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Schijn(-inspraak)
bedriegt!

Geruchten en affiches doen de 
ronde dat wij straks (of is het al 
gebeurd?) onze proffen mogen 
(moeten?) gaan kwoteren. Interes-
sant, vindt men, en men heeft het 
over inspraak en over democrati-
sering. Die toverwoorden doen het 
toch weer, nietwaar? Wie echter 
verder kijkt dan zijn neus lang is 
(en, de lengte van onze neuzen in 
acht genomen, doen we dat van-
zelfsprekend) ziet wel de adder 
onder het gras of het zich roeren 
van iets eigenaardigs in het struik-
gewas. De cruciale vraag luidt im-
mers: wat wil de student: kennis? 
Een diploma? Of de twee? Hoe 
dan ook: de tol hiervoor is arbeid. 
En de tollenaars zijn de proffen. 
Vervolgens: hoe hoger de tol, hoe 
groter de kennis. En op lange 
termijn geldt tevens: hoe hoger de 
tol, hoe groter de waarde van het 
diploma. Maar denken we wel op 
lange termijn? Indien dit het geval 
is, geen enkel bezwaar tegen de 
“inspraak". Maar stel nu eens dat 
we korte termijndenkers waren: 
les diplômes avant tout chose. 
Ongetwijfeld zouden we er dan 
naar streven de tol zo laag mogelijk 
te houden. Want hoezeer de kennis 
hieronder ook zou lijden: het di-
ploma bleef (ogenschijnlijk) het-
zelfde diploma. En in dat geval 
stond ons met die proffenkwoterin- 
gen ook een nieuw middel ter be-
schikking om die tol omlaag te 
brengen. Immers, proffen die een 
hoge tol eisen, zouden dan een 
laag cijfer halen en omgekeerd. 
Nu weet niemand hoe groot het 
percentage van de lange- en de 
korte-termijndenkers onder ons is. 
In een proffenkwotering zullen dus 
de cijfers van beide groepen ver-
mengd worden. Voor een eerste 
groep zal het aan de proffen toe-
gekende cijfer stijgen naarmate 
de eisen van die proffen hoger

Lezersgrieven

liggen. Voor de tweede groep zal 
dat net andersom zijn. Daarom zal 
het resultaat van een dergelijke 
“enquête” a priori nietszeggend 
zijn. Weten de initiatiefnemers- 
enquêteurs dit dan niet? Ik geloof 
dat ze het maar al te goed weten. 
Waarom dan al die “verloren” 
moeite? Geen andere uitleg is mo-
gelijk dan deze: de enquêteurs 
vermoeden dat de doorsnee-stu- 
dent op korte termijn denkt. Tevens 
geloven ze (dat is evident) dat de 
enquête impact zal hebben. Het 
moet dus in hun bedoelingen lig-
gen dat die tol naar beneden gaat. 
In geval de enquêteurs kortzichtig 
zijn, wezen ze hiermee gewaar-
schuwd voor de tegendoelmatig- 
heid van de hele opzet, want zo 
gaat de waarde van het diploma er 
uiteindelijk aan. In geval ze zich 
deze gevolgen realiseren (en dat 
moeten ze bij dezer doen) kan 
men hen beschuldigen van bedrog 
indien ze het initiatief niet onge-
daan maken. Stel dat ze deze 
overwegingen negeren: wat kan 
hun drijfveer dan nog zijn? De 
gewilde ondergang van de uni- 
versiteiten? Ik weet het niet, maar 
één ding staat vast: privé-scholen 
rijzen als paddestoelen uit de 
grond. En het inschrijvingsgeld ligt 
daar wel een flink stuk hoger dan 
30.000 frank. Zodoende leidt de 
zogezegde democratische in-
spraak uiteindelijk tot een nieuw 
elitarisme. Kennis én diploma’s 
worden koopwaar en dus het voor-
recht van de rijken.

Jan Bauwens, 23.12.’93.

Weer
of geen weder....

Als PFK-afgevaardigde van het 
KUC (Katholiek Universitair Cen-
trum), kan ik het niet nalaten ver-
ontwaardigd te reageren op de 
onwaarheden en valse betichtin-
gen in het artikel ‘PFK: linke linkse 
soep’ in de vorige Schamper.

Om de koe maar meteen bij de 
horens te vatten : van een links 
complot bij bij erkenning van ALS 
(Aktief Linkse Studenten) en GrAF 
(Groen, alternatief en Fris) was er 
helemaal geen sprake. Op die be-
wuste 9 november was er wel de-
gelijk een PFK-bijeenkomst voor-
zien. Dit was zo afgesproken in 
onderling overleg op de vorige 
vergadering. Het is inderdaad ge-
bruikelijk dat men naast deze af-
spraak nog een schriftelijke uitno-
diging, samen met het verslag van 
de vorige vergadering.

Helaas had de secretaris dit 
verzuimd, alsook het bespreken 
vaneen vergaderruimte inde Brug. 
Geen nood, de sekretaris vond er 
iets o p : hij stelde een brief op met 
de mededeling dat de vergadering 
verschoven werd naar 17 de-
cember. Opnieuw helaas, ook 
deze brief werd nooit verstuurd,met 
als gevolg dat de verenigingen 
volgens de eerder gemaakte af-
spraak paraat stonden op 9 de-
cember, echter zonder vergader-
ruimte en zonder sekretaris. 
Moesten we nu omwille van het 
geknoei van één persoon de ver-
gadering afgelasten en nog maar 
eens een avond voor het PFK 
vastleggen, of mochten we met 
het vereiste quorum, doen waar- 
voorwe gekomen waren: vergade-
ren ? Wij kozen voor het laatste.

Pittig detail: de sekretaris van 
het PFK is M. Flamand, voormalig 
lid van LVSV. Toch vreemd dat het 
juist het LVSV dat dit een onge-
hoorde gang van zaken noemt en 
dat zich erover beklaagt al meer

dan 1 maand niets van het PFK 
vernomen te hebben. Verbazing-
wekkend hoe men de eigen fouten 
zo over het hoofd kan zien, en 
meer nog, die op de rug van linkse’ 
verenigingen kan schuiven.

Zoals dus uit de hier uiteenge-
zette, échte gang van zaken blijkt, 
ging het om een regelmatige PFK- 
vergadering, en niet om een links 
complot waarbij het KUCenkel 
werd uitgenodigd 'om het vereiste 
quorum te bereiken’. Het KUC was 
net als andere verenigingen ‘uit-
genodigd’ volgens de afspraak op 
de vorige vergadering gemaakt. 
Indien verder alle andere niet- 
linkse verenigingen deze afspraak 
‘vergaten’, dan is dat hun pro-
bleem, maar wij wensen niet afge-
schilderd te worden als een groepje 
naïevelingen die voor ieders kar 
gespannen kunnen worden.

Kortom, ik stel voor dat N. Van- 
denabeele zich in het vervolg eens 
goed informeert alvorens derge-
lijke nonsens te schrijven.

Tot slot nog even iets heel an-
ders. In de vorige Schamper stond 
ook nog een ‘laatste, wanhopige 
oproep’ voor informatie over de 
studentenactiviteiten. Mag ik even 
opmerken dat het KUC tot twee-
maal een lijst met activiteiten heeft 
ingediend, doch dat daarvan abso-
luut niets werd gepubliceerd ? 
Water naar de zee dragen, noemt 
men zoiets...

Liesbet De Weder, 
PFK-afgev. KUC

Jaw el... jullie waren de pio-
niers, en de ENIGE vereniging 
die hun agenda binnenstak. 
Alvast bedankt hiervoor.
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Deze tekst verscheen op vrijdag 20 januari 1994 onder de vorm van een extra-editle, verpreid op 1000 exemplaren. Alea lacta est..

S c h a m p e r  . . .  m o e t  k u n n e n  !

E r z ijn  m en sen  d ie  z ic h  v ra g e n  s te lle n  
o v e r de in h o u d  en  re p re s e n ta t iv ite it  van  
h e t b e s ta a n d e  s tu d e n te n b la d  a a n  d e z e  
u n iv e rs ite it .. In  een  re c e n t p a m fle t w o rd t 
g e s te ld  d a t  S c h a m p e r a m p e r  n o g  e e n  
s tu d e n te n b la d  is.
"Dit b lad wordt volledig gesubs id ieerd  m et ge ld  van 
de soc ia le  sector, ge ld  van jo u  en mij, d u s ." Dat 
klopt. Maar d it wil niet zeggen dat Scham per ook 
v o lle d ig  be taa ld  w ordt m et ge ld  van de soc ia le  
sector. Immers, de toe lage aan Scham per bedraagt 
260,000 frank, de h e lftv an het volled ige budget, en 
op de koop toe 40.000 frank m inder dan vorig jaar. 
Het is inde rdaad  niet m eer dan no rm aa l da t 
studenten inspraak hebben in dit studentenblad. Of 
Scham per daarb ij veronderste ld  w ordt de m ening 
van "de student" weer te geven is een ander paar 
mouwen. In een pam flet wordt geste ld  dat 'in h e t 
bes taan de  (scham ele ) s tu d e n te n b la d  e n k e l de  
hoogstpersoonlijke m ening van een se lekte  groep, 
door z ich ze lf benoem de "joe rna lies tjes" to t u iting  
kom t'. De redaktie  van S cham per bestaat uit een 
25'ta l vrijw illigers, gezien het aantal geenszins een 
'se lekte groep' te noem en. B ovend ien se lekte ren  
we niet w illekeurig waarover wel of niet bericht wordt 
van wat aan de RUG gebeurt, o f hoe daa rove r 
bericht wordt. Het is bovendien to taa l on ju is t dat 
Scham per kategoriek het recht van antwoord zou 
on tzeggen aan bepaa lde veren ig ingen . W ette lijk  
gezien kunnen we een recht van antw oord  nie t 
w e igeren, gezien de wet van 23 ju n i 1961. De 
s c h rijfs e ls  van  P .W u yts  z ijn  geen  rech t van 
antwoord, volgens 'de s trik te  w ette lijke bepa lingen  
betreffende he t recht van antwoord', waarop hij zich 
nota bene zelf beroept.

