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Lezersgrieven

‘Het laatste grapje’
o)

Geachte, in het bewuste artikel 
in Schamper n° 322 wordt op een 
bondige en uiteraard onvolledige 
manier teruggekeken op de ge-
schiedenis van de Vlaamse Bewe-
ging. Wat mij hierbij uitermate te-
gen de borst stuit (sic), is de ma-
nier waarop de auteur het nut van 
de Volksunie in vraag stelt. Sta mij 
toe hiertegen te reageren.

De Volksunie wordt nog maar 
eens afgeschilderd als een één- 
thema-partij. (...) Het staatsvorm- 
ende aspect is namelijk steeds 
prioritair geweest. Het was echter 
nooit ons enige strijdpunt. De VU 
was op vele vlakken een pionier. 
(...) De partij was de eerste om een 
milieu-congres te houden. (...) Op 
het belangrijke congres van sep-
tember 1993 kwamen vele frisse 
en alternatieve ideeën bovendrij-
ven, waarvan een grootdeel dood-
gezwegen tema's uit de jaren 60 
en 70. (...) Vandaag trekken SP- 
mandatarissen naar de bedrijven 
om hun ideeën over arbeidsduur-
verkorting aan de man te brengen. 
Ideeën die een jaar voordien door 
de VU in congresteksten waren 
gegoten en door de andere par-
tijen minachtend weggewuifd. Het 
is lachwekkend en bedroevend 
tegelijk. Wie stelt dat de VU zijn nut 
verloren heeft, kent enkel die ene 
zijde van de medaille.(...) Het vormt 
de rijkdom van een demokratie om 
een brede waaier aan maatschap-
pijvisies te etaleren. De VU, in feite 
een sociaal-liberale partij, heeft in 
dit aanbod zeker een plaats ver-
diend. Onze goede contacten met 
o.a. het Nederlandse D66 zijn hier- 
omtrentgeen toeval. Laatons ech-
ter het Vlaamsnationale aspekt niet 
vergeten. (...) Als de VU pleit voor 
een (gedeeltelijke) federalisering 
van de Sociale Zekerheid, is dit 
geen misplaatst gebrek aan soli-
dariteit met een volk dat kampt met 
demografische problemen. Er blij-
ven namelijk die nutteloze en soms

onzinnig hoge uitgaven aan 
Waalse zijde. (...)

Er zijn echter meer punten die 
een waakhond verrechtvaardigen. 
Er is de ongebreidelde amerikani-
sering van onze taal en leef-
gewoontes. Er is de mateloze ar-
rogantie van de Europese bureau-
cratie die Brussel en de Rand met 
betonnen EG-paleizen komen vol-, 
bouwen, met alle sociale gevolgen 
vandien (verkrotting, onbetaalbare 
huurprijzen,...). Er is de expansie- 
zucht van sommige franstaligen in 
Vlaams-Brabant. Vlaamsnationa- 
lisme is dus meer dan enkel vitten 
over centen. Het is zeker niet het 
verkondigen van racistische en 
ondemokratische stellingen. Het 
is wel opkomen voor de Vlaamse 
en alle andere culturen in de we-
reld. (...) In een dergelijke visie 
hoort de intolerantie van het 
Vlaams Blok niet thuis. Hun natio-
nalisme is het onze niet! De rol van 
de Volksunie is nog lang niet uitge-
speeld. (...)

Pieter Vandenbroucke,
Voorzitter VUJO-RUG.

‘Het laatste grapje’ 
(2)

Waarde redactie, in het laatste 
nummer van Schamper wordt de 
huidige rol van de Vlaamse Bewe-
ging in twijfel getrokken. De actua-
liteit bewijst echter dat deze rol 
allesbehalve uitgespeeld is. Als 
Vlamingen hebben we de mense-
lijke plicht respect op te brengen 
voor andere talen en culturen, maar 
mogen we dan ook niet verwach-
ten dat anderen dit ook hebben 
voor onze taal en cultuur? Binnen 
de Belgische staatsstructuur gaat 
dit blijkbaar niet. Daarom ben ik 
voorstander van een onafhanke-
lijke staat Vlaanderen, als venster 
op Europa en de wereld. Met Wal-
lonië als toekomstige buurstaat, 
en niet als vijand.

Werner Tahon

‘Het laatste grapje’
(3)

Geachte Schamperredactie, 
graag enkele reacties betreffende 
de Column van Kenny K. (Scham-
per 10/11 /1 994) over de zogezegde 
teleurgang van het Vlaams-natio- 
nalisme en daarmee verbonden 
die van de Vlaamse Beweging.

Eerst en vooral getuigt die Co-
lumn ervan dat Kenny K. niet de 
minste vereiste bescheidenheid 
bezit van iemand met dergelijke 
journalistieke allures wanneer hij 
de geschiedenis van de Vlaamse 
Beweging op een luchtige toon in 
een notedop (1 blz.) wil samenvat-
ten. Mocht de inhoud van de co-
lumn nog min of meer stroken met 
de realiteit, het ware hem verge-
ven. Helaas...

Niettemin verklaar ik me 100% 
akkoord met de eerste 9 regels: de 
Volksunie heeft sinds het Egmont- 
pakt eind jaren ’70 en dan vooral 
met de laatste 2 verkiezingen on-
gelofelijke klappen gekregen zo-
dat ze met 1 been in het graf staat. 
De vraag is inderdaad 'Waarom?'. 
Het antwoord op deze vraag ligt 
echter niet bij de Vlaamse Bewe-
ging, maar uiteraard bij de VU zelf! 
Sinds de jaren 70 zijn in de VU 
krachten naar boven gekomen die 
de partij steeds meer in de pro-
gressieve, de linkse hoek duwden. 
Goed, tot daar aan toe; de VU 
bleef zich nog steeds een min of 
meer Vlaams-radikaal imago aan-
meten. Maar de verderfelijke 
machtszucht van de VU-top en 
tengevolge daarvan de V U - 
regeringsdeelname sinds het einde 
van de jaren 70 tot nu betekende 
tegelijkertijd de ondergang van de 
partij. Zij moest -  een logisch ge-
volg van regeren natuurlijk-voort- 
durend water bij de wijn voegen en 
de Vlaamse standpunten afzwak-
ken tot wat ze verworden zijn: 
practisch nihil. Tot voor 2 jaar leek 
het echter te veranderen toen een 
jonge Vlaams-radikale ex-M LB- 
erVU-voorzitterwerd. MaarBertje

heeft de langzame dood van zijn 
partij niet kunnen verhelpen: hij 
bezweekonderdeozozwaredruk 
van de machtige progressievelin- 
gen binnen de partij, Schiltz, Maes 
en Co.. Dat communautair gedoe 
had in hun ogen allang afgedaan. 
Dat kwam tot uiting in het VU- 
congres van september '93 te 
Leuven, waar voor een progres-
sief m aatschappelijk partij pnog ram- 
ma werd gekozen. Een poging 
vanuit de Vlaamsradikale vleugel 
binnen de VU om de partij opnieuw 
te radikalizeren en voor een onaf-
hankelijk Vlaanderen te kiezen 
werd toen door een overgrote 
meerderheid weggestemd. Maar 
werd toen niet tegelijkertijd de red-
ding weggestemd? Want waarom 
zou iemand kiezen voor een partij- 
pro-g ram ma dat in wezen niet veel 
verschilt van de SP of van Agalev?

Wat er nu echter gebeurt bin-
nen de VU is merkwaardig: op 
vraag van de familie Anciaux (!?) 
blijft de VU bestaan en werd op 12/ 
11/94 zelfs besloten de partij te 
radikalizeren en voor een onaf-
hankelijk Vlaanderen te opteren. 
Is deze nieuwe 180°-bocht nog 
geloofwaardig voor de kiezer? Is 
dit niet een zoveelste poging om 
de partij te redden? Sinds wan-
neer is een partij een doel op zich? 
Een politieke partij moet rechtlijnig 
zijn in haar standpunten. De VU is 
dat niet. Zij moet haar loyale kie-
zers de vrijheid geven en zichzelf 
ontbinden. Dit is de enige oplos-
sing. Na dit alles zou het dus ver-
keerd zijn te besluiten dat o.w.v. de 
ondergang van de VU ook de 
Vlaamse Beweging zou ten onder 
gaan. Kenny K doet dat wel. En 
daarom houdthetoverigegedeelte 
van de column geen enkele steek! 
In retorische termen heet de werk-
wijze van Kenny K. om zijn column 
te vullen een ‘sofisme’: hij gaat uit 
van een feit op zich (VU STERFT)
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Column

De bezem erin!
Sinds een jaar of twee, drie (langer kon ook niet) sluimert er een 

wrevelige wind door m 'n hoofd. Niet alleen deed ik min of meer wat 
er van me verwacht werd, ik had zowaar ook nog een aantal 
bedenkingen op wat ik deed. Alsof het voorzien was kwam ik dan, na 
juist drie jaren, op precies drie standpunten inzake de manier van 
onderwijzen aan de Universiteit. Ik tracht zo democratisch mogelijk 
tezijn in mijn voorstellen, dus veroordeel mij niet te snel. Hou U vast!

Elk jaar opnieuw, en vooral dit 
jaar, blijkt er een vrij grote aangroei 
te zijn in de eerste kandidaturen. 
Niets mis mee. Maar elk jaar, en 
waarschijnlijk ook eind ’94-’95, is 
er een heuse populatie gebuisden. 
Iets mis mee? Ja, toch wel. En wel 
om volgende redenen: het is een 
verloren investering voor de stu-
dent in kwestie, Vadertje Staat 
verliest er aan en onrechtstreeks 
heeft dit een negatieve weerschijn 
op de kwaliteit van het onderwijs. 
Deze redenen kunnen U niet koud 
laten aangezien U (eventueel) bij 
elk van hen betrokken bent.

Daarom dacht ik aan volgende 
(gedeeltelijke?) oplossing: waarom 
geen toelatingsexamen introduce-
ren? “Wat? Fascist! Racist! Vuilnis- 
blik!” hoor ik U al denken. Wacht 
nog even. Laat me nuanceren.

Wat ik vooral beoog met deze 
maatregel is een bescheiden se-
lectie aan de basis. Het examen 
zou helemaal niet extra-moeilijk 
hoeven te zijn: ik dacht aan een 
faire test op parate kennis, mis-
schien iets specifiekers gericht 
naargelang de te volgen richting. 
Dit zou plaatsvinden in de maand 
september met een tweede zittijd 
in de eerste week van oktober. Zo 
kunnen studenten die gemotiveerd 
zijn, maar het geheel toch mis in-
geschat hebben een tweede kans 
krijgen. Hun deelname daaraan 
getuigt volgens mij ook van een 
grotere inzet. Vrij democratisch, 
niet?

Die bescheiden selectie bestaat 
er in dat de groep studenten die 
met een motivatie ter waarde van 
driewerf nul zich misschien zal la-
ten afschrikken om hun ‘verloren’ 
loopbaan aan te vatten. Want, eer-
lijk, ze zijn er elk jaar opnieuw: ze 
komen naar de universiteit om het 
schone studentenleven, vooral op 
donderdagavond in de Overpoort, 
mee te maken, maar daar (en in 
hun bed) houdt hun leefwereld op 
te bestaan.

Zo’n examen zou de staat en 
henzelf veel geld besparen. In het

huidige systeem is het alsof ze pas 
na de eerste zittijd weten of ze de 
studies aankunnen of niet. Dit zou 
dus vermeden kunnen worden door 
het invoeren van een toelatings-
examen.

Ten tweede is er altijd 'n groep 
mistevredenen met hun studie-
pakket. “Hun eigen fout!”, hoor ik U 
weerom denken. Ja, inderdaad, 
de infobrochuurtjes verschaffen 
enige uitleg over de verscheidene 
richtingen, maar ze voldoen hele-
maal niet. Nu zijn er studenten die 
na de kandidaturen nog merken 
dat hun programma eigenlijk hun 
‘cup of tea’ niet is. En sommigen 
veranderen alsnog van richting. 
Balans: twee verloren jaren. Dit 
zou op eenvoudige manier verme-
den kunnen worden en wel door 
het invoeren van iets als 'n 
oriënteringsperiode in het eerste 
jaar en een daarop volgende auto-
nome samenstelling van het studie-
pakket door de studenten zelf.

Als elke prof. van, gemaks-
halve, de Letteren en Wijsbegeerte 
gedurende één maand (of vier les-
sen) aan alle eerstejaars eens dui-
delijk uitlegt wat zijn vak precies 
inhoudt, wat er over de loop van de 
jaren zal behandeld worden en 
vanuitwelke optieken, dan kunnen 
zij zich tenminste grondig baseren 
bij hun keuze. En ja, die keuze zou 
moeten vrij zijn: een Romaanse en 
Germaanse taal combineren hoort 
bij de mogelijkheden. De enige 
begrenzingen, door de universiteit 
opgelegd, zijn het totaal aantal 
studiepunten dat een eerste jaar 
zou moeten bevatten. Het voor-

deel van zo'n systeem is dat de 
student gemotiveerder is want zijn 
keuze is voor 100% persoonlijk, 
wat onmiddellijke gevolgen op de 
resultaten moet hebben.

Ten slotte (drie punten, had ik 
gezegd) zou er de mogelijkheid 
moeten bestaan om cursussen 
volledig autodidactisch te verwer-
ken. “Maar dat kan toch ook, nu? 
Het moet zelfs voor sommige vak-
ken!”, denkt U alweer luidop. Min 
of meer, antwoord ik daarop. Het is 
inderdaad zo dat men kan brossen 
dat de stukken er af vliegen, maar 
het wordt soms wel door professo-
ren bijgehouden. Nu, daar gaat het 
zelfs eigenlijk niet echt om. Er zou 
een verandering moeten komen in 
de zin van niet naar de lessen 
gaan, autodidactisch studeren en 
dit in samen- en afspraak met de 
respectievelijke professoren. Let 
wel: ik heb het hier over de hoor-
colleges en niet over de oefenin- 
genlessen, omdat die zo specifiek 
zijn datje die bijna onmogelijk op je 
eentje kan verwerken. Diegenen 
onder ons die nog de les in het 
auditorium willen volgen, zou geen 
strobreed in de weg gelegd mogen 
worden. Maar diegenen die vinden 
dat hun aanwezigheid zo belang-
rijk is als een druppel in de zee, die 
zouden mogen thuisblijven en zelf 
de materie studeren, nog steeds 
onder enige vorm van begeleiding 
van de prof. Zij kunnen dan ter 
vervanging van de hoorcolleges 
bv. secundaire lectuur krijgen. “Wat 
is hier eigenlijk allemaal de bedoe-
ling van?”, vraagt U zich af. Wel; ik 
antwoord U hierop: als zo’n moge-

lijkheid zou bestaan, dan zou de 
student die liever volledig auto-
noom zijn leerstof doorwerkt, wat 
velen echt goed kunnen, zijn exa-
mens in afspraak met de prof. in 
het jaar zelf afleggen, i.p.v. op het 
einde van het academische jaar. 
Wat daar het voordeel van is; is dat 
een dergelijke student zijn studies 
van bv. 4 jaar op 3 jaar zou kunnen 
voltooien, of op 5 jaar. Als een 
student zelf de stof verwerkt en 
zelf gaat vragen aan de prof. of hij 
daarover in de volgende week exa-
men mag van afleggen, zou hij het 
dan kunnen, denk je? Natuurlijk! 
Anders zal die toch wel wachten, 
zeker! Dergelijke methode maakt 
dan ook meteen korte metten met 
examenstress, aangezien niet al-
les in juni opgehoopt wordt. Want 
net door dat drukke programma in 
de examenperiode zijn er veel stu-
denten die onvoldoendes halen op 
één of ander (of meerdere) 
vak(ken), louter te wijten aan tijd-
gebrek om de stof voldoende te 
assimileren.

Ik tracht zelfs niet egoïstisch te 
zijn en me uitsluitend te bekomme-
ren om het lot van de student, 
neen, ik denk ook aan de professo-
ren. Zo’n regeling vergt van hen 
ook geen extra inspanning (noe-
menswaardig), want zij zijn heel 
goed in staat om na een vijftal 
vraagjes uit te maken of je de stof 
beheerst of niet. En aangezien 
zoiets best mondeling kan verlo-
pen, duurt dit alles hooguit een 
halfuur.

U heeft het al gemerkt: mooie 
ideeën, maar weinig concreets. 
Akkoord, ik geef toe dat dit aspekt 
in mindere mate aan bod is geko-
men; het is trouwens ook geen 
‘piece of cake’. Zolang U er maar 
eens een luttele vijf minuten van 
Uw dagelijkse - o zo belangrijke - 
tijd in gedachten aan spendeert. Ik 
ben U dankbaar.

Aldo
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Unief

Talencentrum
Een goede talenkennis Is nu meer dan ooit een conditio sine qua 

non om een boeiende Job op de krappe arbeidsmarkt te vinden. 
Vooral In een klein taalgebied als het onze botst men al vlug op 
lands- en taalgrenzen. Het is dan bijzonder handig om de taal van de 
buren te beheersen.

Aangezien niet iedereen Ger-
maanse of Romaanse studeert, 
ontsnapt de meerderheid van de 
studentenpopulatie aan de brood-
nodige taalvakken. Nu ja, in Gent 
zou dit geen probleem mogen 
wezen. Onze Alma Mater beschikt 
namelijk over een Talencentrum 
met alles erop en eraan. Men kan 
er terecht voor de meest diverse 
talen: Nederlands (voor
anderstaligen uiteraard), Frans, 
Engels, Duits, Spaans, Italiaans, 
Portugees, Grieks en Russisch. 
Het schoentje knelt echter bij de

inhoud, prijs en doelgroep (al dan 
niet studenten).

Als je aan het middelbaar on-
derwijs een behoorlijk mondje 
Frans, Engels en Duits overge-
houden hebt, loop je beter niet 
naar het Talencentrum om deze 
talen bij te schaven. 'Deutsch im 
Alltag’, 'A Communicative Course 
of English’ en ‘Cours Communicatif 
de français’ moeten de humaniora- 
kennis (op een communicatieve 
wijze) opfrissen. Wel jammer dat 
niet veel meer gebeurt dan opfris-
sen; écht nieuwe zaken leren doe

je niet. Oké, het kan nooit kwaad 
om weer eens wat Frans, Engels 
of Duits te spreken, maar verwacht 
geen wonderen van een dergelijke 
cursus. Een anderstalige vrienden-
kring zal meer baten.

Ook de prijs vormt een struikel-
blok. Full-time RUG-studenten 
betalen 3500 BEF voor een 
semestercursus, alle anderen be-
talen 6000 BEF. Wat de prijs be-
treft, presteert het P.H.I.T. 
(Henleykaai, in de buurt van het 
Sint-Pietersstation) beter: 1200 
BEF voor een cursus die dan nog 
wel over het hele schooljaar loopt. 
Per lesuur betaalt een RUG-stu- 
dent in het Talencentrum 200% 
meer. Of de prijs de enige door-
slaggevende factor is, laat ik hier 
buiten beschouwing, maar steeds 
meer RUG-studenten vinden de 
weg naar de Henleykaai.

Tegen alle verwachtingen in

blijkt dat de eigen studenten niet 
altijd tot het beoogde publiek be-
horen. Bepaalde cursussen wor-
den geheel of gedeeltelijk voorbe-
houden voor niet-studenten (die 
dan ook meer betalen), terwijl de 
‘bloedeigen studenten' geweigerd 
worden.

