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Stad

Leuven: een ander planetair stelsel?
December vorig jaar: enkele Gentse studenten in de Alma te 

Leuven. Het was de periode van het Leuvense experiment waarbij je 
vrij mocht opscheppen zonder dat je  meer diende te betalen. De 
Gentse studenten gedragen zich onwenning. Na enkele bemoedi-
gende woorden, enkele aansporingen, durven ze toch hun bord 
volscheppen. De angst voor een weegschaal en tilt slaande rekening 
zit er diep in. Prijs van de maaltijd: 99 Bef. Enkele dagen later, zelfde 
scenario, prijs: 70 Bef. We zijn hier niet op planeet Gent, maar in 
Leuven. Hallo, Buck Rogers?

Dat was het eerste Leuvense 
experiment. Het experiment was 
opgezet om de klantentevreden- 
heidte verhogen en de afvalstroom 
te beperken. Momenteel zijn de 
resultaten van het experiment be-
kend. De klant waardeerde het en 
nam gemiddeld méér. 13% nam 
twee stukken vlees of vis en bij-
voorbeeld bij stoofvlees en konin-

ginnehapje nam zelfs 50% van de 
klanten meer. De genomen hoe-
veelheid groenten steeg met on-
geveer 30%. De afvalberg groeide 
niet. De klant at op wat hij/zij nam. 
Verantwoordelijken voor het be-
heer van de resto’s in Gent hebben 
ondertussen een zeker voorbe-
houd ten opzichte van de Leuvense 
zelf-opschep acties. Philiep Denis,

produktieverantwoordelijke RUG: 
“In ’82-’83 hadden wij op iedere 
toonbank saladbars waarbij je je-
zelf vrij kon bedienen. Uiteindelijk 
begonnen bepaalde mensen echt 
te bunkeren. Men nam zelfs 
tuppen/varepotjes mee om een 
voorraadje in te slaan. Dit onder-
mijnt je eigen dienst.” Met het doel 
een financiële kamikaze te vermij-
den heeft men nu in Leuven, van 6 
februari tot 31 maart, een tweede 
experiment opgestart. Nieuwe af-
spraken werden gemaakt: één stuk 
vlees of vis. Wie twee stukken 
neemt wordt door het personeel 
terechtgewezen en moet één stuk 
terugleggen. Ook voor groenten, 
saus,... geeft de Alma voortaan 
aan wat een normale portie is met

een ‘model-schotel’. Het uiteinde-
lijke doel van het tweede experi-
ment is dus het praktisch en finan-
cieel haalbaar maken van het zelf 
opscheppen. Het zal van de me-
dewerking van de Leuvense stu-
dent afhangen of hettweede expe-
riment definitief onderdeel zal zijn 
van de werking van de Almaresto’s. 
En stel dat het mislukt, toch niet 
hier en daar een weegschaaltje 
installeren? Het antwoord van Jo-
zef De Witte van de universi- 
teitresto’s Alma is formeel: ”Nee. 
Nee, omdat het de solidariteit tus-
sen de studenten, tussen zij die 
iets meer en zij die iets minder 
eten, gewoonweg verbreekt.”

G.

Tijd voor Time Iedereen heeft 
een handicapVan 18 maart tot 1 april 1995 

palmt het Time Festival voor de 
derde keer Gent in. Weinig origine-
els qua organisatie en program- 
matie. Het Time Festival zal het 
nog eens hebben over Aids, ge-
weld, racisme, kolonisatie, kapita-
lisme, enz. ‘Cultureel pluralistische 
en eigenzinnige concepten’ noe-
men ze dat dan. Bon, als ik het 
programmaboekje doorneem dan 
lees ik iets over theater, muziek, 
video, beeldende kunst en zelfs 
iets overeen sportmanifestatie. Dit 
laatste is positief, en geeft een 
meerwaarde aan het gebeuren. 
De opbrengst van de stadsloop, 
die doorgaat op 18 maart om 10 
uuraan Vooruit, gaat integraal naar 
het Aids-werk.

Mijn keuze uit het ‘internatio-
naal’ kunstenfestival, op 18 maart 
om 11 uur (voor de niet-lopers): 
vernissage in het MHK met werk 
van Hugo Debaere, een Belg die

op z’n minst vreemde kunstwer-
ken maakt, kunst over het raak-
punt tussen leven en dood. Verder 
muziek van Alvin Curran 'Inner 
Cities’ voor piano en tape in stich-
ting Logos op 24 maart (reservatie 
bij Logos). Vervolgens op 25 maart 
het muziek Lod. Ze brengen 
‘Saudade’, een tripliek in de marge 
van Griekse mythen met muziek 
van Charles Ives en Ivan 
Wyschnegradski gebracht door 
‘Le bureau des pianistes’. Deze 
kwartstooncompositie wordt ver-
tolkt op een originele manier door 
2 charmante Belgische pianisten. 
Te horen en te zien in Vooruit.

U ziet het: weinig nieuws maar 
toch meegenomen. Wil u meer 
weten, bel dan eens naar Vooruit 
op het nummer 09/223.82.01. En 
ja: de prijzen zijn studentvriendelijk 
(maximum 250 Bef. voor studen-
ten).

H.F.

De dienst ‘Begeleiding Studen-
ten met een Handicap’ uit Gent 
stelt haar volgende activiteit voor. 
Nog teveel wordt bij medestuden-
ten een onvoldoende vertrouwd- 
zijnmet gehandicapten opgemerkt. 
Dit beperkt de integratie en com-
municatie van deze studenten met 
een handicap. Vanuit deze ge-
dachte organiseert de dienst acti-
viteiten naar medestudenten en 
docenten toe om hen meer ver-
trouwd te maken met de leefwereld 
van deze studenten.

Volgende activiteit is een film-
festival. Drie opeenvolgende dins-
dagen wordt een film vertoond in 
het K.I.H.O. te Gent, elk rond een 
specifieke handicap. Naast een

ontspannend gedeelte wordt ook 
een deel informatie meegegeven. 
Hiervoor wordt telkens een spre-
ker uitgenodigd.

Di nsdag 7/3 speelt ‘Gaby, a true 
story’. Sprekeris Kristoff Van Den 
Berghe (oud-student met fysieke 
handicap). Op 14/3 draait‘Scent of 
a woman’. Spreker is hier een 
medewerker van Spermalie. Als 
afsluiter speelt op 21 /3 ‘Children of 
a lesser God'. Spreekster wordt 
Mevr. E. Layon (Stafmedewerkster 
Revalidatiecentrum St.-Lieven- 
spoort).

Open your mind and the rest 
will follow.

JVD
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Column

Haal M arx en Locke van onder
het stof!

24 november 1991. Alweer. 
Hoeveel columns vermelden deze 
beruchte datum? Ontelbaar. 24 
november 1991 is een begrip ge-
worden, een dag die (sommige) 
studenten aangrijpen om te her-
denken. Een breuk betekende het 
alleszins, een breuk tussen de tra-
ditionele na-oorlog en het zoe-
kende fin-de-siècle. Meteen voeg-
de Guy Verhofstadt er nog een 
begrip aan toe: de kloof tussen 
burger en politiek.

Uit de verkiezingen is al geble-
ken dat de burger niet bestaat en 
ook bij die ‘kloof’ zet ik mijn vraag-
tekens. Wanneer we de geschie-
denis even overlopen, kunnen we 
enkel vaststellen dat de burger nog 
nooit zo betrokken is geweest bij 
het politieke beleid als vandaag. 
De publieke opinie reageert heel 
alert op zaakjes met een geurtje 
aan. Vraag het aan de drie Guy’s 
en Leo Delcroix. De mensen hou-
den weldegelijk hun politici in het 
oog. Maar de man in de straat 
heeft zijn geloof verloren in de 
politiek. De grote beloften zijn niet 
uitgekomen, het einde van de tun-
nel is nog steeds niet in zicht. 
Daarom spreek ik liever van wan-
trouwen en vervreemding. Wan-
trouwen omdat politici zich niet 
bezighouden met de werkelijke 
noden van de mensen en ver-
vreemding omdat politici geen de-
bat meer voeren. Wantrouwen ook 
door allerlei overgeneralisaties 
(“alle politici zijn rot”) en vervreem-
ding omdat de interesse van de 
burger niet verder reikt dan zijn TV 
en auto. Inderdaad, niet alleen de 
politici dragen de schuld. Het is 
echter de logica zelf dat de politiek 
als eerste de hand aanreikt.

Sla op een willekeurige dag de 
krant open. Lees alle berichten

met betrekking tot de politiek. Hoe-
veel handelen essentieel over po-
litiek en niet over de maatschap-
pij? Berichten als: ‘X stapt over 
naar Y’, ‘partij A stuurt nota naar 
zijn leden', 'U ziet kartelvorming 
met V niet zitten’ in overvloed. En 
hier ligt net het probleem. Een voor- 
beeld: in welke mate is het 
communautair probleem louter een 
politieke aangelegenheid? Toen 
het St-Michielsakkoord werd ge-
stemd, merkte een buitenlandse 
krant verwonderd op dat er ‘geen 
spontane volksvreugde’ uitbarstte. 
Maar, wat kon onze staatsstructuur 
het overgrote deel van de bevol-
king immers schelen? De meesten 
voelen zich Belg (het voetbal en 
de koning, weet u), en Vlaams is 
dankzij VTM ook geen vies woord 
meer. Maar hun echte zorg gaat 
naar dochter X, die geen job vindt, 
en zal zoon Y wel van de drugs 
kunnen afblijven? Mensen steu-
nen Artsen Zonder Grenzen, 
11.11.11., WWF, Greenpeace en 
Amnesty International, want die 
organisaties houden zich met de 
werkelijke problemen bezig. Poli-
tici daarentegen...

Kent u het standpunt van de 
CVP over de rol van de huisarts? 
Wat stelt de SP voor inzake allerlei 
ondemocratische, spookachtige 
krachten zoals de ongrijpbare 
multinationals? Wat is voor het 
Vlaams Blok prioritair: milieu of 
werkgelegenheid? Weet u hoe de 
VLD op de zich te pletter lopende 
economie reageert? Over Happart 
worden te lange discussies ge-
voerd. Maar wanneer komt er ein-
delijk een debat op gang over de 
gezondheidszorg, de sociale ze-
kerheid, euthanasie, legalisering 
van drugs, het verkeerspro-

bleem...? Wat zijn de onderlig-
gende ideologieën van de partijen, 
of doen ze -net als banken- enkel 
aan klantenbinding? Wat houdt een 
partij nog bijeen? Is een partij nog 
meer dan een groep brullende 
bazen met een horde likkende 
honden? Of bestaat er nog zoiets 
als een onderliggende idee, een 
analyse van de wereld waaruit 
duidelijke keuzes worden ge-
maakt?

Gelukkig zijn er pogingen. Het 
grote pluspunt van Verhofstadt is 
dat hij de politiek weer aan het 
denken heeft gezet en voor zijn 
partij een maatschappelijk kader 
heeft willen opstellen. In zijn drie 
burgermanifesten heeft hij duide-
lijke keuzes gemaakt. Helaas de 
verkeerde. Niet verwonderlijk, een 
vernieuwing van de maatschappij 
wordt niet uitgedacht door een paar 
reclamejongens. Vernieuwing be-
tekent niet ‘overloperij uit puur op-
portunistische redenen’. Ende laat-
ste referendumklucht, waarbij hij 
de wereld op zijn kop zet, maaktde 
janboel compleet. Immers, politici 
moeten zelf een maatschappelijk 
kader opstellen en de kiezer daar-
over laten beslissen. Niet omge-
keerd. Verhofstadt heeft een ver-
dienste, wat ook de inhoud is. Hij 
sluipt weg uit de grijze brei van de 
kleurloze partijen en laat de CVP 
en SP achter. De CVP vernieuwt 
zich door zichzelf te bevestigen. 
Norbert De Batselier en Freddy 
Willockx zijn de drijvende krach-
ten bij de SP. Ze doen daarbij een 
beroep op éminence grise (o iro-
nie!) Coppieters om het rood weer 
kleur te geven.

