


Bi is beautiful

Ik ben bisexueel, jongen, 
en niemand zou eraan twijfelen 
daar ik een overtuigde hetero- 
look heb. Maar ik maak van 
deze 'kolom lezersbrieven’ 
gebruik om mijn ongenoegen 
te verwoorden over de drang 
tot Massificatie die een cpoot 
deel van de jongeren heeft. 
Ofwel ben je homo, ofwel 
hetero. Ook een vereniging als 
Verkeerd Geparkeerd denkt er 
blijkbaar zo over, na de bullshit 
die zij uitkraamden in de TV- 
uitzending ‘Zonder Voorschrift’ 
van januari jl. Zij stelden het 
homo-zijn als een echt *vie en 
rosé' voor. In naam van vele 
anderen wil ik wel het tegen-
gestelde bewijzen.

Verkeerd Geparkeerd stelt 
aan de buitenwereld tentoon, 
hoe zalig het homo- (of lesbo) 
zijn wel is, niets isminderwaar. 
Ik ben overtuigd b i en heb er 
helemaal geen moeite mee, 
voor mezelf althans, zo door 
het leven te gaan. Maar de 
reactie van zowel pure homo’s 
en hetero’s \szogelijk wanneer 
het handelt over bi-sexualiteit. 
Hoe kun je nu 100% ‘t een zijn 
als je ‘ t ander niet eens 
uitprobeerde? We zijn toch jong 
en willen toch wat ?! Wel, ik stel 
aan alle hetero's en homo’s 
voor om eens iemand van je 
eigen geslacht resp. van het 
tegenover-gestelde geslacht te 
beminnen en zelf (na een 
bepaalde tijd) te experimen-
teren op sexueel vlak. Enkel 
via deze weg gaat de voor-
ingenomenheid t.o.v. zeifge- 
slachtelijke (bah, vies woord) 
liefde weggenomen worden. 
Probeer ‘t maar u i t !

(naam en adres gekend)

Kreatief

Nieuw Naakt
Kunsthistorisch tijdschrift

De werkgroep "KARMA" 
(Kunst Archeologie en Maat-
schappij) heeft een nieuw  
tijdschrift uitgebracht. O, par-
don, Het Nieuw Alternatief 
Archeologisch Kunsthistorisch 
Tijdschrift.

In november is de eersteling 
verschenen. De stichters hebben 
hun ervaring opgedaan bij “De 
Bokkerijder”, het tijdschrift van SO- 
WEGE. Maar omdat dit hoofdza-
kelijk de richting Geschiedenis 
aanbelangt, wou KARMA een 
meer kunstgeschiedenis- en 
archeolog iem inded blad u it-
brengen. En ze zijn er in geslaagd!

De medewerkers schrijven over 
alles wat kunst aanbelangt: musea, 
tentoonstellingen, maar ook film 
en muziek behoren daartoe. En er 
wordt ook geschreven over de 
activiteiten die KARMA orga-
niseert. Dankzij een subsidie 
waarvan de werkgroep geniet 
kunnen zij dus uitstappen en be-
zoeken organiseren. Onlangs 
stond een trip naar een bronsgie- 
terij op het programma en een 
tijdje geleden werd een filmfestival 
optouw gezet.

Vrij gewillig

Ongeveer acht mensen werken 
er op vrijwillige basis aan mee, 
maar iedereen van de faculteit die 
graag een artikel schrijft, is wel-
kom. Het tijdschrift komt niet op 
gezette tijden uit; als er voldoende 
materiaal is wordt het gebundeld 
en uitgebracht.

Fre (cartoonist en redacteur): 
‘‘Wij hebben geen periodieke ver-
schijningsdatum, ten eerste omdat 
wij losse medewerkers zijn en ten 
tweede omdat zo'n maatregel de

kwaliteit van het tijdschrift zou 
verminderen. Zo zouden er, om 
het tijdschrift te vullen, artikels 
kunnen verschijnen die objectief 
bekeken niet de moeite waard zijn 
om ze te plaatsen. De bedoeling is 
informatie te verschaffen over 
zaken die de universiteit aanbelan-
gen (zoals bv. het artikel over 
Erasmus) en er is ook een maat-
schappelijk luik: zo hebben wij de 
muren in de Rozier gereinigd van 
de extreemrechtse leuzen. Niet 
dat wij ons voor een bepaalde 
politieke partij engageren, maar 
wij gaan van een gezond democra-
tisch principe uit. Die leuzen waren 
echt discriminerend en niet be-
paald een kunstwerk te noemen. "

Niks voor niks

NAAKT wordt in de wandel-
gangen van de Blandijn verkocht 
voor 20 fr. Voor de tweede uitgave 
heeft de verkoop zelfs volledig de 
kosten gedragen. Voor de derde 
(op komst) zijn er contacten gelegd 
met sponsors.

Als je  eraan denkt om ook eens 
een artikel voor NAAKT te schrij-
ven, dan kan je  terecht bij de ver-
antwoordelijke uitgever Francis 
Mouton, St.-Pietersnieuwstr. 45.

Aldo
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Column

De Moloch roert zijn leden!

Idiotie & Syncrasieën
De ondertussen hektisch vervolgde kolumnist LM. staat in een 

volgende sessie het spreekgestoelte af aan gastspreker N.D.O., 
autoriteit terzake dissektie van politiek taalgebruik, semantiekjes 
en slechte manieren. Opengooien die zooi!

Dat het voorbije jaar, een gezegend drieënnegentig, een magere 
aan blik bood waar dit politieke sérieux en debatteerkunst betrof, mag als 
een paal boven water heten nietwaar? Wat immers te menen van het 
spervuur van slogans welker gebrek aan diepgang de oren suizen doet 
in zeg maaralle kleuren van de regenboog, om het, vooruit maar, plasties 
te zeggen?

In Napels zag men ei zowaar na Alessandra Mussolini de 
burgemeesterszit onder haar blonde centerfoldreet gewield met een 
program ma dat de grijsgepeuterde denktank-onderdelen van rivaliserende 
partijen de vierwindstreken liet beleven en zich integraal verzameld zag 
in spitante one-liners als “we moeten de dieven hun geld afpakken en het 
allemaal in een fonds stoppen voor de ontwikkeling van Napels" en “als 
ik in de politiek iets geleerd heb, is het om niet te doen zoals de anderen”, 
terwijl zij hartje Napels met haar stilettohakken openhaalt en menig 
reutelratelende oudstrijder over de geile bol aait! Nou!, “niet doen zoals 
de anderen” - nu hebben Simone Veil of Tansu Ciller inderdaad niet 
helemaal het verleden van lek gevaren Hollywood-dromen, pornopoepje 
of playmateofthemonth. Dat kan tellen jawel. Geen raspolitica. Of moet 
men zich boudweg bezinnen over het nut van het openbaar maken van 
een dergelijke voorgeschiedenis en het hele gerommel in de privé- 
anekdotiek resoluut de toegang tot de politieke arena ontzeggen? In de 
States laat men zich al eens ontvallen dat Clintons ekonomische 
rehabilitatieplannen wel schipbreuk moéten varen. Wat kan je nou, met 
een president die stickies pafte in Oxford en tegen Vietnam ging trekken 
en onderhand beticht werd van affaires met iedereen in het Witte Huis 
gaande van Hillary’s poedel tot de toiletjuffrouw en de parkwacht in 
getale! Moet men vergeten dat een potentiële burgermoeder, belast met 
het waken over wee, wel, kommer en kwel van een miljoenenstad als 
Napels, onder de vulkaan en op de rand van een stille burgeroorlog, 
iemand als Sof ia Loren - haar tante, overigens - onder druk zette om haar 
aan een gouden toekomst in CinéCitta te helpen? Is haar daaruit 
volgende carrière, het rondpoedelen in de kutscherende en 
spermaslikkende filmindustrie een detail dat ons politiek oordeelkundig 
vermogen niet mag verstoren? Wat leert ons de ervaring van een 
zevendeknoopsgatsakteur - meer tronie dan vertolken, zoals dat gaat - 
die een omzeggens lachwekkende gooi doet naar het presidentschap 
van de machtigste natie op aarde en godsklotebewaret nog voortreffelijk 
afspeelt ook? Overigens, laten we wel weer zijn: ook uit het oosten 
kwamen de wijzen niet, in het gezegende drieënnegentig! Vladimir 
Wolfovitsj Zjirinovski die zich de weg naar het flink vervaagde rode 
pantheon vrijkocht met een elektoraal thema als “goedkope vodka voor 
iedereen” en, niet gehinderd door enig gevoel voor diplomatiek, tact of 
enig inzicht in de kruitvat-atmosfeer die alom dampt in de centraal- 
aziatische en Kaukasische regio’s, “het herstel van het Russische Rijk” 
bezweer? “Esten moeten net zoals in 1944 met vissersboten naar

Zweden vluchten voor het te laat is” en de aan de Litouwers gerichte 
gevleugelde woorden “Hier vestig ikhetkernproefgebiedSemipalatinsk; 
jullie zullen allemaal sterven door straling”. Polen opdelen. Jappen: 
fikken van die Koerillen of zijn jullie Hiroshima vergeten? Finland heeft 
Lenin verkocht. Klootzak van ‘n Bolsjeviek - dat is Russisch, hoor je! 
Duitsland bombarderen als die moffen hun manieren niet houden! De 
pers, de media, de nog niet eens ontgroende vrije markt: allemaal Joden. 
Weg met die jongens voor er ongelukken gebeuren.

Goed ja, laten we dat allemaal niet zo ernstig nemen natuurlijk. 
Afgezien van het bloed aan zijn handen, en vooral dat van zigeuners, 
wezen en beren, was ook Ceaucescu niet meer dan een klowneske 
verschijning. Alleen heeft die werkelijk zeer vermakelijke demagogie zijn 
onhoudbare repercussies. Jaren geleden stal Gorbatsjov het hart van de 
Russen. De uiteindelijke realizering van te veel dure beloften bleef uiten 
dat kostte hem zijn troon ten koste van Jeltsin, die Gorbatsjovs programma 
gewoon klakkeloos overnam, het hieren daarwat vormelijk radikaliseerde 
en het bovenal met een verlokkelijk vaderlandslievend sausje overgoot. 
Nu bleek ook op die formule een korst sleet te komen zitten en daar komt 
dan een geslepen stuk vreten als Zjirinovski op de proppen met wéér 
hetzelfde programma - dat nu echter onklaar en totaal onbelangrijk heen 
en weer drentelt in de achterhoede van een erbarmelijk geënsceneerde 
fascistoïde rancune. Waar moet het naar toe, als hij de steeds hoger 
groeiende verwachtingen van een onove rz ich te lijke  massa 
sympathisanten niet kan inlossen? Waar mag men zich voor een 
volgende kieskampagne aan verwachten? “Stem op mij en ik breng u het 
hoofd van Jevgeni Raskolnikov”? Zal het moegetergde publiek nog tijd 
of interesse hebben voor een programma dat op degelijke politieke 
analyses stoelt en een zekere kritische inspanning vereist? Partijpolitiek 
heeft altijd al de regels van de vrije markt gehoorzaamd. Nu moeten ook 
kampagnes, debatten en rallies hun concurrentiële slagkracht bewijzen. 
Hoe groter de massa’s waar partijen slag om leveren ten slotte, hoe botter 
de wapens waarmee de strijd gestreden wordt: hoe holler de elektorale 
retoriek, hoe platter de demagogie, hoe absurder de programma’s en 
hoe groter de afstand tot de oneindig meer gecompliceerde realiteit, die 
zich niet laat tem men door hakbijlen en hellebaarden, maarommeticuleus 
gehanteerde scalpels en inzicht in oorzaak en gevolg vraagt. Ook en 
vooral de vaderlandse keuken ontsnapt niet aan de kwalijke evolutie die 
ons regelrecht naar het volslagen politiek analfabetisme leiden zal: 
middenin de feestelijke Agusta-stemming die heden ten dage de hemel 
boven de Wetstraat bloedrood kleurt een “Operatie Schone Handen” 
lanceren zoals de grootmeesters-illusionisten VLD-denkers doen... Is er 
een platter populisme denkbaar?