Bij het einde van een cursus 
kan men een getuigschrift beha-
len. Een prima examen afleggen is 
echter niet voldoende: men mag 
maximaal drie lessen afwezig zijn 
om in aanmerking te komen voor 
dit bewijsstuk. Doktersbriefjes tel-
len hier lekker niet, want 'daar kan 
men toch in foefelen’. Hopelijk 
worden de trouwe Talencentrum- 
gangers niet al te vaak getroffen 
dooroverlijdens in de familie, bron-
chitis, pijnlijke maandstonden, een 
langdurige kater of andere onge-
makken.

VeeBee

Colloquium rond Wallerstein
Wereldsysteem analyse en sociale wetenschappen

Oude natie-staten, culturen, 
media, economische activiteiten 
zijn in een versneld proces van 
mundialisering betrokken. Een 
wereldomvattend systeem van 
handel, technologie, industriële 
activiteit, informatie en cultuur- 
produktie beheerst de individuele 
levens van mensen, welke cultu-
rele, nationale of regionale achter-
grond zij ook hebben. De wereld-
systeem analyse van de inmiddels 
wereldbefaamde I. Wallerstein is 
een resultaat van die mundi-
alisering. Tegelijk is ze er een 
onderzoeksinstrument van gewor-
den.

Sinds de publicatie van zijn boek 
The Modem World System heb-

ben onderzoekers uit verschillende 
menswetenschappen zich over de 
wereldsysteem-analyse gebogen. 
Mede door de vele kleinere bijdra-
gen die Wallerstein sindsdien heeft 
geschreven is de analyse uitge-
groeid tot een vruchtbaar, maar 
ook controversieel mensweten-
schappelijk onderzoeksprogram-
ma. De term mundialisering slaat 
op de globaliserings-processen 
van de economische, politieke, 
strategische, mediatieke en cultu-
rele gebieden van het maatschap-
pelijk leven, heeft de vraag opge-
worpen aan welke integraties en 
desintegraties onze samenlevin-
gen onderworpen zijn. Is er een 
wereldcultuur in de maak? Is er 
nog toekomst voor de sociale we-

tenschappen? Leidt de transna-
tionale beheersing van de media 
en de informatiespreiding tot het 
ultieme verval van opvoeding, 
scholing en cultuur? Zijn wereld-
beschouwingen en ideologieën 
aan hun einde gekomen? Bestaan 
er nog socio-culturele en politiek- 
economische centra? Als u op deze 
en nog veel andere vragen een 
genuanceerd antwoord twil krijgen, 
moet u op 10 december te Gent 
naar de Blandijn gaan waar een, 
zo wist men ons te vertellen, uiterst 
boeiend colloquium zal plaatsvin-
den. Aanvang om 9.30u , spre-
kers: P. Taylor (University of 
Newcastle), Prof. R. Commers 
(RUG), Dr. E. Vanhaute (RUG) en 
Prof. P. Saey (RUG). Om 12.30u

lunch, en vanaf 13.30u komen C.P. 
Terlouw (Universiteit Utrecht), L.J. 
de Haan (UniversiteitAmsterdam), 
prof. Werner Cornelis (RUCA) en 
A. Mommen (Universiteit Amster-
dam) aan het woord. Afsluiting om 
16u, gevolgd door discussie. 
Deelnameprijs: 300 frank voor stu-
denten en 400 voor niet-studenten 
(broodjeslunch inbegrepen).

Inschrijvingen en inlichtin-
gen: Prof. Saey, vakgroep geo-
grafie, Krijg slaan 281 s8, tel. 09/ 
264.45.56, of Dr. Vanhaute, vak-
groep Nieuwste Geschiedenis, 
Blandijnberg2, tel. 09/264.41.89.

E.M.
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Minister van Binnenlandse 
Zaken doceert aan RUG

Johan Vande Lanotte (SP), professor Publiekrecht en Grondwettelijk Recht in de kandidaturen van de 
faculteit Rechtsgeleerdheid, werd In 1988 kabinetschef van toenmalig minister van Binnenlandse Zaken 
Louis Tobback. Hij bleef in die functie tot 1991 toen hij verkozen werd tot parlementslid. Na de 
verkiezingen van 9 oktober j.l. stond hij reeds met één been in het burgemeestersambt van Oostende; 
toch verkoos hij Brussel, waar hem een ministerportefeuille aangeboden werd, nl. deze van Tobback die 
het liever wél op gemeentelijk vlak doet en naar Leuven afzakt.

Schamper: “Kan U les blij-
ven geven én het ministerschap 
uitoefenen ?”

Vande Lanotte: “Dat is in de 
eerste plaats een kwestie van tijds-
besteding. Wat dat betreft heb ik 
als kabinetschef al ervaring opge-
daan. Qua tijdsbesteding is dat 
toch vrij gelijklopend, hoewel het 
niet altijd gemakkelijk is. Boven-
dien zou de combinatie waarschijn-
lijk niet mogelijk blijken mocht ik 
beide cursussen nog volledig moe-
ten opbouwen. Vorig jaar heb ik 
een boek gemaakt voor de eerste 
kandidatuur. Het boek voor de 
tweede kandidatuur over Rechten 
Van De Mens is quasi rond, wat 
betekent dat het mogelijk moet zijn 
met een strakke tijdsbesteding en 
wat afspraken hieren daar de twee 
funkties te cumuleren. Dat is ook 
mijn bedoeling, maar het is de aca-
demische overheid die daarover 
het laatste woord zal hebben. Ik 
heb altijd gezegd dat ik politiek en 
universiteit wou combineren. Wat 
de inhoud betreft, weet iedereen 
dat de universiteit niet aan waarden-

geladenonderzoek mag doen. Van 
iedere wetenschapper wordt dan 
ook verwacht dat hij zich zonder 
enige vorm van indoctrinatie open-
stelt voor mensen met verschil-
lende ideeën. Zeker in de Rechts-
wetenschappen moet men de we-
tenschappelijke normen in acht 
nemen. Wafmenzegten hoe men 
iets interpreteert hangt voor een 
flink stuk af van de maatschappe-
lijke waarden die zich daar legiti-
meren. Het zou vooreen universi-
teit als Gent een rijkdom beteke-
nen dat alle mogelijke denkrichtin-
gen er vertegenwoordigd zijn."

Schamper: “Erzijn nog prof-
fen geweest die minister wer-
den en die wel mochten blijven 
doceren (Mark Eyskens, De 
Croo). Kan de universiteit hier 
een stokje voor steken?"

Vande Lanotte: "Ik denk dat dit 
zeer moeilijk zou gaan. De vraag is 
ook of men inderdaad bereid is mij 
correct te behandelen. Ik heb daar 
enige twijfels over, maar we zullen

wel zien.”

Schamper: “U bent vroeger 
de kabinetschef geweest van 
Tobback. Plukt U daar nu de 
vruchten van, en heeft dit enige 
invloed uitgeoefend op de be-
noeming?"

Vande Lanotte: "Ongetwijfeld 
is het antwoord op beide vragen 
positief. Hetisgemakkelijkeromte 
beginnen op Binnenlandse Zaken 
wanneer je al drie jaar en een half 
ervaring hebt met dezelfde admi-
nistratie. Ik ben er wel drie jaar 
uitgeweest. Nu is er Ambtenaren-
zaken en Vreemdelingenzaken bij-
gekomen. De contacten die ik had 
gedurende die drie en een half jaar 
zijn eveneens belangrijk. Het is 
ongetwijfeld zo datje dan sneller in 
de materie ingewerkt bent. Mijn 
ervaring was belangrijk: ik heb bij 
Tobback mijn politieke sf/e/geleerd. 
Het is vooral daarin dat ik mij voor-
deel heb gedaan."

Colofon
Schamper is het kritische en 

onafhankelike studentenblad van 
de Universiteit Gent. De redactie 
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Fax. 09/264.35.70
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Het sprookje van de verdronken vlinders
In Schamper 321 kon u in bijlage zowaar een stukje bedrukt WC- 

Papier vinden. De lezer die, al dan niet nonchalant zuchtend, de 
schouders ophaalde bij lezing van het bericht, werd aangemaand 
om dan ook maar consequent te wezen en bijgevolg letterlijk zijn gat 
te vegen aan de ‘Vierde Wereld’. Het was een initiatief van VIER, 
‘Vereniging voor Iedereen die zich wil Engageren voor een Recht-
vaardige wereld’; een hele mond vol Idealisme waar Ik alvast wan-
trouwig van word. Naar eigen zeggen beoogt VIER een ‘‘pluralisti-
sche en sociaal geëngageerde studen ten vereniging aan de RUG" te 
zijn.

Welk gezicht heeft deze orga-
nisatie die de student een geweten 
wil schoppen?

Draaien maar...

Laurence (stichtend lid van 
VIER) steekt van wal door te ver-
w ijzen naar de recente film 
‘Ladybird, Ladybird’ (Ken Loach), 
waarin de weinig benijdenswaar-
dige situatie wordt geschetst van 
een vrouw die in een duizeling-
wekkende spiraal van ellende te-
recht komt en daar -ondanks ver-
woede ontsnappingspogingen- 
ook blijft in vastzitten. Laurence 
vindt dat deze film op treffende 
wijze het universele probleem 
schetst van wat we doorgaans in 
één omtrekkende beweging “de 
Vierde Wereld" plegen te noemen.

Laurence: “In de film zien we 
hoe die moeder steeds opnieuw 
haar kinderen moet afstaan. Zij 
wordt door de maatschappelijk 
assistenten voortdurend gevi-
seerd, ook wanneer ze een dege-
lijk gezin heeft. Dat is precies wat 
onze Vierde Wereld-mensen ook 
sterk aanvoelen: steeds is er die 
druk van anderen die er zich mee 
komen bemoeien”

Laurence pleit vooreen andere, 
minder betuttelende aanpak:”lk 
vind bv. de aanpak van de VZW 
Beweging van mensen met laag 
inkomen en kinderen heel goed: 
ze vergaderen samen met men-
sen uit de Vierde Wereld; ze bren-

gen deze mensen samen, zodat 
ze hun problemen met elkaar kun-
nen bepraten. Zo geven ze elkaar 
vanuit hun eigen ervaringen raad. 
Zij verstaan eikaars problemen 
trouwens beter dan wie ook: de 
Vierde Wereld vormt een wereld 
op zich. Voor buitenstaanders is 
het allemaal nogal moeilijk te vat-
ten: w ij weten n iet wat a rm oe de i s; 
wij hebben er zelf niet ingezeten.”

VIER

Luk (stichtend lid van VIER): 
“Wij zijn vorig jaar met een viertal 
begonnen.

De mensen die VIER hebben 
opgericht, waren reeds werkzaam 
in 11.11.11.. We wilden ons meer 
in het bijzonder actief inzetten voor 
de Vierde Wereld, terwijl 11.11.11. 
volgens ons eigenlijk vooral aan

sensibilisering doet. Wij wilden 
meer, maar om studenten te be-
wegen, is het belangrijk dat je ze 
iets laat doen. Ze moeten er recht-
streeks mee geconfronteerd wor-
den; met hun neus op de feiten 
gedrukt worden. 11.11.11. voelde 
er echter weinig voor dat wij bin-
nen deze vereniging een Vierde 
Wereld-beweging zouden oprich-
ten. Dan hebben we de 'Vereni-
ging voor Iedereen die zich wil 
Engageren voor een Rechtvaar-
dige wereld’ opgericht."

Geld

VIER nam reeds met diverse 
aanverwante organisaties contact 
op en hoopt stilletjes hier en daar 
een paar gulle giften te mogen 
ontvangen.

Laurence: “VIER zit ook onder 
het WK. De subsidies daar bedra-
gen tot eind december 10.000 Bef., 
dan volgt er opnieuw een verde-
ling en dan zullen we iets van een 
15 a 20.000 Bef. krijgen. Dat zijn

bedragen waar men heel weinig 
kan mee doen. We moeten dan 
ook heel zuinig zijn. De promotie-
actie in Schamper bv. heeft ons 
aan materiaal al een flink pak van 
onze subsidies gekost. Ook

ledenwerving is een dure zaak.”

Een hypotheek voor 
de toekomst

Luk:"We zijn vorig jaar vertrok-
ken van het idee dat we enkele 
thema’s willen behandelen; onze 
interesse reikt dus verder dan en-
kel ‘de Vierde Wereld’: onze aan-
dacht gaat eveneens uit naar de 
milieuproblematiek, naast bv. he t. 
woonprobleem van de caravan- 
bewoners. Wat dat laatste betreft, 
plannen we overigens een actie 
waarbij we met een caravan voor-
bij de verschillende faculteiten trek-
ken. We bieden dan een foto-
tentoonstelling aan, samen met 
koffie en koeken."

“In België zijn er zo'n 26.000 
daklozen - en zij vormen nog maar 
één aspect van de Vierde Wereld - 
: op een bevolking van 10 miljoen 
is dat toch veel.”

“Armoede is ook een algemeen 
probleem: zowel mannen als vrou-
wen, zowel jongeren als bejaar-
den, zowel migranten als autocht-
onen riskeren uit de boot te vallen. 
Het is dus heel moeilijk om ‘de’ 
Vierde Wereld een gezicht te ge-
ven. Het zijn stuk voor stuk men-
sen die op één of andere manier 
serieus pech hebben gehad. Ener-
zijds zijn er de zgn. generatie-ar- 
men en de daklozen die gewoon 
niet meer uit de miserie geraken 
die ze soms al generaties lang 
achter zich aanslepen. Anderzijds 
zijn er ook in toenemende mate 
mensen die langzaam of plots in 
de problemen raken. Ook voor die 
mensen wil VIER zich inzetten.”

“De Vierde Wereld begint 
m.a.w. een steeds grotere groep te 
worden. Uiteindelijk bestaan er 
enorm veel aanleidingen opdat 
men in de gesloten cirkel van de 
Vierde Wereld zou verzeild raken. 
In dat opzicht denk ik dan ook dat
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dit een serieus sociaal probleem 
aan het worden is.”

“We zien het ook ruimer: we 
beschouwen bv. ook bejaarden en 
gehandicapten als Vierde Wereld- 
mensen. Ook zij zijn immers vaak 
hulpbehoevend, eenzaam, kans-
arm. Op de volgende vergaderin-
gen zullen er misschien mensen 
zijn die het begrip Vierde Wereld 
nog ruimer willen zien."

Goede voornemens.

Luk: “We zijn vertrokken van 
het idee dat we enerzijds iets wil-
len doen, maar anderzijds is het 
ook zo dat we studenten zijn en dat 
we dus ‘de macht van de vijf centi-
meter' hebben. In dat opzicht den-
ken we voorlopig aan een struc-
tuur met een drietal onderdelen: 
enerzijds bepaalde activiteiten zo-
als het inspreken van teksten voor 
de Brailleliga of het opknappen 
van huisjes.”

Laurence: “Wij hebben ookcon-

tact met diverse andere organisa-
ties, zoals bv. met de Brailleliga, 
Licht en Liefde, VZW Beweging 
van mensen met laag inkomen en 
kinderen, Tele-onthaal. Op dit mo-
ment tasten we nog een beetje af: 
welke organisaties zijn geïnteres-
seerd en welke ideeën hebben die 
mensen?"

“Wij willen bovendien een soort 
van doorgeefluik zijn: wanneer 
andere organisaties mensen vra-
gen, dan kunnen wij bv. vooröman 
zorgen voor die dag. Wij kennen 
veel mensen die zich een beetje 
willen engageren. Ik denk ook dat 
er wel vrij veel mensen op ons 
initiatief zullen afkomen, maar je 
mag nooit te veel vragen van de 
mensen inzake engagement. Er 
zijn er altijd een hele boel die iets 
willen doen, maar nooit te veel.”

Luk: "Het tweede aspect is dat 
wij ook onderzoek willen doen. Zo 
bv. naar de mogelijkheden van 
mensen die van het bestaansmini-
mum leven: krijgen zij de kans om

te studeren aan de universiteit? 
Onderwijs is één van de middelen 
om uit dat circuit te geraken, om 
die vicieuze cirkel te doorbreken; 
als je die mogelijkheid niet krijgt 
dan geraak je daar niet uit. Op dat 
gebied is het wel belangrijk dat we 
ons tot de studenten richten om 
daar iets concreets rond te doen.”

“Bovendien willen we ook een 
werkgroep die actie voert rond dat 
onderzoek. Misschien een fictief 
voorbeeld : wat gebeurt er met de 
maaltijden die over zijn in de uni-
versitaire resto’s? Wordt dat voed-
sel zo maar weggegooid? De 
onderzoeksgroep zou zich daar-
mee kunnen bezighouden en naar 
andere mogelijkheden zoeken, ter-
wijl een andere groep dan actie 
zou kunnen voeren.

Laat uw hart spreken

Laurence: "De mensen die nu 
in Vier zitten zijn allemaal mensen 
die wij kennen. Wij hebben nl. naar

‘het grote publiek’ toe nog geen 
reclame gemaakt. We willen naar 
de verschillende faculteiten toe 
promotie voeren en leden werven."

“In principe zijn de leden stu-
denten -zeker in het begin willen 
we het een beetje beperken-, maar 
mensen die afgestudeerd zijn en 
interesse hebben, zijn natuurlijk 
ook welkom. Maar we zijn ander-
zijds niet van plan om elders dan 
aan de RUG promotie te voeren."

Wie de dringende behoefte 
voelt VIER een handje te helpen bij 
de realisatie van een rechtvaardi-
ger wereld, kan contact opnemen 
met Laurence Claeys, Gewad44, 
Gent of met Luk Van Baelen, 
Coupure 282, Gent Voor de min-
der geëngageerde góden onder 
ons: uw al dan niet gulle giften zijn 
welkom op reke-ningnummer001- 
1699812-60 bij ASLK.

Vos

Brood en spelenApathie?
Bentueen fin-de-siècle mens? Bent u die verveelde, lethargische 

en apathische jongeling? Is het gezellige nestje dat u gebouwd hebt 
(thuis of op kot) uw enige toevluchtsoord, een plaats waar de rest 
van de wereld niet doordringt en u dus ook niet lastig valt?

De studenten van 11.11.11. stel-
den de vraag zo: “jij ook?” Blijf jij 
ook ongeïnteresseerd kijken naar 
de problematiek in de derde we-
reld of wil je er iets aan doen? Hun 
campagne was dit jaar dan ook 
voornamelijk toegespitst op de 
bewustmaking en minder op het 
inzamelen van geld. Er zijn al zo-
veel organisaties die geld vragen 
en de student is nu ook niet de 
meest bemiddelde bevolkings-
groep.

Het programma bestond onder 
andere uit een workshop Afri-
kaanse dans en eentje over Afri-
kaanse percussie, een vertel-
avond, een studentencongres met 
een vijftal workshops en aanslui-
tend een debat over interventie. 
Het geheel werd afgesloten met 
een fuif (die het meeste volk trok: 
zo’n 400 man). Ondanks het feit

dat het niet op de eerste plaats de 
bedoeling was geld op te halen 
spreekt de eerste, voorlopige, 
schatting van zo’n 120.000 fr. op-
brengst. De 11.11.11.-ploeg is “in 
het algemeen tevreden”.

Dracula

Op 15,16 en 17 november gre-
pen velen de kans om zich vrijwillig 
te onderwerpen aan de vlijm-
scherpe naalden van de Gentse 
bio-ingenieurs (VLK) in het kader 
van hun Bloedserieus-actie, in ruil 
voor een gratis optreden van 
stemmenimitator Dirk Denoyelle en 
een fuif. Het werd een ongezien 
succes: in het totaal zeker meer 
dan 1000 gegadigden die soms 
meer dan een uur moesten aan-
schuiven. Dracula werd er bloed-
nerveus van. (Sec)

Woensdag 9 november heer-
sten de studenten - en dan vooral 
de sportievelingen onder hen - 
over het Sint-Pietersplein. Een 
korte impressie.

