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wat de pot schaft
U heeft
het vastzelf
ook reeds
opgemerkt:
de stijging
met 50 fr.
per maaltijd voor
n i e t studenten, enlof niet-lager-personeel in
de resto’sJEen paar weken geleden werd
er door studenten (en personeel) betoogd,
o.a. tegen die ‘on rech tva a rd ig e’
verhoging van de maaltijdprijzen in de
studentenrestaurants. Immers, het zgn.
distributierecht is geboren, en dat
betekent een verhoging met 50 fr. per
maaltijd voor niet-RUG studenten en
hoger RUG-personeeL We gingen de
oorzaken van de selektieve prijsstijging
na bij Mare Bracke, verantwoordelijke
voor de studentenresto’s.
De eeuwige en enige echte oorzaak
van de hervormingen is het strukturele
tekort aan geld, met andere woorden, de
uitgaven die de inkomsten overstijgen.
Deze inkomsten zijn dubbel: enerzijds
zijn er de toelagen vanwege de overheid,
anderzijds inkomsten uit twee soorten
produkten: eten en kamers. Proportioneel
gezien kunnen we stellen dat de toelagen
dalen. De uitgaven kunnen geklasseerd
worden in 4 luiken: de personeelskost, de
(dalende!!) exploitatie- en beheerskosten,
de financiële lasten (nalatigheidsintresten, intresten op geleend geld,
intresten op fakturen die niet op tijd kunnen
betaald worden, intresten op vreemd
kapitaal om fakturen te kunnen betalen),
en last but not least de grondstofkosten.
De uitgaven worden steeds zwaarder,
ondanks een daling van het aantal
werknemers, voornamelijk toch door de
grote stijging van de personeelskosten,
door loonsverhogingen bij anciënniteit,
RSZ op jobstudenten... Deze grotere
uitgaven worden nietgecompenseerddoor
grotere toelagen (nu ongeveer 107 miljoen,
stijgend met plusminus 3%, terwijl de
totale personeelskosten geraamd worden
op 200 miljoen, stijgend met ongeveer
7%). Met andere woorden, als de resto’s
even goed draaien en even goed gerund
worden als het j aar tevoren, heeft men een
netto-tekort van 11 miljoen.

BEURS
Gezien de lage winstmarge van de
resto’s zijn die kwasi verplicht om op
omzet te werken. En op dat punt moet een
keuze gem aakt worden tussen het
aanhouden van de kwaliteit (de keuken
van de Gentse Universiteitbehoortvolgens
Mare Bracke tot één van de beste
grootkeukens van h et V laam se

landsgebied, de beste grondstoffen worden
gebruikt en er worden massa’s kontroles
op de kwaliteit doorgevoerd), of het
verlagen van die kwaliteitsgrens.
Een en ander resulteerde inhetvoors tel
selektiever te gaan werken en te maken
dat de middelen terecht zouden komen bij
wie het financieel gezien nodig heeft De
problemen die dit ste lt houden een
duidelijke vingerwijzing naar het huidige
politieke bestel in, en tonen aan dat het
huidige individuele systeem van
betoelaging totaal niet voldoet

geopteerd voor het andere alternatief om
in te gaan tegen de dalende inkomsten en
om de stijgende uitgaven de baas te
kunnen. De toekomstzal moeten uitwijzen
of de juiste keuzes gemaakt werden. In elk
geval kan nu al gesteld worden dat in dit
geval de UG-studenten niet het slachtoffer
worden van de prijsverhogingen, wat in
het verleden toch meermaals wél het geval
was. Denken wij maar aan de stijging met
50% van de prijs der koffiekoeken. Op dat
punt is al geen sprake meer van een sociaal
tarief voor studenten.

ALTERNATIEF 1

HOBU

B leef dus het probleem van het
strukturele verlies, geleden door de resto’s.
Twee mogelijke oplossingen werden naar
voren geschoven. Allereerst de theorie
van de variabele m eerw aarde. Het
principe is erg eenvoudig: hoe meer
mensen er in een gebouw kunnen, hoe
lager de kost van dat gebouw ligt. Idem
wat betreft de personeelskost of er nu 400
o f500 mensen moeten bediend worden...
Deze theorie draait om om zet, om
capaciteit om produktie. Dus eigenlijk
kan hier gesteld worden: buitenstaanders
(= extra verbruikers) betekenen extra
inkomsten, of, anders gesteld, ze brengen
een meerwaarde aan zonder de vaste kost
te verhogen.

G oed nieuw s voor de H O B U ’s
overigens: sinds 1 november mogen ook
zij in de stu d en ten resto ’s gaan
middagmalen tegen het gebruikelijke
studententarief. Dit vindt zijn oorzaak in
het akkoord dat gesloten werd met RNG
(Regionaal Netwerk Gent) dat zo’n 12000
studenten van een vijftiental instellingen
bundelt Ook deze instellingen krijgen
im m ers
bij
w et
v astg esteld e
maaltijdsubsidies, waarvan de bedoeling
in
de
richting
van
een
samenwerkingsakkoord gaat Evenwel
moet worden opgemerkt dat nog zo’n
7000 studenten uit de boot vallen omdat
het nu in de eerste nog gaat om een
projektfase. In de toekomst zullen ook
deze studenten kunnen genieten van het
‘normale’ tarief.

ALTERNATIEF 2
De andere stelling is de selektieve
theorie, gebaseerd op kwaliteitipv. omzet
“In feite worden subsidies toegekend in
funktie van de kost van elke maaltijd,
zodat wij(= de unief) eigenlijk maaltijden
subsidiëren van mensen uit een andere
doelgroep. Onze hoofdopdracht is de
demokratisering van hetHoger Onderwijs,
drempelverlagend werken, dus. “ Het is
nog zeer de vraag of personeel van de
unief enJof hun familie, ambtenaren van
het OCMW,enz. voldoen aan die
basisopdracht. Opgemerkt kan in elk geval
dat steuntrekkers, werklozen, ambtenaren
eigenlijk tot andere doelgroepen behoren,
onder de verantwoordelijkheid vallen van
andere instellingen. Cru gesteld: die
instellingen moeten dan zelf maar zorgen
voor..." Maar: “ze mogen komen, maar
dan moeten ze de to esla g (= het
distributierecht) betalen.”

EERSTE KEUS
En met die uitspraak belanden we
ineens bij de uiteindelijke keuze tussen de
twee alternatieven die gemaakt werd door
het Bestuurscollege. In tegenstelling tot
vroegere hervormingen (remember Het
Plan Van Espen dat de V ariabele
M eerw aardetoer opging), werd nu

e d i t o r i a a I
Na 299 nummers weid het toch weer de
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TE KOOP
Verder wordt als mogelijke oplossing
naar OCMW-steuntrekkers en andere
frekwente gebruikers van de resto’s toe,
gedacht aan een zgn. legitimatiekaart die
dan te koop zou worden aangeboden. Met
deze legitim atiekaart wordt dubbel
gescoord: primo er komt meer volk naar
de restaurants, dus meer inkomsten,
secundo dit extra-volk betaalt indirekt
dan nog meer ook.
En nog even d it approximately at the
time you’re reading this article, zal er een
nieuwe verkiezing gehouden worden
onder het (langgearmde kruim der)
studentengros
om
de
nieuw e
maaltijdkommissieleden aan te duiden, ‘t
Is maar dat u ‘t w eet medezeggingschap
dat niet misstaat op uw curriculum.

Tobias

Scham per 3®®
vrijdag 20 november 1992

Schamperishetofficiële, ongebonden
en pluralistische studentenblad van de
Universiteit G ent De redactie bestaat uit
vrijwilligers en komt elke dinsdag samen
om I9u00 in studentenhuis De Brug (op
het gelijkvloers), S t Pietersnieuwstraat
45. Schamper is telefonisch rechtstreeks
te bereiken op nummer091/64.70.87ofvia
het secretariaat van het studentenhuis op
nummer 091/64.70.85 (André Van De
Velde).
Lezersbrieven zijn welkom, naamloos
is prullenm and.
V erm eld ook
studierichting en jaar. Op grondig
gemotiveerd verzoek laten wij uw naam
weg.. Lezersbrieven dienen betrekking te
hebben op de studentenproblematiek en
de RUG in het algemeen of artikels in
Schamper in het bijzonder. De redactie
behoudt zich het recht voor ingezonden
stukken verkort weer te geven.

"Met de meiden niets dan last
Toen de
Gentse
universiteit
in
1817
o p g erich t
werd, was
het er heel
wat ru stig e r dan
vandaag. Niet alleen waren er heel wat
minder studenten, er waren vooral geen
meisjes. Dat zou nog lange tijd zo blijven.
Pas 65 jaar later, op 6 december1882 liet
de eerste studente zich aan de Gentse
Universiteit inschrijven. Je zou voor
minder in sinterklaas gaan geloven!
D aarm ee was ze n iet de eerste
vrouw elijke universiteitsstudente in
België, enkele van haar seksegenoten
hadden die stap reeds gezet. Aan de ULB
gebeurde dit in 1880/1881, aan de
universiteit te Luik in 1881/1882. Leuven
was slechts in .1920 toegankelijk voor
meisjesstudenten. Dat het zolang duurde
voor ook meisjes naar de universiteit
konden had verschillende oorzaken.

Sidonie
Ten eerste moest het wettelijke stelsel
van universitaire inschrijvingsvoorwaarden aangepast worden. Daarnaast
moesten ze ook de mogelijkheid krijgen
het voorbereidende middelbaar onderwijs
te volgen. Het zou pas de wet van 1876 op
het onderwijs zijn, die de vrouwen de
kans tot studeren bood, iets wat ze enkele
jaren later dan ook deden. Maar terug naar
1882. De eerste meisjesstudent aan de
Gentse Universiteitwas Sidonie Verhelst.
Zij had een opleiding voor onderwijzeres
gevolgd en was werkzaam in één van de
Gentse stadsscholen. Op 23-jarige leeftijd
liet deze Gentse kruideniersdochter zich
dan inschrijven aan de Universiteit waar
ze besloot natuurw etenschappen te
studeren. In de auditoria kreeg zij een
speciale plaats toegewezen: op de uiterste
hoek van de eerste rij, afgezonderd van de
45 andere kandidatuursstudenten. De
student die hetdichtstin haar aanwezigheid
mocht vertoeven, was Joseph Van Geyt.

onderbroken worden om de rust te
herstellen. De beroering onder de
studenten was groot Hoewel Sidonie er,
naar verluidt kalm en sereen bijzat
trachtten studenten haar briefjes in de
hand te stoppen. Een Roemeense (!)
student trok de stoute schoenen aan en
probeerde tussen Sidonie en Van Geyt
plaats te nemen. De anderen waren het
daar niet mee eens en het eindigde dan
ook met een handgemeen onder de
studenten. De academische overheden
werden gewaarschuwd en het onderwerp
kwam op dedagorde van de academieraad.

Straf
De Roemeense student moest zich
verantwoorden over zijn “Conduite
inconvenable envers Melle Verhelst” . De
beschuldiging luidde “d’avoirgravement
manqué au respect qu’il lui devait, en
essayant d’ établir avec elle un commerce
ép isto la ire, s ’efforçant, avec une
insistance blessante et par des moyens
peu délicats de lui faire parvenir une
lettre dont elle ne voulait pas”. Rector A.
Callier vroeg een strenge straf, “le bon
ordre dans l’université l’exige”. En hij
voegde er nog aan toe: “l'émotion est
grande parmi les étudiants et elle fait
craindre de nouveaux troubles, si bonne
et prom pte ju stice n ’est fa ite ” . De
Roemeense student kreeg één maand
schorsing. Het bericht werd daarenboven
ad valvas uitgehangen. Hoewel zij de
tweede kandidatuur met onderscheiding
afsloot, verliet Sidonie V erhelst de
u n iv ersiteit, zo d at de B russelse
onderwijzeres E. Leclercq in 1885 als
eerste vrouw te Gent afstudeerde.

Docente
Wat de eerste vrouwelijke docent aan
de Gentse Universiteit betreft werd het
wachten totin 1919.Toen werd I. Van der
Bracht aangesteld in het Hoger Instituut
voor Lichamelijke Opvoeding. Ze gaf er
de bijzondere m ethodenleer van de
Gymnastiek, afdeling vrouwen. In 1925
zou zij als eerste vrouw te Gent het
hoogleraarschap verwerven.

Meisjes !

Cisse

Haar tegenwoordigheid ging niet
onopgemerkt voorbij. Zo moesten de
lessen na een week herhaalde malen

* onder eigen verantwoordelijkheid
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SCHAMPER SPRAK MET...
HERMAN DE CONINCK !
29 oktober 1992. Vlaanderens
pulairste dichter, Herman de Coninck
(48), wordt ter gelegenheid van de
Middagen van de Literatuur in de
stadsbibliotheek van Gent geïnterviewd,
en leest voor uit eigen werk. H ij
debuteerde in 1969 met “De lenige
liefde”, een bundel die hem de Yangprijs opleverde. Later volgden nog onder
andere “Onbegonnen werk” en in 1991
“Enkelvoud”. Zijn laatste boek heet
evenw el “De fla p te k stle ze r”, een
verzameling essays over poëzie en
literatuur. Als dichter wordt de Coninck
onder de niei w-realisten geklasseerd.
Hij is hoofdredacteur van het literaire
magazine Nieuw Wereldtijdschift.
Terwijl de poëzieliefhebbers en
meisjesscholen het zaaltje verlaten,
vragen wij de dichter mee voor een
gesprek. We gaan zitten in een hoekje
van De Ijzer, tussen een rustig-de-krantlezende man en een viertal lustig
vloekende en op de tafel timmerende
kaarters. Herman de Coninck bestelteen
koffie en zal tijdens de komende veertig
minuten enkele sigaretten opsteken...
SCHAMPER: In uw essaybundel
gebruikt u nogal vaak het w oord
“puberpoëzie”...
DE C O N IN C K : D at w oord is
waarschuwend bedoeld, het geldt als het
ware ook voor een 45-jarige huismoeder
wiens man gaat lopen. Het gaat erom dat
grote gevoelens zelden grote poëzie geven.
Je moet afstand genomen hebben van je
gevoelens om ze goed in poëzie te kunnen
verwerken, want de lezer ervaart die
gevoelens op het moment dat hij erover
leest, zelf niet. Therapeutisch gezien kan
het misschien nuttig zijn om de grote
gevoelens te beschrijven, maar poëtisch
is het dat n iet Ik geef een voorbeeld:
regelrecht de liefde beschrijven gaat niet,
het moet gebeuren via alleszeggende
details: de sigaret in de asbak waar nog

wat lipstick van de ex-geliefde opzit Zulke
details zijn enorm belangrijk in poëzie,
net zoals in de beschrijving van het kind
dat in zee verdrinkt, heel pathetisch roept
“Red mij!” en daar onmiddellijk aan
toevoegt “En mijn schopje ook!” De
com binatie van pathetiek en platte
waarneming maakt poëzie.
S C H A M P E R : S c h r e e f u op
puberleeftijd zelf al poëzie?
DE CONINCK: Ja; het oudste gedicht
in mijn bundels schreef ik toen ik 19 was.
Het verscheen 6 jaar later in “De lenige
liefde”.
SCHAMPER: Is poëzie voor u een
spel, ofeenroeping, eensoort levenstaak?
DE CONINCK: Poëzie is eerder iets
wat ik af en toe doe als ik er tijd voor kan
maken. Dat kan wel eens een probleem
zijn. Nu komt er bijvoorbeeld net een
nieuw nummer uit (n.v.d.r.: v an het Nieuw
Wereldtijdschrift), en we zijn alweer volop
bezig met de voorbereiding van het
volgende nummer. Als dichter is het
trouwens bijna nergens mogelijk om
zonder bijkomend beroep te leven.
SCHAMPER: Defactor "tijd” is toch
een noodzakelijke voorwaarde in elk
creatief proces?
DE CONINCK: Inderdaad, de inhoud
moet vorm krijgen, je moet heel wat tijd
steken in meditatie. Poëzie heeft ook nog
op een tweede manier veel met tijd te
maken: het is telkens een poging om de
tijd stil te zetten, een protest tegen het
voorbijgaan van de dingen; bij andere
kunstvormen kan je dit ook terugvinden;
kijk maar naar de fotografie, waar het
eigenlijk de opzet is de tijd stil te zetten.
SCHAMPER: In zaken die u vroeger
schreef o f vertelde, menen wij toch een

