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Hey, Assar!
Pierre Eggermont, een economlestudent (2e lic.) aan de RUG, 

blikt temg op een Jaartje Stockholm.

Schamper: Is het Zweedse 
onderwijssysteem Je bevallen?

Pierre: Ja, het is een compleet 
andere aanpak. Heel het systeem 
is minder schools. Je kiest ook 
meer zelf welke vakken je wil vol-
gen. Je kiest eerst een zoge-
naamde linie, bijvoorbeeld alge-
mene economie. Je hebt dan een 
aantal verplichte basisvakken in 
het eerste jaar, maar daarna kun 
je in een bepaalde richting verder-
gaan en zijn sommige vakken niet 
meer verplicht. Een vak als statis-
tiek bijvoorbeeld blijft je niet tot in 
het laatste jaar achtervolgen. Het 
is eigenlijk een soort boom-
structuur.

Men is ook heel flexibel wat 
taal betreft. Als je de taal niet ver-
staat, hoef je je vinger maar op te 
steken en de les wordt in het En-
gels gegeven. Ik heb maar één 
vak in het Zweeds gehad.

De groepen zijn tamelijk klein 
en er is bijna geen kloof tussen 
prof en student. Elke professor 
wordt door iedereen gewoon met 
de voornaam aangesproken. Maar 
pas op, het is niet omdat de stu-
denten ‘Hey, Assar!’ zeggen tegen 
een of andere topprofessor dat ze 
die niet respecteren. Integendeel. 
Ze werken ook echt actief mee in 
de les, aangezien ze mee mogen 
bepalen waar de les over zal gaan. 
Terwijl je hier in Gent vaak meer 
naar een soort video zit te kijken 
en je afvraagt: ‘Wat staat die man 
daar nu eigenlijk te doen?'

Schamper: De studenten 
hebben er dus heel wat te zeg-
gen?

Pierre: Heel veel, ja. Er bestaat 
ook zoiets als studentenpolitiek: 
er is een heus studentenparlement 
waarin de verschillende politieke 
partijen vertegenwoordigd zijn en 
elkjaar moeten alle studenten gaan 
stemmen. Het is één grote over-
koepelende organisatie die tal van 
functies heeft, sociale dienst 
bijvoorbeeld. De studenten die er 
werkzaam in zijn worden er ook 
voor betaald.

Schamper: Wat denk je van 
het vooroordeel dat met de 
tem peratuur de w arm bloe-
digheid van de mensheid daalt?

Pierre: Ik vrees dat er wel iets 
van waar is. De Zweden zijn vrien-
delijk, maar uiterst koel. Er komt 
geen sfeer in het uitgaansleven 
voor ze compleet zat zijn. Als ze 
drinken, verteren ze meteen al hun 
geld, met de gedachte: “Ik heb me 
nu toch al laten gaan door een 
paar pinten te kopen (een pint kost 
minstens 120 frank in Zweden 
nvdr),hetmaaktnutochnietsmeer 
uit.” Ze gaan uit om te drinken, niet 
voor het sociaal contact.

Er woonde bij ons een jongen 
op de gang die niets zei, werkelijk 
niets. Ik heb toen met een paar 
vrienden een weddenschap afge-
sloten. Wie tegen het eind van het 
jaar twaalf woorden uit hem los 
zou krijgen, zou een fles vodka 
winnen. Niemand heeft die ooit 
opgedronken. Natuurlijk,datiseen 
extreem voorbeeld, maar over het 
algemeen zijn ze heel afstandelijk, 
ze worden niet snel persoonlijk.

Schamper: Is Zweden een 
mooi land?

Pierre: Schitterend. Op het 
einde zijn we met een groepje 
Erasmusstudenten anderhalve 
maand door Scandinavië getrok-
ken... ongelooflijk mooi. Je kunt er 
honderden kilometers rijden zon-
der een levende ziel tegen te ko-
men. Echte woestenij, prachtig. 
Een extra ervaring is natuurlijk dat 
het helemaal donker is in de win-
ter. Je hebt maar een paar uur 
daglicht, van elf uur ‘s morgens tot 
twee uur ‘s middags en als je op-
staat om vier uur omdat je een 
beetje laat bent uitgeweest, is het 
al pikdonker! In de zomer heb je 
vierentwintig uur daglicht en heel 
je gevoel voor tijd verandert er-
door. Op het laatst begonnen we 
te trekken van vijf uur ‘s middags 
tot ongeveer vier uur ‘s morgens. 
Zo kwamen we onderweg dieren 
tegen die hun levensritme niet ver-
anderd hadden en probeerden te

slapen. Het is bijna niet te be-
schrijven hoe dat is om zo mid-
denin die natuur te zitten. Je mag 
trouwens overal kamperen, zolang 
je niemand stoort.

Schamper: Welke Indruk 
heeft Stockholm op je  nage-
laten?

Pierre: Een cleane, geordende 
maar koele stad. Ik spreek nu over 
het stukje Stockholm waar ik op 
kot zat. ‘Kot’ is trouwens een erg 
ongelukkig gekozen benaming 
voor dat gebouw. De kamers waren 
er perfect, met douche, telefoon-

aansluiting, kabel, meubeltjes in 
Zweeds dennehout... kortom 
topkwaliteit. Niet voor niets wonen 
er veel Chinezen met het hele 
gezin op zo’n kamer. Onze woning 
stond middenin een bos, naast 
een meer en op loopafstand van 
de universiteit. Koten zoals hier - 
soms eerder krotten - kom je er 
niet tegen. Alles is er ook heel 
fietsvriendelijk. Je kunt aan de stad 
zien dat de Zweden enorme plan-
ners zijn. Jammer genoeg zijn ze 
zo koel als hun gebouwen. 
Berekend is het woord, berekend.

(Cn)
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Column

Anus Mundi emmert heden!

Over Leuter & Legitimeren
Wat heet heet van de naald ?
Alles wat de blik en de hand van de kolumnist, hoe vast en profetisch 

ook (godsamme! Twee zinnen ver en het eerste chiasme is al gevallen!), 
het nakijken geeft. Wat moetje met een kolumn over platgebombardeerde 
Bosnische Serviërs of tweeënzestig dode en tweehonderd ei zo dode 
Palestijnen, als die pas vijf dagen na de deadline ter perse gaat en nog 
eens drie dagen later pas in de Schamperkratjes ligt, voor het grijpen 
vrijdagavond, misschien gelezen maandagmiddag? Elf dagen nadat de 
laatste hand aan de laatste regel werd gelegd ligt Evere misschien 
evengoed al in zak en as en puin, vaart Zjirinovski in zijn drakkar naar het 
Pentagon of kaapt Harnas één of ander yankee vliegdekschip dat in de 
Adriatische voor anker ligt.

Wat rest ons dan als het de geschiedenis niet is?
Geruime dagen loop ik reeds gewond het koud geblazen interview 

“Een begrijpelijke oorlog” in Schamper 318 te omsingelen. Assistent 
sociologie aan de Militaire School, student slavistiek aan de Gentse 
universiteit en daarenboven, over hooi en vork gesproken, blauwhelm in 
wijlen Joegoslavië en inde echtelijke trouw met een Kroatische verbonden: 
Joris van Bladel is het allemaal.

Als een begrijpelijke oorlog is het een begrijpelijk interview.
“Het is erg, maar boeken kunnen niets doen tegen oorlog.. .redelijkheid, 

kennis, kunde, boeken, cultuur, musea, niks kunnen ze doen tegen het 
geweld. (...) Cultuur, kennis en wetenschap kunnen blijkbaar geen dam 
tegen dat geweld optrekken. (...) Naast de media erger ik mij ook aan 
onze zogenaamde Vlaamse intellectuelen...”

In Sarajevo is het al meer dan twee jaar aan één stuk door wakker 
worden tussen de splinters en de bloedspatten en het gedonder in de 
heuvels. De respons van kultuurminnend Europa en éénieder die zich 
enigszins geroepen voelde zich op te werpen als bewaarengel van haar 
beschaving, bleef obligaat liefdadig maar gematigd. Tot de snode Serven 
in hun overmoed en waarschijnlijk allesbehalve konform hun wensen en 
plannen de universiteitsbibliotheek met de grond gelijk maken ! Nu kon 
het Westen die dode sleeënde en sneeuwmannen rollende kinderen wel 
hebben, maar een bibliotheek...Ho maar! Meteen ruimde De Morgen vier 
opeenvolgende extra edities in voor een steigerend tribunaal: de 
verzamelde westeuropese intelligentsia, haar Vlaamse stoottroepen 
onder hitsig aanvuren van Paul Goossens voorop, wierpen hun 
broodwinning, georkestreerd en geïndustrializeerd, in de waagschaal. 
Musea stampensvol tot bedaren oproepende conceptuele kunst. 
Koncerten plugged en unplugged, requiems af en aan. Podia, kranten, 
praatshows. Boeken verzamelden zich verbeten, want het was onderhand 
een oorlog tegen boeken geworden ook: het licht van de Rede zal er 
schijnen!

Dit zijn allemaal rake beschouwingen van iemand die als mens, en 
niet als lezer, luisteraar of belangeloos genietend aanschouwer, tussen 
fluitende kogels of volle ziekenhuisbedden heeft gestaan, wiens ergernis 
en wantrouwen jegens grootse idealistische projekten zoals men er in 
Mitterands omgeving ongetwijfeld vaker moet temmen, niet meer dan

begrijpelijk is. Welke overlevende kan de inzichten of oordelen van 
verveelde buitenstaanders überhaupt ernstig nemen? Per slot van 
rekening gaat het hier om de fysische getuigenis van een mens die 
Bosnië heeft overleefd, niet door boeken te lezen of boeken kosteloos uit 
te delen, maar door waar het moet op tijd weg te duiken voor een 
inslaande mortiergranaat. Nu is het alleen maar de vraag of deze 
betrokkenheid de legitimiteit van die inzichten voldoende kan garanderen, 
en of wij, verveelde toeschouwers in de universitaire zijlijn, ons inderdaad 
moeten neerleggen bij de autoriteit van zo’n getuigenis.

Goed, een boek houdt geen oorlog tegen, tenzij je er een 
gesofistikeerde borstwering van kunt maken. Maakt dit boeken zinloos, 
onnodig en onnozel? Hebben, ongetwijfeld hevig gedesillusioneerde 
oorlogsslachtoffers het recht het zogeheten loze intellektualistische 
gekakel van hen die ver van het strijdgewoel boeken schrijven en 
lezingen geven, het zwijgen op te leggen? Wantrouwen tegenover kunst 
en literatuur die pretendeert mee te kunnen timmeren aan een weg naar 
een nieuwe, vredelievender wereld, kan in een hopeloze oorlogssituatie 
moeilijk vermeden worden - en hoeft daarom nog niet meteen het stigma 
“barbarij” te ondergaan. Wantrouwen draagt echter een emotioneel 
gevaar in zich: waar kan de verbittering over de mogelijkheden en de 
grenzen van kunst en kuituur ons heen leiden? Tot een dogmatisch a 
priori afwijzen van iedere poging vanwege de intelligentsia om een oorlog 
anders uit te vechten dan met uzi’s of scuds of om een oorlog op een 
andere wijze te bezegelen dan door de opsplitsing van dit of dat 
grondgebied in elvendertig protektoraatjes ? Het is niet meer dan redelijk 
in te zien hoe begrensd de macht van het woord wel is. Haar onmacht 
buiten die grenzen kan haar moeilijk kwalijk worden genomen: het woord 
moet op haar eigen mérites worden geschat.

Het is bekend dat deze mérites met de nodige zin voor relativering 
moeten worden benaderd - ook Thomas Mann liet zich tijdens de eerste 
wereldoorlog onder het eten al eens een patriottistisch-heldhaftige 
lapsus ontvallen. Mérites zijn er ongetwijfeld. Goed, die worden dan ook, 
évidemment, hartsgrondig in twijfel getrokken door hen die met de 
onmacht van het woord gekonfronteerd werden - de macht blijft 
desondanks gelovig staande houden.

De onmacht van het woord is welbekend: je kunt er niet van eten of 
drinken, het houdt de regen of de kou niet buiten, het stelpt het bloeden 
niet. Daar kan men zich inderdaad druk om maken, maar of het woord 
daarvoor begraven moet worden?