Wie in de loop van de namid-
dag of de avond student was en 
niets belangrijks te doen had - wie 
niet dus? - zette wel eens een 
stapje op het Sint-Pietersplein. Hij 
of zij proefde het al snel: er was 
sfeer. Geschreeuw, aanmoedigin-
gen, gelal, gebral en gezang lever-
den de perfecte geluidsband voor 
een versplinterd beeld - ja, voor uw 
bebrilde medemens is zelfs motre-
gen al gauw een uitwas van onze 
postmoderne tijden - vol blote kui-
ten, bezwete lijven, vertrokken 
smoelen, geperforeerde lichtsilo’s, 
PTT-tentjes, zwembaden, bier, 
bierbaden en... een reusachtig 
Coca Cola-blik. Het geheel kreeg 
er iets mythisch, of beter, symbo-
lisch door: ‘Coca Cola, Aquarius 
en spelen' onder toeziend oog van 
de Sint-Pieterskerk en een reuze-

blik, de Grote Broers Kerk en 
Ekonomie, een lemen mastodont 
en een grote luchtballon. Het zal 
wel een kniesoor zijn die daarover 
struikelt.

Filip Roelandt (voorzitter van 
het organisatiekomitee) gaf wat 
uitleg. Op de eerste plaats was het 
de bedoeling een sportief evene- 
ment te organiseren. De sponsors 
zijn er dan ook in functie van de 
studenten. Men wil een student-
vriendelijk en ruim programma (cf. 
praeseskamp, crazy games, fuif,...) 
aanbieden zonder dat het de stu-
dent veel geld kost. Als er toch 
winst zou zijn, wordt die vanaf dit 
jaar statutair verdeeld onder de 
vier grote organisatoren (HILOK, 
VTK, VEK.VGK). Zo wordt verme-
den dat de grote geruchtenmolen 
nog langer zal worden gevoed met 
nieuwe (echte of vermeende) mis-
bruiken. Of struikelt alleen een 
kniesoor over persoonlijke verrij-
king met de opbrengst van de 12- 
urenloop?

Sec
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Portret

Prof. Musschoot blikt terug...
Prof. dr. A.M. Musschoot, één van onze belangrijkste Nederlands-

talige literatuurcritici, hoofd van de vakgroep Nederlandse Litera-
tuur, docente Nederlandse Literatuur, Algemene Literatuurweten-
schap en Poëtica is onlangs vijftig geworden. Als verjaardags- 
geschenk kreeg zij een bundel artikelen, van eigen hand, aangebo-
den.

Schamper: “Een verras-
sing?"

Prof. Musschoot:"Ja, dat wel. 
Ik heb de bundel cadeau gekregen 
van twee mensen die momenteel 
promoveren. De een maakt zijn 
doctoraat over Van De Woestijne 
en de ander over Richard Minne. 
Zij zagen dat ik in de loop van de 
jaren nogal wat artikels geschre-
ven had en vonden het zinvol om 
die te bundelen.

Zelf heb ik daar nooit behoefte 
aan gehad, maar zij hebben me 
toch kunnen overtuigen en als te-
ken van vriendschap waardeer ik 
dat dan ook wel.

De bundel heet ‘Op voet van 
gelijkheid’ en is samengesteld uit 
artikels die in verscheidene tijd-
schriften verschenen zijn, zoals: 
‘Spektator’, 'De Gids’, ‘De Nieuwe 
Taalgids’, ‘Restant’ en 'Ons Erf-
deel’. Er zijn er ook afkomstig van 
getranscribeerde lezingen, zoals 
in Studia Germanica (uitgaand van 
de R.U.G.) verschenen. Andere 
artikels van mij, bv. uit Yang, zijn er 
niet in gekomen, omdat we streef-
den naar enige samenhang tus-
sen de artikels onderling.

Oorspronkelijk wilden ze al m’n 
artikelen die over Van De Woestijne 
handelen bundelen, maar daarin 
zaten zaken die, naar mijn gevoel, 
té voorbijgaand waren. Stukjes met 
een gelegenheidskarakter. En dus 
hebben we enkele stukjes over 
Van De Woestijne en Buysse ge-
bundeld, aangezien die uit dezelfde 
periode stammen, en aangevuld 
met recentere onderwerpen.

Schamper:" Uschrijft vooral 
literairkritische werken. Heeft U

zich nooit aan novelles of poë-
zie gewaagd? Misschien in Uw 
studententijd?"

Prof. Musschoot: ”Ja, zoals ie-
dereen van deze faculteit, zeker, 
hé?Alsje mettaal bezig bent, dan

ga je daar ook wel wat mee 
doen,hé. Toen ik studente was, in 
het middelbare onderwijs zelfs, 
schreef ik wel wat verhalen en 
gedichten, maar na de echte lees-
ervaring, de kick van het lezen van 
auteurs waar je echt plat van bent, 
dan is bij mij het inzicht gegroeid 
dat ik dat zelf schrijven beter kon 
laten, t Is dan ook vanzelf wegge-
bleven. Net zoals bij vele jongeren 
was dat een behoefte, zoals een 
dagboek schrijven, om de verwar-
ring die je om je heen ziet en met 
jezelf ervaart op te lossen. Maar 
naarmate je ouder wordt, gaat dat 
vanzelfweg. Ik schrijf nu nog enkel 
literatuurkritiek, literatuurgeschie-
denis en ook wat theorie - dit in het 
kader van het doceren. Vandaar 
ook m’n interessen in de grote 
stromingen als postmodernisme en 
poëticale opvattingen.”

Schamper: “Zijn die verha-
len gepubliceerd?"

Prof. Musschoot: “Ja, enkele 
daarvan zijn gepubliceerd gewor-
den in de schoolkrant Internos van 
het Lyceum te Gent. Ik was daar 
trouwens redacteur van (lacht).

Toen ik Germaanse studeerde, 
schreef ik vooral gedichten en één-
maal heb ik er een naar een be-
langrijk poëzietijdschrift opge-
stuurd. Het is dan niet verschenen 
en dat betekende voor mij dat het

niets was. Ik heb het toen maar 
laten varen.

Schamper: “ In het middel-
baar heeft U ongetwijfeld een 
klassieke opleiding gevolgd. Is 
daar Uw in teresse voor de litera-
tuur ontstaan?"

Prof. Musschoot: “Jaa, de be-
langstelling was er toen al. Ik heb 
inderdaad Latijn en Grieks gevolgd, 
hoewel dat toen het eerste jaar 
was dat het niet meer verplicht 
was. Er zaten toen al studenten in 
mijn jaar uit de Economische rich-
ting kwamen.

Het stond toen echter nog niet 
vast dat ik literatuur zou volgen. Ik 
heb dat pas op ‘t allerlaatste nip-
pertje beslist. Ik heb heel lang ge-
aarzeld of ik geen Geneeskunde 
of Filosofie zou gaan studeren. 
Wat uiteindelijk de doorslag heeft

gegeven dat ik Germaanse boven 
Geneeskunde verkoos, is dat de 
Germaanse de kortste opleiding 
was. Hoewel, achteraf beschouwd, 
was dit een weinig zinvol argu-
ment, aangezien ik ben blijven 
doorstuderen (lacht).

Schamper: “Waarover heeft 
U eigenlijk Uw thesis geschre-
ven?"

Prof. Musschoot: “Mijn eind-
verhandeling ging over F. Schmidt- 
Degener. Hij behoorde tot de ge-
neratie van net na de tachtigers. 
Hij was ook 'n beetje een estheet; 
hij was kunsthistoricus en direc-
teur van het Rijksmuseum te Am-
sterdam. Vandaar ookmijn belang-
stelling voor kunsten kunstgeschie-
denis. Hij was ook essayist -heeft 
veel geschreven over Rembrandt- 
en schreef ook poëzie en een to-
neelstuk: ‘De poort van Ishtar’.Dat 
toneelstuk is eigenlijk één van de 
vele bewerkingen van het Judith-
thema, waar ik later mijn doc- 
toraatsstudie aan gewijd heb.”

Scham per: “Het Judith-
thema?"

Prof. Musschoot:" Ja, mijn 
doctoraatsverhandeling ging over 
het Judith-thema in de Neder-
landse literatuur. Het is dus over 
het bijbelverhaal, Judith uit de 
Apocryfen en de bedoeling was - 
en dat is ook gelukt- om alle be-
werkingen van het verhaal die be-
staan in de Nederlandse literatuur 
te bespreken en daar een ontwik-
keling in te zien. Wat mij toen ook 
al heel erg boeide, was om dat in 
een veel bredere context te zien, in 
de cultuur en de grote ontwikkeling 
in de geschiedenis van de litera-
tuur: wat betekent die figuur voor 'n 
middeleeuwer? En ook in vergelij-
king met de plastische kunsten.

En dat is tot op vandaag zo: ik 
heb hier bv. een boek van Vera 
Hoorens, 'De eekhoornval’, wat
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een allusie is op het thema. Op de 
cover staat trouwens een afbeel-
ding van een schilderij uit de Re-
naissance erover (van Gentileschi). 
Ik heb nu nog de neiging om dat bij 
te houden, hoewel ik er niets meer 
mee doe, maar het blijft me inte-
resseren hoe zulke motieven zich 
blijven ontwikkelen in de loop van 
de cultuurgeschiedenis."

Schamper:” U bent na Uw 
laatste jaar blijven doorstuderen. 
Kunt U dat even schetsen?”

Prof. Musschoot: “ Da’s niet zo 
moeilijk, aangezien ik altijd hier 
ben gebleven. Ik ben eerst begon-
nen als navorsingsstagiaire bij het 
N.F.W.O.(Nationaal Fonds voor 
Wetenschappelijk Onderzoek), 
een fase die nu niet meer bestaat; 
nu wordt men aspirant. Toen was 
er dus nog een overgangsjaar 
waarbij je nog niet aspirant was, 
maar een onderzoeksstagiaire. In 
'69 is het programma aangepast 
geworden, in die zin dat naast A- 
colleges ook B- colleges gegeven 
werden. Daar was natuurlijk ook 
personeel voor nodig, en op dat 
moment ben ik dan assistent ge-
worden.

Die verandering had ook nog 
andere gevolgen voor de studen-
ten: in mijn tijd was men nog ver-
plicht drie talen te volgen tot de 
eerste licentie. Ik volgde dus Ne-
derlands, Engels en Duits. In de 
eerste licentie mochten we één 
taal laten vallen. Voor mij was dat 
Duits, maar ik heb in de licenties 
toch Duitse letterkunde blijven vol-
gen als keuzevak, omdat wij zo’n 
boeiende prof. hadden: H. Uytter- 
sprot. Maar in ’69 ben ik dus begin-
nen les geven, 't Was trouwens 
een heel dankbare manier. In het 
begin vond ik het moeilijk, maar 
achteraf beschouwd weet ik dat ik 
dat toen liever deed. Hetgebeurde 
allemaal in kleine groepen en niet 
in grote auditoria zoals nu.”

Schamper: “In welk jaar bent 
U dan prof geworden ?”

Prof. Musschoot: “ Ik heb dus 
m’n doctoraat in '71 afgewerkt; in 
’83 ben ik geassocieerd docente 
geworden en in ’86 ben ik Van 
Elslander opgevolgd als hoogle-
raar, die toen emeritus is gewor-
den."

Schamper: "Vindt U dat er een

groot verschil bestaat tussen de 
studenten van nu en die van de 
jaren zeventig? Zijn ze nu niet 
minder gemotiveerd?"

Prof. Musschoot:“ Ja, hierwil ik 
toch even nuanceren. Het verschil 
is inderdaad heel groot omdat de 
afstand tussen profs en studenten 
weggevallen is. Toen ik nog stu-
deerde zagen wij de prof. enkel in 
het auditorium en op het monde-
ling examen. Meer niet. Wij wisten 
dus totaal niet of dat een sympa-
thiek iemand was of niet. Jullie 
kunnen nu gerust bij een prof. aan-
kloppen en advies inwinnen of iets 
gelijkaardigs. Dat konden wij niet. 
Wij hadden geen rechten, jullie 
wel. Daarom vind ik dat jullie het 
toch gemakkelijker hebben dan wij 
toen. Ik herinner me dat ik in de 
eerste licentie op één week tijd al 
m’n examens af te leggen had. 
Zelfs eens drie op één dag. Zoiets 
kan nu niet meer. Natuurlijk zullen 
er nu nog altijd wel hier en daar 
problemen zijn, maar ik denk toch 
dat het nu veel beter georgani-
seerd is.

Ik moet wel toegeven dat ik 
liever doceerde aan de studenten 
van de generatie net na '69. Ik was

toen nog jong in ‘t vak, stond nog 
heel dicht bij de studenten en ja, 
misschien is het ook wel wat nos-
talgie...

Ik vind dat de studenten van 
toen kritischer waren; ze probeer-
den met de prof. in discussie te 
gaan. Ik vind ze nu wel wat passie-
ver, maar dat heeft ook wel wat te 
maken met het grote aantal stu-
denten. Als ik nu in kleinere groe-
pen doceer, tracht ik die kritische 
zin wel op te diepen, en dat lukt ook 
wel, maarerbestaatzo’n soort van 
gêne van: “Je doet dat niet”.

Het is zo misschien wel makke-
lijker lesgeven, maar het is minder 
stimulerend.

Schamper: “Bedankt, pro-
fessor, en, euhh, ‘n gelukkige 
verjaardag!”

De bundel opstellen ver-
schijnt eind november, is opge-
steld onder redactie van Yves 
T’Sjoen en Hans Vandevoorde 
en is uitgegeven door Studia 
Germanica Gandensia. Het kost 
850 Bef.

Aldo

Proffen lijden aan Writer’s block
Een universiteit heeft drie welomschreven taken. Ten eerste 

brengt ze onderwijs. Ten tweede doet ze aan wetenschappelijk 
onderzoek en als laatste vervult ze ook diensten aan de gemeen-
schap (zoals bij voorbeeld lezingen). Deze combinatie van factoren 
zou bevruchtend moeten werken, onder andere voor het publiceren 
van wetenschappelijke werken. Eén en ander lijkt mis te gaan.

Dit beweert althans prof. F. Ver-
bruggen. Vooreerst is er een logis-
tiek probleem. Professoren wor-
den niet meer omringd door perso-
neel die hen bijstaan in het weten-
schappelijk onderzoek. Typwerk, 
kleine verificaties moeten ze nu 
zelf doen. Maar vooral is het les-
volume enorm toegenomen. Twee-
jaarlijkse cursussen zijn afgeschaft, 
de cursus moet er aan het begin 
van het academiejaar liggen. Pro-
fessoren geven meer les en heb-
ben dus minder tijd voor onder-
zoek.

Een tweede probleem betreft 
de uitgeverijen zelf, zegt prof. Ver-

bruggen. Zij denken meer dan ooit 
commercieel: een boek mag niet 
te dik zijn en het onderwerp moet 
goed in de markt liggen. Een boek 
uitgegeven krijgen is vooral een fi-
nancieel probleem; fondsen kun-
nen die leegte niet goedmaken.

Na rondvraag blijkt dat de pro-
fessoren vooral kunnen instem-
men met het eerste probleem. Door 
de hogere eisen aan het onderwijs- 
aspect dreigen de twee andere 
taken in de verdrukking te raken. In 
het buitenland bestaat het systeem 
van het ‘sabbatical year’: om de 
zes jaar mag de prof één jaar geen 
les geven en kan hij zich volledig

toeleggen op het wetenschappe-
lijk onderzoek. (Prof Wils van de 
KUL bijvoorbeeld heeft zo’n jaar 
gekregen voor het schrijven van 
“Van Clovis tot Happart.’’). Nieuwe 
originele boeken verschijnen nog 
weinig, wel nog bundelingen van 
aanwezig materiaal, een doctoraat 
(zoals bvb. “Greep naarde Macht" 
van dr. Bruno De Wever), of een 
boekvorm van een cursus. En dit 
laatste gebeurt meestal tot grote 
ergernis van de studenten, omdat 
een boek nu eenmaal duurder is 
dan een losse cursus.

De Super Twintig

Schamper trok ook eventjes 
op onderzoek. We tikten enkele 
namen in van professoren (be-
kende en onbekende) in het Libis- 
net (CD-ROM). In onze steekproef 
werden enkel professoren uit de

Faculteiten Letteren en Wijsbe-
geerte, Rechten en Pol & Soc op-
genomen. Bij het intikken van de 
namen verscheen het aantal titels 
waarin de prof als auteur vermeld 
stond. Opgelet: daarom schreef 
die niet het boek, het kan ook een 
artikel eruit zijn, of een voorwoord. 
We geven u enkele uitschieters: 1. 
Herman Balthazar: 42 titels; 2. 
Walter Prevenier: 41; 3. E. Wy- 
meersch: 40; 4. Anne Marie Mus-
schoot: 33; 4. Ludo Milis: 33; 6. 
Jaap Kruithof: 31; 7. Helmut Gaus: 
20; 8. Rik Pinxten: 18; 9. Els De 
Bens: 13; 10. Leon De Meyer: 10. 
Anderen die in de steekproef wa-
ren opgenomen scoorden onder 
de tien. Opmerkelijke namen hier-
bij: Raymond Vervliet (8), Rudy 
Doom (5), Etienne Vermeersch (4) 
en Johan Van De Lanotte (0).

BVC
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Cours idiot

Vestibulologie
vr; enk.; evenwichtsleer.

Je hebt te veel gezopen en daarbij zie je nog het hele universum 
om je heen tollen na je vierde joint; je hebt vijf rondjes stoeltjesdans 
op of je hebt gewoon één of andere ongeneeslijke ziekte, accuut of 
chronisch, waardoor je telkens weer naast je stoel gaat zitten. Vaste 
klanten van prof. P Van Cauwenberghe.

Schamper: “Vestibulologie 
als optlevak aan het U.Z. Duide-
lijker kan bijna niet?"

Prof. Van Cauwenberghe:"Ja, 
de naam komt van ‘vestibulum’, 
synoniem voor hetevenwichtsdeel, 
of een stukje van het labyrinth dat 
zich dus in je oor bevindt. Termino-
logie, hé. Officieel heet mijn vak: 
autorhinolaryngologie ofoor-neus- 
keel. Soms gaan we wel te ver in 
die terminologie: bv. urologie is 
chirurgische nierziekten; maar als 
je als patiënt iets aan je nieren 
hebt, dan ga je niet te snel naar de 
chirurgische nierziekten omdat je 
denkt: “Ja, ‘t zal hier toch snijden 
worden." Da’s niet altijd evident. 
Ja, ik heb die term 'vestibulologie' 
aangebracht, maar ik denk eraan 
om die toch te veranderen naar 
'evenwichtsleer'"

Schamper: “ Maar het is dus 
een optlevak en geen keuze-
vak?”

Prof. Van Cauwenberghe:" In-
derdaad, ja. Vroeger waren er geen 
keuzevakken in de laatste jaren, 
maar dat is veranderd en ik 
heb'beginselen van logopedie’ 
voorgesteld, wat er ook gekomen 
is. I.v.m. stem en spraakstoorni-
ssen en zo. Dat was de eerste keer 
dat het aan gelijk welke Belgische 
universiteit gedoceerd werd. Een 
primeur, dus.

Schamper: “Wat moet ik me 
voorstellen bij aandoeningen 
van het evenwichtssysteem?”

Prof. Van Cauwenberghe: “Er 
zijn eigenlijk drie grote soorten: de 
acute, die snel opkomen en even 
snel verdwijnen; de chronische, 
die nauwelijks last geven, maar 
die toch ernstiger zijn omdat er iets 
serieus ondersteekt, en de recidi-
verende die opkomen en verdwij-
nen en weer opkomen... Weet je 
dat we eigenlijk een fantastisch

goed systeem hebben? Als om de 
één of andere reden het even-
wichtssysteem uitvalt(dus: acuut), 
dan is dat binnen de zes weken 
opgelost, zelfs al blijft het kapot. 
De hersenen nemen de functie 
over en je weet bijna niet meer dat 
je een uitval hebt, behalve in het 
donker op een oneffen terrein."

