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Van de redactie...

Als voornaamste reacties op 
het sexnummer (Schamper 325) 
kwam er een boze brief van de in 
de column aan de schandpaal ge-
nagelde vereniging ichtus, en hoor-
den we enkele mondeling overge-
leverde opmerkingen in de aard 
van: het was een sexnummer waar 
eigenlijk niks over sex (in positieve 
zin) in stond. Daarom publiceren 
wij op deze bladzijde een erotisch 
verhaal. Meer sex vanaf bladzijde 
6/7. Vergeet ook p. 3 niet.

ow

Sex en Christianisme

Geachte redactie,

Wij waren zoals gewoon lijk ver-
zonken in gebed, toen we in een 
visioen een exemplaar van de 
nieuwste Schamper aan ons gees-
tesoog voorbij zagen trekken. Als 
doorgewinterde “wereldvreemde 
frustro’s” kan een tijdschrift over 
sex ons normaal niet bekoren, dat 
spreekt. Wanneer er echter een 
artikel verschijnt dat, vergezeld van 
een aanlokkelijke foto, Ichtus nogal 
ongenuanceerd behandelt, komen 
wij in verzoeking om u “weer op het 
Juiste Pad te brengen”.

Eerst en vooral willen we er u 
op wijzen dat Ichtus een groep 
studerende evangelische christe-
nen is. Dat houdt in dat we alleen 
de bijbel, en dus niet de uitspraken 
van de paus en zijn vazallen, als 
moreel fundament voor onze le-
vens aanvaarden. Dit betekent dat 
alle relaties die u in uw column legt 
tussen enerzijds Ichtus, en ander-
zijds de RK-kerk en aanverwante 
organisaties, geen steek houden.

Een tweede misvatting, nauw 
samenhangend met de eerste, is 
dat wij sex zoveel mogelijk zouden 
willen verbieden, of toch minstens 
vermijden. Wie echter zijn klassie-
kers kent, weet dat het Oude Tes-
tament niet vies is van sex. Men 
leze er het Hooglied, een lofzang 
op de (lichamelijke) liefde, maar 
eens op na. Ook wij kunnen ons

vinden in uw devies van de “homo 
ludens”. Alleen, er gelden wel een 
aantal “spelregels”, en die trach-
ten we te respecteren.

Een laatste misverstand dat om 
rechtzetting vraagt, is dat wij niet 
verdraagzaam zijn tegenover an-
dersdenkenden. Nu vinden wij in-
derdaad dat wij ons niet zomaar 
moeten laten meeslepen met de 
stroom van de publieke opinie, en 
dat we de bijbelse “spelregels” ook 
aan onze medestudenten moeten 
meedelen. Maar betekent dit auto-
matisch dat we geen respect kun-
nen opbrengen voor die ander, en 
dat we hem maar gelijk (mond)- 
dood willen maken? Dat zulks vroe-
ger en nu toch is gebeurd, en zelfs 
“in de naam van Jezus”, betreuren 
wij net zozeer als u.

Kortom: meerdan driekwart van 
uw column bestaat uit baarlijke 
nonsens en volslagen ongenuan-
ceerde gevolgtrekkingen daaruit. 
U gelieve zich een volgende keer 
dus iets beterte documenteren, en 
niet alleen “kritisch” maar ook ge-
nuanceerd te werk te gaan. Wij, 
van onze kant, blijven natuurlijk 
voor u bidden.

Hoogachtend,

uit naam van Ichtus, Kris Wils 
en Leentje De Bruyne

Ingezonden verhaal

“Het was een warme zomer 
geweest. De soort waarin erotiek 
uitgevonden wordt. Nee. Daarvoor 
was het te verzengend geweest, 
een trillende hitte die lichamen 
schaaft tot aalgladheid. En het 
zoute zweet maakte lijfelijkheid een 
beproeving. Maar de regen was 
gekomen en had de geur van aarde 
meegebracht. Een koelte nestelde 
zich in de avonden en de zware 
magnolia’s werden gerimpelde 
huid, verloren de spanning van 
jonge vrouwenarmen.

Daarna had het zeventig da-
gen geregend, met een diversiteit 
die poëzie heruitvond. En net op

het moment dat maanzieken visi-
oenen van arken bijeen begonnen 
te dromen, was het koud gewor-
den. En de kilte leidde naar het 
bed, en daar hadden ze de aanzet 
gegeven.

Ze laat zich insluipen, haar 
vrees ontmantelen, haar lichaam 
ontzegelen en telkens weer wordt 
onbeschaamdheid teruggefloten. 
Weggezonken, doorgedrongen, 
verwrongen.

Een tongpunt in haar grage 
wonde gedoopt, grabbelend, zoe-
kend, spelend, een rondedans rond 
haar blanke pit. Zij begeeft, zwalpt 
weg, breekt. Zij trekt een spoor, 
scheidt zijn ribbenkast, vindt zijn 
kleinste oog, kust het open, laat 
hem pootjebaden, haar lippen een 
omarming die laadt en lost en laadt 
en lost. Zij dirigeert hem naar haar 
luwe warmte, verankert haar woel-
water, deint op en neer, eb en 
vloed. Een wankel evenwicht dat

zichzelf terugzoekt in het balance-
ren van haar twee protagonisten. 
Hij is omsloten, springt mee in haar 
touw, wentelt zich en wordt 
hobbelpaardgallopridder in hun 
steekspel. Hij kerft haar ets, loopt 
zich verloren en vindt. In lange 
uithalen, in woeste gebaren, in 
doodse bezetenheid, de handen 
in zijn rug, de palmen op zijn borst, 
de vingers in het laken. De benen 
geopend, het kloppen van de aders, 
het verkrampen van de spieren. 
Een anatomische precisie om te 
smelten, een gepreveld gebed, het 
zinken vertaald in onomatopeeën. 
Een metronoom van verlangen 
versnelt, lippen worden woorden 
worden vlees, horden stormen aan, 
touwen knappen, een idee ont-
brandt, een eclatante encantate 
van genot wordt uitgestoten.”

En al wat je zegt is: “Kom hier 
eens aan“ en je lacht, schalks.

(Tsaar)
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Identiteit en Fetisjisme
Tien verloren gelopen dagen 

lang liep de retrospectieve rond 
twintig jaar Schamper, up there in 
Galerij Kunstzicht, de schromelijk 
over het hoofd geziene vierkante 
meter cultuurkerstening in de an-
ders zo hopeloze Overpoortstraat.

Om velerlei redenen echter had 
desbetreffende tentoonstelling 
meer van een grafrede dan 
champagnekurken knallend deden 
vermoeden: een schaamrode blik 
op één van de pronkstukken uit het 
archief -de ‘geloofsbelijdenis’ op 
de voorpagina van Schamper 
Nummer Eén- maakte al meteen 
duidelijk dat daar een traditie ten 
grave werd gedragen. De profeti-
sche woorden van Koen Raes, ‘s 
blads aartsvader/hoofdredacteur - 
’’links”, “geëmancipeerd”, “anti-
kapitalistisch”...- zijn als dode let-
ters van de bomen gevallen. Vijf 
Schampers zijn we onderhand 
weer heen; de teneur van de 
nieuwe redactionele politiek laat 
zich vlot aflezen uit de resem arti-
kelen die intussen de revue is ge-
passeerd. Columns over de toe-
komst van hetvlaamsnationalisme, 
bezwerende mijmeringen over de 
eventuele gevolgen van gelijkbe-
rechtiging van de Islam, ondubbel-
zinnige politieke propaganda die 
zichzelf weet te verkopen als be-
trof het een humaan-redelijk be-
roep op medemenselijkheid en bij-
belse vergevingsgezindheid... Als 
ik mij niet zo beledigd had gevoeld, 
had ik mijn naam al langer uit 
carrièristische overwegingen (deze 
jongen wil het maken in de mondi-
ale revolutie, dames en heren!) uit 
de Schamper-annalen verwijderd.

Lange tijd figureerde Scham-
per in een kritische journalistieke 
traditie die een zekere affiniteit met 
het groenrode (welks niet noodza-
kelijk bruin bedoelt) gedachten- 
goed ter linkerzijde verried, en dien-
tengevolge al eens kon ontaarden 
in de geijkte retoriek van klassen-
strijd, solidariteit en nodeloos 
gesimplificeerde links-rechts-

categoriseringen. Het was perslot 
van rekening Koude oorlog, winter 
in Florennes en het Capitool bleek 
een uitvergrote Hollywoodset te 
behuizen. Tot men alhier op een 
bepaald moment uit hoofde van 
mediatieke hygiëne besloot aan 
politieke paranoia te gaan lijden: in 
onvervalste MacCarthy-stijl werd 
het redactionele vocabularium van 
bezwarende evidentie ‘gezuiverd’ 
(de metafoor maakt al meteen de 
politieke inspiratie van deze om-
mezwaai duidelijk). De muur was 
tenslotte gevallen, de hele wereld 
een vrije markt geworden en de 
geschiedenis had Von Hayek ge-
lijk gegeven -en omdat men aller-
minst met het historisch ongelijk 
van een geconfisqueerd alterna-
tief wou vereenzelvigd worden, 
werd de tijd rijp geacht voor een 
heksenjacht op revolutionair ge-
bazel over ‘aller landen’ en dies 
meer zij.

De jaren negentig: Schamper 
wordt ten lange leste evenzo ge-
plaagd door een programmatische 
obsessie voor de thematiek die 
onversneden deel uitmaakt van de 
speerpunt van het rechtse poli-
tieke spectrum; ‘nationaliteit’, ‘cul-
turele identiteit’, ‘authenticiteit’, 
‘vo lk ’ ... Vanwaar opeens die 
georchestreerde preoccupatie met 
ideologische hersenspinsels die 
zoals bekend hun sporen al ver-
diend hebben met allesvernietigen-
de opstoten van massahysterie? 
En wat doet zoiets eigenlijk in 
Schamper, dat zich argeloos kri-
tisch & onafhankelijk blijft noemen? 
Wordt Schamper slapend in de 
ijzerbedevaartomgetumd? En mag 
men publicaties als deze inder-
daad verdedigen met het be-
proefde ‘vrijheid van meningsui-
ting voor hyperindividualistische 
waarnemers’-paardemiddel? Een 
individuele kritische noot is natuur-
lijk nog iets anders dan de schaam-
teloze uitverkoop van een partij-
programma; van een gefundeerde 
politieke kritiek heb ik lange tijd

niets gehoord, van propagandisti-
sche politieke pornografie jammer 
genoeg des te meer: een hoeren- 
lopende Happart-cartoon heeft niet 
alleen niets met sex te maken, hij 
lijkt daarenboven ook nog eens 
cynisch weggebanjerd uit Scham-
pers verlopen erfvijand ‘t Pallieterke 
-om nog maar te zwijgen over de 
politieke nonsens die eraan ten 
grondslag ligt en blijk geeft van 
bijzonder weinig inzicht in een de-
mocratisch pseudoprobleem-, In 
Voeren vechten franstalige dorpe-
lingen voor een democratisch ver-
kozen burgemeester die veronder-
steld wordt concreet gemeentelijk 
te functioneren, en vechten in het 
hoofdstedelijk parlementzetelende 
lange afstands-Vlamingen voor 
varkensblaasidealism en als 
‘Vlaamse identiteit’ Maar dit ter-
zijde.

Natuurlijk gaat het hier niet zo-
zeer over gelijk of ongelijk: Vlaan-
deren mag dan nog met een reëel 
amnestie-trauma blijven zitten dat 
teveel mensen onnodig leed heeft 
berokkend, daar gaat het hier niet 
over en dat wens ik ook niet te 
weerleggen. Het gaat over de ver-
loren gegane distantie van kriti-
sche journalistiek, over de zoge-
heten progressieve pers die met 
de huilende wolven in het bos 
meedoet aan de patriottistische 
mystificatie rond ‘onze jongens in 
de golf’ ten tijde van de golfoorlog, 
over Schampers onvermogen om 
aan de aantrekkingskracht van een 
bepaald taalgebruik (dat niet in 
eerste persoon enkelvoud maar in 
eerste persoon meervoud versus 
tweede persoon meervoud wordt 
geschreven) te weerstaan. Stoï-
cijns inkasseert zij het herboren 
nationaliteitsbesef, wachtend op 
de blijde inkomst van een nagel- 
nieuw geloof in de massa...

Schamper laat zich in het gat 
neuken door het nationalisme.

Lord Moloch

Re(d)actie

De zogenaamde “nieuwe re-
dactionele politiek” van Schamper 
laat zich inderdaad vlot aflezen uit 
de resem artikelen die tot nu toe 
werden gepubliceerd. Zij geven 
geen blijk van een “programmati-
sche obsessie”, maar van een ge-
zonde interesse voor hedendaagse 
maatschappelijke problemen die 
nota bene even massaal in het 
linkse politieke spectrum opdui-
ken.

Dat “de verloren gegane dis-
tantie van kritische journalistiek” in 
feite een contradictio in terminis is, 
moet maar eens duidelijk worden. 
Een persorgaan is ofwel subjec- 
tief-kritisch naar alle kanten toe, 
ofwel bewaart het een veilige dis-
tantie t.o.v. alles wat politiek aan-
gaat. Dit laatste zou betekenen: 
geen AGI, geen kritiek op het 
Vlaamsnationalisme, geen bespre-
king van de activiteiten rond 24 
november, geen ‘Doodgezwegen’, 
geen Wallerstein.