Waar die macht in bestaat lijkt mij hoogst problematisch onder 
woorden. Davon muss man schweigen? De andere weg, het andere 
denken, het symbool dat de kwantificerende ratio omzeilt, het andere 
land aan de keerzijde van de markt.. .Allemaal namen, modi van éénzelfde 
substantie, verzekert Bento/Baruch/Benedictus.

Me dunkt: de oorlog raast verder in woorden. Werk aan de winkel voor 
's Heresiarchs leger!

Dokter Hevig
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Unie

Wie in Nederland wil gaan studeren kan er zijn lol wel beleven.

Student in de lage landen
Waar België zijn Ivoren toren waar de ‘proffen’ hulzen nog niet 

helemaal kwijt Is (er wordt echter aan gewerkt) Is deze In Nederland 
reeds lang met de grond gelijk gemaakt Het democratisch Ceau- 
cescu-principe van iedereen controleert iedereen voert men hoog 
in de vaan.

Als een student klachten heeft 
over zijn examen (en dan meestal 
over het cijfer) heeft hij altijd het 
recht om beroep aan te tekenen. 
Meestal haalt dit niet veel uit 
(wegens belachelijk) maar kom, 
de student voelt zich dan eenmaal 
iets meer ingedekt tegen de 
willekeur van de prof. Vlaanderen 
doet het niet veel slechter. Het 
nieuwe examenreglement van 
onze RUG garandeert immers 
vrijwel hetzelfde, en met de 
onlangs gehouden proffenevalua-
tie (zie vorige Schamper) wordt 
het laatste puin geruimd van wat 
ooit de marmeren burcht was 
waarin een prof kon doen en laten 
wat hij wou.

De moerdijk

Het ‘progressieve’ Nederland 
kent ook ‘studierichtingscommis- 
sies’. Een dijk van een woord dat 
eigenlijk gewoon wil zeggen dat 
binnen elke studierichting de stu-

dent zijn gal kan spuien over het 
wel en wee van de vakken die 
hij(of zij) gedoceerd krijgt en over 
de vakgroepen waartoe hij behoort.

Nu, aan de RUG kan dit ook. 
Nochtans hoor je wel eens dat 
Vlaamse studenten niks van in-
spraak hebben. Niets is minder 
waar. De RUG biedt een breed 
gamma aan: opleidingscommis-
sies, de ABC, konventen, allen 
vormen ze een drukkingsgroep. 
Probleem is dat de modale stu-
dent zich niet wil (of kan?) 
engageren voor dergelijke zaken. 
Hij verdwaalt spoedig in een 
labyrint van hiërarchische structu-
ren, iets waar men in Nederland, 
terecht overigens, lak aan heeft.

Wall-street

De Nederlandse student heeft 
trouwens, door de band genomen, 
meer sociaal bewustzijn als het 
om zijn studies gaat. Hoe komt 
dit?

Een simpel voorbeeld: waar in 
Vlaanderen enkel de minder be- 
goeden recht hebben op een stu-
diebeurs (zelfstandigen niet mee-
gerekend) heeft in Nederland ie-
dereen daar rechtop, alleen, het is 
geen studiebeurs. Elke student kan 
een aanvraag indienen voor een 
studietoelage. De grootte hiervan 
hangt af van de wil en de moge-
lijkheid van de ouders om de stu-
dies van kindlief te betalen. Elk 
geval is dus anders. De zoon van 
Heineken kan op die manier de-
zelfde studietoelage genieten als 
de dochter van Jaap Keessen die 
al vijf jaar van de bijstand leeft. Er 
zit echter een addertje onder het 
gras. In België is een studiebeurs 
een studiebeurs en die krijg je. In 
Nederland is een studietoelage 
een lening die je na het aflopen 
van je studies door middel van 
extra belasting renteloos moet 
terugbetalen. Daarbij komt nog dat 
deze studietoelage meestal erg 
laag ligt, de hoogste toelagen halen 
niet eens het nationale mini* 
mumloon.DeOranjestudentisdus 
meestal arm en het is universeel 
evident dat dat het sociaal 
bewustzijn verscherpt. De Ne-
derlandse student weet dus dat hij 
studeert op kosten van de maat-
schappij en dat hij daar later zelf 
zal voor moeten opdraaien.

Bissers en Trissers

Wie in België zijn jaar verknalt 
moet het opnieuw doen. Hij moet 
dan voor de vakken waar hij geen 
voldoende haalde, of het er nu 2 of 
20 zijn, zijn jaar opnieuw doen. 
Hallo..! roepen de Nederlanders. 
Op deze manier draait de maat-
schappij op voor een volledig stu-
derend persoon die feitelijk slechts 
half-studerend is, een tijd- en 
geldrovend huzarenstukje.

In het noorden pakken ze het 
anders aan. De vakken waarvoor 
de Bataafse student niet slaagt 
neemt hij doodleuk mee naar het 
volgende jaar. Extra belasting mis-
schien? Geen probleem, het vol-
gende jaar kun je er zo weer een 
aantal meenemen. Een doorge-
dreven systeem van cumulatie en 
aangepaste jaarprogramma’s. Het 
lijkt leuk, maar dat is het niet, wel is 
het heel wat studentvriendelijker 
dan hier waar de student bij een 
pechjaarautomatisch een jaar ver-
liest.

In Nederland heeft dit echter 
als gevolg dat het doodnormaal is 
dat een student over zijn vierjaren- 
cyclus vijf jaar doet, en dit zonder 
financiële consequenties. De 
Vlaamse beursstudent die faalt 
verliest namelijk zijn recht op een 
studiebeurs, dit in tegenstelling tot 
in Nederland waar iedereen so-
wieso 5 jaar recht heeft op een 
studietoelage. ‘Ben je gek’ roepen 
de Vlamingen, vijf jaar betalen 
terwijl je er eigenlijk maar 4 moet 
doen. In Nederland gaat men er 
echter van uit dat de studententijd 
bijdraagt tot de algemene vorming 
van de mens, en helemaal ongelijk 
kun je ze toch niet geven.

advertentie 
A r  A  " A  A

6[]<2£

Let's Go<26
Spetterende Reizen voor 
jongeren onder de 26 jaar

b i ‘ c j p  
‘  ( ° V 2 3 0 . 9 S . 7 Q

★  Zon & Cultuur in Frankrijk...
★  Sportvakanties in Italië...
★  Zeilen in Griekenland...
★  Praag en het Tatragebergte...
★  En nog zoveel meer... 

Supervoordelig voor CJP'ers

Broodje Kaas

In Vlaanderen is een studie-
richting een hapklare brok. De stu-
dent krijgt een breed uitgesmeerd 
standaardprogramma voorge-
schoteld waaraan hij in beperkte 
mate zelf nog keuzevakken kan 
toevoegen. Deze keuzevakken 
dienen dan nog bij voorkeur hun 
origine te vinden in een richting 
gedoceerd aan dezelfde faculteit.

Daarboven doen ze het, hoe 
raadt u het, anders. De meeste 
studies hebben een basispakket 
van 2 jaar. Daarna schakelt men,
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zoals in Rusland, over op het vol-
prezen vrije-marktprincipe. De stu-
dent kan een heleboel keuzedos- 
siers, optievakken en bijvakken 
kiezen. Je vindt dan ook amper 2 
studenten die met exact hetzelfde 
lessenpakket afstuderen. Het lijkt 
enorm veel op een spaarkaart. Je 
koopt en koopt tot de kaart vol is en 
dan krijg je een diploma. Een zeer 
individualistisch systeem. Zeer ge-
vaarlijk echter. Een student kan 
afstuderen met de titel ‘licentiaat 
chemie" terwijl hij zich in zijn laat-
ste twee jaar meer heeft bezigge-
houden met de Nederlandse lite-
ratuur en taalkunde. Hij studeert 
uiteindelijk af met een weinig 
samenhangend diploma. Hij doet 
zijn zin en beheerst als licentiaat 
enkel de basis van zijn vakgebied. 
'The easy way ouf voor iemand 
die vindt dat zijn eigen richting iets 
te saai of te zwaar uitvalt.

Kindergarten

In Nederland houdt men van 
rekensommetjes. Men merkt dat 
het onnodig is om jaarlijks 1000 
geneesheren op te leiden, wat

enorm duur is, terwijl men er slechts 
100 nodig heeft. Men hanteert dan 
ook zeer simpel een ‘numerus 
fixus’. Het gegeven draait uit op 
een loterij en diegenen die uit de 
boot vallen, trekken naar, u raadt 
het al, het zuiden. Hier aan-
gekomen beginnen zij hun studie 
en wachten op een betere loting of 
werken hier hun studie af. Het 
hoeft niet geroepen te worden dat 
dat wel voor overlast kan zorgen.

In Vlaanderen gaan ook stem-
men op ter instelling van wat men 
hiereen ‘numerus clausus’ noemt. 
Het protest is echter groot. Een 
parallel lopende discussie is die 
van het toelatingsexamen (zie ook 
voorgaande Schamper). .

Waar de Vlaamse student zich 
verenigt in studentenverenigingen 
waar het dikwijls (doch zeker niet 
altijd) nogal een bezopen boel is, 
verbroedert de Nederlandse stu-
dent zich in corps (lees cooars). In 
Vlaanderen word je een kommi- 
litones terwijl je in Nederland corps-
bal bent. Allereerst dien je echter 
schacht of in Nederland foet (van 
foetus) te zijn. Je dient je te verne-
deren tijdens een ontgroening of
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Je hoort het ook in Ad Fundum op 
zaterdag van 15-18u met Tom Van 
Landuyt op Studio Brussel. . .

in Vlaanderen doop vooraleer je 
volwaardig lid bent.W aar in 
Vlaanderen studentenvereni-
gingen meestal een eerder stu-
dentikoze bedoening zijn waar het 
heilig sap rijkelijk vloeit, heeft het 
corps een eerder elitair tintje. Tus-
sen de ballen heerst een sfeertje 
van ‘hé ouwe rukker’ en in het 
latere leven komt zo’n bal meestal 
wel via het ‘goeie-pikkencircuit’ aan 
een baantje. Naast feesten is het 
dus een springplank naar de 
toekomst zodat je geheid zit. Bal-
len die braaf zijn schoppen het 
dan soms nog tot minister of zo. 
Goed zo jongens.

Eind goed, al goed

1994, de realisatie van Maas-
tricht, grenzen vervagen. Moge 
bovenstaande tekst even il-
lustreren dat ondanks het harde 
werk van de Europese bollebozen 
een uniform onderwijssysteem, of 
uniform systeem op eender welk 
vlak, nog ver weg is. Misschien 
wel beter zo...

Knut Poortwachter, met zeer 
veel dank aan ‘Studentikoos’ en 
‘Waar Nederlands de Voertaal is'.

la douce France
Ohlala, les lolitas

Céline De L ’Egllse is een Franse studente die zich aan onze 
universiteit ingeschreven heeft in de vakgroep Romaanse Talen. 
We zochten haar op en stelden haar bijgevolg wat vragen 
omtrent de verschillen tussen het Franse en Belgische 
onderwijssysteem.