De zweeppartijen die alhier te lande dramatisch achteruit boeren - zo 
luidt toch het verdikt van een opiniepeiling uit de Stad aan de Stroom - 
hebben zich meer dan vakkundig van hun taak gekweten. Nog een paar 
jaar en de lokale kleutertuin heeft het hele politieke idioom onder de knie 
dames en heren!

De kloof tussen politiek en burger dicht zich in idiotie.

een herboren wetstraat-watcher L.M.

Pagina 3



RUG of KGB?
De proffenevaluatie

“In de academische kalender zal jaarlijks door elke faculteit een 
‘evaluatiedag’ingebouwd worden, waarop alle onderwijsactiviteiten 
worden geschorst. De studenten worden op die dag uitgenodigd 
om de vragenlijsten in te vullen.” Zo staat te lezen in de nieuwe 
onderwijsregeling.

De evaluatie vindt zijn oor-
sprong in twee zaken. Ten eerste 
het “decreet van 12 juni 1991 be-
treffende de universiteiten in de 
Vlaamse Gemeenschap”, art. 122. 
Daarin staat uitdrukkelijk dat er 
een vorm van interne kwaliteitscon-
trole moet voorzien worden aan 
de universiteiten. Ten tweede is zij 
het werk van de studentenver-
tegenwoordiging in de werkgroep 
“evaluatie” van de GVR (Gentse 
VertegenwoordigersRaad). Daar-
uit kwam, ook op basis van de al 
bestaande evaluaties inde Dierge-
neeskunde en de Toegepaste 
Wetenschappen, een afgewerkt 
document datnaar rector De Meyer 
en regeringscom m issaris De

Clercq werd opgestuurd. Het 
voorstel vanuit de GVR werd bij 
het opstellen van het definitieve 
document gebruikt als basis, maar 
dan aangevuld met een voorstel 
tot evaluatie vanuit het Advies-
centrum voor studenten. Vanuit 
de Onderwijsraad werd het voor-
stel naar het Bureau van de 
Onderwijsraad gestuurd, waar het 
zo goed als klaargestoomd werd 
voor gebruik, om vervolgens door 
de Raad van Bestuurgoedgekeurd 
te worden in mei ’93.

Bevorderingsdossier

De bedoeling van dit instru-
ment is om aan organisatoren en

verantwoordelijken van onderwijs 
een feed-back te geven over de 
impact en resultaten bij studenten 
van hun onderwijsgedrag, ge-
bruikte methodes, enzovoort. Dit 
gebeurt via een ondervraging van 
studenten of gebruikers van het 
onderwijs over hun ervaringen. Via 
de resultaten van een dergelijke 
ondervraging kunnen dan be-
paalde processen geoptimaliseerd 
of aangepast worden.

Voor alle duidelijkheid: de 
resultaten van de evaluatie- 
enquêtes zullen deel uitmaken van 
het bevorderingsdossier van elke 
verantwoordelijke lesgever(ZAP). 
Assistenten (Assisterend Aca-
demisch Personeel) hoeven zich 
dan ook geen zorgen te maken, 
aangezien in essentie niet zij 
geëvalueerd worden, maarwel hun 
verantwoordelijke ZAPper. Tot nog 
toe bevatte het bevorderingsdos-
sier per prof enkel een overzicht 
van diens wetenschappelijke 
publicaties en een verslag over 
zijn dienstverlening (vooral be-
langrijk binnen het UZ). Nu komt 
daar dus verandering in. Eén 
bemerking: de resultaten van de 
enquêtes gelden enkel als aan-
duidingen van mogelijke pro-

Goed_/

Tamel. goed- '

Voldoende ■

Tamel. slecht-

Slecht-

□  Vanhelleputte 

El De Clerck 

■  De Lembre

bleemsituaties. Die worden dan 
verderonderzochtdoorde evalua-
tiecommissies binnen elke faculteit 
afzonderlijk. Daarin zetelen de 
decaan, twee professoren en twee 
studenten, die kennis kunnen 
nemen van de volledige dossiers, 
maar die gebonden zijn door 
discretieplicht.

De spion

Wie kiest welke professoren 
geëvalueerd worden? Het exa-
menreglement bepaalt in art. 
2.5.3.: “Om het jaar wordt de helft 
van alle onderwijsactiviteiten 
geëvalueerd. Tijdens het eerste 
jaarwaarinde evaluatie plaatsgrijpt 
(ditacademiejaar, dus) zal evenwel 
bij wijze van proef één oplei- 
dingsonderdeel per lesgever 
geëvalueerd worden." Dit houdt 
volgens Dhr. De Potter van het 
Adviescentrum in dat binnen elke 
faculteit elke verantwoordelijke 
lesgever verbonden aan die 
faculteit één maal geëvalueerd 
wordt voor één opleidingson- 
derdeel, althans wat dit acade-
miejaar betreft. Elke faculteit zorgt 
dus voor zichzelf. (Zo komt het dat 
in bepaalde studiejaren enkel 
keuzevakken ter evaluatie lagen.) 
Indien echter om één of andere 
reden faculteit A het wenselijlczou 
achten dat professorX, verbonden 
aan faculteit B, ook in A geëva-
lueerd wordt, dan vormtzulksgeen 
probleem, aangezien “één oplei- 
dingsonderdeelper lesgever” als 
een minimum geldt. Er gelden 
maar twee beperkingen: cur-
sussen met minder dan 10 studen-
ten worden niet geëvalueerd, en 
vakken behorend tot de derde 
cyclus evenmin. Hoe dan ook, 
volgend academiejaar zijn deze 
problemen in elk geval van de 
baan, omdat dan per studiejaar de 
helft van de vakken zal geëvalu-
eerd worden, en het jaar erop de 
andere he lft. De decanaten 
beslissendan welke helftheteerst 
komt, en welke het jaar erna.
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Kinderziektes

Een ander probleem betreft de 
evaluatieDAG. Onder andere in 
de Rechten (voorbeelden legio) 
werd enkel een voorm iddag 
voorbehouden. Dit lijkt ons in 
tegenspraak te zijn met art. 2.5.5. 
van de onderwijsregeling. Dat-
zelfde artikel bepaalt dat de 
studenten op die dag uitgenodigd 
worden om de vragenlijsten in te 
vullen. Als het geen probleem 
vormt om studenten persoonlijk 
uit te nodigen tot deel name aan de 
verkiezingen voor studentenverte-
genwoordigers in de faculteits-
raden en de Raad van Bestuur, 
dan moet het ook mogelijk zijn om 
met het oog op de toch wel 
belangrijke implicaties van de 
resultaten van de enquêtes, meer 
te doen dan het uithangen van 
enkele A4-bladzijden ter uitno-
diging tot deelname (die zelfs niet 
altijd aan de officiële ad valvas 
werden uithangen). Ook over de 
opkom st (deelnam e aan de 
evaluatiedag) lopen de cijfers 
nogal uiteen: Dhr. De Potter van 
het Adviescentrum houdt het op

zo’n 80 percent, terwijl in de tweede 
kandidatuur rechten slechts 13 
studenten kwamen opdagen, in 
de tweede licentie wijsbegeerte 0 
(nul). Misschien juist omdat alle 
onderwijsaktivitieiten geschorst 
werden, en hun evaluatiedag 
bijgevolg een vrije dag werd.

Verder kan de vraag gesteld 
worden naar de mogelijke deva-
luatie van het universitaire diploma. 
Voor die argumentatie verwijzen 
we met graagte naar een lezers- 
grief die verscheen in de vorige 
editie van dit blad (Schamper 316,

pag. 2).
Een andere kritiek vermeldt de 

‘libertas docendi’ van de profes-
soren, die door maatregelen als 
deze in gevaarzou kunnen komen. 
Via de evaluatie van de proffen 
verhoogt immers de controle op 
het lesgeven, wat op lange termijn 
zou kunnen leiden tot ondingen 
als ‘leerprogramma’s per vak’, 
inspectie van proffen, enz.

Topsecret

Aangezien de resultaten van 
de ‘echte’ enquêtes geheim

advertentie

J i „ , J . g  15 .2 n tu s ie k  etc. w ky  d iJ  I  m iss tk a t no te

dond erd ag  17 .2 do sto jew slri w itte  na ck te n

v r ijd a g  1 8 .2 m u z ie k  etc. w ky  J iJ  I m iss  tk a t no te

saterdag 19 -2 doato jew alri w itte  n a ck te n

dinsdag 2 2 -2 doato jew alri w itte  n a ck te n

dond erd ag  2 4 .2 genet na ar Je  m e iJe n

v r ijd a g  2 5 .2 m u s ic i*  etc. w ky  J iJ  I  m iss  tk a t  no te

saterdag 2 6 .2 kam a gu rka k e r t  en k o k je  (é J iverae kom ie ke n

J insd ag  0 1 .3 akakeapeare Je twee ijd e lm a n n e n  van verona

dond erd ag  0 3 .3 m ü lle r ve rko m m e rd e  oever m ed eam ateriaa l

v r ijd a g  0 4 .3 ka m a g u rka k e r t en k o k je  6  d iverse kom ie ke n

saterdag 0 5 .3 akakeapearc de twee ijd e lm a n n e n  van  verona

d in sda g  0 8 .3 m u lle r ve rko m m erde  oever m edeam ateriaa l

do nd erd ag  1 0 .3 kam a g u rka k e r t 6  k o k je  &  J iverae kom ie ke n

v r ijd a g  1 1 .3 akakeapeare Je twee ijd e lm a n n e n  van verona

saterdag 1 2 .3 du ras k e t p le in  (le square)

d inadag 1 5 .3 fa ssk in d e r Je k it te re  tra n e n  va n  pe tra  v o n  k a n t

dond erd ag  1 7 .3 fa ssk in de r Je k it te re  tra n e n  va n  pe tra  v o n  k a n t

v r ijd a g  1 8 .3 fa ssk in d e r Je k itte re  tra n e n  va n  pe tra  v o n  k a n t

saterdag 1 9 .3 fa ssk in de r Je k it te re  tra n e n  va n  pe tra  v o n  k a n t

d inadag 2 2 3 Ju ra s k e t p le in  (le square)

dond erd ag  2 4 .3 cam us ca lig u la

v r ijd a g  2 5 .3 cam us ca ligu la

saterdag 2 6 .3 cam us ca ligu la

d inadag 2 9 3 cam us ca ligu la

dond erd ag  3 1 3 sa lo m o k e t ko o g lie d

e lk e  d in s d a g  d o n d e r d a g  v rijdag  e n  z a te rd a g  

om  I 9 J 0

v an  15 fe b ru a r i  t o t  31 m a a r t  1994 

in  NT TW EE MINNEMEERS 

re se rv e re n !
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worden gehouden, en iedereen 
wel benieuwd lijkt te zijn naar 
resultaten, hield Schamperzelf een 
schriftelijke rondvraag bij 30 
studenten uit de tweede kandi-
datuur economie. We onderwier-
pen drie opleidingsonderdelen aan 
een evaluatie. De proffen in 
kwestie: De Lembre, Vanhelleputte 
en De Clercq. Vijf aspecten werden 
geëvalueerd: de kwaliteit van het 
doceren, de kwaliteit van de sylla-
bus, zinvolheid van taakjes en 
werkjes, beoordeling van het 
examen, en het oordeel over de

begeleiding. De globale resultaten 
zijn af te leiden uit de grafiek 
hiernaast, en vatbaar voor eigen 
interpretatie. Er rest ons nog één 
bedenking: de vraag naar de 
zinvolheid van de taken stond wel 
ingeschreven in een voorlopige 
versie van de evaluatie-enquête, 
maar werd niet weerhouden in de 
definitieve versie. Het waarom is 
ons niet geheel duidelijk, zeker in 
het licht van de resultaten.