Schamper kiest heel bewust en 
expliciet voor het eerste en schopt 
daarbij met plezier en welbehagen 
tegen de schenen van de ene keer 
rechts, de andere keer links. Het 
resultaat van de politiek verschei-
den samenstelling van de redactie 
lijkt mij hierbij een rijkdom, geen 
“propagandistische politieke por-
nografie”. Dit is precies het tegen-
deel van een redactionele zuive-
ring van politiek taalgebruik (of 
zoiets) (“bezwarende eviden-
tie”???), het tegendeel van “poli-
tieke paranoia”. Het is jammer dat 
voor ‘open-minded’ doorgaande 
kwalitatief hoogstaand gevormden 
de “vrijheid van meningsuiting voor 
hyperindividualistische waarne-
mers" enkel kan als het hun eigen 
Produkten betreft.

De voorlaatste zin is te bela-
chelijk om op te reageren.

ow



=  Gekoter

Geef eens een kotbaas aan.
Kamerreglement versus verhuurders

Het kamerreglement (KR) ver-
biedt het verhuren van een kamer 
in een gebouw dat niet voldoet aan 
de in het reglement vastgestelde 
normen. Het KR streeft een goede 
huisvesting na en wil vooral de 
veiligheid van de student waarbor-
gen. Deze veiligheid is in de eerste 
plaats brandveiligheid : muren, 
vloeren en zolderingen moeten 
tenm inste een halfuur vuur- 
bestendig blijven, per verdieping is 
een nooduitgang verplicht alsook 
een brandblusapparaat, een 
rookdetectie-installatie en nood-
verlichting. De trappen doorheen 
het huis moeten tenminste zeven-
tig cm breed zijn. In de kelder-
verdieping mag geen woonruimte 
ingericht worden -en men spreekt 
van kelderverdieping wanneer het 
plafond lager ligt dan een meter 
boven maaiveld (lees: betonweg)-

Een aantal andere normen heb-
ben betrekking op de verwarmings- 
en warmwatertoestellen, met o.a. 
de essentiële maar vaak over het 
hoofd geziene regel dat elektri-

sche apparaten alleen mogen ge-
bruikt worden wanneer het voe- 
dingsnet daarop voorzien is. Een 
volgend artikel verplicht de verant-
woordelijke (dit kan de verhuurder 
of huurder zijn, al naargelang) de 
schoorstenen jaarlijks te laten rei-
nigen en de toestellen die hierop 
aangesloten zijn te laten controle-
ren. Men kan zich uiteraard wel de 
vraag stellen op hoeveel koten dit 
effectief gebeurt. Deze en andere 
voorschriften zijn opgenomen in 
het KR dat eindigt met de uitdruk-
kelijke vermelding dat “ongeacht 
de straffen voorzien bij overtreding 
van andere wetten en reglemen-
ten, elke inbreuk op dit reglement 
bestraft wordt met politiestraffen”.

Concreet houdt de toepassing 
van het KR in dat de eigenaars van 
huurwoningen al jaren verplicht zijn 
deze laatste te laten registreren bij 
de Stedelijke Dienst voor Huisves-
ting. Hierop volgt een bezoek van 
de verantwoordelijke van het 
Stadsbestuur samen met een af-
gevaardigde van de Brandweer

aan deze huurwoning om vast te 
stellen in hoeverre het reglement 
al dan niet wordt toegepast. Dui-
zenden kamers wachten nog op 
een eerste controle.

Knoop ‘m op

Dit reglement getuigt van een 
strengheid en duidelijkheid die 
opmerkelijk is voor de stad Gent. 
Het aanvankelijke voorstel was dan 
ook anders. Men zou een over- 
gangsfaze inbouwen die de kot- 
bazen-verhuurders zou toelaten 
even naar adem te happen alvo-
rens in alle bedrijvigheid de nodige 
aanpassingswerken in gang te 
zetten. Men vreesde echter (en 
waarschijnlijk terecht) dat dit een 
werk zou zijn van lange adem en 
dat er weinig concreets zou ge-
beuren behalve het opnieuw rood 
verven van verouderde brandblus- 
apparaten. Uiteindelijk zitten we 
najaren klaarblijkelijk toch met een 
overgangsfase, al is daar officieel 
niets van te merken. Zo kunnen we 
ons de vraag stellen waarom Dhr. 
Willaert twee jaar de tijd kreeg om 
niets te veranderen aan de kamer-
woning in de Savaanstraat. Geen 
geld, zeker?

Trekken massaverhuurders 
van zijn allooi zich iets aan van het 
kamerreglement? Zien bejaarde 
kotmadammen, die deze ‘koterij’ 
enkel zagen als bijverdienste naast

hun net iets te karige pensioens- 
uitkering, niet op tegen de hoge 
kosten die de inwilliging van het 
KR vereist? Volgens Mevr. Nadia 
Merchiers, nog steeds de Gentse 
Schepen van Huisvesting, ont-
snappen een aantal kamertjes- 
melkers deels aan het reglement 
doordat ze geen hoofdverhuurder 
zijn, maar enkel onderverhuren. 
Ze pleit dan ook voor een globale 
regeling op federaal niveau.

TDP (mbv Ingrid S279)

Uw positieve reacties kun-
nen we missen als kiespijn, maar 
als de brand(on)veiligheid op uw 
kot werkelijk de spuigaten uit-
loopt, contacteer ons: Scham-
per, Kamerreglement, St.-Pie- 
tersnieuwstraat 45, 9000 Gent. 
Als u zin heeft om knoeiers aan 
te geven, ga uw gang. Dan con-
fronteren wij hen met uw bevin-
dingen. Uw naam wordt niet be-
kendgemaakt. Het is tijd dat er 
een zwartboek van komt.

Iedereen wist dat er iets aan gedaan moest worden. Op 1 septem-
ber 1990 was het zover: toen trad eindelijk een politiereglement op 
de kamerwoningen in voege. We zijn intussen bijna vijfjaar verder, 
en een paar duizend kamers wachten nog steeds op een eerste 
controle door de Dienst Huisvesting en de Brandweer. Het grootste 
probleem vormen de illegale verhuurders, die hun contracten niet 
laten registreren, en dus onbekend blijven. Ze zijn te herkennen aan 
hun hooghartige blik, wonen zelf op het gelijkvloers van de woning 
en verhuren via kennissen en advertenties, nooit via een uithang-
bord. Heeft het kamerreglement werkelijk dé impact die het ver-
dient? Het is de mees ten onder ons opgevallen dat op de studenten-
kamers de sympathiek krakende plankenvloer uitgekapt werd om 
plaats te maken voor koel beton, dat de kamerdeuren die net aan een 
zevende verflaag toe waren, vervangen werden door loodzware 
brandveilige gedrochten en dat de met klimop begroeide achterge-
vel plots ontsierd werd door een glimmende brandladder. Voor 
diegenen die al dit moois echter nog niet zagen gebeuren, is er dit 
artikel.
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Nieuwe burgemeester Frank 

Beke: “Studenten Savaanstraat

moeten eruit”
In het stadhuis hangt nog een bordje met daarop ‘Frank Beke: 

schepen’. Inderdaad, van 1988 tot 1994 was Frank Beke (48, SP) 
schepen van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening en maakte 
faam met zijn fietsplan. Maar nu, sinds januari 1995, mag hij zich 
burgervader van Gent noemen. Zijn SP-VLD-VU coalitie zal vooral 
het beleid van de vorige zes jaar verderzetten. In elk geval werd een 
ambitieuze beleidsnota voorgelegd. Hoeveel er daarvan gereali-
seerd zal worden, kan hij niet voorspellen, maar hij belooft “zo hard 
mogelijk zijn best te doen”. Schamper sprak met de nieuwe burge-
meester van Gent over het globaal verkeersbeleid, de universiteiten 
eerst over de Savaanstraat 112.

Voor wie geen kranten leest, 
eerst snel even herhalen. In 1992 
controleert de brandweer voor de 
eerste maal de kamerwoning aan 
de Savaanstraat 112. Er worden 
ernstige gebreken inzake brand-
veiligheid vastgesteld. Twee jaar 
later: een nieuwe inspectie en de 
brandweer komt tot de conclusie 
dat het pand nog steeds brand- 
onveilig is. Toenmalig burgemees-
ter Temmerman besluit dat de 26 
studenten het pand op 16 februari 
moeten verlaten. Komt daarbij dat 
de hoofdhuurder, Daniël Willaert, 
het pand verhuurt voor een termijn 
die langer is dan de periode waarin 
hij over het pand beschikt. Op 31 
maartloopt zijn huurovereenkomst 
met NV Noordstar en Boerhaave 
af. Deze verzekeringsmaatschap-
pij heeft intussen het pand ver-
kocht aan de buurman.

Burgemeester Beke: “De be-
woners moeten het pand verlaten. 
Stel dat er na 16 februari een on-
geval gebeurt, dan kan men mij 
verantwoordelijk stellen voor nala-
tigheid. Kijk, de burgemeester heeft 
de plicht te zorgen voor de open-
bare veiligheid en gezondheid. In 
dit geval gaat het dus om veilig-
heid. Men kan het niet als burge-
meester verantwoorden dat wan-
neer men weet dat een pand in 
gebreke is, het nog langer bewoond 
wordt. Desnoods zullen ze er op 
17 februari uitgezet worden. Maar

men mag niet vergeten dat die 
mensen door de Dienst Huisves-
ting van de stad en de Sociale 
Dienst van de RUG begeleid wor-
den. Ze worden niet op straat ge-
zet. Desnoods kunnen ze in een 
noodwoning van de stad terecht.” 

“Op zo’n korte termijn is het 
wegwerken van de gebreken on-
mogelijk. En een maand uitstel 
geven, brengt geen oplossing. Het 
betekent alleen dat de heer Willaert 
gewoon de studenten een maand 
langer in een onveilig huis laat 
wonen. Waarom er pas na twee 
jaar een onderzoek is gekomen, 
kan ik helaas niet vertellen. Waar-
schijnlijk gaat het hier om een klas- 
siek geval binnen de stads-
administratie. Men onderhandelt 
met de eigenaar, hierhoofdhuurder, 
om de nodige maatregelen te tref-
fen. Men hoopt dat de verbeterin-
gen uitgevoerd worden. Hettweede 
onderzoek zal er pas gekomen zijn 
nadat men heeft vastgesteld dat 
de heer Willaert niets laat verande-
ren. Maar, ik herhaal: dit is een 
veronderstellen, niet een weten. 
Er is echter niet alleen het aspect 
van de brandonveiligheid. De heer 
Willaert, hoofdhuurder, heeft zelf 
geen enkel recht meer op de wo-
ning na 31 maart. Het pand is 
verkocht aan de buurman en die 
heeft al te kennen gegeven de 
woning zelf in orde te willen bren-
gen.”

“In 1992 is een streng kamer-
reglement goedgekeurd. Sindsdien 
is de inspectie de kamers aan het 
controleren. De dienst Huisves-
ting meldt mij dat er 1515 panden 
aangegeven zijn als kam er-
woningen, dit betekent zo’n 14000 
kamers. Daarvan zijn reeds 997 
panden, ofte 9200 kamers geïn-
specteerd. (Het gaat hier enkel om 
de eerste controle. Slechts een 
fractie van die kamers werd goed-
gekeurd, nvdr) We denken dat er 
ongeveer 18.000 kamers in Gent 
zijn. Er moeten dus nog 4000 ka-
mers worden opgespoord.”

De vraag rijst wat op het gebied 
van brandverzekering zoal de ge-
volgen zijn van een onbewoonbaar- 
verklaring. Volgens een door De 
Morgen gécontacteerde expert 
komt een onbewoonbaarverklaring 
de studenten paradoxaal genoeg 
ten goede in geval van brand. Voor 
wat het gebouw zelf betreft, moe-
ten de huurders zich geen zorgen 
maken, dat is een zaak van de 
eigenaar, tenzij een student zelf 
aan de oorzaak ligt van de brand. 
Maar net op het gebied van de 
aansprakelijkheid bevinden de stu-
denten zich in een voor hen betere 
situatie, of, zoals de expert het 
uitdrukte: “Waarom zou je  een 
nieuwe woning moeten betalen als 
de andere toch onbewoonbaar 
verklaard is?" Inzake de inboedel 
geldt een andere regeling. Kot- 
studenten zijn immers sowieso 
gedekt voor 10% van de inboedel 
van het adres waar zij 
gedomicilieerd zijn. Ze kunnen - 
voorlopig- op beide oren slapen.

Vervolg: zie pagina 6
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Verkeersplan

“Het centrum, van de St- 
Michielshellingtotaan hetGeraard 
De Duivelsteen, wordt autovrij ge-
maakt. Rond dit centrum komt een 
bestemmingsring. Binnen die ring 
is de zone 30 van kracht en door-
gaand verkeer is er niet meer mo-
gelijk. Dit toch grote deel van het 
centrum wordt vrijgehouden voor 
fietsers, voetgangers en openbaar 
vervoer. Uiteraard zijn er uitzonde-
ringen voor inwoners, voor laden 
en lossen, en voor gehandicapten. 
Het bovengronds parkeren zal niet 
meer mogelijk zijn. Daarvoor ko-
men er nieuwe ondergrondse par-
kings. Ik leg er sterk de nadruk op 
dat er geen nieuwe parkeerplaat-
sen bijkomen. Neen, de nieuwe 
parkings vervangen alleen de bo-
vengrondse parkeerplaatsen. Er 
komen onder meer ondergrondse

parkings aan de Reep, de Kouter 
en het Emile Braunplein. We willen 
ook het autoverkeer reduceren. We 
gaan dit doen door enerzijds de 
parkings goed bereikbaar te ma-
ken en door elektronische panelen 
aan te brengen, die duidelijk aan-
geven in welke parking nog plaats 
is. Zo willen we het zoekend auto-
verkeer tot een fractie herleiden.” 