Céline: Het onderwijs in een groot verschil voelbaar 
Vlaanderen is geheel verschil- tussenVlamingenenWalen.Wat 
lend van hetgene jullie zuider- mij ook opvalt is dat een betere 
buren voorgeschoteld krijgen. opvang gegeven wordt aan 
Vanaf de humaniora wordt in nieuwe studenten. In Frankrijk is 
Frankrijk meer het accent op het er een grotere hiërarchisch
nadenken, het inzicht verwer- verschil tussen de nieuwen en
ven,... gelegd. Bijvoorbeeld, in de ‘anciens’: er wordt veel meer
mijn humaniora had ik 8 uur neergekeken op nieuwe stu- 
filosofie per week, terwijl hier denten. 
velen pas aan de universiteit
voor de eerste maal te maken Schamper: Wat met het Ne-
hebben met dit vak. Anderszijds derlands?
hebben jullie een hogere weten- Céline: In het begin begreep
schappelijke, taalkundige basis ik er helemaal niets van. Ik hoorde
om aan de universiteit te starten. allerlei klanken door elkaar, en
Ook op organistorisch vlak is kon geen woord van het andere 
België verschillend: een katho- onderscheiden. Vooral de uit- 
liekeuniversiteitzoalsKUL.UCL, spraak en de grammatica is 
KULAK, ... kan in Frankrijk bijzonder moelijk in te studeren, 
simpelweg niet: de inmenging Ik volgde aan het Talencentrum 
van de godsdienst in het onder- de cursus Nederlands voor 
wijs is ondenkbaar. Anderstaligen tot het niveau 6

maar dat is zelfs nog niet 
Schamper: En wat betreft voldoende om de cursussen in 

het Hoger Onderwijs ? het Nederlands in het auditorium
Céline: Dat is veel vollediger, te volgen, 

wetenschappelijker dan dat uit
Frankrijk of zelfs Wallonië. Er is WIF
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Een deurwaarder en zijn koevoet
D e Krakers: Buigen Noch Barsten

De krakers kunnen tevreden 
knorren: ditmaal zijn de media hen 
bijzonder warmhartig gezind. Een 
eind geleden konden zij de 
krakende hand op het Hotel Van 
Goethem leggen, een achttiende- 
eeuws klassicistisch pareltje zoals 
Gent er niet veel meer over heeft. 
Sindsdien wordt de nochtans fors 
gebarrikadeerde deur er als nooit 
tevoren platgelopen door dames 
en heren journalistieke instanties 
en kijklustige bezoekers die zich 
afwisselend in een zoo of in één of 
andere maatschappij-transfor- 
merende anarch istenko lon ie 
wanen. Natuurlijk blijft er de stere-
otype stigmatizerende en margina- 
lizerende benadering van wat 
gemakshalve “de burgerlijke pers" 
wordt genoemd (“marginalen,

junks en vuillakken die in een 
onhygiënische puinhoop leven"). 
Daar heeft men zich al langer mee 
verzoend. Grote ontevredenheid 
heerst echter in het pand naar 
aanleiding van een paginagroot 
artikel in De Morgen van 26 februari 
jongstleden. Tégen de afspraak in 
werden de bewoners met eigen 
naam genoemd. Bovendien werd 
het leven in een kraakpand wat 
meewarig paternalistisch gepor-
tretteerd als één of ander nostal-
gisch experiment van nul en 
generlei politieke waarde. Neo-
kolonialistische liefdadigheid? 
Daarenboven: zullen mediage-
nieke charm e-offensieven of 
sympathiebetuigingenéén donder 
helpen ? BurgervaderTemmerman 
en zijn geüniformeerde stoot-

bewoond door een notaris, stond 
al meer dan vijftien jaar leeg. De 
Vlaamse Gemeenschap die nu als 
eigenaar geldt, had ogenschijnlijk 
weinig grootse plannen voor de 
verkrottende bouwval. Het zou 
uiteindelijk wachten worden op een 
kraak - allesbehalve interessant 
voor het toeristische imago van 
Gent - vooraleer het stadsbestuur 
moord en brand schreeuwend de 
waarde van het gebouw “her-
ontdekte”.

Far West: Far Out

Een kraker leidt ons rond, 
labyrinthisch laverend van de ene 
zakformaat-balzaal naar de ande-
re. Een veertiental mensen leeft 
hier nu, drie honden en een 
sneeuwwitte kat: ze hebben elk 
huneigenruimte.Daarnaastwordt, 
in navolging van de gefnuikte 
plannen in de Slinkemolenstraat, 
ijverig maarmetwisselendenthou- 
siasme gewerkt aan gemeen-
schappelijke ruimteswaar geschil-
derd , getekend en geschreven kan 
worden, er is een keuken en een 
eetkamer. Dinsdagavond serveert 
de volxkeuken voor een luttele

troepen kunnen hier ieder moment 
voor de deur staan. De herinnering 
aan het incident in de Slinke-
molenstraat ligt nog vers in het 
geheugen.

Van de regen in Hotel 
Van Goethem

Voor de stunt in de Water- 
graafstraat (tussen St.Lucas en 
de Sint-Michielsbrug) leefden de 
krakers in relatieve rust in de 
mediatiek gezien oninteressante 
Slinkemolenstraat, waar van een 
kollektief woonexperiment ge-
waagd kon worden. Tot die 
onheuglijke woensdag in oktober, 
toen de krakers op een ontieglijk 
uur uit hun bedden werden 
gerammeld door rijkswachters die 
zich een ondemokratische weg 
naar de leefru im tes hadden 
gebaand en met het nodige 
machtsvertoon (en een onwettig 
want anoniem huiszoekingsbevel) 
de krakers uit hun woonst dreven.

In de zoektocht naar een nieuw 
onderdak viel een krakersoog op 
een reusachtig pand in het 
historische hart van Gent. Het 
Hotel, in een recent verleden nog



vijftig frank een hartverwarmend 
veganistisch allegaartje. Vrijdag-
en zaterdagavond is er een 
bijzonder budgetvriendelijk kaffee, 
af en toe opgeluisterd door een 
akoestische sessie zelfexpressie. 
Een onschatbaar potentieel aan 
musiceer-, koncerteer- en expo- 
seermogelijkheden wordt voor-
lopig niet aangeboord: te weinig 
zekerheid over de toekomst van 
dit woonexperiment.

Er wordt koffie geserveerd: aan 
water geen gebrek. Elektriciteit is 
er niet want daarvoor moet een 
twaalfduizend frank sterke waar-
borg voor opgehoest worden en 
daar heeft niemand zin in. Kaarsen, 
dames en heren! I n het pand hangt 
een rokerige geur: de krakers 
stoken de houtvoorraad in hun 
kachels en haarden op. Warm is 
het deze winter natuurlijk nog niet 
geweest. Ondanks de hoge 
vochtigheidsgraad, blijft dit be-
scheiden pallazzo onwrikbaar 
stand houden - tweehonderd jaar 
oud en afgezien van wat zéér 
oppervlakkige schimmel in één 
kamer blijft iedere muur hier 
kerngezond ieder plafond dragen. 
Benieuwd hoe lang die peperdure 
Kremlin-slagroomtaart op de Zuid

Afrikaanse, Aziatische en een 
beperkt aantal Latijnsamerikaanse 
studenten zijn kind aan huis bij 
ISAG. De meesten hebben een 
ABOSstudiebeurs, een vorm van 
ontwikkelingssamenwerking. Het 
feit dat de meeste studenten een 
beurs hebben, impliceert dat 
allerlei praktische beslommeringen 
(zoals een kot zoeken: ze kunnen 
in de universitaire homes ver-
blijven) niet tot de taken van ISAG 
behoren.De meeste ISAG-stu- 
denten volgen een postgraduaat

van betonrot bespaard zal blijven. 
Vijftien jaar ?

Overal het opschrift “The Far 
West”. Want Temmerman duldt 
geen “far westMoestanden in 
Gent.

Gatenkaas

Een barst in de poort herinnert 
ons aan het ongevraagde bezoek 
van een deurwaarder en zijn 
koevoet op negen februari I.I.: 
vijftien agenten, wederom zonder 
het vereiste huiszoekingsbevel, 
monsteren de wederom slapende 
krakers ertoe zich te identificeren 
- welks geweigerd mag worden, 
en dienovereenkom stig geweigerd 
wordt. De gerechterlijke instanties 
maken er ondertussen maar een 
potje van: Wivina De Meester, als 
minister verantwoordelijk voor het 
onroerend goed van de Vlaamse 
Gemeenschap, formuleerde aan-
vankelijk een voorstel waarin een 
“officieus kontrakt” werd gesloten 
met de rechtspersoon “de krakers”. 
Tot er uiteindelijk dan toch namen 
werden gevraagd. Een tweede 
voorstel stipuleerde een aantal 
klausules - “kraken mag - maar 
opletten met die muur en die tegel

of doctoreren (veelal biologie of 
landbouwwetenschappen, te 
plaatsen onder de noemer ‘ont-
w ikke lingsgerich te ’ studies). 
Aangezien het om een post-
universitaire opleiding gaat, mogen 
ze zelf de taal kiezen. Doorgaans 
is dit Engels, maar Frans en 
Spaans behoren ook tot de 
mogelijkheden. Surinamers stude-
ren wél in het Nederlands. De 
Afrikaanse studenten in de kan-
didaturen rechten en economie 
hebben een cursus Nederlands in

en die deur en die..." De muren 
dragen nu de sporen van de hun 
welluidende weigering. Tot de 
bewuste dag in februari, toen in 
naam van de Vlaamse Regering 
om uitdrijving werd gevraagd: het 
gerecht sprak de vereniging “De 
Gentse krakers" aan en maakte 
met beleefde aandrang duidelijk 
dat er opgerot kon worden. De 
krakers stuurden hun kat met het 
bericht dat zo'n vereniging hele-
maal niet bestaat: mooi is het om 
de gatenkaas, die de jurisdiktie 
terzake tenslotte is, eens wat beter 
te leren kennen!

Wat zegt de glazen bol? De 
toekomst doet weinig terzake in 
de Watergraafstraat: je leert het

het Talencentrum gevolgd. Net als 
elke andere studentenvereniging 
organiseert ISAG allerlei acti-
viteiten. ISAG benadrukt wel de 
‘culturele verscheidenheid' van de 
leden. Zo kunnen studenten uit 
verschillende werelddelen hun 
land voorstellen aan de hand van 
video, muziek enz. Er is ook een 
'rondreis doorheen Europa’ ge-
pland: Parijs, Keulen en Bonn zijn 
dit academiejaar al aan de beurt 
geweest, Londen en Zwitserland 
zullen binnenkort de ISAG-stu-

als kraker (in België toch) wel af op 
de toekomst te rekenen of huiden 
te verkopen voor een beer wordt 
geschoten. Een agenda heet hier 
“blahenda”, en het hand vol klokken 
dat het pand nu rijk is staan allen 
zeer symbolisch stil. Niettemin is 
men het er hier wel stemmend 
over eens dat het Hotel Van 
Goethem-projekt weinig levens-
vatbaarheid belooft: wanneer een 
nieuwe raid volgt staat niet in de 
sterren geschreven, maar die komt 
er, en intussen moet verdergeleefd 
worden. Tot nader order blijft de 
openbare verkoop op zeventien 
maart.

Lord Moloch

denten verwelkomen. Ook dood-
gewone fuiven en sport staan op 
het programma. Deze activiteiten 
moeten de ISAG-studenten inte-
greren in het Gentse studen-
tenleven. Ze ontmoeten er mede-
studenten, meestal niet-Belgen. 
De voorzitter heeft me op het hart 
gedrukt dat ook Belgische stu-
denten welkom zijn. Dit kan de 
relatie tussen buitenlandse en 
Belgische studenten een vriend- 
schappelijkerkaraktergeven. Vind 
je nog witte vlekken in je blok- 
schema? 6 mei betekent ISAG- 
NIGHT. Dit is de grootste ISAG- 
activiteit van het academiejaar. De 
studenten stellen dan hun land 
voor aan de hand van traditionele 
kledij, al even traditionele dansen, 
culinaire uitspattingen... daarna 
kan er eindeloos gefuifd worden. 
Allen daarheen!!!

VeeBee

31 jaar ISAG!

De wereldomroep
Mocht het niet bekend in de oren klinken : ISAG (aan de RUG gesticht in 1963) staat voor 

INTERNA TIONAL STUDENTASSOCIA TION GHENT De Nigeriaan MondayMBILA is voorzitter van deze 
vereniging. ISAG is de overkoepelende organisatie voor alle buitenlandse studenten (in theorie ook 
Erasmussers) in Gent.
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Interview

Het Fin-de-siècle-gevoel
Karei D e Clerck vertelt....

Wie anders dan Decaan Professor Karei De Clerck raadplegen met onze 

vragen over onderwijs en specifiek over ons aller unief. Prof. De Clerck is 

reeds een dertig jaar actief binnen de RUG. Hij heeft gezeteld in de Raad van 

Beheer van de RUG, m aakte deel u it van verschillende 'onder- 

wijs'commlssies en Is nu reeds 12 Jaar Decaan van FPPW. Wij vuren onze 

ene vraag a f en luisteren....

Schamper: Momen teel is er veel 
te doen rond onderwijs, er is reeds 
veel daarover gepubliceerd. Er zijn 
veel veranderingen op til, moet ons 
onderwijssysteem veranderen?

De Clerck: Ik had begrepen dat het 
zou gaan over universitair onderwijs, 
u wilt het hebben over het onderwijs in 
het algemeen; u hebt er om gevraagd!