DE CONINCK: Ik kreeg ooit eens
een gedicht toegestuurd waarvan de laatste
zin ronduit schitterend was, maar de rest

essay geschreven in “De flaptekstlezer”.
Het probleem kan je vergelijken met het
fenomeen van de Poire William’s. De

contradictie te zien: u heeft eens gezegd
dat de inhoud van een gedicht de vorm
bepaalt, terwijl u later beweerde dat het
onderw erp van de p o ëzie to ta a l
onbelangrijk is.

vond ik geforceerd. De man die het schreef
stuurde mij wat later een aangepaste versie
op, die ik weer niet volledig oké vond, en
zo ging het maar door; elke week werd het
gedicht veranderd enverbeterd. Over zo’n
gedicht dat zichzelf uitzuivert, heb ik een

grote peer kan onmogelijk door de smalle
flessehals; dus doetmen de fles al rond het
kleine vruchtje of rond de bloesem. Een
grote boodschap kan niet zomaar in een
gedicht; ze moet erin groeien.
SCHAMPER: Wat is het belang van
eenvoud in uw gedichten?
DE CONINCK: Er zijn verschillende
soorten eenvoud. Mijn eenvoud is niet die
van Phil Bosmans. Poëzie is proberen om
in zo weinig mogelijk woorden zo veel
mogelijk betekenissen te steken, de
woorden zo veel mogelijk lading mee te
geven.
S C H A M P E R : H eeft u nooit
geprobeerd uw poëzie op muziek te zetten ?
DE CONINCK: Ja, ik heb al enkele
liedjesteksten geschreven. Op de laatste
“Kinderen voor kinderen”-CD staat er
een tekst van mijn hand. Die is nogal
cynisch, maar men heeft er een zesjarigmeisjesstemmetje opgezet. Je hoort zo
dat het meisje niks van de tekst begrijpt.
Het liedje is een ramp.
SCHAMPER: U heeft Germaanse
filologie gestudeerd; welke invloed heeft
dit gehad op uw latere werk?
DE CONINCK: Ik heb mijn thesis
gem aakt over de poëziekritiek van
Vestdijk, de beste schrijver over poëzie in
de eerste helft van deze eeuw. Van die
m an heb ik veel geleerd. Z ulke
poëziekritiek is momenteel in Vlaanderen
ongeveer onbestaande. Als ik het niet af
en toe doe in De Morgen, gebeurt het daar
gewoon niet. In die stukjes breek ik
trouwens zelden nog schrijvers af; ik
bespreek alleen poëzie waarin ik me kan
inleven. Je kan veel beter over iets
schrijven wanneer je schrijft vanuit een
zekere sympathie.
SCHAMPER: Watishetvoornaamste
verschil tussen uw beginperiode en uw
huidige poëzie?

--------- Advertentie ------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gent culinair koploper
Boden de sociale voorzieningen
vroeger goedbedoelde faciliteiten aan
minder kapitaalkrachtige studenten, dan
heeft het marketings- en managementsdenken nu ook zijn intrede gedaan in de
sociale sektor. Het uitgangspunt is het
nastreven van een sociaal prijzenbeleid,
met een aanbod dat afgestemd is op de
behoeften van de student. Deze wordt als
konsument marktgericht benaderd, wat
hetduidelijkst totuiting komt in de aanpak
van de universitaire restaurants. De
universitaire m aaltijdvoorzieningen
bleken na al die jaren niet bijster aantrekkelijk meer te zijn. Het was dus hoog
tijd voorvemieuwing, die uitgaatvan een
individuele benadering waarbij de klant
zelf de kosten van zijn maaltijd bepaalt. In
de universitaire restaurants kan de student
een menu samenstellen dat beantwoordt
aan zijn eigen smaak, eetlust en financiële
middelen.
Ook de interne kwaliteitszorg kreeg
biezonder veel aandacht, wat onder meer
geleid
heeft
tot
de
nieuw e
bereidingsmetoden. Produktdifferentiatie
dient de klantenbinding te bevorderen en
de omzet te verzekeren. B ovendien werden
de restaurants opengesteld voor nietuniversitairen: een aanbod waarvan vooral
Hobu-studenten gebruik maken.

Variatie
De Universiteit Gent behoort op dat
terrein tot de Europese koplopers. De zes
over de stad verspeide restaurants krijgen
n iet
alleen
studenten
en
universiteitspersoneel over de vloer, maar
ook mensen uit overheidsdiensten,
OCMW-trekkers en gepensioneerden.
Daarenboven verzorgt de universiteit
maaltijden voor groepen die de stad
bezoeken; het menu wordt op bestelling
samengesteld volgens de wensen van de
klant. Dit alles gebeurt via de zelf
ontwikkelde metodevanvacuüm-verpakte
maaltijden, die een optimale versheid
garandeert en het ook mogelijk maakt
m aaltijden te serveren buiten de
universiteit.
Gemiddeld serveert men in de Gentse
universitaire restaurants 6000 warme
maaltijden per dag, of zowat 1,2 miljoen
per jaar. Dagelijks is er keuze uit drie
warme en twee koude schotels tegen
uiteenlopende prijzen (vanaf 70 frank tot
125 frank en meer). De dagschotels zijn
goed voor 65 procent van de omzet, de
snacks halen 25 procent Sinds er wat
varatie gebracht werd in de
ontbijtmogelijkheden ( Frans, Engels of

gewoon Vlaams) is de omzet daarvan
verdubbeld. T wee jaar geleden begon men
met het serveren van internationale
gerechten, minder met het oog op de
buitenlanders dan wel inspelend op de
groeiende interesse voor exotisch voedsel
in eigen land. Sinds een paar jaar bestaat
ook de mogelijkheid om vegetarisch te
eten. In een restaurant als de Overpoort
heeft de klant de keuze uit niet minder dan
65 verschillende warme schotels. Een
dergelijk gevarieerd aanbod is ook meer
en meer te vinden binnen de andere
universitaire leefgemeenschappen. Tot
slot nog een bijkomstigheid, die echter
niet onbelangrijk is voor de portemonnee:
de prijzenpolitiek van een universiteit
beïnvloedt de omgeving. Zo is het
algemeen bekend dat in de buurt van de
universitaire restaurants de goedkoopste
eetgelegenheden van de stad te vinden
zijn.
PS: Sinds 1 novem ber zijn alle
studenten één
(Universiteit-HOBURNG)
Bron: Knack Studentenjaarboek
'92-'93

DE CONINCK: Nu is veel van het
speelse eruit Als debutant krijg je steeds
een dubbele reactie: je poëzie is fris en
nieuw volgens sommigen, anderen
noemen het studentikoos (n.v.d.r.: Dit
laatste woord wordt hier uiteraard in
negatieve zin gebruikt). In mijn laatste
bundel probeer ik de meest elementaire
zaken weer te geven met zo weinig
mogelijk woorden.
SCHAMPER: Wordt men niet minder
rebels naarmate het ouder worden?
DE C O N IN C K : Jazeker, de
beginnende Humo-ploeg bijvoorbeeld was
jong en vastbesloten om de wereld te
veranderen. Later evolueer je naar het
idee dat het al goed is als je je eigen,
persoonlijke identiteit kan behouden.
SCHAMPER: Heeft u al een opvolger
kwa stijl ontdekt?
DE CONINCK: Ik krijg vaak poëzie
opgestuurd van mensen die dezelfde stijl
hanteren als ik; maar die gedichten
publiceer ik niet natuurlijk.
SCHAMPER: Wat vindt u over het
algemeen van de poëzie die jongeren u
toesturen?
DE CONINCK: Ik publiceer er zelden
iets van, want gewoonlijk hebben we maar
één dichter per nummer; datmaaktjaarlijks
een zestal dichters, zodat er een zeer
strenge selectie moet doorgevoerd worden.
Men stuurt trouwens niet zoveel meer op
omdat onze strenge beoordeling stilaan
bekend lijkt te worden. Ik schrijf wel veel
bem oedigende b riefjes naar jonge
dichters. Het gemiddeld niveau van de
toegezonden poëzie is trouwens gestegen.
SCHAMPER: Tenslotte nog enkele
korte vraagjes naar uw opinie; wat vindt
u van hermetische poëzie?
DE CONINCK: Ik ben tegen het
imago van de dichter als zonderling.
SCHAM PER: Wat vindt u van het
werk van Frans Denissen?
DE CONINCK: Ik heb maar enkele
v an zijn gedichten gelezen, sommige vond
ik zeer goed.
SC H A M PE R : Hoe beoordeelt u
intertextualiteit, zoals bij Christine
D ’Haen?
DECONINCK: Hetkomtnietovereen
met mijn opv atting v an schrijven, wat niet
wil zeggen dat het slecht is. De vind dat de
meest volmaakte versregel een regel is
waarvan je niet kan zeggen waarom hij
mooi is.
SC H A M PE R : Bedankt voor dit
gesprek.

WR, AL en ow

Korte Berichten
HetStrijdkoorrepeteertelke maandag
van 20.30u tot 22u op de zolder van De
Brug, 3’de verdieping.
Pencak Silat is een Indonesische
krijgskunst die men elke woensdagavond
in ‘Backstage’ kan leren kennen van 20u
tot 22u. Kontaktpersoon: Carla Bosch,
Bommelstraat 27 te Gent.
S cham per
zoekt
nog
een
sporttredakteur (m/v) op vrijwillige basis
E ra s m u s S tu d e n te n N etw erk
verzoekt hierbij vriendelijk aan de mensen
van de Vlaamse Volksbeweging eens langs
te lopen bij één (het mag ook bij allemaal)
van de tientallen nederlandssprekende
Erasmus-studenten. Geen gezwans.

ASBEST IN DE BRUG
ERASMUS EN STUDENTENPARTICIPATIE
ERASMUS leek het toverwoord
waarmee plots heel veel mogelijk werd:
een deel van je studies doorbrengen aan
een gastuniversiteit in één van de E.G.lidstaten (minstens 3 maand, maximum
12 maand), daar geen inschrijvingsgeld
betalen, voor alle af,'gelegde en geslaagde
examens verwerf je vrijstellingen en
bovenop de buitengewone ervaring krijg
je nog eens een tegemoetkomingsbeurs
uitbetaald ook. Mooier kan gewoon niet.
O fw el?
Index: Maandelijks
beursbedrag
(in Bfr.):
9000
100
België
9900
Duitsland
110
134
Denemarken
12060
84
7560
Spanje
Frankrijk
9270
103
72
6480
Griekenland
97
8730
Italië
8550
Ierland
95
8190
Luxemburg
91
8370
93
Nederland
65
5850
Portugal
8460
Verenigd Kon. 94
Land:

MAAR
Zo eenvoudig als beschreven leek het.
Op papier althans. Alras moesten de
meeste studenten ontdekken dat “het grote
Europese buitenland” beperkt bleef tot
die enkele universiteiten waar je prof
contact mee heeft Je was wel graag in
Bologna gaan studeren, maar alleen Berlin
bleek toegankelijk. Wat een pech voor de
studenten, dievia brochures, info-avonden
en de inschrijvingscorrespondentie
bestookt w orden m et de Europese
Ervaring.

En dan hadden ze nog chance in die
mate dat er voor hen toch al een
In teru n iv ersitair Sam enw erkingsprogramma voor handen is, want als dat er
nog niet is, blijfje als student pas helemaal
op je honger zitten. En maar zagen die
studenten: ze willen wel weg, maar ze
kunnen niet; ze kunnen wel weg, maar
nietomheteven waarheen. Menslief toch.
En dan zeggen dat de professoren er
naast hun voltijdse academische opdracht
er nog ‘ns de volledige coördinatie van
zo’n ERASMUS-programma bijnemen?
Hoe je het draait of keert in dit systeem
lijken de proffen wel de paenut.
Toch vinden heel wat academici het
naast hun dagtaak toch de moeite hun
studenten ‘nextraatje te kunnen aanbieden.
En niet zonder resultaat

1987-88
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92

(1)
1
13
35
77
89

(2)
?

(3)
?

28
73
220
± 700

29
±125
± 220

-

Gent scoort met deze resultaten heel
hoog in vergelijking m et andere
instellingen en het ziet er niet naar uit dat
daar zo direct verandering in zal komen.
Wel in tegendeel: voor het Academiejaar
1992-93 is een verdere uitbreiding van de
interuniversitaire samenwerking in het
vooruitzicht gesteld, zodat ook dat jaar
een toenam e van het aantal
uitwisselingsstudenten te verwachten valt

Mooi zo, maar houden de proffen het
wel vol, zich als vrijetijdsbesteding
doorheen die papierberg te werken?
Vandaar de vraag of studenten enkel en
alleen maar goed zijn om al dan niet
uitgewisseld te worden; of kunnen/mogen
zij ook meer dan enkel dat?

heeft met enig minder beleid van welke
dienst dan ook, maar voortvloeit uit de
loutere geografische spreiding der
verschillende universiteiten. Met het oog
op een optimalere communicatie binnen
Europa h ee ft men thans o n -lin e
verbindingen op het oog.

CONCREET:
EEN HANDJE
TOESTEKEN?

Vrijwel onzichtbaar, maar daarom niet
minder prangend, zijn de kamers die de
Gensteuitwisselingsstudentenhiermoeten
blijven doorbetalen als-ze niemand vinden
om hun kot over te nemen gedurende die
periode.
Voor de handliggend dat we die twee
aan elkaar zouden koppelen. Et voilà: het
Initiatief Kamerdienst (INKA) heeft tot
nu toe effectief voor ca. 25 kamers gezorgd
, hetgeen goed is voor zowat 1/4 van het
totaal. Weer een goede beurt voor de
studenten...

Me dunkt van wel. Meer bepaald bij de
praktische kant van de Interuniversitaire
Samenwerking kunnen studenten meer
dan alleen maar toekijken: integratie van
de uitwisselingsstudenten, informatie over
de Europese uitwisselingsprogramma’s
en reïntegratie van de terugkerende
studenten.

INTEGRATIE VAN DE
UITWISSELINGSSTUDENTEN
Een schets van de ideale situatie: de
gaststudent komt op afgesproken dag en
uur toe in het SL-Pietersstation, vanwaar
hij direct naar zijn logement gebracht
wordt, de cursussen liggen klaar, hij/zij
spreekt (vloeiend) Nederlands en is de
incarnatie van sociaal voelendheid en
medewerkzaamheid.
Maar helaas, wat blijkt maar al te veel:
onaangekondigde studenten, anderen die
te laat, te vroeg of helemaal niet komen
opdagen. Reeds aangekom en en
geregistreerde studenten verdwijnen
zonder ook maar enig spoor na te laten. Ze
kennen met moeite Frans of Engels, laat
staan Nederlands. Beschikken met mate
over de vereiste documenten, weten niet
waarheen. Mooie boel.
Gelukkig valt het door de band
genomen allemaal wel meer dan behoorlijk
mee: de meesten hebben van al het
bovenstaande toch al een basis mee en
over het algemeen komen ze zo ongeveer
toe rond de verwachtte periode. Al deze
gaststudenten, dames enheren professoren
lees dit goed, kunnen gemakkelijk door
Gentse studenten worden opgewacht.
Zowat ieder praesidium beschikt zo
onderhand over een ERASMUS-praeses
met een handjevol medewerkers. Geachte
professor, voor het onthaal van een
ERASMUSser, stuur gerust je Gentse
studenten naar het St-Pietersstation.

LEEGSTAND
Anders ligt het met de ERASMUS studenten die wel worden verwacht, maar
nooit komen opdagen. Een idee van wat
dat aan leegstaande kamers in de homes
oplevert:
As. Bou. Fab. Ver. Tot.
22
12
okt.’91 18
6
58
4
32
nov.’91 5
7
48
dec.’91 7
39
3
6
55
jan.’92 4
2
42
31
5
203
Zo’n situatie is uiteraard onhoudbaar
(en ondertussen al verholpen, verontrustte
briefschrijvers). Daarbij wil ik opmerken
dat deze situatie absoluut niets te maken

INFORMATIE OVER
DE EUROPESE
UITWISSELINGSPROGRAMMA’S
Ongeloofelijk maar waar: ieder jaar
opnieuw
w orden
openstaande
uitwisselingsplaatsen niet opgevuld,
waardoor beurzen blijven verloren gaan.
Hoe kunnen we dat verklaren?
Ten eerste: inertie van de studenten
zelf. Jazeker: wat baten borst en bil als den
uil niet bijten wil?
Ten tweede: een stoornis in het
doorstromen van informatie.
Daarom werden eerder dit jaar (op
initiatief van de studenten!) over de hele
u n iv ersiteit 30 Ad V alvas-borden
verspreid, zodat de ERASMUS-vacatures
thans ongestoord en onoverplakt blijven
hangen. Maar neen hoor, denk je nu echt
dat ze gebruikt worden?