“Het enige probleem dat kan 
ontstaan is een soort aanzuigeffect 
dat parkings veroorzaken. Dit zal 
later worden onderzocht. Ja, de 
parking onder het Braunplein vind 
ik niet de meest gelukkige oplos-
sing. Maar het is een aanvaard-
baar compromis waarmee ik kan 
leven. De parking heeft zin door de 
dichte nabijheid van het Stadhuis, 
de KNS, de kathedraal, de 
Lakenhalle als receptieruimte. Het 
moet dus met de auto bereikbaar 
zijn. Via de St-Niklaasstraat en de 
Korte Meer zal dit mogelijk zijn. 
Maar alleen tot aan de parking, 
niet verder, zullen auto’s kunnen 
rijden. Het is niet te vermijden dat 
de parking zal gebruikt worden door

mensen die gaan winkelen en niet 
in het Stadhuis moeten zijn. Maar 
men kan bijvoorbeeld tijdens de 
winkelperiode het parkeren onder 
het Braunplein duur maken en tij-
dens de avondperiode goedkoper.” 

“Om dit verkeersplan in zijn 
geheel uit te voeren, zijn we afhan-
kelijk van andere overheden. We 
leven op goede voet met hen, maar 
we blijven van hen afhankelijk en 
garanties hebben we niet. Als De 
Lijn de frequentie van het open-
baar vervoer vermindert, zoals 
onlangs is gebeurd, dan kunnen 
wij ons enkel daarbij neerleggen.” 

“Het fietsenplan wordt volledig 
uitgevoerd. Dit staat in de beleids-
nota. Er komen vier fietsroutes. De 
Leiepromenade is reeds goed 
merkbaar, nu zijn we ook met de 
Oost-Westroute bezig. De Cam-
pusroute (van het UZ tot het 
Wilsonplein) zal de moeilijkste zijn 
om te realiseren, omwille van de 
Heuvelpoort en de Overpoortstraat. 
De realisatie daarvan is op lange 
termijn gepland.”

Universiteit

“De samenwerking met de uni-
versiteit is maar oppervlakkig. Ze 
is vooral praktisch van aard: de 
stad kan gebouwen gebruiken van 
de universiteit en vice versa. De 
stad kan gebruik maken van de 
restaurantservice van de RUG. Er 
zijn ook contacten op bestuurs-
niveau, maar die zijn aan de ma-
gere kant. Het is mijn bedoeling die 
contacten te structureren. Er zijn 
veel problemen die stad en RUG 
enkel samen kunnen oplossen: 
kamerwoningen, de schandalige 
leegstand die de universiteit orga- 
niseertin de St.-Pietersnieuwstraat 
en de Korte Meer, uitwisselen van 
goederen en gronden. Ook cultu-
reel, toeristisch en op het vlak van 
de aanwezige kennis heeft de stad 
veel aan de universiteit. Er zijn dus 
zowel positieve als negatieve pun-
ten, maar jammer genoeg is de 
samenwerking oppervlakkig. Dat 
wil ik veranderen.”

BVC

Twee inbraken in één klap
In de nacht van woensdag 18 op donderdag 19 februari jl. hebben 

inbrekers zich een weg gebaand door de seminaries van de Rechts-
faculteit gelegen langs de Paddenhoek -dit is de achterzijde van de 
Universiteitstraat-. Ook Blandijn werd op een inbraak vergast. Het 
relaas.

Toen op donderdagochtend 
enkele ijverige studenten afzakten 
naar hun practische oefeningen 
Verbintenissenrecht, kregen ze van 
de rijkswacht het verbod opgelegd 
het -pas vernieuwde- gebouw aan 
de Paddenhoek te betreden: er 
was nl. ingebroken. De inbrekers 
zijn hun strooptocht begonnen op 
de eerste verdieping bij Prof. Van 
Crombrugge. Deze was aanwe-
zig geweest in het gebouw tot 18u. 
De toegangsdeur tot de gang was 
niet op slot. De inbrekers forceer-
den daarop met een koevoet de

deur van de bibliotheek; hier von-
den ze de sleutels van de andere 
lokalen. Na alle bureaus overhoop 
gehaald te hebben (op zoek naar 
geld) vertrokken ze met lege han-
den naar de tweede verdieping, 
waar Prof. Vande Lanotte 
resideert. Hier hadden ze meer 
geluk:detoegangsdeurtotde gang 
heeft nog geen slot én er werd 
‘wat’ geld gevonden. Op de derde 
verdieping, bij Prof. Van Mensel, 
kwamen ze niet verder dan de 
toegangsdeur tot de gang.

De rijkswacht vond geen vin-
gerafdrukken en vermoedt dat het 
niet om studenten gaat daar er niet 
geraakt werd aan de dure cursus-
sen die er voor het grijpen lagen. 
Men liet de computers eveneens 
links liggen.

Hoe en wanneer de inbrekers 
het gebouw zijn binnengeraakt is 
nog een raadsel. Ofwel heeft alles 
zich afgespeeld tussen 18u en 
19u30, toen de conciërge het ge-
bouw afsloot, ofwel hebben ze zich 
laten insluiten en zijn.ze bv. via een 
raam gevlucht.

Enkele dagen later, tijdens 
weekeinde, werd ook in Blandijn 
ingebroken. De secretariaten op 
de eerste vijf verdiepingen werden 
met een koevoet opengebroken 
en ook de pedel kreeg bezoek. Alle

laden werden doorzocht, op zoek 
naar bankbiljetten. Kleingeld inte-
resseerde hen duidelijk niet. Het 
secretariaat op de vierde verdie-
ping konden ze niet openen, het 
bureau van Prof. Prevenier daar-
entegen wel. Waarschijnlijk heb-
ben de dieven zich laten insluiten; 
via de grote garagepoort ontsnap-
ten ze. Hoeveel geld er werd ge-
stolen wou men niet zeggen. De 
politie bevestigde deze inbraak en 
het onderzoek loopt nog. Of er een 
verband bestaat met de inbraak in 
de Rechtsfaculteit enkele dagen 
voordien, is nog niet duidelijk. Maar 
het is toch opvallend dat de inbre-
kers op dezelfde manier te werk 
gingen.

Samson & BVC
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Meer sex in Schamper!

Veel lo f werd ons toe -
gezwaaid voor Schamper 325. 
Daarom: meer van dat. Het 
sexnummer deint uit met een 
boekbespreking, een item over 
penisverlengingen, over sex en 
gehandicapten, een bezoek aan 
VG en een interview met de 
stilaan met pensioen vertrek-
kende Jaap Kruithof. Hou het 
droog, (ow)

Opsporingsbericht

Uitschieter

Helpende handjes
Charlotte De Lange, psychologe en vormingswerkster bij de 

dienst 'Begeleiding Studenten met een Handicap' had met 6 fysisch 
gehandicapten een diep gesprek over hun seksualiteit. Lange tijd 
dacht men -sommige nozems waarvan men zich afvraagt of ze niet 
diepgevroren zijn tijdens het hyper-conservatieve etiquette-tijdperk 
van Queen Victoria en pas ontdooid, denken het nog steeds- dat 
fysisch gehandicapten niet in staat zouden zijn relaties aan te 
knopen, verliefd te worden, of, hou u vast aan uw bretellen, te neuken 
en kindjes te baren.

Drie hopeloze doktertjes zoe-
ken de zwartharige Oostendse 
steward die op 9 juli 1994 op de 
nachttrein Brussel-Zuid - Narbonne 
- Port-Bou zat, in het 3de of 4de 
jaar burgerlijk ingenieur zit, len-
zen draagt, 2de zit had en donkere 
ogen heeft. Gelieve contact op te 
nemen met K. Van Hultemstraat 
114 (bovenste bel rechts), K. 
Fabiolalaan 4 (bel 4) of Jozef II 
straat 51.

Seksualiteit staat nog met z’n 
laatste beentjes in de taboesfeer, 
ondanks de ziekte AIDS en de 
ziekte 'paus', en ook gehandicap-
ten vertoeven vaak nog in het 
taboewereldje, samen vormen ze 
dus een mooi taboe-duo. Relaties 
vormen is naast een individueel 
ook een maatschappelijk pro-
bleem. De oplossing lijkt eenvou-
dig: de eisen gesteld door de maat-

schappij aanpassen aan invaliden, 
voilà. Maar mensen zijn mensen 
en mensen hebben vooroordelen. 
Eén van de deelnemers aan het 
gesprek opperde: "Iedereen is hulp-
behoevend, zelfs mijn moeder.” Er 
bestaan geen 2 verschillende spe-
cimen van de soort 'mens' zoals 
hulpbehoevenden, alias gehandi-
capten, en immer zorgeloos flui-
tende en ronddartelende 'norma-

Doe maar wat meer.
Als groot nareist bent u niet tevreden met uw derde beentje dat 

naar uw gevoel net niet lang genoeg is. Tegenwoordig kan u dat 
chirurgisch laten verlengen, maar een aanrader is het niet.

Het klinkt aantrekkelijker dan 
het eigenlijk is: uw penis wordt 
geen wondermachine, gaat niet 
in erectie tot uw kin reiken en is 
nog steeds plooibaar. De alge-
mene ingreep houdt in dat de 
chirurg een aantal sneetjes maakt 
in de onderbuik en die op een 
andere manier weer hecht 
(huidplastide), een techniek die 
al zo’n twintig jaar bekend is in de 
plastische chirurgie. Het enige re-
sultaat is dat de penis een tweetal 
cm. langer naar beneden hangt. 
Groot nadeel (voor uw ego) is dat 
die verlenging in erectie praktisch 
nihil is én dat hij (niet uw ego) niet 
tot een volledige rechtstaande po-
sitie meer komt, maar enkel tot 
drie vierde ervan.

Mannen die louter om 
‘schoonheidsredenen’ naar de 
chirurg stappen, worden dus eerst 
uitgenodigd in een intiem gesprek

hun grieven te uiten, sommigen 
wordt zelfs aangeraden het pro-
bleem met een psychiater te be-
spreken.

Dikwijls zien de patiënten er 
vanaf, na de pro’s en contra’s ge-
hoord te hebben. Een goede infor-
matie is dus zeer belangrijk.

Wacosta?

Bij die huidplastide kan men, 
om het lid nog langer te maken, 
ook de ligamenten doorsnijden, 
maar dan verliest u elke kans op 
een erectie. Kiezen of delen, dus.

Een andere techniek, die chi-
rurgen doorgaans meer verant-
woord vinden, is het aanbrengen 
van een prothese in de penis; dit 
dan enkel in geval van aangebo-
ren m isvorm ingen of bij 
transseksuelen. Mensen bij wie de 
chirurg de ingreep weigert, komen

soms wel eens in het privé-circuit 
terecht. Maar dan betalen zij soms 
het tienvoudige van anderen bij 
wie het wel echt noodzakelijk is. 
Ter vergelijking: als de chirurg het 
aangeraden vindt, kost u dat zo’n 
6000 Bef. (gedeeltelijk terug te 
vorderen bij de ziekenkas); in het 
privé-circuit loopt dat op tot zo’n 
50000 Bef.

Risico’s

Die zijn gering: er is kans op 
infecties (geldt voor elke opera-
tie), en dikwijls kampt de patiënt 
meteen grote ontgoocheling ach-
teraf: de verlenging bedraagt ge-
middeld twee centimeter (in 
slappe toestand). Vandaardatdie 
informatie op voorhand zo be-
langrijk is.

Uit goede bron vernam ik dat 
zo’n operatie gemiddeld nog niet 
eens eenmaal jaarlijks gebeurt 
(in één hospitaal).

Aldo

len'. Ook validen doen vroeg of laat 
een beroep op hulpcentra, verple-
gers of familieleden om hun leven 
te rekken of een steenpuist uit te 
knijpen. Iedereen heeft ooit wel 
eens hulp nodig. Gehandicapten 
verschillen wel degelijk van niet- 
gehandicapten, maar enkel in hun 
handicap, waardoor ze heel hun 
leven beroep moeten doen op hel-
pende handjes. Zij zijn bovendien 
niet de o zo gevreesde telgen van 
de planeet Mars, maar worden 
soms wel door 'normalen' met uit-
puilende knikkebollen van ogen 
aangegaapt. Evenals validen heb-
ben ze nood aan en recht op een 
knuffel, kriebelingetjes in de buik, 
een potje neuken of een stevige 
relatie.

Ze ondervinden wel degelijk 
problemen om hun seksualiteit te 
uiten: overprotectie door ouders 
die bang zijn dat hun kind gekwetst 
wordt door een relatie die op een 
sisser afloopt, speciale scholen die 
hun anders-zijn benadrukken, 
geen toegang tot vele ontmoetings-
plaatsen zoals cafés of sportzalen, 
beperkte mobiliteit, groepsleven 
waardoor het moeilijk is schaam-
teloos in de bosjes te duiken, ge-
brek aan relationele en seksuele 
vorming, omdat ouders en familie-
leden er door de handicap niet 
gemakkelijk over praten.