Er wordt meestal beweerd dat het 
onderwijs zich aanpast aan maat-
schappelijke noden, sociale veran-
deringen. Maar die maatschappelijke 
noden zijn niet duidelijk aan te wijzen. 
En het is ook nogal makkelijk om te 
zeggen dat het de industrie is die het 
onderwijs doet veranderen.

Anderen zeggen dat het eerder 
komt van de kant van de politici, het 
Ministerie van Onderwijs. Naar mijn 
gevoel is het gevaarlijk om heel 
duidelijke, scherpe uitspraken te doen.

De toestand is wel in de loop der 
jaren, in de loop der eeuwen gewijzigd. 
Onderwijs was vroeger een zaak voor 
een beperkte groep, namelijk voor 
kinderen uit begoede kringen. Men 
mag niet vergeten dat voor 1914 bij 
het invoeren van de leerplicht, er geen 
plicht was om naar school te gaan. 
Praktisch werd deze wet na de oorlog 
ingevoerd en pas op dat moment was 
het verplicht om tot je 14 jaar school te 
lopen.

Eerst heb je een beperkte groep 
die onderwijs volgt, later heb je een 
beperkte groep die hoger onderwijs 
volgt in het Frans, en pas in 1930 
wordt dit mogelijk in het Nederlands.

Dan komt de Tweede Wereld-
oorlog, weer een breuk, en in de jaren 
vijftig en de jaren zestig krijgen we de 
toenemende slogan “gelijke kansen 
voor iedereen”; democratisering. Dit 
komt voornam elijk  omdat na de 
Tweede W ere ldoorlog de drang 
ontstond om aan ieder kind een gelijke 
kans te geven. Dat uitte zich in een 
aantal maatregelen die onderpolitieke 
druk genomen werden.

En om deze jongeren langer te 
kunnen laten studeren zijn er studie-
toelagen nodig. In 1954 wordt het 
nationaal studiefonds opgericht; voor 
het eerst worden studiebeurzen vanuit 
de overheid gegeven voor zowel het 
secundair als het universitair on-
derwijs.

Universitaire opendeur

In de jaren '60 krijgen we door de 
omnivalentiewet een opengooien van 
de universitaire poorten. Men mag 
niet vergeten dat sedert 1890 alle 
universitaire richtingen uitsluitend 
voorbehouden waren voor scholieren 
van de Latijn-Griekse. In de jaren '60 
krijgen we nu de mogelijkheid voor 
scholieren van andere richtingen om 
un ive rs ita ire  s tud ies te volgen. 
Daardoor komen ook meer meisjes 
naar de universiteit. In diezelfde 
pe riode '6 5 -7 1  krijgen we een 
stortvloed aan universiteiten, officieel 
noem t men dit de un ive rs ita ire  
expansie. We hebben in '65 vier 
universiteiten en in 71 hebben we er 
17.

Het was zo dat er in de golden 
sixties geld genoeg voorhanden was, 
maar het probleem was echter dat er 
aan een echt politiek opbod werd 
gedaan, iedere provincie moest zijn 
universiteit hebben. Daarbij komt 
echter ook dat Leuven en Brussel 
werden gesplitst. En dit deed het aantal 
universiteiten ook weer toenemen. Ik 
heb toen al gewaarschuwd dat we de 
verkeerde weg opgingen, want ik kon 
mij niet voorstellen waar we de mensen 
zouden vinden om dit allemaal te gaan 
besturen, te gaan leiden, te orga-
niseren, onderwijs te geven en aan 
wetenschappelijk onderzoek te gaan 
doen; hebben we dan zo’n kapitaal 
aan genieën om 17 maal hetzelfde te 
gaan doen? Dus het is niet verwon-
derlijk dat wat toen beslist werd zijn 
stempel heeft gedrukt op het onderwijs.

En nu worden we geconfronteerd met 
de gevolgen van deze politiek.

Gevolgen

En die weerslag is dat het niet 
haalbaar is om 17 universiteiten te 
financieren. Dus laat nu de politici die 
dit alles gecreëerd hebben er iets aan 
doen anno 1994. Er is de laatste tijd 
heel wat te doen geweest rond de 
hogescholen, het voorstel is er nu om 
hogescholen op te richten van 5000 
studenten om de zaak ook daar 
leefbaar te maken. Als men daar dan 
tegenover universitaire “instellinkskes" 
in het leven roept die niet eens aan 
duizend studenten geraakt, kan men 
zich de vraag stellen of dit zo kan 
blijven. Men zou moeten durven 
bestaande instellingen te fusioneren. 
Men gaat het doen voor het secundair 
en hoger onderwijs, waarom dan niet 
voor het universitair onderwijs. Het 
idee van de oprichting van ver-
schillende universiteiten was dat men 
de un ive rs ite iten  d ich te r bij de 
studenten zou brengen, dit argument 
gaat niet langer op; men ziet dat 
verschillende studenten, ook die van 
dichtbij, op kot wonen. Kijken we naar 
andere landen waar we zien dat 
bepaalde universiteiten richtingen 
hebben opgedoekt, want eenzelfde 
opleiding moet niet op vijf universiteiten 
gegeven worden. Maar wat dan met 
de verhoogde kostp rijs  voor de 
studenten die naar een andere 
universiteit moeten gaan? Men kan 
zoiets lanceren als in Nederland, waar 
studenten gratis het openbaar vervoer 
kunnen gebruiken, zodat zij zich 
zonder meerkost kunnen verplaatsen 
t.o.v. hun vroegere situatie.

Maar men is er in België nog altijd 
niet in geslaagd, zowel in de politieke 
als in de academische wereld, om een 
aantal richtingen te schrappen; de 
po litieke en academ ische moed 
ontbreekt. Dit is een algem ene 
vaststelling die ik doe.

VLIR

De academische wereld probeert 
al geruime tijd tot verbetering te komen 
in bv. de VLIR, maar dat blijven 
afspraken op losse grond, die niet 
worden nagekomen. Concreet is daar 
weinig uit de bus gekomen. Integen-
deel, de VLIR heeft niet kunnen

verhinderen dat men, in tegenspraak 
met het decreet van '91, de univer-
sitaire expansie kon tegenhouden. Er 
zijn nu nieuwe opleidingen gestart of 
licenties toegevoegd aan bepaalde 
(kleine) universiteiten. Waarom? Uit 
provincialistische druk. De politici uit 
die streek hebben dat voor 200% 
gesteund, je ziet dus weer: de politiek 
heeft dit erdoor gejaagd.

Schamper: Het is dus wachten 
op politieke moed, want vanuit de 
academische wereld lukt het blijk-
baar niet?

De Clerck: Het is er allemaal 
gekomen door politieke beslissingen 
in een financieel-economisch goede 
situatie en uit goede bedoelingen, maar 
men is te wild, te weinig overwegend, 
te werk gegaan en de gevolgen daar 
zitten we nu mee. Naar mijn gevoel 
hebben de academische overheden 
en de politieke verantwoordelijken niet 
genoeg durf om het mes erin te zetten. 
De ene parlementariër wordt onder 
druk gezet door universiteit X en 
andere door een andere universiteit 
en zodoende verandert er niets.

Vrijheid

De politieke onwil is historisch te 
verklaren. Men heeft in 1831 een 
grondwet gecreëerd vooreen land dat 
eeuwenlang in onderdrukking heeft 
geleefd, en in die grondwet heeft men 
dan artikel 17. Deze was zeer kort: het 
onderwijs is vrij. 'Vrij' dat had eigenlijk 
twee betekenissen namelijkten eerste 
men is vrij onderwijs te volgen, en ten 
tweede men is vrij onderw ijs te 
organiseren. Men is blijven zwaaien 
met dat vlaggetje van de vrijheid tot 
diep in de twintigste eeuw. En vanuit 
dat standpunt is het te verklaren dat 
men zo weinig moed heeft om iets af te 
nemen, want men raakt aan de vrijheid. 
Hetzelfde fenomeen heeft men dus 
met het principe van de toegang tot de 
universiteit. In de negentiende eeuw 
is dat een zoeken en tasten geweest. 
Moeten er drempels opgeworpen 
worden of laten we iedereen vrij? Wel, 
we zien dat vanaf 1830 iedereen die 
dat wenste, iedereen die het kon 
betalen, naar de universiteit kon gaan. 
Dit had tot gevolg dat er bijvoorbeeld 
16-jarigen naar het unief gingen om 
het eens te proberen, anderzijds zijn 
zo ook de vrouwen het unief binnen 
gekomen.

In 1890 is er een wet gekomen die 
daar paal en perk aan stelde: de 
universiteit is voornamelijk af gestemd 
op afgestudeerden van de Grieks- 
Latijnse en voor de studies van
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Burgerlijk Ingenieur moet men een 
toelatingsexamen doen. Die twee 
principes zijn tot 1964 behouden 
gebleven. In 1964 is er de omniva- 
lentiewet gekomen; dat heeft dan de 
gekende gevolgen gehad. Het toela-
tingsexamen heeft men behouden 
voor de ingenieurs. Men heeft wel in 
'64 bepaald dat er naast het diploma 
van het middelbaar onderwijs ook een 
bekwaamheidsdiploma moest worden 
behaald. Dit diploma werd door de 
school gegeven aan z ijn  a fg e -
studeerde scholieren die de school 
bekwaam achtte om un ive rs ita ir 
onderwijs te volgen. We weten dat het 
bekwaamheidsdiploma degradeerde 
en in 1985 heeft men het afgeschaft. 
In het decreet van 1991 staat er zelfs 
helemaal niets meer van in; enkel het 
diploma van secundair onderwijs is 
nodig. Men blijft het houden op die 
vrijhe id . In verge lijk ing to t het 
bu iten land hebben we een uni- 
versite itsbe le id  waarbij iedereen 
universiteit kan volgen.

Oplossing

De poorten blijven hier wijd open 
staan. Is dit gezond? Er is hier geen 
politieke moed om daar verandering 
in te brengen. We kunnen enkel 
rekenen op het Europees kader van 
de EU waar er een politieke wil zal 
gevonden worden om er iets aan te 
doen, waar er een harmonisering qua 
diploma, qua voorwaarden zal plaats-
vinden.

Ik ontken dus niet dat er een 
maatschappelijke, sociale, industriële 
druk is op het onderwijs, maar als men 
de geschiedenis van ons onderwijs 
overschouwt, dan ziet men telkens 
opnieuw dat de po litie k  de kop 
opsteekt. Als onze politici de moed 
niet hebben om iets te veranderen dan 
moeten we rekenen op Europa voor 
een Europees onderwijsbeleid.

Aantal leerlingen

Scham per: D rukt het groot 
aantal leerlingen de kwaliteit van 
het onderwijs niet?

De Clerck: Het toenemend aantal 
studenten is een probleem apart. Elke 
universiteit spant zich in om een zo’n 
groot aantal studenten te recruteren. 
Infonamiddagen, infobrochures en 
affiches worden daarvoor gebruikt, de 
un iversite it verkoopt zich op dit 
ogenblik. Je kunt er geen verbod op 
leggen, je kan het enkel beperken 
zoals bij verkiezingscampagnes. Als 
decaan heb ik de voorbijgaande jaren 
bij herhaling tijdens die infodagen 
gezegd dat er maar zo'n aantal 
studenten zullen slagen om die en die 
reden. Zo vermoed ik dat sommige 
studenten hier niet op hun plaats zijn, 
het niet aankunnen, niet rijp zijn,...Dit 
is mij kwalijk genomen zowel binnen 
als buiten de faculteit. Want als er 
infodagen gehouden worden moeten

we - ik citeer: "we moeten geen 
studenten afschrikken maar we 
moeten ze aanmoedigen". Het gaat 
zoals je merkt naar reclame toe. In de 
toekomst moet men trachten dit zuiver 
te gaan spelen.