Velen hebben grote hoop bij 
het project-Coppieters. En terecht. 
Het zou een antwoord moeten bie-

den op de vragen van vandaag. 
Een herschrijven van de linkse ide-
ologie, met duidelijke keuzes. 
Wanneer dit programma geschre-
ven is, zouden rond deze tekst 
personen, groeperingen en par-
tijen gaan werken. Daarmee zou 
deze week een aanvang zijn geno-
men. De eerste reacties waren 
ronduit negatief. Niet verwonder-
lijk. In hun enggeestige kleinzielig-
heid zagen AGALEV en Anciaux 
het werk van Coppieters enkel als 
een politiek en niet als een maat-
schappelijk maneuver. In hun 
blinde ogen gaat het hier om de 
zoveelste kartelvorming of geor- 
chestreerde overloperij. Ze begrij-
pen niet dat hier een tekst, een 
ideologie aan de basis ligt. De be-
doeling is juist om op basis van 
Coppieters’ analyse van de maat-
schappij, een progressieve forma-
tie te vormen. De SP ligt aan de 
basis, zoveel is duidelijk. Op korte 
termijn zou hetAgusta-dossier wel 
eens kunnen wegen op Coppieters' 
plannen. Eén geluk: de drijvende 
krachten tot herbronning zijn niet 
in opspraak. Daarom mag de ver-
nieuwing niet in het gedrang ko-
men. Integendeel, het moet een 
nieuwe impuls betekenen; het be-
wijs dat het verleden moet afge-
legd worden.

Mensen zijn het intern gekibbel 
onder politici kotsbeu. Politiek moet 
weer voor en door het volk zijn en 
niet voor een politieke klasse. Men-
sen willen oplossingen zien en 
antwoorden horen voor hun pro-
blemen. Dit kan pas als het 
cliëntisme en Sinterklaas opzij 
worden geschoven. Gedaan met 
overloperij en eigenbelang. Haal 
liever een idee van onder het stof.

BVC

Pagina 3



Unief

Leegstand gevolg van verkeerde aankooppolitiek
Na 20 jaar oplossing in zicht?

Begin jaren zeventig werden talrijke gebouwen door het Ministe-
rie van Onderwijs voor de universiteit aangekocht. Vele gebouwen 
zijn nooit gebruikt geweest. Gevolg: 20 jaar leegstand en verkrotting. 
Concreet gaat het om huizen in de St-Pietersnieuwstraat, de Triest- 
laan en de onlangs ontruimde Korte Meer.

In het rectoraat is de uitleg dui-
delijk. Deze gebouwen zitten niet 
in het patrimonium van de RUG, 
maar waren van het Ministerie van 
Onderwijs. De universiteit kon die 
gebouwen niet verhuren, verko-
pen of in erfpacht geven. Daar 
komt verandering in. Ten eerste 
heeft de RUG nu rechtspersoon-
lijkheid gekregen. Ten tweede is 
de overdracht van het federale ni-
veau naar de Vlaamse Gemeen-
schap reeds gebeurd. De over-
dracht van de Vlaamse Gemeen-
schap naar de RUG is lopende. G. 
Janssens van de dienst Gebou-
wen, Beheeren Onderhoud (GBO). 
hoopt dat nu alles snel zal opgelost 
zijn: “Een kwestie van een paar 
maanden en dan zijn alle formali-
teiten vervuld.” Na deze admini-
stratieve omschakeling kan het 
rectoraat deze gebouwen des-
affecteren, wat betekent: een an-
dere functie geven. De universiteit 
heeft immers teveel ruimte. Artikel 
140 van het decreet voor universi- 
teiten van de Vlaamse Gemeen-
schap stelt immers dat voor elke 
student in de positieve en bio-me- 
dische wetenschappen 40 vier-
kante meter is vereist, in de boeken- 
faculteiten is dit 10 vierkante meter 
per student. Daarom worden ge-
bouwen afgestoten, zoals nu met 
de Bijloke gebeurt.

Uiteraard is het stadsbestuur 
allerminst gelukkig met deze aan-
slepende leegstand. Vijfjaar gele-
den begon het de strijd tegen 
verkrotting. Het wapen daarvoor 
was een belasting op leegstand en 
verkrotting. De eigenaars van wo-
ningen die duidelijke tekenen van 
verval vertonen of ononderbroken

feitelijk leegstaan, mogen betalen. 
De jaarlijkse sommen zijn niet mis: 
van minimum 20000 Bef. tot meer 
dan 500000 Bef., naargelang de 
perceeloppervlakte. In 1990 telde 
men nog 1345 belastbare panden, 
nu zijn het er nog een 400tal. Het 
stadsbestuur verklaarde Gent dan 
ook vorig jaar krotvrij, wat niet be-
tekent dat het probleem van de 
wereld is. Acties van krakers 
(Ingelandgat, en nu Franklin 
Rooseveltlaan), bevestigen het 
tegendeel. Het probleem is door 
de belasting wel doelmatig aange-
pakt, de universiteit wordt echter 
niet getroffen. Een stedelijke over-
heid kan immers geen belasting 
heffen op een hogere overheid, 
hier dus de Staat. Geen belasting 
op leegstand en verkrotting dus 
voor de universiteit. Samen met 
Etienne Devreeser van de Dienst 
leegstand en verkrotting van de 
stad rekenen we uit hoeveel frank 
de universiteit niet hoeft te beta-
len. We komen aan een som van 
meer dan één miljoen Bef. per jaar, 
en dit al vijf jaar lang.

De St.-Pietersnieuwstraat. T us- 
sen het rectoraat en het technicum 
(naast De Brug) staan de bewuste 
huizen, welig overplakt met affi-
ches. De eerste twee huizen aan 
de kant van het rectoraat zijn rijp 
voor afbraak. Je geraakt er niet 
binnen, ook niet met de hulp van 
de GBO. De deuren zijn overplakt 
en de sloten verroest. Overigens 
wordt een bezoek meer dan afge-
raden. Het zit er vol vlooien en 
ander ongedierte. Eén huis is wel 
nog in gebruik. De verfafdeiing is 
daartijdelijk gehuisvest. Maardeze

tijdelijke maatregel sleept al jaren 
aan. In het huis daarnaast liggen 
nog dossiers van de omstreden 
professor Heyndrickx, van de af-
deling Toxicologie. Zelfs de univer-
siteit kan er niet meer in want het 
gerecht heeft alles verzegeld, meldt 
men ons. Wat zal er nu met die 
huizen gebeuren? Volgens G. 
Janssens zijn er twee opties. De 
panden kunnen afgebroken wor-
den en plaats maken voor een 
mega-auditorium met 1000 zit-
plaatsen. Dit zou 250 a 300 miljoen 
Bef. kosten, maar dat geld is er 
nog niet. Een ander plan is dat van 
gedeeltelijke renovatie en restau-
ratie, wat goedkoper zou uitvallen. 
De Toegepaste Wetenschappen, 
die aan plaatsgebrek lijden, zou-
den de gebouwen dan innemen. 
Geruchten dat het Adviescentrum 
ook naar de St-Pietersnieuwstraat 
zou komen, spreekt G. Janssens 
tegen. Ook de huisjes op de hoek 
van de St-Pietersnieuwstraat en 
de Rozier, aan de kant van de 
Universiteitsbibliotheek, zijn van de 
RUG. Al vijf maanden heeft de 
GBO een afbraakvergunning in-
gediend, maar de stad is er niet zo 
happig op. Er komt immers -voor-
lopig- geen gebouw in de plaats. 
Het koffiehuis daarnaast, ‘Het Sa-
lon’, ondervindt uiteraard hinder 
van de leegstand: ongedierte, 
wakte van de muren en affiches 
die afvallen en zo het voetpad glib-
berig maken.

De Korte Meer. De gebouwen 
bij de Aula aan de Korte Meer 
(parallel met de Veldstraat) staan 
ook leeg. Vroeger was daar het 
Museum voor Natuurwetenschap-
pen gehuisvest. De vroegere plan-
nen om hier een mega-auditorium 
te bouwen, liggen reeds in de koel-
kast. Meer dan waarschijnlijk zal 
de universiteit de gebouwen trach-
ten te verkopen en komen er win-
kels in de plaats.

De Triestlaan. Misschien is dit 
wel het triestigste voorbeeld van

de verkeerde aankooppolitiek. De 
Triestlaan is een deel van de stads- 
ring, netachterde Dunantlaan (het 
adres van de Faculteit Psycholo-
gie en Pedagogische Wetenschap-
pen). Er waren plannen om de 
gebouwen te laten doorlopen tot 
de Triestlaan, maar het is bij de 
plannen gebleven. Niet alle pan-
den in die rij zijn aangekocht -het 
geld was immers op- zodat van de 
bouw nooit iets is terechtgekomen. 
Het resultaat is niet om aan te zien. 
Net een gebit dat een paar tanden 
mist. Deze panden hebben steeds 
leeggestaan en zijn nu overplakt 
met reclameborden, wat zo’n 
60000 Bef. per maand oplevert. 
Etienne Devreeser van de dienst 
Leegstand en Verkrotting heeftem- 
stige twijfels of de universiteit hier 
wel in orde is. Voor het plaatsen 
van reclameborden moet een 
bouwaanvraag worden ingediend. 
En wanneer deze panelen ramen 
en deuren moeten verstoppen, 
wordt de toelating in principe niet 
gegeven. Maar G. Janssens ont-
kent: “Het plaatsen van reclame-
panelen wordt aan een firma uit-
besteed. Uiteraard zijn die wette-
lijk in orde, anders krijgen we een 
proces-verbaal.”

Balans

De universiteit begrijpt dat deze 
toestand onhoudbaar is. Ze wil zo 
snel mogelijk tot een oplossing 
komen. De St-Pietersnieuwstraat 
krijgt nog een universitaire functie, 
de Rozier, de Korte Meer en de 
Triestlaan worden waarschijnlijk 
verkocht, verhuurd of in erfpacht 
gegeven. Maar men blijft met de 
vraag zitten waarom die gebou-
wen in de jaren zeventig eigenlijk 
werden aangekocht. Grootheids-
waanzin? In elk geval een ver-
keerde aankooppolitiek die zowel 
voor de universiteit als voor de 
stad vele problemen met zich mee-
bracht.

BVC
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M orele Begeleiding 
bedreigd aan RUG

Eigenaardige motieven achter rationaliseringsplannen

Vanuit het rectoraat van de RUG zijn er plannen om in de Letteren 
en Wijsbegeerte de richting Morele Begeleiding op te doeken. 
Officieel is de motivatie ‘rationalisering’, naar een vraag vanuit het 
ministerie. Schamper ontdekte dat er heel wat meer achter z it ...

De Morele Begeleiding is een 
kleine afdeling van de vakgroep 
Wijsbegeerte en Moraalweten- 
schap binnen de faculteit Letteren 
en Wijsbegeerte aan deze univer- 
siteit. Ze bestaat alleen in de licen-
ties en leidt jaarlijks slechts enkele 
studenten op. Wanneer een rich-
ting té klein wordt (wanneer een 
minimum aantal studenten per cy-
clus niet wordt gehaald), krijgt de 
universiteitvoordie opleiding geen 
financiering meer, en moet de zaak 
dus op eigen kosten worden ge-
klaard. De RUG bevindt zich met 
de Morele Begeleiding wat dit be-
treft op het randje. Vanuit het Mi-
nisterie van Onderwijs wordt er 
naar verluidt gevraagd om te ratio-
naliseren in dergelijke ‘moeilijke’ 
richtingen; dwz. opleidingen geza-
menlijk aan te bieden of samen te 
werken.

Aan de Vrije Universiteit Brus-
sel (VUB) bestaat er ook een Mo-
rele Begeleiding, eveneens met 
erg weinig studenten. De idee 
groeit nu om deze richting in Gent 
op te doeken en ze te verhuizen 
naar Brussel, al dan niet met ‘faci-
liteiten’ voor personeel en studen-
ten. ‘In ruil voor’ de Morele Bege-
leiding denkt men aan de in Brus-
sel al enkele jaren bedreigde rich-
ting Latijn-Grieks, die dan naar 
Gent zou komen. De officiële mo-
tivatie voor dit alles: rationalise-
ring. Maar bij nader inzien gaat dit 
niet op. De ware reden ligt elders.

