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Vervuiling op universitair niveau
Universiteit loost sinds jaren zwaar vervuild afvalwater

In het laatste nummer van het maandelijks periodiek ‘Gent Uni-
versiteit’ benadrukte rector Willems nogmaals de belangrijke taak 
die een universiteit in de maatschappij te vervullen heeft. Hij herin-
nerde ons aan de herdenking van de gruweldaden van 50 jaar 
geleden, zowel in Auschwitz, Dresden als Hiroshima.

De rector vroeg zich terecht af 
waar 50 jaar geleden de stem van 
de intellectuelen, de stem van de 
universiteiten was, toen alles mis-
schien nog kon gestopt worden. 
Hij legde onmiddellijk het verband 
met wat gebeurt in Bosnië, in 
Somalië en in Ruanda en stelde de 
vraag “waar vandaag de universi-
teiten blijven met al hun kennis en 
intellectuele capaciteiten om die 
waanzin te duiden, openbaar te 
maken en te stigmatiseren”. “Zij 
hebben theoretisch alles in huis 
om te zien wat anderen niet zien, 
of niet kunnen zien of niet willen 
zien.” Een waarheid als een koe!

Ongelukje

Jammer genoeg komt die waar-
heid maar magertjes tot uiting. 
Enkele weken geleden kon men in 
het weekblad Knack lezen dat de 
Gentse Universiteit van de Besten-
dige Deputatie van Oost-Vlaande-
ren, onder het voorzitterschap van 
gouverneur Herman Balthazar 
(nota bene buitengewoon hoogle-
raar aan de RUG) een uitbreiding 
van de lozingsvergunning voor 
huishoudelijk en industrieel afval-
water van de universiteit toege-
kend kreeg. Navraag bevestigde 
dit: het betreft hier o.a. de lozing 
van het afvalwater van het studen- 
tenrestaurant De Brug in de 
Muinkschelde (gedeeltelijk paral-
lel lopend met de Sint-Pieters- 
nieuwstraat), die de laatste jaren 
de kwalijke reputatie van één van 
de meest stinkende waterlopen van 
Gent heeft opgebouwd.

Daarnaast is er ook de lozing 
van het koelwater en het met zware 
metalen vervuilde chemische af-
valwater van een aantal universi-
taire laboratoria.

En precies hier wringt het 
schoentje: als gevolg van de on-
derzoeken van laboratoria van het 
Technicum (o.a. van de vakgroep 
Metallurgie en materiaalkunde), 
gevestigd in de Sint-Pietersnieuw- 
straat, komt een grote hoeveel-
heid van de metalen zink en nikkel 
en zware metalen zoals cadmium, 
kwik en koper in het water terecht. 
Hoewel een deel van deze giftige 
bestanddelen de grenswaarden 
vastgesteld in de Vlaamse Milieu- 
reglementering (Vlarem II) niet 
overschrijden, is reeds verschil-
lende keren uit metingen gebleken 
dat een aantal zware metalen in 
een hogere concentratie dan de 
basiskwaliteitsnormen voorko-
men.

De verslagen van metingen die 
de Vlaamse Milieumaatschappij 
uitvoerde in het oppervlaktewater 
van de Muinkschelde spreken voor 
zich: reeds 3 jaar na elkaar luidt het 
besluit van het onderzoek: “zeer 
slecht”. En toch gaf diezelfde 
Vlaamse Milieumaatschappij een 
stilzwijgend gunstig advies voor 
de uitbreiding (m.a.w. het opvoe-
ren van het lozen) van de lozings-
vergunning tot 2008. Begrijpe wie 
begrijpen kan.

“Alles heeft te maken met de 
bestemming van het oppervlakte-
water.” wist professor Milieu-
toxicologie Guido Persoone te 
vertellen.” In principe zouden de

lozingsnormen voor alle wateren 
dezelfde moeten zijn. In de praktijk 
blijkt dat niet zo te zijn: niet alle 
water is immers bestemd voor 
drinkwater.”

Ondertussen blijft het de vraag 
of ongelukjes -in deze sector geen 
zeldzaamheid- in het verleden 
steeds gerapporteerd werden. 
Jaarlijkse metingen zijn daar im-
mers niet toe in staat. Bovendien

hangt veel af van het verantwoor- 
delijksgevoel van de vorsers om 
rekening te houden met de toe-
laatbare maxima.(?) In ieder geval 
zijn de gevolgen van de lozingen 
genoegzaam bekend: geenonmid-
dellijk waarneembare gevolgen 
voorde mens -zolang alles binnen 
de perken blijft tenminste-, maar 
wel totale afwezigheid van fauna 
en flora.

Het meest betreurenswaardige 
van dit alles is ongetwijfeld het feit 
dat de lozingen niet gebeuren in 
bv. een kanaal- of industriezone, 
maartemidden van een druk woon-
gebied met culturele en esthetische 
waarde. Binnen een straal van 
enkele meters bevinden zich tien-
tallen rijwoningen en dagelijks ko-
men honderden mensen in de on-
middellijke nabijheid van het wa-
ter, om nog maar te zwijgen van de

wekelijkse fuif- en concertgangers 
van de Vooruit, waarvan sommi-
gen zich in bepaalde toestand bijna 
in het water begeven.

Buurtbewoners gingen reeds 
in beroep bij de Vlaamse Execu-
tieve tegen de uitbreiding van de 
lozingsvergunning. “Een weten-
schappelijke instelling zoals de 
RUG zou toch het verstand moe-
ten hebben niet langer te lozen in

het oppervlaktewater?”, vindt me-
vrouw Coupé van het buurtcomité 
VZW SOS Muinkparkwijk. “Wij 
worden als bewoners niet meer 
beschermd. De mensen worden 
hier langzamerhand weggejaagd!" 
Professor Persoone kan zich vol-
ledig terugvinden in het protest 
van de actievoerders: “In principe 
zou er door de RUG niet mogen 
geloosd worden. Alle afval -dus 
nietenkei het radioactief afval- zou 
door een ophaaldienst moeten 
opgehaald worden, maar ook hier 
is geld het grootste probleem.”

Het toppunt van dit alles is dat 
op dit moment aan het Zuid col-
lectoren gebouwd worden ter 
opvanging van een deel van het 
Scheldewater (om vervolgens naar 
een zuiveringsstation te worden 
afgevoerd), terwijl het afvalwater
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Column

Extreem in gem atigdheid

Oproep tot rede

van de Universiteit voorlopig niet 
wordt opgevangen. Een deel van 
de Muinkschelde wordt dus pro-
per, terwijl de Universiteit een an-
der deel alsmaar verder vervuilt.

Het RUG-investeringsprogram- 
ma 1994-1998 zou de gescheiden 
lozing van diverse types afvalwa-
ter voorzien, evenals een eigen 
lozingsput voor alle laboratoria om 
accidentele vervuilingen onmid-
dellijk te kunnen vaststellen. Pro-
fessor Persoone twijfelt echter aan 
de haalbaarheid van dit alles: zo 
zijn gescheiden lozingen technisch 
moeilijk te verwezenlijken en zou 
de bouw van de installaties in ieder 
geval jèren duren. De zware ver-
vuiling, samen met de verschrik-
kelijke stank, blijft dus de komende 
jaren bestaan.

Je kan je bij dit alles bijgevolg 
de vraag stellen of een universiteit 
-in het licht van de opmerkelijke 
woorden van de rector- het recht 
heeft als ‘katalysator’ van een 
maatschappij te willen fungeren 
als ze al jaren dergelijke schanda-
lige milieuverontreiniging op haar 
kerfstok heeft en laat staan. Wat 
blijft er vandaag aan deze instel-
ling over van die zo geestdriftig 
gepredikte ‘milieu-ethiek’?

Het rectoraat staat echter al 
jaren voor een moeilijke keuze 
i.v.m. de prioriteiten bij de beste-
ding van de budgetten: de perike-
len rond de uitbreiding van de 
lozingsvergunning maken het er 
allesbehalve gemakkelijker op. 
Rector Willems wijst erop dat de 
Universiteit sinds kort alles in het 
werk stelt na te gaan waar, wat en 
hoeveel er geloosd wordt. Hij geeft 
ook toe dat een universiteit op het 
vlak van milieu een voorbeeld-
functie te vervullen heeft, maar dat 
zij als onderzoeksinstelling nu een-
maal haar taak moet kunnen uit-
voeren.

Hoedanook: een universiteit als 
deze heeft inderdaad theoretisch 
alles in huis om dergelijke wan- 
praktijken te zien en te stoppen, 
vooral als zij er zelf de oorzaak van 
is...

VdW

Toen Willy Claes nog geen 
Agusta-helikopters aan het hoofd 
had, verklaarde hij met trots dat de 
NAVO een nieuwe vijand heeft: 
het moslim-fundamentalisme. Het 
scheen hem toe dat hij het ei van 
Colombus had uitgevonden. Vele 
diplomaten klasseerden het ech-
ter als een windei en de Zuid- 
europese landen waren allerminst 
gelukkig met Claes’ woorden, ze 
zochten net toenadering met 
Noord-Afrika.

Moslim-fundamentalisme is niet 
nieuw. De Iraanse Revolutie van 
Khomeini dateert al van 1979 en 
Kadhaf i is al jaren aan de macht in 
Libië. Er zijn nog tal van landen die 
in dit rijtje thuishoren -Sudan, 
Saoudi-Arabië, Syrië, Egypte, Al-
gerije- waar het allerminst leuk is 
eralsniet-moslimtewonen. NAVO 
secretaris-generaal Willy Claes 
heeft zich zeker laten inspireren 
door de toestand in Algerije. Daar 
ontaardt het extremisme in een 
regelrechte burgeroorlog. Zangers, 
journalisten, geëmancipeerde 
vrouwen, intellectuelen: allemaal 
worden ze vermoord omdat ze de 
regels van een eeuwenoud ge-
schrift niet naleven.