Het decreet van ’91

Het probleem  van die grote 
kandidaturen heeft sedert het decreet 
van '91 nog een wending gekregen 
die men niet gunstig kan noemen. Het 
nieuwe decreet bepaalde een nieuwe 
structuur, een nieuwe hiërarchie in 
wat we vroeger noemden het onderwij- 
zend personeel. Vroeger had je 
onderwijzend personeel en weten-
schappe lijk  personee l, dat kon 
assistent, eerste assistent en werk- 
leider worden, vastbenoemd dus. Nu 
hebben we Assisterend Academisch 
Personeel (AAP) en Zelfstandig 
Academisch Personeel (ZAP). De 
AAP’ers weten bij voorbaat dat ze 
maar zes jaar krijgen, dat ze ten

hoogste als ze een doctoraat hebben 
nog in aanmerking komen voor doc- 
tor-assistent, dus die jonge mensen 
hebben geen uitzicht meer op een 
verdere loopbaan, wat frustrerend is. 
De andere groep, de ZAP’ers is 
hiërarchisch onderverdeeld in docent, 
hoogdocent, hoogleraar en gewoon 
hoogleraar. Vier trappen die hun eigen 
vastgelegde voorwaarden hebben. 
Voor gewoon hoogleraar zijn er zo’n 
hoge eisen gesteld dat je een half 
genie moet zijn. Het gevolg is dat 
ambitieuze jonge mensen hun carrière 
laten primeren, dat die alles op alles 
zetten om aan die voorwaarden te 
voldoen, enopdie maniertoch kunnen 
eindigen als gewoon hoogleraar 

Waarop komen die voornamelijk 
neer? Men m oet in te rna tiona le  
bekendheid  hebben. Men moet

gepubliceerd hebben in het buitenland. 
Men moet aan wetenschappelijke 
buitenlandse congressen deel hebben 
genomen. Bijgevolg dat een groot deel 
van de huidige ZAPers werken aan 
hun carrière en het andere luik van 
hun taak, nl. doceren, verwaarlozen. 
We moeten helaas vaststellen dat de 
kandidatuurstudenten niet meer de 
beste professoren voor zich hebben. 
Want die verkiezen in hun laboratorium 
te zitten of naar het buitenland te gaan 
dan die massale groep studenten te 
moeten onderwijzen. Maar intussen is 
er weinig of niks gedaan om ervoor te 
zorgen dat die mensen die voor 300- 
600 studenten moeten doceren een 
degelijke opleiding krijgen.

Aggregaat

Kunnen die mensen lesgeven? Dit 
is een cruciaal punt. We leiden op de 
universiteit mensen op die naast hun 
specialiteit ook een aggregatiediploma 
kunnen behalen. Ik vecht er al jaren

tegen, maar we zitten nu sinds 1929 
met een wet die de lerarenopleiding 
op de universiteit regelt. Het is nu zo 
dat, om te mogen lesgeven aan het 
secundair onderwijs, er slechts een 
klein pakketje onderwijsdelen moet 
gevolgd worden en dat men een beetje 
praktijk moet doen. En dit alles kan 
men gerust naast al de rest doen. Het 
wordt je gemakkelijk gemaakt en je 
krijgt je aggregatiediploma.

Ben je met dit diploma in de hand 
een goed leraar? Dat is helemaal geen 
zekerheid. Die leraren die door de 
universiteiten worden "geleverd" gaan 
naar het secundair onderwijs, moeten 
met vallen en opstaan leren lesgeven 
en moeten leerlingen vormen die in 
staat zijn om universitaire studies te 
kunnen volgen. En dit lukt maar ten 
dele.

Evaluatie

Maar zoals de universiteit nogal 
weinig zorg draagt om goede lesgevers 
te vormen, zo doet ze ook helemaal 
niks of toch heel weinig om zij die 
geconfronteerd worden met de eerste 
kandidaturen voor te bereiden op hun 
taak. Want wie wordt op dit ogenblik 
ZAPer? Degene die veel gepubliceerd 
heeft, die veel in het buitenland 
congressen heeft gevolgd. Ergens 
wordt wel verteld dat hij ook over 
onderwijskwaliteiten moet beschikken. 
Maar hoe wordt dit nagegaan? Dit 
academiejaar heeft men een poging 
gedaan om aan de hand van evalu-
atie form ulieren lesgevers te be-
oordelen. De resultaten geraken nu 
stilaan gekend en het is duidelijk dat 
het een poging was om aan kwali-
teitsbewaking te doen. Maar dat zal 
zekernog moeten bijgestuurd worden. 
Het is duidelijk dat de vragen die 
geformuleerd zijn, moeten herdacht of 
herschreven worden. Het is ook 
duidelijk dat men inspanningen zal 
moeten doen om studenten ertoe aan 
te zetten die mogelijkheid aan te grijpen 
om hun professoren te beoordelen. 
Want ik stel vast dat een groep 
studenten die evaluatiedag heeft 
geïnterpreteerd als een vakantiedag. 
Spijtig.

Lage slagingscljfers

Schamper: Het weinig slagen 
van eerste kanners kan men vanuit 
de structuur, de universiteit en het 
lesgeven van professoren deels 
verklaren, maar anderzijds Is het 
ook zo dat er veel niet gemotiveerde, 
niet echt geïnteresseerde studenten 
beginnen aan de universiteit

De C lerck: W aarom  zijn  de 
studenten anders dan vroeger? Er 
heeft in ons land een demografische 
evolutie plaatsgevonden waarbij de 
meeste gezinnen nu slechts één of 
meerdere kinderen hebben. Vader en 
moeder gaan vaak ook samen werken. 
En wat is dan hun ene levensdoel? 
Dat hun kind of de twee kinderen die 
zij hebben het zover mogelijk kunnen 
schoppen in de toekomst. En de ouders 
hebben er alles voor over. Of hun kind 
nu 1 of 4 zittijden nodig heeft - en dit 
gaat wel gepaard met een beetje pijn, 
het is niet zo erg -, de kinderen doen 
maar. Het is al eens statistisch 
vastgelegd dat eerstejaars naar de 
universiteit vertrekken met de zeker-
heid dat als het niet lukt ze minstens 
hun jaar nog eens mogen overdoen, 
en als het dan nog niet lukt dat ze dan 
eventueel naar een andere richting 
mogen uitkijken. Daar ligt volgens mij 
het probleem, binnen het huidige 
gezinsverband.

(vervolg op pagina 11)
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Suzanne, mon amour.
Levensschets van de schrijfster Suzanne Lilar.

Suzanne Lilar (onderaan rechts op de foto) overleed In december 
1992, ze was toen 91. ZIJ mag beschouwd worden als de laatste In 
de rij van grote Franstalige schrijvers van Vlaamse afkomst, na M. 
Maeterllnck, E  Verhaeren, M. De Ghelderode en zovele anderen. 
Haar jeugd bracht ze door in Gent, waar binnenkort ook een 
toneelstuk van haar zal worden opgevoerd. Redenen te over om 
nog eens de schijnwerper op haar te richten.

“Zoals die zolder waar Racine 
voor het eerst mijn gevoelige sna-
ren trof herinner ik me dat semina-
rium in de Gentse universiteitsbi-
bliotheek en het open raam dat 
uitzag op de binnenplaats vol 
vogels, waarvan het doordringen-
de gekrijs mijn hart raakte, samen 
met de prachtige woorden: ore- 
woet der liefde, onghedueren, 
ontsinken. Ik ontdekte een taal die 
van nature poëtisch was, woorden 
die, in tegenstelling tot het Frans, 
zich niet lieten vangen in het 
keurslijf van een definitie, maar 
gedeeltelijk bleven openstaan voor 
ontboezemingen van liefde.” Dit is 
een fragment uit het boek “Een 
kind in Gent”, de autobiografie die 
Suzanne Lilar in 1976 schreef over 
haar gelukkige kinderjaren. Op 21 
mei 1901 werdze in Gent geboren; 
toen woonde haar familie nog in 
de Vlaanderenstraat, al snel zou-
den ze verhuizen naar het Sint- 
Baafsplein. Ze groeide op in het 
kleinburgerlijk milieu: haar vader 
Eugène Verbist was stationschef 
en tevens amateur-toneelspeler, 
haar moeder Hélène Van Ghelder 
was onderwijzeres. Vooral haar 
moeder stond erop dat ze naar 
hun stand leefden, wat de kleine 
Suzanne niet altijd begreep. Ze 
was dan ook vol bewondering voor 
haar “verlichte" tante en haar 
grootvader “de uitvinder", die de 
kastenmoraal aan hun laarzen 
lapten. Anderzijds beschouwde ze 
haar klasse wel als het ideale mid-
den tussen de twee uitersten: in

de hoge burgerij leefde men 
volgens strenge voorschriften, 
terwijl men in de lagere klassen 
onder het motto “alles mag” de 
controle over zichzelf verloor. Bij 
haar thuis werd enkel Frans 
gesproken, hoewel haar ouders 
van oorsprong tweetalig waren.

Suzanne maakte echter kennis 
met het Nederlands door de oude

dienstbode Marie, die enkel Gents 
sprak en haar Vlaamse strijdliede-
ren aanleerde. Later ontdekte Su-
zanne de mystiek van Hadewijch 
en bezocht ze geregeld het 
Vlaamse theater, tot grote ergernis 
van haar ouders.

Albert Lilar.

In 1920 was Suzanne Verbist 
één van de eerste vrouwen die 
zich inschreef aan de rechtsfacul-
teit te Gent. Toen grote onenigheid 
uitbrak rond de vervlaamsing van

de universiteit, weigerde zij mee te 
lopen in een massale protestmars 
van de franskiljonse burgerij, om-
dat zij begrip kon opbrengen voor 
de Vlaamse zaak. Haar be-
schaamde ouders probeerden dit 
daarna te verdoezelen door aan 
hun vrienden te zeggen dat hun 
dochter ziek was geweest. Voor 
het einde van haar studies huwde 
Suzanne met Daniël Delmotte, een 
ingenieur in spe. In 1925 beëin-
digde ze haar studies als doctor in 
de rechten, waarna ze enkele ja- 
ren als onafhankelijke advocate 
actief was in Antwerjpen. Tevens 
verzorgde ze de juridische kronie-
keninde krant “Le Matin”. Eenjaar

later ontmoette ze de briljante ad-
vocaat Albert Lilar, wat een schei-
ding van haar eerste man tot ge-
volg had. Op 29 juli 1929 stapte ze 
met Albert Lilar in het huwelijks-
bootje, waarna ze haar eigen car-
rière opgaf om zijn secretaresse te 
worden. Ze zouden samen drie 
kinderen krijgen: twee dochters 
en een zoon. De eerstgeborene 
was Françoise, die later onder het 
pseudoniem Françoise Mallet- 
Joris literaire roem zou oogsten. 
Het tweede kind was Marie (ook 
wel Miquette) die als doctor in de

KunstgeschiedenisenArcheologie 
zou afstuderen en nu doceert aan 
de U.L.B. De jongen zou echter 
niet lang leven. Hierbij haalt Su-
zanne Lilar volgende vreemde 
droom aan: “Tijdens de nacht die 
voorafging aan de geboorte van 
mijn zoon, zag ik hoe zijn wieg zich 
transformeerde in een doodskist.” 
In het najaar van 1931 schreef 
Lilar een reportage over de 
Spaanse Republiek voor “L'Indé-
pendance belge”. De daaropvol-
gende tien jaar hield ze zich vooral 
bezig met de opvoeding van haar 
kinderen. Ze las ook veel en hield 
een dagboekbij, datze laterechter 
zou verbranden omdat ze zich 
schaamde over deze periode van 
“verval”.

Welkom.

Na de Tweede Wereldoorlog 
vatte Suzanne Lilar haar schrijver-
schap aan met enkele toneelstuk-
ken, waarmee ze meteen succes 
oogstte. Ondertussen was haar 
man als overtuigd liberaal in de 
politiek actief en bekleedde ver-
schillende keren naelkaarhetambt 
van Minister van Justitie, om 
uiteindelijk in 1958 vice-premier te 
worden in de regering Eyskens- 
Lilar. In deze functie kreeg hij zo-
wel de onafhankelijkheid van Bel- 
gisch-Kongo als de eenheidssta- 
king te verduren. In 1950 ver-
scheen in New York het boek “The 
Belgian Theater since 1890" van 
Suzanne Lilar, met zowel aandacht 
voor de Franstalige als Vlaamse 
auteurs die ze plaatst tussen de 
twee polen die ook haar eigen 
werk kenmerken: enerzijds realis-
me en sensualiteit, anderzijds het 
bovennatuurlijke en de mystiek. 
Daarna zou ze twee romans 
schrijven: “Le divertissem ent
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portugais (1960)’ , die bekroond 
werd met de prijs van de Académie 
des Hespérides en “La confession 
anonyme (1960)", een erotisch 
verhaal dat ze oorspronkelijk ano-
niem uitgaf om de carrière van 
haar man niet te schaden. André 
Delvaux zou dit boek in 1983 on-
der de titel "Benvenuta" verfilmen, 
in een zeer rijpe vorm van magisch 
realisme. Deze film, die de regis-
seur zelf als één van z’n vier beste 
realisaties beschouwt, kwam aan 
bod op het festival van Venetië. 
André Delvaux over het werk van 
Lilar (in Knack Cahier van 22 
dec.’93, p.26): “Wat me zo aan-
sprak was de vermenging van 
culturen. De Franse cultuur in 
Vlaanderen, de Vlaamse, de Itali-
aanse cultuur. Ik begreep dat daar 
de kans lag om een andere identi-
teit te geven aan het kunstwerk. 
Een Europese identiteit.”