Om te beginnen is de Morele 
Begeleiding aan de RUG heel wat 
groter dan aan de VUB. In Brussel 
werd deze richting in '93-’94 (net 
als in ’94-’95) gevolgd door vier

studenten. In Gent waren er dat 
vorig academiejaar tien, Boven-
dien lijkt de RUG door haar onaf-
hankelijker positie (de VUB is geen 
openbare instelling) beter geplaatst 
om deze richting aan te bieden; 
twee redenen om eerder een om-
gekeerde beweging uit te voeren 
dus.

Daarnaast betreft de vraag naar 
rationalisering vanuit het ministe-
rie volgens Mark Van der Steen 
van de VUB enkel postgraduaten, 
en geen basisopleidingen zoals de 
Morele Begeleiding er een is.

Vanuit de vakgroep Wijsbe-
geerte en Moraalwetenschap be-
keken zijn er ook problemen: het 
zou immers slechts om een halve, 
ongelijke ruil gaan, aangezien de 
geruchten dat men aan de VUB de 
‘ruilrichting’ Latijn-Grieks zal op-
doeken al jaren niet van de lucht 
zijn. Het staat momenteel vast dat 
de richting voorlopig blijft bestaan, 
maar niets belet de verantwoorde-
lijken om de plannen weer uit de 
kast te halen. De kans daartoe is 
volgens sommigen overigens niet 
gering. Een ander punt: de (finan-
ciële) compensaties -zeg maar: 
beloningen- die aan zo’n rationali-
sering verbonden zijn, zouden naar 
de universiteit (de RUG) in haar 
globaliteit gaan, terwijl de lasten 
gedragen worden door de betref-
fende vakgroep. Aangezien geen 
enkele prof daar enkel en alleen 
voorde Morele Begeleiding werkt, 
zou dit een globaal verlies aan 
middelen (én aan prestige?) voor 
de vakgroep kunnen betekenen, 
terwijl daarenboven bepaalde prof-
fen dankzij gemaakte ‘afspraken’

in Brussel zouden moeten lesge-
ven; om nog maar van de studen-
ten te zwijgen die in de buurt van 
Gent wonen of al twee jaar Moraal- 
wetenschappen volgen aan de 
RUG en dan plots naar Brussel 
zouden moeten verhuizen. Aan dit 
hele probleem wordt al snel een 
vermoeden van belangen-
vermenging van Etienne Ver- 
meersch gekoppeld, als vice-rec- 
tor én voorzitter van de vakgroep 
Wijsbegeerte en Moraalweten-
schap.

In ieder geval gaat het om een 
“beknotting van de onderwijs-
mogelijkheden” voor Gent (Van der 
Steen). Voorlopig wordt de zaak 
enkel nog maar op hoog niveau 
bedisseld. Dit blijkt uit de reactie 
van Mark Van der Steen: “nog geen 
sprake van” samenwerking en 
“geen plannen” in die richting, én 
uit die van Rudy De Potter van het 
Gentse Adviescentrum voor stu-
denten, die “niks weef van een 
stopzetting van de Morele Bege-
leiding.

De hele rationaliseringskwestie 
lijkt dus helemaal niet zo rationeel 
en is eigenlijk een drogreden. De 
ware motivatie is te situeren op het 
vlak van eer en persoonlijke belan-
gen die erg ver van vakgroepen en 
studenten af staan. In feite is het 
de bedoeling het prestige van VUB- 
rector Els Witte op te krikken. Een 
rationaliseringsoperatie met als 
resultaat het ‘winnen’ van een rich-
ting zou voor de nieuwe rector 
immers een eerste belangrijke ver-
wezenlijking zijn.

Een ruiloperatie dus die door-
gevoerd wordt voor het prestige 
van de deelnemers en ten koste 
gaat van personeel en studenten; 
daar hebben wij zo onze vragen 
bij.

\ ow
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Deze woorden bevatten voor 
de cybemaut (zo worden Internet- 
surfers ook wel eens genoemd) 
geen geheimen meer. E-mail, of-
wel electronic mail, staat pal te-
genover Snail Mail, ofwel gewone 
post. E-mail bestaat al jaren en is 
het rudimentaire systeem van elek-
tronische briefwisseling. Je stuurt 
een berichtje naar een vriend(in) 
aan de hele andere kant van de 
wereld, zonder dat er een druppel 
inkt of een blad papier werd ge-
bruikt. Van milieuvriendelijkheid 
gesproken! Het is een snelle ma-
nier van communicatie en een nog 
vrij betrouwbare. (Hoewel...) In de 
VS is dit systeem enorm ingebur- 
gerd en kan je een onvoorstelbare 
massa personen via E-mail berei-
ken, Europa wandelt momenteel 
met reuzelaarzen en zal binnen 
een aanzienlijk korte periode ook 
een heel aantal gebruikers ken-
nen. Praktisch gezien is het nog 
vrij goedkoop ook.

FTP staat voor File Transfer 
Protocol, en is het equivalent van 
‘copy maar dan op een netwerk 
basis. Je kan er bestanden vanop 
eender welke computer ftp’en naar 
je persoonlijk ‘puterke. Praktisch 
hé; zo bestaat er een grote transfer 
van grafische bestanden (gaande 
van een Mona Lisa tot een schaars 
geklede onbekende Lisa) evenals 
de software-programma’s die ook 
goed scoren. Een modem  
(modulator-demodulator) is de 
sleutel tot al dit moois. Het stelt je 
computer via een digitale telefoon-
verbinding in contact met de hele 
wereld.

Een stapje verder...

Nu je al een verbinding kan 
maken met andere computers, 
verklap ik nog enkele mogelijkhe-
den, want de drang naar meer is 
duidelijk voelbaar. Je kan Telnet-
en, IRC-en, MUD-en..... -jaja, een
hele reeks nieuwe werkwoorden is 
ontstaan vanuit deze cyberspace. 
Wat is Telnet? Het is vergelijkbaar 
met ‘een telefoon opnemen en een 
nummer draaien om met een an-

Cyberstudent
‘Studenten dag en nacht vastgekluisterd aan computerschermen 

pakweg twee jaar geleden zou deze titel nog als pure science-fiction 
beschouwd zijn, maar sinds het begin van dit academiejaar is het 
een realiteit op onze Alma Mater. Eén woord werd snel aangenomen 
door student modaal: het Internet met al zijn toepassingen, moge-
lijkheden en beperkingen.

derte kunnen communiceren’. Tel-
net realiseert dit tussen compu-
ters. Het vormt dan ook de basis 
van interactieve communicatie. 
IRC (Inter Relayed Chat) is een 
soort babbelforum en kent momen- 
teel op het knooppunt van 
Blandijnberg een enorme bijval: je 
hoeft er maar eens langs te gaan; 
de gebruikers zitten er heel actief 
aan computers ...eum... bezig. Als 
je bedenkt dat er vorig jaar een 
vijftal gebruikers waren in L&W, 
dan geeft dit duidelijk de tendens 
weer.

MUD gaat dan nog een stap 
verder, namelijk een stap in de 
virtuele wereld van Dungeons en 
Dragons, Magiërs, zwaarden en 
knotsen, ... kortom een soort ir-
reële manier van computeren en 
wereldvreemd worden.

Het educatieve 
aspect

Natuurlijk is het Internet niet 
enkel geschikt voor amusement. 
Neen, het herbergt (of verbergt) 
ook een heel educatieve waarde, 
die m.i. nog veel te weinig wordt 
geaccentueerd. Je kan er het ge-
zamenlijk netwerk van bibliothe-
ken aantreffen, een overzicht van 
bekende kunstwerken, de T.L.F. 
(Trésor de la Langue française), 
bekende literaire werken, ... Er 
bestaan ook discussieforums: 
zijnde mailinglists waarop speci-
fieke problemen worden aan-
gekaart. Deze forums worden stil-
aan doorgeschoven naar Usenet, 
een verzameling van artikelen ge-
rangschikt volgens aard en doel-
groep.

Het link-en van computers had 
al van in den beginne het doel om 
kennis via een snelle manier te 
verspreiden. Je kan op een paar 
minuutjes Shakespeare raadple-
gen of zelfs de laatste rapporten 
van Clintons regering. Het is een 
enorm ruim domein, dat helaas 
niet bespreekbaar is in een paar 
lijntjes in Schamper. De beste 
manier om dit te ontdekken is door 
op het Internet te surfen. Je raad-
pleegt de mogelijke informatie-
bronnen en zoekt verder naar din-
gen die je zelf interessant vindt via 
een browser.

Een browser ???

Jawel, dit modewoord duidt op 
de ongelooflijk snelle ontwikkeling 
van programma’s, die het mogelijk

Het komt u, als computerhater, 
dit artikel gaat over Internet.

Reeds geruime tijd kregen we 
via E-mail berichten toegezonden 
van Gentse Erasmusstudenten in 
een ver en warm land met de vraag 
om Schamper via intemet ook voor 
hen leesbaar te maken. De sprong 
van idee naar uitwerking was geen 
gemakkelijke operatie, maar het 
resultaat van lang zoeken is nu 
raadpleegbaar via Gopher en 
WWW, dankzij de hulp van Prof.
De Soete.

Waar ?

Om vanuit deze universiteit het 
nieuwste nummer van Schamper

maakt om het Internet af te schui-
men. De woorden Gopher, Lynx, 
Mosaic, Netscape, WWW-brow- 
ser,... spreken wellicht tot ieders 
verbeelding.

Wakosta?

Niets, niets en nog eens niets. 
Althans voor de studenten, maar 
voor de RUG is deze kostprijs niet 
van de poes. Iedere student kan 
een account (een E-mailadres) 
aanvragen op ‘t ARC ^Acade-
misch Rekencentrum aan De 
Sterre, blok S9). Indien je van je 
persoonlijke computer een recht-
streekse verbinding naar een ser-
ver wil, kan dit al voor500 Belgische 
petoeterkes per maand per 15 uur 
(zonder je telefoonkosten gere-
kend!).

Overtuigd ?

Hoeft niet, maar het is best inte-
ressant om -naar de toekomst toe- 
eens poolshoogte te nemen over 
de 'nieuwe’ manier van communi-
catie. Hol dus maar eens naar ‘t 
ARC. Tot in cyberspace....

WIF, vanuit cyberspace 
(fwille@zorro.ruca.ua.be).

misschien de oren uit, maar ook

te raadplegen, tikt u na de UNIX 
prompt‘gopher’; hierna volgen een 
aantal mogelijkheden, waaronder 
Schamper. Door dit aan te klikken, 
komt u bij Schamper.

Via WWW gaat u naar http:// 
www.rug.ac.be. Kies daar‘Student- 
activities’, de rest spreekt voorzich.

Vragen, opmerkingen, beden-
kingen, lezersbrieven,... , kan u 
ons vanaf heden ook via de 
electronische post sturen: E-mail 
schamper@ rug.ac.be; of een 
Snail-mail naar Schamper, St.- 
Pietersnieuwstraat 45.

sdpesmie@eduserv.rug.ac.be

Schamper op internet
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Fijne adressen
E-mail :

presiden@whitehouse.gov -> voor berichten aan Clinton
schamper@rug.ac.be
stu.bru@brtn.be
postmaster@brtn.be

-> Schamper dus 
-> Studio Brussel 
->algemene bus BRTN

FTP

probeer eens ‘FTP naic.nasa.gov1, login : anonymous, pass 
word : uw eigen E-mail-adres, na de login : 'bi' voor binair, cd 
shuttle, mget *, u zult een tijdje (uren) zoet zijn. Het resultaat zijn 
prachtige foto's vanuit de ruimte.

WWW

http://bvp.wpd.com/BVI
http://www.rug.ac.be
http://www.microsoft.com
http://www.whitehouse.com
http://mtv.com
http://www.riv.be/tilt

-> Walt Disney 
-> homepage RUG 
-> homepage microsoft 
-> het Witte Huis 
-> MTV dus 
-> homepage van Tilt

hiermee ben je reeds enkele uurtjes zoet.

PRIJSVRAAG : stuur uw favoriete adressen door naar 
schamper@ rug.ac.be en u krijgt van ons per kerende post de 
volledige lijst van de ons toegestuurde adressen en als toetje het 
adres van Playboy.