Het m eest voorkom ende p rob leem  bij som m ige  
groots opgezette aktivite iten aan de Unief is dat de 
redaktie er niet vooraf van op de hoogte gebracht 
wordt: de beloofde persm ap inzake de 12 'uren loop 
hebben we nooit gekregen, de perskon fe rentie  van 
W internacht g ing door in het lokaal rech tover ons 
redaktielokaal, terwijl we daar niet van op de hoogte 
w a re n ...  O ve r de 11 .1 1 .1 1  .- fu if  t .v .v .  de  
N igeriaanse po litieke vluchte ling Jam es G odpow er 
werd helemaal niets bericht. We w isten ervan, m aar 
veel te  la a t : Scham per heeft immers een deadline. 
A ankondigen kon niet, om dat de fu if dan reeds 
voorb ij was; een verslag van de ak tiv ite iten  had 
geen zin meer, wegens één maand na datum . Met 
be trekking to t het artike l ove r de op tocht van 24  
novem ber w ord t er lu idop g e flu is te rd  da t d e  
journalist in kwestie geen moeite deed om  iemand te 
interviewen, en een schrijfse l produceerde dat vol 
s ton d  van de g ro o ts te  b lu n d e rs  en g ro fs te  
onwaarheden. Wij zien door het extreem -linkse bos 
geen bom en meer. Het was onze voo rna am ste  
be trachting om een vis ie  weer te  geven, nam e lijk  
dat e r helemaal niets te vieren valt op 24 november, 
integendeel. En dat het hele gedoe errond (jam m er 
genoeg) voo rna m e lijk  g e tu ig d e  van een  goed 
geoliede propagandam achine van extreem -links. In 
het pam flet s taat: "het rech t van an tw oord  werd  
g e w e ig e rd  Om kort te zijn: we on tv ingen  g e e n  
enkel recht van antwoord. Lezersb rieven  te rzake  
werden wél geplaatst.

Voor alle duidelijkheid:

- Scham per b ied t in de eerste p laa ts een andere k ijk  op gebeurtenissen binnen De Brug. Enke l een kritisch én
onafhankelijk b lad kan die ob jektiv ite it garanderen.

- De grotere financiële contro le op het b lad is een feit. G erom m el m et zwarte kassen is onm ogelijk binnen
Schamper. En waar is de hand in eigen boezem ?

- De aktiv ite itenkalender waarin a lle  erkende verenigingen he t recht hebben om  hun aktiv ite iten aan te  kondigen, 
bestaat. Alleen, zolang we nergens van op de hoogte gebracht worden, kan er niets gepubliceerd worden.

- Wie voert h ier een haat-cam pagne?
- Een recht van antwoord wordt toegekend aan eenieder d ie daar volgens de wettelijke bepalingen van 23 ju n i

1961 recht op heeft.
- A rtike l 24 u it de statuten van de GSR (de Gentse StudentenRaad) werd vorig ja a r weggestemd, d it om  

bem oeienissen vanuit de konventen tegen te gaan, en om  de onafhankelijkheid van Scham per te garanderen.
B lijkbaar wil extreem -links hier een einde aan maken.

P.S.: het Politiek en Filosofisch Konvent slaagde erin een motie te laten stemmen dat elk recht van antwoord in Schamper moét geplaatst 
worden, als het voldoet aan de wettelijke criteria terzake. De motie werd goedgekeurd. Volgende week misschien op de agenda van het 
WerkgroepenKonvent: het stemmen van de motie dat in de bebouwde kom maar 50 mag gereden worden... Als dat maargoed afloopt
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Topsporters aan de RUG
Stijn Duhamel is student kunstgeschiedenis (1ste en 2de kan) 6n milieu- en landbouwzorg in Antwerpen. Hij speelt basketbal bij Brabo 

Antwerpen In tweede klasse. Hij studeerde vorig Jaar af aan de RUG als licentiaat geschiedenis.

Zijn programma is druk bezet: 
hij traint drie maal per week in 
Antwerpen en speelt elk weekend 
een wedstrijd. Aangezien hij in 
Gent op kot zit, pendelt hij dus op 
en af naar Antwerpen, de trainin-
gen zijn elke dinsdag- , donder-
dag- en vrijdagavond.

“Gelukkig heb ik enkel dinsdag 
en donderdag les in Antwerpen, 
zodat ik telkens nablijf voor de 
training. Enkel vrijdag moet ik nog 
een extra trip naar Antwerpen ma-
ken. " Gemiddeld volgt Stijn een 
dertigtal uren les per week. Om de 
combinatie basketbal-studie te 
kunnen volhouden vroeg hij het 
statuut van 'topsporter aan de uni- 
versiteit’ aan. Het statuut wordt 
eveneens aangeboden aan kun-
stenaars, mensen met een ern-
stige handicap of mensen die een 
mandaat in de bestuursorganen 
van de universiteit bekleden.

Diegenen die het statuut ver-
werven kunnen dan ook gebruik 
maken van de enkele faciliteiten 
die het hen biedt: er is mogelijk-
heid tot het verplaatsen van onder-
vragingen, examens kunnen voor 
de examenperiode worden afge-
legd, examens kunnen over de 
twee zittijden worden gespreid en 
vrijstellingen kunnen naar het vol-
gende academiejaar meegeno-

men worden ongeacht het vereiste 
gemiddelde.

Eerste klasse, 
tweede zit

Die spreiding van de examens" 
over 1 ste en 2de kan is een goede 
zaak volgens Tjörven De Brul,
voetballer bij tweedeklasser 
Lokeren en student Lichamelijke 
Opvoeding (1 ste lic). *Als men dan 
nog niet geslaagd zou zijn, is er nu 
herkansing mogelijk in oktober. 
Vroeger kon dat niet. "Tjörven ge-
niet nu voor de derde maal het 
statuut; hij debuteerde namelijk bij 
Lokeren in de reserveploeg toen 
ze nog in eerste klasse zaten. 
Sinds vorig jaar maakt hij echt 
deel uit van de ploeg die in tweede 
klasse niet slecht boert. Hij heeft 
nog een drukker schema dan Stijn: 
dagelijks gaat hij trainen (behalve 
woensdag) in de voor- of namid-
dag. In het weekend wordt dan de 
match gespeeld. “Indien ik niet 
van het statuut zou kunnen 
genieten, zou ik meer problemen 
hebben met de regeling van de 
examens dan met het volgen van 
de lessen zelf- daarin ben je  
sowieso voor een groot deel vrij. 
Ook krijg je  meer begrip van de 
profs. Er is trouwens per faculteit

één prof die de lijst met normen 
voor topsporters binnen zijn  
faculteit bezit. Die mens is op de 
hoogte van je  drukke schema en 
bij hem kan je  dan ook terecht voor 
eventuele regelingen." Als top-
sporter kan je ook vrij gebruik 
maken van het zwembad in de 
G.U.S.B., de powerzaal en de 
basketbalzaal (Stijn).

“En de toekomstplannen van 
de commissie zien er nog beter 
uit: er worden meer inspanningen 
voor ons geleverd. Zo is er een 
plan om een home op te richten 
waar alle topsporters bij elkaar 
zouden zitten, ook wil de com-
missie onze sociale voorzienin-
gen uitbreiden en in het UZ kunnen 
wij genieten van medische begelei-
ding. Er is namelijk speciaal een 
dokter voor ons voorzien die zich 
bezighoudt met gevolgen van

Heb jij op je kot ook van die 
vieze gasten die de wc-bril nooit 
omhoog doen, zodat het een klie-
derig boeltje wordt. Of is je wc elke 
maand weer verstopt doordat die 
student(e) van het bovenste ver-
diep denkt dat het kleine emmertje 
naast het toilet bedoeld is voor de 
jongere kotbewoners die nog niet 
op een grote pot durven. Dan is er 
sinds kort een extra reden om al je 
plasjes en andere noodzakelijkhe-
den op te sparen tot je in de buurt 
komt van een studentenresto of 
een van de faculteiten van de U.G.

Niet alleen zijn de toiletten daar 
schoner dan op menig kot, maar 
nu wordt er ook gezorgd voor

kwetsurenofdie advies geeft /'. v.m. 
bijvoorbeeld de voeding."

De topsporters hebben dus en-
kele voordelen surplus, maar an-
derzijds wordt dan ook min of meer 
van hen verwacht dat zij zich inzet-
ten voor de universitaire ploeg. 
Weinig studenten beoefenen top-
sport. Voor zij die hun eerste kan 
achter de rug hebben en plannen 
hun studies voort te zetten, pri-
meert de studie, ondanks bv. een 
profaanbieding zoals bij Tjörven 
De Brul: “Eerst de studies afmaken, 
dan met Lokeren naar eerste 
klasse en dan, dan zien we wel."

Ondertussen (14.12.'93) heb-
ben we vernomen dat Tjörven ge-
tekend heeft voor volgend seizoen 
bij Club Brugge.

ALDO

interessante lectuur terwijl je aan ‘t 
tuuuuuuuut bent. Neenneen, ver-
wacht geen Hagar de Verschrikke-
lijke, maar een echte serieuze car-
toon met aanvullend artikeltje over 
een gebeurtenis die niet groot 
genoeg is om het tv-journaal te 
halen, maar die je wel een beetje 
een beeld geeft van wat er zoal 
gebeurt in de wereld. Tenminste, 
als je geregeld de wc’s van de 
universiteiten en de resto’s blijft 
bezoeken, want dit alles zal 
regelmatig vervangen worden.

Maak je dus niet langer druk 
over vieze, verstopte kottoiletten 
en probeer eens een wereld 
bewuste wc!!!

WC-projekt in resto’s 
( 1 1 .1 1 . 1 1 . )
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Dichtung
Germania promoot talent

Op 21 december organiseerde Germania haar 4de poëzieavond. 
Jong talent kreeg er de kans om voor een beperkt (studenten-) 
publiek zijn eigen brouwsels naar voren te brengen. Het geheel 
werd aan elkaar gelijmd door een jazz-duo.

Weerom werd bewezen dat 
men in Vlaanderen geen grote 
kanonnen moet bovenhalen om 
een literaire avond van enig niveau 
te organiseren. Geen uitwijdingen 
over de zin van poëzie, het nut of 
de vorm, nee. Gewoon studenten 
die hun eigen werk willen toetsen 
aan een geïnteresseerd publiek. 
Auditorium A (Blandijnberg) liep 
zo goed als vol.

Het programma kende zijn ups 
en downs. Druiperige liefdes-
poëzie, odes aan de stilte, een 
korte beschouwing bij een bran-
dende sigaret. Kortom het ganse 
gamma vertrekkende van over- 
emotionele puberpoëzie over 
pseudointellectuele scrabble tot 
veelbelovend jeugdwerk. Dit alles 
werd ondersteund met een sfeer-
volle kerstverlichting die men ook 
wel eens pleegt aan te treffen in 
het doorsnee winkelcentrum. Het 
publiek werd gestoeld op de o zo 
comfortabele auditoriumstoeltjes 
die het hen de gezelligheid boden 
die hier wel op zijn plaats was, 
maar dat kon de pret niet bederven.