Schamper: “Is een koorddan-
ser extra goed bedeeld door de 
natuur?"

Prof. Van Cauwenberghe: 
"Neen, maar zoals ik al zei nemen

de hersenen over als er 'n uitval is 
van het systeem. Wel, een koord-
danser of balletdanseres trainen 
daarop. Zo krijgen zij inderdaad ‘n 
enorm goed ontwikkeld centraal 
deel van het evenwichtsstelsel. 
Wanneer een gewone mens tien-
maal rond zijn as draait, zal hij 
steun moeten zoeken om over-
eind te blijven. Zij niet; zij onder-
drukken alles wat abnormaal is, 
doordat zij hun hersenen erg goed 
onder controle hebben. Da's trou-
wens ook onze manier van werken 
met patiënten; enkel door oefe-
ning en concentratie kunnen zij 
werkelijk geholpen worden, niet 
door medicatie. “

De bel rinkelt. Wij kijken naar 
de professor en pakken dan ge-
willig ons boeltje op. We worden 
vriendelijk naar de deur geleid

en, van onvoorziene omstandig-
heden gesproken, stappen zo-
waar rakelings langs Mark 
Uytterhoeven! Onze speurzin 
krijgt onm iddellijk een op-
waartse stoot vanuit de lende-
nen bij het aanschouwen van 
zoveel gratieus, en gestaag 
wachten wij een half uurtje, wat 
geen verloren moeite blijkt.

Schamper: “Goeie morgen, 
meneer Uytterhoeven. Even-
wichtsstoornissen?"

Uytterhoeven:” Pardon? Ha, 
neeneen, ik heb nogal last van m'n

Prof. Van Cauwenberghe (Foto Kristof)

sinussen, eigenlijk al sinds m’n 
vijftiende en ik ben dus bij dr. Van 
Cauwenberghe in behandeling.”

Schamper: “Je hebt nog aan 
de RUG gestudeerd? Lang ver-
vlogen tijden?"

Uytterhoeven: “Ja, ik ben in 74 
begonnen. Ik heb Germaanse ge-
daan. En jaa..., ik heb een jaar 
gebist: de tweede licentie. Ik weet 
het; in de Germaanse bist men 
normaal de eerste kan. Maar ik 
niet. We waren met twee: ik en Piet 
Van Boechoute, nu conservator 
van het kunstpatrimonium van de 
stad St.-Niklaas. Maar hij deed dat 
omdat hij niet tevreden was met 
grootste onderscheiding. Hij wou 
meer."

Schamper: “En jij deed het 
omdat de profs niet..."

Uytterhoeven:“Jaja, inderdaad. 
Ik ben altijd te laat en dus ook met 
m’n lidentiaatsverhandeling, ook 
het enige waar ik uiteindelijk goeie 
punten op behaald heb. I

Schamper: “Je hebt Neder- 
lands-Engels gekozen. Laten we 
eens de proffen aflopen. ”

Uytterhoeven: “Johan Taelde-
man leverde in mijn tijd zijn docto-
raat af: de TGG toegepast op het 
dialect van Kleit, de streek waar hij 
afkomstig van is. Hij was toen as-
sistent bij Valeer Van Acker. Voor 
Nederlandse literatuur was er Van 
Elslander en Ada Deprez- een 
schattig mens. Ja, ik kon er goed 
mee over de baan. Aja, die is nu 
natuurlijk al twintig jaar ouder. Ik 
ook trouwens. Ja, ‘t gaat ongeloof-
lijk snel. En Walter Provenier, ik 
weet dat nog: donderdagmorgen 
van 9 tot 10 in auditorium E: histo-
rische kritiek. Schitterend. En 
Bolckmans (die is al dood) voor 
Wereldliteratuur. Ha, nu is dat Ver-
vliet? Die was toen assistent. En 
voor Engels Derollez, hoofd van 
Engelse taalkunde en Schrikx van 
Engelse literauur... (denkt na en 
dan haastig) ...enne John Boy, niet
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Van der Motten, hoor, maar zo één 
met een brilleke. Wij noemden die 
altijd John Boy, omdat die gelijke-
nissen had met die van die familie 
uit het Amerikaans feuilleton dat 
ze nog eens heruitzenden... De 
Vos! Jo De Vos was dat. Ze had-
den gedacht dat hij hoofd zou wor-
den van de vakgroep literatuur.

Schamper: “Nee, prof. Van 
der Motten is hem te snel 
afgeweest, maar daar weet Ik 
het fijne ook niet van. ”

Uytterhoeven: “Dan zal die wel 
een paar motten uitgedeeld heb-
ben!"

Schamper: “Heb je zelf nog 
voor Schamper gewerkt?"

Uytterhoeven: “Gewerkt is ‘t 
woord niet. Ik zat in de radio-om- 
roep toen, die berichtte in de Brug 
en de Overpoort. Van halftwaalf tot 
halfdrie riepen wij berichten om in 
de trant van:’Vanavond debat- 
avond met Vermeersch in aud. E, 
de mannen van het FK organise-
ren dit, er is een TD daar,.... en er 
is een paraplu gevonden.' Dat 
stond natuurlijk dicht bij Schamper 
dat ook in de Brug zat, en wij 
werkten dus wel samen met die 
mensen, maar ik kan me niet her-
inneren dat ik er ooit iets voor 
geschreven heb.”

Schamper: “Had je  toen ook 
al zo ’n grote mond?”

Uytterhoeven: “Niet echt. Ik 
denk niet dat ik in de Germaanse 
erg opgevallen ben, hoewel ik wel 
graag iets riep wanneer iets mis-
liep. Ik weet nog dat eens in de les

bij Deprez zij ons vertelde dat 
mensen die met een wetenschap-
pelijk onderwerp in de knoei zaten 
een oproep konden doen via be-
paalde tijdschriften aan de rest van 
het academisch personeel. En ze 
zei toen (imiteert): “Ik heb zelf bv.

enkele maanden geleden een op-
roep gelanceerd; daar is wel geen 
reactie op gekomen...” En ieder-
een begon toen te lachen en toen 
stond ik op van mijn plaats (staat 
op) en zei toen gewoon: “Maar 
toch bijzonder sympathiek!”. Ja, 
anderen hadden soms een soort 
complex van zulke zaken en dat 
had ik dus niet. Ik schold niet of zei 
niet: "LUU", ze namen me dat niet 
kwalijk. Daar had ik zo wel 't handje 
van weg.

Wat ik ook eens gedaan heb, is 
Sinterklaas gespeeld voor Ger- 
mania, maar niet zoals ‘n ander 
zou gedaan hebben: ik viel com-
pleet uit mijn rol! Zo kwam ik in het 
auditorium waar Jo Reynaert do-
ceerde en ik zette die gewoon voor 
mij op z'n knieën en die moest

meespelen en dat deed hij ook. Ik 
voelde me wel vrij zeker, want ik 
had een paar geestige teksten 
voorbereid waarvan ik redelijk ze-
ker was dat die werkten... en zo-
lang ik me aangemoedigd voel, ga 
ik door. Maar ik haalde geen sme-

rige truken uit. Ja, tot op de grens 
gaan, zoals ik nu nog altijd doe. 
Maar van het moment dat ik zie dat 
ze geïrriteerd zouden worden, hou 
ik ermee op. Ik moest trouwens 
nog examen bij hem afleggen, 
maar hij heeft daar geen misbruik 
van gemaakt om me terug te pak-
ken. ‘tWas nochtans op het randje, 
wat ik toen gedaan heb.”

Schamper: “Hoe ben je dan 
uiteindelijk bij de BRTN ge-
raakt?"

Uytterhoeven: “ Wel, omdat ik 
mijn tweede licentie moest bissen, 
had ik besloten om een extra 
licentiaatsjaar Pers en Communi-
catie te volgen. Ik zou dat over 
twee jaren spreiden, dan kon ik in 
m'n bisjaar er al enkele vakken van

volgen. Nu, daar moest ik dus 
eigenlijk weer ‘n thesis voor ma-
ken, deze keer i.v. m. sport en 
daarvoor werkte ik zowat voor de 
BRTN. En toen zei één van mijn 
bazen eens: “Luister, Mark, ge zijt 
hier nu al een tijdje en ge doet uw 
werk graag. Wij hebben hier men-
sen te kort en gij gaat nog altijd 
daar naar de universiteit, waar ge 
toch niet te veel mee bezig zijt. 
Verstaat ge mij?" En toen ben ik 
maar gestopt en ben ik bij de BRTN- 
ploeg gaan werken. Dat extra jaar 
heb ik dus niet afgemaakt, maar ik 
heb er toch nog veel van geleerd."

Schamper: “Je lijkt wel te-
vreden met je leven ?"

Uytterhoeven: “Ja, ik heb al dik-
wijls gedacht dat dit een mooi mo-
ment zou zijn om te sterven. Vanaf 
nu kan het al leen m aar bergaf gaan. 
Je wordt ouder, krijgt allerlei soor-
ten kwaaltjes, 'tkan mislopen op je 
werk en financieel,... mja, ‘tzou nu 
geen slecht moment zijn. Want zie 
je, ik hou nogal van eindigen in 
schoonheid, op een hoogtepunt. 
Dat tracht ik ook in mijn program-
ma's zo te doen. Trouwens, humor 
- toch niet onbelangrijk in m'n pro- 
dukties - moet ook zo zijn: eindigen 
op een hoogtepunt. Net zoals een 
mannelijkorgasme: jaah, jaah, jah, 
jah, ja, ja, jajajaja, jajajajajajajajjaja, 
.... aaaaaaaaaahhhhhhhhh.... en 
dan pijlsnel naar beneden... en 
dan slapen (lacht)."

Schamper: “Zo zij het!"

Aldo

Mark Uytterhoeven (Foto Kristof)

Gratis hedendaags: contradictio in terminis
Van maandag 5 t/m woens-

dag 7 december vindt in Logos’ 
Tetraeder de tweede edtie van 
het internationale Vrouwen-
festival plaats: eigentijdse mu-
ziek van en door vrouwelijke 
musici: the Bozza Mansion (be-
staande uit Deborah Richards, 
Elise Lorraine en Anne La Berge) 
en componiste Francesca Ver- 
bauwhede die eigen werken voor 
computer en synthesizer brengt 
(de 5de), de Amerikaanse violiste

Jane Henry, blokfluitspeelster 
Tomma Wessel met een korf reci-
tal en het trio Moniek Darge (die 
ookeventjes met Jane Henry mee-
speelt), Nicole Ledegen en Karin 
De Fleyt, die duo- en trio-improvi- 
saties voor viool, stem en dwars-
fluit spelen (de 6de), de Japanse 
Junko Ueda en tot slot nogmaals 
de Logos-vrouwen Karin De Fleyt 
en Moniek Darge (de 7de). Elke 
concertavond begint om 20u00 in 
de Bomastraat.

Op dinsdag 20 december is er 
een ontmoeting savond met de Ita-
liaanse componist Albert Mayr, die 
zijn werk als 'environmentale com-
ponist’ aan de hand van enkele 
video's toelicht.

Woensdag 21 december wordt 
hét concertjaar van Logos beslo-
ten met een pianorecital door de 
Braziliaanse virtuoos PauloSergio 
Guimaraes Alvares (van de Mu- 
sikfabrik) die muziek van John 
Cage en eigen werk brengt.

Schamper geeft voor elk van 
dezeconcerten 5gratisticketsweg. 
Bel maandag 5 december tussen 
12u00 en 13u00 naar Schamper 
op 09/264.70.87 voor de concert-
avond van de 5de; en bel om het 
even wanneer voor de andere con-
certen (bij voorkeur twee dagen op 
voorhand) naar hetzelfde nummer. 
Veel succes.

Tobias/ow
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Vervolg van pagina 2

en veralgemeent vanuit dat feit (in-
ductie) tot een zogezegde alge-
mene waarheid (VLAAMSE BE-
WEGING STERFT). Van bedrieg-
lijke praktijken gesproken!

Alles wijst erop dat de Vlaamse 
Beweging vandaag allesbehalve 
op sterven na dood is. De Vlaamse 
Volksbeweging, niet-partijgebon- 
den orgaan van de Beweging telt 
sinds haarradikalizering (nl. keuze 
voor een onafhankelijk Vlaande-
ren) van enkele jaren terug meer 
leden dan ooit. Na 66 jaar (!) kon 
de jaarlijkse hoogdag van de 
Vlaamse Beweging, de Yzerbede- 
vaart, dit jaar rekenen op 37.000 
aanwezigen. 'Opvallend meer volk’ 
was dan ook de commentaar van 
enkele dagbladen. Beste Kenny 
K., zal Lenny Kravitz binnen 67 
jaar nog zoveel volk bijeenkrijgen? 
Waarmee wil ik enkel wijzen op de 
hoge mobilizatiegraad van de 
Vlaamse Beweging. (En neen, U 
ziet er niet enkel hoogbejaarden!)

Te stellen dat ‘de kiezer het 
Vlaamse thema kotsbeu is’ is on-
getwijfeld opnieuw een staaltje van 
Kenny K.’s diepzinnige myste-
rieuze maar helaas totaal onnauw-
keurige en zelfs foutieve hersens-
pinsels. Hij is duidelijk de tactiek 
van het verzwijgen machtig wan-
neer hij met geen woord rept over 
die partij die naar eigen zeggen 
ook het Vlaamse -  naast het 
xenofobe -  thema bespeelt. Er 
bestaat geen twijfel over dat voor 
het Vlaams Blok het Vlaamse 
thema absoluut niet tot het ras van 
die kip met de gouden eieren be-
hoort zoals dat andere thema, maar 
kom. Als ik goed kan rekenen 
behaalden bij de afgelopen Euro-
verkiezingen die partijen die in de 
media als Vlaams-nationaal be-
stempeld worden (VB+VU) samen 
19,7% van de stemmen. Er kozen 
m.a.w. meer kiezers voor het 
'Vlaamse thema’ dan voor o.a. de 
SP (17,5%), VLD (18,4%) en 
Agalev (10,7%). Natuurlijk bewij-
zen deze cijfers niet of de kiezer 
bewust voor dat ‘Vlaamse thema' 
heeft gekozen, hoewel. Bovendien 
blijkt uit het studieboek ‘ Source 
book of the Voters’ study in

connection with the 1991 General 
Election’ van o.a. Ann Carton en 
Mare Swyngedouw dat 36,5% van 
de ondervraagde Vlamingen een 
Vlaams-nationale voorkeur heb-
ben wanneer zij antwoorden op de 
vraag of België of eerder Vlaande-
ren over alles moet beslissen. 
Opnieuw zullen deze cijfers op zich 
niet veel zeggen, maar dat veran-
dert wanneer blijkt dat dat percen- 
tagestijgt naarmate de vraag con-
creter wordt, m.a.w. naarmate de 
Vlaming in zijn geldbeurs geraakt 
wordt. Alleen met een échte fede-
rale staat, waarbij o.a. de SZ en de 
schuldenberg gefederaliseerd zijn, 
zal het voor 40% van de Belgische 
bevolking duidelijk worden dat het 
afgelopen is met het profitariaat. 
België zal dan ook voor hen niet 
meer hoeven en de liefde voor 
Frankrijk zal tot een huwelijk lei-
den. Vlaanderen -  al dan niet met 
een omgekeerde bevolkingspy- 
ramide (bronnen, Kenny K.?), wat 
eerder een probleem lijkt van de 
VOLLEDIGE welvaartswereld -  
lijkt dan eindelijk rechtte krijgen op 
wat het verdient. Een praalgraf voor 
de Vlaamse Beweging, Kenny K.? 
Nee bedankt, eerder een praal-
stoet!

Tom Van de Weghe, student 
Slavische Talen

'De beer is 
geschoten'

Een kop als “De kemel is ge-
schoten” had beter gepast. In een 
interview, zo werd mij geleerd, 
worden vragen gesteld. Als het 
slachtoffer in de politiek bedrijvig 
is, dan mogen die zelfs knap lastig 
gemaaktworden. Schampers jour-
nalist TDP denkt daar blijkbaar 
gans anders over. Jan Vermeulen 
kan blijkbaar omzeilen en orake-
len als een echte parlementariër, 
maarTDPzal nooit Wetstraat-jour- 
nalist worden. Zijn interview start 
op een gedurfde toon in de inlei-
ding, met een gerichte vraag. De 
rest van het artikel lijkt echter meer 
op een pamflet van Vermeu len zelf.

I k heb van de Deinse gemeente-
politiek misschien niet veel kaas 
gegeten, maar als een Deinzenaar 
heb ik er toch genoeg verteerd om 
me vragen te stellen bij Vermeulens 
verweer. Vooral als hij het Deinse

jeugdbeleid als motivatie neemt 
voor de verkoop van z’n vel. Het is 
toch wel net de CVP, waarbij hij 
zich zo vrolijk aansloot, die een 
degelijk jeugdbeleid al zo dikwijls 
in de weg stond. En het nieuwe 
jeugdontmoetingscentrum, dat 
door die partij als een soort rehabi-
litatie naar de jeugd toe wordt ge-
bruikt (hoewel het nodig en zeer 
welkom is), zou er zonder Jan 
Vermeulen ook wel gekomen zijn. 
Als hij daar eerder doelt op nieuwe 
mogelijkheden, die aldus ontstaan, 
dan meen ik niet dan de Deinse 
jeugd staat te popelen om die door 
hen te laten in vul len. Daar heeft hij 
het voor zichzelf verknald tijdens 
z’n verkiezingscampagne. In de 
laatste etappe daarvan kwam voor 
Deinzes populairste jeugdcafé een 
touringcar aanbollen, volgepapt 
met Jan Vermeulen-hoofden. De 
bus werd beklommen door een 
Schla-gerzanger van het achtste 
knoopsgat, een geflipte loser, rijp 
voor een Jambers-reportage, die 
met moeite zijn eigen cassette kon 
meelippen. En Jan Vermeulen be-
gaf zich glimlachend onder de ver-
bijsterde meute, alsof die hem 
dankbaarmoestzijnvoordiegeste. 
Gedurfde absurder humor? Of een 
regelrechte belediging? In elk ge-
val trokken velen de laatste con-
clusie. Ik vermoed dat Jan het gros 
van z’n vele kiezers niet onder de 
Deinse jeugd moet zoeken, maar 
eerder in de deelgemeente Leerne 
waar hij geboren en getogen is. 
Maar ik geef toe, dat kon Scham- 
per-journalist TDP misschien niet 
allemaal weten.

Frederik Van Laere 
1’ste Lic. Kunst-
wetenschappen

Naschrift TDP
Blijkbaar hebben sommigen 

de bedoeling van het gesprek 
met Jan Vermeulen niet goed 
begrepen, of misschien juist wel: 
hem zichzelf laten verstrikken in 
zijn eigen uitspraken. Uiteraard 
is er weinig tot niets over hem 
geschreven dat niet met de no-
dige zak zout (of portie humor) 
moet worden genomen. Iemand 
die zich op een dergelijke  
streberige manier op het voor-
plan plaatst, mag verwachten

dat Ie naar het eind van het 
akade-m iejaar toe opnieuw  
gekonfron-teerd wordt met eer-
dere uitspraken. Voor de volle-
digheid nog vermelden dat 
gemeenteraads- en Raad van 
Bestuurslid Ver-meulen intus-
sen op de koop toe voorzitter 
van de Sociale Raad geworden 
is. Een spijtige zaak, gezien de 
Sociale Raad een behoorlijk 
tegengewicht dient te zijn voor 
de al te liberale koers die door 
het rectoraat gevaren wordt als 
het aankom t op bijvoorbeeld een 
mogelijke pri-vatisering van de 
homes. RUG-Beheerder Dirk 
Mangeleer, ex-kabinetchef van 
Wilfried Mar-tens, heeft zijn me-
destander gevonden in de per-
soon van Jan Vermeulen. Het 
ergste valt te vrezen.