A propos.

In de jaren '60 publiceerde Su- 
zanne Lilar dan enkele essays, 
waarvan “Le couple” haar meest 
verspreide boek werd. Het werk is 
gewijd aan het thema van de liefde, 
dat in haar gehele oeuvre aan-
wezig is. “De erotiek zal sacraal 
zijn of ze zal niet zijn, want wat is 
liefde en erotiek anders dan de 
verbinding tussen het fysieke 
verlangen van een begrensd li-
chaam en het metafysische ver-
langen om te ontsnappen aan ie-
dere begrenzing." Zoals Lilar het 
in dit citaat uitdrukt ziet zij het 
lichaam en de ziel als krachtig met 
elkaar verbonden en beschouwt 
zij de erotiek evenals Plato als een 
(catharsis of zuivering met als doel 
het goddelijke te bereiken. Dit in 
tegenstelling tot het christelijke 
agape (waar de liefde “neerdaalt” 
op de mens). De christelijke leer 
beschouwt de seksualiteit als een 
zonde en zal deze enkel toelaten 
binnen het huwelijk. Deze ideeën 
zouden ook de basis vormen voor 
het boek “A propos de Sartre et de 
l’amour”, waarbij ze kritiek levert 
op de stelling van Sartre dat de 
liefde absurd en onbestaande zou 
zijn. Daarna zou ze in “Le malen-
tendu du deuxième sexe” kritiek 
spuien op de bewering van Si- 
mone de Beauvoir dat men niet als 
vrouw geboren wordt, maar het

wordt door de cultuur. Suzanne 
Lilar valt hier terug op de Griekse 
mythe van de Androgyna, waarbij 
ze poneert dat elk mens in wezen 
biseksueel is. De oude Grieken 
zagen de ziel als afkomstig van de 
góden, die daardoor streeft naar 
een hereniging met hetgoddelijke. 
Omdat de mensen eens naar de 
hemel waren geklommen, had 
Zeus hen gestraft door hun ziel in 
twee te delen en aan elke helft het 
verlangen te geven om de andere 
helft terug te vinden, om zo door 
een hereniging van lichaam en 
ziel terug te keren naar de 
oorspronkelijke (goddelijke) een-
heid. Dat is dus het eigenlijke doel 
van de seksualiteit. Suzanne Lilar 
benadrukt nog dat de liefde niet 
blind is, maar dat men in de geliefde 
partner doelbewu st naar de goede 
eigenschappen gaat zoeken, 
namelijk naar diens oorspron-
kelijke goddelijkheid. Ze besluit 
haar kritiek met: "Feministe ben ik 
in de mate dat ik in opstand kom 
tegen de onmenselijke onrecht-
vaardigheden die de vrouw zijn 
aangedaan. Maar ikdistantieer me 
van een bepaald feminisme omdat 
ik -zekerop het vlak van de erotiek- 
blijf geloven in het bestaan van het 
eeuwig-vrouwelijke.” In 1976 ont-
ving Suzanne Lilar de titel van

Vervolg van pagina 9

De arbeidsmarkt

Er is natuurlijk ook het feit dat 
mensen van 19 jaar ten eerste nog 
niet goed weten wat ze willen en ten 
tweede ook geen zicht hebben wat de 
economische toestand, de arbeids-
markt binnen 5 jaar zal zijn. Vroeger 
bestonden er zogenaamde ople i-
dingen aan de universiteit die de titel 
hadden van licentiaat in de beroeps-
keuze. Dit waren mensen die in PMS- 
centra terecht kwamen en die aan de 
jongelui van na de Tweede Wereld-
oorlog probeerde duidelijk te maken 
hoe de toekomstmogelijkheden lagen 
in het onderwijs en de industrie. Dat 
soort mensen zit nog steeds op deze 
centra. Zij kunnen zich nu geen 
arbeidsplaatsvoorspellingen meer 
permitteren.

Maatschappelijke
veranderingen

Daar isechterbijgekomendat onze 
maatschappij in 50 jaar tijd enorm

barones voor haar literaire verdien-
sten. In datzelfde jaar stierf haar 
man.

De engel van de 
duivel.

Dit was de oorspronkelijke titel 
van het toneelstuk “Le Burlador”, 
waarmee Suzanne Lilar in 1945 
als schrijfster debuteerde. Voorde 
duidelijkheid liet ze deze met te-
genzin vallen. Het stuk werd voor 
het eerst opgevoerd op 12 decem-
ber 1946 in Parijs, in het Theater 
Saint Georges. Het kende meteen 
een uitbundig succes; het stuk zou 
de hele winter op de affiche blijven 
en doorgaan als één van de beste 
toneelwerken die men op dat 
ogenblik in Parijs kon zien.

Binnenkort (eind mei 1994) zal 
het stuk “Le Burlador” in Gent op-
gevoerd worden, in het Sabatini- 
theater. Dit in een regie van Hugo 
van Laere (student aan de RITS in 
Brussel), die het boek van Su-
zanne Lilar heeft gekozen als 
eindwerk.

Suzanne Lilar behandelt in dit 
boek het Don Juan-thema, waar-
van ze een heel persoonlijke inter-
pretatie geeft. Zo ziet zij de Don 
Juan-figuur, alias Le Burlador, niet 
als uitsluitend vrouwenloper en per

veranderd is. Je mag niet vergeten dat 
de macht van de kerk vroeger zeer 
groot was, de kerk bepaalde allerlei 
omstandigheden in je leven. De macht 
van de school was zeer groot, het 
gezag van de leerkracht. En ook het 
gezin was een vaste waarde. En die 
drie : kerk, schoo l en gezin , in 
V laanderen hadden een enorme 
invloed op jongeren. Nu weten we dat 
de macht van de kerk en het gezag 
van school en gezin aan belang 
hebben ingeboet. Maar naast deze 
drie is er nu een enorme andere macht 
gegroeid die ik het andere leefmilieu 
zou kunnen noemen. En daarmee 
noem ik alle vormen van ontspanning, 
alle invloed van de media, invloed van 
de reclame. Dit is voormij de verklaring 
van de gewijzigde toestand van de 
studenten op de universiteit.

Vroeger kregen jongeren één kans, 
als ze al mochten studeren. De 
traditionele manier van doen dat 
jongens verder studeren aan de 
hogeschool of de universiteit en 
meisjes, als ze mogen verder studeren, 
verpleging, de zachte sector moesten 
kiezen is voorbij. Gelukkig maar.

Maar nu komen de jongeren met 
een groter gevoel van veiligheid de

se schurk of bedrieger, maar als 
een man die rusteloos zoekt naar 
de absolute liefde, zonder deze 
ooit te vinden. Daarom fladdert hij 
tevergeefs van bloem tot bloem. 
Hij is een man, gedoemd de Duivel 
te dienen, en toch hunkerend naar 
God. Maar dan is er Isabelle, aan 
wie hij zegt dat hij haar oprecht 
bemint, tot het einde. Voor haar is 
hij bereid de dood te aanvaarden, 
om haar het ogenblik te besparen 
waarop de betovering ophoudt. 
Ze nemen afscheid van elkaar:

Isabelle: Juan, ik zal je trouw 
blijven.

Don Juan: Ik geloof je, zelfs al 
is het in de armen van een andere 
man.

Isabelle: Nooit.
Don Juan: Waarom niet? Mis-

schien ga je van nu af aan tussen 
de anderen naar mij zoeken. 
Schaam je nooit. Vergeet niet dat 
wij, jij en ik, ons alles kunnen ver-
oorloven. Wij kunnen niet vallen.

Isabelle: Meen je dat echt?
Don Juan: Die glimlach door je 

tranen heen maakt me gelukkig. 
Weet je waarom?

Isabelle: Nee.
Don Juan: Omdat we engelen 

zijn.

Malik

unief binnen, vroeger was de druk 
veel groter. Dit is een vaststelling. Dit 
is op zich niet negatief of positief maar 
het geeft wel een maatschappelijke 
verklaring voor de wijze waarop 
jongeren naar de universiteit komen.

Samenvattend

Ik heb een aantal aspecten willen 
aanraken om de huidige situatie te 
verklaren.

Ikblijf vinden dat wij zoveel mogelijk 
studenten de kans moeten geven om 
verder te kunnen studeren. Ik stel 
alleen maar vast dat er een aantal 
dingen scheef zijn gegroeid. Ten eerste 
de grote hoeveelheid universiteiten 
die we hebben. Ten tweede de manier 
waarop het onderwijs in de kandida-
turen wordt gegeven. En dat het 
doceren door een aantal professoren 
als een minderwaardig iets wordt 
beschouwd. Ten derde de veranderde 
mentaliteit waarmee men naar de 
un iversite it komt. Dit a lles geeft 
misschien een somber beeld(sic).

Wij van Schamper blijven hopen.

stef
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D e B rug

Geen dierenleed op ons bord

Vegetarische schotels in alle studentenresto’s

Met een petitie, het verspreiden van pamfletten en een video- 
avond protesteert de Aktiegroep DierenBevrijding tegen de on-
rechtmatige behandeling van dieren in de bio-industrie. Zij eisen de 
invoering van vegetarische schotels in alle studentenresto’s.

De Aktiegroep zegt dat dieren 
gevoelige wezenszijn, onderhevig 
aan pijn en genot, die evenzeer 
als wij recht hebben op een leven 
waarin ze hun eigen behoeften 
kunnen bevredigen. Volgens de 
Aktiegroep is tegenwoordig vrijwel 
de hele produktie van de pluim-
vee-, varkens- en kalverhouderij 
afkomstig van dieren die in gigan- 
tischegemechaniseerde bedrijven 
maximaal moeten produceren. Om 
“gezond” te blijven krijgen ze in-
jecties en gemedicineerd voer.

Naast de afschuwelijke toe-
stand waarin deze dieren moeten

leven, worden ook andere argu-
menten aangehaald: bio-industrie 
is sterk milieuvervuilend en vlees 
is ongezond voor de mens. Bo-
vendien is de produktie van vlees 
enorm verkwistend; volgens hen 
zou er van voedseltekort bij de 
huidige wereldbevolking geen 
sprake zijn als iedereen zich 
voortaan vegetarisch of bijna-ve- 
getarisch zou voeden.

In de Gentse studentenresto’s 
blijft men de traditionele schotels 
met vlees aanbieden. De Aktie-
groep Dierenbevrijding eist dat in 
elk studentenresto de mogelijkheid

moet bestaan om volwaardig vege-
tarisch te eten. Nu kan dit enkel in 
de Overpoort.

Daarom werd onlangs een pe-
titie georganiseerd en deelden zij 
pamfletten uit om hun ongenoegen 
over de situatie te uiten. Op don-
derdag 24 maart is er in de Brug 
een video-avond rond bio-industrie 
en rond diezelfde tijd hopen ze 
een concreet voorstel in te dienen 
bij de verantwoor delijke voor de 
samenstelling van de maaltijden 
in de studentenresto’s. Zij blijven 
actie voeren tot hun eis wordt inge-
willigd.