Wulps Naakt

De pret kon zeker niet op toen 
Wulps Naakt ten tonele verscheen. 
In wervelende cabaretstijl stelde 
de poëziekring haar poëten ten 
toon. Poëzie in dialoogvorm, 
ondersteund door een ruisend TV- 
toestel, een snuifje DADA? Lief-
despoëzie tussen brandende 
kaarsen, angstige kreten ter 
ondersteuning van een emotioneel 
gedicht. Even dreigden zij zich te 
verlagen tot een kinderlijk niveau 
toen een der leden het nodig achtte 
poëziematig na te trappen naar

een een persoon die de dag ervoor 
uit de kring gestapt was. Dit werd 
echter rechtgetrokken door een 
prachtige eindvertolking van “Noth - 
ing compares 2 U". Spetterend, 
fantastisch, maar waar trekt men 
de lijn tussen poëzie en cabaret?

Jazz als rode draad

De avond rolde naar zijn einde 
toe met nog enkele dichters die de 
revue passeerden. Met hier en 
daar een muzikale noot van het 
jazz-duo, dat misschien iets te 
nadrukkelijk aanwezig was. Vijf 
verschijningen van elks zo'n tien 
minuten, en dit op een poëzie-
avond van 2 uur, iets te veel van 
het goede misschien? Het brak de 
sfeer een beetje en benadrukte 
het sublieme gemis van een rode 
draad doorheen de avond.

De avond was geslaagd, maar 
miste misschien wel een beetje 
enthousiasme. Het blije opgewekte 
van Wulps Naakt, dat duidelijk het 
publiek in haar greep had, con-
trasteerde schril met de dikwijls 
macabere sérieux van de andere 
dichters. Niettemin deden zij ook 
hun best.

Talent...

Men zegt wel eens dat het 
nederlandstalig literatuurtalent 
vooral te zoeken is in het noordelijk 
deel van ons taalgebied. Wie 
echter twee uur geklemd zat in de 
te kleine auditoriumzitjes, zal zeker 
en vast naar buiten gestapt zijn 
met een gevoel van “er zit dan toch 
nog talent in Vlaanderen”, maar je 
krijgt er wel pijnlijke benen van!

Jaymz

Colofon
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de moloch meets de meyer
“En waarover moet ik uw oren afzagen? Ik heb niets interessants 

te vertellen. " Markante figuren aan de RUG, deel twee: sinoloog Jan 
De meyer.

Patiënt: Plebejers die lange 
dagen slijten in het darmen-
stelsel van de faculteit der 
Blandijnberg geven meermaals 
de indruk in een toestand van 
totale onwetendheid te verkeren 
waar dit het bestaan van een 
zesde etage betreft. Uw persoon 
blijkt er vaste stek te hebben 
gevonden tussenbet verschaal-
de bamboe-interieur. Mag ik u 
dan ook dringend verzoeken 
enig licht te werpen op de acti-
viteiten die het academisch per-
soneel aldaar bezig houden ?

Dokter (schrikt wakker): Wie 
daar woont en wat ze uitvreten? 
Op het zesde huist vooreerst en 
voornamelijk 1 wereldautoriteit op 
het gebied van de boeddhologie, 
als boeddholoog nauwelijks be-
kend in het achterlijke België, en 
daarom des te bekender buiten de 
landsgrenzen... Neen, op het 
zesde bevinden zich boudweg drie 
kwart van de Boeddhologische 
hersenen van heel Europa: Char-
les Willemen, Pol Vanden Broucke 
en binnenkort ook Bart Dessein. 
Sta mij hierbij dan ook toe zonder 
ironie, blikken of blozen het zesde 
uit te roepen tot het zenuwcentrum 
van Belgiës enige echte, onver-
valst traditionele sinologie.

Patiënt: En uw am bt al-
daar,dokter?

Dokter: Als assistent onderzoek 
ik er al die aspecten van de Chi-
nese beschaving/cultuur/filosofie 
die zich buiten de mainstream op-
houden. Taoïsme, anarchisme, 
volksopstanden, boerenrebellies, 
allerhande smakelijke maatschap-
pelijke fenomenen als narren, 
prostitutie, dronkenschap in de 
Chinese poëzie, kluize narij...

Patiënt: En u bent doctor, 
heb ik begrepen.

Dokter: Inderdaad, patiënt!

Patiënt: Nierdialyse? Lobo- 
tomie?

Dokter: Neen, neen... Mijndada 
betreft de revival van de taoïsti- 
sche filosofie op het einde van de 
Tang-dynastie, tweede helft van 
de negende eeuw a.d. - denkers 
als Luo Yin en Wu Neng Zi... Om 
eerlijk te zijn zit hier voor u het 
enige levende wezen dat zich ter 
hoogte van planeet Aarde met die 
periode bezighoudt... Een zeer in-
teressante periode: we zijn er im-
mers getuige van de totale desin-
tegratie van de traditionele Chi-
nese maatschappij onder de dy-
nastieën, met alle regressie, bur-
geroorlogen en intellectuele ont-
reddering van dien. Juist hier ste-
ken de interessantste denkers de 
kop op: taoïsten met ondubbelzin-
nige anarchistische sympathieën.

Patiënt: Bommengooiers, 
groentetelers, zwarte vlaggen- 
zwaaiers ?

Dokter: Verre van. De Chinese 
variant van het anarchisme onder-
scheidt zich veeleer dooreen sterk 
individualistische toon, genre Tho- 
reau. Zich terugtrekken uit de 
maatschappij als daad van opper-
ste anarchie als het ware... De 
Taoïsten waren immers van me-
ning dat het toch te laat was om 
het gedegenereerde tij te keren. 
Taoïstisch gezien is de mens ei-
genlijk een aberratie, moetje we-
ten: “het dier dat teveel denkt”. 
Daarom ook was iedere uitvinding 
van de mens één hoop nonsens (- 
ook de corrumperende ingreep van 
de maatschappij in de goede

ordening der natuur, nvdr). Alle 
confucianistische etikette/rituali- 
zering/moraal vond men in het 
beste geval misdadig...

Patiënt: En welke contacten 
onderhoudt u, naast dit studeer- 
en doceergedrag, met de Chi-
nese intellectuele traditie ?

Dokter: Vooral vertaalwerk. Mo-
derne literatuur, de allerjongste 
generatie avantgardisten uit de 
volksrepubliek, mensen die zijn 
opgegroeid tijdens de culturele re-
volutie en hun hele jeugd door die 
revolutie gekelderd voelen.

Dus schrijven ze maar over 
alles wat vroeger taboe was: veel 
morbide them a’s. Wie geen 
zelfmoord heeft gepleegd schrijft 
er toch tenminste over, eigenlijk... 
En de onvermijdelijke “boy meets 
girr-thematiek en wat voor fouts 
daar allemaal uit voort kan vloeien 
(vermanende vinger).

Ditjaar komteen apart nummer 
uit van het tijdschrift “De Brakke 
Hond”, volledig gewijd aan mo-
derne literatuur uit de Volksrepu-
bliek, Taiwan en Hongkong. De 
helft van de vertalingen zijn van 
mijn hand, trouwens. Het initiatief 
van “De Brakke Hond” figureert 
eigenlijk in de marge van een groot 
kunstfestival dat in mei '94 ver-
schillende steden - voornamelijk 
Brussel - zal aandoen om er jonge 
dramaturgen, cineasten of plasti-
sche kunstenaars uit Beijing, Tai-
pei en Hongkong voor te stellen. 
Elementary, my dear Watson!

Patiënt: Een full-time sino-
loog, omzeggens. Vanwaar die 
passie, überhaupt ?

Dokter: Een samenloop van 
omstandigheden heeft mij hier-
heen gejaagd. Opgegroeid temid-
den van Chinese artefacten, een 
zekere aanleg voor talen (een kort 
spervuur pidgin en Aramees volgt, 
nvdr) en de bewuste afkeer van

evidente keuzes.. Ja, de wil om 
origineel te wezen, dat lijkt me een 
centrale drijfveer. En dan is er na-
tuurlijk de sympathie voor be-
paalde filosofieën. Let op hè, niet 
alles wat die cultuur behelst kan 
mij warm doen lopen. Aan ieder 
verblijf in China hou je een zekere 
aversie over. Chinezen, die elk 
afzonderlijk fantastische mensen 
kunnen zijn, doen collectief soms 
de meest walgelijke dingen. En als 
je dan nog eens in een stad van 
veertien miljoen Chinezen rond-
doolt, ja, dat is werkelijk helemaal 
te hels. Na twee jaar Shanghai 
word je de om je oren

Patiënt: Tweevliegende ro-
chels wel eens beu...jaarShang- 
hai?

Dokter: Correct. Elementary. 
De twee leukste, meest creatieve 
en stimulerende jaren van mijn 
leven zijn dat geweest, tot nog toe. 
Van '84 tot '86, net na mijn leger-
dienst.

Patiënt: Hoe komt een cul- 
tuurfreak als uzelve ginds aan 
zijn trekken ?

Dokter: De interessantste cultu-
rele ontwikkelingen grepen er ei-
genlijk net na mijn verblijf plaats, in 
'87-’88. Wat muziek betreft: die is 
te vaak een navolging van wes-
terse trends, epigonaal en dus in-
ferieur. Mijden, my dear Watson. 
Anderzijds zijn sommige dingen, 
vooral dan wat literatuur en drama 
betreft, werkelijk uniek in de we-
reld... Hoedanook, van een geor-
ganiseerd cultuurleven valt er 
weinig te merken: er zijn nauwe-
lijks cultuurcafés voor literaire krin-
gen of zo. Een interessant feno-
meen is anders wel dat censuur er 
nog wel degelijk bestaat - maar 
dat is vaak zo’n log gebureaucra-
tiseerd staatsapparaat dat de 
meest eigenzinnige individuen hun 
ding kunnen doen nog voor de 
censuur er erg in heeft. Voor film 
ligt dat natuurlijk iets moeilijken 
dat is meer een proces, en dat



heeft meer tijd nodig. Zo konden 
de hier alom bejubelde films van 
Zhang Yimou (Judou, Het Rode 
korenveld, De Rode Lantaarns) 
ginds absoluut niet door de beu-
gel... Literatuur en theater hebben 
een langer leibandje, als het ware.

Patiënt: Welke zijn eigenlijk 
uw bronnen ?

Dokter: Je leert gewoon de ka-
nalen kennen waarlangs jonge 
schrijvers uit de avant-garde zich 
kunnen manifesteren. In die om-
standigheden ontwikkel je een ze-
kere feeling voor kwaliteit, denk 
ik...Vergeet daarenboven de mon-
delinge berichten van nomadische 
Chinezen hier in het westen niet!