Pest

Colofon
Schamper is het kritische en onafhankelijke studentenblad van 

de Universiteit Gent. De redactie bestaat uit vrijwilligers en komte/fce 
dinsdag samen om 19u op volgend adres:

Schamp erredactie 
Studentenhuis De Brug 

St.-Pietersnieuwstraat 45 
9000 Gent 

09/264.70.87

Lezersbrieven zijn welkom, liefst reeds op diskette. Naamloos is 
prullenmand. Vermeld ook studierichting, jaar en kontaktadres. Op 
grondig gemotiveerd verzoek laten wijuwnaamweg. 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 om ingezonden stukken verkort 
weer te geven, of om technische redenen niet te plaatsen.

Hoofdredactie:
Tobias De Pessemier 
Eindredactie:
Wim Oosterlinck 
Redactie:
Veerle Beirnaert, Nathalie Cardon, Stef Coone, Chris De Bremme, 
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Figuur

Hetmoeilijke-woorden-moment

Bazhari’senTsjetsjeno-Ingoeziërs
Bruno De Cordier, wetenschappelijk medewerker aan de dienst derde wereld

Het zal een kennersoog behoeven, maar desalniettemin: wanneer 
op de opiniepagina’s van de betere Vlaamse kranten veld wordt 
geruimd voor een diskussie over de toekomst van de Centraal- 
aziatische en Kaukasische GOS-republieken, kunnen we moeilijk 
nog om de naam Bruno De Cordier heen. Wetenschappelijk mede-
werker aan Doorns Derde wereld-diensten Tasjkent-watcher van de 
toekomst aan het woord:

Scham per: Oezbekistan, 
Tadzjikistan, Nagorno-Kara- 
bach...Niet echt het soort namen 
dat met dagelijkse regelmaat de 
media haalt. Vanwaar die inte-
resse voor de Blinde Vlek van 
de Westerse wereld?

De Cordier: Daar zijn twee re-
denen voor. Ten eerste heb ik mij 
in de loop van mijn studies altijd al 
beziggehouden met etnische 
vraagstukken en nationalisme. 
Een tweede reden is eerderevene- 
mentieel: de Sovjet-Unie is begin-
nen afbrokkelen tijdens mijn stu-
dies. Toen ik met mijn studies be-
gon was er nog zoiets als een 
bipolaire wereld, zoiets als Joegos-
lavië. Ik behoor tot de generatie 
die dat afbrokkelingsproces zeer 
bewust heeft meegemaakt - net 
zoals jij trouwens. En tijdens dat 
proces is duidelijk geworden dat in 
de rand van de USSR, van 
Transkaukasië over Centraal-Azië 
en Turkestan tot Oost-Siberië, er 
volkeren leven die helemaal geen 
deel uitmaken van het Russische 
volk - het Russische volk dat altijd 
vereenzelvigd werd met de USSR, 
en nu ook weer met het GOS. 
Daar leven een heleboel volkeren 
die kultuurhistorisch aanleunen bij 
het Midden-Oosten. Als je boven-
dien hun geschiedenis nader 
bekijkt, merk je dat 150-170 jaar 
Russische kolonisatie, hoe ingrij-
pend ook, eigenlijk weinig voorstelt

in de hele historiek van de regio. 
Dan ben ik daarnaast ook gefasci-
neerd door het gebied dat het niet- 
Westers GOS vormt, een kontakt- 
zone tussen de Slavische en 
Islamitische kuituur waar zo een 
zeer interessante wisselwerking 
plaatsgrijpt...

Schamper: Toch hangen de 
media een sterk eenzijdig  
gekleurd beeld op van die regio: 
Islamfundamentalisme, Muja- 
heddin tussen Moskou en 
M ekka...A lsof het om een 
nieuwe bedreiging voor het 
Westen gaat. Hoekorrektiszo’n 
beeld eigenlijk?

De Cordier: Die Islamitische 
dreiging moet genuanceerd wor-
den... Kijk, de grote winnaar van 
het hele centraalaziatische desin-
tegratieproces is geopolitiek ge-
zien Iran. Nu zou je inderdaad 
kunnen stellen dat Iran er op uit is 
een fundamentalistische kruistocht 
te beginnen daarin Centraal-Azië. 
Maar daar lijkje me Iran wel even 
te onderschatten: Iran is Cuba niet 
- geen marginaal ontwikkelings-
land, maar wel het historische 
hart van wat ooit een wereldrijk 
was. Nu moetje weten dat landen 
als Azerbeidjan tot het natuurlijke 
hinterland van Iran behoren. Ten 
tweede hebje in Iran nog altijd een 
klasse van bazhari, kleinhande-
laars - een zeer dynamische

klasse, samen met de petroleum-
winning één van de pijlers van de 
Iraanse ekonomie. Die klasse staat 
vooral sterk in het gebied dat aan 
Turkmenistan en Azerbeidjan 
grenst. Die zijn natuurlijk in die 
afzetmarkt geïnteresseerd. Dan 
mag je ook al niet uit het oog 
verliezen dat Iran met het einde 
van de koude oorlog zijn uitzonder-
lijke positie kwijt is geraakt. Het 
bewandelde altijd al de I slamitische 
oost-noch-west-weg en kon zo 
makkelijk de twee grootmachten 
tegen elkaar uitspelen: ook de 
USSR heeft er nooit echt een voet 
aan de grond gekregen. Iran heeft 
een meer dan duizend kilometer 
lange grens met Centraal-Azië;dat 
is een strategisch voordeel dat 
Iran makkelijk kan uitspelen. Nu 
speelt religie daar een zekere rol 
in. Maar Iraanse diplomaten zijn 
intelligent genoeg om te weten dat 
in Centraal-Azië vooral de etnische 
verbondenheid van doorslag-
gevend belang is, en niet zozeer 
de religieuze verwantschap. Nu is 
het anders wel zo dat nationalisme 
in Centraal-Azië vreemd genoeg 
altijd al hand in hand ging met 
militante Islam. Dat is natuurlijk 
een handicap wanneer Iran een 
zekere invloed poogt waar te 
maken: Islamfundamentalisme is 
immers ju is t anti-fundam en- 
talistisch. Centraal staatde umma, 
de geloofsgemeenschap - en niet 
de etnie waartoe men behoort.

Schamper: Fukuyama pro- 
klameerde een tijd geleden het 
einde van de geschiedenis...

De Cordier: Wel, als dit het 
einde van de geschiedenis moet 
worden... zal het er zeker geani-
meerd aan toe gaan ! Het zijn

boeiende maar gevaarlijke tijden. 
Welnu, als Fukuyama dacht dat 
het kommunistische versus het 
liberalistisch-kapitalistische model 
het enige antagonisme was, dat 
de wereldgeschiedenis bepaal-
de... Dat lijkt me heel kortzichtig. 
Er gaat zich een nieuwe tegen-
stelling ontwikkelen tussen de 
westerse en Islamitische wereld. 
Daarnaast zullen we een nieuwe 
rivaliteit zien rijzen tussen drie 
ekonomische machtsblokken: de 
NAFTA, de Europese ekono-
mische ruimte en de welvaarts- 
zone in Oost-Azië. Die drie blokken 
zullen ech ter n iet helemaal 
domineren: er zullen woelige 
randgebieden ontstaan. Zwart- 
Afrika, Oost-Siberië en de Cen-
traalaziatische Islamitischewereld 
in het algemeen - die houden de 
geschiedenis heus nog wel een 
poosje in leven.

Schamper: Heeft de modale 
Centraalaziaat iets te vrezen 
vanwege Zjirinovski?

De Cordier: Zjirinovski stelt op 
zich niks voor. Het westen reageert 
nu plotseling zo verontwaardigd 
op de ovenwinning van een man 
als Zjirinovski. Wel, laat ze maar 
eens goed nadenken over de aard 
van het ekonomisch beleid dat ze 
Rusland hebben opgelegd. Met 
hun sjacherekonomie en hun to-
tale uitverkoop bouw je geen 
nieuwe maatschappij op. Ten 
tweede: nu kan het feit dat Zji- 
rinovski’s programma een zeker 
sukses kent - vooral dan in mili-
taire kringen - het Jeltsin-kamp 
wel eens stimuleren bepaalde 
punten over te nemen, en een 
harder standpunt in te nemen t.o.v.
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de onderbuik van het GOS. 
Vergeet niet: het Russische leger 
staat er zwaar gefrustreerd voor: 
er was de afgang in Afghanistan 
en de terugtocht uit Oost-Europa, 
er zijn de tienduizenden werkloze 
militairen die terugkeren uit de 
randgebieden. Een zekere her-
nieuwde militaire invloed zou voor 
de militairen wenselijk zijn - zoals 
bijvoorbeeld gebeurd is in Georgië, 
waar het Abchazische konflikt 
president Sjevarnadze met de rug 
tegen de muur heeft geplaatst. 
Een militaire interventie heeft er 
het evenwicht min of meer hesteld 
in ruil voor toetreding tot het GOS 
en de aanwezigheid van Rus-
sische waarnemers. Hetzelfde 
gebeurde inTadzjikistan, waar het 
neo-kommunistische regime van 
Rakhmanovhetzonder Russische 
militaire aanwezigheid geen twee 
weken zou uithouden.

Schamper: En het karlos van 
de KP temidden deze Isla- 
mizering?

De Cordier: Het karkas van de 
KP ... Hm! Luister, ook onder het 
Sovjet-bewind had je in de meeste 
centraalaziatische landen al dat 
koloniaal dualisme: de Russische 
of gerussificeerde collaborerende 
elite enerzijds en een achterban 
van Kishlek, “boerekinkels", die 
daar totaal geen uitstaans mee 
hadden anderzijds. Een typisch 
kenmerk van een koloniaal be-
wind. Want vergeten we niet: die 
centraalaziatische republieken 
vertonen veel overeenkomsten 
met kolonies. Rusland was ge-
woon een neokoloniale mogend-
heid... Nu, in republieken als Ka- 
zachstan en Oezbekistan is de KP 
gewoon aan de macht gebleven 
en herdoopt; maar het gaat hier 
enkel nog om een administratief 
apparaat, dat geen ideologische 
inhoud meer heeft. Zo zien we dat 
die partijen gewoon stilletjes aan 
zichzelf islamiseren: vaak onder 
druk van islamitische oppositie-
partijen die de basis mobiliseren, 
worden de nomenklatura van bo-
ven af geïslamiseerd. Een teken 
aan de wand is bv. dat de Oez- 
beekse president Karimov sinds 
een toernee door het Midden-
oosten zijn toespraken stevig 
doorspekt met Koranverzen. Denk

nu echter niet dat de oorlog in 
Tadzjikistan gewoon bestaat in een 
konflikt tussen oude kommu-
nistische nomenklatura en moslim-
fundamentalisten. Daar gaat het 
om een samenloop van drie kon- 
flikten: een pure machtsstrijd tus-
sen de nomenklatura en de fun-
damentalisten - veelal versterkt 
door mujaheddin en oudstrijders 
uitAfghanistan,eenkonflikt tussen 
feodale klans over het beheer van 
landbouwgrond en waterbronnen, 
en er is het konflikt tussen mafia- 
bendes die de kontrole over de 
drugshandel bestrijden...