“Oef,” denk je dan, “blij dat ik in 
het Westen woon.” Een naïeve 
gedachte. Ook in de westerse 
wereld is het extremisme verre van 
dood. In de VS worden dokters 
verbonden aan abortus-
ziekenhuizen van kant gemaakt 
(met als reden: “abortus is moord!”). 
En ook hier in dit platte land wordt 
het debat meermaals door extreem 
gezwans verzuurd.

In Gent organiseert de Brus-
selse vereniging ‘Exploration du

Monde/Association des Arts et de 
la Culture’, onder de naam ‘Wereld- 
camera’.enkelefilmvoorstellingen. 
Voor het Taal Aktie Komitee en de 
Vlaamse Volksbeweging kan dit 
niet door de beugel. Er worden 
immers Franstalige films zonder 
Nederlandse vertaling vertoond en 
dit betekent in hun ogen de schen-
ding van de Vlaamse taa l-
homogeniteit. Deze redenering is 
niet enkel kleingeestig, ze vinden 
het ook nodig om dit met handge-
meen te moeten onderstrepen.

Ander voorbeeld. In februari 
was de attractie ‘Le monde des 
dinosaures’ te gast op het St- 
Pietersplein. In een tent kon je 
prehistorische namaakbeesten 
zien brullen. De attractie wordt door 
Fransen uitgebaat en rond de tent 
stonden Franse vrachtwagens met 
daarop ‘Le monde des dinosaures’. 
Het duurde geen week of die vracht-
wagens werden met graffiti beklad. 
“Geen gezwans, Nederlands” en 
“Nederlands a.u.b.”, was de bood-
schap, getekend: ‘N.S.V.’. Nu is 
het allerminst bewezen dat deze 
schandelijke en zinloze daad aan 
het NSV moet worden toegeschre-
ven. Het kan evengoed een hak 
zijn van een andere groepering. 
Maar het wijst toch op een zeker 
klimaat, waarin rechtmatige eisen 
op een extreme manier geuit wor-
den. Het gevolg is datje vele men-
sen verliest voor je zaak.

Deze fout maken radicale 
boerenorganisaties ook. Uiteraard 
moet er kunnen gepraat worden 
over het MAR Maar de auto van 
De Batselier beschadigen, wekt 
geenszins sympathie op, laat staan 
dat het een constructieve bijdrage 
is tot een akkoord. Hetzelfde met

GAIA. Dierenleed is inderdaad een 
schande, maar door het aan te 
klagen op zo’n radicale manier, 
oogst je enkel tegenbetogingen, 
geen bijval.

Hoe de betoging 'Nationalisme 
is geen misdaad’ en de tegen-
betogingen afgelopen zijn, lees je 
in deze Schamper. Of er één ver-
standig woord gevallen is, valt te 
betwijfelen. Want ook organisaties 
als PVDA en MLB zijn meesters in 
holle retoriek.

Kan er met dit soort volk wel 
gedebatteerd worden? Neen. Ex-
tremisten verzieken elk debat. Hun 
retoriek en daden overstemmen 
snel elk gematigd argument. Denk 
aan Algerije. Daar werd een vreed-
zame betoging tegen het moslim-
fundamentalisme door extremis-
ten in een bloedbad herschapen. 
Het is dan niet verwonderlijk dat de 
moed gaat ontbreken om je gema-
tigde, redelijke stem te laten ho-
ren. Maar de moed laten zakken is 
de zaak uit handen geven. Van-
daar deze oproep tot elke redelijke 
mens met zin voor realiteit en 
luisterbereidheid: laat eender welk 
extremistisch standpunt niet on-
beantwoord. Misken de macht van 
het onverstand niet. Ga meteen 
een polemiek aan, niet om hen te 
overtuigen -dat gaat niet- maar om 
hun invloed te breken. Wees niet 
bang van verzuurde scheldtirades, 
maar antwoord met vaste argu-
menten. Gun hen niet de kans het 
debat te domineren. Laat je stem 
horen, steekje kop niet in het zand. 
Want wie zwijgt, heeft alles te vre-
zen. De maatschappij is te belang-
rijk om haar aan heethoofden over 
te laten.

BVC.
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Aksie

De kennis is begonnen
Voor wie het nog niet wist: donderdag 9 maart waren er niet 

minder dan drie betogingen in Gent. Een betoging van de Nationa-
listische Studentenvereniging (NSV) onder het motto ‘Nationalisme 
is geen misdaad’ en twee tegenbetogingen. De eerste ging uit van 
JoKo, het jongerencomité van Hand in Hand. De tweede was een 
initiatief van de gelegenheidsorganisatie Gent Fascisme Vrij. Deze 
tweede tegenbetoging, die vooral steun kreeg van klein links, liep uit 
op een kat- en muisspelletje met rijkswacht en politie. De ruzie 
tussen JoKo en Gent Fascisme Vrij legde opnieuw op een pijnlijke 
wijze de tweespalt binnen de anthracismebeweging bloot. Op en 
rond de Blandijn- en Kwintensberg was het donderdagavond ker-
mis. Tijd om te blokken.

De betoging van JoKo startte 
aan de Poel met 200 en groeide 
aan tot een 300 deelnemers. De 
betoging verliep rustig en kon 
vreedzaam ontbinden aan het Sint- 
Pietersstation. Onder de deelne-
mers bevond zich de Gentse SP- 
top waaronder burgemeester 
Frank Beke en een Agalev-dele- 
gatie met volksvertegenwoordig-
ster Vera Dua. Verder de groene 
en rode vakbondsvlaggen en een 
ludieke groep kunstenaars met een 
doedelzakspelende W alter De 
Buck. Ook de Volksuniejongeren 
waren er met zo’n vijftien man. 
Hun motto? ‘Nationalisme is geen 
misdaad, racisme en fascisme wel.’

Rollebollen op de 
Blandijn

Na een bloemenhulde voor 
Anne Frank hield Gent Fascisme 
Vrij met vierhonderdman een korte 
betoging in de Dampoortstraat. 
Onder de betogers veel PvdA’ers, 
anarchisten, een aantal ABVV- 
metallo’s, een sterke delegatie van 
Militant en aanverwante organisa-
tie Blockbuster. Maar ook het Roze 
Actiefront en het wijkcomité van 
Heirnis Macharius waren aanwe-
zig. Maar het bleef niet bij deze 
korte optocht. Dat was te verwach-
ten. Voorafgaan^ pan de betoging 
opperde iemand van Gent Fas-
cisme Vrij dat men ‘afhankelijk van

de machtsverhoudingen de politie 
ging vragen om het parcours te 
verleggen naar het Zuid’. De stoet 
van Gent Fascisme Vrij richtte zich 
op de Sint-Jorisbrug naar Sint- 
Jacobs, waar de NSV zou starten. 
Een duikersploeg van de brand-
weer stond klaar indien bij relletjes 
iemand in het water zou vallen. 
Een politiecordon belette echter 
de doorgang naar Sint-Jacobs. 
‘Politie steunt NSV. Politie steunt 
fasc is ten ,’ scandeerden de 
manifestanten. Een beetje later 
vonden de eerste ongeregeldhe-
den plaats. Het kat- en muisspel 
kon beginnen. Rondracende 
combi’s probeerden de betogers 
van Gent Fascisme Vrij binnen de 
Dampoortwijk te houden. De stoet 
van Gent Fascisme Vrij gaf een 
verwarde en ongeorganiseerde 
indruk. Dit was slechts schijn. ‘Op-
splitsen in kleine groepjes en later 
op de avond verzamelen aan de 
Vooruit,’ was de boodschap. Dan 
rond de Kwintensberg, waar 
Vlaams Huis ‘De Roeland’ geves-
tigd is en waar de NSV-betoging 
zich ontbond, een vast onderdeel 
van de Gentse folklore: klein links 
probeert de Roeland te bestormen. 
Opengescheurde vuilniszakken, 
chaos, matrakkenlikken, charges, 
tango’s dansen met de zwaantjes 
en de cha-cha-cha met de rijks-
wacht. Voorwaar een fijne avond 
vol actie, spanning en avontuur.

De NSV in de Dam-
poortwijk

Oorspronkelijk zou de NSV ver-
trekken aan het Dampoortstation. 
Hiertegen rees veel protest we-
gens het provocatorisch karakter 
van een NSV-betoging in de Dam-
poortwijk, een stadskwartier waar 
relatief veel migranten wonen. 
Provocatorisch omdat, zeer eufe-
mistisch uitgedrukt, de NSV ‘de 
blijvende aanwezigheid van de al-
lochtone bevolking niet gunstig 
gezind is’. Gent Fascisme Vrij riep 
op tot een blokkade van de NSV- 
betoging aan de Dampoortstraat. 
Burgemeester Frank Beke velde 
uiteindelijk een salomons-oordeel 
door een betoging van Gent Fas-
cisme Vrij toe te laten in de Dam-
poortwijk en door de NSV-betoging 
iets verder te laten starten aan 
Sint-Jacobs. De burgemeester 
Frank Beke verklaarde achteraf 
dat hijzelf verantwoordelijk was 
voor het toekennen van een NSV- 
betoging in de Dampoort. Hij er-
kende dat hij zich misrekend had in 
de gevoeligheid van het parcours.