Voor meer info: Aktiegroep Die- 
renBevrijding, Postbus 686, 9000 
Gent.

ow i.s.m. Krista

RUG
contra

MEEËTERS

Zelfs Gent ontsnapt niet 

aan de automatisatie; zo is 
er net een voorstel goed-
gekeurd om vanaf volgend 
jaar aan iedere student een 
magneetkaart mee te ge-
ven. Deze kaart zou niet 
enkel de studentenkaart 
moeten vervangen, maar 
zal ook dienst doen als 
betaalkaart in de resto’s en 
aan de Gentse Unive-
rsitaire Sportbond (G.U. 
S.B.). Bij een culinair of 
sportief uitstapje zal u 
steeds uw kaart moeten 
opladen aan een betaal-
automaat. Hiermee hoopt 
de RUG u in de toekomst 
van een vlottere service te 
kunnen voorzien. Kritiek op 
het project is er ook, zo zou 
volgenssommigenopdeze 
manier de privacy van de 
studenten niet meer kun-
nen gewaarborgd worden. 
Alle maaltijden die u eet 
zouden immers geregi-
streerd worden door de 
computer om zo te kunnen 
bepalen of men in 1 ste kan 
rechten meer stoverij eet 
dan pakweg in 2de lic 
socio log ie . Bovendien 
hoopt men op deze manier 
niet-studenten uit de ge-
subsidieerde restaurantste 
weren. De rijen wachtende 
oudjes voor u zullen dus 
weldra verdwijnen.

Tens
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M useum

De plantentuin van de RUG
Een groene oase in een grauwe stad

Voor een vleugje Azië, een sfeertje Amazonewoud of een zicht 
op de begroeiing van de Skandinavische landen biedt de 
Plantentuin van de Universiteit Gent een uitkomst. De ingang van 
de plantentuin Is gelegen op de hoek van de Krijgslaan en de 
K.L.Ledeganckstraat. Op een zeer beperkte oppervlakte van 2,75 
ha en meer dan 4000 vierkante meter serres wordt een grote 
verscheidenheid aan planten en bloemen tentoongesteld. Elk 
seizoen heefteen ander accent zodanig dat de plantentuin telkens 
weer een andere sfeer schept.

De tuin werd opgericht onder 
het Franse bewind door de wet 
van juli 1796 en was toen in de 
Baudeloo-abdij gelegen. K.Van 
Hultem zorgde in 1804 ervoor dat 
deze werd overgedragen aan de 
stad. In 1817 werd onder Neder-
lands bestuur de RUG gesticht en 
de plantentuin in bruikleen gege- 
venaan de universiteit. Omstreeks 
1903 werd de tuin van de Baude- 
loohof naar haar huidige plaats 
verhuisd, aangezien toen in het 
Botanisch instituut de eerste 
lessen werden gegeven. Onder-
tussen werden de serres tot 
tweemaal toe vernieuwd.

‘Den botaniek’ zoals men 
vroeger placht te zeggen is op te 
splitsen in twee grote gedeelten, 
met name de serres en het 
openluchtgedeelte. Het is niet evi-
dent dat beide vormen in een 
plantentuin aan bod komen en daar 
mag de RUG best fier op zijn. Bij 
een mogelijk eerste bezoek kan je 
deze Schamper steeds als rond-
leiding gebruiken.

openlucht

Voorbij de ingang staan rechts 
enkele merkwaardige, Am eri-
kaanse naaldbomen, links van de 
ingang staat een jonge treurvorm 
van de Japanse noteboom of 
Ginkgo biloba uit China. De border 
langs het hekken van de Lede- 
ganckstraat bevat mooie Camel-
ia’s en Rhododendrons en andere 
heidekruidachtigen. Tussenin ligt 
de rotstuin waar planten worden

bijeengebracht uit Europese, 
Aziatische en Amerikaanse ge-
bergten. Voor het gebouw is een 
grote systematische verzameling 
van ongeveer 250 soorten Bel-
gische planten.

De geneeskrachtige kruiden 
zijn op de kop van de vijver te 
bezichtigen. Raak er geen aan of 
pluk er geen af want sommige 
kunnen irriterend of zelfs giftig zijn. 
De planten zijn gegroepeerd 
volgens hun gebruik en deze kan 
u terugvinden op de grote rode 
etiketten, (o.a. kalm erende- 
stimulerende,- koortswerende 
middelen of planten tegen lever- 
aandoeningen, etc ...) Tussen de 
hoofdweg en de Glycine-pergola 
ligt de Dicotylenverzameling waar 
ongeveer 1000 plantesoorten per 
familie gerangschikt staan, (gagel, 
brem, Gunnera, struikpioenen tot 
zelfs de jojobaplant waaruit in de 
USA een alternatief voor walvisolie 
getrokken wordt.). Wat verder, 
tegen de grote kassen aan komen 
we bij de Monocotylen-verza- 
meling met ca. 300 soorten. Aan 
het vijvertje staan allerlei sierlijke 
moeras- en waterplanten.

Rechts van de hoofdweg tot 
aan het hekken van de E. Claus-
laan staan in het arboretum- 
gedeelte typische bomen, struiken 
en kruiden uit de gematigde 
streken van Azië, Europa, N. 
Amerika. Mooie exemplaren van 
een tulpenboom en Tsuga cana- 
densis staan in het gazon voor de 
hortuianuswoning. Langsheen het 
grasveld komt men nog bij een

kruidentuin met groenten, keuken-
kruiden, graangewassen, klein 
fruit. Aan de overzijde van de 
hoofdweg tot aan het palmarium 
groeien nuttige, niet-eetbare of 
industriële planten met verf-,olie- 
en vezelplanten. Bij deze laatste 
groep krijgt de wetenschappelijke 
soortnaam ook vaak het Latijnse 
adjectief ‘tinctorius’.

De ruimte tussen de Victo- 
riaserre en de cactuskas en de 
orchideeënserres is voorbehou-
den voor de warmteminnende, 
mediterrane soorten; tevens kan 
men er in de zomer kuipplanten 
zien die ‘s winters in het palmarium 
verblijven.

Serres

In de Victoriaserre heerst een 
equatoriaal klimaat en vallen naast 
de grote waterlelies in het bassin 
van 190 vierkante meter ook de 
grote klimplanten en diverse 
tropische voedingsgewassen als 
koffiie, rijst, cacao, suikerriet, 
katoen en nog zo vele andere 
planten aanstonds op.

In de subtropische kas zijn 
zowel mediterrane als Zuid- 
Afrikaanse, Australische als Oost- 
Aziatische flora’s vertegenwoor-
digd. De kurkeik, de wonderboom, 
de tomateboom, Eucalyptus, di-
verse citrussoorten, theestruik, 
granaatboom, kamferboom zijn 
hier aanwezig.

Over de tropische serre heeft 
men vanop het bordes een 
overzicht, waarbij in de voorgrond 
de banaan en de rubberboom 
evenals palmen met geveerde en 
waaiervormige bladeren de aan-
dacht trekken. Onder het bordes 
vallen vooral de sierlijke varens 
op. Bij de rondgang bemerken we 
de kapokboom met grote stekels 
op de stam. De reuzenbamboe 
levert stevige grassprieten die in 
de tropen vaak als voorwerp bij

woningenbouw dienen. Er bevindt 
zich naast al dit fraais nog de 
colaplant, de mango, de suiker-
palm en de vredepalm.

Keren wij via de Victoriaserre 
dan weer naar buiten dan kan men 
op zon- en feestdagen tussen 11 
en 12 uur de cactusserre be-
zoeken. Hier vindt men een grote 
'verscheidenheid aan succulente, 
'vlezige' planten die aangepast zijn 
aan droge milieus. Verder staan 
er nog verschillende andere 
cactussoorten zoals de Koningin 
van de Nacht en de Schoon- 
moederszetel. Het zijn allen 
Amerikaanse planten evenals de 
Agave-soorten.

De Aloë-soorten komen dan 
weer uit Afrika. Dit is ook het geval 
bij de verzameling wolfmelk- 
soorten die een g iftig  latex 
bevatten. De levende steentjes zijn 
ook een blik waard. Hier kan je nog 
lange tijd rondneuzen daar er zo’n 
groot aanbod aan variëteiten is. 
Bij het buitengaan van de serre zie 
je een mobiele vitrine waar een 
collectie insectenvangende plan-
ten te zien is.

Praktisch

De plantentuin van de Univer-
siteit Gent organiseert ook een 
aantal tentoonstellingen per jaar 
waaronder de volgende zeker de 
moeite waard zal zijn. Ze zal 
plaatsvinden van 16 tot 24 april 
1994. Verder blijft de plantentuin 
alle dagen toegankelijk van 13 tot 
17 uur. De serres enkel van 
maandag tot donderdag, en ‘s 
morgens op zaterdag, zondag en 
feestdagen van 9 tot 12 uur. Zo 
ook de succulentenkas die op die 
dagen open is tussen 11 en 12 uur.

WIF
bron: folder plantentuin-RUG
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M u ziek

Studentenrock
De snuggeren onder u - dat zeldzame ras - zullen het al wel 

ergens hebben opgevangen: er gaat dit jaar weer een editie door 
van RUG-Rock en wel op 24 maart in de Vooruit. Met een hele hoop 
groepjes van Gentse hogescholen en de RUG zelf.

Dat hele rockgebeuren wordt 
georganiseerd door de p.r.-dienst 
van de unief en men kan zeggen 
wat men wil, het blijft een leuk 
initiatief. Dat vonden ook een paar 
groepjes die zich dan maar me-
teen inschreven. Voor de RUG 
zelf zijn dat: SNIPE en TORCK, 
voor de akademie: LITTLE FIN- 
GERS en NEXT GENERATION, 
voor de C.L.T.: CRAZY TOTEM 
LOVERS en er komt er ook eentje 
uit Holland, nl. BAD INFLUENCE, 
uit Enschede, en dit in het kader 
van een uitwisselingsprojekt. De 
vertalers-tolken zouden ook mee-
doen maar waren te laat om hun 
cassetje in te dienen (moest voor 
15 februari), dus ging het feest 
voor hen niet door (maar ze doen 
wel mee aan de organisatie en 
zo).

Dus, als u niets beters te doen 
heeft (en dat heeft u niet, geloof 
mij nu maar), zak dan op donder-
dag 24 maart af naar de concert-
zaal van de Vooruit; het kost u 
amper 150 fr. in voorverkoop (krijgt 
u 6 groepen voor! Op T/W is ‘t

meer) en 200 fr. de avond zelf. De 
bedoeling is niet om winst te maken 
maar meer verbroedering te 
bewerkstelligen tussen alle Gentse 
studenten, die trouwens zelf een 
hele hoop van de organisatie in 
handen hebben. Na de optredens 
(het laatste is voorzien zo rond 2 
uur) is er tot 5 uur fuif en u heeft 
geen reden om te schitteren door 
uw afwezigheid want de volgende 
dag is er toch geen les (dies 
natalis).

Torck

Een van de groepen die mee-
doet voor de RUG heet TORCK; in 
feite een éénmansformatie waar 
het veelzijdig talent van Gert Torck 
(2de kan Germaanse) achter 
schuilgaat. Een vriend stuurde 
achter zijn rug een demokassette 
in, en 't zat meteen goed. Gert is 
nu dan ook druk bezig met 
nummers uit te werken, muzikan-
ten bijeen te zoeken en te repete-
ren. De meesten vond hij tussen 
ex-Germanisten, waarvan sommi-

gen nog in Kindergarten zaten (die 
ooit nog Kortgerockt wonnen op 
de Gentse feesten) en in de 
persoon van G.T.Moore, een 
Engels reggae-talent dat nog met 
grote namen samenwerkte (zoals 
Lee Perry, Sly & Robbie, Van 
Morrisson en Stewart Copeland).

Torcks motivatie bij dit alles is 
de Belgische rocksien eens “een 
poepje te laten ruiken" zoals hij 
zelf zegt, “met muziek die uit de 
buik komt”. U kan zich dan ook 
verwachten aan shockerende le-
vensliederen en rauwe blues, dit 
alles gezongen in een Oostvlaam s 
dialect, een soort "oermanspoë- 
zie”. Voorbeelden daarbij zijn Brei, 
Guido Belcanto en Zappa; live 
worden dan ook covers gespeeld 
van Ivan Heylen (de ultieme oer-
mens) en Kamagurka.

Een echte groep heeft Gert 
Torck nog niet, te weinig tijd. Hij wil 
daar liever nog een paar jaar mee 
wachten, maar intussen neemt hij 
alles aan, van klassiek tot roots- 
reggae. Dus als u hem op uw 
eigen podium wil: 09/233.56.24.

SNIPE

De 2de groep van de RUG is 
Snipe, een jonge formatie die via 
Studentikoos van RUG-Rock 
hoorde en uit nieuwsgierigheid en 
voor het plezier van het spelen 
besloot mee te doen.