»  File Edit Options Nauigate Rnnotate Hotlist £
Student flctiuities at the Uniuersitg of Ghent

(ä ,  l ö i f o i r a  )Student Activities at ' | ( Search jjkeyword

Dike ook op

internet willen
Wil u ook surfen op het net, alle werken van Shakespeare op 

diskette hebben, de musea in Firenze electronisch bezoeken, de 
New York Times on line lezen, de videoclips van de Lion King 
bekijken, alles te weten komen over hoe je de aarde kan vernietigen, 
of gewoon een briefje doorsturen naar je  beste vriend(in) in een 
andere stad, een ander land; dan moet je bij Internet zijn.

Stap gewoon het ARC, gebouw 
S9, aan de Sterre binnen en vraag 
aan de balie een Account aan. 
Hierbij krijg je een persoonlijke login 
naam en een paswoord. Een tien-
tal minuten later kan je aan de slag. 
Vraag tevens de brochure die een 
korte inleiding geeft over UNIX- 
commando’s en programmaatjes 
als Pine (berichten verzenden), 
Pico (een simpel tekstverwerkings-
programma),...

Blandijn

Elke faculteit beschikt over een 
knooppunt (computerklas) en geeft 
aan de studenten de kans om van 
hieruit de electronische snelweg te 
exploreren. De Rechtsfaculteit 
biedt deze service echter niet en 
laat enkel toe dat Judit, een juridi-
sche database, geraadpleegd 
wordt. De rechtsstudenten zijn dan 
ook verplicht hiervoor naar andere 
faculteiten te gaan, bijvoorbeeld in 
Blandijn. Deze computers kunnen 
ook voor andere toepassingen 
gebruikt worden, zoals Windows, 
WP,... Voor internet kiest u optie 2. 
Nadat u zich inlogde kan u Pine 
intikken wanneer u post wil verstu-

ren. Hiervoordientuwel het E-mail 
adres van de bestemmeling te ken-
nen. Indien dit niet het geval is, 
maar u weet wel dat de bestem-
meling aan de RUG zit, dan kan u 
zijn/haar E-mail adres opzoeken 
via Gopher Om op internet zelf te 
gaan, of om een E-mail adres op te 
zoeken, d rukt u na de U N IX-prompt 
‘gopher’ in. Hierna volgt een menu; 
de eerste optie is deze om via 
Belnet op Rugnet te gaan. Echter: 
deze faciliteit wordt aan de studen-
ten pas geboden vanaf 13u en 
geen minuut vroeger, dit omdat de 
studenten de computers dusdanig 
belasten -met al dan niet educa-
tieve operaties- dat proffen en as-
sistenten niet langer efficiënt en 
snel Internet kunnen gebruiken. Zij 
hebben in de voormiddag dus wel 
toegang tot cyberspace .

Neem dus wat tijd vrij, want al 
doende kan je de kneepjes van het 
Internet leren. Wij geven u echter 
graag een duwtje in de juiste rich-
ting door elders in deze Schamper 
een lijstje van interessante E-mail- 
, gopher- en WWW-adressen aan 
u te presenteren.

. )

sdpesmie @ eduserv
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—  Interview

Cocoon 3 aan de RUG
Studenten op oudere leeftijd

Wie is er nog niet in gelopen ? Een heer van hogere leeftijd begeeft 
zich onder de studenten. Er wordt beleefd naar hem geknikt, hier en 
daar kan er zelfs een glimlach af. Je weet maar nooit, het zou wel 
eens een prof kunnen zijn...Groot is de verbazing wanneer achteraf 
blijkt dat diezelfde heer een doodeenvoudige lotgenoot is.

Dit jaar schreven zich aan de RUG 124 studenten in die de kaap 
van de 50 bereikt of reeds overschreden hebben Schamper liep er 
twee tegen het lijf: Jan De Bergh (66) en Jan De Cuyper (57). Beiden 
hopen een diploma te halen in Oosteuropese talen en culturen. We 
peilden naar de beweegredenen, de reacties op het thuisfront, het 
uitgaansleven (!) en de verschillen met pakweg 40 jaar terug.

Schamper: “Een vraag die 
men jullie ongetwijfeld al meer-
maals gesteld heeft: wat heeft er 
jullie nu precies toe gebracht 
om opnieuw te gaan studeren? 
Hebben jullie dan nog geen vol-
doende mooie carrière achter 
de rug?”

Jan De Bergh: “Absoluut! Het is 
allemaal heel eenvoudig. Ik be-
schouw mezelf een beetje als een 
workaholic: ik kon me eigenlijk niet 
voorstellen dat ik op mijn pensioen-
leeftijd zou vervallen in het zalige - 
voor sommigen althans- nietsdoen. 
Ik had geen zin me te begraven in 
goed bedoelde derde leeftijds- 
programma’s. Ook als eeuwige 
studax heb ik daarom besloten 
opnieuw te studeren. De keuze 
van Oosteuropese talen en cultu-
ren lag voor de hand: jarenlang 
heb ik als politiek en cultureel 
attaché gewerkt op de Belgische 
ambassade in de toenmalige 
U.S.S.R., in Moskou.”

“Ik heb een uiterst bewogen, 
rijke en interessante carrière van 
diplomaat achter de rug: ik ben 
o.a. actief geweest in het Euro-
pees Parlement, in de Verenigde 
Naties te New York en te Genève 
en in de Navo. Nadien was ik am-
bassadeur in een aantal landen in 
de Zuid-Pacific, waaronder Nieuw- 
Zeeland, en ik heb mijn carrière

besloten als ambassadeur in Tur-
kije.”

Jan De Cuyper: “Gepensio-
neerden van vandaag laten zich 
niet meer zo gauw in een hoekje 
duwen, samen met een stel kaar-
ten. Ook ik wou na mijn beroeps-
loopbaan als luitenant-kolonel bij 
de paracommando’s in het Bel-
gisch leger niet plots ophouden 
met mijn steeds zo actief leven. 
Reeds lang had ik belangstelling 
voor Oosteuropakunde in het al-
gemeen en het Russisch in het 
bijzonder. Aan de militaire hoge-
school volgde ik een paar vakken 
daaromtrent, en later ook aan de 
Volkshochschülevan Keulen. Toen 
ik met pensioen ging, besloot ik 
opnieuw naar Gent te komen en 
me hier aan de universiteit op een 
meer wetenschappelijke wijze in 
die zaken te verdiepen. Er kruipt 
wel veel tijd in het studeren natuur-
lijk."

Schamper: “Klopt het als ik 
stel dat jullie, oudere studenten, 
in feite degenen zijn die de wel- 
lichtoorspronkelijke functie van 
een universiteit in eer herstel-
len? In tegenstelling tot de 
meeste jongere studenten die 
op de universiteit belanden in 
de hoop dat zij een stap voor-
sprong hebben op eventuele

anderen, komen jullie hier toch 
louter om pure kennis te verga-
ren?”

Jan DB: “Ja, dat klopt zeker. Ik 
zou daar willen aan toevoegen dat 
ik Slavische filologie niet heb ge-
kozen om speciaal Russisch te 
studeren maar om Russisch en 
andere Slavische talen, samen met 
de culturen en de geschiedenis, te 
bestuderen. Hier ligt volgens mij 
het verschil met de jongere stu-
denten; ziet u, wij hebben het pro-
bleem niet dat diploma te halen 
met het oog op eventueel later 
werk. Wij kunnen de zaken veel 
serener bekijken. Zelfs in mijn 
eerste studententijd -40,45 jaar 
terug- bestond de vraag ‘Wat te 
doen na onze studies?’ bijna niet! 
In die zin heb ik dus eigenlijk wat te 
doen met de studenten van van-
daag.”

Jan DC: “Ik bewonder mijn 
jonge medestudenten om de ijver 
en het enthousiasme waarmee zij 
hun studies weten aan te 
pakken,vooral als je bekijkt welk 
een onzekere toekomst zij voor 
zich hebben. Zij kunnen er niet 
100% zeker van zijn dat zij een job 
zullen vinden die min of meer in het 
verlengde ligt van wat zij gestu-
deerd hebben. Niettemin behoort 
het tot de rijkdom van een univer-
sitair diploma dat je daarmee alle 
kanten uit kan.”

Schamper: “Hoe waren de 
reacties thuis-van vrouwen kin-
deren- toen jullie hen vertelden 
opnieuw te gaan studeren ? Ont-
goocheling troef toen zij te ho-
ren kregen dat, nu jullie einde-
lijk eens wat meer tijd voor hèn 
zouden kunnen vrijmaken, jullie 
weer hele dagen de deur uit 
zijn?”

Jan DC: “Bah...Bij mij thuis zijn 
daar geen problemen rond ge-
weest. Mijn vrouw en mijn kinde-
ren vonden het geweldig dat ik

terug ging studeren. Bovendien 
heeft vooral mijn vrouw zich al 
jaren geleden verzoend met mijn 
lange afwezigheden: als para heb 
ik meermaals lange tijd in Zaïre 
gezeten, in de Verenigde Staten, 
enz. Zijzelf geeft trouwens nog les 
in onze vroegere verblijfplaats Keu-
len. Ik zit dus hier in Gent ‘op kot’ in 
mijn eigen huis.”

Jan DB: “Mijn vrouw had wel 
verwacht dat ik opnieuw zou gaan 
studeren. Vanaf het moment dat zij 
mij heeft leren kennen, heeft zij mij 
voortdurend zien en horen stude-
ren. Bovendien heb ik het geluk 
met iemand getrouwd te zijn die 
over heel wat artistieke kwaliteiten 
beschikt, zo legt zij zich dagelijks 
toe op Oosters decoratieschilderen 
op zijde en porselein. Zo iemand 
houdt er absoluut niet van con-
stant gestoord te worden. En mijn 
kinderen, wel die hebben zich voor-
genomen later mijn voorbeeld na 
te volgen.”

Schamper: “Welke moeilijk-
heden ondervinden jullie bij het 
verwerken van een toch wel aan-
zienlijke hoeveelheid leerstof? 
Last van de tand des tijds?”

Jan DB: ‘We ondervinden na-
tuurlijk dat we niet meer ‘van de 
jongsten’ zijn. Vooral op 66-jarige 
leeftijd merk je dat het geheugen 
niet meer is wat het geweest is. 
Anderzijds kent men als ‘oude rot’ 
stilaan de kneepjes van het vak 
van het studeren en word je mees-
ter in bepaalde technieken van 
‘stofverwerking’, technieken die je 
enkel kan leren doorondervinding. 
Het tekort aan geheugen wordt 
dus ruimschoots gecompenseerd 
door voldoende ervaring.”

Jan DC: “Precies! Omdat bij 
ons, meer nog dan bij de jongere 
studenten, herhalen de boodschap 
is, besteden wij eigenlijk dubbel 
zoveel tijd aan onze studies.”
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Schamper: “Behandelen de 
professoren jullie dankzij -of 
ondanks- jullie leeftijd anders 
dan de jongere studenten? Hoe 
zouden jullie je relatie met de 
profs omschrijven?”

Jan DC: “Vooreerst zou ik een 
onderscheid willen maken tussen 
de professoren van de gemeen-
schappelijke cursussen die in 
Blandijn doorgaan en de professo-
ren van de cursussen in de Rozier. 
Het spreekt voor zich dat in een 
auditorium met pakweg 600 stu-
denten nog weinig sprake kan zijn 
van persoonlijk contact. In de 
Rozier zit je daarentegen hooguit 
met 50. Ik heb echt niet de indruk 
dat die profs mij anders behande-
len. Al moet ik toegeven dat de 
professoren zelf heel wat veran-
derd zijn in vergelijking met vroe-
ger: terwijl zij vroeger a.h.w. in hun 
ivoren toren zaten, begeven zij zich 
vandaag meer onder de studen-
ten, vragen zij zelfs hun mening. 
Hiervan konden wij vroeger alleen 
maar dromen!”

Jan DB: “Ik stel vast dat profs 
het erg op prijs stellen dat oudere 
mensen zoals wij zich bij de jon-
gere studenten voegen om naar 
hen te komen luisteren. Ik ervaar 
dan ook dikwijls dat zij wel eens 
een beroep durven te doen op 
onze kennis en ervaring. Het toe-
val wil dat ik door mijn vroeger 
beroep vrij vertrouwd ben met 
Russische aangelegenheden, ook 
met Russische literatuur. Zij dur-
ven mij al eens aan het woord laten 
tijdens hun lessen. Niet als een 
expert, eerder als een voorbeeld 
voor de andere studenten.”