REÏNTEGRATIE VAN
TERUGKERENDE
STUDENTEN

dag schotel
D e stu d en t d ie n iet a ls een
u itg eh o n g erd varken de resto
binnenstormt o f als een barbaarse Attila
deHunjr. hetcultuurbujfetvoorbijraast,
heeft vast en zeker reeds hetgeheimzinnig
stof zien liggen aan, onder andere, de
T.V. van het cultuurbuffet. Moderne
kunst als uitdrukking van exogeen
intracosmopolisch inter-fractationisme
? Een zwaar aan heroïne verslaafde T.V.
? Het nieuwste geheime wapen van de
Russen ? Nee, het zou wel eens asbest
kunnen zijn, zo dachten we tenminste.
Bezorgd om de gezondheid van de
studenten(wie moet er anders Schamper
lezen ?) trokken we op onderzoek uit.

Het grote geheim
Uit vroegere ervaringen wisten we dat
het rectoraat nietzo gretig is met info over
asbest, zodat men gewoon van bureau tot
bureau gestuurd werd. T otdat men
uiteindelijk, compleet depressief de
poging opgaf. Aanvankelijk zag het er
weer zo naar u i t : de bevoegde persoon
was er niet, telefoon bezet, daarvoor moet
u bij iemand anders zijn, kom maar eens
terug,...
M aar we g ingen door, en hoe.
Uiteindelijk vonden we de bevoegde
persoon, die prompt met onze vragen werd
bestookt. En hetresultaat was onthutsend!

Asbest, Brugpest
Zonder omwegen vertelde ir. Dhr.
Beyts dat de Brug vol asbest zit Niet een
beetje asbest, maar heel v e e l!
Zo, u w eet m eteen w at dat
geheimzinnige stof is dat bovenop uw
heerlijkkwaliteitsgerecht ligt: het is asbest
Smakelijk!
En ja, het kon zijn dat hier en daar
delen van het plafond afbrokkelen (het
ganse plafond !),maarditwordtregelmatig
gecontroleerd en hersteld. Enfin, dat zou
toch moeten.

Mijn naam is asbest
Wat is nu eigenlijk het gevreesde
asbest?
Het is eenvoudigweg een kristalvormig
m ineraal dat bekend staat om zijn
hittebestendigheid en onverslijtbaarheid,
en wordt daarom veel gebruikt in de
bouwsector. Er zijn 3 soorten: wit, bruin
en blauw asbest.
V an het blauwe asbest weet men zeker
dat het asbestose veroorzaakt, met als
onafwendbaar einddoel de dood. En het is
nu precies dit blauwe asbest dat vaak in
cement verwerkt wordt. Indien u dan nog
eens rookt, stijgt de kans op de ongen eeslijk e
k anker m esothelioom
Spectaculair.
U begrijpt nu wel waarom asbest nu
niet bepaald populair is.
Door de strenge reglementeringen is
er normaal gezien geen gevaar, maar als u
de gezondheidstoestand van DeBrug ziet,
begrijpt u dat dit zéér relatief is.

Wat nu gegeten ?
Om risico’s te vermijden zou De Brug
gesloten moeten worden, zodatmen ofwel
het asbest kan verw ijderen ofw el
herstellen. Op dit moment is dat zo goed
als onmogelijk : De Brug kan nu al de
stroom studenten niet aan en de andere
resto’s zitten overvol.
Ideaal zou zijn dat men van de
gelegenheid gebruik maakt om De Brug
èn te herstellen èn uit te breiden. Als u
echter de problematiek van de home’s een
beetje kent, weet u dat dit helaas niet voor
morgen zal zijn. En, daar komt het, wie
moet dat betalen?
Nico

Z o e k e r t j e s

Wateen ervaring: je hebt eenhelepoos
in het buitenland gestudeerd en nu zoek je
aan onze Alma Mater Gent maar weer
onderdak. Eigenaardig genoeg is voor
hén geen plaats gereserveerd in de homes
en indien ze hun kot van zoveel maand
geleden opgezegdhebben, watdan? Zodus
wat doet INKA: ook deze studenten \n de
mate van het mogelijke een kamer
bezorgen. En ja hoor: de studenten scoren
weer.

G ezocht: in fo rm atie over het
sem estersysteem ; zich
w enden:
dekanaten.

Gezocht video-opname Zeker Weten
27/10 i.v.m. Walk Across America; z.w.
Schamperredaktie.

Gewaagd: j. met gme pull wil m. met
rde baret gezn op blwe ma 26/10 in Vooruit
re-ontmoeten. Seem taim, seem plees op
26/11.

Gezucht: alle info over fuiven en
aktiviteiten van studentenverenigingen
voor opname agenda hln., kamer 103
Vermeylen.

STUDENTEN!

Gezocht: repetitieruimte in Gent.
K ontakteer a.u.b. W im R eygaert,
Kunstlaan 9, Gent

Nogmaals: koffieapparaat en wandklok
alsookuniefroddels voor Schamperlokaal.

Wie dacht dat de praktische kant van
de ER ASMUS-organisatie enkel en alleen
iets is voor Academische technocraten,
mag zijn mening wel grondig herzien.
Studenten hebben in deze m aterie
daadwerkelijk een taak te vervullen die
zinvol is voor de werking van het
ERASMUS-programma. Graag zelfs. Het
lijkt me op dit ogenblik zowat de enige
manier waarop een verder uitbreiding van
de Interuniversitaire samenwerking op te
vangen valt

GH
(1) studenten ERASMUS gast
(2) Aantal ICP in het buitenland
(3) studenten aan de RUG

Gevraagd: willen de verschillende
fakulteitskringen Schamper in hun bestand
opnemen zodat wij (van Schamper) hun
publikaties toegezonden krijgen. Alvast
bedankt.

Te huur: gemeubelde kamer te Gent
voor student(e) max 24 jaar, 6900,- per
maand, gemeensch. douche en keuken,
tel. 02/5127273 of 02/3802637.
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EC TIO N S
Nederkouter 120 9000 GENT • Tel. 091/23.90.20

SKI

• Fox 091/33.29.13

LES ARCS 1800
VAN 22/01 TOT 31/01
slechts

9 9 0 0 ,-

(inclusief bus, verblijf, skipas, verzekering)

inschrijven tot 30 november
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Schamper al jaren op kringloop
nieuw : het tijdschrift voor milieurecht

Woensdag
21
o k to b e r
1992 verseheen het
eerste
num m er
van h et
‘Tijdschrift
voor M ilieurecht”. Luc L avrysen,
initiatiefnem er, verzamelde enkele
maanden terug mensen uit de
m agistratuur, de u niversitaire en
ju rid isc h e w ereld om d it nieuw
gespecialiseerd tijdschrift aangaande
milieurechtspraak op te richten. Het
tijdschrift behandelt een thema, waaraan
de klassieke rechtsbladen weinig
aandacht besteedden, hoewel het meer
en meer actueel wordt.
In Nederland bestaat al meer dan tien
jaar een dergelijk tijdschrift en ook
Wallonnië liet zich op dit vlak niet
onbetuigd. Vlaanderen kon dan ook
volgens M ichel Faure, advocaat,
hoogleraar vergelijkend en internationaal
milieurecht aan de Rijksuniversiteit
Limburg te Maastricht en één van de
redactieleden, niet achterblijven. Onder
de vaste redactie vinden we namen als
Alain Bloch, rechter, Ludo de Jager,
juridisch adviseur Milieuadviesbureau
ESHER, Paul Morreris, de ondertussen
legendarische politierechter, Luc
Lavrysen, referendaris bij het Arbitragehof
en academisch consulent aan de RUG,
Mare Pallemaerts, docent milieurecht
VUB en Jan Van den Berghe, rechter. Het
tijdschrift verschijnt vijf maal per jaar en
kost (oh, ramp) 3750 frank per jaargang.

misdrijf van iemand anders, als men er
zodanige hulp heeft voor verstrekt dat
zonder de gegeven bijstand het plegen
van de inbreuk onmogelijk was. Langs
dezeomweg zou hetdagelijks bestuur van
rech tsp erso n en toch m edeverantwoordelijk gesteld kunnen worden voor
bepaalde m isdrijven die ze kon
verhinderen of doen ophouden (zoals bijvoorbeeld illegale lozingen). Verder
sp rin g t in het nieuw e
tijdschrift de opname van
een vonnis van een
vredegerecht in Mol in het
oog inzake de afvoerleiding
van afval-water van het
studiecentrum
voor
kernenergie te Mol.

De eerste bijdrage in het tijdschrift is
van de hand van Luc Lavrysen en geeft
een overzicht van de Europese
reglementering op de bescherming van de
oppervlaktewateren, aangevuld met
jurisprudentie van het Europese Hof van
Justitie. In een tweede stuk behandelt Alain
Bloch het definiëringsprobleem van afval
bij invoer, doorvoer en uitvoer. Naast
deze algemene bijdragen, komt in het
rechtspraakgedeelte het Petrochimarrest aan bod. Mare Pallemaerts, Filiep
Deruyck en Alain Bloch leveren hierbij
commentaar. Respectievelijk over de
vraag of benzeenemissie volgens de EGreglementeringen verboden was en over
de problematieken van de rechterlijke
toerekening en mededaderschap. Het
centrale probleem bij dit alles is dat

misdrijven gepleegd binnen het kader
vaneen rechtspersoon (bv. een firma)
m o eilijk te b estra ffen zijn. Een
‘rechtspersoon’ (lees : een firma) kan
voor een misdrijf immers niet rechtstreeks
bestraft worden; alleen de individuen die
voor de rechtspersoon gehandeld hebben,
kunnen vervolgd worden. Het is uiteraard
hier dat het schoentje wringt: het is in vele
gevallen onmogelijk de individuele
verantwoordelijkheid van een medewerker van een bedrijf aan te tonen. Op
deze manier ontglipte Petrochim aan een
veroordeling voor onwettige benzeenlozingen. Het zou goed kunnen dat ook de
petrochem icus
A m o co fin a,
die
momenteel in een milieuproces gewikkeld
is, eveneens omwille van illegale lozingen
van het zeer gevaarlijke benzeen, op
dezelfde manier aan de strafrechterlijke
dans ontglipt. De grote bedrijven zijn in
het juridisch steekspel niet van gisteren:
bij het begaan van misdrijven, wordt er
dikw ijls wel voor gezorgd dat een
specifieke 'schuldige’ niet aanwijsbaar is
door collegiale geheimhouding van
beslissingen die aan de grondslag lagen
van illegale praktijken. Om deze
praktijken te counteren, gaan er steeds
meer stemmen op om rechtspersonen wel
strafrechtelijk verantwoordelijk te stellen,
los van het aanduiden van persoonlijke
schuld van deze of gene persoon. Een
voorstel van de commissie-Bocken tot
herziening van het milieurecht, gaat in
deze richting. In zijn bijdrage aan het
eerste nummer van het nieuwe tijdschrift
wijst Alain Bloch op een andere manier
om te reageren op dergelijke praktijken:
h et gebruikm aken van de notie
‘m ededaderschap’ die reeds in het
strafrecht aanwezig is. Hierbij kan men
medestrafbaar gesteld worden voor een

passief) verzet in het aafdrijkskundeinstistuut en in de faculteit letteren en
wijsbegeerte. Tegen het einde van dat j aar
was er prof. en reserveluitenant Delaere
van de wetenschappen, die meewerkte
aan
de
organisatie van
een
transmissiedienstvan hetBelgisch legioen
in G ent In de technische laboratoria van
de universiteit werd korte tijd nadien een
clandestiene zender/
ontvanger
geïnstalleerd. In dit eerste academiejaar

tijdens de bezetting stond vooral het
probleem van de “postverlaters” centraal,
waarbij zo’n tiental proffen verdwenen;
maar voor de rest viel er bijzonder weinig
te beleven: de meeste hoogleraren
onthielden zich van politieke commentaar
in hun lessen.
Anders ging het er aan toe tijdens het
academiejaar 1941 -’42, waarin de Duitsers
Rusland binnenvielen. In Gent werd er
een verzetskring uit de grond gestampt,

die deel ging uitm aken van het
Onafhankelijkheidsff ont. Later zou er een
samenwerking ontstaan met het sluikblad
“Vrij”. Van sluikbladen gesproken, injuni
1941 werd het blad “Londen-Moscou”
opgerichtdoor enkele K.P.-studenten. Nog
geen maand later werd zowat de helft van
de redactie opgepakt door de bezetter.
Ook de mentor van de bende, een zekere
Mandryckx, werd aangehouden. Op 22
december besliste men in Leuven het

miljeu !
Het milieurecht is ongetwijfeld één
van de meest groeiende rechtsgebieden,
met zowel snel evoluerende wetgeving
als ophefmakend nieuwe rechtspraak. Het
nieuwe tijdschrift wil zich vooral op dit
laatste luik concentreren. Het ligt in de
bedoeling een zo breed mogelijk spectrum
aan jurisprudentie inzake milieurecht
openbaar te maken. In elk nummer zullen
enkele wetenschappelijke bijdragen staan,
gevolgd door rechterlijke uitspraken en
een overzicht van de recente
veranderingen in de wetgeving. De nadruk
ligt verder op de actualiteit en praktische
relevantie. In wat volgt wordt kort de
inhoud van het eerste nummer van deze
nieuwe periodiek geschetst

en andere
godverdommes !

aanbeveling

problematiek kunnen er zeker ook heel
watinformatie uitpuren. Wie het tijdschrift
niet wil raadplegen in de eerste (universiteitsbibliotheek die zo verstandig is om
zich op het ‘Tijdschrift voor Milieurecht’
te abonneren, kan terecht bij Luc Lavrysen,
Tijdschrift voor Milieurecht, p/a Koningin
Fabiolalaan 15 te 9000 Gent om z’n
spaarcentjes nuttig te besteden.

records
B

H et gaat h ier w el
d egelijk
om
een
gespecialiseerd tijdschrift.
Het staat m..a.w. bol van
juridisch vakjargon, hoewel
hier onmiddellijk bij dient
opgemerkt dat de medewerkers aan het tijdschrift
erg hun best gedaan hebben
om voor n iet-ju risten vreem de begrippen in
begrijpelijke taal uit te
leggen. Het tijdschrift is
zonder twijfel een must voor
alle rechts- en criminologiestudenten die zich op
het thema m ilieucrim inaliteit willen toeleggen.
Minder juridisch geschoolde m ilieu-activisten, of
meer algemeen geïnteresseerden in de m ilie u -

o b
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S t .-K w i n t e n s b e r g 38
B-9000 G e n t
B e l g iu m
TEL & FAX: 32 - 9 1 /2 3 71 22

New & Second Hand,
Rare items, Collectors,
Bought & Sold
O pen fro m 11 to 18 h
C losed on S undays

V ynilla heeft de hand gelegd op de
kom plete platenkollektie van de exG entse lokale zender R adio Toestel.
K ollektie voor de eerste m aal ter
inzage op de platenbeurs van zondag
22 novem ber in het G entse Casino.
D aarna in V ynilla zelf.

EEN VERZETJE AAN DE R.U.G.