De belangrijkste conclusie van 
de gespreksavond luidde dat hoe 
meer invaliden op een zo gewoon 
mogelijke manier deelnemen aan 
het alledaagse leven, hoe sneller 
vooroordelen met betrekking tot 
hun handicap zullen verdwijnen. 
De inspanning om hun op te ne-
men in de maalstroom moet zowel 
van henzelf als van validen ko-
men. Deze laatsten mogen de han-
dicap niet aanzien als de longpest 
of als het zevende wereldwonder, 
maar moeten beseffen dat gehan-
dicapten dezelfde seksuele en 
relationele behoeften hebben als 
zijzelf. Invaliden mogen niet mie-
zerig in een druilerig hoekjue krui-
pen, maar opkomen voor zichzelf, 
naar buiten treden, benadrukken 
wat ze kunnen in plaats van wat ze 
niet kunnen, dansen op fuiven, een 
grote mond opzetten, etc. (Tito)

Pagina 7



Interview

Homo en lesbosex ???
Seksualiteit anders bekeken

Voor wie het nog niet weet: er bestaat ook zoiets als sex tussen 
mannen onderling en tussen vrouwen onderling. Tineke Van Enge-
land (19 jaar) en Pascal Van Hecke (23 jaar), beiden actief bij 
Verkeerd Geparkeerd, de homo- en lesbienne-jongerengroep van 
Gent, werden door Schamper geïnviteerd om één ander uit de 
doeken te doen.

Schamper: “Waarom vinden 
jullie het belangrijk dat VG be-
staat?”

Pascal: “Het gaat erom dat van 
zodra je geboren wordt, iedereen 
ervanuitgaat dat je hetero bent. Je 
ziet ook niets anders: je broer die 
gaat vrijen met een meisje, de re-
clame met allemaal man-vrouw- 
koppeltjes, op school de jongen- 
meisje-koppeltjes, je vrienden-
kring, je pa en ma. Dat zorgt er 
allereerst voor dat we ooit moeten 
ontdekken dat het niet klopt voor 
ons. Dit verloopt soms moeizaam 
en je gaat heel hard op zoek naar 
informatie. Vandaar dus dat, zo-
lang de mensen ervan uitgaan dat 
je hetero bent vanaf je geboorte, 
homo's en lesbiennes zich zullen 
blijven organiseren. Verkeerd Ge-
parkeerd is eigenlijk een beetje de 
ruimte waarin het vanzelfsprekend 
is dat een jongen met een jongen 
en een meisje met een meisje gaan. 
Dit is bikkelhard nodig voor men-
sen die dat gemist hebben in hun 
puberteit.”

Tineke: “Jezelf lesbisch noe-
men, is iets dat geleidelijk gebeurt. 
De ene keer denkje “oh nee, ik ben 
niet zo, het is een fase die voorbij-
gaat”, de andere keer denk je dan 
“oh shit, ik ben wel zo, ik heb pech, 
ik heb ongeluk.” Maar wat is onge-
luk ? Wie maakt er een probleem 
van? Ik maak er nu zelf geen pro-
bleem meer van. Zo ga je steeds 
een stapje verder, tot je je goed 
voelt in je vel. Het gevoel datje niet 
de enige bent, is heel belangrijk. 
Kijk, nu is het een evidentie dat ik 
lesbienne ben, omdat ik die

jongerengroep gehad heb. Maar in 
het begin is het inderdaad hard 
nodig om te zeggen “ik ben an-
ders”, om je af te zetten tegen dat 
evidente hetero-zijn van de hele 
wereld.”

Schamper: “Hoe ervaar je je 
sexualiteitdan; hoe groeit dat? Wat 
is er anders aan?”

Pascal: ‘Wel, ik heb het nooit 
met het andere geprobeerd.” 
(lacht)

Tineke: “Ik denk dat het afhangt 
van persoon tot persoon; hetero’s 
vrijen toch ook allemaal op de-
zelfde manier? Maar als je dan 
toch grote lijnen probeert te trek-
ken: strelen en knuffelen, dat is net 
hetzelfde. Je moet gewoon een 
beetje aanpassen: er is opeens 
een lichaamsdeel meer of minder, 
en dan moet je wel opletten dat je 
niet in het luchtledige zit te strelen 
of zo.” (lacht) “En wat dan specifiek 
de seksuele relatie meisje-meisje 
betreft: je kan niet d’r in-d’r op, d’r 
in-d’rop , maar je kan zoveel meer, 
je moet je fantasie gebruiken. Ik 
vind niet dat daar een handleiding 
voor nodig is.”

Pascal: “Het is iets dat je ge-
woon leert. Wij hebben dat wel iets 
later moeten leren dan de hetero- 
jongeren. Hetero- en homo-sex: 
het heeft elk z’n eigen mogelijkhe-
den, die je dan langzaam gaat 
ontdekken. Een voordeel voor ons 
is misschien dat we vrijen met een 
lichaam dat min of meer identiek is 
aan dat van onszelf. We weten zelf 
hoe dat aanvoelt, wat de gevoelige 
plekjes zijn, omdat we het zelf ook 
ervaren. Bij een man-vrouw-rela-

tie is er vaak een verschil in aan-
voelen en is ersoms een probleem 
bij het zich uitdrukken ten opzichte 
van elkaar.”

Tineke: “De kern is inderdaad 
dat je als lesbienne of homo vaak 
alleen opgroeit, het is een proces 
dat soms lang duurt. De periode 
tussen 14 en 17 jaar, wanneer jon-
geren beginnen te experimente-
ren met relaties en seksualiteit, 
hebben wij eigenlijk gemist. Dan 
zaten wij daar vaak alleen boeken 
te lezen, op zoek naar informatie 
over iets dat bij ons paste; of we 
probeerden dan toch iets met jon-
gens, wat niet echt lukte. En uit die 
periode putten wij de motivatie om 
met een lesbo-jongerengroep be-
zig te zijn.”

Pascal: W at ik eigenlijk bedoel 
als ik zeg dat vrijen iets is dat je 
leert, is het volgende: het is in het 
begin een gek idee: vrijen met een 
man. Ik weet nog dat toen ik voor 
het eerst naar een homo-fuif ging, 
ik het een gek idee vond dat man-
nen elkaar daar kusten, omdat ik 
dat nog nooit gezien had, terwijl ik 
dat nu alle dagen doe, bij wijze van 
spreken. Het is dus ook een kwes-
tie van gewenning. Toen ik voor 
het eerst een jongen kuste, was 
dat iets heel geks, maar ik had toch 
ook iets van “wat overkomt mij nu, 
dat is plezant” . Je leert het plezant 
te vinden en je leert er ook vaardig-
heid mee.”

“Het cliché-beeld van homo’s 
die vrijen is: anale sex. In het begin 
leek mij dat heel afstotelijk, net 
zoals hetero-sex voor pakweg 
twaalfjarigen misschien wel afsto-
telijk lijkt, maar het is iets dat je 
leert appreciëren. Ik denk trouwens 
dat de percentages hetero’s en 
homo’s die anale sex hebben, niet 
veel van elkaar verschillen Het is 
echter wel zo dat wij er vrijer over 
kunnen praten.”

Tineke: “Mijn lesbisch-zijn be-
tekent niet dat ik hou van vrijen met 
vrouwen, maar wel dat ik hou van 
vrouwen, dat ik verliefd word op 
vrouwen en dat vrijen met vrou-
wen daarvan een natuurlijk gevolg 
is. Het is dus niet zo dat ik alleen 
maar met vrouwen naar bed wil. 
Eén van de eerste vragen die ik 
krijg als ik zeg dat ik lesbisch ben, 
is: wat doe je dan in bed?”

Pascal: “Het wordt inderdaad 
direct op sex geprikt. Het is ook 
sex, ja , ...”

Tineke: “... maar niet in de eer-
ste plaats; toch niet voor m ij. Hoe-
wel er wel vrouwen zullen zijn voor 
wie dat wel op de eerste plaats 
komt.”

Pascal: “Enfin, het is zo: wij 
vrijen anders, wij voelen ons aan-
getrokken tot mannen. Doordat wij 
dat dan ook zeggen, worden wij 
door anderen gefixeerd op het puur 
sexuele, en dat is iets wat aanko-
mende homo-jongeren vaak af-
stoot: dat hokje ; ze durven niet in 
dat hokje te kruipen. Het woord 
homo op je plakken is een heel 
gek iets: elke jongere wil zijn zoals 
alle andere jongeren en als je je 
homo of lesbienne noemt, margi-
naliseer je je ergens, maar dat is 
bikkelhard nodig om je eigenheid 
op dat vlak te bekomen. Je homo 
noemen is zeggen: wat wij met 
mannen hebben is evenwaardig 
als wat jullie hetero’s met elkaar 
hebben.”

Verkeerd Geparkeerd is ervoor 
en door jongeren tot 25 jaar en kan 
je contacteren via postbus 535, 
9000 Gent. Je krijgt dan per ke-
rende post de informatie die je 
vraagt in een persoonlijke brief, in 
een discrete briefomslag, met 
daarin een uitnodiging voor een 
onthaalgesprek (indien gewenst). 
Wie wil, kan ook naar de activitei-
ten komen, die afwisselend infor-
merend en ontspannend zijn en 
die zowel gemengd als voor jon-
gens of meisjes apart georgani-
seerd worden.

Nico Vandenabeele

Pagina 8



De voltooid verleden tijd van vrijen
Deed de vader van je overgrootvader het in bed? En zo ja, 

wanneer en hoe vaak? Was er anticonceptie? En ging men op 
huwelijksreis? Allemaal vragen die je nooit aan je grootouders 
durfde voor te leggen. Professor Vandenbroeke heeft dit wel ge-
daan; het resultaat is een (nu reeds negen jaaroud) boek met de titel: 
‘Vrijen en trouwen, van de Middeleeuwen tot heden’.

Prof. Chris Vandenbroeke
dook hiervoor in de archieven en 
stootte op allerlei materiaal. Hij zag 
zich wel geconfronteerd met de 
moeilijkheid dat de bronnen in over-
wegende mate afkomstig waren 
van het mannelijk geslacht. En zij 
lieten zich niet onbetuigd om van 
de vrouw een slecht beeld te schet-
sen. Hoe valt anders een zin als 
‘een schoon vrouwe is een schoon 
huys getimmerd op een schijthuys’ 
te verklaren?

De jeugd

De overtuiging dat de jeugd (al 
degenen onder de 25) in vroegere 
tijden niet georganiseerd was, is 
verkeerd. Er bestonden allerlei 
genootschappen en organisaties. 
WOrat de studenten in de steden.^ 
hadden de reputatie een bande2 
loos leven te lijden. Zo dichtte de 
Gentse M. Mortier in de 18de 
eeuw: W at is jongheyd sonder 
minnen, wat is leven zonder 
vreugd, hangt aan de liefde uwe 
zinnen, en bemind als gij nu 
mëugd.’ Sex was voor de 17de 
eeuw geen taboe. Er waren dan 
ook tal van gelegenheden waarbij 
de jeugd zich kon laten gaar»! 
Charivari, waarbij de jongeren op 
een min of rjwer ludieke manier en 
met veel ketelmuziek bepaalde 

Mistoestanden aanklaagden, was • 
erzo één, maar ook carnaval, vas- 
tenavond, meifeesten, St-Jansmis 
(de langste dag), vrijgezellen-
avonden, feesten bij hetbtnnenha- 
len van de oogst, kermissen, bals 
en processies waren een uitsté-
kende gelegenheid. Overigens 
groeiden jongens en meisjes naast 
elkaar op: sex voor het huwelijk 
was schering en inslag. In de 19de 
eeuw was bijna 50% van de jonge-

ren voor het huwelijk reeds sexueel 
actief. Het huwelijk was immers 
een belangrijke gebeurtenis en 
men moest dan ook goed weten 
welk vlees men in de kuip had.

Het huwelijk

Allerlei teksten waarschuwden 
de jonge mannen: “mijd schoon-
heid en wijsheid”. Een vrouw mocht 
geen boekenwijsheid hebben, ze 
moest vooral praktisch aangelegd 
zijn en schoonheid heette toch 
maar vergankelijk te zijn. Roman-
tiek en affectie waren trouwens 
alleen weggelegd voor de lagere 
klassen. Bij de bezittenden was 
het niet de bedoeling vier blote 
billen samen te brengen, maar wel 
om een goede koop te sluiten. 
Huwen was een zuiver zakelijke 
aangelegenheid: ‘ll ne s’agit pas 
de s’aimer, mats de s’établir’. Ove-
rigen^ soort zocht soort, zowel 
qua rijkdom, maar ook qua be-
roep. De lagere klasse zocht haar 
partners meestal binnen hetzelfde 
dorp. Maar voor iedereen was wijs 
beraaèM^èig en aan het huwelijk 
gingen jaren van vrijage vooraf. 
Een huwelijk hield dan ook ï 
onherroepelijks in. Huwen 
kende: zich autonoom ves 
Daarvoor was een eigen boerden 
huis^mfónd>fodig en dat lag niet 
voor iedereen te rapen, zeker niet 
ha de demografische revolutie.

y'

Sex binnen het hüWel^k

— *
Het eeuwenoude standpunt van 

dé kerk is: “sex kan, nóch mag een 
doel op zich zijn, sex kan alleen in , 
functie van de voortplanting, em ^  
dus enkel binnen het huwelijk”. 
Over de rol van het huwelijk waren 
de kerk en de profane overheid het

trouwens niet eens. Voor de kerk 
stond het afsluiten van het huwe-
lijk onder supervisie van een gees-
telijke, in het dagelijks leven was 
vooral de ouderlijke toestemming 
noodzakelijk. De kerk hield haar 
zeer rigide standpunt vast tot in 
1930. Huwen betekende “kinde-
ren, trouw en sacrament” . Sex kon 
enkel “met maat, in een serene 
sfeer en zonder naar genot te zoe-
ken, in een passende houding met 
de vrouw die zich door de man laat 
beslapen”. Sex was een zuiver 
zakelijke bedoening, die niets met 
affectie of liefde te maken had. Er 
waren trouwens ook verbods- 
dagen. Op die dagen mocht de 
liefde niet bedreven worden. Het 
aantal verbodsdagen liep op tot 
250 in een jaar: vasten, feestda-
gen, en dagen voor het uitreiken 
van de Heilige Communie waren 
niet met sex verenigbaar. Kinde-
ren die gemaakt werden op een 
verbodsdag, waren zeker en vast 
door de duivel bezeten.