Schamper: We hebben de 
desintegratie van de USSR ge-
zien, en de daaruit volgende op-
flakkering van allerlei kontlikten 
in de periferie. China nu maakt 
een gestroomlijnder evolutie 
naar een kapitalistische eko- 
nomie door. Kunnen er geen 
analoge problemen rijzen in de 
Chinese randgebieden? Neem 
nu de Oeigoeren...

De Cordier: China riskeert nog 
steeds het meeste met Tibet. China 
krijgt anders inderdaad wel koud 
zweet als het ziet wat er in het 
GOS gebeurt. De Oeigoeren bv. 
hebben in 1918-19 al een eigen 
staat gehad, maar die is toen ten 
onder gegaan aan een zeer bi-
zarre alliantie tussen Chinese 
warlords, Witrussische kozakken

en bolsjevieken. Op termijn zitten 
er voor China dus ook wel pro-
blemen in, temeer daar Oeigoerië 
altijd al een zeker autonoom statuut 
heeft gehad. Maar in China is het 
populationisme, de bevolkings- 
transfer van Han-Chinezen naar 
de randgebieden altijd al veel 
groter geweest dan bv. in Oezbe-
kistan, waar op het toppunt van de 
Russische aanwezigheid hoop en 
al 15 % Russen zaten...

Schamper: verdacht veel 
eruditie voor een licentiaat.Jk 
mag aannemen dat er meer inzit 
voorde toekomst?

De Cordier: Mijn ambities liggen 
inderdaad duidelijk in de akade- 
mische of journalistieke sfeer. Ik 
heb een aanvraag voor een 
doktoraat ingediend en die proce-
dure wordt nu afgehandeld. Je 
moet weten: in 1991 zijn er 
pogingen ondernomen tot regio-
nale integratie door de heropleving 
van de Economie Cooperational 
Organization, een organisatie die 
in 1985 werd opgericht met als 
stichtende leden Turkije, Iran en 
Pakistan. De bedoeling van het 
ECO bestond er in een aantal 
tariefverlagingen te realizeren en 
tot een zekere eenheidsmarkt te 
komen. Door de divergerende 
politieke koers van die land is dat 
wat spaak gelopen. Na de ineen-
storting van de USSR werd dat

dan gereaktiveerd op initiatief van 
Iran en Pakistan. Azerbeidjan, Af-
ghanistan en de vijf Centraal-
aziatische GOS-republieken zijn 
er tot toegetreden. Over de 
leefbaarheid van zo’n organisatie, 
haar mogelijkheden en zo meer 
ga ik mijn doktoraat maken. Dat 
belooft naast de NAFTA en de 
EER de grootste eenheidsmarkt 
ter wereld te worden: op het 
grondgebied van de GOS-repu-
blieken bevindt zich een veelvoud 
aan petroleum van wat zich op het 
Arabische schiereiland bevindt, 
Iran biedt een weg naarde Indische 
oceaan...Vergeet bovendien niet 
dat al die staten op de één of 
andere manier verbonden zijn met 
de ekonomische hartsslagader 
van vervlogen tijden, de Zijderoute. 
Dat is een gebied met een 
eeuwenoude sedentaire ekono-
mische traditie. Maar zolang dat in 
de kinderschoenen blijft, zullen 
Amerika en Europadaar, ondanks 
het fenomenale potentieel, aller-
minst van wakker liggen.

Schamper: Maar u des te 
meer, lijkt het mij. Mag iku hierbij 
vele slapeloze nachten wensen ?

De Cordier: Met alle plezier, en 
hoogachtend dank!

Lord Moloch
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Interview

Puinruimen.
Wie heeft er nog niets over de toekomstige spellingsveranderin- 

gen gehoord? De pers valt de leden van de spellingscommissie 
aan; Schamper stelt een onderzoek in. Wij passeerden bij Prof. 
Taeldeman en vroegen hem een woordje uitleg.

Taeldeman: Er is een uitvoerig 
onderzoek gebeurd naar de weer-
slag van de nieuwe spelling, con-
creet op teksten. Men heeft van 
allerlei tekstsoorten een aantal 
passages omgezet van de huidige 
spelling naar onze voorstellen. 
Welnu, slechts 0,8 procent van de 
woorden kreeg een ander spel-
lingsbeeld. Het is dus niet zo dat 
deze spellingomzetting een revo-
lutie teweegbracht. Ik ben er zeker 
van dat al dat geroep rond het 
economische aspect, het grote te-
genargument, eigenlijk niet geldt. 
Het enige wat heropgebouwd hoeft 
te worden, zijn de leerboeken. 
Maar dat is nu net geen ramp, 
want die worden toch ieder jaar op 
vaste grote oplagen verkocht. 
Andere boeken hoeven niet 
aangepast te worden; ik begrijp 
het getier van onze literatoren niet, 
hetgrote argumentdatde literatuur 
in de oude spelling waardeloos 
zou worden. Ik heb de indruk dat 
ze niet durven uitkomen voor hun 
reële vrees, namelijk dat hun 
werken zo slecht zijn, dat ze de 
tand des tijds niet zullen weerstaan.

Dit is een kleine wijziging. De 
spellingwijziging van 1947 was 
veel ingrijpender. Die had ook be-
trekking op inheemse woorden, 
terwijl deze nu volledig met rust 
gelaten zijn, behalve wat diakriti-
sche tekens en tussenletters be-
treft.

Ofwel zijn die schrijvers hele-
maal niet op de hoogte van wat 
onze voorstellen waren, ofwel is 
daar kwade trouw mee gemoeid. 
Ik denk dan dat ik het moet gaan 
zoeken in het soort narcisisme dat 
schrijvers eigen is; “wij hebben 
onze ‘meesterwerken’ in die spel-
ling opgesteld, dus is die speling 
daardoor juist heilig geworden”.

Als ik alle domme dingen die 
onze literatoren over de nieuwe 
spelling gezegd hebben op een 
hoopje veeg, krijg ik de indruk dat 
die mensen heel bang zijn dat hun 
werken überhaupt verouderd ge-
raken. Maar het zal niet zijn door 
die kleine wijziging in de spelling. 
Misschien wel omdathun artistieke 
waarde niet groot genoeg is om 
bestand te zijn tegen de tand des 
tijds.

Schamper: “Een nieuwe  
spelling ligt zo vreselijkgevoelig 
dat emotionele non-argumenten 
de zaak weer zouden af voeren "  

zei u ons in een vorig interview 
(Scham per 306). Is d it nu 
gebeurd of ziet u er meer achter, 
ontrouw, kwade wil?

Taeldeman: Wel kijk, het gaat 
niet echt om een spellingwijziging, 
het is een lichte aanpassing. Wij 
zijn geen verlichte despoten die uit 
egotripperij vinden dat de spelling 
maar eens moet veranderen; wij 
hebben een opdracht gekregen 
van de ministers. Een heel precieze 
opdracht: het ontwikkelen van een 
consistentere spelling voor dia-
kritische tekens, tussenletters en 
bastaardwoorden, met name om 
de dubbel-spellingen bij deze 
laatstenaf te schaffen. Dathebben 
we ook heel trouw, consistent en 
conform proberen uit te voeren. 
Dat is niet zomaar een gril van 
negen leden van de spellings-
commissie. Wij hebben een op-
dracht aanvaard en die naar eer 
en geweten uitgevoerd. En nu 
voelen we ons natuurlijk wel een 
beetje gepakt.

Onze opdrachtgevers nemen 
onze voorstellen blijkbaar niet erg 
au sérieux. Hadden ze in 1990 
aan diezelfde mensen gezegd wat 
ze nu zeggen ten aanzien van de 
bastaardwoorden, namelijk dat ze 
de dubbelspelling afschaffen en 
teruggaan naarde voorkeur-spel-

ling van het groene boekje van 
1954, dan zou ik gezegd hebben 
dat dat een vreselijk slechte spel-
ling is, maar goed, dan was er ten 
minste continuïteitgeweest Ik vind 
het erg dat we er drie jaar aan 
gewerkt hebben en dat nu zoiets 
gebeurt... Maar het ergste vind ik 
de manier waarop allerlei on-
waarheden zijn verspreid. Veel 
dingen aan de spelling van 1954 
deugen niet. Wat we nu wilden 
bereiken is de spelling vereen-
voudigen door ze consistenter te 
maken: dat was im m ers de 
opdracht van de ministers in 
kwestie.

Schamper: Maar er zijn ook 
mensen die principieel tegen-
stander zijn van spellingsher-
vormingen. Want de ene hervor-
ming (met al zijn beperktheden 
en onvolmaaktheden) is slechts 
de basis van een andere. Een 
straatje zonder einde dus.

Taeldeman: Ofwel laat je de 
spelling zeer lange tijd met rust 
(zoals in Engeland) ofwel blijf je 
eraan sleutelen tot ze goed is en 
dat zijn we tot op heden aan het 
doen (wijzigingen van 1947, 54). 
We wijzigen niets aan de taal zelf, 
enkel aan de spelling: de spelling 
is immers maar een techniek om 
de taal uit te drukken. En zo’n 
techniek is enkel goed als die ge-
makkelijk en eenvoudig te leren

advertentie
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valt en dus gebaseerd is op dui-
delijke regels. Maar de vorige re-
gelingen hebben altijd maar meer 
en meer onregelmatigheden in 
onze spelling gebracht! Waarom 
caféen katholiek schrijven ? Datis 
toch onlogisch? We hebben nu 
geprobeerd het puin te ruimen. Er 
blijven nog wel een paar uitzonde-
ringen, en daar schijnt de pers nu 
over te vallen. En dan doet men 
alsof de spelling van 1954 goed is!

Schamper: Zijn de voorbije 
drie jaar dan verloren tijd en 
moeite geweest?

Taeldeman: Wij hebben in elk 
geval veel bijgeleerd. Op het ge-
bied van de diakritische tekens en 
de tussenklanken zal men het ad-
vies van de spellingscommissie 
toch grotendeels volgen. Dat is 
toch positief.

Schamper: En de regeling 
van de bastaardwoorden ?

Taeldeman: Als we nu voor die 
slechte spelling opteren onder het 
motto van de continuïteit zitten we 
voor eeuwig meteen slechte spel-
ling. En dat spelling niet eenvoudig 
hoeft te zijn vind ik onvoorstelbaar 
bekrompen elitarisme, als demo- 
kraat steiger ik dan hé.

Schamper: En wat met de 
etymologie die verloren zou 
gaan?

Taeldeman: Die heb je niet 
nodig om correct te spellen. Bij 
gynaecologie komt alleen de y uit 
het Grieks, de ae uit het Latijn en 
de c uit het Frans. Etymologie: nou 
moe. En in het groene boekje be-
ginnen sommige woorden met 
“cata” en andere met "kata”: daar 
is geen uniformiteit in.

Schamper: Sommige lezers 
van De Standaard beschuldigen 
de commissie ervan een New- 
speak te willen invoeren.