Zoals u wellicht al kon vermoeden,
werd ons dierbaar v aderland in 1940bezet
door Duitsland, dit in het kader van een
fenomeen genaamd wereldoorlog II dat
zo’n 40 miljoen mensenlevens zou eisen.
6 miljoen van hen waren burgers die de
joodse godsdienst belijdden. Zij werden
verm oord door de voorlopers van
momenteel ook in Vlaanderen opgang
makende groeperingen. Heel wat Belgen
collaboreerden met de nazi’s; velen
hielden zich neutraal; som m igen
verwierpen de gedachte van de “nieuwe
orde”, en verzetten zich, ook aan onze
universiteit.
In 1940 werd een joods student door
beheerder-inspecteur prof. Schoep de
toegang geweigerd tot de universiteit, “niet
omdat hij joods is, maar omdat het een
buitenlander is waarvan de nationaliteit
niet duidelijk scheen”. De zaak Rappaport
(de naam van de student) was één van de
eerste (lichte) uitingen van medewerking
met de bezetter. Begin juli van datzelfde
jaar loog prof. Daels tegen de Gentse
Feldkommandant dat het studentenschap
een Vlaams-Nederlandse staat aanleunend
bij Duitsland en geregeerd door Leopold
Hl aanvaardde. Pure nonsens, mocht het
zogenaamde “studentenschap” al hebben
bestaan, dan had die vergadering of
vereniging hoogstwaarschijnlijk het
tegendeel beweerd.
Tijdens het academiejaar 1940-’41
gehoorzaamde de universiteitsbevolking
over het algemeen vrij goed aan de eisen
van de Duitsers; men kon ook moeilijk
anders, van georganiseerd verzet was
nauw elijks sprake. “ Een nest van
collaboratie” kan je de toenmalige
universiteit echter niet noemen. Al in
augustus 1940 kwam er (weliswaar

N.S.G. op te starten, de “Nationale
Studentengroepeering”, die inde toekomst
een belangrijke rol zou spelen in het verzet
aan de universiteiten. De Gentse afdeling
werd “ N ationale V erzam eling der
Gentsche Universiteit” gedoopt.
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N og nooit eerd er vertoond: b u lkim p o rt van v a k lite ra tu u r zoals:
M ANAGEM ENT / ECONOMICS / MARKETING / BIOLOGY / COMPUTER
TECHNICAL / MATHEMATICS / STATISTICS / CHEMISTRY / ENGINEERING
MEDICAL / ELECTRONICS / LABORATORY / PSYCHOLOGY / SOCIOLOGY
HISTORY / TEXT BOOKS / A N A TO M Y / MANUALS & ATLASSEN / ENZ.
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100
AUes wathiemazal volgen, m l slechts
een willekeurige greep zijn uit de vele
artikels die verschenen in Schamper. De
kultuurthema’s, de filmbesprekingen
(van ‘Fame’ via (Dead Poets Society’
naar ‘The P la y er’), verkiezin gsbesprekingen, etc ... laat ik voor wat ze
waren. W at za l h iero n d er dan
verschijnen, denkt u ? Wel, alles wat
belangrijk was voor de student en
waarvan de sporen nog zichtbaar zijn in
1992.
Het 200ste nummer van Schamper
werd midden in de jaren tachtig gedrukt,
namelijk 1985. In ditj aar puilde ons “Blad
van Papier” met informatie over de
veranderende situatie over de subsidiëring
van de faculteitskringen. Door al deze
problematiek richtte men het G ents
Studenten K orps op. Men kwam zelf tot
een soort van studentenparlement waarin
beslissingen konden beïnvloed worden
met studentenbelangen. Hetenigeresultaat
dat men boekte, was dat beslissingen
enorm lang konden aanslepen.
Tevens werden er G hostbuildings
gesignaleerd, dit waren gebouwen van de
univ die leegstonden terwijl er een
schrijnend tekort aan lokalen was op de
faculteiten van de rechtsgeleerdheid en de
diergeneeskunde. Daardoor kwamen er
situaties voor dat verschillende examens
in dezelfde lokalen tergelijkertijd werden
afgenomen, de bibliotheeksrekken overvol
zaten e.d.m.
Oplossingen zouden worden gezocht
Blijkbaar is er al langer een plaatsgebrek
op deze universiteit (cfr. Het actuele
plaatsgebrek tijdens de stamvakken van
de eerste kanners in de Blandijnberg.)
Het laatste nummer van het jaar 1985,
werd n ie t geapprecieerd en de
financiekraan
van
Scham per
dichtgedraaid. Dit alles om dat de
voorpagina (hier in het klein afgedrukt) te
con troversieel was. De volledige
verklaring was te lezen in de speciale
uitgave “Amper” 211 bis. Men moest
wachten op de goedkeuring van de Raad
van Beheer op 25 oktober om terug te
verschijnen.

SCHAMPERS

Het Gents Studenten Korps had maar
een bestaan van enkele weken, men
veranderde de naam in Gentse Studenten
Raad (beter bekend als de Gee eS eR).
Buiten de naamsverandering kwam er niets
uit de bus.
In nummer 224 wordt er uitbundig
gereporteerd over “ een geleid
stadsbezoek” een eufemisme voor een
betoging. Het was een optocht tegen het
Fascisme, georganiseerd door het AFF
(Anti-Fascistisch Front) en VVS. Wat niet
uitbleefwas eenconfrontatiemethëtNSV.
W at eerst m et een geroep begon,
resulteerde wat later in een gooien van
voetzoekers van de zijde van hetNSV. Er
vielen geen zware incidenten meer voor
tot aan het einde van deze betoging waarna
de beide groepen zich terugtrokken naar
respektievelijk de Overpoort en de
Blandijn.

noch verm indering van de sociale
toelagen, e.djn.) Dagelijks lagen er van
deze exemplaren met nieuwste informatie
en lezersbrieven.
Hetnummer 246 werd volledig gedrukt
opkosten van sponsors aangezien de GSR
besloten had Schamper op te doeken
wegens deontologische flaters.

moois was te zien en te horen in het
Floraliapaleis in 1989.
Een mijlpaal voor Schamper. We
schakelden om in 1989 van wit papier
naar gerecycleerd papier. Zo brachten we
onze bijlage aan het milieu.
In de januarieditie van 1990 versloeg
m en uitgebreid het gebeuren rond

Gotcha ! Gent op stelten door een
hoop studenten die zich geroepen voelden
om mee te spelen. Het ging zelfs zover dat
de rijkswacht erbij moestkomen. Dit alles
door een misverstand in de omgeving van
het gerechtsgebouw. Later in die week
vonden we overal affiches dat er een
verbod was gekomen op het spel en dit
werd gesteund door de faculteitskringen.
(Schamper nr. 291)

Het semestersysteem en de R.U.G.,
de voor- en nadelen werden geschetst in
de editie nr. 293. Opvallend was wel dat
iedereen Schamper las die week. Overal
zag je mensen discuteren over dit steeds
blijvend heet hangijzer.

Schamper heeft al bizarre toestanden
meegemaakt, maar met nummer 225
scoorden we een unicum. Alle exemplaren
werden gestolen! Er stond een artikel in
over een mislukte actie van Protea, enmen
vermoedde dat zij alle Schampers uit al
hun bakjes haalden. Dit heeft men nooit
kunnen hardm aken. Men herdrukte
numm er 225 en stak h et in het
daaropvolgende nummer 226.

Wie meer w ilde weten over het
cultuurparlementenhetinterview errond
metprof. Gauskonditnalezen innummer
294. Ook maakten we melding dat VETO
(=het studentenblad uit Leuven) was
geschorst wegens besmeuring aan de
naam van Moeder Theresa. Blijkbaar ligt
het thema katholiscisme en studentenkrant
vrij gevoelig. Hier over meer in nr 294.

N ieuw !! Home Boudewijn en Home
Fabiola gemengd. Door dit mengen
hoopte men ook het enorme lawaai op de
gangen van de jongenshom es te
verminderen. Op de voorpagina van
Schamper 227 prijkte ons koningspaar,

Begin december werd “ H et Dolle
Konijn” geboren, dit omdat Schamper
niet dagelijks kon verschijnen. In totaal
maakte men 11 edities. Deze krantjes
werden verspreid m.b.L de tweedaagse
bezetting van het rectoraat in december
1986. Daarna besloot de Raad van Beheer
unaniem om de eisen van de studenten
goed te keuren ( geen numerus clausus,

G o tch a!

Semestersysteem

Eerlijke vinder ?

met de tekst: 'misschien komt er een kind
van.'

hiervoor nog een serieus toemaatje. Zeg
maar toemaat Nummer 291 werd er ten
dele aan gewijd.

Schamper 250 sprong dadelijk in het
oog door de in het oog springende
voorpagina (zie hiernaast).
Deze afbeelding van een mannenborst
werd al snel door iedereen meegenomen.
Binnenin zat een overzicht van de
nummers 200 tot 249.
In het eropvolgende nummer diepte
men een nieuwe mogelijkheid uit op deze
universiteit : ERASMUS. Rector De
M eyer stond ons in een uitgebreid
interview te woord.
Editie 256 stond helemaal in een ander
kleurtje : ROZE. Dit speciale nummer
bevatte buiten de bekende info ook nog
info over de homo’s en lesbiennes aan
deze universiteit. Schamper bewees
hiermee nog een dat het een Algemeen
Tweewekelijks Studentenblad was.
Naar jaarlijkse traditie w ordt in
Schamper een uitgebreid artikel geplaatst
over de ondertussen vermaarde 12urenloop met bijbehorende fuif.

Kamerreglement
De edities waarinhetkamerreglement
uit de doeken wordt gedaan zijn niet meer
op te sommen. Een ding staat v a s t: het
blijkt noodzakelijk te zijn want hoeveel
studenten zaten voorheen niet op enkele
vierkante meters ? De plaatsing van
kondoom-automaten in alle resto’s en
home’s was ook meer dan het vermelden
waard.
Nummer 265 wordt volledig gewijd
aan Cités-Cinés. De volledige filmwereld
was hier dan te beleven. Van Broadway
tot op een of ander dak van Parijs. Al dit
moois was te zien en te horen in het
Floraliapaleis in 1989.

Kristalnacht). Men maakte er een grote
fotoreportage van.

Coens

Toen Pol & Soc vorig jaar te horen
kreeg dat de Bestuurswetenschappen en
de Internationale Betrekkingen zouden
worden afgeschaft, rees er snel protest uit
vele hoeken. Hierover een uitgebreid
verslag in Schampers 295 en 297.
Eind oktober 1992kwam dan eindelijk
de eerste Schamper van dit academiejaar
uit. Vooral onze 175-jarige universiteit

Scham per
heeft in november
1990 de eerste
letters gedrukt
i.v.m. het toch wel
bekende Coensdecreet. Ook de
viering van 100
j a a r B la n d ijn
ging
n ie t
ongemerktvoorbij
in nummer 280.
W at
te
verwachten was,
en vandaag nog in
vele ouderjaars
hun
hoofden
draalt, was de
betoging tegen het
C o e n s-d e c re e t.
Heel Gent had ons
zien wandelen en
zitten. Zelfs tot
ergernis van de
meeste chauffeur.
Overal files indeze
stad. Meer over dit decreet in Schamper
n rs.2 9 6 ,2 9 3 ,280
De homes blijven actualiteit In Nr.
283 beschreef men de kakkerlakken- en
diefstallenplaag in Homes Vermeylen
en Boudewijn.
Dat de universiteit Rhinovirussen
kweekt is een banaal feit, maar wat het zo
bijzonder maakt, is dat ze worden uitgetest
op studenten. Daarenboven krijgen zij

kwam ruim aan bod in ons laatste nummer
299.
Zo, we kunnen nu weer 100 nummers
schrijven om een volgend overzicht te
maken.

WIF
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AFTER

YEARS

Het Kamerreglement
De stad Gent mag zich voorstaan op
strenge veiligheidsvoorschriften voor
studentenkamers. Maar worden die
voorschriften, twee ja a r nadat het
kamerreglement in voege trad, ook
nageleefd?
De gem eenteraad keurde het
“politiereglementop kamerwoningen” pas
goed na enkele tragische ongelukken op
studentenkamers. Al liet het reglement te
lang op zich wachten, uiteindelijk bleek
het strenge veiligheidsvoorschriften te
bevatten. Sinds septem ber 1990
controleren een maatschappelijk werker
en een sociaal assistenttweemaalper week
of
studentenkam ers
aan
het
kamerreglement voldoen. Eerst konden
huisbazen vrijwillig een afspraak maken
voor een controlebezoek, nu worden alle
huizen systematisch gecontroleerd. De
tw ee m edew erkers van de D ienst
Huisvesting stellen een verslag op over de
toestand van het bezochte huis, beschrijven
de nodige verbouwingen en geven de
huisbaas een tot twee jaar respijt voor die
verbouwingen. Als de termijn afgelopen
is volgt een tweede controlebezoek.

Ten slotte schort er bij de studenten
zelf ook iets. Elke jaar komt een nieuwe
lichting aan die nog nooit van het
kam erreglem ent gehoord h eeft en
achteloos huurt, zelfs ouderejaars zijn niet
altijd goed geïnformeerd. En wie wel op
de hoogte is van de v eilig h e id svoorschriften verkiest vaak een onveilige
kamer met een lage prijs. Toch hoeft
elementaire veiligheid niet altijd veel te
kosten: een brandblusapparaat op elke
verdieping is echt geen luxe. En kost het

H O O R W IE K L O P T D A A R
-plafond van kelderkamers ten minste
een meter boven het niveau van de
de openbare weg;
-op elke verdieping een blusapparaat,
rookdetectie en een nooduitgang
(d.i. een tweede uitweg uit het
huis - ev. een afdak, is dat er niet
een brandladder);
-fietsen mogen niet in de gang staan,
er moet een afzonderlijke fietsenstalling zijn.

De Dienst Huisvesting voorspelt dat
de doelstelling om alle kamers veilig te
maken over twee j aar bereikt wordt Maar
hoeveel kamers werden totnu toe nagezien
en hoeveel kamers zijn er in 1992 veilig?
Die cijfers geven ze niet graag vrij bij de
Dienst Huisvesting. We krijgen ze pas als
we de toestemming krijgen van de
verantwoordelijke schepen. Schepen
Merchiers geeft ons telefonisch meteen

Wat als er straks toch sancties komen
en er panden gesloten worden? De man
rekent me voor dat een leegstaand pand
om ringd door grote reclameborden,
ondanks de leegstandbelasting bijna even
veel opbrengt als een pand dat je aan
studenten verhuurt. Op sommige plaatsen
ben je zelfs beter af met reclame. Heb je
tenm inste geen last van vervelende
huurders.

de toestemming, dan wil de Dienst
Huisvesting schriftelijke toestemming.
Dat roept de vraag op of echt al zoveel
kamers gecontroleerd werden en of de
controle wel nog zo streng is. Tot we de
cijfers kunnen publiceren heeft de Dienst
het voordeel van de twijfel.

ANTWERPEN
De
Saedeleef
van
de
Huisvestingsdienst ziet maar een middel
om het kamerreglement afdwingbaar te
maken: studenten moeten zelf onveilige
kamers bij de Dienst Huisvesting melden
(dat kan anoniem!!!) en als de huisbaas
niet meerwerkt collectief klacht indienen
bij de vrederechter. Wie daar de moed
voor opbrengt moet wel rekening houden
met een vonnis dat onlangs in Antwerpen
uitgesproken werd na een klacht van
huurders over veiligheid. Hoewel ook in
A ntw erpen een reglem ent voor de
brandveiligheid bestaat en het pand in
kwestie ook werkelijk onveilig was,
verwierp de rechter de klacht omdat die
vreesde dat gedwongen toepassing van de
veiligheidsvoorschriften de huurprijzen
aan het stijgen zou brengen. In geval van
hoge prijzen zouden kansarmen zich geen
kamer meer kunnen veroorloven en
zouden ze moeten terugv allen op een nu
al overbelast OCMW.

DE

Op de eerste verdieping vind ik op de
tast een deur, waarachter zich geen
w oonhuis bevindt m aar een heus
immobiliënkantoor. In de wachtkamer
staan twee studenten te vloeken, de kamer
die ze op het oog hadden is al verhuurd.
Achter een nieuwe deur zitniet de eigenaar
maar een van zijn medewerkers.
Het Kamerreglement? Toepassen? De
medewerker lacht om zoveel naïveteit:
“U wilt ons toch niet laten investeren in
oude huizen? In de volgendejaren worden
die huizen toch gesloopt om plaats te
maken voor nieuwe panden o f kleine flats
met uitsluitend studio’s. Daarmee spelen
we in op de stijgende vraag naar studio’s
van bemiddelde studenten en van nietstudenten. Ik geef toe dat de oude huizen
n ie t
voldoen
aan
de
veiligheidsvoorschriften. Maar wie lage
prijzen wil, moet zich niet aan veel comfort
verwachten. In elk geval zijn de studenten
die nu in die oude huizen verblijven wdt
blij dat ze een kamer gevonden hebben en
die kamer huren voor een schappelijke
prijs."

DE CIJFERS

Maar er is nog iets anders mis met de
toepassing van het kamerreglement:
huisbazen die ook na een tweede controle
nog niet voldoen aan het kamerreglement
worden niet gestraft. Je kunt natuurlijk
moeilijk midden in het academiejaar een
onveilig pand sluiten en een paar studenten
op straat zetten. De operatie veiligheid is
dan geslaagd, maar de patiënt is gestorven.