Resto’s

Beste, met dit briefje willen wij 
even reageren op de beweringen 
van Mare Bracke over de studen- 
tenresto’s. (...) Hoe het komt dat 
degenen die het dichtst bij een 
resto wonen deze het meest mij-
den, ligt voorde hand. Prijsstijgin-
gen en kwaliteitsdaling. (...)

Tot verleden academiejaar aten 
wij er (resto Overpoort, ow) af en 
toe nog een vegetarische schotel. 
Dit bestond uit zowel warme als 
koude groenten, een portie rijst of 
aardappelen, saus, en een stuk 
seitan of ‘n groenteburger. De prijs 
hiervoor was 100 frank. In septem-
ber was dit veranderd: voor een 
gewone schotel (waar minder op 
kan dan op de grotere schotels van 
vroeger) betaalden wij 150 frank. 
Daarna zijn wij niet meer langs 
geweest, tot vandaag. Na het le-
zen van 't artikel in Schamper be-
sloten we het ‘weegschaalsysteem’ 
eens uit te proberen. Ik (Kurt) be-
taalde voor 1 schep wortelen, 1 
schep frieten, en 1 groenteburger 
190 frank! Philip betaalde 235 frank, 
maar ja, hij wou ook nog ‘n cola. 
Veerle betaalde 170 frank voor een 
groenteburger met wat aardappe-
len en wortelen. De helft werd op 't 
bord gelaten, wegens niet te vre-
ten. (...)

Kurt Wullaert, Philip Bernard, 
Veerle Bruylandt.
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Freewheelen

De fietsen zijn er...
...nu nog het plan.

“Men spreekt steeds over de on veiligheid op s traat en men denkt 
dan aan roven en moorden. Het grootste gevaar op straat is echter 
de auto." Schamper sprak met Perpetuum Mobile (PM), de Gentse 
vereniging die opkomt voor de belangen van de fiets.

Vooreerst willen Manu De 
Hauwere en Ilse Bortels van 
Perpetuum Mobile enkele misver-
standen uit de weg ruimen. 
“Verkeersvrije steden bestaan niet. 
Ook fietsers en voetgangers zijn 
verkeer. Perpetuum Mobile streeft 
naar een auto-arme en leefbare 
stad. Gent is geen autostad, maar 
een fietsstad. Ten eerste is er een 
groot potentieel aantal fietsers, 
zoals de studenten. Maar Gent is 
ook een middeleeuwse stad, met 
smalle, kromme straten, die naar 
een fietsklimaat leidt.” Ook is PM 
tegen fietspaden: “Binnen de be-
bouwde kom moet er gemengd 
verkeer zijn. De straten zijn te smal 
om iedereen op zijn rijstrookje te 
steken. Met fietspaden krijg je ook 
een kokereffect, waardoor auto’s 
sneller gaan rijden. En een stip-
pellijn biedt geen bescherming, 
het geeft je een subjectief veilig-
heidsgevoel.”

Plan

Perpetuum Mobile heeft een 
duidelijk uitgewerkt fietsenplan. 
Een deel, zoals de fietsenparkings, 
is reeds in uitvoering. De actie-
groep wil een 30 km-zone in elk 
verblijfsgebied; dus binnen de 
stadsring en in de woongebieden 
van de deelgemeenten. Op de 
stadsring en invalswegen zouden 
auto’s nog 50 km per uur mogen 
rijden, maar dan moeten er wel 
gescheiden fietspaden komen. 
Ook zijn de fietsroutes prioritair. 
Daaronder verstaat PM een veilig 
alternatief voor snel en veilig fiets- 
verkeer, zoals in het buitenland,

langs de kortste weg. Auto’s kun-
nen gemakkelijker omrijden, de 
fiets heeft voorrang. PM is radi-
caal gekant tegen parkings mid-
denin het centrum. Onlangs werd 
een plan tot de bouw van nieuwe 
ondergrondse parkings bekend-
gemaakt, o.a. aan de Reep en het 
E. Braunplein. Enkel parkings aan 
de rand van de stad kunnen vol-

gens PM, en er is nood aan beter 
openbaar vervoer.

Stand van zaken

Samen overlopen we de ver-
wezenlijkingen van de vorige ja- 
ren. “Gent heeft een zeer goed 
fietsrek ontwikkeld, na een dos-
sier van ons. Ze verschijnen lang-
zamerhand in het straatbeeld, zo-
als aan het Van Duyseplein. Ten 
tweede zijn er een aantal fiets-
routes uitgewerkt, maar die zitten 
vol kwakkels. De meeste routes 
zijn op maat van de scholen ge-
maakt. Maar er is ook een route

De Sterre-Blandijnberg uitgestip-
peld. Wanneer de studenten daar 
wat meer ruchtbaarheid aan ge-
ven, zal het plan gemakkelijker uit 
de kast komen. Maar vooral, de 
ambtenarij is pro fiets geworden." 
zegt Manu , waarop Ilse vervolgt: 
“Gent heeft nu een fietsambtenaar, 
die zich full time met het fiets- 
beleid bezig houdt. Er is dus een 
gemeende interesse op het 
beleidsniveau. Belangrijk is ook 
de stimulering van de fietscultuur. 
Veel studenten onderhouden hun 
fiets niet omdat het risico op dief-
stal te groot is. Met beter onder-
houden fietsen, fiets je liever en 
meer. Ook goede fietsparkings 
vormen een absolute prioriteit. De 
stad is bovendien bezig met een 
fietsregistratie. In eerste instantie

gratis, willen ze het rijksregister- 
nummer in het frame van de fiets 
graveren. Zo is het gemakkelijker 
een gevonden fiets aan de eige-
naar te bezorgen. En er komt een 
standaardformulier voor de aan-
gifte van fietsendiefstal.”

Moeilijkheden

Er blijven nog tal van discussie-
punten. Neem nu die parkings 
midden in de stad. Men krijgt de 
indruk dat het stadsbestuur zowel 
de fietsers als de automobilisten 
wil sussen. Een duidelijk beleid 
ontbreekt. Met fietser-Burge-

meester Beke hoopte men op ver-
andering, maar er is nog Super- 
schepen Van Roeveroij. “Sas Van 
Roeveroij wordt schepen van 
openbare werken, verkeer en 
kleine middenstand. Is zoiets wel 
te verenigen?” vraagt Ilse zich af. 
“We hebben vooral de indruk dat 
hij zijn liberale achterban wat 
stroop rondde bek wil smeren. Wij 
dachten dat de burgemeester 
Beke het fietsbeleidsplan integraal 
ging uitvoeren, maar uit de eerste 
contacten blijkt dat niet evident te 
zijn.”

En dan is er nog de VTA, de 
VerkeersTechnische Administra-
tie. Dit is een dienst van de politie 
die het laatste woord heeft over de 
aanleg van straten en verkeers-
situaties. “In de VTA zitten een 
aantal zeer behoudsgezinde per-
sonen die liever tegenwerken dan 
meewerken. Ze laten liever de 
wettekst primeren op de plaatse-
lijke situatie en durven weinig 
verantwoordelijkheid nemen.” Een 
voorbeeld: de Heuvelpoort, één 
van de gevaarlijkste kruispunten. 
Er bestaan plannen (zoals het 
aanleggen van een rotonde), maar 
het probleem is geld. De stadsring 
is daarenboven een gewestweg, 
waar de stad geen bevoegdheid 
over heeft. Een kleine regeling 
aan de verkeerslichten echter vol-
staat. Voor auto's uit alle richtin-
gen rood, terwijl alle voetgangers 
en fietsers uit de vier richtingen 
mogen oversteken. Probleem is 
dat zo’n systeem bij wet niet voor-
zien is, en de stad wil het risico niet 
lopen. In Nederland kan dit wel, en 
met goede resultaten.

Tenslotte heeft PM nog drie 
tips voor elke student: (1) Zorg dat 
je fiets in orde is, kijk vooral naar je 
remmen en je licht; (2) koop een 
goed slot en maak je fiets vast aan 
een paal, keldergat, etc.; (3) denk 
eens na over je dagelijkse route, 
neem een stadsplan en kijk of er 
geen veiligere routes zijn.

BVC
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De Brug^^) =

Meer democratie
Denkdag 24 november groot succes

lt was a day In november, we wlll lt always remember. Drie jaar 
geleden ging een schokgolf door het rustig voortkabbelend Vlaan-
deren en In mindere mate België. De reden zal ondertussen wel 
bekend zijn: de opvallende doorbraak van extreem-rechts, zeg 
maar: het Vlaams Blok. Prompt kreeg 24 november een symbool-
waarde, als een dag van IJvering voorgelijke rechten, democratie en 
verdraagzaamheid, of negatief geformuleerd: tegen racisme en 
fascisme, tegen extreem-rechts en vooral tegen het Vlaams Blok. Dit 
Jaar was het niet anders.

De voorbije 24 novembers had-
den een nogal stereotiep patroon: 
een vrijblijvende betoging met veel 
kabaaien holle slogans, geen echte 
activiteit achteraf, verdeeldheid en 
naijver tussen verschillende orga-
nisaties, het pogen voor de kar te 
spannen van bepaalde politieke 
partijen... Kortom, Schamper dacht 
er al aan om het artikel van vorig 
jaar weer uit het archief op te die-
pen. Maar daar hebben STUKO 
(Studentenkommitee voor ver-
draagzaamheid en democratie) en 
Objectief 479.719 (zeg maar Ob-
jectief 1 miljoen) een stokje voor 
gestoken en -het moet gezegd 
worden- met succes. Voor Objec-
tief betekende dit in een Meeting 
voorgelijke rechten (met o.a. Afri-
kaanse dans, een debat, een dia-
reportage uit Ruanda en een anti-
racistische film) terwijl STUKO een 
heuse Denkdag organiseerde, 
gespreid o ver de Universiteitsstraat 
en (vooral) de Blandijn. Stephan 
Galon van STUKO: “De opzet dit 
jaar is tweeledig. Ten eerste verder 
werken naar vorming van studen-
ten gezien hun specifieke maat-
schappelijke positie en anderzijds 
ook de academisch overheden 
responsabiliseren. We hebben 
duidelijke afspraken gemaakt met 
Objectief, we werken samen, met 
respect voor eikaars eigenheid, 
maar we willen de zaak wat ver-
breden: gelijke rechten maar ook 
gelijke kansen. Te beginnen met 
een discussie, zodat de studenten 
zelf over de problematiek kunnen

nadenken en de kennis van de 
denkdag kunnen verspreiden." Fijn

dat de onderlinge meningsverschil-
len overboord werden gezet en de 
krachten gebundeld, ook voor de 
fakkeltocht die ‘s avonds op het 
programma stond.

Denkdag

Uit de veelheid van debatten 
en lezingen pikken we enkele op-
merkelijke zaken. We beginnen de 
dag met de lezing van prof. 
Commers om 9 uur in de Uni-
versiteitsstraat. Reeds bij aanvang 
werd afstand genomen van het 
vermelde thema 'stemrecht voor 
immigranten’ om ditte behandelen 
als ‘stemrecht voor de ander’. Want, 
aldus prof. Commers, er bestaan 
geen vreemdelingen of migranten, 
alleen vreemdgemaakte bevol-
kingslagen. Dit moet men zien bin-
nen een wereldkapitalistisch ka-

der, met z’n cultuur van tevreden-
heid van de gegoede midden-
klasse, dat blijkbaar nood heeft 
aan dergelijke vreemdgemaakte 
lagen. Of, dixit prof. Commers: 
“Men is altijd de jood van iemand, 
en zeker van de rijkswacht.” Pas 
als personen zijn vreemdgemaakt 
vragen we ons af zullen we ze 
stemrecht geven, al dan niet na 5 
jaar. Door over stemrecht voor mi-
granten te spreken blijft men dus

steken in die uitsluitingsredenering 
en wordt ditzelfs sterker. Men moet 
die exclusie dus overstijgen om te 
komen tot stemrecht èn stemplicht 
voor allen die daadwerkelijk sa-
menleven.

Gelijkaardige geluiden vielen 
ook te horen bij Jef Verschueren, 
auteur van het boek Anti-Racisme, 
in de Blandijnberg. De anti- 
racismebeweging, met het artifi-
ciële begrip vreemdeling, is nog 
grotendeels gebaseerd op een 
homogeneïsme-ideologie, wat ze-
ker niet positief is voor migranten 
en racisme zelfs institutionaliseert. 
Iets wat zeker moet bedacht wor-
den als men over racisme en anti-
racisme spreekt.

Een publiekstrekker was het 
debat over vrijheid van meningsui-
ting, gemodereerd door prof.

Prevenier, maar die was wel zo 
handig geweest om het te kaderen 
binnen zijn les, zodat alle eerste-
jaars auditorium E overspoelden 
Conclusie, reeds na vijf minuten, 
was dat er een zo groot mogelijke 
vrijheid moet zijn, doch een zekere 
waakzaamheid t.a.v. ondemocra-
tische bewegingen nodig is. Het 
debat met de professoren De Ley, 
Commers, Raes en Mortier over 
‘hoe democratisch is onze demo-
cratie?’ was ook behoorlijk suc-
cesvol. Men was het erover eens 
dat het zeker niet wenselijk zou 
zijn om het Vlaams Blok te verbie-
den, maar hoe stemrecht voor mi-
granten praktisch georganiseerd 
moet worden, gezien het natio- 
naliteitsprobleem, was minder een-
voudig.

Kruithof, Kruithof,...

Een spijtige zaak was de afwe-
zigheid van Mare Laquière, gees-
telijke vader van het non-dis- 
criminatiepakt voor het onderwijs, 
die van z'n studiecentrum VCIM 
niet mocht komen spreken omdat 
z’n standpunten te controversieel 
zouden zijn. In zijn plaats kwam 
Hugues Vandegehuchte, mede-
werker van het stedelijk PMS-cen- 
trum, die pleitte voor een demo-
cratischer onderwijs, toegankelijk 
voor alle lagen van de bevolking, 
zowel op het gebied van school-
keuze als qua toeganke-lijkheid 
van de leerstof. Een complexe pro-
blematiek waar het laatste woord 
nog niet over gezegd is.

Maar top of the bill was toch 
prof. Kruithof. Aanvankelijk gepro-
grammeerd in auditorium D, moest 
wegens overrompelend succes 
uitgeweken worden naar audito-
rium E. Het was dan ook de moeite: 
op een heldere en overzichtelijke 
wijze legde prof. Kruithof het eco- 
nomisch-kapitalistisch wereld-
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systeem bloot dat aan de basis ligt 
van extreem-rechts. Jammer dat 
maar 1 uur voorzien was, maar 
voor de geïnteresseerden: prof. 
Kruithof geeft elke dinsdag les in 
de Dunantlaan (PPW) van 10u30 
tot 12u30, dit in auditorium 2.

Fakkel doorgeven

De Denkdag werd afgerond met 
een fakkeltocht van het S t -  
Pietersplein naar de Korenmarkt. 
De opkomst was eerder teleurstel-
lend, zo’n 250 man, maar was ook 
een verademing: geen schreeu-
werige toestanden of holle slogans, 
geen extreem-linkse coup, inte-
gendeel. Het was een stille, inge-
togen optocht zonder incidenten. 
Men kan z’n bedenkingen hebben 
bij het nut van dergelijke betogingen 
of optochten, laten we het eerder 
symbolisch zien, het is toch nuttig 
dat men voor z’n opvattingen durft 
op te komen. En men mag dan wel 
beweren dat een deel van het 
politiekorps racistische of fascisti-
sche trekjes zou hebben, feit is dat 
ze toch op elke betoging voor 
verdraagzaamheid en democratie 
trouw aanwezig zijn.

Conclusie

Ook organisatorisch stak het

geheel voortreffelijk in elkaar. Wel 
kan men van een zeker over-
aanbod spreken, terwijl de activi-
teiten in de Universiteitsstraat wat 
verweesd aan het geheel hingen 
en duidelijk minder succes had-
den. Toch proficiat aan de organi-
satie en vooral dan aan de vele 
vrijwilligers.

En als we ons dan toch aan een 
voorzichtige conclusie willen wa-
gen, is het de duidelijke roep om 
meer democratie. Niet alleen poli-
tieke rechten, maar ook meer kan-
sen , vooral op het econom isch vlak. 
De grote opkomst bewees dat de 
problematiek leeft onder de stu-
denten, hoewel er reeds veel over

gezegd is. De bedenkingen rond 
de anti-racistische beweging zelf 
waren revelerend, terwijl ook de 
klemtoon meer en meer komt te 
liggen op het economische aspect 
dan op het politieke Misschien 
volgend jaar een Doedag?

Nico Vandenabeele

Ophra ophra
Momenteel is het niet meer mogelijk zich te abonneren op de 

Gentse Opera. Voor wie toch nog een voorstelling wil bijwonen 
resten er twee mogelijkheden: de losse kaartenverkoop én/of een 
lidmaatschap van Cherubino, de jongerenvereniging van de opera.

Niettegenstaande de vele ge-
ruchten die het tegendeel bewe-
ren kan je het ganse jaar losse 
kaarten kopen. Deze losse kaar-
ten (van 250 tot 2100 BF) zijn 
telkens beschikbaar één maand 
voor de première van de verschil-
lende opera’s. Doordat de proto-
collaire plaatsen niet worden inge-
vuld, of doordat een contingent 
kaarten terugkeert, worden soms 
op de dag en avond zelf nog kaar-
ten aangeboden. Het houdt na-
tuurlijk een zeker risico in om tot op

de avond zelf te wachten, maar de 
kans bestaat dat er dan zeer goede 
plaatsen vrij zijn.

Eén van de voordelen van een 
lidmaatschap (250 BF) van Cheru-
bino, de jongerenvereniging van 
de Vlaamse Opera, is de mogelijk-
heid om de voor-generale repetitie 
bij te wonen. De voor-generale re-
petitie is een volledige opera (met 
kostuums, decors, dus geen 
concertante) vooreen beperkt pu-
bliek waarbij de regisseur nog af 
en toe tussenkomt. Enerzijds is

het interessant het werk in ontwik-
keling bij te wonen, en anderzijds 
is het een goedkope formule om 
operavoorstellingen bij te wonen. 
De voor-generale repetitie mist wel 
voor een stuk de “magie” van de 
opera. Cherubino organiseert ook 
voor haar leden interessante le-
zingen , bezoekjes achter de scher-
men, ontmoetingen metregisseurs 
en zangers, relatief goedkope uit-
stapjes naar buitenlandse opera-
voorstellingen e.a. M.a.w. een com-
plete onderdompeling in de opera- 
wereld.

Dit seizoen

Dit seizoen zijn Jevgenij Onegin 
van Tsjaikovsky en Madame But-
terfly van Puccini de aanraders 
voor de operaleken onder ons. 
Jevgenij Onegin (november) oogt

visueel heel sterk en was een van 
de succesnummers in 1990. De 
bekende barokopera Madame But-
terfly (december) krijgt een hyper-
moderne regie. Voor de echte 
operaliefhebbers zijn DerPrinzvon 
Homburg van Hans Walter Henze 
(maart) en een jeugdwerk van 
Wagner in concertante uitvoering, 
Reinzi (april), de toppers van dit 
seizoen. Met Roméo et Juliette van 
Gounoud (januari) pleit de Vlaamse 
Opera vooreen opwaar-dering voor 
het doorgaans geringschattend 
beladen Franse repertoire. En tij-
dens de examens heeft iedereen 
tijd zat voor de vier uur durende 
barokopera Don Carlo van Verdi 
(juni) Info: Schouwburgstraat 3. 
Cherubino 09/223 06 81 (Ingeborg 
Mertens)

G.P.
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Interview

Leer Nederlands spreken!
Er zijn In Genteen aantal personen, studenten en ex-studenten, 

die zich bezighouden met wat zij noemen: ontwikkelingshulp in 
eigen stad. Een dubbel gesprek: enerzijds met dhr. Sam Degraeve, 
licentiaat Germaanse talen, en anderzijds met enkele studenten van 
de RUG die niet beroepshalve werken.