Taeldeman (verontwaardigd): 
Wat een onzin ! We moeten naar 
een meer fonologische spelling 
toe. Dit zijn loze kreten van Veront-
ruste Spellers en een paar g e ju s -
teerde literatoren die de spelling 
als hun privé-terrein beschouwen. 
Spelling is in principe gemaakt om 
van af te blijven, maar we hebben 
die continuïteit nu eenmaal niet;

we hervormen niet om ons plezier, 
wél om het puin van onze voor-
gangers te ruimen.

Schamper: Anderen spreken 
over een verkleutering van de 
taal...

Taeldeman: Kijk, de meeste 
mensen beginnen onzin uit te kra-
men uit onwetendheid. Nogmaals: 
we moeten streven naar logische 
regels, consistentie. Ofwel veran-
deren we sigaar weer in cigaar 
ofwel citroen in sitroen. Voorts 
pleiten we voor eenvoud: niet dat 
we ruïne in het vervolg ru-ine gaan 
schrijven, maar wel zee-engte. Als 
je iets dat iedereen nodig heeft 
weigert gemakkelijker te maken 
(het gaat over iets puurtechnisch), 
dan ben je immoreel. Je kan het 
vergelijken met een minister van 
verkeer die de regels zo ingewik-
keld maakt dat ze veel te moeilijk 
zijn voor het grootste deel van de 
bevolking. Als we nu veranderin-
gen doorvoeren, moeten we het 
over honderd jaar niet doen. We 
moeten het in feite doen voor de 
komende generaties. Ik zeg niet 
dat het leuk is maar wat is het 
alternatief ?!

In het advies van de Acade-
mies staat overigens geen enkel 
negatief woord te lezen over ons 
rapport. En dat zijn toch ook geen 
u ilen !

Een interfacultaire commissie 
heeft een reeks voorstellen gefor-
muleerd. Binnen deze commissie 
speelt men met de idee een bij-
komende opleiding in te richten 
die moet gevolgd worden door 
doctorandi in spe .

Motivatie

Vanwaar de noodzaak aan 
deze vervolmakende opleiding? 
De commissie haalt enkele rede-
nen aan. Als eerste noemt men 
het aspect van de competiviteit 
van onze universiteit; andere 
universiteiten hebben ook plannen

Schamper: Wat zijn de maat-
schappelijke gevolgen van zo ’n 
hervorming?

Taeldeman: Er zal veel tijd vrij-
komen voor andere zaken die met 
de taal te maken hebben: de spel-
ling zal niet alleen eenvoudiger 
aan te leren zijn door onze kinde-
ren, maar ook door anderstaligen 
die het Nederlands willen leren, 
wat niet wegneemt dat zo’n wijzi-
ging voor oudere mensen wel eens 
erg vervelend zou kunnen zijn. En 
het economische gevolg is vrij 
miniem. Bovendien zullen de 
uitgevers van schoolboeken op 
voorhand verwittigd worden. En er 
zijn al kranten in Vlaanderen (De 
Standaard en De Morgen n.v.d.r.) 
die reeds geruime tijd een pro-
gressieve spelling gebruiken. In 
het begin zal het een beetje wen-
nen zijn, maar zoveel veranderen 
doen we ook weer niet en de ko-
mende generaties hebben er veel 
baat bij...

Het is trouwens godgeklaagd 
hoe de ministers op een populis-
tische manier veranderingen willen 
tegenhouden. Men doetalsofalles 
wat voor 1994 verschenen is voor 
toekomstige generaties waarde-
loos zou zijn, maar als er iets ver-
oudert, is dat niet zozeer door de 
teksten dan wel door de kwaliteit... 
En die knapen die zo’n keel heb-
ben opgezet durven niet in debat

in die richting en zodoende kan 
Gent uiteraard niet achterblijven.

Ten tweede is er het financiële 
aspect ;elke student die een docto-
raatsopleiding wil volgen moet zich 
tevens inschrijven, 17.000 franken 
per student, niet onbelangrijk dus. 
En als laatste wordt verwezen naar 
het Europese Memorandum daar-
omtrent. Wat zou deze opleiding 
moeten inhouden? Vast staat dat 
men in Gent opteert voor een op-
leiding van 1 jaar met een goed-
gevuld programma (2 maal 20 
studiepunten). Waarbij de studen-
ten geëvalueerd worden op het 
einde van het ja a r.

treden hé. Ze weten niet waarover 
ze het hebben en fulmineren fla-
grante onjuistheden ten beste. Het 
heeft me veel geleerd over gebrek 
aan moed bij gezagsdragers bij 
ons, het gebrek aan visie, maar 
vooral het gebrek aan appreciatie 
van intellectuele arbeid in het al-
gemeen. En als je dan leest hoe 
sommige journalistenen schrijvers 
tekeergaan... (kwaad) Deze spel-
lingscommissie is in 1990 vooraf-
gegaan door een werkgroep ad 
hoe “spelling"; die hebben dus het 
voorbereidend onderzoek en aller-
lei publieksenquêtes gedaan. En 
er zijn ook mensen uit de literaire 
wereld uitgenodigd, grotere na-
men, kleinere namen. De grotere 
namen zijn niet willen komen om-
dat ze geen honorarium kregen 
om naar de voorbereidende 
vergadering te gaan. Zoveel 
interesse hadden ze. Dat ze nu 
niet op hun achterste poten gaan 
staan hé. Precies alsof w/ydrie jaar 
lang al die namiddagen in Roosen-
daal voor dit werk betaald werden! 
Ik had van heel wat mensen beter 
verwacht, (triest) Het niveau van 
de journalistiek heeft me ook zeer 
zwaar bedroefd.

Schamper: Laat dit dan eens 
een afwisseling wezen.

E.M. en Jeliza

Op de Kringraad in Leuven wist 
men ons te vertellen dat men daar 
dachtaan een doctoraatsopleiding 
gespreid over verschillendejaren, 
men gaat er immers van uit dat 
een doctoraat gemiddeld 5 jaar in 
beslag neemt. Is hetwel voordelig 
vijf jaar lang een examenperiode 
te hebben, waarbij men de kans 
loopt ieder jaar te flessen?

Enkele bemerkingen

Op de eerste plaats houdt het 
voorstel een degradatie in van het 
licentiaatsdiploma. Kennelijk acht 
men een licentiaat niet in staat om 
een doctoraat te volbrengen zon-
dereen bijkomende opleiding. Ten 
tweede is dit voorstel een zoveel-
ste aanslagopde democratisering 
van het onderwijs; immers: niet 
elke student kan een aanvullende 
jaar financieren. (Stef en co)

Doctoraatsopleiding
Momenteel wordt er in facultaire commissies gepraat rond een 

mogelijke inrichting van een doctoraatsopleiding. Studenten hebben 
gemengde gevoelens.
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Gekeurd en te licht bevonden?
De Vlaamse liberalen kwamen een tijdje geleden met het voorstel 

op de proppen om een veralgemeend universitair toegangsexamen 
in te voeren. De meningen hieromtrent zijn in het politieke on- 
derwijswereldje nogal verdeeld. Hier volgt de reactie van rector 
Willems op het voorstel van De Swaene (VLD).

Van de studenten die na het 
secundair onderwijs naar het eer-
ste jaar universiteit gaan, blijkt uit 
onderzoek van de KAO (Kontakt- 
groep Academisch Onderwijs van 
het nationaal fonds voor weten-
schappelijk onderzoek) 57% te 
mislukken. Dit kost de overheid 
handenvol geld: niet-slagerseisen 
een bijkomende infrastructuur en 
extra personeel. Rector Willems 
is niet ongevoelig voor het hoge 
aantal mislukkingen, maar vindt 
dit niet evenredig met het aantal 
studenten dat men zou uitsluiten 
door een toelatingsproef. Het 
grootste deel mislukkingen is, 
volgens de rector, te wijten aan 
menselijke aspecten die men toch 
niet zou kunnen evalueren aan de 
hand van zo’n voorafgaandelijk 
examen. Bovendien moet men een 
afweging maken tussen de frustra-
tie die men oploopt bij een falen in 
het eerste jaar en de machteloos-
heid waarmee men kampt na een 
mislukte eenmalige toelatings-
proef. De buitenlandse ervaring 
leert ons trouwens dat dit systeem 
de vrije beroepskeuze van de stu-
denten in hoge mate aantasten de 
toekomstige loopbaan afhankelijk 
maakt van een eenmalige en toe-
vallige beoordeling.

Op dit moment wordt de toela-
tingsproef enkel toegepast in de 
faculteit toegepaste wetenschap-
pen. De rector is van deze toela-
tingsproef overtuigd omdat de stu-
denten burgerlijk ingenieur in een 
bevoorrechte positie verkeren. 
Men selecteert wie de studies gaat 
aankunnen; deze vraagstelling

moet dus bijzonder goed gedefini-
eerd worden. De concreetheid van 
de leerstof van de burgerlijke in-
genieurs laat zoiets toe. Omwille 
van de strikte noodzakelijkheid van 
de concrete stof, iseen veralgeme-
ning van een toelatingsproef enkel 
mogelijk in wetenschappen zoals 
fysica, wiskunde en geneeskunde, 
aldus rector Willems.

De Leuvense rector Dillemans 
pleit voor de invoering van een 
interuniversitairexamen na de eer-
ste kandidatuur. Dit voorstel is in 
de katholieke universiteit van Leu-
ven gelanceerd m.b.t. de genees-
kunde, maar rector Dillemans wil 
blijkbaar veralgemenen.

Volgens rector Willems dient 
een selectie altijd in het begin te 
worden doorgevoerd. Op die ma-
nier vermijdt men dat de eerste 
kandidatuur louterals een voorbe-
reidingsjaar wordt beschouwd.

Indien zich een selectie op-
dringt, prefereert de rector een 
evaluatie tijdens de humaniora, 
wetende dat dit een moeilijke op-
gave is. De idee sluit enigszins 
aan bij het voorstel van de KAO en 
de VLIR (Vlaamse Interuniversi-
taire Raad) met dit verschil dat 
deze organisaties dergelijke ma- 
turiteitsproeven liever afgenomen 
zien door een onafhankelijk cen-
trum. Zij houden ongetwijfeld een 
stukje geschiedenis in het achter-
hoofd: de vorige generatie werd 
immers vanuit de eigen school 
aan zo'n maturiteitsproef onder-
worpen. De reden van afschaffing 
lag in de vaststelling dat iedereen

het m aturiteitsattest sowieso 
kreeg, uit sympathie voor de 
leerling in kwestie.

Zowel de KAO als de VLIR 
vinden dergelijke toetsen de enige 
oplossing voor het grote aantal 
mislukkingen in het eerste jaar van 
de universiteit. Bovendien vindt 
de KAO het onaanvaardbaar dat 
de eerste kandidatuur in over-
bezette richtingen “ongeregeld" 
dienst doet als selectiejaar. De 
maturiteitsproef zou bij laatste-
jaarsscholieren informatie geven 
over de mogelijkheden om uni-
versitaire studies aan te kunnen. 
De toets zou wiskunde, Neder-
lands en een derde vak naar keuze 
omvatten.

Naast de toelatingsproef en het 
maturiteitsexamen zijn er twee al-
ternatieven: de numerus clausus 
en de vestigingswet.

De VLD had een voorstel voor 
een veralgemeend toegangsexa-
men opgeworpen, omdat zij de 
numerus clausus en de vesti-
gingswet niet als een optie kunnen 
aanvaarden.