Maar daarmee waren alle pro-
blemen niet van de baan. Een 
vijftigtal NSV-betogers waren niet 
op de hoogte van de parcours- 
wijziging en arriveerden toch in het 
Dampoortstation. Iets voor acht 
vertrokken ze naar Sint-Jacobs, 
de startplaats van de betoging. 
Net op dat ogenblik ontmoetten ze 
enkele tientallen afgesplitste beto-
gers van Gent Fascisme Vrij. Beide 
groepen stonden op een twintigtal 
meter van elkaar verwijderd. Aar-
zeling, met stenen naar elkaar 
gooien. De politie viel op dat mo-
ment nergens te bespeuren. Het 
mag bijna een wonder heten dat er 
geen straatgevecht ontstond tus-
sen beide fracties.

Bedrog van Gent 
Fascisme Vrij?

Lang voordat ze de toestem-
ming hadden gekregen riep Gent 
Fascisme Vrij op om de negende 
maart een Bevrijdingsoptocht te 
houden. Velen, zoals bijvoorbeeld 
de Christendemocratische Studen-
ten, ondertekenden het platform 
van de betoging. Ettelijke onder-
tekenaars wisten echter niet dat 
de betogingsaanvraag van Gent 
Fascisme Vrij nog niet was goed-
gekeurd en zelfs op een gegeven 
moment een negatief advies had 
gekregen. Gent Fascisme Vrij ver-
telde de ondertekenaars ook niet 
dat ze een blokkade zouden orga-
niseren ingeval ze niet mochten 
betogen van het stadsbestuur. Een 
aantal mensen voelden zich mis-
bruikt door Gent Fascisme Vrij 
aangezien ze geen weet hadden 
van die oproep tot ‘fysieke con-
frontatie’. Daarom distantieerden 
een tiental migrantenverenigingen, 
integratiecentra en jeugdhuizen 
zich uitdrukkelijk van Gent Fas-
cisme Mij. Deze m igranten-
organisaties stelden het ook niet 
op prijs dat ze geïnviteerd werden 
voor een vergadering met Gent 
Fascisme Vrij d.m.v. uitnodigingen 
die werden gepost wanneer de 
vergadering al afgelopen was. Een 
medewerker van De Poort-Beraber 
in de Sleepstraat: ”Ze willen alles 
op hun eigen doen.” Gent Fas-
cisme Vrij zou migrantenjongeren 
ook ophitsen. De migrantencentra 
riepen daarom op kalm te blijven 
en niet in te gaan op provocaties 
en relletjes. Geweld zou alleen in 
hun nadeel werken.

Ook Mil Kooyman, ABW-se- 
cretaris, nam achteraf afstand van 
Gent Fascisme Vrij en riep op tot 
eenheid binnen de anti-racisme- 
beweging.

Tweedracht zaait 
macht

De ruzie tussen Gent Fascisme 
Vrij en JoKo was een smerige soep
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geschuwd, waarbij beide partijen 
met modder naar elkaar gooiden, 
wat niet de goede methode lijkt om 
de NSV te bestrijden. De een ver-
weet de ander dat hij iets achter 
zijn rug had georganiseerd, de een 
verweet de ander ‘niet representa-
tief’ te zijn. Alleen een conflict over 
de te volgen strategie? Wat ook 
een rol speelt in deze ruzie is de 
sterke invloed van de maoïstische 
PvdA in Gent Fascisme Vrij. JoKo 
zou dan weer in handen zijn van 
leden van de trotskistische Socia-
listische Arbeiderspartij (SAP). Met 
andere woorden een nieuwe veld-
slag in de reeds vijfentwintig jaar 
durende oorlog tussen de SAP en 
de PvdA. Identiek dezelfde boel 
hebben we onlangs al gehad met

de oprichting van Objectief479.917 
en de scholierenbetogingen te 
Gent. Natuurlijk betreurt iedereen, 
behalve de NSV, dat er geen anti-
racistisch front is. Maar het is een 
illusie te denken dat die er zal 
komen. En om de situatie nog veel 
verwarrenderte maken dan ze al is 
hebben verschillende NSV’ers lang 
haar...

NSV in ‘De Brug’

Dinsdag 7 maart dineerde de 
NSV-Gent met pet en lint in 
studentenresto 'De Brug’. Dit was 
verbazingwekkend aangezien de 
NSV vroeger steeds met geweld 
uit ‘De Brug’ werd verwijderd. Ook 
de betoging van 9 maart past in

deze 'aanwezigheidspolitiek’ van 
de NSV in Gent. De NSV wou 
vooral een ‘nette’ betoging organi-
seren zonder incidenten die het 
imago zouden kunnen schaden. 
Behalve een kleine schermutse-
ling aan de Kubiek op de Koren-
markt en een kloppartij tussen de 
NSV-ordediensten en enkele 
revisionisten, verliep de optocht 
dan ook gedisciplineerd. Naast het 
officiële motto riepen de 4 è 500 
betogers ‘Linkse ratten rol uw mat-
ten’, ‘SP-maffia’, ‘Islamieten para-
sieten’ en 'Eigen volk eerst’. He-
laas was de NSV de negende maart 
waarschijnlijk de derde hond die er 
met het been vandoor liep.

G.

Student Aid
De campagneweek van Stu-

dent Aid ging een beetje onop-
gemerkt voorbij. We gingen eens 
na vraag doen bij de Student Aid 
organisatie.

Het doel van de Student Aid 
campagnes is om de student be-
wust te maken van de Noord-Zuid 
problematiek. Dit jaar stond de actie 
in het teken van de grootstad, waar-
bij Gent Manilla als grootstad be-

sprak. Door een tentenkamp op te 
slaan op de parking van het 
rectoraat wou men een krottenwijk 
in de stad symboliseren en zo ook 
de aandacht van de studenten trek-
ken. Nagenoeg alle activiteiten gin-
gen in de tent door, waaronder een 
gespreks-, debat- en een film-
avond. Op donderdag 23 februari 
was er dan de wereldfuif in Vooruit.

De totale opkomst was echter 
slechts matig, bijna bedroevend

zelfs. Volgens de organisatoren 
heeft dat te maken het feit dat er 
zoveel andere acties waren op dat 
ogenblik (bv. de Boelwerfactie) 
waardoor de sleur er bij veel stu-
denten een beetje inzat. Ook het 
begin van de blok (voor sommi-
gen) kan een verklaring zijn. Maar 
de organisatoren geven toe dat 
het ook een beetje aan henzelf te 
wijten is: te weinig publiciteit, geen 
reclame in de auditoria, te weinig 
naambekendheid... Echt ontevre-
den zijn ze niet, maar het kon wel 
beter...

Nath

G eef eens een computer weg.
Om de vijf jaar vernieuwt de 

RUG haar computers: ze koopt 
nieuwe en betere. Kwestie van 
mee te zijn met de snelle techno-
logische evolutie.

Maar wat gebeurt er met de 
oude computers? Vooreen plaatsje 
op de antiekmarkt is het nog ietsje 
te vroeg, zodat men besloot een 
studentvriendelijke actie te voe-
ren: de oude computers worden

verkocht voor een spotprijsje van 
3000 Bef.

Volgens Mare Leman, assis-
tent Musicologie, krijg je waar voor 
je geld. Het gaat om PC’s met een 
beperkt geheugen -nl twee floppy’s 
en geen hard-disc-, toestellen die 
voor de RUG dus afgeschreven 
zijn -zeker nu het internet en co 
hun blijde intrede doen en een 
hard-disc aldus noodzakelijk is.

De afgeschreven computers 
zijn in feite enkel nog nuttig als

typemachine. Windows, WP of 
andere programma’s kunnen er 
niet op aangebracht worden. En: 
wie een afgeschreven computer 
koopt met één of andere fout, krijgt 
ofwel zijn geld terug ofwel zal de 
RUG het probleem herstellen.

Mare Leman, die in de gezel-
lige kelders van de Rozier zijn stekje 
heeft, zal met alle plezier een com-
puter in je rugzakje stoppen.

Nath

Colofon
Schamper is het kritische en 

onafhankelijke studentenblad van 
de Universiteit Gent. De redactie 
bestaat uit vrijwilligers en komt elke 
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E-mail:

Schamper® rug.ac.be
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Het staartje zonder eind
Hervorming lerarenopleiding uitgesteld

Al een tiental jaar hangt de hervorming van de lerarenopleiding 
in de lucht. Net als zijn voorganger uitte Vlaams minister van 
onderwijs Luc Van Den Bossche zijn intentie om deze hervorming 
ter harte te nemen, waardoor de DLO’s (Departement voor Leraren-
opleiding) hoopvol geduld bleven uitoefenen. Er kwamen inderdaad 
heel wat voorstellen op de tafel; de discussienota van oktober 1993 
werd na algemeen overleg uiteindelijk omgetoverd tot een beleids-
nota in februari 1995. Maar ook dit voorstel werd gekelderd, namelijk 
door de CVP (o.i.v. de regentaten), zodat de hele lerarenopleiding 
weer in de ijskast is gesukkeld, tot na de verkiezingen. Het Gentse 
DLO is echter niet van plan nog langer te wachten.