Sam: “Ik geef les aan migran-
ten op de Bargiekaai. Ik vind dat 
fantastisch, dat die mensen Ne-
derlands willen leren. Eigenlijk is 
het voor die Turken en Marokka-
nen nog het beste dat ze Neder-
lands leren, zo kunnen ze gemak-
kelijker naar het Frans overstap-
pen. Wantje hebt er heel veel die 
hier al dertig jaar wonen en enkel 
Frans kunnen. Daarom moet dat 
ten zeerste aangemoedigd wor-
den. Want als er al over migranten 
gesproken wordt, gebeurt dat via 
het Vlaams Blok. Couleur Locale 
probeert daar wel iets aan te ver-
helpen, maar dat komt eerder pa-
thetisch over, vind ik. Dat is dus het 
positieve aspekt: de wil om Neder-
lands te leren."

Schamper: “En het negatieve 
aspekt?”

Sam: “Hetmoeilijke daaraan is, 
maar dat geldt voor alle onderwijs, 
denk ik, dat die groepen te ge-
mengd zijn. In mijn klas zitten 
Bosniërs, Turken, Argentijnen, Ita-
lianen, Marokkanen, Afrikanen... 
Aangezien zij allemaal in niveau 1 
zitten, hebben zij nul komma nul 
voorkennis van het Nederlands. 
Je kunt zelfs niet zeggen: “Begrijp 
je het?” want dat begrijpen ze niet. 
Dat leidt dus wel tot existentiële 
problemen. Daarbij komt datje als 
leraar niet altijd de Nederlandse 
taal met de hunne kunt vergelijken 
om iets te verduidelijken, want dan 
zou je zelf al een taal of zeven 
moeten spreken. Wat ook tot pro-
blemen leidt, is dat je met een 
grote groep zit: 40 man van ver-
schillende nationaliteiten, dat be-
vordert het intensief werken niet

zo... De cursus die gegeven moet 
worden, krijgen wij van hogerhand, 
en daarin wordt per thema ge-
werkt. De nadruk ligt vooral op het 
communicatieve aspekt. Maar dat 
vind ik zever. Als je ze praktische 
zinnetjes aanleert (bv. de weg vra-
gen,een broodkopen), ishetenige 
resultaat dat ze het van buiten 
leren. Dat is toch waanzin? 't Is

zoals die spreuk van Unicef die 
zegt: "Geef ze geen vissen, maar 
leer ze vissen.”. Vandaar dat ik er 
bijna constant de grammatica bij 
betrek, zodatze tenminste zelf zin-
nen kunnen bouwen. Waar je ook 
altijd moet op letten, is datje niet te 
snel denkt dat die gasten simpel 
zijn omdat ze zich gebrekkig uit-
drukken. Niets is minderwaar: ze 
zijn meestal heel intelligent. Stel 
jezelf maar eens hun plaats."

We zijn in de klas van Sam 
geweest en hebben daar een 
praatje gemaakt met enkele leer-
lingen. Het zijn vooral volwas-
senen die hopen door het Ne-
derlands te beheersen een gro-

tere kans te maken op te- 
werstelling. Ik vroeg het aan een 
Argentijn, die zich al heel be-
hoorlijk uitdrukt in het Neder-
lands, Rodolfo Canessa.

Rodolfo Canessa: “Ik hou het 
niet alleen bij de lessen om me te 
oefenen. Ik tracht zoveel mogelijk 
te spreken; op straat, in de win-
kels, overal... Ik probeer en pro-
beer. Ik zou willen m'n chauffeurs- 
certificaat behalen. In Argentinië 
was ik leraar Spaans en geschie-
denis, en ik had ook mijn chauf- 
feursdiploma. Ik hoop gauw werk

te vinden en goed geld te verdie-
nen."

Annelies, Katia, Stefan, Mach- 
teld en Steven zijn vijf studenten 
die sinds twee jaar Nederlands 
geven aan migranten. Anders 
dan Sam gebeurt dit volledig op 
vrijwillige basis. Idealisme leeft 
nog!

Annelies: “Sowege heeft twee 
jaar geleden een werkingsas ge-
houden rond het integratiebeleid 
van Paula D’hondt. Omdat we 
concreet wilden werken, zijn we 
naar het integratiecentrum Beraber 
in de Sleepstraat gestapt. Iemand

van dat centrum had contact met 
enkele Turkse families, en op aan-
vraag van die persoon zijn wij Ne-
derlands beginnen geven aan de 
kinderen van een familie. Die va-
der wou nl. dat zijn kinderen de 
concentratieschool zouden kunnen 
verlaten. Hij vond dat ze op een 
gewone school een beter onder-
wijs zouden genieten. We zijn met 
drie begonnen, maar stilaan 
groeide de groep kinderen en dan 
zijn automatisch de begeleiders 
vermeerderd.

Dit is nu het derde jaar en we 
werken met vijf. We werken voor 
geen enkele organisatie. Het is 
puur op vrijwillige basis. Er zijn wel 
contacten met integratiecentra, om 
elkaar aan te vullen. Wij geven 
twee maal drie uur les in de week 
en daarvoor hebben we een over-
eenkomst gesloten met De Poort, 
Beraber en De Brug: we kunnen 
daar lokalen gebruiken, want ons 
kot voldoet niet meer.”

Katia: “Momenteel telt de groep 
21 kinderen, waarvan zeven 
nieuwe sinds dit jaar. De leeftijd 
varieert van 4 tot 14. Vandaar dat 
de manier van lesgeven ook aan-
gepast wordt. Met de kleinsten 
werken we per thema: de markt, 
sport,... We nemen ze dan ook 
eens mee naar de markt. Bij hen 
werken we vooral op het spreek- 
aspect: we stimuleren ze zoveel 
mogelijk in die richting. Met de 
ouderen werken we nog anders: 
die worden heel dicht begeleid bij 
hun huiswerk. We trachten ook, 
door het contact met hun school, te 
anticiperen op hun lessen, zoda-
nig dat ze een basis hebben en 
gemakkelijker kunnen volgen."

Vervolg op volgende pagina
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Nooit voorheen gehoorde E- akkoorden.
De literaire avond van Silhouet ’

Het voorgestelde programma bestond uit twee delen: het voor-
programma werd gewijd aan werk van studenten, terwijl in het 
hoofdprogramma enkele namen van de Nederlandse Poëziescène 
kwamen voorlezen uit eigen werk. Het geheel werd gepresenteerd 
door Piet Piryns, die geen blad voor de mond nam. Luc De Vos 
(Gorki), toen half mens, half lijk, murmelde enkele liedjes ter aankon-
diging van de ‘hoofdbrok’.

Omdat vorig jaar al in discussie 
getreden werd met ‘de grote men-
sen van de poëzie’, leek het me 
interessant de klemtoon te leggen 
op de beginnende talenten (?).

“Sebastiaan 
de spin...”

De eersten die op het podium 
verschenen, bleken allemaal tot 
het genootschap ‘Poëzieavonden’ 
te behoren. Zij brachten elk hun 
ding, en het was natuurlijk aan de 
aanwezige om een oordeel te vel-
len. Nogal clichématige thema's 
en verwoordingen vonden er hun 
weg, wat misschien te wijten was 
aan de jeugdgheid van het gezel-
schap, maar er zaten evengoed 
verrassende stukjes tussen. Stuk-
jes die via een grappige pointe het 
aloude thema Liefde wisten op te 
cfirken.

Koen Matthijs: Zomerchoco. 

Zomerchooo
Onze liefde was als slappe choco: 
voor ik iets van je proeven kon 
had het al geen zin meet; 
je was me ontglipt, zomaar, 
als slappe choco.
Dat jij 'm smeerde was het geval niet: 
ik wachtte gewoon te lang en mis-

schien
trachtte jij wel uit aOe macht rond 

m'n mes te blijven hangen,
{je weet zendingen niet met choco) 

maar
nü we geen contact meer hebben, 
vraag ik me af of ik je niet beter nog wat 
in de kou had laten staan.

“Goedenavond. Mijn naam is 
Maarten Goeghebeur. Bent u 
klaar voor poëzie?" Zo kondigde 
de pretentieuze student Woord-
kunst van het Conservatorium zich-
zelf aan. Maar, terecht. Hij liet ons 
niet in de kou staan:

DeHousetaa

DeHousefan
Dit is het verhaal van de man 
die niet zonder house kan 
Overal waar hij gaat 
of staat
en de muziek niet keihard bonkt 
terwijl hij naar die vamp daar lonkt. 
Slaat hij zonder veel misbaar 
z'n kop tegen een cocktailbar.
Zo'n man maakte ook veel kabaal 
door met Z'n kop te bonken tegen 

onze lantaarnpaal. 
Eendeukishefgevdgvandezedreun. 
Maar toenbezorgdedie paal hem erg 

veel steun
Dus als u ooit een housefan met een 

buk ontmoet,
geef dan blijk van grote moed.
En druk hem met grote spoed 
tegen het hart zoals het moet 
En hij via Z'n oren 
uw dreunend hart kan horen.

De tweede strofe

Kerstliederen op spiritistische 
wijze vormden de missing link tus-
sen het voorgaande en de uitslag 
van de poëziewedstrijd. Belgacom, 
zo heet de groep zichzelf, ver-
toefde in Zeppelinistische sferen. 
Mooi. En toen kwamen eindelijk de 
laureaten van de wedstrijd met

maar liefst vijf eerste plaatsen. 
Poëzie en kortverhalen, van jong 
en oud hoorden erbij. Een valse 
start van An Schepens luidde dit 
in. Onze weleigenste redacteur, 
Kenny Knecht rondde af. Profi-
ciat!

De organisatie verdient toch 
een slecht punt voor de afsluiter 
van het voorprogramma. Twee 
‘wannabee’ rockers verdwaalden 
in hun eigenste labyrinth van twee 
gitaarakkoorden. Of het was ge-
speeld (wat dan ook heel goed 
was), of het was duidelijk een duo 
dat voor het eerst een gitaar van

minder dan twee meter afstand 
benaderde. Slecht! Slecht!

Vervolgens luidde Piryns het 
hoofdprogramma in onder de woor-
den: “En nu serieus."Aangezien ik 
die vent voor geen haar meer ver-
trouwde heb ik wijselijk de deuren 
achter me gesloten. In de gang 
vroeg ik nog naar Luc De Vos z’n 
mening op het eerste deel, waarop 
hij iets antwoordde als :"....’k hou 
wel van zotte wijven (An Sche-
pens)....en leve de intellectualis-
tische jeugd..."

Aldo

Vervolg van vorige pagina

Schamper: “Hoe hebben 
jullie eigenlijk het geheel aan-
gepakt? Ik kan me voorstel-
len dat het niet zo evident is?"

Annelies: “We hebben ons 
op voorhand natuurlijkechtgoed 
geïnformeerd aangaande les-
structuren, pedagogische bena-
dering en dergelijke. Dat vergde 
heel wat werk, maar we zijn er 
zonder kleerscheuren door-
geraakt. Onze kast steekt dan 
ook vol informatie."

“Oorspronkelijk werkten we 
met leeftijdsgroepen, maar toen 
begonnen de niveaus al te erg 
te verschillen en werd het stil-
aan onhoudbaar op die manier 
verder te werken. We hebben 
dan een nieuw systeem uit-
gedokterd waardoor we nu een 
half uur tot een uur per leerling 
kunnen besteden. Het is dus 
nog heel intensief, maar iets 
minder lang. Voorheen spen-
deerden we zo’n twee uur per 
groepje. Het voordeel van de 
nieuwe manier, de individuele, 
is datje goed kan inspelen op de 
kennis van het kind, op zijn ge-

moedstoestand van die dag
enz..."

Schamper: “En de resul-
taten na twee jaar?"

Katia: “Er is duidelijk een 
vooruitgang geboekt. Er zijn nu 
al kinderen die van de con-
centratiescholen af zijn en on-
derwijs volgen aan een gewone 
school, omdat ze het Neder-
lands meester zijn.”

“Wij zijn van plan om ermee 
door te gaan, maar hopen ook 
dat er reactie komt van andere 
studenten die denken dat ze 
daar ook willen aan meewer-
ken. Zij kunnen dan al ons 
voorbereidingsmateriaal gebrui-
ken en zelf met een groepje 
starten. Daarbij komt dat, aan-
gezien wij voor geen enkele or-
ganisatie werken, wij niet aan 
verantwoordelijkheid en verze-
keringen gebonden zijn. Als er 
dus studenten geïnteresseerd 
zijn, kunnen zij altijd naam en 
adres en ‘n kleine uitleg op pa-
pier bij André binnensteken 
(eerste verdieping in De Brug)."

Aldo

Pagina 17



Thesis

Hoe een thesis geen nachtmerrie wordt.
Een thesis zuigt u niet uit uw duim, dat weet zelfs een baby al. 

Meestal komt het er op aan de Juiste bronnen te vinden. Info en 
boeken vindt u In overvloed In archieven en documentatiecentra. Wij 
overliepen voor onze Schamper-lezers de belangrijkste In Gent.

In Gent zijn er twee belangrijke 
publiekrechterlijke archieven: het 
Rijksarchief en het Stadsarchief. 
Het Algemeen Rijksarchief, 
Geraard de Duivelstraat 1, her-
bergt alle archieven en centrale 
instellingen van Vlaanderen en van 
rechtbanken, besturen, instellin-
gen, families, particuliere perso-
nen en private verenigingen waar-
van de woonplaats of de zetel ge-
vestigd was of is in het grootste 
gedeelte van de provincie Oost- 
Vlaanderen. Concreet vindt u hier 
archieven van kerkelijke instellin-
gen, publiekrechterlijke instellin-
gen, notariële archieven, archie-
ven van families, personen, bedrij-
ven enz. Het Stadsarchief Gent, 
Abraham straat 13, beperkt zich tot 
de stad Gent. Er bevinden zich 
documenten die in het verleden 
door de verschillende administra-
tieve en technische diensten ver-
leend zijn. U vindt hier vanalles: 
demog rafi sche, fiscale, e lecto rale, 
sociale, politionele, militaire, admi-
nistratieve bronnen, bronnen in 
verband met het gemeentebeleid, 
handel, industrie, openbare wer-
ken, vervoer, landbouw, onderwijs, 
cultuur, godsdienst en nog veel 
meer. Maar let wel, in het Stads-
archief Gent vindt u enkel docu-
menten van Gent. Zoekt u iets van 
bv. Kortrijk, dan moet u naar het 
stadsarchief aldaar. Naastgewone 
archieven zijn er in het Stadsarchief 
Gent ook drukwerken, filmmate-
riaal en een bibliotheek.

Heeft u uw gading nog niet 
gevonden, geen probleem, er zijn 
nog tal van documentatiecentra: 
bv. het AMSAB. Dit is het Archief 
en Museum van de Socialistische

Arbeidersbeweging, gevestigd in 
de Bagatten straat 174. Het verza-
melt en beheert geschreven, ge-
drukte en audiovisuele documen-
ten en materiële relicten uit het 
verleden en heden van de socialis-
tische beweging in Vlaanderen. 
Archieven dus van de BSP, SP, 
ABVV, het Nationaal Verbond van 
Socialistische Mutualiteiten, Co- 
dep, culturele organisaties enz.. 
Ook archieven van belangrijke 
socialistische personaliteiten wor-
den bewaarden zelfs progressieve 
organisaties zoals VAKA, OXFAM 
en vredesbewegingen vindt u hier 
terug. Daarnaast is er een ruime 
bibliotheek, een foto- en film-
collectie en iconografische wer-
ken. Het AMSAB doet ook aan 
onderzoek en heefteen museum. 
Dezelfde organisatie, maar dan

voor de liberale zuil, bevindt op het 
Kramersplein 23. Dit Liberaal Ar-
chief verzamelt alle documenten 
rond het liberalisme, legt een bibli-
otheek aan, doet aan onderzoek 
en geeft boeken uit. Tussen haak-
jes, ook de katholieken hebben zo 
een documentatiecentrum, het 
KADOC, maardatiswel in Leuven.

Ook bij banken kan je terecht. 
Alle grote banken zoals de Gene-
rale, BBL, KB... bieden aan hun 
studerende klanten zo’n service 
aan. Handeltt je thesis over een 
financieel, sociaal of economisch 
onderwerp, dan klop je best eens 
bij hen aan. Ze hebben een docu-
mentatiecentrum met een uitge-
breide verzameling boeken, arti-
kels en samenvattingen.

Voor de meer poëtische zielen 
onder ons: zij kunnen niet alleen 
terecht in de Universiteitsbiblio-
theek of de Stadsbibliotheek. Ook 
het Poëziecentrum (Hoornstraat 
11) heeft een documentatie- en 
informatiecentrum. Er is een bibli-

otheek van 12000 titels, een afde-
ling vol tijdschriften en een derde 
onderdeel met circa 4000 docu- 
mentatieknipselmappen.

Tot slot, mogen we het Archief 
van de RUG niet vergeten, Sint- 
Pietersnieuwstraat 25. Ook hier 
het reeds bekende verhaal: een 
archief over de academische en 
administratieve faculteiten, univer-
sitaire verenigingen, privépapieren 
en het studentenarchief vol affi-
ches, tijdschriften, brochures, pam-
fletten... Daarnaast zijn er de ver-
zamelingen foto’s, plannen, diplo-
ma's, films en een bibliotheek. Ook 
hetARUG organiseert tentoonstel-
lingen en publiceert.

Handelt uw thesis echter over 
de DNA-structuur van het tweede 
gen op het veertiende chromosoom 
van voor het eerst zwangere zeu-
gen, dan bent u nog niet veel ge-
holpen. Maar daarvoor verwijs ik 
graag naar de reeks "Antithesis".

BVC.
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Boek & P laat

Naar het derde millenium
De uitdagingen van de 21ste eeuw in 280 stellingen.

Wat zal de toekomst ons brengen, en hoe kunnen we die zo 
gunstig mogelijk laten verlopen? Dat is ongeveer het uitgangspunt 
van het nieuwste - en alweer afgrijselijk lelijk uitgegeven • boek van 
professor Fernand Vandamme van de vakgroep Wijsbegeerte en 
Moraalwetenschap aan de RUG.

Hoe dienen we ons te organi-
seren, hoe te arbeiden, hoe op te 
leiden, hoe onderzoek te plegen, 
maar ook hoe te communiceren 
als individu, als groep, als journa-
list, enzovoort. In dit laatste 
perspektief werd aan een aantal 
'prominenten’, vooraanstaande 
politici, kunstenaars, literatoren en 
onderzoekers gevraagd om in een 
beperkt aantal lijnen hun visie op 
het maken van onze toekomst weer 
te geven. Prof. Dr. Walther Fiers 
schetst het grote probleem van de

ruimtelijke opvouwing van poly- 
peptideketens; JefGeeraerts heeft 
het alwéér niet over roze trutjes, of 
toch weer wel: hoezeer het AIDS- 
virus dat het hoofdpersonage van 
zijn koloniale romans mee hielp 
verspreiden, fundamenteel wordt 
onderschat, naast “verschrom-
pelde” relaties. Ons trof voorna-
melijk zijn droom ooit nog eens op 
(...) Venus te mogen rondwande-
len. Verhofstadt tekent hier de 
krijtlijnen uit voor zijn vijfde 
hamburgermanifest, terwijl Bert

Anciaux al vast voor het nageslacht 
wordt bewaard. Onevenwicht, 
duale samenleving, en individua-
lisme scoren hoog in het trefwoor-
denregister.