Patiënt: En die vermaarde 
Chinese opera ?

Dokter: Dat ligt helemaal an-
ders. Het gaat er meer om een 
gepolijste vorm van volksvermaak, 
met acrobatie en alles erop en 
eraan. Het leeuwedeel van het 
operarepertoire ligt trouwens al 
vast sinds die zo poulair is gewor- 
denonderde Mongoolse bezetting 
in de dertiende eeuw. Sindsdien is 
nauwelijks nog wat veranderd aan

de typering van de karakters, de 
thematiek, de “libretto’s”...Het ging 
altijd al meer om een sterk geritua-
liseerd vehikel voor de confucia- 
nistische moraal, om opvoeding 
op straat dan om Grote Kunst en 
gezam enlijk-de-neuzen-in-de- 
lucht zoals dat hier het geval is.

Patiënt: Wou u nog iets 
vertellen, misschien ?

Dokter: Hela manneke! Willen 
is zeer on-taoïstisch, weet je. Ik wil 
nooit iets. De wil is waarschijnlijk 
het vreselijkste moordwapen op 
Aarde...

Patiënt: Kunt u anderzijds 
een proeve van waanzin af-
leggen ?

Dokter: Dan zou ik eigenlijk 
een half opnieuw opgewarmde 
portie zelfbereid verbaal braaksel 
moeten declameren...

Patiënt: (snel) U is dus letter-
kundig onledig, dokter!

Dokter: Nee, wel! Ik schrijf zon-
der enig zicht of hoop op publicatie 
in een stijl die vermoedelijk pas 
populair zal worden in tweedui- 
zendvierenvijftig! Dit wil zeggen:

taalexperiment, humor, relativering 
van het Al, maniakaliteit...

Patiënt: Dokter, wat voor ge-
luid neem ik hier met voortdu-
ring waar?

Dokter: Jazz, mijn manneke !

Patiënt: Precies Wayne Shor-
ter...

Dokter: Correct! “Juju”, zo’n 
Blue Note uit het gezegende jaar 
1964: net zoals “Night dreamer" 
en “Speak no evil"...Whoa! Elvin 
Jones featured on the drums!...

Patiënt: Het jaar van zijn 
transfer naar M iles’ legen-
darische sixties-quintet...

Dokter: Jajaja! Na de raid op 
Art Blakey’s jazz messengers hè, 
met Lee Morgan en zo...

Patiënt: AhwoauhiOok Char-
les Gayle gezien hier in Gent 
verleden jaar ?

Dokter: Grunt! De meest in-
tense revelatie van het afgelopen 
decennium! Er is weer hoop, twin-
tig jaar nadat Albert Ayler zijn laat-
ste baantje trok daar in de Hud-
son!

Patiënt: UnghlHetAylerlsme 
herboren hoera! Maar dan liefst 
zonder CalCobbs graag, de man 
die Aylers "Love Cry” zo harte-
loos torpedeerde!

Dokter: Cal Cobbs! De man die 
gewurgd had moeten worden met 
de snaren van zijn eigen elektrisch 
clavecimbel! (stuift weg naar pla-
tencollectie die overigens impo-
sant mag heten) (weer terug) Heb 
ik trouwens al verteld dat ik in het 
bezit ben van de slechtste plaat 
aller tijden ? Hiero: “King Usznie- 
wicz and his Uszniewicztones"! En 
Dolphy! Twan Braxton! Pharoah 
Sanders! (begint stuiptrekkend, 
schuimbekkend over de grond te 
rollen, hoofd- en andere haren uit-
rukkend) Hobbies uit het oude Af-
ghanistan: radikaal plooien!

Patiënt (op de vlucht, roe-
pend): Ik vermoed, dokter, uzult 
het nog ver brengen in de neus- 
keutelverwerkende nijverheid!

Lord Moloch
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Interview

Timperman laat zich niet kisten...
Weerom zijn uw sterreporters Max en Willem op stap gegaan om 

een tip van de sluier op te lichten. Bruid is deze keer Prof. Dr. 
Timperman, hoofd van het laboratorium voor gerechtelijke genees-
kunde en hoogleraar in zowel de richtingen geneeskunde als 
criminologie. Deze spraakvaar maakt ons op onnavolgbare wijze 
wegwijs in het doolhof van het medisch gerechtelijk onderzoek.

Wij zijn hier eerst en vooral een 
universitaire instelling. Mijn taak is 
de toekomstige geneesheren op 
te leiden in de principes van de 
gerechtelijke geneeskunde, ver-
mits zij geroepen zijn om levenden 
te onderzoeken en overlijdens vast 
te stellen, en anderzijds de crimi-
nologen, die op de hoogte moeten 
zijn wat de wetenschap kan bijdra-
gen tot opheldering van gerezen 
vragen. Reeds vanaf de middel-
eeuwen was de geneesheer raad-
gever in zulke zaken. Daarvoor 
was dat eerder een priester, die de 
schakel was tussen God en mens.

Vanaf de Karolingische tijd was de 
tussenkomst van een dokter wet-
telijk vastgesteld. De pauselijke 
edicten hebben ook vastgesteld 
‘medicus accreditur in sua medici-
na’. In de napoleontische code 
staat vermeld dat een magistraat 
zich mag laten bijstaan door een 
persoon die vakkundig is in de 
geneeskunde, zodanig dat de 
rechter of procureur des Konings 
ook nog vandaag de dag beroep 
kan doen op een geneesheer, 
hetzij voor onderzoek op levenden 
hetzij op doden. Een geneesheer, 
nietTïmperman. De term wetsdok-

ter is vals. Er is niemand die zich in 
ons stelsel mag betitelen als be- 
roeps-wetsdokter, in tegenstelling 
tot in het Nederlandse, dat wel 
degel ijk ju stitieartsen heeft. Bij ons 
staat het de magistraat vrij om het 
even wie aan te duiden. Die per-
soon wordt dan voor de tijd van 
zijn opdracht wetsdokter, leder 
arrondissementheeftechterzozijn 
gewoonten, zodat men in Brussel 
een wegwijzer ‘médecins légistes’ 
tegen het lijf kan lopen. Alhoewel 
het bij ons niet zo is, zal het parket- 
generaal eerder iemand met 
ervaring aanduiden. En Timper-
man is er al zesendertig jaar, het is 
normaal dat men voor een deli-
cate zaak eerder mij zal aanspre-
ken dan iemand die net twee 
maanden afgestudeerd is. Het is 
trouwens, met de Europese 
éénmaking, de tendens om be-
paalde criteria, waaraan een wets-

dokter moet beantwoorden, vast 
te stellen. Men zou aldus komen 
tot het Franse systeem, waarbij de 
magistraat niet volledig vrij kan 
kiezen, maar uit een lijst van kandi- 
daat-wetsdokters, meteen keurige 
opleiding in de criminologie, het 
recht en de geneeskunde.

Trends en mutanten.

Alles begint bij het onderzoek 
van levenden, bijvoorbeeld het 
beoordelen van de rijvaardigheid 
van een bejaard persoon, ver-
krachtingen onderzoeken, enzo-
voort. De doden zijn een andere 
zaak, vooral dan de lijken die vra-
gen stellen: waarom is het een 
lijk? Is het een moord? Is het geen 
moord? Wanneer is het gebeurd? 
Wij krijgen daarbij hulp van het 
nationaal instituut voor sporenon-
derzoek in Brussel, dat bijvoor-
beeld een gevonden haartje aan 
de rechtmatig eigenaar kan toewij-
zen. Een nieuwe trend, een mutatie 
in de samenleving is ook het ver-
hoogde aantal aanklachten tegen 
dokters waar wij, meestal in col-
lege, moeten beoordelen of het 
een misstap of een inherent risico 
van de ingreep betrof. Men heeft 
in de geneeskunde Tobligation des 
moyens’, niet Tobligation des ré-
sultats’. Ik vergelijk dat met het 
volgende: indien u beslist om in de 
krokusvakantie naar Gran Canaria 
te gaan, dan gaat u naar een reis-
agentschap. Dit reisagentschap 
moet u ‘les moyens’ geven, maar 
dat garandeert u nog niet dat u 
acht dagen zon zal hebben, dat is 
het inherent risico. Op de koop toe 
heeft men nu de noodzakelijke, 
maar zeer gevaarlijke neiging om 
de patiënt over dit gevaar in te 
lichten, hetgeen men ‘informed 
consent’ noemt.
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Juridisch advies
Al uw problemen opgelost, gratis!

Sommigen onder u kampen al eens met een of ander Juridisch 
probleem en veelal zal dat dan gaan over uw huur of geld. Advies 
inwinnen bij een advocaat is duur en wat blijft er dan nog over? Zij 
die het gratis doen natuurlijk: het JAS, het Jongeren Advies 
Centrum, de Huurdersbonden de wetswinkels. In dit nummer wordt 
u voorgesteld : het J.A.S., voluit: het Juridisch Advies voor 
Studenten.

Hoe het begon met

Anno 1991 staken enkele 
toenmalige studenten in de 2de 
licentie rechten de koppen bij 
elkaar om iets te doen aan de 
juridische onwetendheid van de 
student die geen rechten doet. 
Vooral onder impuls van Griet Van 
Durme en Peter De Wilde werd er 
oktober 1991 van start gegaan 
met her J.A.S.

Alle begin is moeilijk, ook voor 
het J.A.S., dat eerst niet erkend 
werd door het Rectoraat; daar 
dacht men dat het geen ernstig 
initiatief was. Maar toen De Wilde 
eens op tafel klopte, raakte alles in

een stroomversnelling en kwam 
de erkenning er toch, via de 
Rechtskritische Werkgroep-pers- 
conferentie (die zelfs het B.R.T.- 
televisiejournaal haalde). Kluwer 
gaf wetsboeken cadeau en de 
universiteit stelde een lokaal ter 
beschikking in de Brug.

In het eerste werkingsjaar 
doken er wel eens kinderziektes 
op zoals genoeg gemotiveerde 
medewerkers vinden. Ook hadden 
ze de behoefte eraan onderschat 
en bleek het succesrijker dan 
gedacht zodat er te veel studenten 
met te ingewikkelde problemen op 
af kwamen. In dat eerste jaar 
werden er zo’n 80-tal dossiers

gemaakt met als meest voor-
komende problemen huur en -toen 
nog bestaand - militie.

De opvolging het jaar daarna ( 
1992-93 ) liep een beetje mank 
wat met zich meebracht dat het 
beloofde nieuwe lokaal (met tele-
foon en fax! ) er ook niet kwam. 
Het J.A.S. had eigenlijk een uitge-
bouwde wetswinkel moeten wor-
den maar dit viel nu in het water.