Vanuit de gezondheidszorg 
pleit men voor een beperking van 
de toegang tot medische studies, 
een numerus clausus dus. België 
behoort tot de koplopers in Europa 
wat medische dichtheid betreft. De 
overvloed van artsen leidt tot min-
der respect voor de déontologie, 
tot onverantwoorde uitgaven we-
gens het vermenigvuldigen van 
nutteloze medische verrichtingen 
en tot overkwalificatie. Anderzijds 
verwerven veel zorgverstrekkers 
onvoldoende ervaring door een 
gebrek aan patiënten en daalt het 
gemiddeld inkomen van de artsen 
dramatisch.

Rector Willems vindt de vrije 
studiekeuze heilig; er is dus een 
zeer gegronde motivering nodig 
om daar van af te wijken. Men

moet voldoende onderzoeks-
resultaten hebben die dergelijke 
beweringen bevestigen vooraleer 
enige stappen te ondernemen in 
de richting van een numerus 
clausus.

Van een vestigingswet is vol-
gens rector Willems helemaal geen 
sprake. Dergelijk systeem is zó 
ondemocratisch dat het slechts als 
allerlaatste oplossing mag gebruikt 
worden. Een maatregel om niet 
het aantal studenten of afge-
studeerdente beperken, maar het 
aantal afgestudeerden dat zich ef-
fectief mag vestigen, doet onver- 
mogenden uit de boot vallen. 
Hierbij treedt rector Willems het 
standpunt van het VLD-bestuur 
bij: beroepen mogen niet afge-
schermd worden, want dit speelt 
a ltijd  in het nadeel van de 
consument.

Hetgeen zich voorlopig als 
oplossing vooropstelt, is het tien-
puntenplan van wijlen minister 
Coens, uit te voeren in die zin dat 
men de laatstejaarsscholieren 
goed moet informeren over het 
studieaanbod van de universiteit 
en eventueel ontradingscampag- 
nes moet voeren over bepaalde 
studierichtingen. Het is bovendien 
geen kwestie van het secundair 
onderwijs alleen: de didactische 
kwaliteit van het universitair on-
derwijs moet omhoog. Men kan 
ondermeer pleiten voor perfect 
cursusmateriaal, begeleiding van 
de eerstejaarsstudent, enzomeer. 
De proffenevaluatie is misschien 
een stap in de juiste richting...?

Het standpunt van rector Wil- 
lemsisverderduidelijk. Indien een 
selectiesysteem noodzakelijk 
wordt, is de universiteit geen vra-
gende partij. Zij wil zoveel mogelijk 
kansen geven aan zoveel mogelijk 
jongeren. Als de gemeenschap 
stelt dat het onderwijs teveel geld 
kost, moet zij de verantwoordelijk-
heid zelf dragen en bepaalde be-
slissingen nemen.

Malou
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Val nu dood...
In het UZ doen ze het ondergronds

Een brede, helverlichte tunnel. In de verte een man in het wit op 
een fiets. De stilte wordt plots verbroken door een zacht, doch 
aanzwellend gezoem. Een treintje, volgestouwd met grote bruine 
dozen glijdt voorbij en verdwijnt achter een hoek. Fictie? Neen, 
dagdagelijkse realiteit onder het Universitair Ziekenhuis.

Bij de bouw van het (toenma-
lige) AZ in 1932 hield men geluk-
kig reeds rekening met het feit dat 
patiënten op een degelijke manier 
moesten kunnen vervoerd worden 
tussen de verschillende gebouwen 
van de instelling. Dat de tunnels

die men toen voorzag ook voor 
andere doeleinden dan patiënten- 
vervoer kunnen dienen is duidelijk; 
medicatie, voedsel, afval, linnen 
en magazijngoederen worden 
dagelijks door de onderaardse 
gangen versast. Ook personen,

meerbepaald dokters, verplegend 
en technisch personeel en, onder 
bijzondere omstandigheden, ook 
bezoekers, maken gebruik van de 
in totaal 645 meter lange tunnels.

TGV

Voor het vervoer van patiënten 
en goederen staan 34 electro- 
trucks ter beschikking. Deze wor-
den aangedreven door heroplaad- 
bare accu’s. De 'locomotieven' 
hebben in zwaar beladen toestand 
een topsnelheid van 6 km/u en 
een maximale trekkracht van 4 a 6 
ton, dit met een beperking van 
maximaal 5 aanhangwagens voor 
goederenvervoer en 2 a 3 wagons 
voor patiëntenvervoer. Bij het 
transport van een patiënt wordt 
hetziekenhuisbed opeen, daartoe 
bestemde, aanhangwagen ge-
plaatst. Dezewordt gekoppeld aan 
een electro-truck die het geheel 
dan voorttrekt.

Diefstal

Het beddenhuis heeft ten be-
hoeve van de personen die ge-
bruik willen maken van de tunnels

een 200-tal fietsen aangekocht. 
Deze tweewielers zijn vrij te ge-
bruiken en herkenbaar aan de gele 
kleur. Men mag aannemen dat 
nog een twintigtal dienstfietsen 
rechtstreeks door de diverse me- 
disch/technische diensten met ei-
gen budget zijn aangekocht. Het is 
echter niet uitgesloten dat perso-
nen die frequent de tunnels door-
kruisen hiervoor hun eigen twee- 
wieler gebruiken. Dit fietsenbe- 
stand is niet immuun voor plagen: 
er moet namelijk vastgesteld wor-
den dat, ondanks het feit dat de 
dienstfietsen uitgerust zijn met een 
slot, in beperkte mate poging tot 
ontvreemding bestaat.

Helvetica, Courier

Om kleine zaken snel naar een 
bepaalde bestemming te brengen, 
beschikt het UZ over een koerier- 
dienst. Van deze dienst mag ge-
bruik gemaakt worden door alle 
hospitalisatiediensten, uitgezon-
derd door de medisch/technische 
diensten. De koerierdienst voert 
z’n opdrachten uit, hoe kan het 
ook anders, per fiets.

de Sade

Go Home
Na luid protest van de Homeraad, studenten en bezorgde ouders 

werden de aan de gang zijnde werken, ter bevordering van de 
brandveiligheid, aan Home Fabiola stilgelegd.

Voorgeschiedenis

De brandveiligheidscommissie 
eist, na een inspectie van het ge-
bouw, de vervanging van het glas 
in de inkomsthal door brandvrij 
materiaal en bovendien een inko- 
kering van de trap. Indien hier dit 
academiejaar geen gevolg aan 
gegeven wordt, dreigen zij de 
home te sluiten.

Aanloop tot de 
werken.

Op woensdag 19 februari ver-
neemt de homeraadvoorzittertoe- 
vallig via de huisbewaarder dat 
deze werken de daaropvolgende 
dinsdag reeds starten. Met het feit 
dat dit midden in de blokperiode

van het eerste semester valt, werd 
blijkbaar geen rekening gehouden 
door het GBO, dat het werk had 
uitbesteed aan een privéfirma. Het 
nieuws verspreidt zich over de 
home en de homeraadvoorzitter 
stapt naar het hoofd van de dienst 
Huisvesting, waar verteld wordt 
dat er niet veel aan te doen is.(!)

Willems wil wel

De reaktie van studenten en 
boze ouders komt op gang. Er 
wordt een petitie georganiseerd 
met als eis uitstel van de werken 
tot na de examens. De rector be- 
looftopde nieuwjaarsreceptie van 
24 januari er iets aan te doen. Eén 
dag later start de werkploeg met 
de geplande werken. De ergernis

van de studenten bereikt een 
hoogtepunt en een reactie kan 
niet lang uitblijven. De homeraad-
voorzitter stapt naar het rectoraat 
met de volgende eisen: 1. Het veel 
vroeger informeren van en over-
leggen met de homebewoners 
omtrent het uitvoeren van storende 
werken binnen de home. De be-
woners voelen zich immers totaal 
“overgeslagen”, terwijl zij toch in 
het gebouw moeten leven en stu-
deren. 2. Het onmiddellijk stilleg-
gen van de zeer luidruchtige 
werken tot aan het einde van de 
examenperiode. 3. Tenslotte wordt 
de opmerking gemaakt dat dit soort 
werken eigenlijk alleen maar in juli 
of in oktober zou mogen u itge voerd 
worden, dan wordt er immers 
nauwelijks gestudeerd op de 
home. Op het rectoraat krijgen we 
de heuglijke mededeling dat de 
werken zullen stilgelegd worden 
tot half februari. Erwordt nu slechts 
één dag gewerkt en dit enkel om-
dat anders de privéfirma toch zou 
moeten betaald worden voor die

dag, zelfs als er niet zou gewerkt 
worden. De dag erna zijn de wer-
ken stilgevallen, en de rust is weer-
gekeerd.

En de toekomst?

De homeraad vraagt om de 
werken pas op 14 februari op-
nieuw op te starten. De dienst 
huisvesting maakt echter wel de 
kanttekening dat door dit uitstel de 
werken wel eens zouden kunnen 
uitlopen tot in mei. De betrokken 
studenten vragen dat ze in de 
toekomst officieel (op papier) en 
tijdig op de hoogte gebracht 
zouden worden van in aantocht 
zijnde werken, zodat er nog tijd is 
voor onderling overleg tussen 
homebewoners en beheer, waarbij 
men dan gezamelijk een gepaste 
datum zou kunnen afspreken.

bron: homekonvent Fabiola.

Stef
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Juridisch advies
Deel 2

In de vorige Schamper kon Je al kennis maken met hetJ.A.S.. In 
dit nummer worden aan Jullie voorgesteld: het jongerenadvies-
centrum (J.A.C.), de huurdersbond en de infolijn jongerenrechten.

JAC

Het leven kan lastig zijn, en 
ingewikkeld, en nog veel meer, 
zeker als je jong bent. Het leven 
kan je zelfs opzadelen met heavy 
problemen en die wil je dan 
oplossen. Maar hoe?

Daarerookvroegeral behoefte 
wasaan een initiatief dat jongeren 
antwoorden kon geven op al hun 
vragen, werd in het begin van de 
jaren 7 0  het jongerenadvies-
centrum uitde grond gestampt. En 
wat begon als een goedmenend 
vrijwilligerswerk groeide uittotwat

het nu is: een professionele, in alle 
grote centra ingeplante hulpser- 
vice, die veel succes kent.

Het Gentse kantoor van het 
J.A.C. krijgt jaarlijks zo’n 2000 man 
en vrouw over de vloer met de 
meest uiteenlopende problemen. 
Daar zijn ze dan ook op voorzien: 
het J.A.C. geeftnietalleenjuridisch 
advies, je kan er terecht voor al 
wat van ver of dicht met jongeren 
te maken heeft. Dat gaat van 
relatieproblemen, adressen aller-
hande (vanjongerenorganisaties, 
jeugdherbergen,...), administratie- 
problemen, etc.

Voor specifieke juridische vra-
gen werkt het J.A.C. samen met 
externe juristen (dit zijn afgestu-
deerden, geen studenten zoals bij 
het J.A.S.), de huurdersbond, de 
wetswinkel en de sociale dienst 
van de universiteit. We mogen 
misschien overspoeld worden met 
informatie en nieuws over onze 
rechten, velen onder ons blijken 
onvoldoende en soms zelfs foutief 
te zijn ingelicht . Wat het J.A.C. 
met je zal uitvoeren - gesteld datje 
er langs gaat natuurlijk - is de 
verschillende juridische mogelijk-
heden verkennen en je eventueel 
doorverwijzen naar een meer be-
voegde (juridische) dienst. Alles is 
gratis, anoniem, en je hoeft geen 
afspraak te maken.