Schamper: “Maar, Jan De 
Bergh, vergeet u er dan niet bij 
te vertellen dat u een goede 
vriend bent van één van die pro-
fessoren, met name professor 
Carolina De MaegdSoëp?”

Jan DB: “Inderdaad. Ik heb 
mevrouw De Maegd in Moskou 
leren kennen toen zij nog studente 
was. In die tijd was ik cultureel 
attaché aan de Belgische ambas-
sade en derhalve ook verantwoor-
delijk voor het uitreiken van studie-
beurzen aan Belgische studenten, 
waaronder Carolina. Reeds toen 
merkte ik haar enthousiasme wan-
neer het ging om een schrijver als 
Tsjechov. Toen reeds was ik er

vast van overtuigd dat zij iemand 
was met een grote toekomst; ie-
mand die ik vroeg of laat nog eens 
als professor aan één of andere 
universiteit tegen het lijf zou lopen. 
Wij hebben door de jaren heen 
contact blijven houden, zo-
doende...”

Schamper: “Jullie kunnen 
niet ontkennen dat jullie -aan-
vankelijk misschien- wat mee-
warig bekeken werden door 
medestudenten. Hoe verloopt 
het contact nü met die studen-
ten die jullie kleinkinderen kon-
den zijn? Hoe groot is de gene-
ratiekloof?”

Jan DC: “Volgens mij is die er 
gewoon niet! Mijn medestudenten 
hebben mij in geen tijd binnenge-
laten in het aparte wereldje dat de

ik ben thuisgeraakt na de vodka- 
avond van vorig jaar. Ik herinner 
me wel dat ik dezelfde avond van 
de trappen gestuikt ben.”

Schamper: “Is er een evolu-
tie merkbaar in het studentenle-
ven van nut. o. v. dat van pakweg 
40 jaar terug? Wat zijn de ver-
schillen?”

Jan DB: “Op de eerste plaats 
de anonimiteit. In mijn eerste stu-
dententijd telde deze universiteit 
hooguit 3000 studenten; iedereen 
kende iedereen, zelfs over de 
fakulteitsgrenzen heen. De sfeer 
was dan ook totaal anders: ge-
moedelijker. Vandaag verdwijn je 
als student in die grote anonieme 
massa, waar je niet gemakkelijk uit 
kan treden. Ten tweede is er die 
passiviteit. Het grootste gedeelte

studentenwereld toch is. Ik had 
geen problemen om me aan te 
passen. Aan alle studenten-
activiteiten neem ik deel. Het is 
zelfs zo dat ik bij verschillende 
studentenverenigingen aangeslo-
ten ben. En om het wat karikatu-
raal te stellen: wij gaan tesamen uit 
en we komen tesamen thuis! “ 

Jan DB: “Je wordt natuurlijk wel 
een beetje als de opa beschouwd. 
In de goede zin: sommige studen-
ten komen wel eens een beroep 
doen op je ervaring met het stu-
dentenleven. Ikzelf ben nog voor-
zitter geweest van verschillende 
studentenverenigingen, waaron-
der de nu reeds verdwenen over-
koepelende Belgische studenten-
vereniging. Ik probeer alle activi-
teiten van Slavia te volgen, ook al 
durven ze wel eens verkeerd aflo-
pen: zo weet ik nog steeds niet hoe

van de hedendaagse studenten is 
niet meer begaan met het echte 
studentenleven. En dan bedoel ik 
niethetfuiven en hetdrinken. Daar-
voor hoef je zelfs geen student 
meer te zijn. Nee, het studentenle-
ven is meer dan dat. Het is een 
periode in je leven waaruit je din-
gen kan halen waartoe je nooit 
meer in staat zal zijn. Ik denk hier-
bij aan de politieke passiviteit van 
de huidige studentengeneratie. Zijn 
het niet deze studenten die het 
beleid van morgen in ons land zul-
len bepalen?”

Jan DC: “Die politieke apathie 
stoort mij ook. Als je bekijkt hoe-
veel leden de huidige politiek ge-
kleurde studentenverenigingen 
tellen...Het zijn vooral de vereni-
gingen die maatschappelijk een 
radicaal standpunt innemen die 
nog wat aantrekkingskracht heb-

ben. De oorzaak ligt volgens mij bij 
de rampzalig verwaterde boeg-
beelden van het hedendaagse 
politieke landschap in België.”

“Studenten van vandaag zijn 
braaf, té braaf. Ze laten zich vol-
gens mij teveel betuttelen. In mijn 
tijd zou dat absoluut niet waar ge-
weest zijn. We waren veel rumoe-
riger. Als ik dan weer het enthou-
siasme, de spontaneïteit van de 
huidige studenten bemerk wan-
neer ik de donderdagavond bij-
voorbeeld in de Overpoort tussen 
pot en pint met studenten een ge-
sprek aanknoop, dan zeg ik: geef 
mij maar de studenten van 1995, 
i.p.v. die van 1960! De eerlijkheid 
van vandaag weegt veel zwaarder 
dan het elitair gedoe van toen. 
Studenten van vandaag weten wat 
plezier maken is, temidden van 
alle ellende die men vandaag te 
zien en te lezen krijgt. Een mooi 
bewijs hiervan is de revival van de 
studentenclubs vandaag.”

Schamper: “Als ik jullie zo 
hoor vertellen zijn de studenten 
van vandaag dan toch nog zó 
slecht niet?”

Jan DB: “Integendeel! Nu ik er 
zelf opnieuw bijhoor, bewonder ik 
hen zelfs. Vooral het vlotte contact 
tussen de beide sexen: in mijn tijd 
kon je het aantal meisjesstudenten 
op twee handen tellen, vandaag 
vraag ik me zelfs af of er niet meer 
zijn dan jongens!”

“Ik ben wel ontgoocheld over 
de taalvaardigheid van de meeste 
studenten. Hoe erbarmelijk slecht 
sommige studenten zich weten uit 
te drukken! Professoren vertellen 
mij dat dat zich weerspiegelt op 
examens en in proefschriften. De 
oorzaak ligt volgens mij bij het mid-
delbaar onderwijs.”

Jan DC: “Juist! En bij de 
lamentabele ministers van onder-
wijs die we tot nog toe gekend 
hebben! Hoeveel hervormingen 
hebben zij de afgelopen decennia 
niet doorgevoerd? Elk wou zijn ei-
gen stempel op het onderwijs druk-
ken. Neem nu wijlen Coens! In 
mijn tijd...”

Bij die laatste woorden kwa-
men beiden pas echt op dreef.

TomVdW
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R esto

Zoek het saladeblaadje
Tips: Wat? Groen en waterig.Waar? De Brug, St-Jansvest of 

Overpoort. Hoe? Met een vergrootglas of microscoop.

De verantwoordelijken voor de 
dagelijkse m aaltijd van vele 
studenten lijken uit te gaan van de 
nogal onlogische veronderstelling 
dat er 2 soorten eters bestaan: zij 
die hun maag met niets anders 
dan voedzame groenten vullen en 
zij die zich bij de aanblik van dit 
voedingsmiddel verplicht zien een 
opwelling van kilo’s maagzuur in te 
slikken. Een kwestie van fatsoen.

Het koude-schotelstandje met 
een rijk aanbod aan groenten is 
een mooi initiatief. De studenten 
die warm wensen te eten -dit is de 
overgrote meerderheid- mogen 
een klaagzang aanheffen. Een 
goeie brok voedsel, vlees ge-
noemd, krijgt het gezelschap van 
een stevige portie frieten, kroketten, 
aardappelen, puree of rijst en -als 
de baas goed gemutst is- 1 
schelletje tomaat en 2 blaadjes sla 
of een andere groente met een

gemiddeld gewicht van 15 tot 20 
gram. Als men ook nog de nood-
zakelijke hoeveelheid dagelijkse 
vitamientjes, waarvoor (meer) 
groenten borg staan, wil binnen-
lepelen, moet een apart potje 
gevraagd worden dat extra geld 
kost. Toegegeven: 10 tot 25 Bef. 
voor en bijkomende portie is niet 
zo veel, maar je wordt veronder-
steld het potje te vragen, en dat is 
voor de vele gerenommeerde 
vleeseters niet evident.

Waarom serveren ze in hemels-
naam zo weinig van die voedzame 
etenswaren? Groenten kosten 
weinig, zeker minder dan vlees of 
vis. ‘t Is dus geen geldkwestie. 
Hoewel: waarschijnlijk lieten 
studenten vroeger vooral groenten 
achter na het verorberen van hun 
maaltijd. En alles wat op het bord 
nasmeult, is weggesmeten geld. 
Enkele snuggere knapen besloten

dan maarte kiezen voor maximale 
opbrengst of minimale schuld door 
het groentenaanbod zeer drastisch 
te beperken. En als helemaal geen 
of een petieterig klein beetje groen 
het bord tooit, worden meer (heel 
goedkope) aardappelen of aanver-
wanten gevreten. Als er groente 
op het bord ligt, eet niet iedereen 
dit, maar als er geen aangeboden 
worden bij de warme maaltijd, eet 
vrijwel niemand voldoende van dit 
voedingsmiddel.

Geldgebrek zet de blikklemvast 
op de nabije toekomst. Een studie 
van Bloso stelt met betrekking tot 
de fysieke conditie van jongeren 
dat “België in vergelijking met zijn 
buurlanden een mal figuur slaat. 
Onze jongeren zijn vaker dikkerds 
en er steekt een motorisch analfa-
betisme de kop op.” Een ander 
onderzoek, verschenen in Knack, 
leert dat de erbarmelijke fysieke 
toestand van jongelui vooral te 
wijten is aan eenzijdige voeding, 
met als hoofdbestanddelen vlees

en friet. Een verandering van de 
eetgewoonten -meer groenten 
i.p.v. vette hamburgers, loze 
vinken, pizza’s, pitta’s, frieten en 
ander smeuïgs- is in het licht van 
beide studies broodnodig. Tenzij 
men het probleem van de kleine 
actieve beroepsbevolking en de 
groeiende groep van gepensio-
neerden wil oplossen door in 
vetkwabben gehulde Michelin- 
mannetjes te kweken waarvan het 
statistisch risico op een hartaanval 
op middelbare leeftijd sterk ver-
hoogt. Studenten aansporen 
groenten en fruit te eten i.p.v. ze 
aan te zetten tot het binnenkieperen 
van hamburger en friet zal later 
wellicht ietwat fittere en gezondere 
ouderen opleveren, die minderdan 
nu een beroep doen op de voor 
ons in schulden ondergedompelde 
landje zo dure sociale ziekte-
verzekering. Overtollig vet en 
gebrek aan vitaminen doet de 
sociale zekerheid straks bibberen 
onderonbetaalbare zielige-levens- 
verlengende medische apparatuur 
en vrachten pilletjes allerhan-
de. Sjmakkelijk.

Tito

Gortepap en veldbedden
De enquête i.v.m. en homes

In december vorig jaar hield de RUG een enquête onder de 
studenten i.v.m. hun eet- en verblijfgewoonten. Want wat wil en 
wenst de student? Een bubbelbad op zijn kot of een waterpomp op 
de koer? Kaviaar en kikkerbilletjes of droog brood en een 
komkommer? Op deze en vele andere levensbeschouwelijke vragen 
trachtte deze enquête een antwoord te zoeken.

Het beheer van de resto’s en 
de homes -de traditionele zorgen-
kinderen aan de RUG- kreeg heel 
wat kritiek te verwerken. Uiteindelijk 
erkende men binnen de raad van 
bestuur dat er een probleem was. 
Daarom werd vanuit de raad van 
bestuur -niet vanuit het beheer- 
een commissie opgericht. Deze 
diende ondermeer uit te zoeken 
hoe ‘de student’ denkt over de

resto’s en de homes. Aan de hand 
van de resultaten van deze enquête 
zal de commissie beleidslijnen 
voorstellen aan de raad van 
bestuur.