Het J.A.S. nu

Dit academiejaar ging het 
J.A.S. opnieuw van start, voor de 
derde maal. Nu onder het voorzit-
terschap van Sabine Verbanck, 
bijgestaan door Karin Galle 
(secretaris) en Thomas Smet 
(conventafgevaardigde), en met 
zo’n 20-tal medewerkers meestal 
2de en 3de licentie rechtsstuden- 
ten (die zo enige praktijkervaring 
opdoen).

Tot nu toe werden er zo’n 20-tal 
dossiers gemaakt, waarbij het 
meest voorkomende probleem - 
weer eens - huur blijkt te zijn en 
verder de meest uiteenlopende 
zaken. Er is wel degelijk behoefte 
aan een dergelijke dienst, blijkt 
dus.

Wat kan het J.A.S. nu doen 
voor u? Het zijn allemaal nog stu-
denten, dus ze kunnen niet een 
zaak voor u inleiden bij de recht-
bank noch een zaak pleiten. U legt 
uw probleem voor, zij geven ad-
vies (velen blijken erg onvolledig 
geïnformeerd over hun rechten) 
en kijken of er geen minnelijke 
schikking mogelijk is. Indien nodig, 
wordt u doorverwezen naar speci-
fieke, al dan niet juridische dien-
sten, zoals bv. de huurdersbond of 
de sociale dienst van de universi-
teit ( bij beide kunt u natuurlijk ook 
rechtstreeks aankloppen ).

Zit u nu nog met een juridisch 
ei, het J.A.S. geeft advies in de 
Brug, direct rechts, 1 ste deur rechts 
(dus recht tegenover het Scham- 
per-redactielokaal) en u kan er 
terecht op woensdagen van 16 
uur tot 18 uur en op donderdagen 
van 18 uur tot 20 uur. Alles is 
gratis, vrijblijvend en desgewenst 
anoniem.

Erik H.

Naschrift: op 2 feb. houdt het 
J.A.S. een fuif, in de Twieeo. Inde 
volgende Schamper : de Huur-
dersbond en het Jongerenadvies-
centrum.

(Vervolg van pagina 8)

Haartjes en draadjes.

Een autopsie gaat in zijn werk 
zoals u het zich voorstelt. Een lijk 
komt binnen, meestal in zijn on-
aangeroerde staat, omwille van 
de sporen: een draadje hier, een 
haartje daar. Het lijk wordt be-
schreven, uitgekleed en naakt on-
derzocht. De kleding wordt voor 
verder onderzoek aan gespeciali-
seerde diensten ter beschikking 
gesteld. Dan gaat men over tot 
lijkopening en het nagaan van alle 
organen, van kop tot teen. Vind ik 
ziekelijke afwijkingen, dan besluit 
ik tot 'natuurlijke dood’, bij trau- 
matischeletselstrekikmijnconclu- 
sies. Dit alles duurt gemakkelijk 
een kleine twee uur. Men neemt 
van alles foto’s, en stelt gedetail-
leerd rapport op. Want een autop-

sie gebeurt maar één keer, en een 
eventuele tegenexpert moet zich 
kunnen vergewissen van de inten-
siteit en de aard van de letsels. 
Daarom ook heeft de procureur 
des konings het recht een crematie 
te weigeren bij een gewelddadige 
dood, om het overtuigingsmateri- 
aal te bewaren. Het gerechtelijk 
apparaat beslist ook wie onder-
zocht wordt. Alles begint met een 
persoon die sterft, of dood gevon-
den wordt, wiens overlijden vast-
gesteld wordt door een doorsnee 
geneesheer. Aanziet hij dat als 
een onbekende, verdachte of ge-
welddadige dood, dan verwittigt 
de Burgerlijke stand de u it-
voerende macht, die zich in-
formeert omtrent deze zaak, en 
dan uitmaakt of er strafbare impli-
caties zijn. Zoniet, geeft hij het lijk 
vrij. Zo gaat dat bij zelfmoorden, 
verschillende werk- en arbeidson-
gevallen. In het andere geval 
vordert hij een onderzoeksrechter, 
die op zijn beurt een autopsie be-

veelt. Zo doen wij er honderd a 
honderdvijftig per jaar. En dat is de 
geschiedenis van een autopsie.

De Welriekende 
Dreef.

Van pieken gesproken, crimi-
naliteit is vrijetijdsbesteding. Tij-
dens de Gentse Feesten of op 
nieuwjaar heeft men meer gele-
genheid tot een aantal activiteiten 
waarbij drank, drugs en huiselijke 
tw isten meer in aanmerking 
komen. Daarom zijn die periodes 
voor mij meer beladen. Zelden is 
een weekend vlekkeloos.

In deze comfortmaatschappij 
is het stijgende zelfmoordcijfer aan-
zienlijk, ook is niet alles prettig. Bij 
toxicomanen en jongeren komt 
zelfmoord dan ook meer voor. Wel 
kom ik enkel in contact met zelf-
moorden door wapens. Met op-
hanging of zo is er minder kans dat 
er een wetsdokter bijgehaald 
wordt. Volgens mij zijn er trouwens

veel schijnzelfmoorden die misluk-
ken met de dood tot gevolg, en 
vice versa. Gemiddeld vinden er 
zeven zelfmoorden per dag plaats, 
in België alleen al.

De eerste keer.

Ik ben een oorlogskind. Reeds 
op mijn twaalf jaar zat ik in red-
dingsploegen, zodat ik al vroeg 
met lijken in contact kwam. Ten 
tweede maakt de omgang met lij-
ken deel uit van de geneeskundige 
opleiding. Mijn eerste keer was 
aldus geen probleem. Ik zou even 
goed dit babbeltje kunnen voeren 
met een lijk achter mijn zetel, dat 
laat mij koud! Moest ik niet gehard 
zijn, huilde ik de hele dag. Dan zou 
een canceroloog ook zwartkijker 
moeten zijn. ‘Taceat colloquiam, 
risus effugiat’; Dat nu de praat 
stille, en de lach verdwijne.

Max en Willem.
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De Brug

Schamper zoekt Maecenas
Toelage zakt met 40.000frank

Het resultaat van de oktobe- 
rakties was nefast voor Scham-
per. Er werden door de Raad 
van Bestuur geen extra gelden 
vrijgemaakt om dit studen-
tenblad uit de rode cijfers te 
halen. Vlak voorde kerstvakan-
tie raakte bekend hoe de sub- 
sidieverdeling voor 1994 eruit 
ziet Onze zakt van 300.000 naar 
260.000 frank. Peter Censuur 
kwam achter het hoekje kijken.

De ‘to be or not to be’-akties 
eind oktober hadden voor Scham-
per niet het gewenste resultaat. 
Waar geprobeerd werd om de 
toelage op te trekken met een 
substantieel bedrag, bleek heel 
veel goede wil te bestaan, maar 
een gebrekaan durf. 200.000 frank

vrijmaken vormde niet het pro-
bleem. Maar op een ogenblik dat 
er overal bezuinigd wordt, vond 
men het niet opportuun om meer 
geld toe te wijzen aan de dienst 
studentenaktiviteiten in het alge-
meen, en aan Schamper in het 
bijzonder.

De laatste week voor de kerst-
vakantie viel het doek over de be-
groting voor 1994. Voor Schamper 
werd 40.000 frank minder voorbe-
houden dan in 1993. Waarom? 
Verschillende redenen worden 
aangehaald, de meeste zijn ne- 
pargumenten. Enkele voorbeel-
den: de zogenaamde ondoorzich-
tigheid van de boekhouding, het 
niet willen aankondigen van aktivi- 
teiten (we vragen al een jaar aan-

kondigingen, verslagen, pamfletjes 
en faculteitsblaadjes, en kregen 
zelfs geen uitnodiging voor de 
Wintemachtpersconferentie...), de 
verdeling trok op niks, en nog veel 
m eer. Twee redenen zijn te weer-

-oa, vlotte mensen gezu. 
jwe uitdaging zoeken, tel. na 18 ut*

j;v2saoai2
■ Schamper zoekt Maecenas: het studen-
tenblad van de rug staat op de rand van de 
(ftnanaète) afgrond. St Pietorsnieuwstraat 
45, 9000 Gert. Elk» frank telt 09/264.7Q57
■ Wij zoeken franchisenemers voor exdu

zonnebank-certen, bent u gen- 
-slfgtandiq te wonden?

houden als zijnde relevant, sub- 
jektief gezien. Ten eerste zijn de 
voorzitters der konventen het niet 
eens met de tot nog toe gepubli-
ceerde artikels. Enerzijds een 
kwestie van smaak: weg met Lord 
Moloch, een dikke streep over de 
diva's van de stofdoek,... Ander-
zijds uit rancune: pek en pluimen 
voor Jaymz die zijn grieven uitte

aangaande 24 november, drek 
over Nico Vandenabeele die kritiek 
uitte op de erkenningsmethodes 
die binnen het PFK selektief 
gehanteerd worden,... Ten tweede 
verlangen ze van ons meer 
studentikoos nieuws: fuiven en 
cantussen bijvoorbeeld (yeah)! Ligt 
hierin de taak van een studenten-
blad? Schieten we ons doel voorbij, 
of zijn we wat we zijn: geen kri-
tiekloze herkauwers maar een kri-
tisch en eigenzinnig blad, dat ver-
der wil kijken dan voor de hand 
liggende dooddoeners! De daling 
met 40.000 frank is dan ook een 
‘propere’ vorm van censuur. 
Volgend jaar wordt er misschien 
geen geld meer vrijgemaakt, de 
heren zijn almachtig...

advertentie S T U D E N T E N - R O C K

eerste a a n k o n d ig in g  ! y^r ‘~'s\

op donderdag 24 maart organiseren de
\{F otoklasjj

UNIVERSITEIT GENT
KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR SCHONE

De FOTOKLAS (/cultureel /convent)KUNSTEN

C.T.L.-BM.E. biedt ook dit jaar RUG-studenten
in samenwerking met studenten van het hoger onderwijs

uit een basisopleiding FOTOGRAFIE
ENSCHEDE (Nederland) aan.

in de concertzaal van het K.C.Vooruit - Gent

een gemeenschappelijke concert-fu if (en al dies meer)

Eén maal in de week, 
twee uurtjes op dinsdagavond,

Sam enw erking wordt gevraagd aan alle nu actief een heel trimester lang,
musicerende studenten en studentengroepen van de voor maar 1000 Fr.!!