Snipe bestaat uit Diederik De-

naeghel (bas, 1 ste kan criminolo-
gie), zijn broer Jeroen (slaggitarist, 
3de proef landbouw), de beruchte 
Hans Ysenbrandt (sologitaar, 2de 
proef landbouw), Luc Deroo (zang, 
3de jaar soc. ass.) en Bob Delrue 
(drums, werkt al), bijgestaan door 
Griet X (backing vocals, 1ste kan 
pol&soc).

Voor Snipe (te begrijpen in de 
figuurlijke betekenis: op de korrel 
nemen) primeert het plezier van 
het spelen, en van eigen songs en 
identiteit. Ze brengen een ritmi-
sche, stevige, rockgetinte sound 
voort en alhoewel de groep zelf 
nog maar een goeie 2 maand be-
staat (de meeste groepsleden 
hebben echter al ervaring opge-
daan in diverse andere formaties) 
staan ze er wel. Iedereen van de 
groep kan iets kwijt in de songs; 
teksten (in het Engels) worden 
meestal aangedragen door Hans 
en Luc maar muzikaal brengt elk 
wel iets aan.

Hun motivatie om mee te doen, 
was eens te zien wat een groter 
publiek ervan zou vinden, op een 
professionele installatie te kunnen 
spelen, podiumervaring op te doen 
en zo nog meer optredens te ver-
sieren. Als u geïnteresseerd bent, 
kan u Snipe contacteren op num-
mer 09/374.30.54.

Erik H.
Foto Snipe : Ann DEWULF
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Blanc

Waar Kieslowski’s Dekalog een 
aanvang nam mei de systematische 
ridiculisering van onze Westerse 
beschaving, ontdoet hij zich met zijn 
trilogie Trois Couleurs, Bleu, Blanc, 
Rouge’ van die andere schim die het 
leven na 1789 een draai gaf. Een 
authentiekfin-de-siècle-poëet, en welk 
een genie! Hqt oeuvre van deze 
reg'isseur/onheilsprofeet die er na dit 
drieluik voorgoed de brui aan geeft en 
terug in Polen gaat w onen zal 
ontegenzeggelijk het millenium met 
gemak trotseren. Liberté, Egalité, 
Fraternité (Bleu, Blanc, Rouge, drie 
volkomen op zichzelf staande films 
die toch nauw met elkaar verbonden 
zijn) zijn de drie mooie woorden waar 
hij het ditmaal op gemunt heeft die 
afgezien van de schone schijn weinig 
blijken in te houden. Gegoten in de 
vorm van allegorische prenten sloopt 
hij deze. Voor het verhaal van ‘Blanc’ 
grijpt hij terug naarde schelmenroman
- die zich perfect leent voor satire - en 
plaatst het geheel in een actueel kader
- de Oost-europese stroomversnelling 
anno nu. Hoofdpersonage (ee n Poolse

coiffeur die door zijn ex-vrouw, een 
Parijs model, buitengesmeten wordt 
en berooid terug in Polen belandt) 
weet op alle mogelijke manieren het 
drieste noodlot van zich af te schudden 
en zint op wraak, alhoewel nog steeds 
stapelverliefd. De ontwikkeling zou 
eigenlijk zeer grappig kunnen zijn, de 
authenticiteit van het verhaal, een van 
zijn grote kwaliteiten, maakt de humor 
echter bitterzoet, tragisch zelfs. Het 
beeld dat alzo van onze maatschappij 
geschapen wordt is er allesbehalve 
een van vrijheid, gelijkheid of broe-
derlijkheid. (Sphinx)

Cement Garden/Robochick

In de Studioskoop heeft men dezer 
dagen de leuke gewoonte allerhande 
voorfilmpjes in de maag te spitsen, in 
voornoemd geval Robochick, Robo- 
poussin ofte Robokuiken, een Vlaams 
Ontbijtf ilmpje over gemuteerde schar-
releieren. Rosas, Anne-Theresa De 
Keersmaeckers wereldvermaarde 
dansproductie, door Peter Greenaway 
van een jasje voorzien, is er ook één 
van. Dit allemaal niet te verwarren met 
Tuborg en Tonton Tapis kortfilmpjes

advertentie

VANAF DONDERDAG 24 MAART

CINEMA SPHINX - KORENMARKT - TEL 09/225.60.86

FESTIVAL

cassavetes

HUSBANDS - LOVE STREAMS - FACES - SHADOWS 
MINNIE AND MOSKOWITZ - THE KILLING OF A CHINESE BOOKIE 
OPENING NIGHT - A WOMAN UNDER THE INFLUENCE

A l t e r n a t i v e  f i lm s

natuurlijk. Cement Garden, een idylle 
vol heimwee naar een verloren jeugd 
in beton heeft wegens te controversieel 
pas tien jaar nadat Andrew Birkin het 
van een scenario had voorzien onze 
film zalen kunnen bere iken . Het 
betonnen wangedrocht midden in 
platgesmeten niemandsland waarin 
de familie huist, fungeert als toneel. 
De tirannieke vader des huizes, 
geobsedeerd door orde, besluit het 
onkruid dat nog huist in de reeds 
grotendeels gebetonneerde tuin te 
verdelgen, door het hele zootje in de 
cement te gieten, maar bezwijkt aan 
een hartaanval, terwijl zoonlief zich in 
de badkamer een ongeluk rukt. Moeder 
geraakt daarna ook het bed niet meer 
uit en legt er het loodje bij neer. Het kot 
alleen dus, en de vier kinderen kunnen 
nu onbevangen hun fantasiën bot-
vieren, (bijna) niet gestoord door enige 
‘volwassen' tussenkomst, wat resul-
teert in vele prachtscènes, die je - hoe 
kan het ook anders - doen mijmeren 
naar lang vervlogen tijden. (Studio- 
Skoop)

Perfect butler

Butler Stevens (Anthony Hopkins) 
-hij had door Woodhouse uitstekend 
beschreven kunnen worden- werkte 
in de jaren ’30 voor Lord Darlington 
(James Fox) die vreem de nazi- 
sympathieën koesterde. Opgeslorpt 
door zijn blinde trouw aan his lordship 
merkt Stevens niet wat er gaande is 
en slaagt er niet in zijn gevoelens voor 
de huishoudster Miss Kenton (Emma 
Thompson) duidelijk te maken. Pas 
veel later (1958) wordt hij met zijn 
verleden geconfronteerd en zal dan 
ooktrachten zijnfoutengoedte maken. 
“The remains of the day” behaalde 8 
oscarnominaties en James Ivory (“A 
room with a view”) weet ondermeer 
door het herhaaldelijk gebruik van 
flash-backs op een sublieme manier 
de sfeer uit het toenmalige Engeland 
te schetsen.

Ideaal na het aanschouwen van 
de zoveelste sequel. (Decascoop)

Willy EM

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

een prachtige en meeslepende familiekroniek 

Omdat goede smaak ook al een s de norm mag zijn! 

4 C INEM A 'S +  FILMCAFÉ
SINTAf^MAWflN63 9000GENT (09)22506 45
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Tentoonstellingen - Beurzen

* Elektrisch zwaaiorkest van P.Bosch en S.Simone van 20 maart tot 
24 maart in Logos Tetraeder, Bomastr.26 (inkom gratis)

* Geneesheren-alumnl RUG 19 maart info op 09/240.33.30
* Europees Salon van de student 23 tot 27 maart, paleis 11 en 12 

Tentoonstellingspark te Brussel (Heizel), inkom (50fr. CJP.AXION - 
200fr. andere).

Info

17 maart Lezing "Filosofie en Islam", prof. Dethier en Dhr. Van 
Den Broeck, aud. 2, Blandijn, 19u30

23 maart Verder studeren in het Buitenland: Studying in the
USA, Fac. L&W,St.-Hubertusstr. 2, lok. 011,14u30

24 maart Lezing “Economie en Islam", prof. Rogiers en prof.
Boulif, aud. 2, Blandijn, 19u30

Activiteiten

* ma 14 mrt *
ARCA
* dl 15 mrt *
Vooruit geluid 
VUJO-RUG 
ARCA 
T.S.G.
Nieuwpoortth.
* wo 16 mrt * 
VTK 
ARCA
Nieuwpoortth.

14.917 mrt *
Twieoo 
Vooruit teater 
Eva Bal 
Gele Zaal 
Burgcentrum 
ARCA 
* v r1 8 m r t*  
Vooruit teater 
Eva Bal 
Burgcentrum 
WINA 
ARCA
ARCA-tinnenpot 

r ga 19 mrt*
Vooruit teater 
N.G.V.
Eva Bal
Stichting Logos

Wit is altijd schoon,14u en 20u,(09/225.1860)

Spectra Ensemble : kreaties, 20 u 
lerlandavond, Olliver Twist, 20u 
Wit is altijd schoon, 14u en 20u,(09/225.1860) 
Tonzitting 't Zal Wel Gaan, Zaal Ad Fundum 
ELLA, Theater a/d Werf, 20u30, premiere

Halftime-fuif, fuifzaal Tequila
Wit is altijd schoon,14u en 20u,(09/225.1860)
ELLA, Theater a/d Werf, 20u30, (09/225.1296)

Lombrosana-fuif
Drie Koningen (Cie De Koe, 20 u)
De Hemel 14u00, (09/233.7000)
Oxalys, 20u30, Nonnemeerstr. 26 
Savannah Bay , 20u30, (09/225.2515)
Wit is altijd schoon, 14u en 20u,(09/225.1860

Drie Koningen (Cie De Koe, 20 u)
De Hemel 10u en 14u, (09/233.7000)
Savannah Bay , 20u30 (09/225.2515)
Galabal, Carlos Quinto, Kammerstr. 20 
Wit is altijd schoon,14u en 20u,(09/225.1860)
De Meisjeskamer, 14u,(09/225.1860)

Drie Koningen (Cie De Koe, 20 u)
Vive La Plies (komedie, St.-Salvatorstr. 38, 20 u) 
De Hemel 15u00, (info : 09/233.7000)
S.Simons en P.Bosch (NL), (info 09/223.8089)

Stuur uw aktiviteitenkalender voor 16 maart naar Schamper, t.a.v. 
Frédéric Wille, St.-Pietersnieuwstraat 45, 9000 GENT

Burgcentrum 
Gele Zaal 
ESN 
ARCA
* zo 20 mrt *
N.G.V.
Eva Bal
* ma 21 mrt *
Eva Bal
ARCA
VTK

* di 22 m rt*
Vooruit dans
ARCA
ARCA
* wo 23 mrt *
Vooruit fuif 
ARCA
Nieuwpoortth.
* do 24 mrt *
Vooruit dans
ARCA
ARCA
Nieuwpoortth.

Savannah Bay , 20u30 (09/225.2515)
Petros Chalkias & Compania,20u30 (09/235.3702) 
Bezoek Zoo van Antwerpen, (09/264.7092)
Wit is altijd schoon, 20u,(09/225.1860)

Vive La Plies (komedie, St.-Salvatorstr. 38,15 u) 
De Hemel, 11 u en 15u, (09/233.7000)

De Hemel,10u, (09/233.7000)
Mein Kampf,20u, (09/225.1860)
2e kan Burgelijk Kantus, 20u, Artevelde

Le Sommeil des Malfaiteurs (Caterina Sagna, 20 u) 
Mein Kampf,20u, (09/225.1860)
Liefdesbrieven,14u30, (09/225.1860)

V.P.P.K.-fuif
Mein Kampf,20u, (09/225.1860)
Van al die die niks te...,20u30,(09/225.1296)

Le Sommeil des Malfaiteurs (Caterina Sagna, 20 u) 
Mein Kampf,20u, (09/225.1860)
Liefdesbrieven,14u30,(09/225.1860)
Van al die die niks te...,20u30,(09/225.1296)

theater Tovomol
speelt

Savannah Bay
een tekst van M arguerite Duras

op 1 7 ,1 8  en 19 m aart om  20.30u 
in het Burgcentrum  

(het vroegere Sabbattin itheater) 
Burgstraat 24, Gent

Schamper geeft wederom vrijkaarten kado! Stuur ons voor 
dinsdag 15 maart (18u) een vreselijk originele wenskaart, met 
daarop wat u vindt van het komende pausbezoek. De meest 
gemotiveerde inzendingen worden beloond...


