. Wellicht was de invoering van
een fietsvergoeding een stimulans voor
het toenemend fietsgebruik. Meer en
meer personeel gaat zelfs te voet naar de
unief.

Er werd ook onderzocht in welke mate het
woon-werkverkeer gecombineerd wordt
met andere zaken zoals het droppen van
kinderen aan de schoolpoort. 10% rijdt
mee met familie voor woon-
werkverplaatsingen, 40% gaat na het
vele werken niet rechtstreeks naar huis.
Men gaat in eerste instantie winkelen, in
tweede instantie de kinderen halen. Ik
zou ze laten waar ze zijn, doch dit
terzijde. Deze resultaten zijn nuttig om
een onderzoek te voeren naar eventuele
alternatieve vervoersmiddelen, zoals
carpooling. Dat laatste slaat niet echt aan
bij degenen die woon-werkverkeer
combineren. Slechts een klein deeltje van
het personeel carpoolt, vooral met
collega’s. De Lexus van de rector is
nochtans ruim genoeg, enfin, toch voor
een uk als André De Leenheer.
Verder peilde Mobiel-UGent naar de
tevredenheid over en de problemen met
de verschillende vervoersmogelijkheden.
Over het algemeen is men best tevreden.
Fileproblemen, onveiligheid en kosten
worden door de automobilisten aanzien
als de grootste problemen. Het weer en
de afstand houden hen tegen om hun
auto te ruilen voor de fiets. De lange
reistijden en de moeilijke aansluitingen
zijn de voornaamste redenen om open-
baar vervoer links te laten. Een verhoog-
de verkeersveiligheid is zowel een vraag
van de fietser als de automobilist. Verder
verlangen zij een vergoeding voor woon-
werkverkeer. De geldjoden!

Deze gegevens zullen samen met die van
de studentenenquête gebruikt worden om
een beeld te krijgen van de
verplaatsingsstromen van en naar de
campussen en sites van de unief, die
verspreid liggen over heel Gent en
omstreken. Dat zorgt – nogal wiedes –
voor verplaatsingen van studenten en
personeelsleden met zich mee. De
gegevens daarover zijn ook van belang
voor het ontwikkelen van een
langetermijnvisie op mobiliteit.

Mobiel-UGent vind je op de website
http://mobielugent.ugent.be

Het mobiliteitsproject Mobiel-UGent maakt de resultaten van
haar recentste enquête bekend. In april-juni werd het

uniefpersoneel ondervraagd. In een vroegere fase waren de
studenten aan de beurt.

Onderzoeksresultaten Mobiel-UGent bekend

Stefaan
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”Op dit moment is er van privatisering nog
geen sprake. Het enige besluit dat het
Bestuurscollege van de Universiteit Gent
genomen heeft, na gunstig advies van de
Sociale Raad overigens, is dat men gaat
onderzoeken of een privaat-publieke
samenwerking (PPS) voor Ardoyen guns-
tig is.”

Het beruchte project Ardoyen is de
eventuele bouw van een restaurant
annex hotel op de onderzoekssite van de
universiteit in Zwijnaarde. Daar kruipen
spin-offs van proffen en andere bedrijven
tezamen om wetenschappelijk onderzoek
ten dienste te stellen van de commercie.
Het hotel-restaurant dat de UGent op
Ardoyen wil neerpoten, is speciaal voor
die bedrijfsmensen bestemd. Studenten
zijn zeldzaam in Ardoyen en als ze er al
zijn, gaan ze liever eten in resto Astrid,
een kilometer verder. Vandaar dat de
denkpiste om met de privésector te
werken in plaats van met geld van de
studentenvoorzieningen een logische en
te onderzoeken piste leek. Het ACOD
gelooft echter dat alle resto’s nu in de
handen van de gevreesde privésector
zullen vallen.

”Met gunstig bedoel ik gunstig voor de
universiteit en niet alleen voor de privé-
sector. Zoiets moet uiteraard voor
iedereen een win-win-situatie zijn. Als
door het onderzoek blijkt dat zo’n PPS
inderdaad een win-win-situatie is, dan zie
ik niet in dat men daar op basis van
ideologische overwegingen tegen zou
zijn. Als het anderzijds géén gunstige
oplossing is voor de universiteit en het
personeel, dan ben ik ervan overtuigd dat
het Bestuurscollege de juiste conclusies
zal trekken. Nu is die discussie nog niet
opportuun.”

”Overigens, het onderzoek betreft alleen
maar de specifieke situatie van Ardoyen
en niet die van de Landbouw of de
Psychologie of welke andere faculteit

ook. Dit is een bijzonder dossier en men
zal dat in alle sereniteit onderzoeken. Het
is jammer dat men dat gesprek in een
instelling als de universiteit, die open zou
moeten staan voor alle mogelijke
discussies, niet in alle openheid kan
voeren. Ik vind het spijtig dat men zich
ingraaft in stellingen die niemand ten
goede komen. Het zou normaal zijn dat
men afwacht. Ik twijfel er niet aan dat het
Bestuurscollege op basis van het
onderzoek de voor de universiteit en haar
personeel meest gunstige optie zal
kiezen. De hevige reactie van sommigen
tegen de beslissing van het Bestuurs-
college om zo’n onderzoek te starten is
voorbarig. De mensen die op de Ardoyen-
site zitten, zijn bovendien een heel ander
publiek dan de studenten die eten in een
klassiek studentenrestaurant.”

”Dit dossier kan geen symbool zijn voor
andere dossiers. Dat is nu helemaal niet
aan de orde. Het is echter niet aan mij om
te oordelen of een bepaalde syndicale
organisatie de mensen niet correct heeft
voorgelicht. Feit is dat ik als consument
van de studentenrestaurants de brief heb
gelezen die uithing aan het buffet van de
resto en dat ik mij de bedenking maakte:
dit is niet de juiste weergave van de
beslissing van het Bestuurscollege. Ik
begrijp dat iedereen zijn rol te vervullen
heeft. Ik ben de eerste die opkomt voor
de rechten van de studenten en het
personeel maar ik denk dat de acties in
dit dossier voorbarig zijn.”

”Het is een aanwijzing dat slechts één
van de drie actieve syndicale organisaties
die stakingen ondersteunt. Ik kan mij
moeilijk inbeelden dat als er een
probleem zou zijn, de anderen dat
lijdzaam zouden ondergaan. Zij oefenen
geduld uit en wachten af wat het
onderzoek en de onderhandelingen
opleveren. Overigens vind ik de sereniteit
die de studenten aan de dag gelegd
hebben bij de stakingen meer dan

lovenswaardig.”
In het verslag van de Sociale Raad van 7
juli 2003 staat dat er één stem, uiteraard
die van het ACOD, tegen het onderzoek
en dat er één uithouding was. Al de rest
stemde voor. Dat impliceer dat de de
twee andere vakbonden, het christelijke
CCOD en het liberale VSOA, ofwel
alletwee vóór een onderzoek naar de
haalbaarheid van een PPS stemden of
dat één van hen zich onthield.

”Het ís een feit dat een maaltijd aan de
Universiteit Gent veel meer kost dan wat
de studenten betalen. Volgens een
recente studie is er namelijk een zeer
grote kloof tussen de kostprijs en de
vraagprijs aan de consument. Dat is een
probleem. Het is aan het universiteits-
bestuur om te oordelen welke bijdrage
het wenselijk vindt om die kloof te over-
bruggen. Je moet dat heel rustig bekijken
want daar spelen enorm veel factoren in
mee. Nu is er een voorstel om de
maaltijden voor de helft te indexeren en ik
denk dat dat een redelijke oplossing is.
Daarmee wordt de kloof echter niet dicht
gereden, verre van.”

Laat het duidelijk zijn: voorlopig wordt er
juist niets geprivatiseerd en de indexering
van de maaltijden zal je slechts enkele
eurocentjes kosten. Tenminste, als je
student bent aan de UGent of een aan de
UGent geassocieerde hogeschool.
Studenten van de Katholieke Hogeschool
Sint-Lieven mogen hun goedkope fret
dus op hun buik schrijven. Aldus besliste
het Bestuurscollege en Yannick De
Clercq vindt dat niet meer dan normaal.

Yannick De Clercq

Dit standpunt sproot voort uit een
interview dat Schamper met Yannick De
Clercq had. De geciteerde stukken zijn
voor zijn rekening, de duidende, cursieve
paragrafen mag je ons aansmeren.

Enkele weken geleden werd de universiteit opgeschrikt – nou ja, ‘geambeteerd’ past beter – door
hevige stakingen: lieden in rode vestjes blokkeerden de ingang van zowel resto De Brug als de

Overpoortresto. De socialistische overheidsvakbond ACOD wou aldus de vervloekte privatisering
tegenhouden. ‘Welke privatisering?’ vraagt regeringscommissaris Yannick De Clercq zich af. Hij is
regeringscommissaris aan de UGent en moet in opdracht van de Vlaamse overheid een oogje
houden op de universitaire financiën. Volgens De Clercq is de staking voorbarig omdat er voorlopig
helemaal niets geprivatiseerd wordt.

Deze opiniepagina is een nieuwigheid in Schamper. Elke
week laten we een studentenvereniging, professor, perso-
neelslid of individuele student aan het woord. Elke week
publiceert Schamper dus, interactief magazine als we zijn,
een harde en onverbloemde mening over een brandend
actueel thema, of het reilen en zeilen aan de Universiteit
Gent. Vindt u dat de Boekentoren een dertig verdiepingen

hoog Thais massagesalon moet worden? Meent u dat de
rector aan de slag moet als kuisvrouw in de universitaire
latrines? Bent u ervan overtuigd dat de Schamperredactie
collectief standrechtelijk gefusilleerd moet worden? Al wie
zich geroepen voelt, zal gehoord worden op schamper@
student.ugent.be. Ingestuurde stukken moeten 5500 tekens
bedragen.