De laatste beleidsnota van de 
minister (februari ’95) verschilde 
eigenlijk niet veel van de voor-
gaande -enkele toegevingen aan 
de regenten niet te na gesproken: 
zoals een hogere financiering ten 
koste van de academische leraren- 
opleiding, en het compromis-
voorstel dat regenten toelaat ook 1 
vak in de tweede graad van het 
Secundair Onderwijs te geven, 
nadat men zich heeft gespeciali-
seerd. Oorspronkelijk hadden de 
regenten 3 vakken geëist, ten 
nadele van de licentiaten natuur-
lijk. “Ik zou het jammer vinden voor 
de kwaliteit van het onderwijs, als 
men de licentiaat uit de tweede 
graad zou weren. De explosie en 
complexiteit van kennis is toch van 
die aard dat dat diepgang vraagt.” 
stelt Antonia Aelterman, alge-
meen pedagogisch coördinator van 
het DLO. Tevens betreurt zij het 
dat de licentiaatstudenten (i.t.t. hun 
collega’s van de normaalscholen) 
helemaal niets van zich laten ho-
ren in de discussies rond de her-
vorming van de lerarenopleiding. 
De Vereniging van Vlaamse Stu-
denten (VVS) wordt er nochtans 
wel in betrokken. “Maar ik heb daar 
geen echt duidelijk standpunt ge-
hoord.”

Politiek spel

Het blokkeren van de laatste 
beleidsnota van minister Van Den 
Bossche (SP) greep plaats onder 
invloed van de regentaten, die een 
zeer sterke syndicale achterban 
bezitten en vooral vertegenwoor-
digd zijn in het vrij onderwijs, wat 
uiteindelijk ook de CVP deed 
tegenstemmen. De CVP zou na de 
verkiezingen het onderwijsmini- 
sterie weer naar zich toe willen 
trekken en zelf de hervorming rea-
liseren. Hoofdkritiek op het huidige 
voorstel is dat er buiten de finan-
ciering eigenlijk niet zoveel veran-
dert. Men wil het veel fundamente-
ler aanpakken; zo wordt studie- 
duurverlenging zowel voor nor-
maalscholen als voorde aggregatie 
weer bespreekbaar. Maar voor een 
nieuwe minister van onderwijs is 
geïnstalleerd en zich hiermee kan 
bezighouden, enz. zijn er al snel 
weer 2 jaar vervlogen. Het Gentse 
DLO is het wachten beu. “Met de 
recente politieke ontwikkelingen is 
het niet meer duidelijk wanneer 
een decretale regeling kan worden 
verwacht. De vraag stelt zich even-
wel of de universiteiten in het alge-
meen, en de RUG in het bijzonder, 
nog langer kunnen wachten alvo-
rens tot een grondige hervorming

over te gaan. Gedacht wordt dat 
indien de universiteiten hun ge-
loofwaardigheid in deze materie 
wensen te behouden, zij dringend 
werk dienen te maken van een 
optimalisering van de aggregatie. 
Zoniet dreigen zij hun academi-
sche lerarenopleiding te verliezen 
aan de schaalvergrote hogescho-
len. De universiteiten moeten hun 
verantwoordelijkheid nemen en de 
RUG zou hierbij een pioniersrol 
vervullen.” Zo staat te lezen in het 
voorstel van het DLO (februari ’95) 
tot hervorming van de leraren-
opleiding. “Daarvoor appreciëren 
wij toch sterk onze rector en de 
academische beheerder: zij staan 
achter die hervorming.” vertelt 
Antonia Aelterman.

Welk nieuws?

Het DLO heeft plannen om al 
op 1 oktober 1995 met een nieuw 
curriculum te starten, echter wel 
“in de geest van de beleidsnota 
van de minister” . Zo zal men zich 
voor het basisprogramma houden 
aan het maximum van 34 studie-
punten, met daarnaast een uitdie- 
pingsprogramma met vrije oplei- 
dingsonderdelen gebundeld in 
modules. Bij elke module kan men

een bijkomend getuigschrift van 
postacademische vorming verwer-
ven. Wat het basisprogramma be-
treft wordt een nauwe band tussen 
de lerarenopleiding en de vakop-
leiding zeer belangrijk geacht. Zo 
zou een deel van de pedagogisch- 
didactische opleiding worden geïn-
tegreerd in de tweede cyclus van 
de vakopleiding, ofwel als optie- 
vakken ofwel als keuzevakken. 
Enkele opleidingsonderdelen zou-
den als zelfstudiepakketten wor-
den aangeboden, anderzijds zou 
men de academische kalender 
willen aanpassen. Dit alles om de 
studielast van de studenten (die 
verzwaard wordt) zoveel mogelijk 
te spreiden. De verantwoordelijk-
heid over het geheel van de 
aggregatie zou bij het DLO liggen.

Op vrijdag 3 maart werd dit 
voorstel van het DLO besproken 
op de vergadering van de Raad 
van Bestuur van de RUG. “De grote 
lijnen ervan werden positief ont-
haald,” aldus professor Willy 
Laporte. “Het principe werd aan-
vaard dat er een lerarenopleiding 
moet blijven bestaan aan de uni- 
versiteit. Men wil daarom de 
aggregatie nieuwe impulsen ge-
ven door sommige vakken in de 
vakopleiding te integreren, hoewel 
sommige faculteiten tegensputte-
ren. Dit alles zal verder worden 
uitgewerkt in de Vlaamse Onder-
wijsraad die binnenkort bijeen-
komt.” De vooropgestelde start-
datum (1 oktober 1995) blijft ech-
ter onzeker.

Malik

Islam en Politiek

De Turkse Studentenkring 
(TSKG) organiseert een debat 
rond het thema 'Islam en Politiek. 
Islam in het Westen anno 1995’. 
De bedoeling is een aantal actu-
ele vragen met betrekking tot de 
Islam in het Westen (Islam en de-
mocratie, Islam en vrouwonvrien-
delijkheid, integratie van moslims, 
tolerantie,...) voor te leggen aan

een panel van deskundigen: prof. 
van Koningsveld uit Leiden, prof. 
Doom, prof. Beke en dhr. van 
Bommel van het Mosliminforma- 
tiecentrum Nederland. De zaak 
wordt gemodereerd door M. 
Ooms van de BRTN Radio.

Het debat gaat door op woens-
dag 22 maart om 19u00 in aud. E 
in de Plateaustraat en de toegang 
is gratis.

ow
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De zwakke weggebruiker
De laatste tijd is er nogal wat te doen rond het internet en de informatiesnelweg. De gebruikers ervan 

hebben de mond vol over de onbegrensde mogelijkheden en het praktische nut. Maar wat zijn de 
mogelijke maatschappelijke gevolgen van deze technologische ontwikkelingen?

Erratum
in de vorige Schamper 

werd het adres van Watt 
Disney verkeerd afgedrukt, 
het moet zijn:

http:fibvp.wdp.com
Tot pakweg een jaar geleden 

mocht de aangesloten computer-
freak al tevreden zijn met het ont-
vangen van doorlopende tekst op 
het scherm. Geen rechtstreeks 
bekijken van foto’s, geen online 
geluiden, geen videoclips,... Door 
de introductie van pakweg Mosaic 
en Netscape is het internet veel 
toegankelijker geworden voor de 
doorsnee gebruiker. Door middel 
van die software surf je door het 
wereldwijde web (WWW). Dat 
maakt immers gebruik van het con-
cept hypertekst. Je leest gewoon 
een tekst op het scherm, maar 
binnen die tekst staan bepaalde 
woorden, zinnen of afbeeldingen 
in een andere kleur. Die vormen de 
deur naar nog meer. Zelfs wie niks 
afweet van computers, weet hier-
mee zijn weg te vinden. Je leest 
gewoon wat op het scherm ver-
schijnt, en je klikt met de muis op 
hetgeen waarover je meer wil we-
ten. Zo eenvoudig.

Het gebruik van het internet zal 
in de nabije toekomst een niet te 
onderschatten invloed uitoefenen 
op het maatschappelijk gebeuren 
en de wijze waarop we met elkaar 
omgaan. Deruimtebarrièreisweer 
een stukje opgeschoven. Hoe moet 
men zich wel niet gevoeld hebben 
bij het allereerste telefoongesprek 
ooit? Iedereen heeft in principe 
dezelfde toegang tot het internet.

Zoekertje
Het Bloedtransfusiecentrum 

Gent roept iedereen op om plasma 
te geven. Plasma is een levens-
noodzakelijk bestanddeel uitmen-
selijk bloed waarvoor er te weinig 
donors zijn. Wil je helpen? Schrijf 
dan naar het Bloedtransfusie-
centrum Gent, Vijfwindgatenstraat 
30, 9000 Gent..

Let wel: in principe. Je moet over 
een computer en een modem be-
schikken, je moet de software we-
ten te bemachtigen om erop te 
geraken, abonnementsgeld beta-
len voor je eigen ‘oprit’ voor de 
informatiesnelweg, en vooral de 
telefoonkosten in het oog houden. 
En daarmee houdt het niet eens 
op. Een minimum aan sociale vaar-
digheden is noodzakelijk voor wie 
inlogt, en de talenkennis zal wel 
voor meerderen een barrière vor-
men. Maar inderdaad, afgezien van 
die pietluttige voorwaarden heeft 
iedereen dezelfde kansen. Rol-
stoelgebruikers geraken zelfs de 
meest ontoegankelijke bibliotheek 
binnen via de PC of Mac.