RUG, de KASK en C.TL.-BMJE.

Wie wil mee werken wordt verzocht voor 152.1994 een WEES ERBIJ !! De Brug, 2e verdieping
cassette in te dienen ten einde een selectie te maken.

om 18u.
voor m éér inlichtingen: RUG.: Kaat Van de Velde tel 26430.69.; K ASK . : Daniël TOTDAN....Libens teL223.8U02 ;C.TJL Jochen De Craene tel 22lS0.ll.
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Pedagogisch verantwoord?
De faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen 

organiseert, zoals vele faculteiten met haar, in deze periode een 
aantal examens. Betrekkelijknormaal,warehetnietdat deze faculteit 
geopteerd heeft voor het jaarsysteem, en dus in principe slechts 
vanaf maandag 30 mei examens zou mogen af nemen. Zo staat het 
toch op de academische kalender.

De RUG zou de RUG natuurlijk 
niet zijn, mochten er geen achter-
poortjes bestaan. Het examen-
reglement geeft immers in artikel 4 
de faculteiten de mogelijkheid om 
afwijkingen aan te vragen. Op de 
Raad van Bestuur van vrijdag 21 
januari stond dus een aanvraag 
tot afwijking van de academische 
kalender voor de tweede kandi-
datuur van de PPW geagendeerd. 
Het zou gaan over de drie dagen 
na de krokusvakantie, te weten 
16, 17 en 18 februari. Bij het ter 
perse gaan van deze editie was 
het resultaat nog niet bekend.

Een aantal studenten van de 
tweede kandidatuur bleek echter 
niet erg opgezet met deze gang 
van zaken, en kwamen hun beklag 
doen bij de Schamper-redactie en 
bij de studentenvertegenwoordi-
gers in de Onderwijsraad en de 
Raad van Bestuur. We belden da-
delijk de dekaan van de PPW op, 
en vroegen hem waar deze data 
zo plotseling vandaan kwamen.

Prof. Dr. De Clerck stond ons 
zeer vriendelijk te woord en wist 
ons te vertellen dat de faculteit 
deze afwijking had aangevraagd 
op vraag van een aantal studenten, 
omdat ook de vorige jaren enkele 
examens rond deze periode wer-
den afgenomen. De zaak was uit-
voerig besproken binnen de facul-
teitsraad, waar de studentenverte-
genwoordigers geen bezwaren 
hadden geuit tegen de voorge-
stelde gang van zaken. Ook de 
examencommissie had nog eens 
over het onderwerp vergaderd, en 
op basis van deze vergaderingen 
werd besloten de afwijking aan te 
vragen. Alle voorgeschreven stap-
pen van de besluitvorming werden 
dus blijkbaar gezet.

Legaliteit?

We zitten nu echter wel met 
een aantal vragen; vragen die niet 
duidelijk door het examenregle-
ment worden opgelost, en die wel 
belangrijk zijn in verband met de 
legaliteit van deze examens.

In hoeverre wordt een examen, 
of een aantal examens, die buiten 
de examenperiode worden geor-
ganiseerd, verondersteld georga-
niseerd te zijn in een examenpe-
riode? Artikel 8 van het examen-
reglement spreekt wel van be-
paalde examens, maar examens 
afgenomen in periodes gedefi-
nieerd door afwijkingen, komen in 
dit artikel niet aan bod.

Mocht de rector, die het 
interpretatierecht heeft wat betreft 
het examenreglement, besluiten 
dat artikel 8 ook op de afwijkingen 
van toepassing is, dan volgt daaruit 
dat ook de mededelingstermijnen 
voor de examenperiodes gelden. 
Aangezien de PPW een jaar-
systeem aanhoudt, betekent dit 
dat de faculteit minstens vijf weken 
voor de aanvang van de exa-
menperiode de examenregeling 
aan haar studenten moet me-
dedelen. Zodoende kan de PPW 
na de krokusvakantie onmogelijk 
examens organiseren. De vroeg-
ste datum zou dan einde februari, 
begin maart zijn.

Mocht de rector deze afwijking 
als liggend buiten de examen-
periode definiëren, dan vallen deze 
examens buiten elke vorm van 
examen zoals dit gedefinieerd 
wordt in het examenreglement, en 
staat de deur wijd open voor elke 
vorm van misbruik. Een faculteit 
kan dan bij wijze van spreken een 
afwijking aanvragen en de dag na 
de goedkeuring door de Raad van

Bestuur dit examen afnemen. Dat 
dit effectief zou gebeuren, is 
onwaarschijnlijk, maar het gaat hier 
om het principe. De rechten van 
de student, waarmee zo uitvoerig 
werd rekening gehouden in de con- 
cip iëring van het exam enre-
glement, komen dus weer op de 
helling te staan.

Vraag is dan natuurlijk in 
hoeverre de rector dit zo kan 
interpreteren, omdat hij dan in feite 
iets aan het examenreglement zou 
toevoegen, in casu een nieuwe 
vorm van “vogelvrij examen", wat 
volgens artikel 3 enkel de be-
voegdheid van de Raad van 
Bestuur is.

Betwistbaar

In elk geval, de situatie moet in 
het voordeel van de studenten 
geregeld worden. Wat dit voordeel 
is, kunnen enkel de studenten van

de PPW zelf beslissen. Wanneer 
een meerderheid zich uitspreekt 
vóór deze examens, dan moet er, 
binnen het examenreglement, een 
weg gevonden worden om ze als-
nog te laten doorgaan.

Het feit blijft dat de voorgestelde 
regeling, gezien in de context van 
het vigerend examenreglement, 
ten zeerste betwistbaar is, en dus 
aanvechtbaar door elke student. 
Er moet een duidelijke, blijvende 
oplossing gevonden worden die 
de rechten van de studenten res-
pecteert, en geen kunstgreep, die 
ergens op het randje van de ille-
galiteit bengelt of er helemaal in 
tuimelt. Dat dit erg nadelig zou 
zijn, én voorde studenten, én voor 
de universiteit zelf, behoeft geen 
verdere uitleg.

Ben Broeckx, bureau 
Onderwijsraad RUG

advertentie

Alles voor,
Schaken, Go, Tarot, 

Rollenspelen, wargames, 
Puzzels,...

DAEDALUS

Korte Kruisstraat 4 
9000 Gent (Mageleinstraat) 

Tel. 09/233.84.84
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M useum

Allemaal beestjes...
Wij gingen op bezoek bij prof. Simoens op de faculteit dierge-

neeskunde en hij had ons interessante zaken te tonen en te zeggen.

En professor, wat...

Wel, hier bevinden wij ons dus 
in het museum anatomie dat in de 
jaren zestig in wezen werd 
opgestart als een osteologische 
collectie o.l.v. professor Nestor De 
Vos, die ook de functie uitoefende 
van museumconservator. Die 
collectie herbergt niet alleen 
normale huisdieren, maar ook 
zeldzamere dieren zoals een 
okapi, een struisvogel of een 
schoenbekvogel. Dat is dus het 
eerste luik.

Het tweede luik bevat de 
teratologische preparaten, dus de 
monsterdieren. Bijvoorbeeld een 
kalf met twee hoofden, en een 
paar Siamese tweelingen kal-
veren, met de borst aan elkaar 
gegroeid. Er is ook nog een zeer 
oud en mooi preparaat van een 
schistosoma reflexum: de wer- 
velzuil naar boven gebogen en de 
ribben opengeklapt. Dit is eigenlijk 
het gevolg van verkeerde selectie; 
in de jaren vijftig was er een 
bepaalde stier die voor kunst-
matige inseminatie gebruikt werd 
en die deze afwijking als erfelijk

kenmerk doorgaf. Dit moet kun-
nen worden getoond aan de stu-
denten en de kans is klein dat we 
net op dat moment zo’n exemplaar 
voorhanden hebben, daarom is dit 
stuk hier zeer waardevol. Er zijn 
ook koppen van een veulen en 
een kalf met een voetbal-grote 
uitgroei. Dit zijn waterhoofden 
waarbij die dieren na het sterven 
geprepareerd zijn (met haar en 
huid en al...).

Dit museum is eigenlijk niet 
toegankelijk voor het grote publiek 
maar wordt vooral veelvuldig ge-
bruikt voor het tonen van didac-
tisch materiaal in de colleges. Een 
belangrijke functie van dit materi-
aal is het vergelijken van de stuk-
ken (allemaal skeletten). Typisch 
voorbeeld: verschillen tussen een 
zoolganger (een beer), een teen- 
ganger (een leeuw of hond) en 
een teentopganger (een paard).

101 Pekinezen.

In een apart zaaltje vinden we 
een door professor Simoens zelf 
aangelegde verzameling van meer 
dan honderd verschillende soorten 
hondeschedels. Daarin bevindt

zich ook een collectie van een 
honderdtal Pekinezen, die nergens 
elders op de wereld bestaat. Het 
belang daarvan is tweevoudig: het 
wordt gebruikt als studiemateriaal 
bv. van grootte, breedte en lengte, 
maar ook als collectors' item op 
zich: jaren van bewerken en 
opsparen zijn aan het resultaat 
voorafgegaan. Tussen haakjes, er 
is ook een schedel van een Chi-
huahua met een opening bovenin 
de schedel (zoals bij alle pas-
geboren zoogdieren), maar bij de 
Chihuahua blijft de onvolwassen 
schedelvorm, en dus ook die open-
ing, gedurende het gehele leven 
bestaan. Dit isdus zeer interessant 
om aan de studenten te tonen, 
zodat ze erop voorbereid zijn als 
zij in de realiteit met een dergelijk 
geval geconfronteerd worden. 
Heel dikwijls komen de collec- 
tiestukken van dierenartsen die

dieren geëuthanaseerd hebben en 
dan aan de eigenaars de toelating 
vragen om ze in een collectie onder 
te brengen. Maar niet altijd worden 
die dieren naar de faculteit doorge-
stuurd. Sommige stukken worden 
ook in de dienst pathologie 
gebruikt.

Da Vinei en Co.