Hoe volgde de bevolking deze 
regels nu na? De eis van het ver-
wekken van kinderen werd nauw-
gezet nagevolgd. Toch was er on-
betamelijk gedrag waartegen de 
kerk fulmineerde. “De vrouw langs 
achteren benaderen” en “het co-
puleren met de vrouw bovenop de 
man” mochten niet en ook mannen 
die de geslachtsdaad regelmatig 
onderbreken om bewust plezier te 
zoeken in het copuleren evenals 

waren uit den boze. Vanaf 
)de eeuw groeide het gezin 

Het aantal kinderen nam 
na een tijd werd ook daar 

[eerd. Anticonceptie, 
Jie reeds een eeuw 

logere kringen 
gebruikt, kwam in zwang. 

Periodieke onthouding werd pas 
vanaf het interbellum gebruikt er 
ook condooms waren marginaal. 
De manier was dan ook de coïtus 
interruptus. Dit alles waren geen 
sluitende maatregelen, waardoor 
ook dikwijls werd geaborteerd. De 
kerk protesteerde fel, maar werd 
niet gehoord.

Sex buiten het huwelijk

Daar waar sex binnen het hu-
welijk al moeilijk lag, was sex bui-
ten het huwelijk helemaal slecht 
en sprak men van “beestachtige 
driften”. Alhoewel. Er moet een 
groot onderscheid worden ge-
maakt tussen de periode voor het 
midden van de 17de eeuw en de 
periode erna tot 1950. Voor 1650 
was sex helemaal geen taboe: sex 
werd als een natuurlijk gegeven 
ervaren en werd niet als verdorven 
gecatalogiseerd. Een gevierd dich-
ter als Pierre de Ronsard schreef 
midden 16de eeuw over de penis: 
“Lans met gouden top die kon sto-
ten maar ook zalven, van wie nooit 
de stijfte in de steek laa f en dat 
was géén schandaal. Bij de intocht 
van Filips de Goede in Gent in 
1457 zwommen er ter zijner ere 
naakte meisjes in de Leie. Gele-
genheden voor sex buiten het hu-
welijk vond men in allerlei baden- 
inrichtingen, bordelen en rendez- 
vous huizen. Maar met deze ple-
zieren was het in de loop van de 
16de eeuw gedaan. Een nieuwe 
maatschappij werd opgebouwd 
waar er geen plaats meer was voor 
een volkse cultuur. De Contra-
reformatie vierde hoogtij, de mo-
derne staat was in opbouw en 
trachtte meer macht over de be-
volking te krijgen, tn allerlei ser-
moenen werd sterk uitgehaald naar 
sex, er kwamen meer processen 
tegen sexuele delicten en een ware 
jacht op homosexuelen. J3ex bleef 
een taboe tot het midden van de 
20ste eeuw. De generatie van de 
jaren ‘60 bracht hier snel verande-
ring in. Maar ze vonden het ei van 
Colombus niet t r i f  sex was reeds 
eeuwen daarvoor een normate-

v z a a k y M

/^V rije n  en trouwen, van de Mid-
deleeuwen tot heden’, door Prof. 
Chris Vandenbroeke.

BVC.

Pagina 9



Portret

Sex met Kruithof
Professor Kruithof staat al jaren bekend als een uitstekende 

professor en geldt als een begrip in de Politieke en Sociale 
Wetenschappen. Watvelen misschien nietweten, is dat Prof. Kruithof 
in de zestiger jaren berucht was omwille van zijn uitgesproken 
ideeën oversexen omwille van zijn pogingen om dit drieletterwoord je 
uit de taboesfeer te halen.

Schamper: “Waarom wou u 
nu precies sex bij studenten uit 
de taboesfeer halen?”

Prof. Kruithof: “In de jaren ’60, 
en dan vooral tussen ’63 en ’67, 
waren er een paar televisie-
uitzendingen over sex en de 
problemen die studenten hierbij 
ondervonden. De studenten wei-
gerden hun gezicht voor de camera 
te laten zien; er was dus nog een 
duidelijke taboesfeer. De studenten 
klaagden dat ze te strak gebonden 
waren van thuis uit: de ouders 
controleerden de koten, hun 
uitgaansleven, enz. De enige 
manier om uiting te geven aan hun 
sexuele behoeften was mastur-
batie. Deze bekentenissen brach-
ten als het ware een schok teweeg 
bij het publiek.Sex werd toen nog 
onderdrukt, er werd niet over 
gepraat, en er werd zeker niet op 
televisie over gediscussieerd. 
Hetzelfde gold voor homosexu- 
aliteit. Lesbische meisjes of homo’s 
durfden er niet openlijk voor uit te 
komen, wegens de te grote 
weerstand die ze zouden onder-
vinden.”

“Op het eind van de jaren ’60 is 
er dan een beweging op gang 
gekomen die van Scandinavië over 
Nederland naar België afzakte en 
die komaf maakte met de preuts-
heid van die tijd. Zo werden er plots 
72 sexstandjes mogelijk i.p.v. de 
drie die men tot dan toe (officieel) 
kende. Men ging ook meer experi-
menteren. Dit had niet altijd even 
positieve gevolgen. Zo waren 
orgieën bijna verplichten partnerruil 
was een must. Daarenboven kwam 
nog dat je niet jaloers mocht zijn,

en je begrijpt zelf wel dat dit niet 
altijd mogelijk is.”

Schamper: “Vindt u dat we 
nu nog steeds in dit open klimaat 
vertoeven?”

Prof. Kruithof: “Kijk, de jaren 
’60 vormden een tijd van expansie, 
van durf en van grenzen verleggen. 
De economie verliep goed, er was 
degelijk onderwijs enz., en dat 
schept mogelijkheden om meer 
dingen te doen, te experimenteren. 
Nu gaat het slecht met de econo-
mie, dit zorgt voor een zekere 
terugval op zowat alle gebied. Een 
voorbeeld hiervan is dat vele 
studenten na hun studietijd terug 
thuis gaan wonen: ze worden er 
verzorgd, krijgen ereten en kunnen 
zo wat geld sparen. Dit zorgt 
natuurlijk  wel voor een wat 
conservatievere moraal: ze moeten 
zich schikken naar de ouders en 
kunnen dus niet a ltijd even 
gemakkelijk een relatie beginnen.”

Schamper: “Is er ook een 
zeker moreel verval merkbaar 
qua sex?’’

Prof. Kruithof: “Er is zeker een 
moreel verval merkbaar, maar niet 
alleen op het gebied van de 
sexualiteit: ook op het vlak van 
geweld en drugs. Dat moreel verval 
begint eerst op sociaal-economisch 
vlak. De jeugd vindt geen vaste 
job, waardoor ze bijna gedwongen 
zijn tot nietsdoen en daardoor 
ontstaat er een protest dat zich op 
vele manieren kan uiten. Op 
sexueel gebied kan er een over-
drijving ontstaan. Ze duiken met 
gelijk wie de koffer in, als protest 
tegen zowat alles wat hen in hun 
activiteiten belemmert. Maar ook,

en ik zou bijna zeggen vooral: de 
films en de muziek propageren een 
samenleving van losban-digheid 
en geweld.”

Schamper: “Hoe staat u 
tegenover sex voor het hu-
welijk?”

Prof. Kruithof: “Persoonlijk heb 
ik er geen enkel bezwaar tegen, 
maar dan enkel als er genegenheid 
mee gemoeid is. Ik heb wel iets 
tegen dat ‘one-night-stand’ gedoe. 
Sex is niet zomaar tijdverdrijf. Het 
is niet een eenvoudig spelletje. Je 
gevoelens spelen altijd een grote 
rol bij sexuele contacten. En dan 
denk ik dat het voor een vrouw nog 
ietsje meer een rol speelt. Tenslotte 
is men bezig in haar buik! Het raakt 
je persoonlijkheid, of je dat nu wil of 
niet. Sex voor het huwelijk is voor 
mij geen probleem, maar weet dat 
je je gevoelens hierbij niet kan 
uitschakelen. Ikdenktrouwensdat 
men daar nu ook veel voorzichtiger

mee is: sinds de komst van AIDS, 
is sex voor de meesten geen 
spelletje meer. Men zal vlugger bij 
een partner blijven en men neemt 
voorzorgsmaatregelen: de pil, het 
condoom... zoniet is de lol er 
duidelijk vanaf. De kans op AIDS of 
zwangerschap is immers reëel.” 

Schamper: “Bent u tevreden 
over uw leven?”

Prof. Kruithof: “Dat vraagt een 
tweeledig antwoord. Op persoonlijk 
vlak ben ik de gelukkigste man die 
er waarschijnlijk rondloopt. Ik heb 
alles wat ik me maar wensen kan: 
een prachtige vrouw, schatten van 
kinderen en een leuke job. Maar 
dan is er de andere zijde, die bijna 
mijn persoonlijk geluk over-
schaduwt. Die andere zijde is de 
wereldproblematiek: de rampen, 
oorlogen, hongersnoden... Zoiets 
doet pijn.”

Schamper: “Wou U de stu-
denten nog een gouden raad 
meegeven?”

Prof. Kruithof: “Ga buiten de 
deur en zoek een goed lief!” 

Schamper:”lkben al weg.” 
Nath
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De Brug

H elp H elp H oera
De Student Aid acties in Gent

Elkjaar voert Student Aid in februari in alle grote Vlaamse steden 
campagne om de studenten te sensibiliseren voor de Derde Wereld-
problematiek. In Gent is de organisatie in handen van de 11.11.11- 
werkgroep; zij hebben een actieweek van 19 tot 23 februari gepland. 
Wat staat ons te wachten? Els De Clercq, één der drie voorzitters van 
11.11.11, licht een tipje van de sluier op.

Els De Clercq: "Vorig jaar werd 
dit georganiseerd door een andere, 
totaal onafhankelijke groep, maar 
die is uiteen gevallen. Eén van hun 
leden is toen overgekomen naar 
11.11.11. Dit jaar is men dan bij ons 
langsgekomen om te vragen of wij 
de campagne van Student Aid in 
Gent wilden organiseren. Dat was 
een moeilijke keuze, omdat we 
met 11.11.11 onze eigen actie 
hebben in november, met daarna 
een volledige jaarwerking. Ik vind 
het persoonlijk vrij zwaar, want eind 
maart beginnen we altijd met de 
voorbereidingen van de campagne 
in november, en nu zijn we dus 
direct na november weer begonnen 
een grote campagne in elkaar te 
steken."

Schamper: "Ben je niet bang 
dat de studenten het teveel 
zullen vinden?"

Els: "Die kans zit erin, omdat 
het weer dezelfde mensen zijn die 
de organisatie op zich nemen. De 
activ ite iten zullen dan ook 
onvermijdelijk meer op elkaar gaan 
lijken."

Schamper: "Het thema van 
Student A id  dit jaa r is de 
grootstad. Waarom kozen jullie 
voor Manila?"