(o n v eilig e g asin stallaties, kam ers
afgeschoten met vezelplaat). Waarom de
man zelf niet eens aan het woord laten?
Hij blijkt in een flatgebouw te wonen, zijn
naamkaartje staat ergens verloren tussen
de namen van de andere huurders. Nog
even een beleefd zinnetje voorbereiden
voor de parlofoon, maar dat is niet nodig.
Een druk op de bel en de deur klikt meteen
open.

echt zoveel moeite om ervoor te zorgen
dat het ijzeren hek voor het raam van
kelderkamer kan zwenken of om dat hek
gewoon weg te nemen? Bij brand kun je
door zo een stom hek misschien niet
ontsnappen.
In Leuven werd aan studenten een
enquête voorgelegd i.v.m. veiligheid op
kamers. Zo bestaat er nu precieze
informatie over de toestand van de kamers
èn raakten studenten vertrouwd met
veiligheidsnormen. Gent heeft dan weer
een reglement dat de veiligheid van
studenten specifiek beschermd. Wat hier
nog ontbreekt is informatie over de
toestand van de kamers en samenwerking
tussen studenten om het reglement af te
dwingen.

HET
KAMERREGLEMENT
SAMENGEVAT
Het reglement is van toepassing op
alle Gentse huizen waar drie of meer
personen verblijven die niet tot hetzelfde
gezin behoren. Dit zijn de belangrijkste
veiligh eidsvoorsch riften van het
reglement:
■deuren, muren, vloeren en zoldering
een half uur tegen brand bestand;
■trap minstens 70cm;

Volgens art. 17 “wordt elke inbreuk
op dit reg lem en t bestraft m et
politiestraffen’ .

NUTTIGE ADRESSEN
EN
TELEFOONNUMMERS
Dienst Huisvesting. Gildestraat 8
Openingsuren: iedere dinsdag 9-12u
en iedere donderdag 9-12u
Tel. 25.91.91
Kamerdienst. Home Vermeylen
H uurdersbond: elke donderdag
18-20u
Fratersplein 6
elke vrijdag 18-20u
Kokerstraat 36
(de H uurdersbond vraagt een
lidmaatschapsbijdrage en geeft geen
telefonisch advies)

EIGENAAR VAN 500
KAMERS: “IK
INVESTEER NIET IN
OUDE HUIZEN”
Het is een publiek geheim dat de op
een na grootste huisbaas van Gent het
kam erreglem ent m et voeten treedt

Stoffel

V E R R IJZ E N IS

VAN

DE

FAM EUZE MONSEIGNEUR HAMLET,
PRINS VAN DENEMARKEN

Auteur
Pjeroo Roobjee

Regie
Jan Decleir

“Door de welwillendheid van de
boven- en onderwereld verrijst prins
HAMLET tweeëndertig jaar na zijn
tragedie uit het graf, samen met zijn
geliefde Ophelia en haar vader Polonius.
Ze krijgen de kans om de fouten uit het
bloederige verleden goed te maken. Het
bloed kruipt waar het niet gaan kan; dus
steken de oude dromen en verlangens,
neigingen en karaktertrekken hardnekkig
de kop op. Met hun nieuwe buren, Magda
en P ’tit Maurice, lijkt het al niet veel beter
gesteld...”
Verwarring zaaien, absurdisme
oogsten, Roobjee is in zijn sas. Maar
doorheen de anarchie priemt tedere
melancholie.»
Van 21 november tot 31 december
1992 (NTG-Tolhuis)

Scha piper geeft 20 tickets weg,
Haast u op vrijdag 20/11 om 14u naar
ca feta rie De B rug, alw aar een
S cham perredakteur zijn Scham per
ondersteboven zal zitten lezen. Geef hem/
haar een goede tip voor een artikel, en u
mag zich de trotse eigenaar noemen van 1
v rijk a art geldig op 25/11. M inder
fortuinlijke lezers kunnen kortingsbonnetjes van 20% krijgen aan de
kultuurbuffetten. Sukses.

Een kat in een pack
Naar jaarlijkse gewoonte stonden we
met honderden studenten en studentes te
drummen om een plastieken zakje te
bem achtigen. De nieuwsgierigheid
omtrent de inhoud groeit naarmate je
dichter bij de tafel komt. Wat zouden ze
er dit ja a r weer ingestoken hebben ???
Na een kw artier ellebogenw erk
verricht te hebben, was het dan zover... de
opening van hetgeel-blauwe zakje. Bleek
dat het dit jaar weer veel papier bevatte.
Een sleutelhanger om naast die van vorig
jaar te hangen, aardappelvakken om de
eerste pasjes in de keuken van het kot te
vereenvoudigen. Geweldig: een Lightbiertje (!),een potje smeerkaas om het
buitenste korstje v anje brood te besmeren.
Voor de nodige extra energie bedacht
men ook iets : een pakje druivesuiker!
Tegenwoordig denkt men in Brussel nogal
aan de voeding van de student: minder
calorieën, minder vet, meer vitaminen.
Zou het dan echt zo slecht met ons gesteld
zijn ?
Voor de studentes onder ons had men
een extraatje bedacht, zij werden namelijk
voorzien van een assortiment nuttige

katoenen derivaten en een middel om
depuistjes te verdoezelen. Tenslotte
verkreeg iedereen nog een interessante
bon om een mini-Go-Pass aan te vragen.
Dit wat betrof de materiële voordelen.
Watde papieren informatie betrof, was
het ongeveer hetzelfde als vorig jaar, met
name de wedstrijd achteraan het Student
Welcome Book bestaat uit ongeveer
dezelfde vragen als de voorgaande jaren.
De kleurrijke brochure i.v.m. studeren in
het buitenland blijft aantrekkelijk tot
wanneer je naar de prijzentabellen kijkt.
De bijgevoegde bons kunnen menigeen
vrolijk naar de winkel doen trekken.
Al de studenten die dit jaar het geelblauwe plastieken zakje niet konden
bemachtigen, wens ik meer geluk volgend
jaar.

WIF

NSV, wie gek is doet mee. Typisch
Z oals som m igen ondervonden
hebben, werd ju llie pluralistisch en
ongebonden lijfblad, en daar bedoelen
we dus, bescheiden als we van nature
zijn , Scham per mee, door enkele
on verlaten als dekmantel gebruikt. Wie
schetst onze verbazing toen we vernamen
dat in de faculteit van de Rechten in de
Universiteitstraat, in de faculteit van de
Wetenschappen in de Ledeganckstraat
én in resto Overpoort, een pamflet van de
Nationalistische Studentenvereniging
(NSV) btussende oplage Schampers leek
te zitten. (Gelukkig niet voor lang.)We
kunnen er eerlijk gezegd niet om lachen,
want het was niet alleen een politiek
pamflet, het getuigt daarenboven van
een infantiele demagogie. Iets anders
hadden we van de NSV eigenlijk ook niet
verwacht.

Bange Blanke Man
Laten we eens wat dieper ingaan op de
Nationalistische Studentenvereniging.
Reeds jaren probeert deze vereniging
erkent te worden door de Gentse Studenten
Raad (GSR), iets wat hen subsidies en het
gebruik van universiaire lokalen moet
opleveren. Steeds weigerde de GSR die
erkenning op basis van het gegeven dat de
NSV racistisch is, en dat zelfs in zijn
statuten heeft vastgelegd. Het hoeft dan
ook niemand te verwonderen dat heel wat
(oud)-leden van deze vereniging bij het
Vlaams Blok, VMO en andere extreemrechtse verenigingen teruggevonden
worden. Ten andere, als je er hun blad,
Signaal, op naleest, moet je er wel van
overtuigd worden dat de holocaust nooit
plaatsgegrepen heeft, maar door de joden

verzonnen werd. Of het zou moeten zijn
dat je je hersenen gebruikt....

oud papier

Enkele weken geleden dan, kwam, naar
jaarlijkse gewoonte, NSV-Antwerpen
pamfletten uitdelen aan onze universiteit.
Daar zijn hun Gentse broeders nog steeds
te weinig talrijk voor. In dit gedateerde

NSV-pamflet tussen
studentenblad Schamper
%M' Ç f r r f f é - ^
B ru s s e l.
E ig e n b e ric h tg e v in g
} T “^ nigszins verbaasd zijn
| H we”, zegt een redakteur
JL-/van het Gentse
studentenblad Schamper. ”We
hebben donderdagmiddag ons
eerste nummer van dit
akademiejaar gedistribueerd, en
vrijdagmorgen al kwam iemand
ons zeggen dat op de
Rechtsfakulteit nissen iedere
~Schamper een pamflet zat van het
NSV (het Nationalistische
Studenten Verbond, nvdr).
Gebruik maken van onze kanalen
om aan ledenwerving te doen kan
niet, vinden we. Maar hoe
reageren ? Er staat niet eens een
verantwoordelijke uitgever op dat
pamflet.”
Het gaat om een A4-vel dat
dubbel gevouwen is en vier
kantjes telt. Op een van de
pagina’s worden ’’potentiële
NSV-leden” toegesproken.
Verder wordt duidelijk gemaakt
wat de drie pijlers van het NSV
zijn: ’’aktie”, ’’vorming”,
’’studentikoziteit” . Op de derde
bladzijde wordt in een soort strip
een dialoogje opgevoerd met
vragen a ls: ’’Wilt u dat het

blanke ras wordt uitgeroeid?” , en
als antwoord ’’neen” . Op een van
de pagina’s komt ook Jef Turf
met enkele uitspraken aan het
woord.
De redaktie van Schamper zit
met de zaak in haar maag. Het
blad wil zich opstellen als
onafhankelijk, voor en door
studenten, geenszins verbonden
aan de een of andere politieke
partij of vereniging. Hoe het
pamflet van het KSV in de editie
van Schamper geraakt is, weet
niemand precies. Gedacht wordt
aan een stiekeme eenmansaktie.
Er wordt ook gedacht dat de
aanleiding misschien moet
worden gezocht bij een
lezersbrief die in deze editie van
Schamper staat. Die brief levert
kommentaar op een
woordenwisseling tijdens het
uitdelen van NSV-pamfletten aan
het Gentse studentenrestaurant De
Brug.
Het uitdelen van NSV-pamfletten
gaat meestal niet onopgemerkt
voorbij. Vaak ontstaan
woordenwisselingen met het
Anarchistisch Kollektief of de
Marxistisch-Leninistische
Beweging.

pamflet, het zelfde dat in de vorige
Schamper gestopt werd en waar geen
verantwoordelijke uitgever op vermeld
staat, beweren ze, onder andere, geen
vechtersklub te zijn maar een respectabele
vereniging “die stoelt op de pijlers actie,
vorming en studentikoziteit”. Nogal krasse
uitspraken van een groep die die maandag
nog de kranten gehaald had met het fysiek
bedreigen van een zwangere vrouw en
invallen op een vergadering van het
Antwerpse Hand in Hand-comité en Het
Andere Boek in Antwerpen. Of waren dit
studentikoze vormingsacties?

en de bomen?
Ondanks decombat-boots van deNS Vers toonden heel wat omstaanders hun
ongenoegen met de actie en al vlug
verschenen enkele agressief uitziende
anarchisten, zodat de spanning steeg.
Waarschijnlijk daarom dat de NSV nu
onder de dekmantel van Schamper zijn
demagogische wervingsactie poogt verder
te zetten, iets wat wij dus ten zeerste
betreuren.Meer nog, wij zijn niet boos,
wij zijn woest! Het kan niet zijn dat om het
even wie zonder onze toestemming papier
of wat dan ook tussen Schamper steekt
Op de koop toe hebben wij niets te maken
met NSV, en heeft NSV niets te maken
met ons, meer nog, met de RUG. Hun
intimidaties en bedreigingen zijn legio,
fysiek gew eld eveneens.En dan de
ordewoorden! "Solidariteit met blank
Zuid-Afrika,(...), stijl en orde. (V.U. Filip
Dewinter)". STIJL ??? Onze brievenbus
zal weder geen rust kennen.

“Pythische Spelen” is de naam
voor een kultureel studentenfestival dat doorgaat van 14 tot 17
april 1993 aan de universiteit van
Tilburg.
Drie voorrondes zijn voorzien
op 14,15 en 16 april als aanloop tot
de grote fmaledag met beoordeling
van een professionele vakjury op
zaterdag 17 april.
De Pythische Spelen behelzen
vierkategoriën, nl .muziek, letteren,
theater, en beeldende kunst. Deze
zijn telkens onderverdeeld in
kleinere onderdelen. De Pythische
Spelen staan open voor deelnemers
uit Nederland en Vlaanderen. Deze
kunnen dan tegen een kleine
vergoeding genieten van kost en
inwoon gedurende de vier dagen.
Ook vervoer vanuit België zou
geregeld worden.
Op 24 november gaat in Tilburg
reed s een v o o rlo p er van de
Pythische Spelen door, waar de
gehele vierdaagse in ‘t klein zal
overlopen worden.
Geïnteresseerden wordt dan ook
gevraagd zo snel mogelijk kontakt
op te nemen met de Stichting
Pythische Spelen, Warandelaan 2,
Kamer A.02 en A.03, PB 90153,
5000 Tilburg, Nederland, Tel. 00/
31/13/66.22.71., of rechtstreeks bij
Mariëlle Maessen op tel. 00/31/13/
63.24.81. (privé)
Tobias

DS

VOORUIT, ACHTERUIT, OP POTTEN EN PANNEN: MUZIEK!
Izzy or isn't he (28/11)
Izzy Stradlin zegtu misschien evenveel
als Pieter Vanhaecke (niks dus), maar
G u n s n ’ R oses klin k t u hoogstwaarschijnlijk al wat bekender in de
hitgevoelige oren (regelmatig reinigen,
die dingen). Want jawel, jarenlang trok
Stradlin als gitarist mee met dit reizend
theatergezelschap onder leiding van
steracteur Axl Rosé. Tot vorig jaar, want
toen kwamen er problemen (klappeien
beweren dat het hier om drugs en ... sex
zou gaan !) en verliet Izzy de band. Hij
beheert nu een zaak in tandenborstels
maar houdt zich vooral bezig met z’n
nieuwe groepje, The Ju Ju Hounds. Met
deze bende wilde honden speelt hij naast
back-to-basics rock n ’ roll ook nog door
reggae, bleus en punk beïnvloedde muziek.
Het gaat er hen niet om groot te woorden
(kan ook niet, met zo’n naam !) maar
vooral eerlijk te blijven: eerlijk in de
muziek, eerlijk tegenover fans,... Stradlin
heeft zich voor zijn solodebuut omringd
m et een aantal bekende en sterke
muzikanten, waaronder gastpianist Ian
McLagan (van The Faces) en gitarist
Ronny Wood. Hun huidige single is een
bijna onherkenbare versie van Pressure
Drop, een nummer van Toots And The
May tals. Izzy Stradlin & The Ju Ju Hounds
concerteren op achtentwintig (28, that is)
november in de Vooruit en een kaartje
kost u 580 frank. En natuurlijk moet u na
de show niet direct naar huis.
Wim

Sonic Youth (1/12)
Een jaar na hun gesmaakte blitzkrieg
op het Pukkelpodium en drie j aar na hun)

laatste bezoek aan de Vooruit (samen met
hun toenmalige protégés M udhoney,
onfortuinlijk genoeg Seattlites vöör
Nirvana) verkeert de Belgische goede
smaak weer in blijde verwachting van een
Sonic Youth-concert, peetvaders van
langharige gitaarherrie. AfspraakmetKim
Gordon - ondertussen éminence grise
van de female grunge (sic) - en haar

25/11
28/11
1/12
2/12
3/12
5/12
7/12
10/12
11/12
19/12

vroegere kollega’s uit de Newyorkse
avantpop-scene in de Brielpoort, en wel
op 1 december, hoera! Dit gezelschap
behoeft geen introduktie maar wel een
hart onder de riem in de vorm van uw
o n v o orw aardelijke
m assale
aanwezigheid: hun ijlings weggeverfde
grijzeharenwerdendelaats tejaren immers
op pijnlijke wijze door de geschiedenis

ingehaald. Zonder Sonic Youth geen
grunzj, geen gnmzjers met nog natte
snottebellen die de wereld met hun versie
van het Sonic Youth-verhaal veroveren.
Gelukkig vonden ze voor hun achtste
officiële studio-elpee “D irty” de kip met
de gouden eieren Butch Vig achter de
knoppen en ontsnappen ze hierdoor alsnog
aan de rolstoelen die op “ Goo” al hier en