Daarnaast word in 280 vrij be-
knopte, maar uitdagende stellin-
gen geformuleerd hoe en wat ge-
daan dient te worden om een be-
tere, menswaardige, verantwoor-
delijke wereld in harmonie te reali-
seren. Zeer uiteenlopende vraag-
stukken en stellingen worden be-
handeld die uiteindelijk voor de 
goede waarnemer wel geïnterre- 
lateerd zijn. Ze hebben allen te 
maken met de opbouw van Struk-
turen die dynamiek ontwikkelen, 
mogelijk maken en ondersteunen 
zonder een keurslijf, een dwang-

buis te worden. Sommige stellin-
gen worden niet eens aan een - 
laat staan grondige - analyse on- 
d e rw o rp en .

Twee stukjes in het bijzonder 
droegen in beginsel onze interesse 
weg: heteersteoverwetenschaps- 
beleid/politiek aan de universiteit, 
het tweede over de organisatie 
van universitair onderwijs, onder-
zoek en ontwikkeling. Ware het 
niet dat deze vervallen in een een-
voudig opsommen van een reeks 
stellingen an sich, zonder enige 
verantwoording. “Wetenschappe-
lijk pluralisme betekent geen sub-
jectivisme of arbitrariteit.” Kortom, 
een leuk citatenboek.

TDP

“De bloemen floten dat het geen naam had”
Schamper geeft 5 CD’s weg!

De Gentse formatie De Schedelgeboorten was tijdens de jongste 
Gentse Feesten de relevatie van de Spiegeltent. Zopas werd hun 
debuut-cd ‘Strofisch-Gevarieerd’, derde uitgave en produktie van 
muziekuitgeverij De Schaar, aan de pers voorgesteld.

“Een eerste ceedee, zeventien 
uithetleven gegrepen Nederlands-
talige strofisch-gevarieerde liede-
ren, zes schedels om te koeste-
ren. Netniet genomineerd voor het 
Eurosongfestival als vertegen-
woordiger van Luxemburg. Dat 
moeten De Schedelgeboorten 
zijn.”, aldus de persmap. Het zootje 
ongeregeld dat full-time absurd 
staat te wezen, bestaat uit drie 
zangers, een fenomenale zange-
res (de Amerikaanse Cindy Barg; 
die naar mijn bescheiden mening 
net iets te weinig aan bod mag 
komen) en twee gitaristen.

Over hun eersteling kunnen we 
kort zijn: het betreft een bundeling 
van zeventien ‘liederen’ die elkaar 
inzake absurditeit naar de kroon 
steken en die ons onderhouden 
over op het eerste gezicht heel 
banale onderwerpen die toch zo 
heftig Het Leven Zelve blijken te 
zijn. “Pinten drinken nachten lang/ 
masturberen op ‘t behang /  men-
sen slaan gewoon op straat/‘k ken 
ze niet, maar ik ben kwaad /E n op 
alle meiden zitten / is  het liefde, is 
het haat ? /dagen lang alleen maar 
pitten /  ‘k lig in bed tot ‘s avonds 
laat! /  Baja, da mag al es /  da mag

al es, da mag al es /A ls 't maar niet 
alle dagen is /  dan mag da es! /  
Alleen de vrijdag is er v is ..."

Live maken De Schedelge-
boorten, uitgedost als je reinste 
nachtmerrie, er hoedanook een 
carnavalesk feest van. Wie veilig-
heidshalve toch eerst de CD eens

wil uitproberen, stuurt als de blik-
sem een kaartje naar Schamper 
met een correct antwoord op de 
vraag waarditgefliptanachronisme 
z’n hoogst originele groepsnaam 
aan te danken heeft.

Vos
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K ult

De Mythe van vandaag
Verantwoording

"De dienaar van de Godin van de Rede / bracht Danton naar het 
Schavot / Niettegenstaande zijn gouden tong / en zijn connecties / met het 
noodlot" (Almanak, 57). Hopelijk heeft dit gedicht van Claus geen 
uitstaans met mijn bijdrage tot het symposium 'Hedendaagse kunst en 
mythe’,gehoudenop8,9en10novemberj.l.. Hoedanook, mijn uiteenzet-
ting is gebaseerd op de voordrachten van de sprekers waarvan later op 
het jaar de referaten zullen worden gepubliceerd (1). Deze nabeschou-
wing wil een kritische en persoonlijke kijk geven' op de relatie tussen 
mythe en cultuur. Een uitbreiding dus, maar ook een aanvulling op wat in 
het symposium ter sprake kwam.

Waar in vroegere tijden de my-
the de basis vormde voor samen-
hang, orde en integratie, daar is nu 
slechts maniërisme, versplinte-
ring en onzuivere poëzie. Een cul- 
tuur-malaise die in de hele pluri-
forme kunstscène is binnengedron-
gen. Kunst in een transitzone zo-
als een theater plots de werkelijk-
heid wordt en het gebouw in de 
straat uitloopt (cfr. concept Minard); 
waar basis noch eindpunt te vin-
den is, hemel noch aarde. Alles is 
hel of hemel. Leegte als gulden 
middenweg voor iedere pragmati-
cus. Scepticisme als enige hou-
vast. Geen sacrale emotionele 
elementen in de kunst, geen ge-
nese, geen identiteit. De kernvraag 
is: wat betekent de mythe van-
daag? In de tentoonstelling ‘Show’ 
-die vele dingen tegelijk is- toont 
de kunstenaar als exemplarisch 
voorbeeld de invulling van de per-
soonlijke mythe die vandaag rond 
zijn persoon wordt gevormd of die 
hijzelfvormt. Het kunstenaarschap 
met als structuur de autobiografi-
sche gegevens, die noch abso-
luut, noch universeel waarzijn voor 
de toeschouwer. Het relatieve en 
geïnterpreteerde schouwspel dat 
zich afspeelt in de verbeelding van 
de kunstenaar vormt tenslotte de 
inhoud voor z'n eigen mythe. De 
kunstenaar is de enige die objec-
tief staat tegenover deze geïndivi-

dualiseerde mythologie. Het is be-
vreemdend, ontluisterend, maar 
eveneens 'Schone Schijn'.

In het theater is de mythe es-
sentieel als referentie of als substi-
tuut voor hun substantieloze 'zijn'. 
Holle retoriek als omhulling, ver-
pakking van de barokke thea- 
traliteit. Het moderne psycho-
drama doorbreekt taboes, citeert, 
verwijst. De scène verleidt de toe-
schouwer, maar brengt niets we-
zenlijks bij aan de zingeving die 
vanuit een collectief geheugen van 
het heden komt. Men transfereert 
oude mythen en beschouwt deze 
herbronning als objectieve fetis-
jen. In de literatuur zou men dur-
ven spreken van intertextualiteit. 
Fetisjen zonder semantische 
omsluiting, en berustend op een 
groot verlies aan nostalgie. Men 
suggereert met moeite. In de poë-
zie acht men intertextualiteit on-
vermijdelijk. Hugo Brems wijst in 
z’n pas met de jaarlijkse staatsprijs 
kritiek en essay genomineerde 
boek ‘De dichter is een koe' op het 
onkenbare, het afwezige, het su-
blieme. Intellectualisme, acade-
misme, hermetisme, ultramani- 
eisme, metapoëzie en pseudofilo- 
sofie; kortom, 'wartaal' beheerst 
de postmoderne poëzie: het is een 
handelsmerk.

Zoals reeds werd aangestipt, 
lijdt ook het theater aan een ma-

laise. Wanneer we Seneca’s 
Phaedra als een specifieke ver-
schijning van een mythe bekijken 
(ik zeg een specifieke verschijning 
want er is ook Racine's Phèdre en 
Claus' Phaedra(2)), dan zijn deze 
bewerkingen transformaties bin-
nen een historische context. In ons 
postmodern denken dragen deze 
surrogaatafbeeldingen -in dit ge-
val van de verboden mens- niet 
meer bij tot een al dan niet imitatief 
barok ritueel dat bevrijdend werkt, 
maar leiden ze tot de ontwijking 
van het realiteitsprincipe waar het 
heroïsche effect dat bij de toe-
schouwer wordt opgewekt, verlo-
ren gaat. Het regisseurstoneel is 
een autonoom desintegrerend 
schouwspel waar de lijfelijke aan-
wezigheid en participatie van de 
toeschouwer centraal staat (cf.: 
Minard). Het structurele antro- 
pologisme van Lévi-Strauss is 
passé (3).

De mythe was een beeld dat 
niet aan kritiek mocht onderwor-
pen worden, een referentiekader 
vol idealisme. Het waren verhalen 
die aan de basis lagen van onze 
denkwereld, onze angst, liefde, 
onze visie over dood en leven. Nu 
zijn het verhalen die animeren. We 
zoeken de betekenis achter de din-
gen die uitgehold zijn door onze 
hyperindividualistische houding: 
een interpretatie bij gebrek aan 
verbeelding. De context waarin 
onze illusoire invulling -produkt van 
onze fantasie- zich bevindt, moe-
ten we zelf weten te vinden, te 
verzinnen om de leegte die we 
gecreëerd hebben opnieuw in te 
vullen. Een tijdperk van de leegte 
dat we uit verveling, uit noodzaak 
omzeilen. Als deze zelfvervulling 
ons te lastig lijkt, dan is maso-
chisme de enige manier om aan 
deze wereld te ontsnappen. We

moeten onszelf en de anderen 
animeren. Het tijdsbesef als 
hybridische reconstructie in een 
verstoorde orde, met zelfontwor-
pen oorsprong. Een tedere leugen 
voor alle Vladimirs en Estragons 
die er zich willen mee verzoenen. 
De twijfelaars zoeken hun heil in 
occultisme of worden Rozen-
kruiser. Tenslotte zijn er nog men-
sen als Herman Brusselmans of 
Guy Mortier, voorbeelden van 
brutale lachers, heren van het cy-
nisme. Niets kan nog ernstig geno-
men worden. Wachtend op Godot, 
niet meer weten waarop men wacht 
of niet meer willen wachten, dat 
alles binnen een geanimeerde con-
text. Eén van deze houdingen 
moeten we maar aannemen; een 
andere keuze hebben we niet, 
zelfmoordneigingen buiten be-
schouwing gelaten.

De toekomst bestaat niet meer. 
Voor zij die eraan twijfelen, is er 
enkel nog het verleden: pasklare 
concepten waar slechts naar ver-
wezen kan worden. Concepten 
zijnde ‘vrouwen met het gebaarde 
hoofd van Marx’ (cf.: J.F. Lyotard) 
als labiele discontinue materiële 
invulling van het leven (deze 
woordenval kan enkel maar m’n 
standpunt versterken). En verder 
niets, maar ook niets meer! ...tenzij 
een verstarde toekomst.

( 1 )informatie b ijD. Vandepitte, 
assistente van Prof. Dr. C. Van 
Damme.

(2) Phaedra is te zien in mei in 
de Vooruit.

(3) Of deze uiteenzetting over-
eenkomt met het op te voeren stuk 
‘Phaedra' in de Vooruit, zal men 
moeten afwachten.

H. F.
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Eden ten dage
Literatuurfestival

Eden ten dage Is een project van het Nieuwpoortteater en vzw De 
Verbeelding “rond het thema paradijs". Op verschillende locaties 
wordt van 7 tot 10 december gewerkt met film, muziek, dans, eten en 
vooral veel literatuur.

Het project beg int met twee film-
vertoningen in het Nieuwpoort-
teater: The Gerard Malanga Story 
van Andy Warhol, en In Search of 
the Miraculous van Gerard Malan-
ga zelf, een ex-Warhol-medewer- 
ker die ook komt voorlezen uit ei-
gen werk op 9 december; de hele 
week kan je bovendien op drie 
lokaties fotowerk van deze man 
bekijken. Een greep uit het muziek-
programma: Luc Gulinck geeft 
een house, ambient en technoparty 
(de 10de) en Ernst Jansz musi-
ceert en leest voor uit eigen werk 
(de 8ste).

Daarmee zitten we bij de litera-
tuur: Peter Verhelst, auteur van 
“De Ijsheilige", komt de 8ste, en de 
dag erna zijn er nog voorlees- 
sessies van Tom Maddox en 
Andreas Sinakowskl.

An De Donder brengt de 
performance Zout (8 dec.), er is

een theaterdialoog van de Rus- 
sisch/Gentse regisseur Vladimir 
Kosmatchevsky (8 dec.), een 
dansvoorstelling van Ronald 
Burchi (9 dec.) en De Huiska-
mers, een route langs en in ver-
schillende gewone huizen in het 
Patershol. Voedsel en vertier ach-
teraf telkens vanaf 22u30 in res-
taurants De Hel (8 dec.), Virus (9 
dec.) en La Malcontenta (10 dec.)

Sommige zaken zijn gratis 
(Adult Fantasies (8ste), De Huis-
kamers en het Slotfeest (10de)), 
voor andere betaal je tussen de 
100 en de 200 frank. Metdeproject- 
pas (600 fr voor studenten) kan je 
de hele week overal binnen. Meer 
info over het hele programma bij 
De Verbeelding (09/224.25.25). 
Best reserveren bij het Nieuw-
poortteater, 09/225.12.96.

ow

De Turkse Studenten zijn terug
Er bestaat opnieuw een Turkse 

studentenvereniging aan de Gent-
se uni versiteit. De TSKG (de T urkse 
Studentenkring van Gent ) heeft 
als hoofddoel het samenbrengen 
van de Turkse studerenden in Gent, 
zowel studenten van de UG als 
van de Hogescholen. Juist die 
groep omdat de problemen, maar 
ook de wensen en toekomst-
verwachtingen parallel lopen. Zij 
geloven dat de Turkse studenten 
met zowel hun Turkse als Vlaamse 
achtergrond een interessante evo-
lutie betekenen in Vlaanderen. Ze 
willen niet alleen de Turkse en 
Vlaamse elementen in hun opvoe-
ding behouden, maar zich ook ten-
volle profileren in deze samenle-
ving waar onbetwistbaar hun toe-

komst ligt. Ze willen zich niet ver-
stoppen in getto’s maar naar bui-
ten treden en hun Vlaamse 
confraters opzoeken als ze nog 
maar eens acties tegen racisme 
organiseren, “eentje gaan pakken” 
of fuiven.

De vereniging heeftgeen gods-
dienstige, politieke of financiële 
doeleinden, maar ze "zullen wel 
van zich laten horen als het te 
gortig wordt.”

Om het ijs te breken begint men 
met een Turkse feest met live 
Turkse m uziek en eten. De 
Vlaamse medestudenten en vrien-
den worden verwacht op deze 
multiculturele avond die zai door-
gaan in de Balzaal van de Vooruit 
op woensdag 21/12/94 vanaf 20 u.

Leve de Minard
Op vrijdag 28 oktober om 21.00u werd het vierde leven vahde 

Minard plechtig maar sereen gevierd, dit onder toezicht van Jan 
Decleiren de beau monde van Gent 30 ondernemers, 235miljoen 
en veel zweet heeft het gekost om deze merkwaardige schouw-
burg nieuw leven In te blazen. Het resultaat mag er zijn, de 
Bonbonnière van de Walpoortatraat krijgt een actieve functie.

Het ‘sprookje* begon in 1846. 
Louis Minard sloopte de dteeQes 
en plaatste er een Vlaamse 
Schouwburg met koffiehuis. Ko- 
ning Leopold I huldigde het lijst- 
theater in en op 27 juni 1847 
opende het zijn deuren. In 1905 
verbouwde architect Jules Le- 
doux de zaal. Vooral het gips, dat 
er nu nog in overvloed aanwezig 
is, werd toen geïntegreerd in het 
neoklassieke lijnenspel van de 
zaal. Het koffiehuis werd de 
‘Grand vestibule d’attente acces- 
sible au publique des premières'. 
Na W.O.II waren het vooral 
Romaln Deconinck en z’n beren 
die van de Minard een volks-
theater maakten. Te weinig geld, 
aandacht en liefde voor volkse 
revues, waarin een lach en een 
traan het publiek bekoorden, zorg-
den in 1988 voor de sluiting van 
het theater. Uit veiligheids-
overwegingen, zo bleek later. 
Vandaag is de Minard terug. De 
peetvaders: Vooruit, NTG en 
BMCie. Vooral deze laatste 
zorgde voor veel tumult: “Wa 
moete die Antwerpeneers hier 
kome doen“ was de vraag. Ge-
volg is dat het volkse samen met 
het stof is weggevaagd. Wat over-
blijft zijn de maanden juli en de-
cember om het volkse toch nog 
eens op de planken te laten zien. 
Zo mag de Gentse volksheld 
Pierke in december z’n ver-
maarde Con/érencegeven en het 
Gents Amusementstheater (Gat) 
het stuk ‘Papa is blijven hangen’ 
opvoeren. Een magere troost voor 
de Gentenaars. Maar bon, “de 
wereld is voor de jongeren", zo 
klinkt het in de gangen van het 
stadhuis.

Wat de werken betreft: Luc 
Dhooghe en R o st Werckx 
maakten van dit charmante ge-
bouw een moderne schouwburg 
waar nieuw en oud samen gaan, 
in elkaar haken. Als theater-

architect heeft Dhooghe zeker 
goed werk geleverd. De nostal-
gische sfeer van de vergane maar 
herwonnen glorie staat recht te-
genover de ruwe soberheid en 
het hedendaags edectisisme van 
de betonnen balkons en ijzeren 
loopbruggen. De oppervlakte van 
het theater is één grote horizon-
tale vloer die loopt tot onder het 
balkon. De hele ruimte is een 
verlengde van de straat; een plek 
die zich doortrekt naar de stad. 
De drie uitgangspunten: “Het 
theater als verlengstuk en spie-
gel van het stedelijk weefsel, als 
laboratorium van het geheugen 
(een uitdaging voor de artistieke 
directeur(s)) en als werkplaats of 
produktierUimte". Het theater en 
de op te voeren stukken bevin-
den zich letterlijk tussen het volk. 
Het contact met de toeschouwer 
wordt verbeterd, geïntensiveerd. 
Of deze laatste dat echt zal ap- 
predören en of de ware aard van 
het gebouw niet zal verloren 
gaan, zal detheaterijefhebber- 
geachte lezer- zelf moeten uit-
maken. Een goede akoestiek en 
belichtingsmogelijkheden geven 
de regisseur veel vrijheid. Een 
bezetting van 300 tot 650 man 
behoort totde mogelijkheden. Dat 
zijn de wezenlijke veranderingen 
waar het publiék misschien iets 
aan heeft; al twijfel ik sterk aan 
hervan de zitjes. De nauwe be-
tonnen balkons geven je of kram-
pen, of gescheurde panty’s voor 
de dames in korte rokken (sicf- 
nvdr). Wiltu schouwburg Minard 
bezoeken en de produkties bij-
wonen, dan belt u respectievelijk 
naar NTG(225/32/08) en Voor- 
ui t(223/82/01). Vooral de stuk-
ken ‘O’NeilT door BMCie, ‘De 
Zeven Hoofdzonden' door het 
muziek Lod (Vooruit) en Orgie' 
door NTG zijn aanraders.