Praktisch: J.A.C. Gent, Hol-
straat 23, tel.09-223.68.82; open: 
ma-do 12-20 uur, vr 12-17 uur en 
zat 14-17 uur.

Huurdersbond

Een veel voorkomend juri-
disch probleem bij studenten blijkt 
hun huur te zijn. Kot, appartement, 
huis, vaak zit er een adder onder 
het juridische gras en daarom - in 
het kort - de huurdersbond.

De huurdersbond houdt zich 
specifiek bezig met-je raadt het al- 
huurproblemen. Deze professio-
nele organisatie werkt metjuristen 
(geen studenten) en heeft veel 
succes (met als gevolg lang aan-
schuiven in volle wachtzalen).

Maar opgelet, deze organisatie 
is er voor iedereen en is dus niet 
gericht op studenten (al zijn die er 
natuurlijk ook welkom). Als je van 
plan bent langs te gaan, vergeet 
dan ook niet kopieën van je con-
tract en andere met je huur uit-
staande papieren mee te brengen. 
Verder dient er 300 frank lidgeld 
betaald te worden, zelfs al kom je 
maar voor een eenmalig advies 
(de rest is dan wel gratis, een jaar

KommilFoo
Wij zijn zeer verheugd om u de geboorte van onze nieuwste 

kleine temogen aankondigen: KOMMIL FOO, vrucht van een 
zaligmakende samenwerking tussen het VRG, Politeia, VGK, 
VTK, VEK, Chemica, Geologica, VPPKen KHK.

Dit creatieve duo, wiens populariteit ongekende hoogten 
bereikte dankzij hun verschijning in Morgen Maandag, wordt door 
en voor studenten naar Gent gehaald. Zij brengen een spetterend, 
avondvullend programma boordevol satire, zang en ... humor 
(met grote ‘h’), kortom: cabaret van de bovenste plank. Dit stuk 
Zweeds natuurprodukt (de plank wel te verstaan) vormt de rode 
draad doorheen de hele voorstelling waarop u allen ongetwijfeld 
aanwezig zal zijn.

Dit alles en nog veel meer is te bewonderen op donderdag 17 
februari in auditorium II van de Ledeganck. Deze formidastische 
gebeurtenis is vooral de cultuurkringvrienden en vijanden onder 
u te zien voor de luttele som van 120 Belgische frank. Niet- 
kringleden hebben ongelijk en betalen nog altijd de belachelijk 
lage prijs van 150 frankskens.

lang, en je krijgt er een ledenblad 
voor dat maandelijks verschijnt 
en allerlei aspecten van het huren 
behandelt). De huurdersbond geeft 
echter geen advies inzake han-
delshuur en pacht (dit voor de ve-
len onder jullie die een winkel of 
boerderij huren i.p.v. een kot).

Ook hier wordt er eerst geke-
ken waar het echte probleem zit 
en naar de mogelijke juridische 
oplossingen gezocht. Interessant 
zijn de vele brochures en publi-
caties (o.a. over m innelijke 
schikking, modelcontracten, de 
rechten van de huurder, etc.) die je 
kan bekomen vooreen mild prijsje 
(sommige zijn gratis).

Praktisch: Huurdersbond Gent, 
Fraters plein 6, 09-223.28.77; 
spreekuren: iedere vrijdag van 18 
tot 20 uur op het Fratersplein 6 en 
iedere donderdag van 18 tot 20 
uur in de Kokerstraat 36.

Infolijn
jongerenrechten

Dit groene (en dus gratis) tele-
foonnummer is een recent initiatief 
van de Federatie Jongeren Infor-
matie- en Adviescentrum (FJIAC) 
en kwam tot stand met de steun 
van het Ministerie van Sociale 
Zaken en Belgacom.

Je krijgt er antwoord op alle 
mogelijke juridische vragen, gege-
ven door juristen die enkel telefo-
nisch advies geven en je eventu-
eel doorsturen naar de dichtstbij-
zijnde bevoegde dienst. Alsze niet 
direct een antwoord weten te ver-
zinnen op je prangende vraag, 
zoeken ze het op voor je en kan je 
er later voor terugbellen.

Praktisch: Infolijn Jongeren-
rechten 070/23.01.00, elke werk-
dag tussen 13 en 17 uur.

Erik H.
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M useum

N og m eer beestjes...
In de faculteit diergeneeskunde, in een duistere zaal waar geen mens te bespeuren valt, staan 

schedels, kippepoten en hondenembryo’s in potten en heerst een morbide stilte. Daar ontmoeten wij 
prof. Ducatel, die op samenzweerderige toon de verzameling uit de doeken doet.

Prof. Ducatel: “Wij bevinden 
ons hier in het museum van de 
dienst pathologie en bacteriologie- 
pluimveeziekten. Dit is opgestart 
kort voor de tweede wereldoorlog 
en is opgebouwd uitsluitend op 
basis van alles wat hier aangebo-
den werd voor autopsie van ge-
storven dieren, hetzij hier op de 
faculteit hetzij ergens te lande. De 
verzamelde stukken bestaan uit 
letsels of afwijkingen van organen 
die niet dagelijks op de lijkschou-
wing te bezichtigen zijn, die voor-
namelijk in epidemieën voorko-
men: niet zo frequent dus. Deze 
voorbeelden dienen om de studen-
ten aan te tonen welke letsels bij 
welke epidemie te verwachten zijn, 
waardoor ze ook kunnen helpen 
bij het stellen van een diagnose.

Het museum staat dus niet 
open voor het grote publiek maar 
enkel voor de studenten.”

Niet zomaar een 
griepje.

groeid (osteofieten) als gevolg van 
een formidabele woekering van 
een bacterie in het been. Nog zo'n 
letsel is bv. een tumor op de 
onderkaak van een rund (zie foto).

Het belang van de verzameling 
zit in de typische kenmerken van 
de gevallen, waar die in praktijk 
niet altijd duidelijk zijn. Aan de 
hand h iervan kunnen de studenten 
een juist beeld krijgen van be-
staande letsels en afwijkingen.

Per orgaanstelsel bevindt er 
zich in het museum een verzame-
ling van preparaten, die op ver-
schillende manieren bewaard 
worden. Beenderen worden ge-
woon in de kast bewaard, maar 
weke weefsels of organen die 
makkelijk vervallen, worden ge-
fixeerd door ze in een pot formal-
dehyde te plaatsen. Op deze ma-
nier wordt vermeden dat ze post-
mortaal verval of autolyse verto-
nen. Het nadeel aan deze manier 
is dat formaldehyde een giftige en

kankerverwekkende stof is. Om te 
voorkomen dat die vrij komt in de 
atmosfeer worden de potten ver-
zegeld.

Een andere manier van fixatie 
is inbedding in een soort van 
kunsthars of gel, semi-liquide hars 
die min of meer de originele kleu-
ren bewaart.

Varkenspest

Zoals al gezegd, wordt de col-
lectie vooral gebruikt als didactisch 
materiaal voor de studenten. Zo 
zijn ook een aantal gevallen be-
waard van varkenskoorts (var-
kenspest). De ziekte kwam in de 
jaren zestig geregeld voor en is 
toen weggedeind door intensieve 
vaccinatie. Op een bepaald mo-
ment is toen beslist vanuit de EG 
dat er moest gestopt worden met 
de vaccinatie, maar nu is die ziekte 
opnieuw opgeflakkerd en het is 
dus dankzij dit museum dat we

kunnen zien hoe die letsels er 
precies uitzien. Op de blaas van 
een varken zien we allemaal rode 
puntjes; dat komt doordat er een 
virus is dat de wanden van de 
bloedvaatjes aantast. De remedie 
daartegen is eenvoudig: de dieren 
opsporen die de bacterie in zich 
dragen en ze doden. Maar vacci-
natie is hetzelfde als die dieren 
inspuiten meteen verzwakte vorm 
van die bacterie, waardoor het 
soms moeilijk wordt om het ver-
schil te zien tussen de dieren met 
de verzwakte bacterie en die met 
de wild woekerende bacterie. 
Daarom heeft menopeen bepaald 
moment gezegd: “Stop! We vacci-
neren niet meer, en alle dieren die 
we nu nog opsporen en die drager 
zijn van de bacterie, die doden 
we.”

Hét gevaar, als men stopt met 
vaccineren, is dat er dan een ge-
voelige populatie is die -op het 
moment dat er van buitenaf een 
bacterie ingebracht wordt- dadelijk 
besmet wordt. En dit is dus nu - 
enkele maanden geleden- ge-
beurd.

Aldo

De collectie is opgebouwd in 
functie van orgaanstelsels, bv. het 
circulatiestelsel waar het vooral 
gaat over afwijkingen aan het hart 
en aan de grote bloedvaten: 
enerzijds congenitale, voorde ge-
boorte aanwezig, en anderzijds 
ookverworven afwijkingen, ten ge-
volge van mechanische, chemi-
sche of fysische noxen.

In sommige gevallen zijn de 
afwijkingen heel subtiel, in andere 
zijn ze heel duidelijk, zoals bij ver-
kalking van de wand van een 
bloedvat. Ook spectaculaire geval-
len kan men hier zien: bv. een 
onderkaak van een rund met een 
steenachtige bloemkool aan ver-
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Saint-Amour
Midden februari. Het is weer zover: Saint- 

Amour is opnieuw nedergedaald in ons 
droevige tranendal. Maar er is Hoop! Behoud 
de Begeerte!

En wat voor een begeerte! Het blijft niet bij 
het eeuwige thema “boy meets girl- girl meets 
boy- boy and girl go to movies- girl tells it to 
girlfriend- boy turns to be a sweet teddybear- 
boy marries girl and swears never to leave her- 
boy and girl have some nice kids etc...etc.. Nee 
(hoewel niet onmogelijk), ook andere thema's 
kunnen: jongen ontmoet andere jongen, of 
jongen ontmoet God, of Gerard Reve ontmoet 
‘t Mooie Jonge Prijsdier, of zelfs neo-
romantische visies alia: “Ik keek op uit m’n 
wieg, stelde enkele gerichte vragen en legde 
me terug neer, want ik wist genoeg voor de rest 
van m’n leven.” Inderdaad, U raadt het al, ook 
Luuk Gruwez is van de partij. En ‘t is nog altijd

niet gedaan: de goeroe van onze Vlaamse 
Letteren, Hugo Claus, isook nu weer vol enthou-
siasme om z’n verzen aan ons voor te dragen. 
En diegenen die twee weken geleden hun 
HUMO (trouwens hoofdsponsor van het hele 
gebeuren) even doorbladerd hebben, moeten 
toch al van Pjeroo Roobjee gehoord hebben. 
En wat dacht U van Benno Barnard die enkele 
maanden geleden voor ons “All 4 love” op de 
planken bracht en die onlangs ook op 
Germania’s Literatuuravond z’n zegje kwijt kon.

En verder zullen ook Leo Pleysier, Nelleke 
Noordervliet, J.M.H. Berckmans en last but not 
least moderator van de avond Guy Mortier 
aanwezig zijn.

En nu serieus

Mits betalen aan de kassa kan U dit allemaal 
komen beluisteren in Theaterzaal Vooruit te 
Gent op donderdag 17 februari om 20 u. Voor 
niet-Gentenaars: zich wenden tot affiches in 
het straatbeeld aanwezig.