2000 studenten ontvingen een 
vijftien pagina’s tellende vragenlijst; 
868 studenten beantwoordden de 
vragen. De eerste acht pagina’s, 
aangebracht door prof. Van Ken- 
hove, behandelen ‘De eetgewoon-

ten van de student aan de Universi- 
teit Gent’. Wat, waar, wanneer, 
waarom daar en met wie heb je 
gegeten? Wat vind je van de 
studentenresto’s, wat vind je 
belangrijk als je ergens gaat eten? 
Stel dat in de studentenrestaurants 
de maaltijden 20 Bef. goedkoper/ 
duurder worden, maar hierdoor 
krijg je in de studentenrestaurants 
minder/meer keuzemogelijkheden, 
in welke mate zou je dan meer of 
minder dan nu naar de studenten-
restaurants komen? Kortom, een 
hele waslijst vragen. De vragen 
i.v.m. ‘De verblijfgewoonten van 
de student aan de Universiteit Gent 
zijn aangebracht door prof. Mees

(vakgroep architectuur). Ook hier: 
een grondig onderzoek. De analyse 
van de gegevens gebeurt samen 
met prof. Schuyten.

De ruwe gegevens van deze 
enquête zijn reeds bekend, maar 
worden nog niet openbaar ge-
maakt. Conclusies zouden iets te 
voorbarig zijn. De commissie zal 
eerst de gegevens verder verfijnen, 
analyseren en onderzoeken. Terwijl 
U dit leest zijn ze daarmee 
waarschijnlijk klaar. Dan pas kan 
de commissie conclusies beginnen 
te trekken en beleidslijnen uit te 
denken. Vermoedelijk zal de raad 
van bestuur reeds voor de paas-
vakantie beslissen wat ze met de 
conclusies van de commissie 
concreet zal aanvangen. Vooral 
dat laatste is zeer belangrijk voor 
‘de student'.

G.
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M angeleer for studentenbeheerder!
daarvoor beloond met 10.000frank 
per maand.

Christophe De Vusser is 22, zit 
in zijn laatste jaar Burgerlijk 
Bouwkundig Ingenieur en heeft al 
heel wat studentenactiviteiten op 
zijn actief. Hij was coördinator van 
de studentenuitwisseling Gent- 
Novosibirsk, studentenvertegen-
woordiger in de faculteitsraad van 
de Toegepaste Wetenschappen, 
ondervoorzitter van het VTK en 
hoofdredacteur van ‘t Civielke. Hij 
speelt studentenbeheerder van 
maart 1995 tot februari 1997.

ow

Blijgezind neemt Jan Vlamynck afscheid als studentenbeheerder.

Zelden waren er zoveel proble-
men met de verkiezing van een 
nieuwe studentenbeheerder als bij 
de opvolging van Jan Vlamynck, 
een gedoe dat nu al vier maanden 
aansleept maar binnenkort toch 
naar zijn einde lijktte lopen. Tijdens 
de eerste procedure protesteerde 
het PFK tegen de snelle en volgens 
hen dubieuze uitsluiting van Stefan 
Deconinck; het Bestuurscollege 
besliste dat de selectieprocedure 
diende te worden overgedaan.

Op de nieuwe kandidatuur- 
stelling kwamen drie reacties: 
Ronny Vidts (2de lic. Rechten) 
stuurde zijn kandidatuur per post 
(hij heeft ze “niet persoonlijk 
afgegeven aan de secretaris van 
de examencommissie”), en kon het 
dus al op voorhand vergeten; Karl- 
Filip Coenegrachts (2de lic. Rech-
ten) stuurde zijn kat op het examen 
bij de examencommissie; enkel 
Christophe De Vusser (3de proef 
Burgerlijk Ingenieur) bleef dus over 
en werd okee bevonden bij de

persoonlijkheidstest, in de Konven- 
tenraad (13 februari) en in de 
Sociale Raad.

Eigenaardig genoeg werd De 
Vusser op het Bestuurscollege van 
17 februari niet als nieuwe studen- 
tenbeheerderaangesteld. Reden? 
De termijn van 10 dagen om iets 
op de agenda van het Bestuurs-
college te plaatsen, kon niet worden 
voorzien. De benoeming kan 
bijgevolg slechts op 9 maart 
gebeuren; de nieuwe studen-
tenbeheerder treedt aan op 13 
maart. De noodzakelijke veertien 
dagen opleiding worden -uitzon-
derlijk en officieus- nu al doorlopen, 
terwijl Jan Vlamynck nog eventjes 
langer aanblijft en de toestand 
“uitermate betreurenswaardig” 
vindt.

De studentenbeheerder, de 
Coördinator van de Dienst Studen-
tenactiviteiten, is belast met het 
toezicht op de financiële blunders 
van alle studentenverenigingen 
aan deze universiteit. Hij wordt Op 13 maart is Christophe De Vusser de nieuwe studentenbeheerder.
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Cours id io t

Is there anybody out there?

Datacommunicatie en computernetwerken.
Als verplicht vak voor zowel de licentie Informatica als de Burgerlijk 

Ingenieurs Computerwetenschappen hoort dit vak eigenlijk niet 
thuis in een rubriek Cours Idiot, tenzij u alle informatici vakidioten 
vindt natuurlijk. Toch is dit vak allerminst voer voor leken. De 
meesten onder u hebben er misschien nog nooit bij stilgestaan, 
maar datacommunicatie is méér dan een draadje tussen twee 
computers.

Datacommunciatie kan op een 
hele resem verschillende niveaus 
bekeken worden, gaande van de 
hardware, dit wil zeggen de reali-
satie van de electronische schake-
ling in siliconenplaatjes en lei- 
dingetjes, tot de software of de 
programma’s waarmee u vrolijk 
door de cyberspace boert. Profes-
sor Ignace Bruyland, die het vak 
Datacommunicatie en Computer-
netwerken doceert, beperkt zich in 
die cursus vooral tot wat tussen die 
twee uitersten ligt. Wat moet er 
gebeuren met een signaal dat over 
de kabel uw computer binnen-
dringt, voor het een bit wordt in het 
geheugen en omgekeerd? Hoe 
moeten signalen op een datalijn 
beveiligd worden tegen storingen? 
Hoe kunnen signalen in pakketten

doorheen het koper gestuurd wor-
den zonder hopeloos in de knoei te 
raken? Wat grijpt plaats in knoop-
punten waar tientallen lijnen sa-
menkomen, de juiste data op de 
juiste lijn moeten geplaatst worden 
en dit op het juiste tijdstip? Dit zijn 
het soort vragen waar de cursus 
een antwoord op geeft. Uiteraard 
worden alleen enkele algemene 
principes geformuleerd, maar die 
kunnen mutatis mutandis toege-
past worden op alle netwerken 
gaande van drie computers in een 
klein bedrijf tot wereldnetwerken 
zoals Internet. De programma’s die 
deze netwerken draaiende hou-
den, komen slechts summier aan 
bod in de cursus. Het grootste ge-
deelte van de studenten Informa-
tica kennen deze toch al lang door

eigen interesse en deze program-
ma’s komen meer uitgebreid aan 
bod in andere cursussen uit hun 
opleiding.

Zoals eerder vermeld, worden 
implementaties -dwz praktische 
verwezenlijking van de uitgedok-

terde systemen- niet in de cursus 
behandeld. Ook in het labo van 
prof Bruyland creëert men enkel 
modellen voor transmissie-ele- 
menten en simuleert men hun ge-
drag op de computer in opdracht 
van privé-bedrijven. Aan de hand

van deze simulaties wordt een 
opmimalisatie uitgevoerd, tot het 
model klaar is voor produktie die 
de privé-bedrijven voor eigen 
rekening nemen. Uiteindelijk koopt 
u ze als communicatiekaarten voor 
uw computer. Dus als u nog eens

een tweetal seconden moet wach-
ten tot uw E-mail bus geleegd is, 
vloek dan niet en zeg een wees-
gegroetje voor Bruyland en de zij-
nen: u was zojuist getuige van een 
mirakeltje van techniek.

Kenny

Zwarte wetenschap
Het stripverhaal ‘Dubbel Ik’ speelt zich af in de nabije toekomst 

(2014); maar hoewel het science-fiction heet te zijn, lijkt de fiction 
beangstigend dicht bij de realiteit aan te sluiten. Een waarschuwing: 
hoe het zou kunnen evolueren, als...als men in de wetenschap alle 
ethische waarden aan z ’n laarzen lapt!

Hoofdfiguur is Magda, studente 
Archeologie en dochter van de 
bekende professor Micziak. On-
der impuls van een geheimzinnige 
beller probeert ze meer aan de 
weet te komen over het duistere 
verleden van haar teerbeminde 
vader. Deze speurtocht brengt haar 
tot in Bolivië, waar het jong van 
Lucy (een orangoetan die ze als

huisdier houdt) in een klooster is 
ondergebracht. Haar vader had 
haar steeds voorgehouden dat het 
jong bij de geboorte in 1994 was 
overleden. Magda ontdekt daar tot 
haar grote ontzetting dat het ‘jong’ 
van Lucy een mens is, namelijk 
een kloon of ‘duplicaat’ van Stefan, 
haar lief en zoon van de president- 
direkteur van een immense en in-

vloedrijke katholieke mediagroep. 
Gevangen in zijn eigen ethische 
wetten, ging deze laatste te rade 
bij professor Micziak (dan nog to-
taal onbekend) toen zijn enige zoon 
Stefan blind geboren werd. De pro-
fessor maakte in het geheim een 
kloon van de zoon, zodat diens 
ogen konden worden ingeplant en 
Stefan voortaan over een gene-
tisch compatibele en dus onfeil-
bare voorraad reserve-organen 
kon beschikken! In ruil kreeg de 
professor een eigen kliniek.

Zoals te verwachten wordt 
Magda verliefd op de blinde kloon, 
die Albert heet en niet beter weet 
dan dat hij een wees is. Ze beleven 
enkele gelukkige momenten sa-

men, tot Albert het bericht krijgt dat 
zijn ouders zijn teruggevonden en 
hem verwachten...

Een boeiend en vaak ontroe-
rend verhaal over menselijke rela-
ties en karakters, macht en haar 
schijnheiligheid, wetenschap en 
ethiek: dat alles in een realistische 
stijl getekend. Als je wil weten of dit 
moderne sprookje al dan niet een 
klassiek einde kent, begeef je dan 
snel naar de dichtstbijzijnde strip- 
winkel. Eventueel ter plaatse te 
lezen, maar zeker het lezen waard!

‘Dubbel Ik’ van Behe en Toff 
verscheen in 2 delen (als nrs. 20 
en 22 in de collectie Metro) bij 
uitgeverij Oranje. (Malik)
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Film

Filmkunst legt essentie hedendaagse mens bloot

Dik, lelijk en oninteressant
Muriel’s wedding

Australische film van P. J. 
Hogan. Bekroond met 4 Austra- 
lian Film Institute Awards 1994: 
beste film, beste actrice (Toni 
Collette), beste vrouwelijke bijrol 
(Rachel Griffiths) en beste 
geluid.

Muriel is-volgens de normen 
van deze consumptiemaatschap-
pij- dik, lelijk en oninteressant. Ze 
leidt een geïsoleerd leventje in 
Porpoise Pit, een bekrompen 
stadje in Australië. Daar tracht ze 
krampachtig de schijn van populari-
teit op te houden door met een stel 
wanna-be schoonheidskoningin-
nen op te trekken. De film begint 
met een nogal hysterische scène 
rondom het vangen van het 
bruidsboeket tijdens het huwelijk 
van één van hen. Muriel is de 
‘gelukkige’. Daarmee wordt met-
een de plot van de film bepaald. 
Muriel zoekt een man. Wanneer ze 
uit het groepje ‘wilde meiden’ wordt 
gegooid, stort haar wereld in. Een 
wereld vol Abba en pseudo- 
romantiek. Dan ontmoet ze een 
vroegere klasgenote, Ronda, die 
haar leert van het leven te genieten. 
Muriel verlaat haar tirannieke 
vader, naïeve moeder en een 
handvol luie broers en zussen en 
gaat samen met Ronda (en het 
spaargeld van de familie) op zoek 
naar mannen in Sydney. Alles lijkt 
goed te gaan; Muriel wordt Ma riel 
en ondergaat een ware karakter-
verandering. Dan slaat kankertoe.