De Digitale Stad (DDS) is de 
elektronische versie van Amster-
dam. Via DDS kan je zonder lijflijk 
te moeten aanschuiven gemeente- 
reglementen inkijken en milieu- 
aanvragen lezen. Handig voor wie 
een computer staan heeft en er de 
hoge kosten wil bijnemen. Maar 
wat gebeurt er met de stedelijke 
voetgangers? Wordt vrij raadpleeg-
bare informatie op deze manier 
niet heel erg duur? Of worden alle 
stedelijke bibliotheken en postkan-
toren binnenkort voorzien van ter-
minals waar het gratis surfen is? 
Overigens, hoe lang zal de massa 
informatie op het net nog gratis 
blijven? Van de opmars van de 
privé-sector is tot nog toe niet erg 
veel merkbaar, afgezien van 
pizza’s, bloemstukjes en cd’s die 
in de States te bestellen zijn. Maar 
wanneer wordt de eerste RUG- 
student overvallen door zijn uitpui-
lende e-mail-postbus die vol re-
clame blijkt te steken? Het blijft 
afwachten.

tdpessem@eduserv.rug.ac.be

eductief internet
Volgende adressen zijn te bereiken via Mosaic en Netscape. Een 

van deze programma’s zit onder Windows (are) op de computers in de 
knooppunten.

SCHAMPER

http://eduserv.rug.ac.be:8000/~mvuijlst/schamper/schmain.htm 
nu mét foto’s en illustraties, na Wave (een blad voor computer-

freaks) het eerste volledige én geïllustreerde on line magazine in 
België. Wie volgt?

GESCHIEDENIS

http://kuhttp.cc.ukans.edu/carrie/carrie_maln.html -> Virtual library
http://www.anu.edu.au/polsci/marx/marx.html
http://www.cs.washington.edu/homes/tdnguyen/Holocaust.html

MUSEA

http://www.nhm.ac.uk/ -> National History Museum of London 
http://meteora.ucsd.edu/~norman/paris/Musees/Louvre 
http://www.si.edu -> Smithsonian Institution of Washington D.C.

UNIVERSITEITEN

RUG : http://www.rug.ac.be 
V U B : http://www.vub.ac.be 
U LB : http://www.ulb.ac.be 
KUL: http://www.kuleuven.ac.be 
RUCA: http://www.ruca.ua.ac.be 
UFSIA: http://www.ufsia.ac.be 
U IA : http://www.uia.ac.be

De bibliotheken van deze universiteiten plus de Koninklijke Biblio-
theek van Brussel zijn ook te raadplegen via Gopher, dat u opstart 
vanuit ‘eduserv’.

meer adressen volgen later

Indien u uw eigen adressen mailt naar ons krijgt u van ons een lijst 
met alle reeds ingestuurde adressen terug per kerende E-mail. Stuur 
ze plus uw bemerkingen op naar schamper@rug.ac.be 

_______________________________________ sdpesmie @ rug.ac.be
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Interview

G roei door crisis
2 Gentse vertegenwoordigers overWS

De Vereniging van Vlaamse Studenten (W S ) wil het gezicht -vooral de mond- zijn van de Vlaamse 
studentenbeweging. Zowel universiteiten als hogescholen zijn erin vertegenwoordigd en krijgen 
stemrecht naargelang hun grootte. Binnen W S  is er enerzijds een Universiteitscentrale die alle 
aangesloten universiteiten verenigt, anderzijds ook een HOBU-centrale. Deze twee centrales komen 
samen op de Algemene Vergadering, het eigenlijke beslissingsorgaan. Daarnaast vormt een beperkte 
groep de Raad van Bestuur, het uitvoerend en coördinerend orgaan. In de verschillende studenten-
steden zijn ook WS-cellen actief. Schamper sprak met 2 leden van de Gentse WS-cei, namelijk Eric 
Mielants en Stephan Galon.

Schamper: “Wat is de functie 
van een W S-cel?”

Eric: “De W S-cel in Gent be-
spreekt vooraf de agendapunten 
van de Algemene Vergadering, 
zodat een goed onderbouwd stand-
punt kan worden ingenomen. We 
trachten daarmee de mening van 
de Gentse studenten te vertolken. 
Er worden dan 3 gemandateerden, 
met elk één stem, naar de Alge-
mene Vergadering gestuurd.”

Schamper: “Wat is het doel 
van W S?"

Stephan: “Algemeen be-
schouwd heeft W S  2 doelstellin-
gen: vooreerst is er het vrijwaren 
van de studentenbelangen. Ik denk 
daarbij aan acties rond de voortge-
zette academische opleidingen 
(VAO), de numerus clausus, enz. 
Ten tweede wil VVS haar verant-
woordelijkheid opnemen t.o.v. en-
kele maatschappelijke thema's.

Schamper: “Werkt W S  ei-
genlijk wel democratisch?”

Eric: “Ik denk het wel. De be-
stuursleden worden verkozen door 
gemandateerden die op hun beurt 
door de Konventenraad worden 
verkozen. Het is natuurlijk een ge-
trapte verkiezing, maar ik denk dat 
het in dit stadium een verspilling 
van fondsen zou zijn om recht-
streekse verkiezingen te houden, 
omdat W S  nog altijd te onbekend 
is bij de modale student.”

Stephan: “Als studentenbewe-
ging ben je in de eerste plaats 
verplicht te luisteren naar je gele-
dingen, maar tegelijk moet je wat 
voortrekken. Het is de spanning 
tussen die twee die soms voor 
problemen zorgt. Anderzijds moet 
je je steeds kunnen verantwoor-

den, vind ik. Maar de hoeveelheid 
informatie die doorsijpelt naar de 
basis hangt af van de mensen die 
gedelegeerd worden om in de Al-
gemene Vergadering te zetelen. 
Het is de mate van betrokkenheid 
en de voeling van deze vertegen-
woordigers met de eigen studen-
tenbeweging die bepaalt in hoe-
verre het democratisch is. Binnen-
kort zal trouwens voor de eerste 
keer ‘Ad Valvas’ verschijnen, het 
WS-krantje. Het probleem zit niet 
bij W S ; het is veel algemener. Is 
een standpunt van bijvoorbeeld de

Konventenraad 100% democra-
tisch? De Konventvoorzitters zijn 
verkozen, maar getrapt. In welke 
mate zijn de studenten bij dit alles 
betrokken? Daarmoetaan gewerkt 
worden, o.a. door grote acties, die 
studenten aanzetten zich te enga-
geren en zo de weg kunnen berei-

Stephan Galon

den voor het studenten- 
vertegenwoordigerschap. Want ik 
weiger te aanvaarden dat het per-
soonlijk standpunt van de massa 
studenten amorf zou zijn. De ver-
antwoordelijkheid ligt voor een 
groot stuk bij de studentenbewe-
ging; onze verenigingen hebben 
vaak hoge drempels, ook al geven 
we dat niet toe; voor een stuk zijn 
dat allemaal vriendengroepen.” 

Schamper: “Zijn de verschil-
len tussen HOBU- en 
universiteitsstudenten niet te 
groot voor een efficiënte samen-

werking? Is er geen dominantie 
van de universiteiten?”

Eric: “Soms gebeurt het inder-
daad dat de universiteitscentrale 
tegenoverde HOBU-centrale komt 
te staan en dan wordt er geen 
gemeenschappelijk standpunt in-
genomen. Maar in het merendeel 
van de gevallen kan dat wel en 
wordt er een perfecte consensus 
bereikt. Wat de verhoudingen be-
treft: de HOBU-scholen zijn sterk 
vertegenwoordigd in W S . Bij de 
laatste verkiezingen van de be-
stuursleden waren echter bijna alle 
kandidaten universiteitstudenten. 
Maar dat is niet onze schuld; we 
kunnen ze niet verplichten! Ik zie 
eigenlijk geen artificiële scheidings- 
lijn tussen hogeschool- en 
universiteitstudenten. Iedereen 
wordt gelijkwaardig geapprecieerd. 
Ik denk dat het een kwestie is van 
inzet.”

Stephan: “Het is zo dat die span-
ning in concrete dossiers soms tot 
uiting komt, bv. rond de leraren-
opleiding waren er tegengestelde 
belangen. Maar er is een soort 
morele code zodat eikaars stand-
punten worden gerespecteerd en 
er een grote luisterbereidheid is bij 
alle geledingen. Er zijn natuurlijk 
conflicten, maar zoals Jacques 
Delors ooit zei: “groei komt door 
crisis” .”

Schamper: “Watzijn de grote 
realisaties van W S  sinds het 
congres in december? En hoe 
moet het nu verder?”

Eric: “We worden weer au 
sérieux genomen. De meningen 
van W S  komen ruimschoots aan 
bod in de media en we zullen als 
gesprekspartner dienen voor het 
ministerie van onderwijs. We zijn 
er ook in geslaagd de studenten 
bewust te maken van de noodzaak 
tot solidariteit en dus van het be-
lang van W S . De ingeslagen weg 
moeten we blijven volgen, alleen 
nog sneller. We moeten nog meer 
studenten bereiken. Want het is

Vervolg: zie hiernaast p. 9
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Meisjes
Kayakpolo, een sport

Met een kayak in een zwembad; voor de Gentse Universitaire 
Kayakpoloclub is dat een normale zaak. Deze club is reeds verschil-
lende jaren Belgisch’interuniversitair kampioen, maar laat dit u niet 
afschrikken.