Naast deze mooie voorstelling (zo belooft 
men toch) wordt ook een Cahier D’Amour 
(bundel fictieve liefdesbrieven door wel zo’n 38 
befaamde auteurs geschreven) verkocht in de 
boekhandel naast Uw deur; misschien een tip 
voor de Radelozen onder U.

Al do

Weird Asshole Crazy Knock Out

W .A.C.K.O.
Everything we wanted to do on stage 

but never were allowed to.

Chiel van Berkel en Manou Kersting kregen begin negentig tabak 
van ‘serieus toneel' en richtten WACKO op. Twee kale, goedgeklede 
heren doen eindelijk datgene op het toneel wat ze nog niet eerder 
kondenof mochten doen. Hetiseenaaneenschakelingvan hilarische 
momenten, afgewisseld met ontroering. De vriendschap tussen 
twee mannen is het centrale gegeven. Blues- en schlagermuziek 
parodiëren ze, maar taal wordt als een blok aan hun been gezien. 
Mannen praten niet, mannen doen. (sic)

Een versmelting van cabaret, toneel, slapstick en variété, voor vijf 
snelle schrijvers gratis te bekijken. Stuur uw kaartje naar Schamper 
(adres zie colofon) voor 15 februari om 18 uur.

WACKO in het ARCA-theater van 1 tot 12 maart 
telkens om 20.00u.

(voor info: tel. 225.18.60)

WIF

In maart gaat "LATINO BAR", de nieuwe film van de Mexicaanse 
cineast Paul Leduc in première. "Latino Bar” is 'een fascinerend 
filmgedicht over leven en liefde in de sloppenwijken van Mexico' (De

Voor de avant-première op dinsdag 22 februari om 22.30 u 
heeft Schamper 50 gratis tickets kunnen versieren. Telefoneer 
dinsdag 22/2 tussen 12 en 14 u met onze groeten naar SPHINX

CINEMA SPHINX - KORENMARKT - TEL 09/225.60.86
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Call of the wild
Spionage

Kathleen Turner en Dennis 
Quaid geven in “Undercover Blues” 
een vrij flauw afkooksel van wat je 
een parodie op de James-Bond- 
filmszou kunnen noemen, waarbij 
de onkwetsbare en onsterfelijke 
superhelden hun demonische 
vijanden uit het oostblok (onder 
leiding van de perfide FionaShaw) 
zonder enige moeite bestrijden en 
uiteindelijkweten uit te schakelen. 
De gemakkelijke grappen en 
doorsnee dialogen die recht uit 
een B-film van de jaren '50 zijn 
overgenomen, maken deze prent 
vergelijkbaar met een zeepbel: ze 
ziet er mooi uit (en verveelt niet 
echt) maar is binnenin zo hol dat 
elke cinefiel zich bij het verschijnen 
van de credits zal afvragen hoe hij 
zich in ‘s hemelsnaam zo weinig 
aan deze doorsnee ingeblikte 
creatie van Herbert Ross heeft 
kunnen ergeren. Hapklaar is het 
wel, maar je proeft nauwelijks dat 
je iets verorberd hebt.

Oorlogsdrama

Gebaseerd op het waar ge-
beurde verhaal van de Vietnam-
ese Le Ly Hayslip, moet men 
“Heaven and Earth”, de derde Vi- 
etnam-film van Oliver Stone (cf. 
“Platoon") met de nodige ambi-
guïteit behandelen: enerzijds heb 
je een cast (Hiep Thi Le, Tommy 
Lee Jones, Joan Chen) die naar 
overacting neigt waardoor het 
geheel een wat siropeuze me-
lodramatische ondertoon dreigt te 
krijgen; anderzijds is er een veel-
belovend script waarbij zowel de 
gruwel van de oorlog in Vietnam 
als de moeilijkheden waarmee een 
jong Vietnamees meisje te kampen 
heeft, belicht worden. Deze pro-

blemen worden des te complexer 
wanneer zij met een Amerikaanse 
officier trouwt, in Seattle (Cali- 
fornië) gaat wonen en zo nood-
gedwongen haar familie in Zuid- 
oost-Azië achterla ten moet. 
Aangezien de Amerikaanse con- 
sumptiewaanzin door de ogen van 
een eenvoudig Vietnamees meisje 
wordt bekeken, kan Stone vrij goed 
een portie maatschappijkritiek ten 
beste geven (en daar zal het hem 
ook wel om te doen geweest zijn). 
Jammer genoeg slagen zijn 
prachtige beelden er niet altijd in 
om dit melodrama aan de over-
dosis pathetiek te laten ontkomen. 
Men kan dan ook gerust stellen 
dat het sober realisme van “A Per-
fect World" hier veel meer op zijn 
plaats was geweest.

E.M.

Pervers ?

Het motief van Peter Greena- 
ways nieuwste prent klinkt op het 
eerste gehoor nogal banaal : de 
almaar schrijnender wordende 
uitbuiting op emotioneel en, 
daaraan gekoppeld, financieel vlak 
van “het kind” in onze maat-
schappij, wat zich vooral laat 
merken in de reclamewereld 
(Beneton), de fotografie,...

Het kritisch in beeld brengen 
van dit gegeven heeft tot “The 
Baby of Macon” geleid, een, 
ondanks Greenaways' kritiek op 
de huidige wantoestanden, his-
torische film overeen maatschappij 
waarin de vruchteloosheid hoogtij 
viert en waarin het baren van een 
wonderlijkomvangrijke en, vooral, 
mooie baby door een afzich-
telijke,stokoude vrouw leidttot een 
aantal gebeurtenissen en intriges, 
waarvan verschillende mensen, 
maar in de eerste plaats natuurlijk

de baby zelf, het slachtoffer 
worden. Het onderliggende thema 
echter, zoals het voortvloeit uit de 
vorm of de structuur van de 
film,behelst iets anders, nl. de 
onrustwekkend vage en be-
weeglijke grens tussen wat “is” en 
wat “lijk t” , tussen oorspron-
kelijkheid en schijn, tussen realiteit 
en fictie : het verhaal, zoals het 
hierboven is samengevat, wordt in 
de film naar voor gebracht als een 
toneel, waarnaar mensen zitten te 
kijken, die op hun beurt door het 
publiek bekeken worden. Verder 
worden er ons talloze blikken 
achter de schermen van hettoneel 
gegund, welke schermen trou-
wens, naarmate de film (en het 
toneel) zijn einde nadert, steeds 
doorzichtiger wordenen tenslotte 
niet langer blijken te kunnen

dienenom enig wezenlijk on-
derscheid te maken tussen wat 
zich “on” en “off stage” afspeelt - 
het enige wat nog fictief blijkt te 
zijn, is het verschil tussen perso-
nage en acteur, tussen acteur en 
toeschouwer. Het grijp t alles 
bijzonder sterk aan, niet in het 
minst door de authentiek pes-
simistische sfeer waarin de film 
baadt, en zowel de gevoelens als 
gedachten die de voorstelling 
oproept, beklijven na afloop nog 
dagenlang - als men er ooit nog 
van af geraakt, tenminste. “The 
Baby of Macon”, enfin, één van die 
al te zeldzame bioscoopfilms die 
ontegensprekelijk schitterend is. 
(studioskoop)

C.V.

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

de buitengewone 

cultfilm van 

david lynch 

in een nieuwe 

hermixte versie 

dolby stereo g e s c l i r e v e n . g e p r o d u c e e r d  
e n  g e r e g i s s e e r d  d o o r

] a  v  i d L y n c h

Omdat goede smaak ook al eens de norm mag zijn!

4  CINEMA'S + FILMCAFE
SINT ANNAPtflN 63 9000 GENT (09)225 06 45
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Info Za19fçt?

-14 februari 
-Tropical Dance

* za 12 feb *

Area
Area tinnenpot 
Th. Burlesk 
NTG

* di 15 feb *

Area

Damberd
Nieuwpoort

*w o 16 feb*

Area
Nieuwpoort

NTG

* do 1 7 feb*

Vooruit theater 
Area
Area tinnenpot 
NTG

* vr 18 feb *

Area
Area tinnenpot 
Th. Burlesk 
De Rode Pomp 
Vooruit theater 
NTG

begin 2e semester 
20,21,22 feb (Burgstraat 24)

Activiteiten

Area
Area tinnenpot 
Th. Burlesk 
Vooruit Theater 
Nieuwpoort 
NTG

Lust (20 u, St. Widostr. 4)
Vermoeden /soldaat facteur (20u; Tinnenpot 21 ) 
De fam. Harlow Sisters (Meibloemstr. 86)
Nova Zembla (Verwant)
Potter’s Joke (P. Clark; 09/225.12.96)
Duifke Klok (St.-Baafspl. 17; 09/225.32.08)

Lust (20 u 00;St. Widostr. 4)
De eenzamen (20 u; Tinnenpotstr. 21 ) * ma 21 feb *
De fam. Harlow Sisters ( Meibloemstr. 86)

Duifke Klok (St.-Baafspl. 17; 09/225.32.08) Area De apologie van Socrates (St. Widostr. 4 ,20u00)
Nieuwpoort Potter’s Joke (P. Clark; 09/225.12.96)

* di 22 feb*

Lust (20 u, St. Widostr. 4 ,20 u)
Man Man Lai (improvisatie; Korenmarkt)
O Rei No Exilio (F. Camacho; 09/225.12.96) 

Nossa Senhora das Flores

Area
KMC concert
Damberd
Nieuwpoort

Lust (St. Widostr. 4, 20 u)
Kamermuziek (Hoogppoort 64; 12u45) 
Coute sa ti mal (Etno-Jazz; Korenmarkt) 
Donald X (Nieuw West; 09/225.12.96)

Lust (20 u, St. Widostr. 4, 20 u)
O Rei No Exilio (F. Camacho; 09/225.12.96) 

Nossa Senhora das Flores 
Duifke Klok (St.-Baafspl. 17; 09/225.32.08)

* wo 23 feb *

Area
Nieuwpoort
NTG
Germania

Lust (St. Widostr. 4, 20 u)
Donald X (Nieuw W est; 09/225.12.96)
Duifke Klok (St.-Baafspl. 17; 09/225.32.08) 
Literaire avond met Stefan Hertmans en Paul de 

Wispelaere (20u00; Blandijnberg, aud D.)

* do 24 feb *
Saint-Amour (20u30; zie artikel)
Lust (20u, St Widostr. 4) Gele Zaal
De Eenzamen (20u00 ; Tinnenpotstr. 21) ’ Arca
Duifke Klok (St.-Baafspl. 17; 09/225.32.08) Arca

Arca tinnenpot 
NTG

R.van het Groenewoud (20u30)
Drek (14u30; St. Widostr. 4)
Lust (20u00; St. Widostr. 4)
De eenzamen (20u00; Tinnenpotstr 21) 
Duifke Klok (St.-Baafspl. 17; 09/225.32.08)

Lust (St. Widostr. 4 ,20 u)
De eenzamen (Tinnenpotstr. 21,20 u)
De fam. Harlow Sisters (Meibloemstr. 86) 
Hongaarse Week (Nieuwpoort 59)
Nova Zembla (Verwant)

Duifke Klok (St.-Baafspl. 17; 09/225.32.08)

* vr 25 feb *

Area
Arca tinnenpot 
NTG

Lust (20 u, St. Widostr. 4)
Vermoeden / soldaat facteur (Tinnenpot 21,20 u) 
Duifke Klok (St.-Baafspl. 17; 09/225.32.08)

Stuur uw aktiviteitenkalender vóór 17 februari naar Schamper, t.a.v. Frédéric Wille; St.-Pietersnieuwstraat 45,9000 Gent