Els: "Dat is eigenlijk puur toeval 
geweest. Er was een lijst van een 
20-tal grootsteden. De andere 
groepen hadden al keuzes 
gemaakt; wij kozen dan voor Manila 
omdat Wauter, één van de

voorzitters, daar veel informatie 
rond had. We hadden eerst een 
brainstorm-vergadering overwelke 
problematieken we naar voor 
konden brengen: vrouwenhandel, 
milieu, plattelandsvlucht, enz. Maar 
toen is de vakantie er tussen-
gekomen en zijn we daarna 
eigenlijk lukraak activiteiten in 
elkaar gaan steken, zonder nog 
echt met de thematieken bezig te 
zijn. Op de eerste dag is er zoals 
altijd stationsanimatie gepland. Het 
is de bedoeling dat we verkleed in 
een Filippijnse draak rondlopen en 
folders uitdelen. Door de 
luidsprekers van het station zal 
dan Filippijnse muziek weerklinken. 
Buiten zullen ook vuurspuwers 
staan. Er zijn eigenlijk honderden 
ideeën naar voor gebracht -zoals 
bv. vuurwerk- maar de meeste 
voorstellen waren onrealistisch. In 
tegenstelling tot onze11.11.11- 
acties zullen we hiervoor enkel een 
beroep doen op onze beperkte 
kring. De maandag gaan we dan 
op het Sint-Pietersplein tenten 
opslaan, enerzijds om de pers te 
halen, anderzijds om stads- 
problematieken naar voor te 
brengen. Dittentenkampstaatvoor 
een vluchtelingenkamp, maar 
eigenlijk ook voor een krottenwijk, 
want alle mensen die naarde stad 
komen, zijn vluchtelingen. Wij 
zullen daar 24 op 24 uur blijven en 
‘s middags (F ilippijns) eten 
verkopen, zodat iedereen die dat 
wil in een tent kan komen leven. 
Elke namiddag zijn er dan

workshops: speelgoed maken, 
koken, misschien ook muziek leren 
spelen. De workshops moeten 
echter nog verder worden 
uitgewerkt; we moeten de juiste 
mensen vinden. De eerste avond 
wordt alvast een gezellige 
vertelavond. Er komt iemand die 
op reis is geweest naar Manila om 
dia’s te tonen en zijn ervaringen te 
vertellen. Daarna zijn mensen aan 
de beurt die 2 jaar in Manila hebben 
gewoond en er de jeugd-
bewegingen en het onderwijs 
hebben bestudeerd; de school-
boeken zijn enorm Westers gericht, 
dus onderzochten zij in hoeverre 
dit overeenstemt met de aard van 
de Filippijnen. De derde spreker 
zal traditionele verhalen vertellen. 
Dit alles wordt afgewisseld met 
muziek. De volgende dag krijgen 
we weer hetzelfde scenario: eten, 
workshops... De ativiteiten op 
dinsdagavond staan nog niet 
helemaal vast. Er zijn 2 opties: 
oorspronkelijk dachten we aan een 
informatieve mega-quiz, waarbij 
alle kringen zouden worden 
uitgenodigd. Maar we kwamen tot 
de conclusie dat deze niet erg 
vormend is. Dus zullen we opnieuw 
sprekers laten komen, zoals de 
socioloog Koen Raes, en iemand 
die specifiek de oorzaken van de 
grootstadproblemen komt toe-
lichten. Achteraf kunnen er vragen 
worden gesteld. Woensdagavond 
draaien we een film van een 
bekende Filippijnse cineast, waar 
onze verschillende problematieken 
in voorkomen. Donderdagavond 
is er traditioneel een fuif, om het 
geheel af te sluiten. Er is ook nog 
het idee geopperd om de mensen 
eens echt te choqueren. Elke 5 
minuten sterven er 300 kinderen 
aan ondervoeding, dus wou men

met 300 studenten eens plots op 
straat doodvallen. Dat bleek echter 
moeilijk uitvoerbaar; daarom zijn 
we van plan zondagnacht silhou-
etten op straat te tekenen."

Schamper: "Waarhalenjullie 
het geld vandaan voor deze 
akctiviteiten?"

Els: "We hebben natuurlijkonze 
eigen subsidies, maar die zouden 
we graag houden voorde 11.11.11- 
campagne van volgend jaar. 
Hoogstwaarschijnlijk krijgen we 
een budget van Student Aid, maar 
het is de bedoeling dat alles een 
nuloperatie wordt. En er zijn 
eigenlijk niet zoveel kosten.”

Schamper: "Watvindenjullie 
van Student Aid?"

Els: "Vroeger dachten we: dat 
zijn mensen die met reclame 
werken -wij zijn principieel tegen 
sponsoring-, met veel opper-
vlakkiger activiteiten. Maar nu we 
met hen gesproken hebben, blijkt 
dat we op dezelfde lijn staan."

Schamper: "Student Aid is 
teruggevallen op louter bewust-
making. Hoe denken ju llie  
daarover?"

Els: "Persoonlijk vind ik dat het 
als studentenbeweging belang-
ijker is om aan sensibilisering te 
doen, dan geld in te zamelen."

Schamper: "Is er geen gevaar 
dat men enkel over het probleem 
gaat filosoferen, zonder er 
concreet iets aan te veran-
deren?"

Els: "Er is onlangs een meisje 
uit onze groep naar Siërra Leone 
vertrokken om daar aan ontwik-
kelingshulp te doen. Dat kan als 
voorbeeld tellen. Binnen onze 
groep, die rond de 20 leden 
schommelt, b lijft iedereen 
geïnteresseerd, en ik denk dat heel 
wat mensen later voor NGO’s 
zullen gaan werken."

Malik
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Unief
Vis met graten

Het vervolgverhaal van de lerarenopleiding
De aggregatie heeft al een hele geschiedenis achter de rug en 

werd verschillende keren aangepast, hoewel dat zelden van een 
leien dakje ging. De uiteindelijke fundamentele innovatie laat nog 
steeds op zich wachten, maar er is hoop. Een overzicht van het 
verloop, met medewerking van Mevr. Antonia Aelterman die instaat 
voor de algemeen pedagogische coördinatie van het DLO en actief 
in diverse werkgroepen en commissies.

In de lerarenopleiding moet men 
werken met een zeer verouderde 
wetgeving (uit 1929!), hoewel men 
al sinds WON inzag dat deze niet 
meer voldeed. Zeker met de 
vernieuwingen in het Secundair 
Onderwijs ontstond er een zeer 
grote discrepantie tussen het SO 
en de manier van opleiden aan de 
universiteit. Oorspronkelijk maak-
ten de diverse lerarenopleidingen 
deel uit van de overeenkomstige 
faculteiten, waar ze soms sti efmoe- 
derlijk behandeld werden. In 1975 
werd dan in Genteen Interfacultaire 
Commissie voor Lerarenopleiding 
opgericht, 2 jaar later opgevolgd 
door een Interfacultair Centrum 
voor Lerarenopleiding (ICL) dat een 
permanent coördinerend orgaan 
werd. In 1984 werd dan onder 
impuls van het ICL een beperkte 
programmahervorming doorge-
voerd; doch een fundamentele 
innovatie bleef uit. Tenslotte werd 
in 1989 het ICL gereorganiseerd 
tot een autonoom Departement 
voor Lerarenopleiding (DLO) met 
een vergelijkbaar statuut als de 
faculteiten. Een grote handicap 
bleef echter het fe it dat de 
lerarenopleiding niet gefinancierd 
werd en dus financiële middelen 
moest ‘afsnoepen’ van de facultei-
ten, wat de onderhandelingspositie 
van het DLO verzwakte.

Hervorming

Reeds in de jaren ’80, tijdens 
de legislatuur van minister Coens, 
waren er beleidsintenties voor een 
programmahervorming van de

lerarenopleiding, toen echter 
gekoppeld aan de normaalscholen. 
Een werkgroep van de Vlaamse 
Interuniversitaire Raad (VLIR) 
formuleerde een voorstel: “Wij 
zouden een deeltje pré-service 
organiseren en het eerste jaar van 
de beroepsuitoefening gebruiken 
om de opleiding te vervolledigen. 
Maar dat stuitte op statutaire en 
financiële bezwaren, want wij 
wilden dat deze leraren volledig 
betaald zouden worden. De 
opdracht van de leraar wordt nog 
steeds in termen van uren bepaald, 
daar houden syndicale organisa-
ties nog zeersterkaan vast, hoewel 
er tal van andere taken zijn: team- 
working, leerlingenbegeleiding, 
bijscholing, enz.” Op het einde van 
de jaren '80 vond dan de federalise-
ring van het onderwijs plaats, wat 
voor windstilte zorgde in het 
onderwijsbeleid. Daarna kreeg het 
decreet op de universiteiten 
natuurlijk voorrang. De hervorming 
van de lerarenopleiding werd dan 
opgenomen in het regeerakkoord 
van de Vlaamse regering (28/1/ 
1992). In oktober’93 deed minister 
Van Den Bossche dan een discus-
sienota circuleren die een ruim 
maatschappelijk debat op gang 
bracht.

DLO

Toen de legislatuur al ver 
gevorderd was en er geen tweede 
nota scheen te komen, besloot het 
DLO zelf het heft in handen te 
nemen. “In de eerste nota had de 
minister een minimum belasting

van 30 studiepunten vastgelegd 
(=huidige situatie in Gent; in Brussel 
en Antwerpen heeft men een 
uitgebreider programma), dus werd 
een voorstel met 45 studiepunten 
uitgewerkt, gedeeltelijk geïnte-
greerd (als keuzevakken) en 
gedeeltelijk parallel met de tweede 
cyclus-opleiding.”Tevens waren er 
plannen om bepaalde lessen als 
zelfstudie-pakketten te organise-
ren, met slechts een viertal lessen 
per jaar om onduidelijkheden weg 
te werken en casussen te bespre-
ken, omdat men merkt dat heel wat 
studenten de algemene cursussen 
niet volgen en op hun eentje 
moeten studeren. Het uitgebreider 
programma zou ook moeten 
mogelijk maken dat men tijdens de 
cursussen (totnogtoe geïsoleerde 
theoretische lessen) kan reflecte-
ren op wat in de praktijk gebeurt. 
Hiervoor moet men dan wel in 
kleinere groepen kunnen werken 
dan nu het geval is, wat dus een 
uitbreiding van het personeel 
vereist. Maar daarvoor is een 
financiering noodzakelijk; de

meeste lesgevers zijn lid van 
andere faculteiten en doen dit als 
surplus. In november ’94 gooide 
het beleidsvoorstel van de minister 
echter roet in het eten: er werd een 
maximum aan studiebelasting 
vastgelegd van 33 studiepunten. 
“Positieve punten in de nota van 
de minister waren dat men financie-
ring voorzag, evenals de integratie 
van een deel van de pedagogische 
opleiding met de vakopleiding.” De 
minister van onderwijs wil een 
veeleisende initiële opleiding 
(zonder verlenging van de studie-
duur) en een system atische 
permanente opleiding tijdens de 
loopbaan. Een grote mobiliteit 
tussen de verschillende onderwijs-
niveaus (door voortgezette oplei-
dingen) staat centraal, waarmee 
hij het beroep aantrekkelijker wil 
maken. Daarnaast wijst hij de 
DLO’s op hun verantwoordelijk-
heden (qua begeleiding van de 
beginnende leerkrachten, dienst-
verlening voor de scholen, enz.) 
vanwege de grote pedagogische 
vrijheid die ze krijgen. De hervor-
mingsplannen van de lerarenop-
leiding zijn dus nog niet afgerond, 
hoewel de minister duidelijk de 
intentie heeft geuit het decreet nog 
tijdens zijn legislatuur af te werken.

Malik

Europees salon van de student
Van 8 tot 11 februari gaat de 

8ste editie van het Europese salon 
van de student door. Meer dan 
90.000 bezoekers worden ver-
wacht op dit grootste Europese 
evenement van het hoger onder-
wijs. Zowel laatstejaars secundair 
onderwijs als studenten van het 
hoger onderwijs en jong gediplo-
meerden vinden er wel iets dat 
hen kan interesseren.

Naast algemene informatie 
over studiemogelijkheden in 
België en Europa staan er dit jaar 
enkele extra initiatieven in de 
kijker: “studeren in Vlaanderen” 
(overhetvernieuwde Nederlands-
talig hoger onderwijs), “Euro- 
lingua" (toont de vele mogelijk-

heden van taalcursussen en - 
programma’s in heel Europa), 
“MBA-3de cyclus” (specialisatie- 
en aanvullende opleidingen), en 
“Recrutering” (informatie voor pas 
afgestudeerden over de arbeids-
markt, sollicitatietips, en het belang 
van permanente bijscholing).

Allemaal samen zo’n 400 
exposanten uit 23 landen. Van 
woensdag 8 februari tot zaterdag 
11 februari (10-18uur),inpaleizen 
7 en 9 van het Tentoonstellings-
park in Brussel. Met de metro te 
bereiken via lijn 1A, uitstappen in 
Heizel en met de auto via de ring, 
uitrit 8. Als student betaalt u 200 f r. 
Voor meer info kan u terecht op 
nummer 02-514.40.80. (Erik H).
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Pamper

Schamper 20 jaar
Schamper werd 20 en jullie zullen het geweten hebben. We 

gingen te rade bij de stichter én eerste hoofdredacteur van jullie 
geliefde tijdschrift en spraken over De Goede Oude Tijd met onze 
geestelijke vader, Prof. Koen Raes.

Prof. Raes: “Vroeger bestond 
er al een studentenblad, nl. RUG- 
nummer, dat dateerde van ’69. De 
subsidies ervoor werden door het 
rectoraat echteringetrokken omdat 
er een scheldkannonade was 
gelanceerd tegen een prof., Van 
Caeneghem geloof ik. Ik was toen 
al redacteur van RUG-nummeren 
vond dat een studentenbeweging 
hoe dan ook een studentenblad 
nodig had. RUG-nummerwas een 
duur studentenblad (de redactie 
werd trouwens betaald !), Scham-
per daarentegen is met de meest 
goedkope formule begonnen: we 
lieten hetdrukken bij de coöperatie-
ve en we lieten het vouwen door 
het Guislain-instituut. De versprei-
ding deden we ook zelf.”

Schamper: “Heeft ü de naam 
bedacht ?”

Prof. Raes : “Zeker. Een leraar 
Nederlands uit het Atheneum van 
Gent had me eens verteld dat 
‘schamper’ één van de weinige 
Vlaamse woorden is die men bijna 
niet kan vertalen in een andere 
taal. Het drukt een bepaalde 
Vlaamse m entalite it uit; niet 
hovaardig of cynisch, maar op een 
zelfzekere manierspottend. Ikvond 
het een heel mooi woord en het 
drukte ook uit wat we met het blad 
beoogde, namelijk op een ironise-
rende wijze het studentenleven 
weergeven. Ik heb ook alles ge-
daan opdat we een onafhankelijke 
redactie zouden hebben, wanttoen 
werd de studentenbeweging in 
belangrijke mate gedomineerd

door allerlei linkse groupuscules 
die altijd wel De Waarheid in pacht 
hadden. Die vorm van betweterij 
zou de dood hebben betekend voor 
een kritisch en onafhankelijk 
studentenblad. We voelden ons 
veel meer betrokken bij de kritische 
werkgroepen zoals bv. Mordicus. 
We hebben in de eerste jaargangen 
dan ook getracht zoveel mogelijk 
te schrijven over interessante 
studentenactiviteiten."