WILLY DEVILLE
IZZY STRADLIN
SONIC YOUTH
THE BLACK CROWES
THE B-52's
MAGNAPOP
FAITH NO MORE
IJAHMAN LEVI
SUGAR
X-MAS SHOW

daar
w erden
voorgereden.
Minimalistische katzenjammer in de
traditie van Glenn Branca, oersimpele en
ja ei zo na ramoneske strijdliederen of
klassieke popsongs onder een laag
“alternatief’gestemdegitaren: een knieval
voor Sonic Youth dringt zich op.
Lord Moloch
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DE MENS - THE SCENE
• FISCHER-Z

Van-onze .
eeffespomênt
Beste kindertjes,
Niet ons, redactieleden, moet u
omwille van het ongecompliceerd
versch ijn en van deze 300ste
Schamper de nek omwringen, maar
wel de miljoenen lezers van dit
blad, waaronder uiteraard en vooral
uzelf. Zonder lezers immers geen
sponsors, zonder sponsors geen
geld en zonder geld geen Schamper;
jaja, zo gaat dat tegenwoordig in
onze
k a p ita listisc h e,
geïndustrialiseerde welvaarts- en
consumptiemaatschappij!
Storm achtige fuiven en wilde
orgieën zijn met de publicatie van
dit jubileum num m er gepaard
gegaan. “De boog kan niet altijd
gespannen staan” is ons devies en
aan de jaarlijkse slaagpercentages
op deze universiteit te zien ook het
uwe. Dit al bij voorbaat tot
collector’s item gebombardeerde
nummer steekt u het best diep in
uw stevigste brandkast, om het zo
te beschermen tegen de vunzige
prak tijk en van ro o fzuchtige
medestudenten die niet graag zien
dat u er over tachtig jaar fortuinen
mee verdient. U kan deze Schamper
ook gewoon uit het hoofd leren,
wat u tijdens de discussies over
kw antum m echanica en bij de
onvermijdelijke examenvraag over
Kants categorische im peratief
verrassend goed van pas zal komen.
De flauwe prietpraat en het plat
gelul dat u met enige leesarbeid in
alle vorige nummers vermocht aan
te treffen, werd immers speciaal
ter ere van deze 300ste uitgave
vervangen door hoogstaande
essays en geleerde polemieken. In
dit nummer ook een ongetwijfeld
felgesm aakte terugblik op de
belangrijkste gebeurtenissen in 175
jaar Universiteit Gent, als daar zijn;
de eerste kakkerlak in Home
Y erm eylen, de opgem erkte
in sta lla tie
van
het
condoom autom aat in resto
O verpoort, de legendarische
viering van 67 jaar RUG en vooral
de plechtige openknipping van De
Sjakosj. In al diejaren zijn trouwens
al heel wat positieve veranderingen
aangebracht
in
de
leefomstandigheden aan en rond
de universiteit. Sinds kort is de
vroege restoganger bijvoorbeeld
v erlost van die vriendelijke
bejaarde die twee tafeltjes verder
rustig haar maaltijd gebruikte. De
extra vijftig frank per dag komt
voor haar en haar collega’s neer op
ruim duizend frank meerkost per
maand, wat hun karig pensioentje
zelden aankan. Proficiat, dames en
heren verant-woordelijken, voor
deze moedige zetter gezondmaking
van de sociale situatie aan de
universiteit!
Tenslotte nog dit: de honderden
van dichtbij of van veraf betrokken
Schampermedewerkers bedanken
u voor de vele milde giften, de
talloze sympathiebetuigingen en de
gigantische stukken slagroom-taart
die hier dagelijks binnen-stromen.
Zo’n jubileum is inderdaad niet
niks! Tot over 25 jaarenDankuwel!
ow

HOGER ONDERWIJS, DE EUROPESE
GEMEENSCHAP EN HET MEMORANDUM
N .a.v. de p u b lica tie van “H et
memorandum over hoger onderwijs in
de Europese Gemeenschap” eind ’91
door de E.G. (zie infra) vond er op 27
oktober een debat plaats. Deelnemers
waren Dhr. Luc Van Den Bossche
(minister van onderwijs), Prof. Dr. Leon
De Meyer (onze rector), Prof. Dr. De
Clercq (internationale economie), Dhr.
Vandamme(Barco),Dhr. Geert Lambert
(Regenboogfractie Europarlement) en
Dhr. Dirk De Meulemeester (studentenvertegenwoordiger). U ziet, een uitermate
select en weledelgeleerd gezelschap.
Nieuws van de d a g : de studenten staan
(alweer) voor belangrijke veranderingen

Klets ik uit mijn nek ?
Als eerste kwam Mr. Lambert in de
Generale Bank z’n 12 minuten volpraten
metstudenteherinneringen: waren vroeger
nu de debatten goed of waren het de
recepties ? Per toeval vertelde Mr.
Regenboog nog dat het memorandum te
economisch was, maar helaas was zijn
tijd net voorbij.
De volgende spreker was Mr. Van
Damme. Net als alle andere debatteurs
vond Mr. Barco het memo tè economisch,
alleen jammer dat hij zichzelf tegensprak
door te verklaren dat een student in eerste
instantie toch m aar toekom stige
produktiefactor is. Blijkbaar lopen er nog
n ie t voldoende 40-plussers in de
STUDENTENresto’s, want hij zag de
univ ersiteit meer als een gratis
herscholingsinstitu u t
voor
zijn
werknemers. Al bij al was het een
verdienstelijke poging 12 minuten uitm ijn-nek-kletsen-vrije-stijl. B lijven
trainen!

De publiekslieveling
Voor enig vuurwerk zorgde dan toch
D irk D em eulem eester (stu d en ten beheerder), door de net gearriveerde
m inister (1 uur te laat, dat wel)
onmiddellijk te bestoken met een aanval
in het kruis. Het dogma van Dirk D. stelde
dat onderwijsministers altijd flateren. Niet
echt flatterend, h et leken wel de
Amerikaanse presidentsverkiezingen.
Kortom, een hoogstaand debat Hij was
duidelijk goed op dreef, onze
bescherm engel : het memo werd
simpelweg met de grond gelijk gemaakt
Helaas, in zijn vurig betoog werd hij
brutaal onderbroken door de moderator.
Zijn tijd was om. Volhouden D irk!

De prof en zijn
fanclub
Prof. De Clercq blonk uit door zijn
eerlijkheid. Niet alleen bekende hij dat hij
er eigenlijk niet veel van afwist hij nam
ook zijn verantwoordelijkheid op. Hij
schoof de schuld en problemen niet
gemakshalve door naar de overheid, maar
stak de hand in eigen faculteits- en
rectoraatsboezem. Kwaliteit werd het
nieuwe toverwoord, èn als eerste pleitte
hij voor meer meer inspraak voor de
student Eindelijk!
Oh ja, was het puur toeval dat er zoveel
econom ie-studenten op het debat
aanwezig waren, of had de prof zijn fanclub
meegebracht ?

Gezondheids-,
huwelijks- of andere
problem en,... ?

We maken ons grote zorgen om de
rector, en dit niet alleen omdat ook hij
ruimschoots te laat kwam. Zijn haar lag er
verwilderd bij, hij sprak met onsamenhangende en onduidelijke zinnen, maakte
veel herhalingen, herhalingen, en blonk
achteraf uit op de receptie door zijn
toastjeshonger,... Een sterke gezondheid
toegewenst rector!

En God sprak
Top of the bill was natuurlijk onze
minister. Van het memo bleef behalve
wat houtspaanders niets meer over : tè
economisch, tè vaag, wat met cultuur,
onderzoek, kw aliteit... ?
Alvast een tip voor de E .G .: de wereld
is méér dan Europa, U.S.A. of Japan.
Tenzij u reeds gehoord h eeft van
Zheleznodorozhnyy of Ku-erh-panTungku-t’e Sha-mo, natuurlijk.
O pgew onden gaf hij het stout
studentenvertegenwoordigertje een koekje
van eigen deeg en wees de moderator
terecht die hem erop wees dat zijn
spreektijd om was. En ik dacht dat wijzen
onbeleefd was.
De minister was het duideijk beu dat
hij louter als pispaal werd gebruikt (hoe
komthij erbij?) en wou eens duidelijk zijn
visie geven op het memorandum en
onderwijs. Zonder onderbreken, want we
waren tenslotte niet in de fijne info-show
Zeker Weten. Het weze hem gegund !

Actie, keiharde actie
Er viel trouwens belangrijk nieuws te
rapen : eind dit jaar komt het nieuwe
onderwijsdecreet u it! Actie, spanning en
sen satie staan ons te w achten,
strijdvaardige broeders.
Het ziet er echter naar uit dat we het
decreet niet volledig zullen moeten
afbreken: er zouden naar het schijnt ook
enkele positieve elementen in vermeld
staan: m eer k w aliteit, grotere
studenteninspraak, meer geld voor
w eten sch ap p elijk onderzoek, ...
Voorwaar, voorwaar, blijkbaar zal er eens
naar ons, onmondige studenten, geluisterd worden ; tenzij we er opnieuw ingeluisd worden, zoals met het blijkbaar
doorgevoerde semestersysteem dit jaar.
G eld om de studenten daarover te
informeren is er blijkbaar niet, ofwel werd
het g ebruikt om de Dies N atalesgenodigdenvol te gieten met champagne.
Wij zijn tenslotte maar studenten.
Enig argwaan en wantrouwen is hier
dus nog zeker op zijn plaats.
Hou uw vlaggen, toeters, trommels,...
alvast maar klaar, wij houden u op de
hoogte!

Het memorandum
over hoger onderwijs
in de Europese
Gemeenschap.
Het memo kwam tot stand om een
grotere verbondenheid te creeëren tussen
onderwijs en de Europese marktunie en in
de toekomstige (?) politieke unie. M.a.w.
onderwijs in functie van Europese eenheid
en economische slagkracht
"Het memo is bedoeld om een brede
discussie te stimuleren”, zo staat er te
lezen. Hopelijk blijft het daarbij, vooral
als de inhoud eens van naderbij bekeken
wordt.

Vooreerst wordt de rol van het hoger
onderwijs vooral gezien in termen van
econom isch nut. O nderw ijs is een
concurrentiemiddel tegen de Jappen en de
Y ankees enmoetdus hooggekwalificeerde
arbeidskrachten produceren !
Bovendien moeten bedrijven een
grotere inspraak krijgen, met het gevaar
d at alleen rich tin g en bestaan die
“economisch interessant” zijn. Jammer
voor bv. g esch ied en isstu d en ten of
vorsers algemeen onderzoek, maarzij zijn
niet produktief.
De culturele, sociale, levensvormende
taak van hoger onderwijs wordt zo goed
als volledig uit het oog verloren hoewel
de maatschappij en economie altijd nood
hebben aan kritische èn creatieve mensen.
De verscheidenheid tussen de Europese
landen en onderwijsinstellingen wordt
enerzijds als hinderlijk beschouwd, maar
aan de andere kant wordt het gezien als
een menselijke meerwaarde. Voorwaarde
hiervoor is natuurlijk dat de student dan
de kans krijgt om die verscheidenheid te
ervaren door te studeren aan buitenlandse
onderw ijsinstellingen. Projecten als
ERASMUS en LINGUA kunnen hierin
enig soelaas brengen, maar de draagkracht
wordt teveel beperkt door problemen van
p raktisch, financiële en studieinhoudelijke aard. (Zie ook elders in dit
blad.)
Een middel om de m obiliteit te
vergroten zouden de studiepunten zijn,
waardoor men vrij van universiteitof hoge
school kan veranderen, als men maar
voldoende studiepunten bezit. H et
probleem zit hem echter in het bepalen
van die studiepunten. W ant, hoe bepaal je
in godsnaam begrippen als studiedruk,
studie-omvang... ?
Het bijkomend gevaar is dat hierdoor
een klasse-indeling van onderw ijsinstellingen dreigt te ontstaan waardoor
nietmeer belangrijk is WAT je gestudeerd
hebt, maar WAAR. Universiteiten met
een goede naam zullen - zoals in de U.S. A.astronom isch duur zijn, w aardoor
financieel minder begoede studenten reeds
voor de aanvang van hun studies weten
dat ze met mindere vacatures genoegen
moeten nemen. Elitairisme troef, dus. Dit
weerhield de Vlaamse Regering niet om
in april dit studiepuntenstelsel goed te
keuren.

Ten slotte

Ten slotte wordt het grote belang van
talenkennis benadrukt, wat op zich positief
is. Alleen jammer dat het teveel tot de
economisch context beperkt wordt.
Algemeen kan men besluiten dat het
memo grondig gewijzigd moet worden.
De heren Eurocraten moeten dus hun
huiswerk netjes overdoen.
Voor wie het memorandum wil lezen:
men kan het altijd inkijken bij de
studentenbeheerder (in de Brug). Let wel:
de tekst is in eurokratisch Nederlands,
vertalen naar iets meer begrijpelijk
Nederlands is noodzakelijk. Maar dat zal
er jullie toch niet van weerhouden het
memo in grote getale te gaan lezen, of
vergis ik mij ?

NicoV

Geweldig
Maandag 9/11 had weer een typisch
actieve, levensvormende en studentikoze
activiteit van hetNS.V.plaats, n l folders
doordestrotduwenenanders-denkenden
in elkaar rammen. Het terrein van actie
was ditmaal de Blandijn. De feiten.
Omstreeks 15 u. lieten enkeleNSV’ers
eventjes hun hoofd èn petje zien aan de
studenten in auditorium E, terwijl rond de
Blandijn de overige NSV’ers voorbijgangers vereerden met een foldertje.
Omdat het NSV als niet-erkende
studentenvereniging geen toegang heeft
tot universiteitsgebouwen, verwittigden
enkele leden van de faculteitsraad L&W
decaan D. W illem s, die het NSV
verschillende keren verzocht het gebouw
te verlaten. Ze kwamen echter telkens
opnieuw terug, onder leiding van hun
veldheer Rob Vereycken, zoon van
Vlaams Blok-senator Vereyken.
Toen na afloop van de les van Prof.
Doom de studenten P&S, Rechten en
Crimi deBlandijn wilden verlaten, werden
ze beneden opgewacht door een kordon
zingende NS V ’ers, die prompt ov ergingen
tot een charge. Getuige B.D. vertelt.
“Op de trap probeerde ik mij een weg
te banen door de groep, maar ik werd
hardhandig teruggeduwd. Mijn vriendin
wou me helpen, maarwerd door 4 NSV'ers
van de trap geduwd, waarna ze haar
bewerkten met hun combat-boots. Mijn
vriendin was er erg aan toe, en mijn oog
werd dichtgelagen." Ook enkele Turkse
studenten deelden in de klappen. B.D. is
trouwens niet te spreken over de rektor.
“Toen ik achtererf mijn beklag deed over
mijn verwondingen, werd me leukweg
verteld dat hij daarvoor geen tijd had”.
De NS V ’ers dropen uiteindelijk af toen
de verontw aardigde studentenmassa
“NSV, weg er mee” en “Nie wieder
F aschism us" begon te scanderen.
Tenslotte kwamen enkele moedige
politieagenten hun combi showen, maar
daar bleef hun snelle interventie ook bij.
DS

O P R O E P S T IJK O

(Studenten
K om itee
voor
Verdraagzaamheid en Democratie)
Op 24 n o v e m b e r is er een
protestSTAKING (dus niet naar de les
gaan) tegen het extreem-rechtse geweld,
voor verdraagzaamheid en gelijke rechten
en plichten voor migranten. Iedereen is
welkom voorde ludieke manifestatie, van
Burgelijk ir. tot Afrikaanse, van links tot
rechts. Het geheel gebeurt i.s.m. Hand in
Hand en alle scholieren en Hobu-studenten
van Gent

R E G T Z h T T 'I N G
%
Jawel, de fijne lezer zal het wel
opgemerkt hebben.
Er stond een fout (eerder een
onvolledigheid, fouten maken we niet) in
de vorige Schamper.
Het semestersysteem mag dan wel op
slinkse wijze geïntroduceerd zijn in menig
faculteit, n iets daarvan in de
Rechtsfaculteit, voorwaar! Net als de
L&W fungeert deze als rots in een branding
vol ein d ejaarsstress en gezellige
blokavonden bij laaiend haardvuur. De
brave rechtenstudent kan dus lekker tot
april en de eerste terrasjes op de
K orenm arkt
w achten
om
het
eigendom srecht over w ortelvaste
veldvruchten tot zich tenemen. Smakelijk!