S T A N D P U N TDe belangen van de universiteit eerst
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Tom Lanoye over nieu

”°1958 te Sint-Niklaas. Woon en werk in
Antwerpen en Kaapstad. Hy skryf
gedigte, romans, kortverhale, rubrieke,
toneelstukke en draaiboeke, en is ook
bekend as voordraer van sy eie en ander
se werk.” En voor degenen onder u die
geen woord Afrikaans verstaan, een korte
samenvatting: Tom Lanoye (45) is een
literaire duizendpoot. Winnaar van de
Gouden Uil 2003, stadsdichter van
Antwerpen, succesvol poëet, auteur van
vele bekroonde werken en performer, om
maar enkele feiten te noemen. En nu is er
alweer iets toegevoegd aan dat
indrukwekkende palmares: ‘Veldslag voor
een man alleen’, de nieuwe theater-
tournee van Tom Lanoye en een collage
uit de bekroonde Monstertrilogie (‘Het
goddelijke monster’, ‘Zwarte tranen’ en
‘Boze tongen’) en zijn bewerking van
oorlogsgedichten uit Wereldoorlog I in
‘Niemands Land’. Niet zomaar een
collage, getuige daarvan de controverse
en discussie die ontstaan is binnen het
milieu van theater- en literaire critici.

SCHAMPER: Wat was de aanleiding
voor deze tournee?
Tom Lanoye: “Ik heb altijd al het schrij-
ven van teksten en ze dan zelf op het
podium brengen gecombineerd en dan
liefst nog in een zo onverwacht mogelijke
vorm. In die zin is dit niets nieuws. Maar
anderzijds had ik, nadat ‘Niemands Land’
en de trilogie af waren en ik bovendien
ook de Gouden Uil won voor mijn trilogie,
eindelijk geld en aanknopingspunten
genoeg om mijn droom van literaire
voorstelling, die ik al een paar jaar had, te
maken. Met video, muziek, een regisseur,
grote belichting, een decor, echt iets dat
gemaakt is voor de grote zalen.”

SCHAMPER: U beweert te proberen de
grens tussen literatuur en toneel op te
blazen. Op welke manier?
Lanoye: “Ik wil ingaan tegen de
traditionele literaire avond, die we
allemaal wel kennen. Het is een soort Las
Vegas-circuit waarin twee grote
schrijversnamen aan elkaar gekoppeld
worden en waarbij die twee dan op een
podium terechtkomen waar het decor
liefst niet meer is dan een fauteuil naast
een schemerlamp en met een strijkje

muziek op de achtergrond. Daar is alles
ongevaarlijk, alles zit ingekapseld in de
vorm. En het is die vorm die mij altijd
enorm heeft tegengestaan. Literatuur
moet voor mij op een podium entertainen
als het dat wil en ook écht vulgair kunnen
zijn. Zonder vooraf een waarschuwing dat
je iets vulgairs gaat zeggen. Literatuur
moet veel rechtstreekser bedreigend,
provocerend of dissonant zijn.”

”Ik wil niet dat het literaire publiek als een
kleuter of een bejaarde in een pluche
zetel achterover geduwd wordt om dan
heel lang en breed uit te leggen wat men
te horen zal krijgen. Neen, ik wil een vorm
die bevreemdt, die uitdaagt en die
hopelijk ook meesleurt. De voorstelling is
een splinterbom van stemmen, stijlen en
stemmingen waarbij het publiek zelf moet
meedenken.”

Gespleten en bescheten
SCHAMPER: Als u nu reacties hoort
uit het publiek na de voorstelling, kunt
u dan zeggen dat u in uw opzet
geslaagd bent?
Lanoye: “U dwingt mij om onbescheiden
te zijn. (lacht) Ja, omdat er veel vragen en

discussies over zijn. Tijdens de signeer-
sessies na elke voorstelling komen
mensen vaak babbelen en discussiëren.
Zulke dingen blijven voor mij de
graadmeter van de hele opvoering: als er
minstens vijf op de tweehonderd
onbekende mensen de moeite nemen om
te komen zeggen dat ze het heel goed
vonden, dan weet je dat je iets wezenlijks
gedaan hebt. Andere mensen komen ook
zeggen dat ze er geen bal aan vonden,
hoor. Dat is vooral jammer voor hen,
maar op zich niet iets waar ik me wat van
aantrek. Kijk, sommigen verwachten nu
eenmaal opnieuw entertainment, zoals ik
dat een aantal jaren geleden in
‘Gespleten en bescheten’ bracht:
keiharde politieke satire. Maar ik wil niet
elk jaar een voorstelling maken die als
twee druppels water lijkt op de
voorgaande. Hetzelfde geldt voor wat ik
schrijf. Want dan wordt het een soort
‘Suske en Wiske’. Kijk naar Geert Hoste,
die maakt zo’n ‘Suske en Wiske’-reeksen.
Je hebt ‘De Duistere Diamant’, ‘De
Sissende Sampan’ enzovoort en je hebt
‘Geert Hoste praat’, ‘Geert Hoste kwaakt’,
‘Geert Hoste valt in herhaling’, ‘Geert
Hoste zaagt’ en ga zo maar door.”

”De vraag is of je de mensen moet geven
wat ze verwachten of je ze moet
confronteren met datgene wat ze juist niet
verwachten. Ik ben van de tweede
school. Ik heb bijvoorbeeld bewerkingen
gemaakt van Shakespeare-stukken.

‘Mannelijkheid, seksuali
‘Ik wil onzuiver zijn’, zegt een overtuigde Tom Lanoye. En

daarmee heeft hij het uiteraard – of wat had u dan gedacht? –
over zijn jongste spruit: de theatertournee ‘Veldslag voor een man
alleen’. Het is een collage geworden uit zijn ‘Monstertrilogie’ en
‘Niemands Land’, de herwerkte oorlogsgedichten. Een gesprek.

Tom Lanoye: ‘Literatuur moet op een podium entertainen als het
dat wil en ook écht vulgair kunnen zijn.’
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ieuwe theatertournee

aliteit en oorlogsvoering’
Maar dat betekent niet dat ik het hele
oeuvre van Shakespeare ga bewerken.
Puur zakelijk gesproken zou dat
interessant zijn. Ik heb er geen moeite
mee dat ik mijn geld verdien met
schrijverij, maar dat zou ik te plat vinden.
Ik wil in de eerste plaats iets maken dat
goed is en dat ik daar daarna mijn geld
mee verdien, vind ik niet erg. Als je kunt
schrijven en je wilt alleen maar grote
poen verdienen, is je opdracht
eenvoudig: schrijf elk jaar één tot twee
thrillers en schrijf zeker geen toneel, laat
staan gedichten. (lacht) Maar ik mag niet
klagen: dit is tot nu toe mijn grootste en
ook mijn meest succesvolle toer en de
reacties zijn goed maar controversieel,
wat ook de bedoeling is.”

SCHAMPER: Niet alleen de kritieken
van het publiek, maar ook die van de
critici zijn heel controversieel. Terwijl
de een het stuk “uniek en indruk-
wekkend vond”, heeft de ander het
over een “vis-noch-vlees-aanpak”.
Lanoye: “Dat is een vormdiscussie die ik
zelf opzoek, ik wil dat die discussie er is.
Je kunt moeilijk zeggen dat je
controverse wilt en dat je iets wilt
veranderen en dan achteraf staan janken
omdat er discussie is. Het ergste zou zijn
dat er geen discussie was, dat iedereen
het slecht zou vinden. Anderzijds zou het
fantastisch zijn als iedereen met een
waw-gevoel naar buiten kwam,
maar dat heb ik nog nooit
gehad. Ik scheld niet op
die critici, want ik vind
hun kritiek even
valabel als alle
andere opmer-
kingen. Het zijn
voor mij geen
domme kloten
die er niets van
begrijpen, zoals
ik ze zou kunnen
noemen. Neen,
het zijn voor mij de
mensen die het niet
met mij eens zijn. Ik
lees die recensies en
probeer eruit te leren, wat
soms ook gebeurt, hoor.
Waarom niet? Ik ben goddank niet
perfect.”

”Maar ik luister ook niet naar alles. Een
aantal mensen vindt nu eenmaal dat je
dat als auteur echt niet kan maken. Dat je
maar moet kiezen: ofwel optreden en
acteren, ofwel schrijven. Wat ik natuurlijk

niet wil. Ik wil niet moeten kiezen. Ik wil
onzuiver zijn.”

Scharniermomenten
SCHAMPER: Kunt u kort samenvatten
waar uw voorstelling over gaat?
Lanoye: “Ik probeer de trilogie en de
gedichten uit Niemands Land als uit-
gangspunt te nemen. Ik had natuurlijk het
familieverhaal uit de trilogie kunnen
weergeven, maar dat heb ik bewust niet
gedaan. Het gaat om mannelijkheid,
seksualiteit en oorlogsvoering. Om alles
wat op scharniermomenten, zoals oor-
logen, gebeurt. Met de samenleving, de
persoon, zijn relaties, families enzo-
verder. En dat dan in, hopelijk interes-
sante, lappen tekst verwerkt. Maar je
moet zelf sprongen meemaken en zelf
denken: welke tekst is nu commentaar op
welke tekst? Botst het ermee? Ben ik het
ermee eens? Welk personage zegt dit?
Er zijn leidraden, zoals de muziek, die
heel frequent aanwezig is in de
voorstelling. De grote verhaallijn draait
om een kolonel op rust die zelfmoord
pleegt.”

”Als je iets over oorlog wilt zeggen, kan je
dat op twee manieren doen. Je kunt,
zoals de Britse gedichten die ik bewerkt
heb, oorlog betreuren in een zeer hoofse,
uitgebalanceerde vorm: klassieke treur-

dichten. Mijn aanpak is anders: als
het over oorlog gaat, dan

betekent dat vernieling, dat
is fragmentarisch, bouw-

val, wat uit elkaar
spat, iets dat wringt,
iets dat af en toe in
uw oren knarst.”

SCHAMPER:Wat
als iemand uw

trilogie noch de
gedichtenbundel

gelezen heeft? Heeft
die moeite om die

voorstelling te volgen?
Lanoye: “Niet meer of minder

dan iemand die de boeken wel gelezen
heeft. Dat kan heel raar klinken, maar je
zult af en toe mee moeten zoeken en
zelfs mee moeten genieten van een
stijlbreuk. Je zult het niet altijd begrijpen,
maar dat is toch ook zo als je naar een
film van bijvoorbeeld David Lynch gaat

kijken? Wie snapt er rationeel wat daar
gebeurt? Bijna niemand. En toch zijn die
films fantastisch. Hetzelfde als je voor
een surrealistisch of abstract schilderij
staat. Het is heel moeilijk om rationeel
onder woorden te brengen wat daar staat.
En toch is het mooi.”