Paul Hogan heeft met Muriel’s 
wedding een ietwat vreemde film 
gedraaid. De mix van vele stijlen is 
soms interessant, soms verwar-
rend, soms ronduit storend. Alsof 
hij niet kon kiezen tussen overdadig 
drama, subtiel drama of goede 
komedie. Het verhaal is onderhou-

dend genoeg, met vele zijspronge-
tjes, zodat het de toeschouwer nog 
geboeid in z’n stoel weette houden. 
Aan de karakterschetsen van de 
personages is veel aandacht 
besteed, wat de film op een hoger 
niveau tilt. Elk van hen heeft een 
zeer herkenbare drijfveer.

Laten wij deze film een komi-
sche tragedie noemen, twee moei-
lijk verenigbare begrippen. Een 
absolute must is deze film dus 
niet, maar wie wil er dezer dagen 
nog trouwen? Oordeelt u zelf. Nu 
in de Studio Skoop.

JVD

Barcelona

De 42-jarige Whit Stillman
houdt van “die oude society-films 
uitdejaren dertig waarin de acteurs 
zo mooi opgekleed worden”. Dit 
blijkt ook uit zijn 2 films die veel 
gemeen hebben met de soms 
geestige produkten van de toenma-
lige, conservatieve Hollywood- 
machine. Eigen ervaringen en 
gevoelens vormen de bron waaruit 
hij een nieuw (?) fictief verhaal 
distilleert. De meeste van zijn 
vrienden wonen in Wall Street, als 
advocaat. ‘M etropolitan’, zijn 
debuut van 4 jaar geleden, handelt 
over de peteuterige omgangsvor-
men en het piekfijne uiterlijk van 
minutieus geklede jongelui die hun 
intrede proberen te doen in het 
prestigieuze societywereldje.

In de Spaanse stad en in de 
gelijknamige film ‘Barcelona’woedt 
omstreeks 1985 een intens anti- 
Amerikanisme. Na een lang 
dictatoriaal bewind tracht Spanje 
zich op te trekken uit Franco’s moe-
ras. De Amerikanen die geasso-
cieerd worden met de financiële 
beerput die zogenaamd ClA-pion

Franco achterliet en met acteur 
Reagan die zijn presidentschap 
trachtte te bestendigen door olie 
en dollars op het vuur van de Koude 
Oorlog te gooien, zijn de grote 
boemannen. In deze context van 
wantrouwen komt Fred (Chris Eig- 
man), een Navo-officier die trots 
als een pauw reageert op gauchis- 
ten die het sudderende anti- 
Amerikanisme met graffiti, bom-
aanslagen enz. op de spits drijven, 
plots binnenvallen bij zijn enige 
neef, Ted (Taylor Nichols), die in 
Barcelona topverkoper is voor een 
bedrijf uit de Mid-West. Beiden 
worstelen met het einde van hun 
identiteitscrisis. Confrontaties 
tussen de puriteinse Ted, die 
nadenkt over de bedrieglijke rol 
van schoonheid bij vrouwen, en 
de zwierige, trotse Fred en 
strubbelingen tussen beide roman-
tische Amerikanen en promiscuë 
Spaanse schonen, stileren een 
verfijnd beeld van de relaties tussen 
mensen, opgegroeid in 2 vijandige 
culturen die elkaar voor duivel 
uitschelden om zelf engel te zijn.

De film dreigt te verzanden in 
het betere soort soap, maar door 
een zeer verrassend moment wordt 
je aandacht tot het einde met een 
bereklem op het doek vastgepind. 
Enkel dat einde zelf roept enige 
afkeer op bij de niet-sentimentele 
kijker.

Tito

The road to Welville

'The road to Welville’ is een 
leuke satire op gezondsheids- 
sanatoria en kwakzalvers uit de 
19de eeuw geworden. De film is 
gebaseerd op een waar gebeurd 
verhaal rond ene Dr. Kellogg die - 
jawel- de comflakes heeft uitgevon-

den. De dokter, gespeeld door 
Anthony Hopkins, is een gekke 
puriteinse moralist die alle kwalen 
toeschrijft aan sex en ongezonde 
voeding. Hij probeert al zijn 
patiënten -waaronder Matthew 
Broderick en Bridget Fonda- op 
meedogenloze wijze aan de meest 
vreemde kuren te onderwerpen, 
om hen van hun ‘ziektes’ te 
genezen. Er zitten verschillende 
verhalen in de film, vele exuberante 
fakes en leuke flash-backs, maar 
regisseur Alan Parker slaagt er niet 
in om de film tot een bijzonder 
niveau op te tillen. Vlot amusement, 
maar niet erg bijzonder. Alsof je ‘s 
morgens, net voor je je haastig 
naar je werk begeeft, nog wat rice 
crispies hebt kunnen binnenprop-
pen. Het verteert allemaal bijzonder 
snel.

Farinelli

Een prachtige film, die beslist 
verdient gezien te worden, is 
“Farinelli, il Castrata”. Niet omdat 
het een Belgisch product is dat er 
best mag wezen (en dat een 
behoorlijke kans maakt om de 
Oscar van de Beste Niet-Engels- 
talige film te krijgen), wél omwille 
van de verbluffende decors, de 
knappe acteerprestaties en de 
schitterende computersimulatie om 
een ongekend timbre in de mond 
van Farinelli te liggen. Het originele 
script is daarenboven gebaseerd 
op waar gebeurde feiten, weliswaar 
overgoten met een sausje roman-
tiek, maar het afgewerkte geheel 
is subliem én komt op het grote 
scherm zeer goed tot zijn recht. Als 
u dit mist, dreigt u voor de rest van 
uw leven voor Cultuurbarbaar 
uitgemaakt te worden. De con-
sequenties zijn voor u.

E.M.
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K ult

Taalevenwicht
Om acht uur ‘s avonds in de 

regen op weg naar het Arca-theater. 
Het stuk: ‘Evenwicht’, geschreven 
in 1993 door Botho Strauss. In 
1989 hadden we al ‘Die Zeit und 
das Zimmer’ en in 1992 ‘Zeven 
deuren’. Alles laat vermoeden dat 
het werk van Strauss niet louter op 
de gemoedstoestand van de 
toeschouwer werkt maar eveneens 
een sociologisch denkkader cre- 
eert waarin onze hersenspinsels 
collages maken. Dadaïstisch 
knipwerk met beelden uit Duitsland. 
Mijn foto-materiaal: de val van de 
Berlijnse muur, de eenmaking, 
Ossi’s en Wessi’s hand in hand, 
economische gevolgen, enz. Dat 
is wat Strauss wil en wat regisseur 
Dirk Buysse begrepen heeft.

Nog voor ik de zaal binnenkom 
(Tinnenpot is al zo fabrieksachtig) 
hoor ik scherpe klanken, hels 
lawaai. Een Staalfabriek? Heeft

G.W.Raes hier geïnvesteerd? 
Want nu blijkt dat alles muziek 
was. Een ruimte vol kabels, twee 
televisieschermen en een kunst-
werk van Christo, denk ik.

Het verhaal kan niet echt 
worden naverteld, maar je ervaart 
hetwel, netals grote evenementen. 
Hier: een vrouw in geel en met een 
pagekopje. Een dronken hoer zou 
ik zeggen, buiten evenwicht. Wat 
later een halve hare in groen met 
daartussen gebral uit luidsprekers. 
Tweede indruk: George Orwells 
‘1984’.

Geen serafijnen in gotische 
kathedralen maar existentialisten 
in een stationshal. Kitscherige 
maatpakken, een rationele stoïcijn. 
Deze laatste is de man van Lilly die 
innerlijk gespleten is, onbezwaard 
middelpuntte midden van senielen 
die aan een ‘groenstrook’ wonen 
als clochard (?). Ondergronds of

bovengronds, het doet er allemaal 
niet meer toe, alles is gelijk en toch 
in twee gebroken. Duitsland is één, 
het gezin Groth zoekt het geeste-
lijke breekpunt maar vindt on-
volkomen gespletenheid. Nihilisme 
zonder zelfmoordpogingen. Een 
vuile wereld van snelwegen en 
‘kaalkoppen’. De zoon van Christof 
(gespeeld door Rik Hancké en Lilly 
-Rita Wouters-) is Markus. Een 
complement van gezichtsloze 
gezichten, uitgebleekte blinde 
doodshoofden. Deze laatste 
worden prachtig vertolkt door de 
jonge Koen de Sutter. De pro-
tagonisten zijn Gregor en Abel. 
Allebei hebben ze iets verloren. 
De één het communisme, de ander 
z’n levenslust, beiden hun toe-
komst. Wat rest zijn artefacten die 
hoedanook moeten bewaard 
worden. Brokken Berlijnse muur 
die ze moeten conserveren, in eer 
herstellen. Christof, een econoom, 
is er om hun waarde te schatten. 
Hij is een man die het evenwicht 
gevonden heeft en z’n zoon en

vrouw als in een pragmatisch ritueel 
opoffert aan een God waarin men 
niet meer gelooft. Zuiver prag-
matisme, een hoog-barokke pré- 
sence maar dan zonder ziel. De 
vrouwelijke acteurs stellen veel 
vragen en drinken met regelmaat 
een glas wijn. Evenwicht, stabiliteit 
en plots een schok, een ongeval, 
glorie en leed. Daar begint het 
mee. Daar eindigt het.

Bij het applaus, na de voorstel-
ling, een vriendelijke blik naar De 
Sutteren Bob Snijers (als Gregor). 
Ik ben daartegenover ontgoocheld 
over Nand Buyl als ‘de groene’. 
Wouters en Hancké hebben al 
beter gedaan. Tenslotte staand ap-
plaus (in gedachten dan toch) voor 
de scenograaf.

Voor de maand maart ‘Warm 
en Koud’ , eind maart ‘Emily 
Dickinson' en 'Vorst aan de grond’ 
(beide produkties van Malpertuis). 
Zie ook onze kalender ‘Scham-
pavie’.

H.F.

M uziek in  
‘t G entse

De prijs/kwaliteitsverhouding 
van concerten, daar gaat het mij 
om. Mijn twee stokpaardjes zijn de 
Rode Pomp en de Opera. Ik begin 
bij deze laatste.

U had zich misschien al afge-
vraagd wanneer hedendaags- 
klassiek eens aan bod zou komen. 
Wel, op vrijdag 10,17,24,31 maart 
en 7 april kan u in de foyer van de 
Vlaamse Opera ‘s middags voor 
slechts 100 frank (200 voor niet 
cherubino-leden) gaan luisteren 
naar grote vertolkers. Aanvang om 
12.45u, tot 13.45u. Voor die prijs 
krijgt u werk van Van Weber, Hen- 
ze, Cabus, Meulemans en vele

anderen. Het concept van deze 
concerten ligt in het verlengde van 
de opera die op dat moment 
geprogrammeerd wordt. In maart 
dus Henze’s bekendste opera ‘Der 
Prinz von Homburg’ (zie volgende 
Schamper). Het muzikale com-
mentaar dat geleverd wordt op het 
werk van Henze leert ons iets over 
school, nationaliteit en tijdsgeest. 
Maar ook voor de niet opera-
liefhebber ligt hier een schatkamer 
van melodieën, harmonieën en 
thema’s. Voor meer informatie: 09/ 
233.68.08.

Vervolgens de Rode Pomp: 
zaterdag 4 maart werk van Arvo

Part, Phillip Glass, T.Riley en nog
enkele andere minimal music- 
componisten. Vrijdag 10 maart gaat 
de Pomp romantisch. Maar vooral 
18 maart lijkt de moeite. Filip Mar- 
tens, een Gentse kandidaat voor 
de komende Koningin Elisabeth- 
wedstrijd, speelt piano-sonates van 
Mozart, Brahms, Bartok, enz. Zijn 
repertoire voor de deelname 
bekoort zelfs de grootste muzikale

analfabeet. Prijs: 300 frank. Tel: 
09/223.82.89. Tot dan. (H.F.)

Daarnaast geeft Schamper 
telkens 5 gratis tickets weg voor de 
concerten van Machine ForMaking 
Sense (13 maart, 20u00) en Young 
Farmers Claim Future (16 maart, 
20u00) in Logos, Bomastraat 26. 
Telefoontje of kaartje naar Scham-
per (zie Colofon p. 5) volstaat.
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Pulp
Prof. Walter Prevenier in de 

halve finale van de 
Playbackshow!