H.F.
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Film

Méér dan Pulp
Pulp Flction

Na zijn overal geprezen "Re-
servoir Dogs’ komt de 31-jarige 
Quentin Tarantino -die eveneens 
het verhaal leverde voor Stone’s 
Natural Bom Killers- weer in de 
schijnwerpers met zijn laatste film 
“Pulp Fictlon”. Deze werd on-
langs in Cannes bekroond met de 
Gouden Palm - en terecht: naast 
een bijzonder goede casting met 
JohnTravolta, Bruce Willis, Samuel 
L Jackson, UmaThurman, Harvey 
Keitel, Rosanna Arquette, Chris-
topher Walken en vele andere be-
roemde namen waaronder Taran-
tino himself, weet de film ons ook 
uitermate te boeien door het 
scherpe scenario en de onwaar-
schijnlijke satire die er in voorkomt. 
"Pulp fiction" gaat over archetypes 
die in doorsnee pulpmagazines 
voorkomen, en met deze figuren 
worden uiterst boeiende sequen-
ties opgebouwd die allemaal deel 
uitmaken van de film - op het einde 
vloeit alles immers samen - maar 
ookprimaop zichzelf kunnen staan. 
Men kan “Pulp Fiction" gerust een 
hoogst ongewone film noemen die 
zelfs de minst belangrijke perso-
nages de kans geeft om even in 
hun rol te schitteren. De verbluf-
fend snelle dialogen en de knappe 
soundtrack die el Quentin wist uit 
te kiezen, laten twee uur en een 
half voorbij flitsen alsof het niets is. 
Kortom, een absolute aanrader.

The return of Jack 
Ryan

Dit is alvast een gepaste titel 
voor de laatste (?) film in de trilogie 
rond de 'intelligente' James Bond 
die door de succesvolle auteur Tom 
Clancy tot leven geroepen werd. 
Na een eerste film "The Hunt for 
Red October” die voornamelijk door 
Sean Connery’s schitterende

acteerprestaties overeind bleef en 
waarin Alec Baldwin nog de hoofd-
rol vertolkte, kwam er een pover 
vervolg “Patriot Games" op de 
markt, waarin Harisson Ford de 
hoofdrol overnam. De derde film in 
deze rij heet “Clear and present 
danger” en nu moet onze held - 
inmiddels bevorderd tot onderdi-
recteur van de CIA - het opnemen 
tegen enerzijds de corrupte en 
machtsgeile heerschappen in deze 
organisatie, en anderzijds een 
snood Columbiaans drugskartel. 
Enkele knappe actiescènes niette 
na gelaten, mag je gerust stellen 
dat de film wat aan vaart mist, en 
de meeste acteerprestaties best 
op een hoger niveau hadden kun-
nen getild worden. Ford weet zo-
als steeds je sympathie mee te 
krijgen, maar is zo verduiveld een-
zijdig goed en integer dat het ach-
teraf redelijk weinig overtuigend 
overkomt. Het geheel mist ook 
enigszins wat diepgang. Maarvoor 
een doorsnee Hollywood-productie 
is hij allesbehalve slecht.

E.M.

Priscilla,
queen of the desert

Regie & scenario: Stephan 
Elllot, Fotografie: Brlan J. 
Breheny, met: Terence Stamp, 
Hu go Weavlng, Guy Pearce.

Drie showgirls uit Sydney - 
Felicia, Mitzi en Bernadette - krij-
gen het aanbod een cabaretshow 
te geven aan de andere kant van 
Australië, in Alice Springs. Pikant 
detail: het gaat om twee travestie-
ten en een transsexueel. Hun ver-
voer is een oude schoolbus die ze 
“Priscilla, queen of the desert" do-
pen. On the road proberen ze hun 
show te perfectioneren. En, zoe-
kend naar een publiek, worden ze

geconfronteerd met vooral onbe-
grip en kortzichtigheid. De gemid-
delde bierdrinkende Australiër in 
the outbackheeft geen boodschap 
aan in extravagante, kleurrijke jur-
ken gestoken, Abba playbackende 
mannen. Maar dat zijn ze al ge-
wend. Zo goed en zo kwaad als ze 
kunnen trekken ze verder.

‘Priscilla’ is een bizarre road- 
movie die vooral de frivole kanten 
van het travestiet-zijn laat zien. 
Overladen emotionaliteit is ver te 
zoeken, alhoewel de problematiek 
daaromtrent subtiel wordt inge-
bouwd. Ook drukt er iets zwaar op 
het karakter Mitzi dat stukje voor 
stukje onthuld wordt.

De weidse, dorre 
Australië staan in grauw 
met het kleurrijke, kitscherige ge-
zelschap. Dat leve 
fraaie beelden op. Onder regie van 
S. Elliot bewijst deze film dat de 
Australische cinema veel meer te 
bieden heeft dan de zeemzoete 
soaps die ons land (vooral uit Au-
stralië) overspoelen. De casting 
van Terence Stamp als Bernadette 
voor dit project zal wel heel wat 
voeten in de aarde gehad hebben. 
Maar het laatste waarvan we hem 
kunnen beschuldigen is gemis aan

inzet. Hij speelt tegelijkertijd met 
overgave en subtiliteit waardoor 
de film zeer zeker een meerwaarde 
krijgt en Bemadette een zeer 
boeiend personage wordt. Hij is 
ook dé acteur om de bijtend cyni-
sche one-liners van Bemadette 
kalm uit te spuwen. Hugo Weavlng 
(de blinde fotograaf uit'Proof') stelt 
lichtjes teleur gezien z’n vorige 
prestaties maar blijft steeds nog 
ver boven de gemiddelde acteer-
prestaties in bv. de Arnold ‘my ac-
cent is part of my acting' Schwartze- 
negger-movies. Maar de grootste 
verrassing komt van Guy Pearce, 
hier bekend geworden via 101 
soapseriesün ‘Priscilla’ bewijst hij 
een degelijk acteur te zijn. Hij kon 
in elk geval geen beter project uit-
gekozen hebben om z'n soap- 
imago in één klap de vergetelheid 
in te spelen, wat hem ook lukt.

‘Priscilla’ is een vreemd aan-
doende, prachtig gefotografeerde 

je een heel 
inzicht verschaft in dit bizar 

wereldje. De film is onderhoudend 
en grappig. Aan u de keuze of u dit 
alles de moeite waard vindt. Nu in 
Studio Skoop.

JVD

Een cocktail in de Gieterij
Het speeltheater Gent stelt ons in december een gevarieerd 

programma voor van burleske en serieuze stukken, gebracht door 
vooral jonge acteurs. Opvallend is dat de Kopergieterij naar een jong 
publiek lonkt en de nadruk legt op wat ik zou noemen een ‘neogotisch’ 
klank- en lichtspektakel waar de kijker zich in een mooie en myste-
rieuze aantrekkelijkheid waant. Zo is er het stuk “OZ, De Wijze". Een 
bekend figuur in de teken- en filmwereld, dat is waar. Ik kan u over de 
voorstelling zelf weinig vertellen, dat had u reeds gemerkt, enkel dat de 
regie en muziek verzorgd wordt door Paul Carpentier, een naam die 
vertrouwen schept. Daarbij komt nog dat deze familievoorstelling in de 
eindejaarsperiode wordt opgevoerd; wat kan er met deze productie 
dan nog mis gaan ?

Een stuk dat niet moeilijk wil doen, zonder daarom simplistisch te 
zijn. Zin om met je vriend of vriendin tijdens de kerstperiode naar toneel 
te gaan? Wel, ‘OZ, De Wijze’ is mijn aanrader. Te zien in De Kopergieterij 
vanaf 17 december.(F.H.)
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Geweld in de film
Max verkracht

Welke factoren bepalen het succes van films als ‘Reservoir dogs ’ 
van Quentln Tarantlno of ‘Naturalborn killers ’ van OllverStone?Het 
zijn films waarin geweld zonder scrupules getoond wordt. Een feit is 
dat er wel degelijk een markt voor bestaat: mensen kijken ernaar, en 
zelfs graag.

Het succes van deze geweld-
films, samen met het recente ge-
val ‘James Bulger' in Groot- 
Brittanië doen het debat over ge-
weld in de filmweerhoog oplaaien. 
Sommigen zien de dood van James 
als een direct gevolg van ‘Child’s 
play 3’ waarin de pop ‘Chucky' aan 
het moorden slaat. De tiener- 
moordenaars van James zouden 
hun gruwelijke inspiratie uit deze 
film gehaald hebben. Heeft ge-
weld in de film een nefaste impact 
op de samenleving? En zo ja, wat 
moet eraan gedaan worden?

Eerst en vooral moet de totaal 
ridicule en ongenuanceerde kt / 
knt- regeling in de bioscoop weg-
vallen. Senator Deroo heeft op dit 
vlak onlangs een wetsvoorstel in-
gediend. Er zouden verschillende 
leeftijdscategorieën komen die ook 
strenger nageleefd moeten wor-
den. Bovendien komt er voor het 
videodistributieneteen commissie 
die dezelfde normen zal opleggen 
aan videofilms. Videodistributeur 
en programmator van het film-
festival Gent Delille beweert dat 
de videomarkt moet streven naar 
een zelfregulerend systeem waar-
bij de eigen quoteringen strenger 
zijn dan deze van de commissie 
zelf. Met het vrijkomen van de 
pornomarkt bestaat er immers 
reeds in videotheken een meer 
genuanceerde leeftijdsonderver- 
deling. Vraag blijft of hier geen 
gevaar bestaat voor vermenging 
van belangen. Het hoofddoel blijft 
natuurlijk de hoogst mogelijke ver-
koop en verhuur. Delille noemt ook 
enkele nadelen van een dergelijke 
keuringscommissie, namelijk wat 
de praktische kant ervan betreft Er 
komen volgens Delille teveel films 
in roulatie om allemaal door de 
commissie gekeurd te worden.

Geweld in de film heeft zonder 
twijfel een invloed op de maat-
schappij. Welke, daar zijn de me-
ningen zeer over verdeeld. Het 
geweld in de maatschappij is, als 
we die vergelijken met 50 tot 100 
jaar geleden, verminderd. Moge-
lijk is datT.V. en film op dat gebied 
een kanalisering van gevoelens

van frustratie en geweld inhoudt. 
Tieners beleven hun avonturen nu 
gewoon thuis, voorde T.V. En dan 
zijn er altijd wel enkelingen die 
fictie niet van de realiteit kunnen 
onderscheiden en te ver gaan. Er 
moet al een zekere vorm van 
receptiviteit ten opzichte van ge-
welddadig gedrag aanwezig zijn,

wil de kijker van geweld erna daad-
werkelijk tot gewelddadig gedrag 
overslaan. Opvoeding en sociale 
situatie zijn zeker belangrijke 
omgevingsfactoren die het gedrag 
zelf bepalen. Dan komen we bij 
een term die O. Stone frequent in 
de mond neemt, namelijk‘parental 
guidance’. Geen enkele commis-
sie heeft invloed op de manier 
waarop ouders hun kinderen op-
voeden. Ouders bepalen groten-
deels zelf welke films hun kinderen 
zien. Dus mogen we Q. Tarantino 
niet veroordelen voor het maken 
van zulke films. De kijker is zelf 
verantwoordelijk voor zijn reactie. 
De staat kan ze enkel goed pro-
grammeren, op onchristelijke uren 
bijvoorbeeld.

De manier waarop Stone z’n

geweldscènes in 'Natural born kil-
lers’ dirigeert zijn erg revolutionair. 
Geweldfilm s kunnen zeker vernieu-
wende films zijn; en dat alleen al 
geeft hen bestaansrecht. Geweld 
komt nu eenmaal voor, dus mogen 
(of moeten) er films over gemaakt 
worden in volle vrijheid van ex-
pressie van de makers zelf. De

keuringscommissie moet hier de 
betrachting hebben om preventief 
te werken zonder ook maar enige 
vorm van censuur na te streven.

A dying art

De meest pessimistische me-
ning omtrent film en zijn huidige 
positie werd tijdens een debatover 
geweld in de film (Fnac, 6 oktober) 
uitgesproken door Paul Cox, Au-
stralisch cineasten makervan ‘Man 
of flowers'. Hij poneerde dat film ‘a 
dying art' is. Filrfi zou echt een 
waardevol en maatschappijrich- 
tend middel kunnen zijn. In plaats 
daarvan probeert film enkel te 
entertainen. Men zou film volgens 
Cox meer moeten zien als een 
middel ‘to celebrate humanity'. 
Door op deze banale manier met 
T.V. en film om te springen wordt 
het volgens Cox ook een gevaar-
lijk wapen. Als voorbeeld haalt hij 
India aan waar met de komst van 
kabeltelevisie een hele cultuur 
steen voor steen afgebroken wordt. 
En inderdaad, de laatste cola-light 
reklamespot kan een integere cul-
tuur als die van India zeker geen 
goed doen. Aan de andere kant 
mag men de media niet met alle 
zonden van Israël overiaden. Door 
de immens veel snellere berichtge-
ving over heel de wereld is die 
wereld veel kleiner geworden. Op 
een belangrijke politieke verande-
ring in Rusland wordt binnen het 
uur mede dankzij de media gerea-
geerd in Amerika. Elke vorm van 
technologische ontwikkeling is een 
mes dat snijdt langs beide kanten. 
En ingeval van de media kan men 
nog steeds van ‘vooruitgang’ spre-
ken. Mede doorde technische voor-
uitgang worden filmmakers ook in 
staat gesteld hun geweldscènes 
zodanig realistisch in beeld te bren-
gen dat de kloof tussen fictie en re-
aliteit blijft vervagen, waardoor de 
discussie heviger wordt dan ooit.

Is geweld in de film 'fun' zoals 
Tarantino beweert? Werkt de rela-
tie 'geweld in de maatschappij ge-
volg geweld in de film’ ook omge-
keerd? Open vragen. De discussie 
blijft onbeslist, de meningen ver-
deeld.

JVD.
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Tentoonstellingen - Beurzen

‘ Kunstpermanentie Raphael Dua in de Gele Zaal. Open op werkdagen 
van 9 tot 17u

Activiteiten

* vr2 dec *
Area
KLOARTE

Kopergietery 
Tinnenpot 
*?a 3 çleç * 
Area
Kopergietery
Tinnenpot
Krakeel

* zo 4 dec *
Kopergietery
* di 6 dec « 
Area 
FPPW 
Gele Zaal
* yyo 7 deç « 
Area
Ciné Sphinx 
Nieuwpoort

Charlatan
* do 8 dec * 
Area
Nieuwpoort 
Charlatan 
*v r 9 dec * 
Area
Nieuwpoort
Tinnenpot
Krakeel

* za 10 dec *
Area
Gele Zaal

Patershol
Nieuwpoort
Charlatan
Tinnenpot
Krakeel
Blandijn
f ma 12 deç *
St.-Lucas
* di 13 dec * 
Area 
FPPW

Meningen van een clown (20u, 09/2251860)
Bosch en Breughel door Roel Jakobs (diavoordracht, 
20u, cultureel café “Volkshuis", Sleepstr 33, 120fr.) 
De Opera (2238201, in de Vooruit, 20u, 250fr.)
La Barraca : Nöh drama Mishima Yukio (20u)

Meningen van een clown (20u, 09/2251860)
De Opera (2238201, in de Vooruit, 20u, 250fr.)
La Barraca: Nöh drama Mishima Yukio (20u)
De Speler (Zaal FLORA, teaterstr33, Gentbrugge, 
20u15, res.: 2282163, 200fr.)

De Opera (2238201, in de Vooruit, 15u, 250fr.)

Meningen van een clown (20u, 09/2251860) 
thema-avond : ‘film en handicap’ (Dunantlaan) 
Jazzlab Series - KD's Decade (20u30, 200 fr.)

Meningen van een clown (20u, 09/2251860)
All about Eve (1950 z/w) org. De Andere Film (22u30) 
A. Warhol: ‘The Gerard Malanga Story’en G. Malan- 
ga: ‘In search of the Miraculous’ (kortfilms, 150fr) 
The Believers (Antwerpse funk) (22u30,100fr.)

Meningen van een clown (20u, 09/2251860)
Eden ten dage, (zie binnenin, 2251296, 200fr.) 
Concert: Adult fantasies (Brusselse gekte, gratis)

Meningen van een clown (20u, 09/2251860)
Eden ten dage, (zie binnenin, 2251296, 200fr.)
La Barraca: Nöh drama Mishima Yukio (20u)
De Speler (Zaal FLORA, Teaterstr 33, Gentbrugge, 
20u15, res.: 2282163, 200fr.)

Meningen van een clown (20u, 09/2251860) 
Eerste Belgische Wereldmuziekcongres en -beurs 
(info : 2353700)
De huiskamers (peep-namiddag, gratis vanaf 14u30) 
concertfilm: Home of the brave (2Qu30, 150fr.) 
slotfeest met Luc Gullinck (house,...23u, gratis)
La Barraca : Nöh drama Mishima Yukio (20u)
De Speler (Zaal FLORA,zie hoger)
Colloquium over mundialisering

Film: ‘De man met de filmcamera' (1928) (80fr.)

Meningen van een clown (20u, 09/2251860) 
thema-avond: ‘film en handicap' (Dunantlaan)

* wo 14 dec *
Area
Gele Zaal 
Ciné Sphinx
* do 15 dec * 
Area
Gele Zaal
* vr 16 dec *
Area
Tinnenpot
Krakeel

*ga 17 dçç
Area
Tinnenpot
Kopergietery
G.B. Shaw
Krakeel
*d i 20 dec *
Area
FPPW
* wo 21 dec *
Ciné Sphinx 
Vujo-RUG 
Tin Pan Alley

Meningen van een clown (20u, 09/2251860)
El Romano y Familia (20u30, 2331091,450fr.) 
Viaggio in Italia (1954, z/w) org. De Andere Film

Meningen van een clown (20u, 09/2251860) 
Quatuor Danel & Elena Vassilieva (20u30, 200fr.)

Meningen van een clown (20u, 09/2251860)
La Barraca : Nöh drama Mishima Yukio (20u)
De Speler (Zaal FLORA, Teaterstr 33, Gentbrugge, 
20u15, res.: 2282163, 200fr.)

Meningen van een clown (20u, 09/2251860)
La Barraca: Nöh drama Mishima Yukio (20u)
Oz, De Wijze (20u, 09/2337000)
Je weet maar nooit (komedie, Onderbergen 61)
De Speler (Zaal FLORA, zie hoger)

Meningen van een clown (20u, 09/2251860) 
thema-avond : ‘film en handicap’ (Dunantlaan)

Riverof No Return (1954, z/w) org. De Andere Film 
Kerstfilm: In the Name of the Father (20u30, aud C) 
Torck live, Overpoortstraat (gratis)

Meningen van een clown
‘Twee downs in plaats van één - dat is even wennen, maar het 

werkt. Frans Van der Aa speelt de ondersteunende rollen en beide 
partijen, zowel de katholieke heren als de atheïstische jongeman, 
maken een belachelijke indruk. Want wat Heinrich Böll zelf niet in de 
gaten had, beseft Jan Steen wel degelijk: Hans Schnier denkt in net 
zulke smaakloze clichés als de brave christenmensen om hem heen. 
Hij is door hen geïnfecteerd en zal aan hen ten gronde gaan. De 
schlager Du van Peter Maffay, die minutenlang door de luidsprekers 
schalt, illustreert de sentimentele smaak van de verlaten down.*

Meningen van een clown speelt elke dinsdag, woensdag, don-
derdag, vrijdag en zaterdag, nog tot 30 december (behalve op 24.11) 
in het Arcatheater. Schamper gooit twintig vrijkaarten de deur uit. 
telkens voor een daa naar keuze. Kaartie vóór donderdag 8 december 
met daaroo uw intiemste verlangens naar Schamper. Sint- 
Pietersnieuwstraat 45. 9000 Gent fde bus bevindt zich op de eerste 
verdieping; het redactielokaal op het gelijkvloers). De leute.