”Een verhaal moet voor mij ook niet altijd
afgewerkt zijn. En dat stoot veel mensen
tegen de borst, omdat ze gewend zijn om

via de televisie alles op een bordje
aangereikt te krijgen. Maar mijn trilogie
eindigt terwijl je bijvoorbeeld nog altijd
niet weet wat er met het broertje van
Katrien gebeurd is. Veel mensen vinden
zoiets heel vervelend. Maar waarom
moet een verhaal altijd afgewerkt zijn? Ik
vind het mooier als er wat mysterie in zit.
En die voorstelling moet dat ook hebben.
Je moet buitenkomen en denken: ‘Fuck,
wat heb ik nu allemaal gezien? Beelden,
flarden tekst…’ Het liefst van al zou ik
willen dat mensen dan ofwel opnieuw
ofwel eindelijk willen lezen waar dat
allemaal vandaan komt.”

De theatertournee ‘Veldslag voor een
man alleen’ (coproductie Publiekstheater
en KVS/De Bottelarij) toert nog tot en met
2 december door Vlaanderen (info:
www.lanoye.be). Op 13, 14 en 15
november houdt ze halt in het Publieks-
theater, Groot Huis. Tickets en info:

09/225.01.01. of www.publiekstheater.be.

‘Een verhaal moet niet 
afgewerkt zijn’

Wendy Schelfaut
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Ku Klux Klan in Gent?
GUV komt uit de kast

U kent de GUV wellicht het best van de
talloze tags op onze universitaire
infrastructuur. Er was ook een nogal
zielige lezersbrief van een rechten-
studentje. De zeikerd, ja, jij daar met je
Kawasaki 750, beweerde dat er in
tegenstelling tot de geruchten in de
Faculteit Rechten, die wat betreft stomp-
zinnigheid best kan concurreren met de
verzameling VTM-babes, geen GUV’ers
waren. Niets is minder waar, blijkt nu na
onderzoek. Alvast hun leider is een
bekend rechtenstudent. Nou ja, student,
laten we gewoon zeggen dat hij
ingeschreven is.

Heinrich De Jonghe is een voormalig
preses van de faculteitskring van de
Rechten. Tijdens de berucht geworden
verkiezingen van vorig jaar werd hij aan
de deur gezet. Hij had e-mails van
tegenstrevers gekraakt en mede-
studenten beschuldigd van lidmaatschap
van diverse extreem-rechtse organisa-
ties. De Jonghe is echter zelf gelinkt aan
de extreem-rechtse, katholieke en
vlaamsgezinde studentenvereniging van
Fred Pauwels. Onderaan de mail die
Schamper ontving, stond een tekst uit
een Duits ‘volkslied’: gibt fremden Juden
in deinem Reich kein Raum. “Deinem”
slaat uiteraard op dat mislukt Oostenrijks
korporaaltje met snor wiens naam ons nu
ontsnapt.

Nazihoer
Voor een vechtpartijtje meer of minder
haalt De Jonghe zijn neus niet op. Eén
daarvan heeft hem een mank been
opgeleverd, naar het schijnt wordt hij
daarom ook Herr Flick genoemd. Het kan
natuurlijk ook aan dat vettig achteruit-
gekamd haar en de leren jas liggen. Twee
jaar geleden was hij op een meeting van
de racistische beweging Moord Een
Volksken Uit de bodyguard van hun grote
roerganger Philippe de Winther. De
Winther werd ooit veroordeeld omdat hij
in de tuin van zijn riante villa te Brugge
aan negerjagen had gedaan met paintball
kogels. Hij werd toen verdedigd door de

vader van Heinrich De Jonghe. Het ras
der advocaten, het is me het soortje wel.
Het zijn altijd dezelfde advocaten die
dezelfde vetzakkerij verdedigen.

Schamper heeft contact opgenomen met
zijn – vermeende – vriendin, Helga
Vanderslagmeulders. Die lichtbruinharige
deerne, afkomstig uit een oerdegelijke
katholieke familie, verklaarde dat De
Jonghe zijn politieke activiteiten duidelijk
gescheiden houdt van zijn relationele.
Ook de mensen op het beklaagdenbankje

van het Nürnberg-tribunaal konden dat
goed. ‘s Morgens tegen vrouw en
kinderen zegt papa dat hij vandaag weer
een paar wagons Untermenschen de
schouw door zal jagen en ‘s avonds zorgt
hij voor het voortbestaan van het Arische
ras. Blijkbaar kan De Jonghe zijn Arische
principes, die hij nooit onder stoelen of
banken heeft gestoken, voor zijn
pleziertjes terzijde schuiven. Een aantal
decennia geleden zou Helga nog
kaalgeschoren en met een bordje met
nazihoer erop doorheen Gent gedreven
worden.

De acties die de GUV vorig jaar onder-
nam, verduidelijkten slechts vaag waar-
voor de beweging staat. Daar wil men nu
verandering in brengen, aldus een
strijdvaardige De Jonghe. Hij somde voor
ons alvast een aantal standpunten op.
Binnen het Politiek-Filosofosch Konvent
(PFK), de overkoepelende organisatie
van politieke en filosofische studenten-
verenigingen aan de UGent, zou de GUV

pleiten voor de afschaffing van de
aanvaarding van het Europees Verdrag
voor de Rechten van de Mens (EVRM). In
de plaats daarvan zouden de vereni-
gingen een intentieverklaring moeten
ondertekenen waarbij ze ernaar streven
alleen raszuivere mensen te aanvaarden.
Het gaat echter verder dan intenties, wie
binnen het jaar na de ondertekening niet
voldoet aan deze principes, zou zijn
subsidies verliezen. Uiteraard is er  geen
plaats voor ‘linkse ratten’, zegt De
Jonghe. Wat voor hem links is, voegt hij
er echter niet aan toe.

Witte puntmutsen
Dan is er nog de link met de Ku Klux Klan.
Deze obscure en racistische beweging
werd in de USA gesticht in de tweede
helft van de 19de eeuw. In hun optochten
dragen ze witte gewaden en dito
puntmutsen. Op de kledij van De Jonghe
is een brandend kruis genaaid, ook een
symbool van de Klan. Hij heeft bovendien
al enkele keren een trip ondernomen naar
Pulaski, in de staat Tennessee. Dat is de
plaats waar de Klan werd opgericht. Van
een vroegere vriend, slachtoffer van de
hackerziekte van De Jonghe, weten we
dat hij de trotse eigenaar is van een
collectie witte puntmutsen. Het kunnen
natuurlijk ook de afgedankte slaapmutsen
zijn van Kabouter Plop.

Dat alles maakt al iets duidelijker maar
laat tegelijkertijd ook veel vraagtekens
open. Heeft de beweging veel leden of is
het een eenmansactie? Is De Jonghe
werkelijk van plan zijn ideeën door te
voeren of is het gewoon een misplaatste
grap om opnieuw in de belangstelling te
komen? De Jonghe zal u het allemaal
fijntjes uitleggen op dinsdag 18 november
in het studentenhuis De Brug, als het er
tegen dan nog is tenminste. Gelieve wel
te voldoen aan de vestimentaire
vereisten. Snel dus vlug naar een winkel
waar ze carnavalskledij verhuren en
schaf u een witte puntmuts aan. Indien
dat te duur zou uitvallen: een hakenkruis
zal ook wel volstaan.

Indien u informatie zou hebben over de
GUV, mail naar Witte_Puntmuts@
hotmail.com.

De Groepering voor Unie en Verzet (GUV) is van plan zich
binnenkort bekend te maken. Schamper werd hiervan

ingelicht door hun leider Heinrich De Jonghe. De man blijkt na
onderzoek een figuur van bedenkelijk allooi te zijn. Naar verluidt
heeft hij banden met de Ku Klux Klan.

Ceci n’est pas un reportage

Bauknecht



SCHAMPER: Plasma lijkt een tover-
woord uit het fysisch jargon waarvan
buitenstaanders weinig begrijpen. Wat
is het precies?
Guido Van Oost: “Plasma is een geheel
of gedeeltelijk geïoniseerd gas. Ionen zijn
geladen deeltjes. Plasma is de vierde
aggregatietoestand naast de typische
vaste, vloeibare en gasvormige broertjes
die iedereen kent uit het secundair
onderwijs. Op aarde vormen plasma’s
een minoriteit maar in het volledige
universum zijn zij in de overmacht en de
meest voorkomende aggregatietoestand
van materie.”

Superieur
SCHAMPER: Wat heeft plasma nu in
godshemelsnaam met ons vuilnis van
doen?
Guido Van Oost: “De huidige
afvaleliminatieprocessen, zoals verbran-
ding en vergisting, voldoen niet aan de
immer sterker wordende roep om duur-
zame ontwikkeling. Zij recupereren op
een milieuvriendelijke manier namelijk
niet de maximale hoeveelheid energie en
grondstoffen uit afvalstromen. Bovendien
blijven er met de huidige technieken
resten achter. Die geconcentreerde
schadelijke stoffen moeten gestort
worden.”

”Plasma’s bieden een alternatieve en
superieure oplossing voor de behande-
ling van afvalstromen en fossiele brand-
stoffen die nu te laagwaardig of te
onzuiver zijn voor verbranding. Omdat ze
de unieke eigenschap hebben dat de
energie van het procesgas sterk verhoogt
in vergelijking met conventionele ver-
branding, bieden plasmatoortsen, een
soort gecontroleerde bliksems, heel
aparte voordelen vergeleken met traditio-
nele verbranding. Die gebruikt de
energie-inhoud van het afval als warmte-
bron. Bij de plasmatoorts wordt de
proceswarmte direct geleverd door
warmteoverdracht vanwege de elek-
trische boogontlading, wat flexibiliteit en
snelle bijsturing verzekert. Het gebruik
van elektrische energie reduceert ook de
nodige gastoevoer en de vereisten voor

gasafvoer en dus de afmetingen van de
reactor en bovendien laat het controle toe
op de chemische processen.”