We ontmoeten professor Walter Prevenier in 
zijn reusachtige villa aan de Belgische kust. We 
zitten in zijn bubbelbad en drinken een glaasje 
sherry. Buiten is het guur en koud. Tijd voor een 
goed gesprek.

was dé stimulans 
om verder te 
doen. De mimiek, 
dedanspasjes.de 
costuum s,... Ik 
heb het uiteinde-
lijk allemaal tot de 
perfectie uitge-
werkt!”

Schamper: “Meneer Prevenier, hoe bent u in 
het playbackcircuit verzeild geraakt?”

Prof. Prevenier (joviaal): “Dat is een lang verhaal! 
Tijdens mijn vele zomerse barbecuefestijnen durfde 
ik wel eens tot hilariteit van mijn vrienden met een 
barbecueworst in de hand zangers te imiteren. Norbert 
Debatselier en Herman Decroo, die daar ook aan-
wezig waren, hebben me toen stiekem ingeschreven 
voor de playbackshow van de volleybalclub van St.- 
Idesbald. Tot mijn grote verbazing heb ik daar de 
tweede prijs gewonnen, (trots) Ik was dus goed! Dat

Sch am per :  
“Wie imiteert U 
eigenlijk?”

Prof. Preve-
nier: “Zeg maar 
Walter. Whitney 
Houston! Haar 
présence, haar 
timbre, die uitstra-
ling.”

Schamper: “Walter, maar hoe 
doet U dat dan? De fysieke ver-
schillen zijn toch groot?”

Prof. Prevenier: “Een beetje 
make-up kan wonderen doen. En 
voor de rest: hard werken, veel 
oefenen, je daadwerkelijk in je rol 
inleven.”

Schamper: “Hoe staat U ten 
opzichte van het woelige huwe-
lijk van Whitney Houston met 
Bobby Brown? En wat vindt U 
van Mariah Carey, de eeuwige 
rivale, die momenteel toch meer 
succes heeft dan Whitney zelf?”

Prof. Prevenier: “Ik geef het 
openlijk toe, ik heb heel wat pro-
blemen metdathuwelijk.(bezorgd)

Ik hoop dat het haar en haar car-
rière niet kapotmaakt... (weerener- 
giek, met een felle gedrevenheid) 
Maar die Mariah Carey. Ik begrijp 
niet dat ze zoveel succes heeft. Ze 
heeft absoluut niet dezelfde 
maturiteit als Whitney. En zo’n ver-
schil in timbre en accentuering!”

Schamper: “Volgende week 
woensdag: de halve finale van 
de VTM-playbackshow. Watzijn 
uw kansen?”

Prof. Prevenier: “Het zal een 
dubbeltje op zijn kant zijn. De con-
currentie is sterk. Vooral Bobby 
Segers en Michael Jackson zijn 
absoluut niet te onderschatten.”

Schamper: “Veel succes!”

Will Tura krijgt eredoctoraat aan de RUG

Nog steeds Thee 

m et melk nu!
De agressieve reactie van de koffiedrinkers was te verwachten (zie 

vorige Schamper). Niet alleen drijven deze koffiebonen de Latijns- 
amerikaanse bevolking al meer dan vijfhonderd jaar in de slavernij, deze 
onbeschofte barbaren trachten de rechtmatige eisen van de theedrinkers 
te fnuiken. Maar wij laten ons niet afschrikken. In tegendeel zelfs, we 
krijgen onverwachte steun uit de VLD-hoek. In hun referendum naar de 
burger toe, is één van de acht objectieve vragen: Vindt u ook niet dat het 
meer dan tijd is dat de drankautomaten ook thee met melk bevatten? 

Inderdaad, thee met melk wordt 
hetverkiezingsissueop21 mei! Uit 
onze enquête aan de drank- 
automaat blijkt dat slechts 1 per-
soon op 12 koffie met melk drinkt.
Vermelden we nog dat de soepen 
en de cacao te verwaarlozen zijn, 
dan is de conclusie snel gemaakt.
10 op 12 personen nemen warm 
water en halen zelf een theebuiltje 
boven, of drinken thee citroen. Het 
lijkt ons dan ook logisch dat thee 
met melk in het aanbod wordt op-
genomen. Daarvoor ijvert onze 
organisatie: thee met melk nu! Vol-
gende bijeenkomst: dinsdag 19 uur,
Sakkesijnstraat 12. Wij rekenen 
op uw theebuiltje!

TMM

Met de ontroerende woorden “Dank U, Gent, dank! ” ontving Wi 11 T u r  a  vrijdag 
jongstleden zijn eredoctoraat. Professor Q .u a c k e lb e e n g a f  een lezing met als 
titel ‘Het unheimliche van het Vlaamse lied aan de vooravond van de twintigste 
eeuw bekeken v a n u it een  semantische invalshoek’. Toen
Schamper, officiéél studen- tenblad aan de RUG, Will
Tura om een reactie vroeg, j ✓  antwoordde hij: “Ik moet
niks w eten van ju llie  IK KOM - U OOK ? rioo lb lad . Ju llie  v e r-
d ra a ie n  steeds m ijn /  ^ 9A  woorden en verzinnen
roddels die niet eens jÊ È Ê Ê Ê Ê k. t gebeurd zijn!” Naar
verluidt zou Will Tura Ê m  n  ook problemen hebben
met de scheldpartij die o n ts to n d  m et onze
dronken hoofdredac- B É  ' È J m  teur tijdens de Gala-
u itre ik in g  van h e t 'i ?  Gouden Oog.

Dat hij het zelf maar r'*"’* weet! Maar hij moet niet
denken dat Schamper in \  , het vervolg zijn fonoplaten
en optredens zal bespreken! Als hij ruzie zoekt, dan kan hij
er krijgen! Dat hij niet vergeet dat gelijkaardige incidenten met Plaza, de 
Confettis, Glad Ijs en Liliane St.-Pierre de ondergang van hun carrière inluidde!

Helmut

Kruiswoord
1

Vul in: 1
1. Zowel u en ik zijn een...
2. Hoofdstad van Tsjetsjenië
3. Kalfsvlees met worteltjes

5

S
4. In 1500 in Gent geboren r
5. Vroeger Kristalnacht, nu...
6. Studentenrestaurant ^
7. Auteur van de Ogen van de Panda %
8. Universiteit Gent (afk.)

8

•  Als oplossing verticaal vindt u: Onafhankelijk en Kritisch Studentenblad. Het hele kruiswoordraadsel stuurt* 
«U op naar de redactie (zie colofon), met vermelding van naam en adres. Te winnen: een verrassingspakket.

*  Herman.
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Tentoonstellingen - Beurzen

* Fototentoonstelling over Chili in Café Trefpunt, Bij St.-Jacobs 18 - 
nog tot 31 maart

Activiteiten

* vr 3 ma *
Arca Een bruid in de morgen (20u, St.-Widostraat 3,
225.18.60)
Arca Tinnenpot warm en koud (20u, Tinnenpotstraat 21, 2251860) 
Theater Nova Zembla-Beest in de jungle (20u30,
Nieuwpoort, 2251296)
Theater Blauwe Maandag-O'Neill (20u, Minard, 2238201)
Theater Carrousel-Het portret van Dorian Gray (20u,
Vooruit, 2238201)
* ga 4 ma *
Arca Een bruid in de morgen (20u, St.-Widostraat 3,
225.18.60) 
Area Tinnenpot 
Theater 
Concert 
Konsertzaal)
* zo 5 ma *
Concert
Concert

warm en koud (20u, Tinnenpotstraat 21, 2251860) 
Blauwe Maandag-O'Neill (20u, Minard, 2238201) 
Conjunto Yanes, Bula Sangoma (Vooruit

Frank Boeyen (20u, Vooruit Teaterzaal, 2829762) 
Shane McGowan & The Popes (22u, Vooruit

Konsertzaal, 2210035, 650 fr)
* ma 6 ma *
Edith Piaf Erna Palsterman brengt een bloemlezing van
Piaf. (21 u, Café Trefpunt, Bij St.-Jacobs 18, gratis)
Arca Uitvaren (20u, St.-Widostraat 3, 2251860)
Theater Het Salon-En toen sloeg ik een glas achterover
(19u30, NT2 Minnemeers)
* di 7 ma *
Arca Tinnenpot vandaag geen Hamlet (14u, Tinnenpotstraat 21, 
2251860)
Concert Anderson & Bennink & Doran (20u, Vooruit

Balzaal, 2238201)
Theater Het Salon-En toen sloeg ik een glas achterover
(19u30, NT2 Minnemeers)
* wo 8 ma *
fuif Artevelde Oosters-Afrikaanse Kring en Cultuurwetenschap- 
pelijke Kring (vanaf 21 u)
Theater Hollandia-De Laars en zijn Sok/Yankee Weiland
(20u, Museum van Hedendaagse Kunst, 2238201)
* do 9 ma *
Bibliotheek Middag van de Literatuur met Herman
Brusselmans (12u30 tot 13u15 - 80fr.- Bibliotheek aan ‘t Zuid 
Arca Lang geen oude belg gezien (20u, 225.18.60)
Arca Tinnenpot warm en koud (20u, Tinnenpotstraat 21, 2251860) 
Theater Hollandia-De Laars en zijn Sok/Yankee Weiland
(20u, Museum van Hedendaagse Kunst, 2238201)
Theater M'ij Discordia-Ein Fest für Boris (20u30,

Nieuwpoort, 2251296)
* vr 10 ma *
Arca Tinnenpot warm en koud (20u, Tinnenpotstraat 21, 2251860) 
Arca Lang geen oude belg gezien (20u, 225.18.60)

Concert Belly (22u30, Vooruit)
Theater Hollandia-De Laars en zijn Sok/Yankee Weiland
(20u, Museum van Hedendaagse Kunst, 2238201)
Theater M'ij Discordia-Ein Fest für Boris (20u30,
Nieuwpoort, 2251296)
*za  11 ma*
Area
Arca Tinnenpot
Concert
Theater

Lang geen oude belg gezien (20u, 225.18.60) 
warm en koud (20u, Tinnenpotstraat 21, 2251860) 
Yar, Rumble, Kong (22u30, Vooruit)
Hollandia-De Laars en zijn Sok/Yankee Weiland

(20u, Museum van Hedendaagse Kunst, 2238201 )

* zo 12 ma *
Concert Soulsister (20u, Vooruit Teaterzaal)
Concert dEUS (22u30, Vooruit Konsertzaal)
* ma 13 ma*
Café Trefpunt
Logos
Area
* di 14 ma*
Area
Concert

* do 16 ma_?

De Verwondering - kleinkunst (21 u, gratis) 
Machine for making sense (Bomastr 2 6 ,20u) 
Uitvaren (20u, St.-Widostraat 3, 225.18.60)

Uitvaren (20u, St.-Widostraat 3, 225.18.60) 
Ned Rothenberg Double Band (20u, Vooruit )

Logos Young farmers claim future (B) (Bomastr 26 ,20u
150fr.)
Poolse avond org. Slavia en Vakgroep Slavistiek (in 
parochiezaal St.-Pieterskerk, Amandstraat 74)

Ein F  est fü r Boris

In het Nieuwpoorttheater speelt op 9 en 10 maart Traumata’ van 
Maatschappij Discordia. Maatschappij Discordia legt al jaren de vinger 
aan de pols van het repertoire toneel. Onder de titel Traumata’ brengen 
ze een reeks voorstellingen waaronder ‘Ein Fest für Boris’, het eerste 
stuk van Thomas Bernhard over een rijke vrouw zonder benen, 
getrouwd met een zwijgend iemand uit een inrichting, ook zonder benen.

Discordia legt zijn analytische vinger zo dat dit stuk onvermijdelijk 
doorzindert in de huidige tijd en ruimte.

Ein Fest für Boris van Maatschappij Discordia o p  donderdag 9 en 
vrijdag 10 maart om 20u30 in het Nieuwpoorttheater. Nieuwpoort 35. 
9000 Gent. Schamper geeft voor deze voorstellingen 5 gratis tickets 
weg (voor een dag naar keuze). Geïnteresseerd? Bellen op woensdag 
8 maart tussen 13u30 en 15u naar Schamper, 09/264.70.87, Vertel ons 
je naam, je adres en de dag waarop je naar Maatschappij Discordia wil 
gaan. Je vindt dan je naam op de gastenlijst. Veel geluk.

Nath

Voor meer gratis tickets: zie p. 14.