DE BOEKETOREN: NIET VEEL KEU'S
Toen Henri van de Velde in 1933 de
opdracht kreeg om de nieuwe bibliotheek
van de Gentse universiteit te ontwerpen,
dacht hij meteen aan een torengebouw:
een m onum entaal com plex dat de
aanwezigheid van de universiteit in de
stad duidelijk moest maken. Zijnfilosofie
was duidelijk. Hij wou in de Gentse kuip,
tegenover de drie beroemde torens die
een uitdrukking zijn van de burgerlijke
en kerkelijke macht uit de Gentse
geschiedenis, een vierde toren plaatsen
als een symbool van de Wetenschap en
de Kennis.

V an een interessant, voor de
sportievelingen onder ons toch, feit in de
geschiedenis van de toren was hetpractisch
onmogelijk om aan de juiste gegevens te
komen; zodanig dat wij slechts beschikken
over enkele onzekere feiten; het gaat hier
namelijk om een biljart.

Biljart
Deze zou hier volgens de ene bron
gekomen zijn voor een film die in de
Belvédère opgenomen zou zijn, en volgens

de andere bron zou deze er samen met een
ping-pong-tafel gekomen zijn toen men
besliste om in de toren op de bovenste
verdieping een eetzaal-kantine voor het
personeel in te richten en dit samen met
een ontspanningsruimte, uitgerust met
biljart en ping-pong-tafel. Wat vast staat
is dat hij er zeker gekomen is voor 1969.

Film e.d.
Verder zijn er een aantal jaren geleden
in de leeszaal enkele scènes opgenomen

voor de film Hopla van Dekeersmaker,
en zijn er ook proefopnames geweest van
een televisieprogram m a van een
privéfirma, deze zouden later verkocht
worden aan ons aller VTM.
Nog voor 1988 werd in de Belvédère
een privé-voorstelling opgevoerd van
‘W ho’s afraid of Guido L auw aert’.
Op de laatste plaats van deze lijst komt
het project ‘A rchitectuur als b u u r’.
Gebouwen zijn namelijk beeld-bepalend
voor onze omgeving. Vandaar het belang
van goede architectuur. Rondom dit

Toen de Gentse universiteit in 1933
aan. Henri van de Velde de opdracht gaf
om de nieuwe bibliotheek te ontwerpen
dacht hij meteen aan een torengeboouw
om zo de aanwezigheid v an de universiteit
aan te duiden, deze toren moest in
harmonie staan met de drie torens van
Gent: St.-Baafs, het Belfort en de St.Niklaaskerk. Deze drie torens zijn een
uitdrukking van de kerkelijke en burgelijke
macht uit de Gentse geschiedenis en deze
vierde zou een symbool worden van de
W etenschap en Kennis. Sinds zijn
ingebruikname zijn er reeds enkele
markante zaken gebeurt met, in en .rond
deze toren.

Serviceclub
Zo was er tijdens de jaren ’50 een
serviceclub gevestigd in de Belvédère, ja
zo noemthetpenthouse van dit monstrueus
gebouw. De bescherming van de toren
bleek niet voldoende te zijn zodat het in
1964 noodzakelijk was de toren van een
nieuwe waterdichte laag te voorzien. Door
hetvele gebruik van de accomodatie moest
men 3 jaar later een nieuwe lift installeren.

Samson & Olivier
D e boeketoren geeft
een p a a r geheim en
prijs, (foto Tobias)

DE NU REEDS BEFAAMDE KALENDER
do
19 nov
Org. Nieuwpoortth.
Karamazov Goes Crazy

Brielpoort Deinze
Willy Deville + Derek & the Dirt

zo
29 nov
ARCAzolder
De Aap van Kafka

vr
20 nov
Org. Nieuwpoortth.
Karamazov Goes Crazy

do
26 nov
Bijloke
Zeger Vandersteene (tenor) & Levente
Kende (piano)brengen F. Schubert

Vooruit
Lunchconcert 12.45u Foyer

ARCA
Te Voet (try out)

Vooruit
Made To Measure (S.O.A.P. / Rui
Horta)
Vooruit
Melodies

ARCA (Tinnenpotstr.)
Total Loss

tentoonstellingen

Vooruit
De Touroperator (Cie. De Koe)

Les Vingten de Belgische AvantGarde
Museum Schone Kunsten
1 nov - 31 dec

za
21 nov
Org. Nieuwpoortth.
Karamazov Goes Crazy

Vooruit
Urbanized

ARCAzolder
De Aap van Kafka
zo
22 nov
Vooruit
Ladysmith Black Mambazo
ma
23 nov
Vooruit
Southside Johnny & Asbury Dukes
di
24 nov
Vooruit
Vluchten kan niet meer (Debat over 24
november)
woe
25 nov
Sphinx
Sunset Boulevard (B. Wilder) (1950,
110 min.)

uitgangspunt ontwikkelde het project een
gevarieerd en aantrekkelijk programma
waarbij ook de boekentoren betrokken
was. Ophetdak werden tweewindharpen
geïnstalleerd die de steeds wisselende zang
van de wind opvingen en versterkten.
Ook op de toren was een paraboolantenne
geïnstalleerd die de windgeluiden naar
een tweede op de grond doorstuurde,
zodat de geluiden vanop de begane grond
beluisterbaar waren. Ten tweede was er
ook een zichtbare verbinding tussen de
boekentoren en zijn drie ‘broeders’. Dit
door
middel
van
laserstralen. Dit begon
elke dag tussen 7 en 31
oktober tussen 19.30uen
20.30u. En tenslotte
concipieerde Michel Van
Beirendonck helemaal
bovenaan
in
de
Belvédère het decor voor
de theaterproductie
‘Less than Zero’ van
Paul Peyskens. Een
decor in een decor.
Zo ziet u dat een
gebouw dat er van
buitenuit saai uitziet toch
een rijk verleden kan
hebben. Zo, totslotnodig
ik u uit om eens een po tje
biljart te gaan spelen, als
je tenminste ballen en
keu’s meebrengt, deze
zijn er namelijk niet
beschikbaar

vr
27 nov
ARCA
Te Voet (try out)
ARCA (Tinnenpotstr.)
Total Loss
Vooruit
Lunchconcert 12.45u Foyer
za
28 nov
Vooruit
Izzy Stradlin (ex-Guns ‘n ’ Roses)
ARCA
Te Voet
ARCA (Tinnenpotstr.)
Total Loss

ARCA (Tinnenpotstr.)
Total Loss
ma
30 nov
ARCAzolder
De Aap van Kafka

Archeologische en etnografische
verzamelingen Aula RUG
6 nov - 28 nov
Una Commedia (Dirk De Pauw)
S l Pietersabdij
13 nov - 30 dec
Paul Darge
Overpoort (Kunstzicht)
25 nov -18 dec
175 jaar stedelijke archiefdienst
Museum A. Vander Haeghen
tot 6 dec
Eresaluut
Museum Schone en Hedendaagse
Kunsten
tot 31 jan ’93

K U L B U F F E N
Het opzet van de kultuurbuffetten is
op de eerste plaats service-gericht. In de
Overpoort en De Brug kunnen over de
m eest
u iteen lopen de
k u ltu rele
aktiviteitenfoldertjes of zelfs mondelinge
inform atie verkregen worden. H et
gamma bestrijkt zowel theater enfilm als
m uziek (o p era ’s, koorm u ziek o f
rockkoncerten) en zelfs sport. De
papierberg breidt zich nog dagelijks uit
afhankelijk van de vraag van de student
o f h et spon tane aan bod van de
organisatoren.
Naast het informeren als hoofdtaak,
zorgt het k u ltu u rb u ffet ook voor
reservaties. Zo kan op aanvraag voor een
produktie een speciale avond voorbehouden w orden voor studenten.
G eïnteresseerden dienen dit enkel
duidelijk te maken aan de jobstudent van
het kultuurbuffet en op de afgesproken
avond het ticketje te betalen. Op de prijs
van vele produkties geeft het Kultuurbuffet
trouwens nog reducties (20% voor NTG).
Een derde aspekt houdt de verkoop
van kaarten voor bepaalde manifestaties
in. Een gebeuren als h et G alabal
(=kultuur??)tererevan 175jaarRUGkan
de hoge opkomst ten dele ook aan het
Kultuurbuffet toeschrijven. Dit derde luik
wordt echter sterk binnen de perken
gehouden. Tenzij er een overkoepelende
organisatie, is, kan geen enkele
organiserende student van deze faciliteit
gebruik m aken, zoals de Turkse
Studentenvereniging onlangs te horen
kreeg(spijtig, want wél kuituur, én in het
kader van integratie). De info over
dergelijke aktiviteiten (zelfs over een
Turkse Avond) kan normaal wel aan de
toonbank verkregen worden.

De afwezigheid van een pak studenten
wordt eerder begrepen als een nog niet
geïnteresseerd of niet ingelicht zijn. Dat
informeren en vooral stimuleren echter
geen evidenties zijn, blijkt uit de traag op
gang komende reakties van de studenten.
Meestal beperkt de interesse zich tot het
haastig weggraaien van de folders. De
verdienstevanhétKultuurbuffet ligt echter
precies in de vriendelijke en geïnformeerde
jobstudentdie graag raad zal geven i.v.m..
een misschien onbekend kultuuraspekt
als een opera.
Omdat pas de maandag voor de start
van h et akadem iejaar via een
collegebesluit het licht op groen gezet
w erd voor een tweede jaargang
Kultuurbuffetten, kon er van een echte
opening geen werkmeer gemaakt worden,
v erte lt Kaat Vande Velde, PR
verantwoordelijke van de RUG. Nu alles
goed op gang is, liggen enkele
drempelverlagende aktiviteiten in het
verschiet en wordt de werking van het
K u ltuurbuffet binnenkort in de
schijnwerpers gezet. Diegenen die vorig
jaar al met het Kultuurbuffet kennis
gemaakt hadden, hebben intussen de
nieuwe aktiviteitenkalender ontdekt en
(m isschien) h et aanduidingsbord
opgehangen boven de toonbank gezien.
Omdat het Kultuurbuffet van de Overpoort
bovendien veel minder opvalt, wordt er
sterk aan gedacht alles te koncentreren in
De Brug waar een echte (zij het hoge)
toonbank geïnstalleerd werd.
De Kultuurbuffetten zijn elke
weekdag open van l l u tot 14u in de
studentenresto’s De Overpoort en De
Brug.

alwéér 175 jaar universiteit Gent
• Naar
aanleiding
van
de
175ste
verjaardag
van
de
Universiteit
L i t e RATu u r
G ent (zie
Schamper
nummer 299) bracht de RUG i.s.m.
uitgeverij “Stichting Mens en Kuituur”
het boek u175 jaar Universiteit Gent.
Een verhaal in beeld” uit, waarin aan de
hand van foto’s een overzicht geboden
wordt van de geschiedenis van onze
onderwijsinstelling. De uiterst verzorgde
publicatie bevatzo’n500 illustraties, kent
een omvang van 304 bladzijden en werd
sam engesteld door de twee Gentse
historicae Anne-Marie Simon-Van der
Meersch en Elienne Langendries. Beide
dames zijn verbonden aan het Archief
van de RUG. Het boek werd opgesteld in
2 talen, het Nederlands en het Engels, en
a m b ieert klaarblijkelijk ook een
buitenlands lezerspubliek. Het kost2100
frank, is dus niet bepaald goedkoop en
ligt sinds september in de winkel (en dus
niet zoals in Schamper299beweerd werd,
sinds 30 mei 1992).

in de middeleeuwen en zich kunnen
beroepen op een rijk verleden en deze die
vlaknade tweede wereldoorlog opgericht
werden en een niet door traditie afgeremd
dynamisme vertonen. De RUG, met haar
175 jaar ‘levenservaring’ zou iets van
beide hebben: enerzijds een door de tijd
gerealiseerde credibiliteit, anderzijds een
gezonde dosis creativiteit. Ze is immers
jong en ervaren tegelijkertijd, zo luidt de
redenering. De manier waarop de rector
de lezers deconclusie inlepeltdatde RUG
dus wel een supersuccesvolle unief is,

doet me terugdenken aan de lessen Latijn
van in den tijd. Hoe ging dat ook weer ?
‘Socrates is een mens. Mensen zijn
sterfelijk. Socrates is sterfelijk. ’ O fte: Het
leven kan toch simpel zijn. Uiteraard prijst
De Meyer in één adem eveneens de
uitzonderlijke kwaliteiten van het boek,
zoals dat hoort in “ten geleide”-stukjes.

eigenlof stinkt
“ 175 Universiteit Gent” is een typisch
jubileumboek. Het looft zichzelf en het

looft haar onderwerp. Meer kan men van
een naamkaartje van een unief misschien
n iet verw achten. G edenkboeken
overaccentueren per definitie de positieve
kanten van het verleden en zien lineaire
evoluties waar ze niet zo rechtlijnig waren.
‘Imagebuilding’ met een mystificerend
wetenschappelijk sausje over. Specifieke
aandacht ging in dit boek uit naar de
buitenlandse uitstraling van de RUG. Dit
op een dergelijke overrompelende manier
dat zelfs een doorgewinterde kritikaster
als ik fier zou worden op zijn unief. Verder

klassiek geschoold
R ector De M eyers fenom enale
handtekening (zie uw studentenkaart) siert
het“ten geleide”-woordje voorin het boek.
Hij probeert er de lezer te overtuigen van
de kwaliteiten van onze universiteit op
een toch wel spitsvondige wijze. Zo zijn
er volgens hem 2 types van succesvolle
universiteiten: deze die hun ‘roots ’kennen

WALK
Deze zomer trokken een aantaljonge
mensen onder de naam ‘Walk across
America” Amerika door (eigenlijk zegt
de naam het zelf) om te protesteren tegen
de herhaalde kernproeven, die op de
koop toe op Indiaans grondgebied
gehouden worden. OokMyriam, studente
Geschiedenis aan de RUG was erbij. Een
exclusief verslag.
De Amerikaanse testbasis ligt op zo’n
65 mijl van Las Vegas, te midden van de
woestijn “in the middle of nowhere”. Via
de kleinere ingangen kan je ongemerkt
binnenrijden (of wandelen), enkel de
hoofdingang wordt bewaakt door een
privémilitie. De omheining bestaat uit
een verwaarloosbaar klein prikkeldraadje
wat binnendringen eigenlijk tot een koud
kunstje maakt. Verder loopt de snelweg
op nog geen 300 meter van de testsite en
wie als een toerist een beetje verstrooid is,
bevindt zich voor het te beseffen (via afrit
“Mercury”) op militair en gevaarlijk
radioactief gebied. (Daarmee wordt niet
bedoeld dat de rad ioactiviteit zou
ophouden aan de grens van de testsite!).
Mercury is een ‘stadje’ (enfin ‘stadje’; ‘s
nachts loopt daar praktisch geen kat rond,
want... het spookt er naar het schijnt)
gelegen in de testsite waar de werkers
voor dag en dauw in gigantische bussen
heentrekken.
Er is o.a. een postkantoor, een bank...
en het is natuurlijk elk jaar opnieuw het
mekkavoor de aktivisten. Hetvredeskamp
ligt aan de andere kant van de snelweg, op
een afstand van ongeveer 200 meter

werden naast gebeurtenissen die bepalend
waren voor de ‘interne ontwikkeling’ van
de RUG, anecdotische weetjes voor de
samenstelling v an het boek bijeengezocht,
om ‘een verhaal in beeld’ over de unief te
kunnen ophangen. ‘Een verhaal in beeld. ’
‘Een sprookje geïllustreerd’ had ook als
ondertitel gekund.

10/10/1817, hik!
Niet dat het boek niet mooi is. De 500
illustraties die het boek opfleuren zijn
echt wel van goede kwaliteit.
E venm in bew eer ik dat de
in fo rm atiev e
bindteksten
oninteressant zouden zijn. Heel wat
weetjes blijven na lectuur beklijven.
In de troonzaal van het Gentse
stadhuis werd op 9 oktober 1817 de
universiteit plechtig open verklaard,
zo lees ik bijvoorbeeld in het begin
van het fotoboek. De plechtigheid
werd ‘s avonds afgesloten met een
banket voor 78 mensen, die samen
189 flessen wijn soldaat maakten.
De eerste dag van de Gentse
universiteit eindigde dus al op één
grandioze kater. Ik zou een hele
Scham per kunnen vullen met
dergelijke anecdotes uit het boek
“ 175 Universiteit Gent”, wat toch
wel veelzeggend is.
Algemene balans : interessant
m aar ietw at oppervlakkig en
verbloemend. Koop, leen of steel
het boek maar eens één dezer dagen.
Vervelen zal het je zeker niet.