Ambitieus
”De zeer hoge temperaturen in een
plasmachemische reactor induceren een
duaal proces: organische componenten,
die hoofdzakelijk uit koolstof en waterstof
opgebouwd zijn en vooral in de natuur
voorkomen, worden omgezet in simpele
synthesische gassen zonder vorming van
toxische producten als dioxines of
furanen. Anorganische componenten,
verbindingen zonder koolstofketens,
worden gesmolten tot een niet-toxische
lava-achtige materie. De energie-inhoud
van het afval wordt gerecupereerd in het
synthetisch gas. Dat kan gebruikt worden
voor de productie van groene elektriciteit,
warmte, waterstof of omgezet worden in
methanol, de grondstof voor synthetische
brandstoffen als biodiesel. De kwaliteit
van het geproduceerde syngas wordt
gecontroleerd met behulp van niet-
thermische atmosferische plasma’s, wat
een unieke en zuinige oplossing biedt
voor de gecombineerde en gelijktijdige
verwijdering van alle contaminanten.”

”Door de vele voordelen wordt op dit
moment samen met de industrie een
uniek en ambitieus onderzoeksproject
‘Plasma-totaalbehandeling van afval’
voorbereid aan de Academie der
Wetenschappen in Praag en aan de
Universiteit Gent. Het is dat onderzoek
dat nu onderscheiden wordt. “

Zeewater
SCHAMPER: Naast de plasma-
totaalbehandeling van afval, werd in
het perscommuniqué ook uw
jarenlange inzet voor de kernfusie
gelauwerd.
Guido Van Oost: “Kernfusie is een
verbeterde vorm van nucleaire energie.
Het principe rust op de versmelting van
de lichtste elementen, zijnde varianten
van doordeweeks waterstof, tot een
zwaarder element met vrijmaking van een
enorme hoeveelheid energie. Normaal
gezien zou de kernfusie een veilige
energiebron moeten zijn met geringe
milieubelasting. Bovendien is die
energiebron schier onuitputtelijk aange-
zien waterstof in overvloed in zeewater
aanwezig is. Het onderzoek zit nu in de
ontwikkelingsfase. De eerste bruikbare
waterstofelektriciteitscentrale zal nog
enkele decennia op zich laten wachten.”

Turbulent
SCHAMPER: Hoe werken u en uw
Gentse collega’s mee aan die
ontwikkeling?
Guido Van Oost: “Met zes onderzoekers
van de Vakgroep Toegepaste Fysica
werken we aan de magnetische
kernfusiereactor Textor van het
Forschungs Zentrum Juelich in Duitsland.
Daarop doen we spectroscopisch onder-
zoek en sondemetingen. We onder-
zoeken bijvoorbeeld de invloed van
elektrische velden op het proces. Ook
met andere nationale en internationale
onderzoeksinstellingen werken we
samen, zoals met het SCK Mol voor de
fusietechnologie en met Sint-Petersburg,
Praag, Kharkov, Innsbruck, Lissabon,
noem maar op.”
”Ikzelf zit al lang in de branche. Voor ik in
1999 naar de UGent kwam, werkte ik al
op de Koninklijke Militaire School en in
het Forschungszentrum Juelich. Ik steun
ook al jaren het fusieonderzoek in
Rusland vanuit de EU. Dat wordt
gecoördineerd binnen de INTAS-
projecten: Europese Oost-West-
coöperatie tussen de EU en
geestesgenoten enerzijds en de ex-
Sovjetlanden anderzijds. Onlangs nog
heb ik een onderzoek op turbulentie in
magnetisch opgesloten plasma’s geleid.”

Voor de geïnteresseerden laat de VVN
professor Van Oost op 19 november om
19u45 in auditorum Plateau E aan het
woord.
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Pieter Everaerts

Op 15 november wordt professor Guido Van Oost in Sint-
Petersburg bekroond voor een uniek afvalverwerkings-

project. Niet zo vreemd, mocht prof Van Oost geen plasmafysicus
zijn tenminste. Na ons vuilnis te hebben doorsnuffeld op zoek
naar plasma, kwamen we van een kale reis thuis en kozen we de
gemakkelijkste oplossing: zelf naar de professor stappen in de
hoop die Gordiaanse knoop te ontrafelen en eindelijk tot de kern
van zijn eredoctoraat door te dringen.

Plasmatisch afval onderscheidenPlasmatisch afval onderscheiden
En ge kunt er uw schoenen mee poetsen!En ge kunt er uw schoenen mee poetsen!

Wetenschap



Iedereen die me kent, weet dat ik een
bedaard mens ben. Ik kan gerust een
conversatie met u voeren zonder een
klad zaadcellen op uw débardeur achter
te laten. Maar wanneer de Seatsniffers in
town wezen, verander ik in een gevaarlijk
gesticulerende klomp zweet en mannelijk
branie, waarvoor zelfs de ruimste
boxershort ietwat knelt. De fantastische
kluit bluesrockers streek onlangs neer in
het Gentse, en wij mochten daar toch niet
ontbreken. Een gesprek met de leider van
de horde.

SCHAMPER: In het buitenland zijn
jullie behoorlijk populair. Jullie werden
al veel gevraagd op festivals en
speelden op dezelfde affiche met
mensen als Bo Diddley,... Hier blijven
jullie relatief onbekend. Wat scheelt er
toch aan de rock & roll in Vlaanderen?
Walter Broes: “Och, ik denk dat in België
best wel veel mensen onze naam
kennen, al was het maar vanwege onze
anciënniteit. En in het buitenland ben je
sowieso exotisch, wat de mensen al heel
wat interessanter vinden (grijnst). We
hebben geen klagen in België, het is
gewoon een slechte tijd voor dit soort
muziek. Overal in Europa maakt de
rootsmuziek dit mee. Dan ben je aan-
gewezen op de fanatici. Het leuke
daaraan is dat ze fanatiek zijn (lacht). We
hebben nooit een echte doorbraak
gekend zoals grote popgroepen aange-
zien we nu eenmaal geen popmuziek
spelen. En wij hebben nooit op Werchter
of Pukkelpop gestaan. Onze muziek
hoort daar niet thuis.”

SCHAMPER: Waarom zou het zo
slecht gaan met de rootsrock?
Broes: “Eigenlijk gaat het om cyclussen.
Toen we begonnen was rootsrock wel
populair in België maar plotseling werd
onze radio helemaal geformat. Zo is
Studio Brussel duidelijk een jongeren-
zender geworden wat format betreft.
Daardoor vallen wij en een heleboel
andere bands uit de boot. Dat is een
Amerikaans fenomeen en cultureel is
Europa een beetje de 51st state. Dat
formatten heeft verstrekkende gevolgen:
eerst wordt Rootstown van de radio
gehaald, en dan denkt men: ‘Och ja, dan

moet de liefhebber maar naar z’n platen
luisteren’. In de praktijk betekent het dat
een nationaal forum dat nieuwe releases
aankondigt, wegvalt. De liefhebber is dan
aangewezen op het internet, of officieuze
tijdschriften. Ik denk dat door die
formatting een heleboel muziek die een
beetje tussen de cracks valt, niet bijster
goed scoort.”

SCHAMPER: Eén van je grote
voorbeelden, Johnny Burnette, heeft
een oeuvre dat in de loop der tijd
steeds softer wordt. Ook bij jullie merk
ik dat de laatste cd (Shakedown) heel
wat minder ruig klinkt, vergeleken bij
de eerste. Is dat een vaste evolutie
binnen de rock & roll?
Broes: “Nee, dat zijn twee verschillende
zaken. Je mag immers niet vergeten dat
rock ‘n’ roll in die tijd bijzonder
commercieel was. Momenteel is die
muziek echt underdog, maar toen kwam
er meer en meer vraag naar knappe
mannen met vetkuiven die gevoelige
ballads zongen. Doordat die mensen bij
grote labels tekenden, is die muziek
softer geworden . In ons geval denk ik dat
het toeval is, want er staan op onze
tweede cd (All of This, nvdr) ruigere
dingen dan op onze eerste cd.”

”Shakedown is een wat ongelukkige
plaat, aangezien we niet erg tevreden zijn
over hoe die klinkt. De ietwat subtielere
klank heeft er misschien mee te maken
dat we al een beetje ouder, en als mens
dus net iets subtieler, geworden zijn, een
beetje wijsheid en ambacht rijker. In het
geval van Shakedown was het ook meer
een technische kwestie. Die plaat is
opgenomen in een studio die niet bepaald
ideaal was.”

SCHAMPER: Vergeleken met
compositorisch hoogstaande groepen
als Pink Floyd, zijn rock & roll-groepen
vaak vrij basic. Wat is het geheim om
uit de band te springen in de rock &
roll?
Broes: “Goed zijn. Veel Pink Floyd-
nummers hangen aan elkaar van de
overdubs en de studio trickery. Als je die
weghaalt en je speelt zo’n nummer op
een piano of een akoestische gitaar, dan
blijft daar vaak niet zoveel meer van over
(lacht). Ik vind originaliteit bovendien
zwaar overschat. Het is iets dat de media
eist van artiesten, maar waar artiesten
zelf niet zo mee zitten. Ik heb meer
behoefte aan iets moois en echts, dan
iets nieuws. Maar origineel? Who gives a
fuck? Dat is een verkoopswoord
geworden, het heeft zijn inhoud verloren.
Uiteindelijk zijn wij in ons vakgebied
redelijk origineel omdat we zowel de
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De Seatsniffers als blu

‘Originaliteit zal m

Irak gaat momenteel door een zware crisis, maar aan de
Seatsniffers zal het in elk geval niet liggen. De olijke bende

rootsrockers verbruikte tankerladingen motorolie om hun
vetkuiven in orde te krijgen en rockt bij elk optreden als de
beesten.

Broes: ‘Door de vraag naar knappe mannen met vetkuiven die
gevoelige ballads zingen, is de rootsrock soft geworden.’

Walter Broes: ‘Wij zijn
aangewezen op fanatici’



Ramones als Johnny Burnette gebruiken
als inspiratie. Dat is spontaan gebeurd,
dat is niet bepaald dwangmatig ontstaan.
Misschien ben ik origineel omdat ik
beiden als inspiratiebron gebruik maar
wat eruit komt, is dan weer niet zo
verdomd origineel. Dat zal mij worst
wezen. Zolang het maar de moeite waard
is.”

SCHAMPER: Je hebt deze zomer
enkele keren samengespeeld met
Jason Ringenburg, van Jason & the
Scorchers. Beïnvloedden jullie elkaar?
Broes: “Ja, ten dele. Wij stonden wel met
de hele band achter Jason, en waren dus
redelijk in het voordeel. Met ons klonk
Jason veel meer zoals op zijn eerste
platen. Op zijn latere platen ging hij
immers enkel harder en meer naar de
metal, en dat vond hij niet bepaald leuk.
Ik, Piet (De Houwer, drummer, nvdr) en
Bop (De Houwer, vroegere bassist, nvdr)
hebben deze zomer met Jason in Spanje
gespeeld. Toen hebben we daar een
eigen draai aan gegeven. Jason vond dat
bijzonder leuk. Hij is nu ook al een beetje
ouder en rustiger geworden. (grijnst) Hij is
geen twintig meer.”