Schamper: “U wilde dus een 
ideologisch ongebonden stu-
dentenblad?"

Prof. Raes (schamper): “We 
waren links hé. Ik heb als hoofd-
redacteur vaak in de clinch gelegen 
met mensen van het LVSV die 
eisten dat stukken uit hun blad 
Neo-humanisme zouden worden 
overgenomen. Dat hebben we 
natuurlijk niet toegelaten. We 
waren immers politiek ongebon-
den, onafhankelijk en progressief. 
We pleitten er bv. ook voor om de 
brochures die elke nieuwe student 
meekreeg te veranderen. Daarin 
werden alle gruwelijke gevolgen 
van geslachtsziekten opgenomen, 
met als moraal: algemene ont-
houding. Gruwelijk boekje en 
allesbehalve voorlichting. Het 
volgende academiejaar werd er 
wél een degelijke brochure ver-
spreid, maar toen kreeg de rector 
plots boze brieven van ‘verontruste 
ouders’. Daarop besloot het 
rectoraat géén brochures meer uit 
te geven en dan heeft Schamper 
deze taak op zich genomen. Maar 
jullie delen nu ook condooms uit 
hé.”

Schamper: “Met hoeveel 
mensen waren jullie toen ?”

Prof. Raes: “Met een tiental, ‘s 
Maandags typten, knipten en 
plakten we alles om het dan naar 
de drukker te brengen. Er waren 
geen computers, maar na enkele 
maanden kregen we een elektri-
sche typemachine met een cor- 
rectielint, wat een gigantische 
sprong voorwaarts was. We 
vonden de inhoud toen trouwens 
nog belangrijker dan de vorm; pas 
later zagen we in dat wanneer een 
lay-out afstotelijk is, je veel 
potentiële lezers afschrikt.”

Schamper: “Waren er toen 
ook al financiële m oeilijk-
heden?”

Prof. Raes: “Nee hoor, we 
waren toen zo spotgoedkoop! Toen 
het studentenblad Campus in 
financiële moeilijkheden zat, 
hebben we zelfs heel even ge-
mengde nummers uitgebracht.”

Schamper (verbaasd): “Dan 
waren er toch andere moeilijk-
heden?”

Prof. Raes (grijnst): “Met de 
rijkswacht. Die luisterde toen onze 
telefoongesprekken af. Je zou je 
echt afvragen of de grootste 
bedreiging voor onze democratie 
uit de studentenmilieus komt. We 
waren wel anti-establishment, 
maar of je ons staatsondermijnend 
kon noemen...? Voor het overige 
hadden we geen problemen, ook 
niet met de censuur.”

Schamper: “20 jaar later heeft 
Schamper een geheel andere 
vorm. Kijkt u met voldoening 
terug op uw geesteskind?”

Prof. Raes: “Ja, maar ik vind 
het jammer dat Schamper niet wat 
méér aandacht besteedt aan wat

er reilt en zeilt aan de universiteit 
zelf. De nieuwe structuren die de 
universiteit heeft opgelegd, werden 
niet in vraag gesteld, de statuten 
over Hobu e.d. komen niet echt 
aan bod. De studentenbeweging 
is natuurlijk ook niet meer zoals 
vroeger. Er is meer bescheiden-
heid. Dit zie je ook bij de profes-
soren: de universiteit heeft geen 
morele autoriteit meer, geen 
uitstraling inzake ethiek. De 
maatschappij stelt de democrati-
sering van het onderwijs zelfs in 
vraag; mogen die intellectuelen wel 
zoveel van het overheidsbudget 
opconsumeren ? Maar diegenen 
die met autoriteit over allerlei 
maatschappelijke problematieken 
hun mening formuleren, zijn de 
bedrijfsleiders: de André Leysens, 
de Van Rossems, de Tapies, de 
Berlusconi’s. Dat valt op. Er wordt 
niet meer geluisterd naar de 
universiteiten als het geweten van 
de maatschappij, als instellingen 
met een moreel gezag; dat is 
verdwenen. Het gezag ligt opnieuw 
bij hen die het materiële in handen 
hebben. Ik kan alleen maar hopen 
dat de universiteiten dit gezag eens 
terug kunnen claimen. En datzullen 
ze alleen maar kunnen doen als ze 
het wetenschappelijk onderzoek 
én het onderwijs weer op punt 
stellen. Als de universiteit dat 
daarentegen niet doet en enkel 
vakidioten zal creëren door toe-
nemende specialisatie en beroeps-
opleidingen, dan blijven er slechts 
hogescholen over die enkel 
technocratische superspecialisten 
leveren, gebonden aan de veran-
derende eisen van de markt. De 
universiteit moet zich meer au 
sérieux nemen en kracht putten uit 
het feit dat de studenten én 
algemene vorming én een speciali-
satie wordt aangeboden.”

E.M.

Tussen de soep en de patatten
In het Bestuurscollege werd 

onlangs beslist dat voor de 
repetities en schriftelijke examens 
van uitgebreide groepen nu ook de 
resto’s Overpoort en Sint-Jansvest 
ter beschikking worden gesteld.
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Kult

Toccata, Ars Longa, Vita Brevis
Toccata, een koreografie vanA.T.De Keersmaeker is te zien op 16 

en 17 april in de Vlaamse Opera te Gent Tickets bij Vooruit 
bespreekbureau.

Vooruit programmeert in april 
één van de jongste creaties van 
A.T. De Keersmaeker, gebracht 
door haar dansgroep Rosas. De 
produktie werd in 1993 reeds op 
het Holland Festival op een volle 
zaal en gul applaus onthaald. 
Normaal was voorzien dat het 
Gentse publiekook ‘Mikrokosmos’ 
en ‘Fase’, twee wat oudere 
produkties, te zien zou krijgen. 
Helaas, door een tekort aan 
dansers, en andere problemen 
werden deze laatste afgelast. Wat 
overblijft is Toccata: een dansparel 
van formaat.

De Bach-creatie is een kamer-
stuk voor 4 mannen en 1 vrouw: 5 
dansers in donkerblauwe pantalon 
en op naakte voeten dansend over 
een houten en lichtjes hellend 
podium. De typische ATDK-stoel 
ontbreekt hier niet.

Daarnaast hebben we Jos van 
Immerseel, een eminent pianist, 
die de muziek verzorgt. Hijzelf 
neemt een plaats in op de scène. 
De piano is een deel van het witte 
decordattegen een prachtig belicht

achterdoek een unieke sfeer 
schept voor deze concert-dans. 
Dit doet me tevens denken aan de 
Rosas-film ‘Achterland’ (’90).

Een estafette van bewegingen, 
levendige sprongen, zijdelingse val 
en rol, het zit er allemaal in. De 
fladderende onvatbare en etheri-
sche cadans wordt opengetrokken 
over de hele breedte van de scène 
waarop notenbalken zijn getekend, 
lijnen en cirkels superponeren. 
Waar een ingetogen tristesse de 
details koestert terwijl de dansers 
het publiek de rug toekeren, uit 
verlegenheid? Punt en contrapunt, 
allegro; briljant zijn tenslotte de 
signaturen van de componist.

Het meisjes-idioom wordt 
achterover gegooid, benen die 
worden getoond, een lichaam dat 
zoekt terwijl Dunoyer zich als een 
guirlande doorheen de ruimte 
slingert. Het hoogtepunt zijn de 
gavotte en de gigue. Het toont ons 
de sierlijke arabesken die met de 
armen ontstaan en tenslotte wordt 
alles langoureus. Fascinerend 
vooral zijn de lichte, ingetogen en

met een ‘kwikzilveren’ elegantie 
opgevoerde ‘allemande’ en ‘cou-
rante’; naar het schijnt nog nooit bij 
Rosas gezien. Melancholie, wis-
pelturigheid en grilligheid zijn 
toonaangevend voor haar eerste 
produkties in het begin van de jaren 
'80 en vandaag weer in de 
koreografie terug te vinden. Retour 
è la Nature. Paul Taylor, Lucinda 
Childs en Balanchine staan model 
voor deze produktie, onmisken-
baar. Met tenslotte een knipoog 
naar de barokdans, duideljk 
zichtbaar bij de nadrukkelijke 
elegante aanzetten van een pas.

De (live-)muziek-begeleiding is 
altijd al belangrijk geweest voor 
ATDK. Zowel Thierry De Mey's 
compositie als deze van Bartok 
lagen aan de basis van produkties. 
Herinneren we vooral aan de 
complexe dansproduktie op de 
Grosse Fuge van Beethoven, en 
verder met Reich, Messiaen, 
Ysaye, Schnittke en Ligeti om 
tenslotte na 10 jaar onderzoek te 
komen tot de grootste aller tijden: 
J.S. Bach. Muziek is voor ATDK 
meer dan bij wie ook even 
belangrijk als de dans zelf.

Jos Van Immerseel opent de 
voorstelling met Toccata e moll

Prince of glorious race
Wie samen met de nieuw-

jaarswensen mijn raad heeft 
gehoord, zal mij voor februari 
blindelings volgen. Het zit nl. zo: 
januari had ik uitgeroepen tot 
‘muziekmaand in de Rode Pomp’ 
met drie keuzes. Eén was raak: 
Wilfried Van den Brande vertolkte 
begin 1995 ‘Die Winterreise’ van 
Schubert: een beloftevolle bas-
bariton met een licht timbre. De 
opvoering was sober, met weinig 
ornamenten; eenvoudig, niet te

slepend en expressief zoals het 
hoort. Zijn levendig karakter 
verwarmde de kleine zaal putje 
winter. Wél had hij onzuivere 
diepten en hoogten in de keel. Dat 
heeft elke verrassende ontdekking 
nu eenmaal, maar verbeteren zal 
het zeker en storen deed het niet. 
De begeleiding daarentegen was 
té sterk, had een té hoog tempo en 
een toccata die er niet stond maar 
wel weerklonk in de oren van de 
luisteraar. De naam van de pianist:

René Cuvelier. Gevierd en ‘rijkelijk’ 
bekroond dat wel, niet precies maar 
wel precieus. Al bij al een gezellige 
avond zoals voorspeld, geen 
minuut die verveelt.

Wie overtuigd is en waar voor 
z’n geld wil, volge mijn raad. Bach- 
soirée (04/02) met Carole Cerasi 
(piano) en Florian Deuter (viool). 
Deze laatste is docent barokviool 
aan het conservatorium te Gent en 
Caroie was leerlinge van Gustav 
Leonardt! Verder nog een romanti-

BWV 914, dat met de dynamische 
ritmiek van de gevpelsmuziek een 
spectaculaire ouverture verzorgt 
en het emotionele veld op de scène 
versterkt. Daarna komt een Fanta-
sie und Fuge BWV 904, gevolgd 
door een Franse Suite (5.BWV 
816), van de Sarabanda langs de 
Gavotte om tenslotte te belanden 
bij de Sonate in re mineur (BWV 
964). De vier pianostukken zijn op 
zich een mengeling van zuiverheid 
en complexiteit en vullen samen 1 
uur goddelijk spel. De lichtheid en 
doorzichtigheid van het pianospel 
(een klavecimbel zou mijns inziens 
beter passen) maken van de 
voorstelling een harmonische 
dynamieke verstrengeling. De 
contrapunctie is hier duidelijk 
aanwezig. De perfecte symbiose, 
muzikaal adviseur G.E. Octors 
heeft een niet te onderschatten 
bijdrage geleverd van dans en 
muziek; Van Immerseel en De 
Keersmaeker versterken m’n 
conclusie. Het evenement van het 
jaar hier in Gent: niet te missen.

F.H.

Erratum

In de voorbespreking van de 
opera ‘Roméo et Juliette’ was 
nog sprake van Gregory Kunde 
als Roméo. Hij bleek bij de 
première echter vervangen door 
Gran Wilson, een belangrijke 
wissel want de jonge Ameri-
kaanse tenor blijkt de klasse van 
een Roberto Alagna te hebben.

sche avond met Fauré, Schumann
en Prokofief (18/02) door het duo 
Van Esch-Dieltjens. Tenslotte een 
jong virtuozenpodium (26/02) 
gegarneerd methetLokers Kamer-
orkest ‘Convivium Musicum’ onder 
leiding van Jo van Eetvelde. Een 
ontdekking tussen deze jongeren? 
Ga en weet het me te vertellen. 
Reservaties: 223.82..89. Plaats: 
Nieuwpoort 59, steeds om 20.30u.

H.F.
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Amateur

Scenario Hal Hartley; Foto-
grafie Michael Spiller; Muziek 
Jeffrey Taylor & Ned Rif Ie; met 
Isabelle Huppert, Martin Dono- 
van, Elina Lowensohn.