V o id e r s b r a a t

ACROSS
Blokkades werden al meerdere keren
uitgevoerd maar men was er nog nooit toe
gekomen om alle uitgangen (aan de
zuidkant uiteraard) te blokkeren. Op de
walk begonnen een groepje mensen rond
dit idee te werken. De aktie werd gepland
voor vrijdagmorgen 9 oktober. Het was

immers onze bedoeling de werknemers
zo lang mogelijk op te houden van hun
‘verderfelijke’ arbeid. Onze boodschap
ging ook voor een groot deel uit naar deze
groep omdat ze zich als werknemers sterk
geviseerd voelen door de vredesaktivisten.
Ze vrezen voornamelijk hun job te
verliezen. Verder lag de nadruk op een

DIA

AMERICA

volledige TESTBAN TREATY. Op
24september werd een moratorium voor
negen maanden goedgekeurd door de
kamer maar ondertussen bereiden ze reeds
de volgende testen voor. Iedere bom die
na juli ’93 nog getest wordt is er één
teveel. Daarom...

CATTLEGUARD

1 anno 1 8 2 ?

Het oorspronkelijk plan bestond erin
zich aan de cattleguard vast te ketenen.
Vier van de vijf ingangen hadden een
cattleguard, voor de vijfde ingang werd
een oude auto op de kop getikt Vier

mensen zouden zich aan de as vastmaken,
(ter verduidelijking: een cattleguard is
een systeem om het vee binnen of buiten
te houden. Het bestaat uit verschillende
metalen buizen, die op een bepaalde
afstand van elkaar liggen; DE ideale plaats
om je vast te ketenen.) Helaas, helaas, twee
dagenvoorde
aktie
o n tdekten we dat
men de cattleguard aan de
hoofdingang
veranderd
had
(de
sm eerlappen)endathet
o nmoge li j k
gew orden
was er een slot
door te krijgen. Na wat
kopzeer werd
op
zoek
gegaan naar
een metalen
buis om daar
de sloten aan
te bevestigen.
Hierbij
vergeet ik te
zeggen dat de metalen buis redelijk zwaar
moest zijn en minstens llm lang, indien
de hele weg versperd moest worden. Geen
gemakkelijke opdracht, maar ze werd
gevonden, net 24 uur voor de aktie. Toen
moesten nog gaten in de buis geboord
worden (voor de sloten) en moest geoefend
worden om zo snel mogelijk met het

...

gevaarte om te springen. De pijp werd
gecamoufleerd met spandoeken om geen
argwaan te wekken bij de nachtwakers.
De volgende morgen werd (alw eer!)
voor dag en dauw opgestaan; de aktie was
gepland om 5u30. Alles verliep heel vlot;
aan de andere ingangen hadden de
aktievoerders ruim de tijd om zich vast te
maken. Aan de hoofdingang werd met de
pijp tot op zo ’n tien meter van de
cattleguard geraakt. De bewakers waren
nogal verrast toen bleek dat iedereen met
een cryptonyte slot om de hals vast lag.
Z o ’n vijftiental bussen konden
tegengehouden worden, diedanmaarnaar
de andere uitgangen gestuurd werden...
H AH AH A. Jammer genoeg had men zich
weeral eens voorbereid (zo zie je maar, zij
leren ook bij) en men kwam aangedraafd
met een hydraulische tang. Dat maakt dat
iedereen veel sneller los was dan gepland.
Tegen de middag zaten alle aktievoerders
in de daarvoor bestemde kooi te wachten
op busjes die hen naar Beatty zouden
voeren. In Beatty, 65 mijl verder, werden
ze vrijgelaten na het krijgen van een
geldboete. (315$ wegens Federal Trespass
charges) Maar denk nu vooral niet “die
dutskes, zomaar 10.000 frankskes uit hun
mouw moeten schudden”; het is niet de
bedoeling dat men die ooit betaalt.
Amerikanen noemen het zelf een leuk
soevenierke. Het zal eerder bedoeld zijn
om andere plezanterikken af te schrikken,
maar men kan zich natuurlijk afvragen
wat voor zin dat heeft, als men de boete
toch als aandenken boven het bed mag
hangen.
Myriam

FOR US CINEMA IS STILL
ADVENTURE

WILLEM VAN DE F.
BOB ROBERTS
(Studioskoop)
Met een perfect gevoel voor timing,
iets minder dan een maand voor de
Amerikaanse presidentsverkiezingen,
verscheen het regiedebuut van Tim
Robbins - de ster uit Robert Altmans The
Player - in de verzamelde bioscopen van
de wereld. De kritiek die Robbins ’
eersteling - een satire op de excessen van
vernoemd opgeblazen media-event - is
voorspelbaar: de echte show is in se
grappiger, zeggen de enen. En de anderen:
Robbins is te braaf, hij gaatnietver genoeg.
Feit is dat het eerste doel van de brave man
was een goede film te maken eerder dan
een gewoonweg grappige, enindatopzicht
kanBob Roberts niet echt geslaagd worden
genoemd.
Bob Roberts (een rol voor Robbins
zelf) is de (artiesten?)naam van een nogal
dubieuze, doch erg succesvolle folkzanger
die zich gewapend met een gitaar en een
boeket ultra-rechtse liedjesteksten,
kandidaat stelt voor de senatorspost van
Pennsylvania. Sam en m et zijn
mediagenieke team trekt hij in een bus de
boer op, her en der concerten verzorgend
ter promotie van zijn neo-conservatieve
gedachtengoed.
De opkomst van de politicus wordt
v o o rg esteld in de vorm van een
documentaire: zo krijgt de toeschouwer
een als het ware objectief relaas van
R o b erts’ cam pagne. V oor- en
tegenstanders - senator Paiste bv., een
prachtrol voor Gore Vidal - komen aldus
aan het woord. De verhaallijn die Robbins
in zijn zelfgeschreven scenario bouwt,
betreft de pogingen v an een links journalist
(G iancarlo E sposito) om R oberts

betrokkenheid aan te tonen in een
omkoopschandaal.
De p arallellen met bestaande
toestanden in de presidentsgeile V.S. zijn
allerminst toevallig. Zo probeert Roberts ’
team - onder leiding van Lukas Hart, een
rol ophetlijf geschrevenvmAlanRickman
- de tegenstander te kelderen met
beschuldigingen
van
(sexuele)
kindermishandeling. Ook al geeft de
verhaalstof Robbins weinig gelegenheid
fijnzinnig te wezen, toch slaagt de
debuterende regisseur er meer dan eens in
subtiel uit de hoek te komen. Dat gebeurt
vooral in R oberts’ portret als een
(averechtse Bob Dylan: let vooral op de
schitterende parodie op Dylans video van
Subterranean H om esick Blues, het
hoogtepunt van een film die na een uurtje
ophoudt interessant te zijn. Noch de
schitterende vertolkingen van de
hoofdacteurs, noch de cameo appearances
van o.a. John Cusack, SusanSarandon en

James Spader wegen op tegen de algemene
richtingloosheid waarmee Robbins’ film
zich naar een (voorspelbaar) einde
toesleept.

DAENS (Decascoop
Daens: her en der (waarschijnlijk
terecht) aangekondigd als één van de beste
Vlaamse films aller tijden. Daens: prijzen
in de wacht slepend op internationale
filmfestivals allerhande. Daens: het bewijs
datregisseurS/yn Coninxmeer in zijn mars
heeft - gelukkig maar - dan zijn Urbanusfilms deden vermoeden. Daens: nu de
Rode Duivels nog geen internationale
tornooien te spelenhebben, hétbindmiddel
dat
de
m eest
uiteenlopende
bevolkingsgroepen van dit land
samenhoudt. (Wie niet meer weet wat te
zeggen tegen een vaag bekend familielid
stelle de vraag die ten dage over eenieders
lippen rolt: ‘En, hebt ge Daens al gezien?’)
Daens: we wijken af.
Het historische verhaal van priester
Adolf Daens - in de film gebaseerd op de
roman Pieter D aensvw Louis Paul Boon
- speelt zich af rond de eeuwwisseling in
de industriële streek van Aalst. Het is een
verhaal van sociaal onrecht: honderden
families uit het proletariaat - volwassenen
zowel als kinderen - zwoegen elke dag
meer dan tien uur in de textielfabrieken
vaneen Franstalige bourgeoisie. Wanneer
Priester Daens (Jan Decleir), na een
conflict m et zijn bisschop (Ju lien
Schoenaerts), in Aalst aankomt worden
bovendien een groot aantal volwassen
arbeiders ontslagen, om concurrentiële
redenen.

Aanv ankelijk houdt de priester zich op
de achtergrond, maar wanneer hij fysiek
in aanraking komt met de miserabele
omstandigheden waarin een Aalsterse
familie leeft, besluit hij te reageren. Hij
schrijft een artikel in de krant van zijn
broer Pieter, een Aalsters drukker, waarin
hij de m ensonw aardigheid van het
arbeidersleven aanklaagt. Geleidelijk aan
zien de arbeiders dan ook een bondgenoot
in Daens die een politieke partij sticht om
beter de belangen van het volk te kunnen
verdedigen.
Doorditalleskomtdepastoor-politicus
niet alleen in conflict met zijn kerkelijke
oversten, hij haalt zich bovendien de
woede op de hals van de leiding van de
Katholieke Volkspartij, bij monde van
senator Charles Woeste (een overtuigende
Gerard Desarthe), een onverschillig
politicus die macht heeft tot op de hoogste
treden van de politieke en de religieuze
ladder.

Een verhaal m.a.w. dat in de handen
van een middelmatig talent had kunnen
uitdraaien op nog maar eens een Vlaams
sociaal drama. Coninx heeft Boons roman
echter zo genuanceerd aangepakt dat je
als toeschouwer twee uur lang geboeid zit
te kijken. Niet alleen is Daens - fotografie
van W alter Van Den Ende - mooi,
em otioneel én sober gefilm d, de
acteurscast g eeft blijk van zoveel
vakkennis dat het moeilijk wordt naar
zwakke momenten te zoeken. Schitterende
scènes: de euforie van de Aalstse
wasvrouwen wanneer blijkt dat Daens
verkozen is; het biljartspelletje tussen de
bisschop, de kardinaal en de pauselijke
legaat; Daens’ eerste toespraak tot het
p arlem en t (nog n o o it een volle
Decascoopzaal zo stil geweten); en de
dialogen tussen Decleir en Schoenaerts,
acteerw erk van k lassiek niveau,
geregisseerd met sobere hand door een
filmer waar we hopelijk nog veel van
zullen horen en zien.

PATBIOT GAMES
(Decascoop)
Ook de filmkritiek blijkt onderhevig
aan modes: in elk(e) Vlaams(e) krant/
tijdschrift wordt Patriot Games, de nieuwe
film van reg isseu r P h ilip Noyce
(Heatwave) met de grond gelijk gemaakt.
De reden: zwak scenario en de
aanw ezigheid van H arrison Ford,
plichtsgetrouw vader, echtgenoot en
werknemer van beroep. Merken we hierbij
op dat Ford een aantal jaren geleden nog
werd geprezen om zijn- sterk vergelijkbare
- prestatie in Presumed Inocent.
Dat het scenario van Patriot Games
nogal ongeloofwaardig overkomthoeftin
deze tijd, w aarin de A m erikaanse
ontspanningsfilm hoogtij viert, nauwelijks
een bezwaar te zijn. Patriot Games is
gebaseerd op een techno-thriller van Tom
Clancy, de auteur wiens Hunt For The Red
October al eerder werd verfilmd. Ook dat
verhaal draaide rond Clancy’s held uit
Patriot Games, Jack Ryan, medewerker
van de CIA.
Bij het begin van de film echter heeft
Ryan zijn gevaarlijke job opgegeven. Hij
bevindt zich met zijn familie in Londen,
waar hij een lezing moet geven. Aan zijn
rustige leventje komt al gauw een eind
wanneer hij een terroristische aanslag weet
te verijdelen op een lid van de Britse
koninklijke familie. Voor de Britten is
Ryan vanzelfsprekend een held, maar de
Ierse terroristen - van wie Ryan een
zeventienjarig exemplaar doodt - kunnen
Ryans koenheid iets minder appreciëren.
De fanatieke wraakzuchtige broer van de
jonge vermoorde Ier blijft samen met zijn
IRA-splintergroep Ryan en zijn familie
achtervolgen totinde V.S. Dientengevolge
ziet Ryan zich, mede om zijn gezin beter
te kunnen beschermen, verplicht opnieuw
d ien st te nem en bij zijn vroegere
werknemer.
Toegegeven, het verhaal is sterk
stereotiep: fa m ily man Ford strijdt
succesvol tegen terroristisch krapuul dat
niet alleen zijn modelgezinnetje maar ook
verschillende maatschappelijke waarden
naar hetleven staat. Wiedaarovervaltkan
beter niet naar Patriot Games gaan kijken
- of naar zowat 85 % van alle films die
uitkomen fo r that matter. Wie op zoek is
naar spannende, pretentieloze, goed
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gemaakte en goed geacteerde (Ford en
Anne Archer) cinema weet de weg.

EEN ZELFSTANDIG
LEVEN (Sphink)
Gaan kijken naar Samostojatelnaja
zjim van GOS-regisseur Vitali Kanevski
is allerminst een pretje. Want nog meer
dan de in zwart-wit gefilmde voorganger
Sta Stil, Sterf en Verrijs blijkt dit tweede
deel van Kanevski’s autobiografische
trilogie een wrang portret te zijn van het
harde leven in de marges van een land dat
alle hoop op eenheid heeft verloren. En
ook al is Kanevski’snieuwe film in kleuren
gedraaid, toch komt hier de grauwe
grijsheid van het leven uit de titel nog
sterker uit dan in het gelauwerde debuut
van de talentvolle GOS’ser.
EenZelfstandig Leven gaatverder waar
Sta S til,... ophield. Het hoofdpersonage,
de jonge Valerka, woont na de dood van
zijn boezemvriend Galia opnieuw bij zijn
moeder. Gehard door de ervaringen uit
zijn jeugd, zoekt hij vriendschap bij de
zus van Galia, Valka. De relatie is typisch
voor Valerka’s bestaan: alle affectie wordt
zo koel mogelijk geweerd, omdat affectie
hoop inhoudt, hoop naar verbetering, hoop
naar liefde en verbintenis. En die drie
begrippen, zo heeft Valerka aan den lijve
ondervonden, zijn even illusoir als de
mogelijkheid om te ontsnappen aan dit
donkere bestaan van honger, liefdeloze
sex en brutaal geweld.
Zo beseft de toeschouwer al gauw dat
wanneer Valerka beslist de streek waar hij
woont te verlaten en op zoek te gaan naar
een verre tante, hij nooit zal ontkomen aan
de klauwen van het leven. Om zich zo

weinig mogelijk te kwetsen zal hij zijn
individualisme tothet uiterste doordrijven.
De eindscène is thematisch en technisch
tekenend voor K anevski’s film: de
regisseur toont hoe Valerka zonder
zichtbarepijn zijn vriendinnetje achterlaat,
en koppelt aan deze sterke scène de
symbolische verdrinking van een jonge
vogel.
Een Zelfstandig Leven komt ondanks
het sterk persoonlijke karakter v an de film
en het pessimisme dat erachter schuilgaat,
heel natuurlijk over. Niet alleen filmt
K anevski m et een niets ontziende,
realistische camera, de jonge acteurs Pavel Nazarov (Valerka) en Dinara
Droukarova (Valka) - spelen alsof hun
leven er echt van afhangt Een film die
moeilijk verteert en daarom ook lang bij
zal blijven.
jup

Schampers T o d Vijf
1. Glengarry Glen Ross/James Foley
(Studioskoop)
Bespreking in volgende Schamper.
2. Een Z elfstandig Leven/Vitali
Kanevski (Sphinx)
3. Daens/Stijn Coninx (Decascoop)
4. T h e Player/ Robert Altman
(Studioskoop)
5. De Noorderl ingen/ Al ex van
warmerdam (Sphinx)