Voortspruitende uit waterpolo 
is kayakpolo in de eerste plaats 
een watersport, maar daarnaast 
ook een balsport. In een zwembad 
-in casu dat van het GUSB- staan 
2 ploegen tegenover elkaar. De 
ploegen bestaan uit 2 keer 5 spe-
lers die plaatsnemen in een kayak. 
Het doel is zoveel mogelijk doel-
punten te maken in de goals die 
boven het wateroppervlak opge-
hangen worden. De wedstrijd duurt 
2 keer vijf minuten maar is zeer 
intensief.

belangrijk dat de studenten in-
spraak hebben in het beleid dat 
rechtstreeks gevolgen heeft op 
hun leefwereld en vorming. We 
proberen ook gemeenschappe-
lijke standpunten in te nemen met 
het FEF (Fédération des 
Etudiants Francophones), maar 
die samenwerking zou sterk kun-
nen verbeteren. Ook aan een 
Europees studentenfront moet 
worden gewerkt.”

Stephan: “W S  kan volgens 
mij heel positief geëvalueerd wor-
den. Er blijven natuurlijk manke-
menten; maar ofwel zie je dat als 
een probleem en blijf je zitten, 
ofwel beschouw je dat als een 
uitdaging. Professor Avramov, 
die hier vorig jaar kwam spreken 
in het kader van de Dosta-cam- 
pagne, legde het probleem bij het 
feit dat de studenten te braaf zijn. 
En volgens mij klopt dat. We moe-
ten niet alles kort en klein slaan, 
maar we moeten durven zeggen 
waar we voor staan.”

Malik

Materiaal

Er wordt gevaren in kayaks. 
Aangezien tijdens de winter -die

voor hen tot aan de paasvakantie 
duurt- in het zwembad van het 
GUSB getraind wordt en de boor-
den van het zwembad niet tegen 
harde stoten bestand blijken, die-
nen de 2 tot 3m lange boten uitge-
rust te zijn met een stootkussen, 
dat eveneens de medespelers 
moet beschermen tijdens aanva-

Niet zo lang geleden trok een 
golf van ontzetting door de legioe-
nen frieteters. De aardappeloogst 
was mislukt en ze zouden ervoor 
betalen. De prijs van een pak frie-
ten steeg met vijf Bef. Tot nu toe 
zijn de aardappeleters van de 
resto’s gespaard gebleven van

ringen. Er moet gespeeld worden 
met een waterpolobal. Tijdens het 
spel mogen handen en peddel 
gebruikt worden.

Om aan de trainingen te mo-
gen deelnemen moet je over een 
vaarvergunning beschikken. Dit is 
echter geen onoverkomelijke hin-
dernis: zwem 100m, watertrappel

1 min en zwem een halve lengte 
onder water en je hebt ze op zak. 
Voor je aan het zware werk mag 
beginnen, moet je wel leren 
eskimoteren-, dit is terug recht ko-
men nadat je omkantelde. Om dit 
volledig onder de knie te krijgen, 
moet je toch op enkele lessen re-
kenen.

deze nationale ramp. Binnenkort 
zal daar verandering in komen. 
Het bestuurscollege heeft beslist, 
om het financieel evenwicht te be-
waren, de prijs van de frieten in de 
resto’s met vijf Bef. op te slaan. De 
prijs van gekookte aardappelen en 
puree blijft gelijk. Het overgrote

De Gentse club heeft bijna een 
volledig vrouwen-team. Graag zou-
den ze ditteam vervolledigen, maar 
daarvoor hebben ze nog enkele 
krijgszuchtige dames nodig. Hoe-
wel het merendeel toch jongens 
zijn, kan desondanks niet gespro-
ken worden van een mannensport.

Zin

Heb je zin om deze sport te 
beoefenen of ben je niet sportief 
maar wil je toch eens een vrij in-
drukwekkende training aanschou-
wen, begeef je dan op woensdag 
naar het GUSB. Vanaf 20u30 wordt 
het eskimoteren aangeleerd en 
vanaf 21u30 begint de werkelijke 
training. Daarna, rond 22u45, kan 
je met de spelers een praatje slaan, 
maar pas op: een kwartier na het 
beeïndigen van de training sluit de 
nog halfvolle kantine en vliegen 
alle klanten buiten. Als ze dorst 
hebben moeten ze dus maar uit 
het zwembad drinken, zo schijnen 
de uitbaters te redeneren. Voor 
meer info: vragen naar Piet 
Coussens.

sdpesmie

deel van de bezoekers van de 
studentenresto’s zijn tot op het bot 
die-hard frieteters. Vandaar de 
beslissing om vooral dit type van 
consumentte belasten. Erzijngeen 
zekerheden meer in het leven...

G.

Mislukte aardappeloogst: 
kommer en kwel alom!
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De Brug

Allemaal leugens!
Studentenhuis besprenkeld 
met fijnzinnige debatten

De pensionering van Jan Vlamynck als studentenbeheerder liep 
niet van een leien dakje. Toen de troebels rond zijn opvolging stilaan 
opgeklaard geraakten, werd ook Vlamyncks afscheid op geschreeuw 
en Wuytsbrieven onthaald. Volgens de voorzitter van het Politiek en 
Filosofisch Konvent (PFK)zou Vlamynck tijdens zijn ambtsperiode 
onrechtmatig gebruik hebben gemaakt van de naam van 
verenigingen, van subsidies en van zijn positie als studenten-
beheerder.

Op 13 februari 1995, exact een 
maand vóór Christophe De Vus-
ser als nieuwe studentenbeheer-
der aantrad, kreeg diens voorgan-
ger Jan Vlamynck een brief van 
PFK-voorzitter Peter Wuyts 
toegestuurd. In het epistel verwijt 
Wuyts Vlamynck een drietal zaken: 
“onrechtmatig gebruik van de naam 
van verenigingen”, “onrechtmatig 
gebruik van subsidies” en “over-
treden van de bepalingen van het 
statuut ‘studentenbeheerder’”. Jan 
Vlamynck antwoordde op 22 
februari aan “Iedereen die er belang 
bij heeft”, waarop Peter Wuyts de 
28ste opnieuw reageerde.

Wuyts’ eerste verwijt, het on-
rechtmatig gebruik van de naam 
van verenigingen, betreft in de 
eerste plaats de naamvermelding 
op de Boelaffiches, een verwijt dat 
ook al in Schamper 327 te lezen 
stond. Daarnaast gaat het om 
Boelpamfletten waarop in decem-
ber de naam van het PFK stond 
vermeld zonder dat dit vooraf 
gevraagd was. De (persoonlijke) 
steun van de konventsvoorzitters 
in een vergadering van de Admini-
stratieve en Beroepscommissie 
(ABC) impliceerde volgens Wuyts 
geen expliciete steun van alle 
verenigingen voor de Boelactie. 
Jan Vlamynck refereert aan een 
vergadering van de Konventenraad

(de vergadering van de besturen 
van alle konventen), die op 13 
februari volgens het verslag echter 
enkel een “principiële afspraak” 
maakte om het Actiefonds aan te 
spreken.

Het tweede punt in de brief van 
Peter Wuyts betrof het onrechtma-
tig gebruik van subsidies. Volgens 
hem moet het aanwenden van geld 
uit het Actiefonds vooraf worden 
goedgekeurd door de ABC. Jan 
Vlamynck veronderstelde dat de 
principiële afspraak van de Kon-
ventenraad‘automatisch ook de 
goedkeuring van de ABC inhield, 
wat Wuyts weerlegt: de Konven-
tenraad heeft die bevoegdheid niet. 
Bovendien betroffen de uitgaven 
van de Boelactie volgens Wuyts
125.000 Bef. (fuif: 50.000 Bef. 
kosten i.p.v. de geplande 20.000 
Bef. winst, 50.000 Bef. drukwerk,
25.000 Bef. andere kosten), terwijl 
het Actiefonds slechts 50.000 Bef. 
bevat. Besluit van Peter Wuyts: 
“Misschien moeten de Boelarbei-
ders binnenkort wel een solidari-
teitsactie met het failliete Studen-
tenhuis opzetten?”

Het derde verwijt dan: het 
overtreden van de bepalingen van 
het statuut van studentenbeheer-
der. Volgens Wuyts coördineerde 
Vlamynck, zonder daarvoor vooraf 
toestemming te hebben gevraagd

aan de Konventenraad, grote 
projecten als de Winterfeesten en 
de Boelactie, waardoor de boek-
houding van oktober en november 
bleef liggen. Vlamynck antwoordde 
dat hij samen met de konvents-
voorzitters de coördinatie verzorg-
de en een impliciete toestemming 
verkreeg op de stilaan berucht 
wordende Konventenraad van 13 
februari. Neen, zegt Wuyts, de 
toestemming moet vooraf en expli-
ciet worden aangevraagd. In het 
overzicht van de ‘Taken en 
bevoegdheden studentenbeheer-
der’ staat immers: “Andere taken 
dan hierboven vermeld kan de 
beheerder slechts opnemen op 
vraag van of mits toelating van de 
KR. (bv. coördinatie van grote 
projecten).”

In zijn brief schrijft Jan Vlamynck 
dat “een steeds kleiner wordend 
aantal individuen, die door hun 
lange aanwezigheid in het Studen-
tenhuis (sic) uiterst mondig zijn, 
betrachten de werking van de

Schamper: “Hoe heb je het 
tot regisseur van d it stuk  
gebracht?

Dupré: “Vorig jaar ging de 
toneelvereniging ‘Mania Deliria’ 
overin ‘Fils Féministes’.Toen kwam 
ik erbij. Er was geen regisseur 
voorhanden, dus... Ik ben er 
gewoon ingerold.”

Schamper: “Waarover gaat 
het stuk?”