Hal Hartley is reeds een meer 
dan degelijk cineast gebleken en 
ook met dit project wijkt hij niet af 
van zijn eigenzinnige kijk op het 
begrip ‘film’. Hierdoor kan hij nog 
altijd rekenen op een vaste schare 
échte fans die zelfs de reclame 
van VTM hoogstaand filmwerk 
zouden vinden mocht het gemaakt 
zijn door Hartley. Als u tot deze 
groep der mensheid behoort, 
hebben we eerder slecht nieuws: 
Hartley probeert met z’n eigen stijl 
een onconventionele thriller te 
draaien, wat hem niet echt lukt. De 
dialoog staat nog steeds centraal, 
wat hier soms de vaart uit de film 
zuigt. En dode momenten zijn we 
van Hartley niet gewend. Het had 
beter gemogen.

Het verhaal: Thomas, een 
pornoproducent, wordt wakker op 
straat met totaal geheugenverlies. 
In een restaurant ontmoet hij 
Isabelle, een gewezen non die aan 
de kost probeert te komen met het 
schrijven van pornoverhalen. God 
heeft volgens haar voor haar een 
nog niet vaststaande opdracht, die 
ze enkel buiten het klooster kan 
verwezenlijken. Ze helpt Thomas 
met z’n zoektocht naar zichzelf. 
Samen lopen ze Sofia tegen het lijf 
die blijkbaar weet wie Thomas is 
maar niets wil loslaten. Zij wordt 
achternagezeten door een stel 
huurmoordenaars in opdracht van 
een wapenhandelaar. Ook zij 
blijken Thomas te kennen.

Al deze figuren worden op soms 
banale, soms burleske, soms 
briljante wijze samengebracht. Het 
verhaal is in elke Hartley-film het 
sterkste punt, ook hier. Martin Do- 
novan, die enkel met Hartley lijkt 
te willen werken, speelt zoals altijd 
eentonig maar prachtig. In elke 
film met een vergelijkbaar air dat in 
de verre verte aan James Dean

doet denken. Isabelle Huppert,
met het mafste kapsel ooit bij een 
non waargenomen, bewijst ook in 
een Hartley-film op haar plaats te 
staan. Elina Lowensohn, hevige 
Hartley-fan en na fanmail tot 
hoofdrolspeelster in deze film 
gebombardeerd, brengt het er 
minder goed vanaf. Ze schrijft 
blijkbaar beter dan ze acteert. Het 
zij haar vergeven.

De zoektocht naar Thomas’ 
identiteit blijft niet altijd boeien, maar 
wordt gecompenseerd door de 
kleine nevenverhalen, indringende 
close-ups en enkele uiterst grap-
pige scènes. Ook De John Cleese- 
achtige figuur die door het hele 
verhaal loopt, eist meermaals de 
aandacht op.

Weggegooid geld is deze film 
niet, hoogstaande cinema ook niet. 
Nu in de Studio Skoop. (JVD)

Frankenstein

De laatste nieuwe verfilming 
van Maria Shelley’s wereldbe-
roemde boek ‘Frankenstein’ is een 
verademing in het genre van

De interfacultaire verhalenwed- 
strijd verwacht kortverhalen van 
minimum 80 en maximum 120 
getypte regels, met een interlinie 
van 1,5. Het ding moet beginnen 
met ‘Ik dacht dat het later kon’ of 
‘Nog even en het is voorbij’. (U 
gelieve iets meer inspiratie aan de 
dag te leggen dan de organisa-
toren, dank u) en kan worden 
overhandigd aan de hoofdredac-
teur van Politeia, VEK, VRG, VGK 
of VTK. Verzenden naar Studen-
tenhuis De Brug, Interfacultaire 
verhalenwedstrijd, St.-Pieters- 
nieuwstraat45,9000 Gent kan ook.

horrorfilms. Dit is ongetwijfeld voor 
het overgrote deel te danken aan 
hettalentvan Kenneth Brannagh, 
die in de Engelse filmwereld vaak 
de nieuwe Laurence Olivier wordt 
genoemd, en die net zoals in zijn 
Shakespeare-verfilmingen en zijn 
thrillers (cf. 'Dead Again’) zowel 
een knappe regie als een schitte-
rende acteerprestatie weet te 
verwezenlijken. Robert De Niro 
geeft, in navolging van Boris Kar- 
loff, een puike vertolking van het 
door Viktor Frankenstein gescha-
pen monster weer. Men kan gerust 
zeggen -om Jo Röpcke’s termino-
logie te gebruiken, dat het een 
spannendefilm is, metfragmenten 
die niet geschikt zijn voor gevoelige 
kijkers. (E.M.)

Soleil Trompeur

In zijn jongste prachtfilm legt de 
Russische regisseur Nikita Mik- 
halkov, bekend van de film 'Urga', 
op een heel subtiele en tegelijkertijd 
heel schokkende manier de 
gruweldictatuur van Stalin bloot. 
Het eerste uur van de film toont

Wat u ook doet, doe het wel voor 1 
maart en wel a.d.h.v. een gesloten 
envelop, met daarin: uw verhaal in 
tweevoud, op elke linkerbovenhoek 
hetnummervan uw studentenkaart 
en een gesloten envelop met daar-
op datzelfde nummer (en daarin: 
naam, adres, studierichting, nog-
maals nummer en telefoonnum-
mer). De eerste prijs: 10.000 fr.

De interuniversitaire verhalen-
wedstrijd biedt u meer. Naast proza 
(tot ongeveer 5 bladzijden) kan u 
er ook poëzie (tot 3 gedichten) en 
drama (tot ongeveer 12 bladzijden) 
slijten. Stuur alle teksten getypt en

een idyllisch plattelandsdorp met 
een al even romantische familie, 
bestaande uit Sergeï, een geres-
pecteerde kolonel in het Russische 
leger (gespeeld door Mikhalkovzelf 
die, jawadde, ook nog co-scenarist, 
co-producent en regisseur is), zijn 
mooie vrouw Maroussia; hun lief 
dochtertje (gespeeld door Mikhal- 
kovs dochtertje Nadia, die de 
schitterende acteerprestatie van 
haar vader in de schaduw zet door 
haar verbluffend talent en haar 
aanstekelijke glimlach), Sergeï’s 
broer, alias drinkeboer en een - 
eufemistisch uitgedrukt- oerdom-
me huishoudster. De liederlijke 
sfeer en het zonovergoten land- 
schap laten uitschijnen dat Stalin 
helemaal niet op deze planeet 
woonde. Samen metde komst van 
een oude vriend echter sluipt de 
dreigende sfeer binnen in de film, 
die een machtige ontknoping heeft. 
Stalin woonde wel op deze planeet 
en voor de Russische plattelands-
bewoners eerder in de vorm van 
honderd atoombommen dan in 
mensengedaante. Sphinx,14u30 
en 20u. (Tito)

voorzien van een pseudoniem, in 
zevenvoud, naar Ellen Richardson, 
Zwijnaardsesteenweg 15, 9000 
Gent. Vergeet niet daarbij ook een 
postzegel van 16 frank en een 
gesloten envelop (met daarin: 
pseudoniem, naam, adres, univer- 
siteit, faculteit en studiejaar) te 
voegen. Dit alles moet gebeuren 
voor 10 maart. De prijzen: voor 
proza en poëzie: 20.000-10.000- 
5.000 frank, voor drama: 10.000 
frank.

Tip

Schrijf dus een verhaal dat 
begint met één van de twee 
beginregels, maak er een poëti-
sche en een dramatische bewer-
king van en stuur dat allemaal op. 
Het verhaal kan je zelfs twee keer 
opsturen. Schrap desnoods in de 
ene versie de eerste regel.

Wie wint er 60.000 frank? (Sec)

Veelschrijverij
Laat dit een bevel zijn: het wordt tijd dat u eens in uw pen kruipt 

en u in de meest erudiete of sentimentele stijl wringt -het mag ook 
ordinair-literairzijn hoor-en iets moois ter wereld brengt. Het is zelfs 
voor een goed doel: uw eigen bankrekening. Ter uyver beschikking 
staan: een interfacultaire en een interuniversitaire wedstrijd.
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Tentoonstellingen - Beurzen

* tentoonstelling Uli Vonbank-Schedler, vanaf 28 januari tot april in 
het Experimental intermedia huis, Sassekaai 45 te Gent en is te bezichtigen 
vanop straat door de ramen van het gelijkvloers

* “verbeelding is arbeid” door Guy Timmerman van 24 januari tot 10 
februari in gallerij Kunst-Zicht in de Octopus, Overpoortstr. van 11 u tot 16u

Activiteiten

De voorstellingen in NTG van Corolianus zijn om artistieke redenen voor 
onbepaalde duur uitgesteld

*za4feb*
Democrazy 
Once a catholic

Area 
het RAT

* zo 5 feb *
Democrazy 
Arcazolder 
het RAT

* ma 6 feb * 
Arcazolder

* wo 9 feb * 
Democrazy 
Arcazolder
* do 9 feb * 
Logos

Nieuwpoort

Arcazolder

*vr1Qfebt
Once a catholic

Nieuwpoort 

Gele Zaal 

Area
*za  11 feb *
Once a catholic

Nieuwpoort

Area

concert Zion train (20u30, 227.51.96)
Gents Amusement Teater : Kerk & Kruis (Minard, 
20u, voor meer info : 226.22.72)
Uitvaren (20u,St.-Widostr. 3, 2251860)
‘Een dood-gewoon avondje (komedie, 20u, 
Parochiaal Centrum, Kleine Kerkstr. 2, 9050 
Ledeberg, 180fr. 374.56.25)

concert Helios Creed (20u30, 227.51.96)
Dorian Gray (20u,St.-Widostr. 3, 2251860)
‘Een dood-gewoon avondje (komedie, 20u, 
Parochiaal Centrum, Kleine Kerkstr. 2, 9050 
Ledeberg, 180fr. 374.56.25)

Dorian Gray (20u,St.-Widostr. 3, 2251860)

concert The Makers + Pleasure Fuckers (20u30) 
Liefdesbrieven (20u,St.-Widostr. 3, 2251860)

Laurens Tan - eigentijds blokfluitmuziek (20u, 
bomastr. 26, 09/223.80.89, 200fr.)
Kollctief D&A : Het lijden van de jonge Werther 
(20u30, voor meer info en reservatie : 225.12.96) 
Liefdesbrieven (20u,St.-Widostr. 3, info en 
reservaties : 2251860)

Gents Amusement Teater : Kerk & Kruis (Minard, 
20u, voor meer info : 226.22.72)
Kollctief D&A : Het lijden van de jonge Werther 
(20u30, voor meer info en reservatie : 225.12.96) 
Rancapino/Flamenco (20u30, Nonnemeersstr. 26, 
2353702)
Uitvaren (20u,St.-Widostr. 3, 2251860)

Gents Amusement Teater : Kerk & Kruis (Minard, 
20u, voor meer info : 226.22.72)
Kollctief D&A : Het lijden van de jonge Werther 
(20u30, voor meer info en reservatie : 225.12.96) 
Uitvaren (20u,St.-Widostr. 3, 2251860)

* zo 12 feb* 
Arcazolder
* ma 13 feb* 
Arcazolder
* di 14 feb * 
Nieuwpoort

Gele Zaal

Arcazolder
* wo 15 feb*
Nieuwpoort

Arcazolder
* do 16 feb*
bibliotheek

Logos

* vr 17 feb *
Once a catholic

Dorian Gray (20u,St.-Widostr. 3, 2251860)

Dorian Gray (20u,St.-Widostr. 3, 2251860)

Mal Pelo (E) : La Mirada de Bubal & Dol (20u30,
225.12.96)
Hollandse Nieuwe - Mars Teunisz: “Vos” ‘(20u30, 
Nonnemeersstr. 26, 2353702)
Liefdesbrieven (20u,St.-Widostr. 3, 2251860)

Mal Pelo (E) : La Mirada de Bubal & Dol (20u30,
225.12.96)
Liefdesbrieven (20u,St.-Widostr. 3, 2251860)

Middag v/d literatuur : Fred Braeckman (12.30- 
13.15, 80fr.)
Jaan Bossier- klarinetrecital met werken van Boulez, 
Benisov, Van Houte, Ouderit en Craens (20u, 
&bomastraat 26, 09/223.80.89)

Gents Amusement Teater : Kerk & Kruis (Minard, 
20u, voor meer info : 226.22.72)

G r a t is
10 keer Dieltiens

Barokcello in de Aula
“Veel muziekkenners vinden Roel Dieltiens één der meest begaafde 

cellisten van zijn generatie; voor anderen is hij dan weer een specialist 
in de oude muziek. De pers heeft het over de ‘revelatie’ van de 
barokcello; radiorecensenten noemen hem een prachtig voorbeeld 
van de beroemde traditionele Franse celloschool.”

Diploma’s en prijzen bezit deze cellist met hopen, en “de 
samenwerking met gerenommeerde namen uit traditionele, oude én 
moderne speelwijzen hebben zijn muzikale visie duidelijk verrijkt, een 
visie die steeds weer blijft verrassen.”

Op donderdag 16 februari, om 20u30, concerteert Roel Dieltiens in 
de Aula van de Universiteit in de Volderstraat nr. 9. Kaarten worden 
voorverkocht aan de infobalie van het rectoraat (dagelijks van 9u tot 
12u en van 13u tot 17u), en reserveren kan op 09/264.30.69 of 09/ 
264.30.67. Studenten betalen 150 Bef., behalve de eerste tien lezers 
die vóór 10 februari een kaartie sturen naar Schamper. St. 
Pietersnieuwstraat 45.9000 Gent. Veel plezier.

ow