SCHAMPER: ‘Absolutely Sweet Marie’
klonk bij jullie veel hoekiger vergele-
ken met de Scorchers-versie. Denk je
dat rootsrock tegenwoordig in Europa
veel rootsier klinkt, vergeleken met de
States?
Broes: “Dat is altijd al zo geweest.
Europa is daar altijd al heel maniakaal in
geweest, al vanaf die muziek bestond.
Daar zit een sterke ‘het gras is altijd
groener-reflex’ in. Europeanen doen over
het algemeen veel fanatieker over
Amerikanen dan Amerikanen zelf.
Amerikanen zitten namelijk met de
consumptiecultuur die daar al sinds de
Tweede Wereldoorlog king is. Omdat ze
op die consumptietrip zitten, zijn ze
bijzonder slecht in het catalogiseren van
hun twintigste-eeuwse cultuur. Neem nu
Jason & the Scorchers: die platen zijn niet
meer te krijgen, die komen zelfs niet meer
uit op cd. Die band heeft nochtans veel
bewezen en een hele generatie nieuwe
bands beïnvloed. Niets mee te maken:
het is voorbij. In Europa komt zoiets in
een museum, in de States haal je hooguit
Happy Days. Het is iets cute uit het
verleden, maar wie er veel aandacht aan
besteedt, is niet goed bij zijn hoofd.
Mensen die boeken schrijven of research
doen naar Amerikaanse muziek zijn
meestal Europeanen, of heel atypische

Amerikanen, zoals Ry Cooder.”

SCHAMPER: Zit er waarheid in het
stereotiep dat je door low profile te
blijven ook je eigen sound kan blijven
maken en beheersen?
Broes: “Ja en neen. Een kleine
platenfirma met een klein budget, dat laat
veel vrijheid. Maar als je in het gebied
komt waar de platenfirma zich begint te
moeien, moet je echt al popmuziek
spelen. Als je gaat zagen bij een major
om een plaat te mogen opnemen, krijg je
te horen: ‘Ja, maar dan moet het zus en
zo zijn’. Daar hebben we geen zin in.
Tegelijkertijd merk je dat hoe klein ons
wereldje ook mag zijn, we toch
verwachtingen scheppen bij ons publiek.
Onze laatste plaat klonk heel anders dan
ons vorig werk, wat ons niet overal in
dank afgenomen werd. Ik dacht dat we
nog altijd dezelfde band waren, maar die
reacties waren zeker niet zo goed als ik
verwacht had (grijnst).”

SCHAMPER: Ik hoor bedroevend
weinig goeie vrouwen in de rootsrock.
Welke rootsrockende vrouwen vind je
zelf uit de band springen?
Broes: “Tja, de moeder, nietwaar,
Emmylou Harris. En sowieso die hele
fifties-generatie rockabilly-zangeressen.”

SCHAMPER: Denk je dat een
rootsrocker zo sterk tot een stereotype
van testosteronbal gemaakt is dat het
bijna geen vrouw meer kan zijn?
Broes: “Neen, misschien kun je dat bij de

donkere R&B stellen, maar als je naar de
country kijkt, kom je plots veel meer
vrouwen tegen. En dat al sinds de jaren
’30. Maar ja, de 16-jarige metalhead
koopt een gitaar, het grietje een
poëziealbum of make-up. Maar ze
bestaan. Er zijn toch ook veel vrouwelijke
punkers, bijvoorbeeld Nashville Pussy.
De jaren zijn er inderdaad minder
frontvrouwen in de rock. Bovendien lopen
er ook erg veel vrouwen rond die veel
meer macho zijn dan ikzelf. Maar als een
vrouw er enigszins leuk uitziet, en een
goeie stem heeft, moet ze al half gek zijn
om in een rootsrockband te spelen en in
dit soort backstages te zitten. Maak dan
een popplaat en verdien veel geld. Mocht
ik een aantrekkelijke vrouw zijn, dan zou
ik een danceplaat maken. Om de huur te
betalen en niet in dit soort tochtige
hokken te hoeven zitten.”

SCHAMPER: Hoe zie je de Seatsniffers
nu verder evolueren?
Broes: “Tja, blijven gaan zoals we nu
gaan en langzaam proberen zoveel
mogelijk van Europa te bereiken. En dan
blijft de grote vraag voor de toekomst:
Amerika. Gaan we dat proberen of niet?
Artistiek zouden we het zeker
aankunnen, het is alleen de vraag of het
logistiek en financieel haalbaar is. Wij zijn
Hooverphonic niet, wij hebben geen
groot bedrijf dat ons steunt. Maar dat is
wel het vage toekomstplan.”
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luesrockend glijmiddel

mij worst wezen’

Gert

Broes: ‘Was ik een aantrekkelijke vrouw zijn,
dan maakte ik een danceplaat om de huur te betalen.’
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“Geen leven zonder dubbelleven”, begint
Tim Parks zijn ‘Rechter Savage’. Tenzij je
je jeugd als lijmsnuivertje in de sloppen
van Rio de Janeiro doorbracht, rinkelt er
wel een belletje. Parks maakt er absoluut
geen geheim van dat zijn nieuwe roman
voornamelijk over het ontsluieren en
versmelten van die levens zal gaan. Een
beetje overmoedig misschien, maar de
auteur is allang geen jonge vis meer in
het water van de literatuur: een nominatie
voor de Booker Prize kan wel tellen als
literaire ontmaagding. Hij toont in zijn mix
van thriller en psychologische roman dat
hij het verhaal ook zonder dat element
van verrassing makkelijk staande houdt.
Bovendien blijft de vaart er zowel in de
wereld binnen als buiten het hoofd van
zijn hoofdpersonage stevig in, zodat
Rechter Savage nauwelijks dode
momenten kent. Een hele prestatie voor

een klepper van zowat vierhonderd
bladzijden.

Dat de auteur een rechter kiest als
makkelijke prooi voor zijn spelletje tussen
waarheid en leugen is hem bij deze graag
vergeven. Parks weet zijn evidente keuze
immers met zoveel verve in te kleden dat
ze nauwelijks stoort en na verloop van tijd
zelfs de enige goede lijkt. We treffen de
zwarte Daniel Savage vlak na zijn
benoeming tot rechter aan op de drempel
van een nieuw leven, waarin hij zijn
verleden als wereldkampioen scheve
schaats eindelijk achter zich hoopt te
laten. Dat pakt, hoe kan het ook anders,
niet helemaal uit zoals hij gehoopt had.
Tot zover een verhaal dat nauwelijks
boven dat van een derderangsroman
uitsteekt. Parks verheft dat banale
gegeven echter door zijn in korte zinnen

gebalde meesterschap en vooral door
zijn revolutionaire inval om gedachten en
uitspraken niet langer tussen
aanhalingstekens, maar als gewone tekst
weer te geven. Dat verbetert de
leesbaarheid van ‘Rechter Savage’ er niet
op maar creëert wel een meeslepend en
verwarrend samenvloeien dat perfect bij
het verhaal aansluit.

Wel jammer dat de in het schone Verona
residerende Brit wat al te duidelijk
bruggen over de Atlantische Oceaan
bouwt om de grotere afzetmarkt aldaar te
kunnen bereiken. De tegenstelling tussen
blank en zwart, met daarop aansluitend
die tussen rijk en arm waar in deze roman
zo kwistig mee gestrooid wordt, het wat
opgeklopte gefilosofeer over Goed en
Kwaad, ze doen in de ogen van de lezer
aan deze kant van de plas misschien wat
vreemd aan. Gelukkig overstijgt ‘Rechter
Parks’ moeiteloos die kleine
mankementjes en vecht het zich naar een
verdiend plaatsje op mijn boekenplank.

De opmars van vertaalde Angelsaksische literatuur in onze
boekhandels lijkt niet stoppen. Uit de gigantische hoop

modder die dat helaas maar al te vaak oplevert, viste Schamper
voor jou echter een prachtig diamantje: Rechter Savage van Tim
Parks.

…and Justice for All! BOEK
Rechter Savage

Dries

Het zal je maar overkomen.
In een acute vlaag van
weemoed smokkel je jezelf
het bos in en na of tijdens
een stevige wandeling raakt
je been geklemd tussen de
kaakspieren van een
besmette vierpoter. In dat
geval resten je slechts twee
mogelijkheden: ofwel zink je
weg in een diepe depressie,
ofwel probeer je de ziekte
respectvol te koesteren.
Omdat psychiaters,
psychologen en ander
psychogespuis te veel geld
kosten, kies je resoluut voor
de tweede optie.

Er bestaat één fundamentele
regel om je virus met wat
liefde te onderhouden: loving
is becoming. Het is van
cruciaal belang dat je je gaat
documenteren. Ga te rade bij
de hond van de buren of huur
boeiende video’s over de
desbetreffende carnivoor. Na
wat oefenen zul je gauw tot
de constatatie komen dat

blaffen, apporteren, bijten,
vlooien wegkrabben, de sofa
onderschijten, eten, slapen,…
een sinecure is. Die kunstjes
vormen de facto geen partij
voor de volleerde hond die je
ondertussen bent. Het tempo
moet in eerste instantie
serieus worden opgedreven.
Na dit stadium te hebben
doorlopen, moet je dat
gedrag in een zo onlogisch
mogelijke volgorde
tentoonstellen, bij voorkeur in
het openbaar. Want ziek zijn
is niets om je over te
schamen. Je kan pas een
ziekte overwinnen als je
ermee leert leven.

Doch, honds zijn impliceert
meer dan alleen dat
oppervlakkig vertoon. Om je
beter in te leven in
hondsdolheid moet je tevens
een paar levensvisies
herzien. Eerst en vooral: leer
van je afbijten. Laat niet met
je sollen. Je bent een hond.
Honden zijn van nature uit

bazig en dulden geen
tegenspraak. Laat ze maar
eens zien door welk ras je
besmet bent. Je hebt
helemaal niemand nodig en
als iemand ooit van plan zou
zijn je een handje toe te
steken, zet er dan maar je
tanden in. Zo zie je maar:
ziekte heeft niet
noodzakelijkerwijs met
verzwakking en hulpeloosheid
te maken. Integendeel, het
machtsgevoel dat bij elk
agressieaanval door je
lichaam zindert, evoceert een
heroïsch gevoel van
verzadiging. Bovendien blijkt
het schuim dat op je lippen
vloeit een ideaal goedje om je
haar mee te wassen.