Dupré: “Het stuk handelt over 
een maatschappij waarin een

Dienst Studentenaktiviteiten in het 
gedrang te brengen (...)”. Met het 
indienen van een klacht tegen de 
eerste procedure van de verkiezing 
van een nieuwe studentenbeheer-
der, zorgde Peter Wuyts inderdaad 
voor een vervelende verlenging 
(enkele maanden) van Jan Vla-
myncks ambtstermijn, terwijl het 
resultaat hetzelfde bleef. Dat Jan 
Vlamynck de coördinatie van de 
Boelactie kón combineren met zijn 
mandaat van studentenbeheerder, 
het Actiefonds daarvoor kón 
aanspreken en verantwoordelijk-
heid kón dragen voor het feit dat 
alle verenigingen willens nillens op 
de Boelaffiche stonden, ligt 
eigenaardig genoeg precies aan 
Peter Wuyts’ klachtendossiertegen 
de eerste procedure. Kritiek (op 
procedures en zaken die fout lopen) 
moet steeds mogelijk blijven, al 
lijkt die van Wuyts soms even 
muggezifterig als terecht.

ow

totalitaire orde opkomt. Het gaat 
vooral over de angst voor dat 
totalitarisme en de reactie van de 
mensen daarop. De hoofdperso-
nages zijn Béranger, een marginale 
figuur, en de mensen rondom hem 
die allen de verpersoonlijking zijn 
van een idee. Zo is er o.a. de 
logicus, de ideale burger,... Geen 
enkele van die ideeën-mensen kan 
het totalitarisme tegenhouden. De

vervolg op pagina 11 hiernaast

Rhinoceros van lonescu gespeeld door studenten.

Komt dat zien!
Op 23 en 24 maart speelt ‘Fils Féministes’ -ook om publicitaire 

redenen ‘Gents Universitair Toneel’ genaamd- ‘Rhinoceros’. Dit 
toneelstuk, geschreven door de naar Parijs geëmigreerde Roemeense 
schrijver E. lonescu, handelt in essentie over de angst die iedereen 
overweldigt bij de opkomst van een totalitaire orde die de samenleving 
naar zijn toornige hand zet... Sven Dupré, student Wijsbegeerte, 
regisseert voor de eerste keer een toneelstuk. In zijn achterhoofdzit 
géén droombeeld van zichzelf als de tachtigjarige, wereldwijd 
bejubelde toneelregisseur.
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Radio Aktief en Radio Toestel krijgen opvolger

URGent
Vanaf 1 oktober 1995 zendt URGent -een vrije radio die zich tot 

studenten richt- uit op 105,2 FM. Elke zondag-, maandag-, dinsdag- 
woensdag- en donderdagavond van 19 tot 1 uur.

Een kort overzicht. Eerst was 
er Radio Aktief. Deze radio 
ondersteunde destijds de manifes-
taties tegen de verhoging van het 
inschrijvingsgeld naar 10000 Bef. 
De radio coördineerde de akties 
en richtte zich tot de studenten. In 
1982 zag Radio Toestel het 
levenslicht. Deze vrije radio hield 
het uit tot 1989. Het was geen 
specifieke studentenradio, maar er 
was wel veel respons van studen-
ten. Eerst werd een tijdje illegaal 
uitgezonden; plaats van de mis-
daad was De Brug en er werd ook 
een poosje vanuit de lokalen van 
Vooruit uitgezonden.

En nu is er dus een opvolger: 
URGent. Enkelen smeedden 
reeds geruime tijd plannen rond 
het idee van een nieuwe studenten-
radio. Frédéric De Groote en Jo- 
han Karl Dedeckel, bonden de kat 
aan de bel en namen contact op 
met Radio Airway. Het is namelijk 
bepaald een heksentoer om een 
eigen frequentie te bemachtigen. 
Radio Airway was bereid om de 
avondzendtijd af te staan aan 
URGent en ook grasduinen in hun 
platencollectie behoort tot de 
mogelijkheden.

De oprichters hopen op erken-
ning van de universiteitom zo aan-

spraak te maken op een deel van 
het budget van de Dienst Studen-
tenactiviteiten. Daarnaast rekenen 
ze ook op een ruime belangstelling 
van Gentse muziekwinkels.

Muziek en informatie zal het 
hoofd bestanddeel vormen van hun 
programma Tournée Générale’. 
Muziek van de jaren '80 en van nu 
staan op het menu en de informatie

bestaat vooral uit het aankondigen 
van allerlei studentenactiviteiten. 
Wat er voor de rest allemaal zal te 
beluisteren zijn, staat nog niet vast.

De oprichters zijn er vast van 
overtuigd dat er plaats is voor een 
regionale studentenradio. Studio 
Brussel en Radio Donna brengen 
immers wel muziek die studenten

weten te waarderen, maar berich-
ten over filevorm ing aan de 
Welriekende Dreef hebben niet 
bepaald veel informatiewaarde 
voor de Gentse student. En op de 
lokale Gentse rad io ’s wordt 
volgens URGent “niet de ideale 
muziek” gedraaid . Vanaf volgend 
jaar dus naast het studentenblad 
Schamper, de radio URGent. 
Wanneer een Gentse studenten-
televisie? (BVC)

Alle inlichtingen bij: Johan Karl 
Dedeckel, Elzenboslaan 15,9900 
Eeklo, tel 09/377.49.29

vervolg van pagina 10

mensen moeten zich echter aan 
een idee, een mens vastklampen 
om hun angst te kunnen beheer-
sen, om te overleven. Béranger 
denkt dat hij de hele wereld aankan. 
Hij verzet zich, maar weet uiteinde-
lijk niet meer waartegen.”

Schamper: “Waarom heb je 
dit stuk gekozen?”

Dupré: “De problematiek is ac-
tueel. We interpreteren het vanuit 
een hedendaagse context. Mensen 
zijn bang dat er een totalitair regime 
-marxistisch, communistisch of wat 
dan ook- kan groeien.”

Schamper: “Heb je  veran-
deringen aangebracht aan het 
origineel?”

Dupré: “We hebben enkel het 
stuk geactualiseerd, er een moder-

ne interpretatie aan gegeven - 
geen postmodernistische. Je moet 
dus niet de hele wereldliteratuur 
kennen om het te begrijpen. De 
pathetiek van Béranger, die 
lonescu tussen de regels door 
aanreikt, hebben we versterkt. Bé- 
rangers denkbeeld dat hij temidden 
van zo’n totalitaire samenleving de 
hele wereld aankan, is pathetisch. 
Iedereen gaat ten onder. Eigenlijk

hebben we het vooral aangepast 
aan de mensen die voorhanden 
zijn, met name een tiental acteurs, 
allen vrijwilligers. Alle mensen die 
zich aanboden, spelen mee of heb-
ben een functie achter de 
schermen.”

Schamper: “Moet je niet elke 
frank in twee bijten om rond te 
komen?”

repetities (foto Samon)

Dupré: “Nee,we krijgen genoeg 
subsidies van het Kultureel Kon- 
vent (45000 Bef.).”

De voorstelling gaat door op 
donderdag 23 en vrijdag 24 maart, 
telkens om 20u in Arca Tinnenpot 
(achter ‘t Gravensteen, Tinnenpot- 
straat 21). Wie kaarten in voorver-
koop wenst -tegen de peulschil 
van 100 Bef. i.p.v. 150 Bef.- kan 
deze aan het cultuurbuffet in De 
Brug verkrijgen. Je kan ook 
telefonisch voor die prijs een kaartje 
bemachtigen: 09/222 27 95.

Je kan ook het nuttige met het 
aangename combineren door even 
binnen te springen bij Schamper. 
Of je schrijft gewoon een kaartje 
naar Schamper, De Brug, Sint- 
pietersnieuwstr.45, 9000 Gent. In 
beide gevallen maak je een mooie 
kans om één van de 10 gratis 
tickets te mogen ontvangen.(Tito)
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A ntithesis

The happy few
Studenten Rechten en Geneeskunde 
maken geen thesis

Wie in deze tijd van het jaar in de nabijheid van een 
eindejaarsstudent het woord ‘thesis’ durft uit te spreken, riskeert 
getuige te worden van een ter plekke opkomende zenuwtoeval of 
dito zelfmoordneiging bij de belaagde: elke laatstejaarsstudent 
slaat gewis tilt bij het woord ‘thesis’. Elke eindejaarsstudent zeg ik. 
Hola! Vergeet het maarI De studenten uit de Rechten en Geneeskunde 
(met inbegrip van de tandheelkunde, farmacie en diergeneeskunde) 
worden niet verondersteld een thesis te schrijven, laat staan er over 
te piekeren! Hoe is het in hemelsnaam zo ver kunnen komen? Dat 
vroegen wij aan rechtsfilosoof Prof. Koen Raes.

zijn waar men geen licentiaats- 
thesis moet maken.”

Schamper: “Bent u er per- 
soonlijkvoorstandervan dat ook 
rechtsstudenten een thesis 
zouden maken?”

Prof. Raes: “Ikzelf en de meeste 
van mijn collega’s zouden inder-
daad liever zien dat er een thesis 
gemaakt wordt. Ik denk dat het in 
het belang van de studenten zelf 
zou zijn. Uiteindelijk gaat niet de 
grote meerderheid van de afgestu-
deerden in de rechten naar de 
balie. Het is dan meegenomen 
wanneer je aan de buitenwereld 
kan tonen in welke materie van het 
recht je je hebt gespecialiseerd. Ik

De rest maakt wel een thesis
Ook in de faculteit L & W  dient elke student vroeg of laat met een 

thesis op de proppen te komen. Prof. Romain Van Eenoo (Vakgroep 
Nieuwste Geschiedenis) schetste ons, gesterkt door zijn ervaringen 
als prof. en als promotor, het nut van thesissen voor de student en 
de ellende die vaak met het schrijven van een thesis gepaard gaat.