In de zestiger jaren werden in 
het instituut de afgietseltechnieken 
op punt gesteld. Het principe is 
eeuwenoud: reeds Leonardo Da 
Vinei gebruikte opgewarmde 
vloeibare bijenwas, goot die in de 
lichaamsholten (vb. hersenholten), 
plaatste die dan in koud water (zo 
koelde het af) en disseceerde na-
derhand de weefsels eraf. Zo krijgt 
men een mooi afgietsel van de 
innerlijke holten. Wij gebruiken nu 
plastics, monomeren, waar wij een

advertentie

café

Platteberg - Gent
(tussen UCON en VOORUIT)
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polymerisator aan toevoegen (en 
kleurstoffen), we spuiten dat in de 
bloedvaten, laten dat uitharden en 
vreten nadien de weefsels weg 
met kaliumhydroxide of een zuur. 
Niet alleen de bloedvaten kunnen 
worden opgespoten, maar alle 
holtes in het lichaam (bv. de lucht-
zakken van een kip, de longen, 
enz...). Enkele voorbeelden daar-
van bevinden zich in het museum, 
en ook boven in de snijzaal, bv. 
bloedvaten en hersenen van een 
varken. Zo ook zien we ook de 
wondernetten, waar een kop- 
slagader zich in honderden 
vertakkingen splitst. In wezen is 
die collectie gemaakt voor weten-
schappelijk onderzoek, maar onze 
dienst houdt zich bezig met de 
studie van de bloedvaten, waar-
voor we die preparaten nodig 
hebben. De mooiste ervan worden 
gebruikt in de colleges. Er zijn ook 
afgietsels van het binnenoor 
(slakkenhuis), dat ook soms aan 
musicologen wordt gedemon-
streerd. Er zijn ook verschillende 
soorten penissen te zien: van een 
hond, een hengst, een stier 
(spitsvormig) en een beer (be-
springer der zeugen). De penis 
van deze laatste eindigt op een 
kurketrekkervorm (zie foto), want 
de beer “schroeft" zich als het ware 
in de vagina van de zeug. Dit alles 
is handig om weten voor de 
verloskunde. Deze preparaten 
werden gemaakt omdat er enkele 
jaren geleden een geslachtsziekte 
opdook bij de paarden, ten ge-

voornamelijk op slachthuispre-
paraten en lijken van geëutha- 
naseerde dieren. Jaarlijks koopt 
de vakgroep ook zo’n 15 paarden, 
30 geiten en 60 kippen die dan 
gedood worden. Daar moeten de 
studenten zeer intensief aan 
werken, want na een paar dagen 
worden de geuren natuurlijk 
ondraaglijk.

Het enige probleem, zoals ook 
bij andere universitaire collecties, 
is de huisvesting en de presentatie 
ervan. Momenteel staan dus echt 
waardevolle stukken verspreid in 
duistere kelders. Maar prof. Si- 
moens koestert nog hoop: in het 
nieuwe complex in Merelbeke is 
de mogelijkheid voorzien om de 
tentoonstelling te plaatsen in een 
vorm die haar inhoud waardig is, 
al zijn er geen gelden verkrijgbaar 
om ze louter als tentoonstelling te 
plaatsen. “De collectie komt in een 
zaal, mooi geëtaleerd in glazen 
kasten, met daar tussenin nissen 
die van naslagwerken, afbeel-
dingen en videoscherm voorzien 
zijn. Deze zaal zal dienen als 
studieruimte voor de studenten 
(zoals in verscheidene andere uni- 
versiteiten). Die zou dan specifiek 
als studiezaal dienen, met onmid- 
delijk bij de hand ook de nodige 
theoretische en praktische uitleg 
over de uitgestalde onderwerpen. 
Het zou anders echt een zonde 
zijn mocht dit unieke didactische 
materiaal ergens liggen te verkom-
meren in een godvergeten kel-
derruimte.

Aldo

waar een ruitje uitgesneden is 
zodanig dat we de binnenzijde 
kunnen zien met de verschillende 
onderdelen (bv. de boekmaag 
waarvan je de bladvormige struc-
tuur ziet - dat verklaart meteen ook 
de naam ervan). Een stel mensen- 
hersenen en hersenen van var-
kens (afkomstig van individuen van 
100 kg) liggen naast elkaar; het 
verschil in grootte is opmerkelijk.

En professor, 
tenslotte...

Wij gaan zo te werk dat de 
studenten eerst in theorie worden 
onderwezen aan de hand van het 
didactische materiaal en ze pas 
daarna hun kennis mogen toe-
passen in de praktijk. Dit gebeurt

volge van een bacterie die zich 
verschool in een nis in de eikel. Op 
deze afgietsels was dit zeer 
duidelijk aantoonbaar.

Vierde luik.

De meest recente preparaten 
zijn geplastineerde organen. Die 
worden daartoe met plastic door-
drenkt, zodanig dat al het weefsel 
vervangen is door siliconen. Dat 
heeft enorme voordelen: de stuk-
ken zijn niet gedroogd, blijven 
elastisch, behouden hun natuur-
lijke configuratie en bewaren be-
ter dan bv. op formol (waar ze 
grotendeels hun kleur verliezen 
en waarvan de dampen toch ook 
niet ongevaarlijk zijn). Zo bewaart 
men er magen van herkauwers,
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M uzak

Recensies
In een lichte maar vooralsnog vakkundig gecamoufleerde paniekstemming neuzelt men bij de aanvang 

van het tweede semester al eens heen en weer over “werken”, “blokken”, “dringend beginnen” en “rustiger 
aan” en het is aan het concertfront duidelijk niet in dovemansoren gevallen (of hoe zeg je  zoiets): windstil 
alom. Kan ik van dit bestand gebruik maken om met de achteruitkijkspiegel op de ceedeespeler gemonteerd 
door het afgelopen jaar te skiën?

Gitaargewijs vierden wij 
de herrijzenis der Smash-
ing Pumpkins: baken voor 
het gitaarrock-landschap 
van de jaren negentig. De 
Pumpkins mochten ove-
rigens evengoed tekenen 
voor hét genreconcert van 
93 daar op het Pukkel-po- 
dium. Wraakactie van het 
jaar: “Where You Been” 
van Dinosaur Jr. Zelden 
een rakere titel gehoord - 
het antw oord: terug.

Groots, overdonderend en 
van alle studio-kinder- 
ziekten genezen. Ver-
frissend en bevreemdend 
debuut van een kwartet 
oudstrijders uit LA’s funk- 
metal/crossover-scene: 
Porno For Pyros. Perry 
Farrell, “last of the sha- 
maniccountercultural war-
lords”, verrast met ram-
melende Primus-sound- 
scapes, cabaret, etherisch 
gefriemel en schitterende

teksten. Andere memo-
rabilia: Melvins “Houdini”, 
Urge Overkill “Saturation”, 
The B reeders ’ “ Last 
Splash” ...Laboratorium  
van het jaar: Judgment 
night, de blind date van 
hiphop-zwaargewichten 
(westcoast-gangtaz, po- 
theads, Ierse herrieschop-
pers en hippies) en zware 
metalen. Cypress Hill en 
Sonic Youth forever. Het 
m eta ldepartem ent on -
derwijl, wordt nukkig verder 
ingelijfd door Sabbath- 
lookalikes & klonen: Ca-
thedral en Sleep her-
inneren ons in deze barre 
tijden van een croonende 
Ozzy Osbourne aan de 
gouden era van het olym-
pische deadbangen. ‘The 
Ethereal Mirror” en “Holy 
Mountain”, hun respectie-
velijke tweede houdt er de 
rokerige herderssfeer in. 
Elpee van het jaar: “Colos-
sus” van Scorn, evenzo op 
Earache, maar hoe, jon-
gens en m eisjes! Big 
bangs, u ltra low  dubs, 
hallucinogene geluids- 
effectjes, uitdovende ster-
renstelsels, industrië le 
beats, samples die zo door 
Voyager II meegebracht 
lijken en misthoorns van 
voor de apocalyps. Dub- 
belschijf van het jaar: The 
Orb “Live 93” - een 140 
minuten durende chillout- 
trip genre back side of the 
moon & retour. Omschrij-
ven kan ikwel blijven doen,

zelf horen dus. Of zien, 
want: hoes van het jaar. 
Jazz van het jaar komt 
onder andere Branford 
Marsalis toe: zijn sax-bas- 
drumtrio leverde met de 
live-cd “Bloomington” zon-
der meer de meest in-
drukw ekkende en op-
zwepende genre-oefening 
af sinds de pianoloze 
experimenten van illustere 
voorgangers als Rollins, 
Coltrane en Ornette Cole-
man. Het meest gesmaak-
te reissue-offensief van het 
afgelopen jaar mag op 
naam van Blue Note ge-
schreven worden: verza-
melaars als “Blue Break 
Beats”, “Blue’n’Groovy” en 
“So Blue, So Funky” illus-
treren andermaal de be-
klemmende vitaliteit van 
deze muziek (waarvoor 
allerlei godvergeten ob-
scure sessiemuzikanten 
tussen ’58 en 74  teken-
den). Et: Grant Green, Do-
nald Byrd, Lonnie Smith, 
Lou Donaldson...The real 
thing, ondanks alle ver-
woede pogingen van US3, 
Guru, Acid Jazz en dies 
meer zij om ons dit gemis 
te doen vergeten. Dan 
maar liever de schaam-
teloze persiflages van 
Londens fantastische Cor-
duroy, live voorzeker een 
Avengers-in memoriam. 
Big in 1994: Usu Derog & 
Qazooquartet.

Lord Moloch live!

ARCA en Schamper zijn zo vrij u gratis kaarten aan te 
bieden voor de productie 'LUST:

Drie acteurs maken samen met twee muzikanten een productie 
rond drie centrale thema's: wellust, macht en geweld. Op een 
herkenbare, vaak burleske manier gaan ze om met teksten uit de 
hedendaagse toneelliteratuur...

in ARCA theater, Sint-Widostraat 3,9000 Gent, tot 26 februari, 
telkens van dinsdag t.e.m. zaterdag. Reserveren kan op nummer 
09/225.18.60. Maar het kan natuurlijk ook voor niks. Wat doet u? 
Bezorg ons voordinsdag 1 februari om 18uuiter1ijkeenwenskaartje 
met uw naam en adres, en een antwoord op de vraag: "Wat 
betekent Moloch volgens u?” De gelukkigen krijgen hun vrijkaart 
thuisgestuurd. Kennis loont immers nog steeds.
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Film

Hollywood or bust
over vliegende pijlen en zwevende monniken

Na parodieën op het thriller-
genre (High Anxiety), de Franken- 
steinfilms (Young Frankenstein), 
de klassieke western (BlazingSad- 
dles) en de Star Wars epics 
(Spaceballs) maakte de befaamde 
acteur/regisseurMel Brooksereen 
over het Robin Hood-genre. Na 
zijn laatste mislukte komedie “Life 
Stinks” zou je kunnen zeggen dat 
Brooks weer zijn come-back aan 
het verwezenlijken is.