Eenmaal je gebeten bent
door rabiës, lacht de
toekomst je toe. Dankzij je
uiterst adequate
blaftechnieken en je
schrikbarende
agressieaanvallen,
gecombineerd met dat

eeuwige hondse egoïsme van
je is een voorname positie in
een rechtse politieke partij
vlug in de wacht gesleept.
Hondsdolheid is echter
dodelijk en na enkele
glorierijke represailles leg je
er geheid het botje bij neer.

Zo’n hondenleven is uiteraard
niet voor ieder van ons
weggelegd. Je moet onder
meer deelachtig zijn aan een
besmet beestenoffensief.
Akkoord, je hebt altijd
mensen die hun hond
maandenlang ziek maken en
dan onsportief hun been
uitsteken, hopend op een
beet. Die mensen zijn ’s
werelds grootste zielenpoten
en verdienen deze media-
aandacht niet.

Voor meer informatie, surf
naar www.rabies.com.

Hondsdolheid en hoe ermee om te gaan

Herr Kalki
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Huilende violen zonder litanieën

Stap het eerste het beste zichzelf
respecterende Gents café binnen en veel
kans dat je er zijn laatste album,
‘Birthmarks’, letterlijk grijs draait.
Degusteer vervolgens de klanken die uit
de geluidsinstallatie voortvloeien. Snuif
die huilende violen op, gecombineerd met
goed dansbare beats en deftig
onderbouwende, sobere baslijnen.
Bemerk mystieke levensverhalen
gezongen door een nasale stem en je
krijgt het ijzersterke concept te pakken.
De verkoopscijfers en de bemoedigende
schouderklopjes van David Bowie en
Joost Zweegers liegen er niet om.

Negentig
Zijn stijl? Een symbiose van verschillende

invloeden zonder dat het één richting
uitgaat. Niet zo dom bekeken, gezien er
op die manier altijd minstens één stijl
overblijft die de luisteraar aanspreekt.
Herken erin wat je zelf wilt, maar blijf in
godsnaam van de stopknop van die
stereo-installatie! Misschien is zijn muziek
het best te omschrijven als gevoels-
geladen en soms zweverige, weldoor-
dachte alternatieve rockmuziek. Verwacht
dus geen alles omverblaffende gitaar-
partijen, maar reken evenmin op slaap-
verwekkende, slappe litanieën. Goddaer
slaagt erin zijn eigen visie op goede
muziek over te brengen aan zijn publiek.

Aan ideeën heeft de man geen gebrek.
Voor het album ‘Birthmarks’ stapte hij de
studio binnen met negentig nummers.

Zijn eeuwige inspiratiebronnen
reflecteren ook in zijn vele
nevenprojecten. Denk maar aan de
soundtrack van ‘Sedes & Belli’, waarin hij
Jasper Steverlinck, Sarah Bettens en
Geike Arnaert betrok.

Portefeuille
Als je aan den lijve wilt ondervinden wat
de muziek van Ozark Henry zo
aantrekkelijk maakt, ga dan op 12
november naar de Handelsbeurs. Het
succes van de groep heeft jammer
genoeg invloed op je portefeuille. Kaarten
kosten 20 euro, maar zullen toch snel
uitverkocht zijn. Als je dat te duur vindt,
bedenk dan dat elke stijl die ze die avond
spelen, doorgerekend wordt. En anders
keer je maar terug naar Mars.

Ozark Henry speelt op 12 november
(20u15) in de Handelsbeurs, Kouter 29

De tentoonstelling maakt deel uit van een
gemeenschappelijk project van
Openluchtmuseum Bokrijk, MIAT
(Museum voor Industriële Archeologie en
Textiel) Gent en het Centrum Agrarische
Geschiedenis Leuven. “So what!?” zien
we u al denken. Inderdaad, maar hoe vult
een mens anders een informatieve
bespreking over een tentoonstelling met
varkens, schapen, geiten, konijnen,
kippen, paarden en – jawel – koeien? De
tentoonstelling probeert vooral informatie
te verschaffen over de geschiedenis van
het kweken van hoevedieren en over de
consumptie van vlees en andere dierlijke
producten in de 19de en 20ste eeuw.

Gaia
Naast dat informatieve luik besteedt de

tentoonstelling ook aandacht aan
maatschappelijke thema’s als
dierenwelzijn. Wereldverbeteraars die
dachten dat dieren het in de goeie ouwe
tijd veel beter hadden, zouden wel eens
vreemd kunnen opkijken. Ook andere
thema’s zoals rasselectie – denk maar
aan die afzichtelijke dikbilkoeien die
tegenwoordig in vele Vlaamse weiden
rondwaggelen –, voedselveiligheid en
voedselkeuring komen aan bod.

Frieten
Toegegeven, zonder in een saaie
uiteenzetting over de geschiedenis van
de veeteelt te vervallen, is er niet veel
over de tentoonstelling te vertellen. Dat
neemt niet weg dat ze erg interessant is.
We zouden, om deze bespreking in

schoonheid te eindigen, nog kunnen
opperen dat het de maatschappelijke
plicht is van elke overtuigde carnivoor om
een kijkje te gaan nemen in het MIAT. We
denken er bij het verslinden van een
sappige biefstuk namelijk niet meer over
na dat dat malse stukje vlees uit de billen
van een reusachtig dier met grote, ronde,
o zo lieve puilogen komt. Nou ja, je kan je
afvragen of dat wel zo erg is. Als ‘t maar
smaakt, nietwaar?

Enfin, de tentoonstelling is informatief,
goed opgebouwd en veelzijdig. Wat wil
een mens nog meer? Frieten bij zijn
biefstuk!

Deze tentoonstelling loopt nog tot 18
januari 2004 in het MIAT, Minnemeers 9.
Een ticket kost 3,5 euro. Het museum is
op maandag gesloten.

Ozark Henry, het alter ego van de ambitieuze Kortrijkse singer-
songwriter Piet Goddaer, komt na Werchter, Pukkelpop en

Marktrock binnenkort ook naar de Gentse Handelsbeurs. Driewerf
hoera en een olijk vreugdesprongetje! Je moet de voorbije jaren
al op Mars aan een project van de NASA meegewerkt hebben om
niet te weten wie en wat Ozark Henry is.

Waarom zegt een koe altijd boe? Al wie zich bezighoudt met
dergelijke belangrijke levensvragen moet een bezoekje

brengen aan het MIAT, waar een tentoonstelling loopt over
hoevedieren van vroeger en nu.

Driewerf hoera voor Ozark

Annelies Jeannin

Herr Kalki

Vlees in de wei – Lekker dier!?
Over koeien, kippen en varkens



De blaadjes vallen, de pellicule snort

Het is nu al goed zes jaar geleden dat de universitaire filmclub
voor het eerst haar deuren opende. Het was de
alomtegenwoordige Etienne Vermeersch die de faculteiten
Letteren en Wijsbegeerte en Politieke en Sociale Weten-
schappen, elk met vakken over film- en beeldcultuur in hun
curriculum, bij elkaar bracht. Samen met culturele partners van
buiten de universiteit zorgen ze naar eigen zeggen voor een
eerlijke confrontatie van het canon met de moderne beeldcultuur
en dat met de “warme, als van emotie bevende tekstuur van
filmpellicule”. Een nobel streven waar wij hen als studenten op
onze knieën mogen voor danken.

Dit najaar doen ze er nog een schepje bovenop met twee
speciale, wetenschappelijk verantwoorde filmreeksen. De
Vakgroep Theaterwetenschappen programmeert een twaalftal
prenten onder de noemer Culturele Identiteiten en Artistieke
Creativiteit. Van documentaires over de Inuït uit de jaren twintig,
over Sovjet-propaganda, tot Blue Velvet: het passeert allemaal
de revue. Rode draad is, zoals de naam al doet vermoeden, het
begrip identiteit. Of om het met ietwat duurdere woorden te

zeggen: de zoektocht naar “de betekenis van ‘culturele’,
‘nationale’ en ‘multiculturele’ identiteiten binnen de visuele
cultuur en de problematiek van de toenemende intolerantie ten
opzichte van ‘het andere’ in onze maatschappij”. Lekker
postmodern als je het ons vraagt. Om het helemaal af te maken
wordt er bij enkele stomme films voor pianobegeleiding gezorgd,
geheel en al live. Speciaal voor u!

Ook de opleiding Geschiedenis laat zich niet onbetuigd. In
samenwerking met de Werkgroep Film- en Televisistudies
organiseert ze een reeks vertoningen en lezingen onder de titel
‘Based Upon A True Story’. Wees gerust, om uiteindelijk door
alcoholische dingo’s met een genderprobleem gered te worden.
Integendeel, het gaat om degelijke films van gerenomeerde
regisseurs. Tweemaal Kubrick (Spartacus en Paths of Glory),
éénmaal Oliver Stone (Platoon) en nog enkele films van minder
goden (onder andere Luc Bessons Jeanne D’Arc). Elke film
wordt ook ingeleid door een lezing die aansluit bij het thema van
de film. De meeste sprekers zijn docenten van onze alma mater
(professor Paul Verhaeghe, professor Herbert Verreth, dr.
Roel Vande Winkel), maar er zullen ook gastsprekers uit
Leuven en Brussel hun opwachting maken. De lezingen zijn
volkomen gratis – met azijn vangt men nu eenmaal geen vlieg –
laat staan apathische studenten, en beginnen rond een uur of
zes.

Het bescheiden succes van Jonathan Demmes recentste, op
de nouvelle vague geïnspireerde ‘The truth about Charlie’ moet
de programmatoren van de filmclub aan het denken gezet
hebben. Want, niemand minder dan François Truffaut, één van
de godfathers van het genre, krijgt een, al bij al eerder
bescheiden, hommage aangeboden. Zij die graag grote cultuur
opsnuiven, kunnen zich in december verheugen op ‘Les 400
Coups’ en ‘Jules et Jim’’. Een uitgelezen kans om eindelijk mee
te praten met het hippe spul in de foyer van de Vooruit.

Bent u ook zo iemand die nachtenlang kan liggen woelen en
tobben, denkende aan die arme nitraatcelluloid die brandbaar
zit te wezen in duffe archieven, wetende van zichzelf dat ze één
dezer tot zelfontbranding zal overgaan in je reinste X-files stijl?
Vreest dan niet, want de Vakgroep Communicatieweten-
schappen heeft in een daad van ongekende ridderlijkheid
samen met het Koninklijk Filmarchief ettelijke meters nitraatfilm
overgezet op oerdegelijke veiligheidsfilm. De resultaten en
enkele waarschijnlijk ongemeend boeiende uiteenzettingen
over het gebruikte procedure worden voorgesteld op 16
december. Allen daarheen!

Data, prijzen en programma zijn te vinden op http://www.film-
plateau.ugent.be, de zaal zelf bevindt zich op de Paddenhoek 3
(voor de geografisch minder begaafden is er http://www.gent.be
/stadsplan).

De Paddenhoek, diep verscholen in de
Gentse binnenstad, herbergt een vaak

vergeten pareltje: de universitaire filmclub Film
Plateau. Ver van alle Kinepolis-geweld draaien
enkele enthousiastelingen hier een mix van de
betere hedendaagse film en vergeten pareltjes
uit meer dan honderd jaar filmgeschiedenis.
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Matthias H.T. Jacxsens

Herfst bij Film Plateau

Het gaat niet over tv-drama’s
waarin autistische baby’s
in vergiftigde waterputten vallen 

advertentie



R E S T A U R A N T

Voor wie hem nog niet kent: Jerome
Bloks is een atypische detective die
heel wat minder stoer is dan zijn naam
en beroep doen vermoeden. Hij rookt
niet, hij drinkt niet en wegens gebrek
aan rijbewijs verplaatst hij zich steevast
met een bromfiets die om de haverklap
gestolen wordt. Maar onder zijn wat
sullige uiterlijk schuilt een sluw man.

In dit verhaal schakelt een knappe
jongedame Jerome in om de man op te
sporen van wie ze zwanger is, want die
blijkt na een relatie van één jaar plots
spoorloos te zijn. Erg veel weet de
jonge deerne echter niet te vertellen
over haar droomprins: zijn voornaam is

Benoît en hij rijdt met
een Ferrari. Met dat

beetje informatie
en de hulp van
de jonge
priester Arthur

slaagt Jerome erin de man op te
sporen. Maar dan blijkt het verhaal van
zijn cliënte niet helemaal te kloppen. Is
de jongedame een mythomane of is er
meer aan de hand?

Het album toont duidelijk aan dat
tekenaar-scenarist Dodier na zeventien
albums nog altijd plezier beleeft aan zijn
vak. Het verhaal verloopt zoals
gewoonlijk vrij rustig, zonder daarbij
aan spanning in te boeten. Het enige
waar de auteur wat moeite mee heeft,
is zich aan het standaard aantal
pagina’s te houden, zodat dit album
vierenvijftig bladzijden telt in plaats van
de gebruikelijke zesenveertig. In dit
geval is dat gelukkig een pluspunt.

De tekeningen getuigen van een knap
staaltje vakmanschap. Dodier hanteert
een vrij realistische stijl, en heeft oog
voor details, zonder daarbij de helder-

heid van de pagina’s uit het oog te
verliezen. Ook de afwisseling in came-
rastandpunten is buitengewoon knap
gedaan.

Wie een gezellige, goed uitgewerkte
detective wil lezen, zit met dit album
goed. Ik zou zelfs de hele reeks aan
willen raden: de meeste albums van
Jerome Bloks zijn echt de moeite
waard.

Jerome K. Jerome Bloks 17: De
Marionet, door Dodier, uitgeverij
Dupuis. Verkrijgbaar bij Betty Boop,
Overpoortstraat 110
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Wat opvalt bij het binnenkomen van de
zaak is het warme interieur, dat uitnodigt
om een hartig gesprek boven een
dampende kom soep te voeren. Wie
alleen soep wenst te slurpen, kan
ondertussen lezen in de vele tijdschriften
die op de toog liggen.

Wij bestelden Vlaamse hutsepot met
worst, Hongaarse goulash en Indische
kerriesoep en om het wachten te
verzachten twee rode porto’s en een
sherry. Van de al genoemde soepen
vallen de eerste twee onder de categorie
‘maaltijdsoepen’ en de derde onder
‘gemixte soepen’. Op het menu staat ook
een ‘niet-gemixte soep’: koolsoep uit de
Périgord. Op de menukaart vind je welke
ingrediënten er gebruikt worden bij de
bereiding. Zo kom je te weten dat er in de
koolsoep uit de Périgord ondere andere
witte kool, wortel, ui en gerookte ham zit,
een lekkere vleesbouillon dus. Aan de
vegetariërs is ook gedacht, met onder

andere de vegetarische groentepot en
Franse ratatouille. Enkele andere soepen
op het menu: Zimbabwaanse pindasoep,
Oekraïense rodebietensoep en Noorse
zeemanssoep. Een soep van de maand
zorgt voor afwisseling in de al uitgebreide
kaart.
Haast en spoed is zelden goed en dat
weten ze bij Polola. “Lang gewacht en stil
gezwegen, nooit gedacht en toch
gekregen – weest geduldig, uw soep
komt zo” staat op de menukaart.
Overdreven lang hebben we niet moeten
wachten, verre van, maar dat kwam
waarschijnlijk omdat we iets voor 12 uur
binnenstapten.

De kerriesoep was voortreffelijk, net pittig
genoeg om mij een beetje in vuur en vlam
te zetten. De Hongaarse goulash was niet
minder voortreffelijk maar miste toch wat
Hongarije. De Vlaamse hutsepot met
worst was ook zeer lekker en vullend,
haast niet op te krijgen, maar had

‘stoemp met worst’ mogen heten. Dat je
er een portie mosterd bij kreeg, was dan
weer dik in orde!

Dat de soepen huisbereid zijn, smaak je.
De rookvrije omgeving zorgt voor alertere
smaakpapillen. Verder wordt iedere soep
geserveerd met drie grote stukken lekker
bruin of wit brood. Van de huisbereide
sappen hebben we niet geproefd, we zijn
niet zo’n sappige mensen.

De prijzen: een maaltijdsoep kost
gemiddeld 9 euro, een andere soep
ongeveer 5 euro. Misschien op het eerste
gezicht niet zo goedkoop, maar de
grootte van de kom en de stukken brood
maken het zijn prijs zeker waard!

Soep- en sapbar Polola is te vinden in de
Nederkouter op enkele stappen van het
Justitiepaleis. Meer info kun je verkrijgen
op 09/269.05.50. Tom en zijn charmante
dienster verwelkomen je elke dag van
11u30 tot 19u, behalve op zon- en
feestdagen.

Van soep word je kloek!

Karel Lambert

Rudy

Onze favoriete stripdetective Jerome Bloks is terug, en wel
in een schitterend album. Niet evident voor een reeks die

nu al achttien jaar meegaat.

S T R I P

Op één van de nog weinige zonnige middagen van oktober
begaven we ons naar soep- en sapbar Polola. Naar verluidt de

eerste soepbar van Gent. En ongetwijfeld een van de betere.

De marionet

Deze rubriek kwam tot stand dankzij stripwinkel
Betty Boop, Overpoortstraat 110.



In het bijzonder volgt de prent het reilen
en zeilen van twee van deze sukkelaars
in de Londense metropool. Okwe is een
Nigeriaanse dokter die in zijn thuisland
onterecht wordt beschuldigd van de
moord op zijn vrouw. Het andere
hoofdpersonage, Senay, wordt vertolkt
door Audrey Tautou, onze goeie ouwe
Amélie Poulain. Zij speelt een Turkse
schone die ervan droomt om ooit in The
Big Apple te geraken.

Okwe probeert te overleven door
overdag, lustig cocabladeren kauwend in
een poging om wakker te blijven, als
taxichauffeur te fungeren, en ‘s nachts
aan de bak te komen als deskboy in een
hotel, waar Senay ook werkt als
kamermeisje. In dat hotel komt het
verhaal al vlug in een stroomversnelling
terecht: bij het ontstoppen van een

toiletpot vindt Okwe een menselijk hart.
Omdat dat net één van die dingen is die
je niet verwacht in de gemiddelde
toiletpot – tenzij in die van resto de Brug
misschien – rept Okwe zich naar Mister
Juan, de kwaadaardige chef, meesterlijk
vertolkt door Sergi Lopez. Die lijkt niet
verrast door Okwe’s ontdekking, en
weigert zelfs de politie te verwittigen.

Stephen Frears weet op verdienstelijke
wijze Dirty en Pretty te combineren.
Hoewel de film handelt over duistere
zaakjes als organenhandel, sweatshops
en uitbuiting, hangt er toch een uiterst
charmant sfeertje over de hele prent. Dat
is voor een groot deel de verdienste van
Audrey Tautou, die Amélie Poulain blíjft
spelen. Ze is nog altijd het lieve,
onschuldige meisje met bakken charme
distrait die verloren loopt in de grote, boze

wereld. We zien haar wel uit een
heel andere hoek: aan de baas zijn sjarel
zuigend in het achterkamertje
bijvoorbeeld, of terwijl ze haar
Turkensnorreke afscheert.

Enige minpuntje is misschien dat het
kruisvaardersgehalte er wat te dik op ligt.
Soms wordt de film net ietwat te prekerig,
en de overdreven goedhartigheid van de
hoofdrolspelers haalt de
geloofwaardigheid wat naar beneden.
Perfecte mensen komt men nergens
tegen, beste Frears, zélfs niet op de
Schamper-redactie.

Over het algemeen is het een
erg geslaagde film, hoewel hij misschien
niet echt geschikt is voor de eerste de
beste vrolijke Frans. De hele opzet van
de prent is echter om wakker te
schudden, en daar slaagt Frears eerlijk
gezegd vrij aardig in.

’Dirty Pretty Things’ speelt in Studio
Skoop.

Neen, gij daar met uw begerige oogjes, in deze film gaat u géén
naakte medemens ontdekken. In plaats daarvan schildert

deze prent het portret van Diegenen Die We Niet Opmerken: de
honderdduizenden illegale vluchtelingen die in het Vrije Westen
hun geluk komen zoeken. En dat meestal niet vinden.