De film “Robin Hood: Men in 
Tights" is een écht goede parodie 
met vlotte dialogen en leuke ac-
teerprestaties: de goed met de 
degen omspringende Cary Elwes 
(cf. ook “The Princess Bride” en 
“The Crush") trotseert de schurk-
achtige slechte sheriff of Rot- 
tingham (Roger Rees); allerlei 
bekende acteurs komen in kleine 
gastrollen tevoorschijn en het 
geheel is zo vol overgoten met 
absurde anachronismen en in-
gevuld met leuke (en grappige) 
songs (net alsof je in een musical 
zit) dat de humor in het algemeen 
best geslaagd is te noemen. De 
fans van Mei Brooks zullen echter 
wel wat ontgoocheld zijn: sommige 
grappen neemt hij regelrecht over 
uit vroegere films (o.m. uit “Young 
Frankenstein” en “History of the 
world part I") en van de echte 
schwung of gedrevenheid die zijn 
vorige komedies zo kenmerkten 
(denk maar aan "To be or not to 
be”) is niet zo veel meer over-
gebleven. Voorts is het ook logisch 
dat mensen die noch de film “Robin 
Hood: Prince of Thieves” (met 
Kevin Costner) noch de vroegere 
Erol Flynn-films gezien hebben, 
heel wat allusies aan zich voorbij 
zullen zien gaan. Maar zo is het 
leven nu eenmaal.

Flauwe kost

“Little Buddha” , de laatste van 
de gevierde Bemardo Bertolucci, 
is alvast niet de moeite waard: het 
storend chaotische verhaal irriteert 
al vrij snel: boeddhistische mon-
niken uit Bhutan reizen naar Seattle 
om bij een jong Amerikaans gezin 
te belanden en er een 9-jarig 
knaapje als reïncarnatie van hun 
onlangs overleden lama uit te 
roepen die ze per se naar daar 
willen meenemen om hem te 
kunnen vergelijken met andere kin-
deren die overigens zélf preten-
deren dat de geest van de vroegere 
geestelijke in hun lijf is te -
rechtgekomen. Terwijl de kijker 
voortdurend van Tibet naar Seattle 
en terug wordt gezeuld, weet Ber-
tolucci deze dooddoener ook nog 
eens op te vullen met een kitsche-
rige weergave van boeddhistische 
fabeltjes over het leven van prins 
Siddharta (nog voor hij Boeddha 
werd) zovele eeuwen geleden. Na 
veel gezaag komen ze uiteindelijk 
allemaal in het klooster in Bhutan 
aan en om iedereen gelukkig te 
maken blijkt dat de geest van de 
lama zich toch wel over alle kleine 
kandidaatjes (die uiteraard van de-
zelfde leeftijd zijn) verspreid heeft 
zeker. Zo kan iedereen content 
weer naar huis. Nou moe. Zelfs de 
acteerprestaties zijn ondermaats 
te noemen. Op het einde van de 
film zien we trouwens wéér een 
monnik sterven terwijl Bridget 
Fonda, blij dat haar zoon en vader 
terug veilig in de States zijn 
aangekomen, plots merkt dat ze 
zwanger is. Laat ons allen hopen 
dat dit geen onderhuidse aankon-
diging van Little Buddha II beteke-
nen mag...

E.M.

Hsimeng Rensheng 
(De Poppenmeester)

Deze film was een van de re-
velaties op het jongste filmfestival 
van Vlaanderen te Gent. We had-
den toen het gezelschap van Li 
Tien Lu onder de hoede van een 
delegatie van de Taiwanese di-
plomatie. Nu kunt u echter ook zijn 
levensverhaal gaan bekijken. Hsi-
meng Rensheng is van Hou Hsao 
Hsien, regisseur in het vooralsnog 
filmisch onontgonnen gebied Tai-
wan. Deze film verhaalt de levens-
geschiedenis van de grootmees- 
ter-poppenspeler, die ondertussen 
tot nationaal monument uitgeroe-
pen is voor zijn bijdrage tot het 
kultureel leven. Achtereenvolgens 
zien we de bezetting door de Ja-
panners, het plotse overlijden van 
zijn naaste familieleden tijdens de 
malaria-epidemie en bij wijlen is 
de film zelfs grappig, hoewel we

steeds op de pointe blijven wach-
ten als Li zijn moppen vertelt. De 
film blijft hoedanook een interes-
sant historisch document en een 
must voor cinefielen, die menen 
nooit aan hun trekken te komen. 
Hsien filmt met de eigen Aziatische 
ingetogenheid en schept een 
unieke sfeer van beelden. U’s mo-
raal is die van een poppenspeler 
die als God leven schenkt aan zijn 
poppen met zijn handen, maar die 
blijft beseffen dat als iemand bo-
ven hem aan de touwtjes trekt, hij 
ook slechts een pop is.

Jiri

The... Dictator

Great!
Mier von dasz. Oengshtrichtig.
Heil VRG !!!

Vos Pest Aldo.

advertentie

SEE YOU IN
STUDIO SKOOP

D È  A R T  H O U S E  B I O S K O O P  V A N  V L A A N D E R E N

Omdat goede smaak ook al eens de norm mag zijn!

4  CINEMA'S + FILMCAFÉ
SINT ANNArtflN 63 9000GENT (09)22500 45
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Tentoonstellingen -  Beurzen *v r 4 feb *
Zaal Flora Oostendse Spiegels (Teaterstr. 33, 20u15)

* Gert van Weyenberg kunstpermanentie, Casino Gent Galabal Rechten (met o.a. Jo Lemaire)

Gele Zaal, Nonnemeers tot 28 feb G.A.T. Zusters Ondereen (Huidevetterskaai 40, 20 u)

* Raaklijnen (studenten Academie) Arca Lust (20 u, St.-Widostr. 4,14 u & 20 u)

Galerij KunstZicht (resto Overpoort) tot 4 feb

Info

Arca tinnenpot 
Vooruit fuif

* za 5  feb *

De eenzamen (Tinnenpotstr. 21,20 u) 

U.Z.-fuif

26 jan Vervolmakingsdag “De Toekomst van het Gezins- Zaal Flora Oostendse Spiegels (Teaterstr. 33, 20u15)

bedrijf" Coupure 653 vanaf 9u30, info: 09/264 59 25 G.A.T. Zusters Ondereen (Huidevetterskaai 40, 20 u)

28 jan Lezing “De psychopatische persoonlijkheid”, Arca Lust (20 u, St.-Widostr. 4)

U.Z. auditorium K 13, info : 09/240 43 95 Arca tinnenpot 
Democrazy

De eenzamen (Tinnenpotstr. 21,20 u) 
Firebirds & beavers

* vr 28 jan *

Activiteiten Twieoo 

* ma 7 feb *

Mercifull New Wave-fuif

Vooruit teater Leonce en Lena (Hollandia, 20 u) Arca tinnenpot De meisjeskamer (Tinnenpotstr. 21,10 & 14 u)

Arca
Arca repetitie

Lust (20 u)
De eenzamen (20 u)

Twieoo Rhyme Cut Core + hip hop & rap-fuif

Nieuwpoort titel nog onbekend (Maatschappij Discordia, 20u30) * di 8 feb *

G.A.T. Zusters Ondereen (Huidevetterskaai 40, 20 u) Vooruit dans Her Body doesn’t fit her Soul (Ultima Vez, 20 uj

Zaal Flora Oostendse Spiegels (Teaterstr. 33, 20u15) Gele Zaal Little Jimmy King & the Memphis Soul Survivors

I.C.C. Soulsister (tournee '94, Citadelpark, 20 u) Arca Lust ( St.-Widostr. 4,14 u & 20 u)

Democrazy 

*za 29 jan *

H.LJ.Kvzw Fuif. Arca tinnenpot 
I.C.C

Drek (Tinnenpotstr. 21, 20 u)
Wereldkamera: Noorwegen/Lapland (Citadelpark)

Vooruit teater Leonce en Lena (Hollandia, 20 u) * wo 9 feb * *

Arca Lust (20 u) Vooruit dans Her Body doesn’t fit her Soul (Ultima Vez, 20 u)

Nieuwpoort Of Scheikunde (Klein & Wagner, 20u30) Arca Lust (20 u, St.-Widostr. 4)

G.A.T. Zusters Ondereen (Huidevetterskaai 40, 20 u) Blandijn aud. D Praatavond (o.a. Johan Boskamp, Eddy Planckaert,

Zaal Flora Oostendse Spiegels (Teaterstr. 33, 20u15) James Storme, Dr. Redant, 20 u, org. Germania)

Democrazy Dancebar Godeville - fuif
* do 10 feb *

• . -

* di 1 feb * Gele Zaal Ulgher (Zuidsiberische muziek, 20u30)

Logos Ann Laberge & Gene Carl (Bomastr. 26, 20 u) Arca Lust (20 u, St.-Widostr. 4)

Democrazy Der Letzte Mann (stille film, live begeleiding, 20u30) Arca Drek (St.-Widostr. 4, 14u30)

Arca Liefdesbrieven (St.-Widostr. 4, 14u30) Arca tinnenpot De eenzamen (Tinnenpotstr. 21,20 u)

Arca Lust (20 u, St.-Widostr. 4, 20 u) Nieuwpoort DE10DE, een verrassing (Nieuwpoort 55, 20u30)

Arca tinnenpot De meisjeskamer (Tinnenpotstr. 21,14 u) Logos
Democrazy

Experimentele Kompositiekals KMC (Bomastr 26) 
Les Thughs & Moonlizards

* wo 2 feb *
Arca Lust (20 u, St.-Widostr. 4, 20 u)

Twieoo C.T.L.- fuif

Zaal Tequila Vliegt de Rodenbach : fuif *v r 11 feb*
Zaal Flora Oostendse Spiegels (Paul Willems, Teaterstr. 33)

* do 3 feb* Vooruit teater Bedelaarsopera (Het Zuidelijk Toneel, 20 u)

Gele Zaal In Memoriam Karei Goeyvaerts (20u30) G.A.T. Zusters Ondereen (Huidevetterskaai 40, 20 u)

Arca Lust (20 u, St.-Widostr. 4) Arca Lust (20 u, St.-Widostr. 4)

Arca
Arca tinnenpot 
Logos
Vooruit concert

Drek (St.-Widostr. 4, 14u30)
De eenzamen (Tinnenpotstr. 21,20 u)
Arne Deforde (cello recital, Bomastr. 26, 20 u) 
Bobby Previte & Empty Suits

Arca tinnenpot De eenzamen (Tinnenpotstr. 21,20 u)

Twieoo Drila-fuif Stuur al uw activiteiten naar Schamper (agenda), ta.v. Frédéric

Vooruit fuif Hipsogoartho-fuif Wille, St.-Pietersnieuwstraat 45, 9000 Gent. Met dank.