Intolerable Cruelty FFILMM

De Coen-broers zijn een begrip
geworden in zowel cinefiele kringen als
bij de grote productiehuizen. Bij de een
omdat hun films het medium elke
seconde op een hoger niveau tillen en bij
de ander omdat die films goed scoren bij
de box office. De formule waarmee ze
humor met hoogstaande cinema
combineren scoort zowel bij de liefhebber
van fijnzinnige auteurscinema als bij het
grote publiek. Met hun laatste film leek
dat enigszins anders uit te zullen draaien.
Het is hun duurste film tot nu toe, met
twee van de grootste Hollywood sterren
van dit moment. Waren de heren dan toch
door de knieën gegaan onder druk van de
almacht van de Hollywoodcinema?
Welneen, Intolerable Cruelty is een
onvervalste Coen van formaat.

George Clooney is (een van) de beste
acteur(s) die Hollywood op dit moment te
bieden heeft, wat helemaal onbetwistbaar
wordt wanneer hij carte blanche krijgt en
ongegeneerd zijn ding mag doen voor de
camera van de broertjes Coen. Wie de

film wat minder vond, maar toch heeft
genoten van O Brother Where Art Thou?,
weet nu waaraan dat kan liggen.
Inderdaad: Georgie ‘My hair!’ Clooney.
Zijn bekkentrekkerij (Cary Grant is nooit
weggeweest!) werkt aanstekelijk. Samen
met zijn minutieuze zin voor timing is dat
al meer dan de moeite waard om naar
Intolerable Cruelty te gaan kijken.
Hetzelfde geldt trouwens ook voor
Catherine Zeta-Jones. Koppel de
schijnbare négligence van die moordgriet
aan het talent van Clooney, en je krijgt
vuurwerk. Maar de film staat of valt niet
met de acteerprestaties alleen.

Buiten het toch nog verrassende slot,
heeft het scenario op het eerste gezicht
niet erg veel om het lijf. Schoonheid
Rexroth (Zeta-Jones) fladdert rond in rijke
kringen op zoek naar de man met de
meeste poen, trouwt ermee, om er
vervolgens even snel van te scheiden en
een royaal leven te leiden met de helft
van diens vermogen. Alles verloopt goed,
tot ze Massey (Clooney) op haar pad

tegenkomt. Hij wordt op handen
gedragen in het advocatenmilieu dankzij
zijn Massey pre-nup, een voorhuwelijks-
contract dat stinkend rijke mannen be-
schermt tegen fortuinjaagsters als Rex-
roth. Massey is er steenrijk mee ge-
worden, maar dreigt er zelf het slachtoffer
van te worden wanneer Rexroth hem in
haar klauwen probeert te krijgen.

Zelfs zonder in acht te houden dat de film
een ode is aan de screwballcomedy van
de jaren dertig en veertig is Intolerable
Cruelty een heel smaakvolle film. Dankzij
het briljante montagewerk, de scherpe
dialogen, de typische Coen-stempel op
eeuwenoude clichés, het opvoeren van
hilarische nevenpersonages en enkele
onvergetelijke scènes blijft de film een
van de beste platte komedies, screwball
of niet, die ondergetekende tot nu toe
zag. Misschien niet over de hele lijn
grappig – de pathetische momenten
horen er nu eenmaal bij – maar uitermate
genietbaar en elegant. Het blijft het
levensdoel van de Coen-broers film-
geschiedenis te schrijven, genre naar
keuze. I call baron Krauss von Espy!

Voor de tweede keer al mag George Clooney aantreden in een
film van Joel en Ethan Coen. Dat dat niet onopgemerkt

gebeurt, ligt opnieuw niet alleen aan diens lichtjes geniale
acteerstijl, maar evenzeer aan de prachtige mise-en-scène en
cinematografische finesse van het wonderduo.

JVdb

W.R.B. Haegebaert
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Dirty Pretty Things FFILMM



VLK Bloedserieus, Decascoop, 
HK Filmavond Erasmus, Home Vermeylen,
20u
KMF Sfeerzwemmen, GUSB, 20u50
VGK Film: Das Boot, de Brug
VTK Dansles 1, atelier burg ir-arch, 20u
LVSV Gespreksavond: Het kruitvat in het

Midden-Oosten, Notarisstraat 3, 20u

VLK Bloedserieus, Ledeganck
HK Yoga, Home Fabiola, 20u
VTK Kanpoolen, Pepsi Pool, 19u

VLK Bloedserieus, Boerenkot
HK Fuif That 70’s Show, Home Bertha, 21u
VAK Lezing Chris de Stoop over mensen-

handel, Blandijn, aud C, 20u
VRG Film: Hable con Ella, Universiteitsstraat
Germania, “Get Nuttts” Cocktail Party, 

VGK-fgen Herfstcantus, Salamander
VLK Bierbowling

WiNa Vertrek WiNa’s Wacky Weekend

GFK Happy Hour, Sala, 22u30 tot 23u30

VGK-flwi Kitsch
Chemica Doop, Salamander
Geologica Dansvoorstelling P. Gehmacher, Vooruit, 

20u
KK Fuif, Sioux

VGK Ouderavond
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C o l o f o nk r i n g e n  e n
c o n v e n t e n

AAGENDAA

Pfffff, godvedomme, wa peisde gulder wel?
wulder moe’n uuuuren zoe’en noar die
informoasse en gulder leest da nie. Flikkers!

Volledige agenda is te vinden op:
http://www.student.ugent.be
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Rechtzetting
In het artikel ‘Saai maar nuttig’ (Schamper 414) stonden
foutjes. Het telefoonnummer van de Sociale Dienst is
niet 09/264.70.74, maar 09/264.70.72 of 09/264.70.78.
Ook de openingsuren zijn gewijzigd: sinds 1 oktober is
er vrije consultatie tussen 8u30 en 12u en in de
namiddag kun je op afspraak langskomen. Gelukkig
bevindt de Sociale Dienst zich nog altijd op hetzelfde
adres, Sint-Pietersnieuwstraat 45. Pfioew. We komen er
goedkoop vanaf.

De redactie



AGENDACULTUUR

Maandag 3 november
Infosessie: “Hoe word ik een eminente, billijke dief?”:
steel uw eigen spullen in vier lessen, 19u, Muinkaai
10, inkom: uw geld of uw leven

Dinsdag 4 november
Concert: Skatalites, 20.15u, Handelsbeurs, Kouter 29,
13-19 euro
Theater: “De vrucht van hun arbeid”, 20.30u,
Publiekstheater, Minnemeers 8, 8-10 euro

Woensdag 5 november
Concert Arsenal, Buscemi, Dj Ultrasonic, 20.15 u,
Handelsbeurs, Kouter 29, 12.5-17.5 euro
Filmklassieker met live muziek: “Metropolis” van Fritz
Lang, 20.30u, De Rode Pomp Nieuwpoort 59, 5 euro

Donderdag 6 november
Concert: Vive la Fête, 20.15u, Handelsbeurs, Kouter
29, 12.5-18 euro
Concert: pianoconcert met Raymond Clarke, 20.30 u,
De Rode Pomp Nieuwpoort 59, 8.5-23 euro

Vrijdag 7 november
Concert: Virus B 23 (Bluesy Jazz & Sounds), 21.30u,
De Centrale, Kraamkindersstraat 2, 2 euro
Theater: “De tijd” door Emilia Galotti, 20u, Vooruit ,
Sint-Pietersnieuwstraat 23, 10-12 euro

Maandag 10 november
Stadsspel: “Zoek Waldo!”, vanaf 5.30 op alle mogelijke
plaatsen van het Gentse. Waldo dient te worden
uitgeleverd aan de stadsgevangenis van Gent. De
winnaar ontvangt de volledige prentencollectie van
Waldo

Dinsdag 11 november
Concert: The Mike Stern Band, 20.15 u, Handelsbeurs,
Kouter 29, 12.5-17.5 euro

Woensdag 12 november
Concert Ozark Henry, 20.15u, Handelsbeurs, Kouter
29, 20 euro
Theater: “Besmeurde witte laarsjes” van Pascale
Platel, 20u, Vooruit, 10-12 euro

Donderdag 13 november
Concert: Think of One met Brazilian project, 20u,
Vooruit, 7-10 euro
Theater: “Veldslag voor een man alleen”, Tom Lanoye
leest uit “De Monstertrilogie” en “Niemands land”,
20.30u, Publiekstheater Groot Huis, Sint-Baafsplein
17, 8-15 euro

Vrijdag 14 november
Muziek: cabaret, theater: revue 6! 20.30 u, Bij De
Vieze Gasten, Reinaertstraat 125, 5-20 euro
varia: campingtips voor terroristen, 
les 1: ‘Hoe blaas ik mijn matrassen op?’, 20u, Sint-
Pieternieuwstraat 45 

Schamper geeft 5 vrijkaarten weg van
elk concert van Logos

(www.logosfoundation.org). Schrijf ons
een kaartje of stuur een mailtje met uw

coördinaten naar
schamper@student.ugent.be

Gezocht

Mensen met zware problemen die hulp
willen van Tante Evelien. Schrijf of e-
mail ons en dan publiceren we jouw brief
samen met een passend antwoord. Hoe
zieliger, hoe beter. Ligt je grootmoeder
flatulerend op sterven, heeft je goudvis
syfilis, heb je last van chronische
maandstonden of priapisme? Mailen
maar! En vergeet niet naam en adres te
vermelden.

Schamper geeft 5 duotickets weg voor
de dansvoorstelling Stof in de

Kopergietery.

Stof is een choreografie van
Janni Van Goor met jongeren

uit de Theaterateliers.

Mail naar barbara@dekopergietery.org.

Tentoonstellingen

James voor allen, allen voor James (alternatief
fotowerk)
Tot zaterdag 29 november 2003
Open van wo. t/m za. van 14 tot 18u.
Galerie De Lege Ruimte, Citadellaan 48, gratis

Fototentoonstelling: Bart van Leuven en Rita
Gijbels
Tot zondag 16 november 2003
Open van 10 tot 18u. Gesloten op maandag.
Kunsthal Sint-Pietersabdij, Sint-Pietersplein 9,
gratis 

Force Italiane
Tot zondag 4 januari 2004
Open van 10 tot 18u. Gesloten op maandag,
SMAK, Citadelpark, 2-5 euro