Prof. Raes: “Kant stelde reeds 
in de 18de eeuw vast dat er om een 
aantal merkwaardige redenen 
tussen de faculteit der Rechten 
enerzijds en de faculteit der 
Geneeskundige anderzijds een 
geprivilegieerde band bestond met 
de toenmalige machthebbers, 
terwijl allerlei jongere of nieuwere 
faculteiten een dergelijke band niet 
hadden. En om met Foucault te 
spreken: juristen houden zich bezig 
met de maatschappelijke, sociale 
machtsverhoudingen en genees-
heren met bio-politiek. Dat zijn twee 
belangrijke machtsfactoren voor 
eender welke staat. In die zin kan 
je stellen dat -zeker in de 18de 
eeuw- de overheid in belangrijke 
mate moest rekenen op deze be-
roepsgroepen om de maatschap-
pelijke orde te realiseren. Dat kan 
een oorzaak zijn van het privilege 
geen thesis te moeten maken. Nu, 
da’s één punt. Een tweede punt is 
dat zowel juristen als artsen van 
oudsher georganiseerd zijn in 
orden en omwille van hun bedrijvig-
heid altijd al een grote onafhanke-
lijkheid t.o.v. de staat hebben 
opgeëist. Zij stelden hun eisen en 
legden een aantal claims op de 
opleiding.

Ik denk dat die twee elementen 
samen een belangrijke rol hebben

gespeeld in de overtuiging dat het 
niet de taak van de universiteit 
maar wel van het beroep zelf is om 
uit te maken wie een vaardig 
geneesheer of advocaat is. Binnen 
deze twee beroepen wordt veel 
belang gehecht aan de stage: men 
moet zijn vaardigheid tonen door 
a.h.w. een praktisch examen af te 
leggen. De thesis daarentegen is 
in onze cultuur steeds ingericht als 
een theoretische proef-uitgaande 
van de universiteit- nodig om de 
toestemming te krijgen om één of 
ander beroep in de samenleving 
uit te oefenen.”

Schamper: “Dat is een louter 
historische verklaring. Zit er niet 
wat meer achter?”

Prof. Raes: “Er zit natuurlijk ook 
een ideologisch element aan vast. 
Proportioneel gezien sturen nog 
steeds vooral mensen uit de meer 
gegoede klassen hun kinderen 
naar deze twee faculteiten. Er zijn 
dus een aantal zaken die opvallend 
zijn in een toch radicaal gedemo-
cratiseerde universiteit: in termen 
van toegang blijven verschillen 
bestaan die blijkbaar al tweehon-
derd jaar een realiteit zijn. Dat merk 
je dus ook aan het vreemde ver-
schijnsel dat dit de twee faculteiten

Schamper: “In de Rechten 
stelt men dat het ontbreken van 
een thesisopdracht wordt ge-
compenseerd door een aantal 
‘serieuze jaarwerken’. Staan 
deze algemeen gezien op het 
niveau van een thesis?"

Prof. Van Eenoo: “Ik schets u 
even mijn filosofie -binnen mijn 
vakgebied-daaromtrent. Als laat-
stejaarsstudent heeft men twee 
mogelijkheden. Ofwel schrijft men 
een thesis, ofwel maakt men een 
eindwerk in de vorm van die 
fameuze papers (zoals in de 
Rechten, nvdr). Wanneer men het 
houdt bij deze papers, dan gaat 
men als volgt te werk: men kiest 
een bepaald onderwerp dat dient 
besproken te worden aan de hand 
van hetzij boeken, hetzij artikels. 
De student in kwestie kan op grond 
van de wijsheid die hij aantreft in 
die boeken of artikels een synthese 
maken. Hij maakt aldus -eenvoudig 
voorgesteld- van tien artikels een

denk dat het zodoende in het 
belang van de studenten zelf is om 
wel een thesis te maken.”

Schamper: “Wordt de afwe-
zigheid van een thesisopdracht 
op één of andere manier gecom-
penseerd in de opleiding Rech-
ten?”

Prof Raes: “In deze faculteit 
wordt dit opgevangen door het feit 
dat de studenten zeer serieuze 
jaarwerken moeten maken voor 
een aantal vakken. In die jaar-
werken stoppen de studenten heel 
wat tijd. Het is dan ook jammer dat 
deze niet op het diploma vermeld 
worden.”

Vos

elfde, waarin hij hoogstens verschil-
len kan aantonen tussen de inhoud 
van de verschillende publicaties. 
Nu, je kan honderden papers 
maken, maar een thesis is volgens 
mij toch iets anders: je hebt 
allereerst de literatuur rond een 
bepaald zelfgekozen onderwerp. 
In een bepaalde fase verlaat je de 
literatuuren gaje naarde bronnen. 
Dan toets je het beeld dat je 
gedestilleerd hebt uit de literatuur 
aan de bronnen. Daaruit moet je 
dan een ander beeld creëren. Hier 
zie je duidelijk het verschil met de 
papers: je komt bij een thesis niet 
louter tot kennis van derden die je 
min of meer in te lligent gaat 
parafraseren, maartot eigen inzich-
ten. Je gaat dus door het schrijven 
van een thesis een aantal functies 
ontwikkelen die je niet ontwikkelt 
door de papers.”

Vervolg: zie hiernaast p. 13
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Love and human 
remains

Canadese film van Denys 
Arcaud - 1993. Scenario: Brad 
Fraser gebaseerd op zijn to-
neelstuk ‘Unidentified Human 
Remains and the true nature of 
Love’. Met: Thomas Gibson, 
Ruth Marshall, Cameron Ban-
croft, Mia Kirshner, Joanna 
Vannicola....

‘Love and human remains’, de 
eerste Engelstalige film van Dennis 
Arcaud na ‘Le déclin de I’empire 
américain’ en ‘Jesus de Montreal’ 
is een direct schot in de roos: een 
film die alle verwachtingspatronen 
van de échte bioscoopliefhebber 
inlost. Met name een meer dan 
boeiend verhaal, perfecte decors, 
goede acteerprestaties en een bij 
de hedendaagse tijd passende 
dreigende ondertoon zonder al te 
veel te moraliseren. Arcaud schetst 
met ‘Love’ een realistisch tijdsbeeld 
van het leven van enkele dertigers 
die allen worstelen met het begrip 
‘liefde’. Hoofdpersonages zijn 
David en Candy, samenwonend 
na een mislukte relatie. David is 
homosexueel, gelooft niet in échte 
liefde en houdt er vele minnaars en

wisselende avontuurtjes op na. 
Candy is van het romantische type, 
wachtend op De Ware. Rond hen 
ontstaat een web van zeer gevari-
eerde relaties met generatie-
genoten. Er is Kane, de hulpkelner 
van David, die zijn verleden als 
acteur ontmaskert; de lesbische 
Jerry, verliefd op Candy; Robert, 
barman en eveneens verliefd op 
Candy; Bernie, Davids boezem-
vriend en rasechte vrouwenverlei-
der en tenslotte Benita (Mia Kirsch- 
ner, de danseres uit Exotica), een 
SM-hoertje met paranormale 
gaven. Allen zijn ze op zoek naar 
enige betekenis in hun leven en 
expressie van hun sexuele gevoe-
lens. In dit AIDStijdperk is zulks 
niet altijd evident, maar wordt hier 
door Arcaud op zeer neutrale, 
realistische wijze verfilmd. De 
moorden van een seriemoor-
denaar,vormen min of meerde rode 
draad. Dit gegeven wordt doorheen 
heel de film subtiel op de achter-
grond gehouden-als metafoor voor 
de dreiging uitgaande van AIDS?- 
en krijgt pas op ‘t laatst de volle 
aandacht.

'Love ‘ is een moderne, broeie-
rige film die heel raak de huidige 
kijk op seks en liefde vastlegt. Een 
beklemmende sfeer gecombineerd

met een gezonde dosis cynisme, 
sterke dialogen en een goed 
verhaal zorgen ervoor dat we deze 
film gerust een cultfilm van dejaren 
’90 mogen noemen. Een film die 
blijft hangen in de basis van je 
hersenen, de top van je ruggegraat. 
Nu in Studio Skoop.

JVD

Quiz Show

De nieuwste film van Robert 
Redford is een meesterwerk in 
zijn genre: een maatschappij-
kritische film over de mediatisering 
van onze maatschappij -verkleu- 
tering , zou Paul Goossens 
wellicht zeggen. ‘Quiz Show’ kent 
een goede plot, een knappe regie, 
een spannend script en puike 
acteerprestaties. Het verhaal is 
overigens gebaseerd op waarge-
beurde feiten: eindjaren vijftig gaat 
Amerika plat voor het inmens 
populaire TV-spel ‘21’. Reclame- 
advertenties sponsoren de uitzen-
ding. Wanneer het publiek echter 
één bepaalde kandidaat bijzonder 
sympathiek vindt, schieten de 
kijkcijfers de hoogte in. De kandida-
ten die aan de kwis deelnemen,

kunnen tienduizenden dollars 
winnen. Zodoende is de stap naar 
corruptie snel gezet ; een parle-
mentaire onderzoekscommissie 
zal trachten uit te vissen of er 
inderdaad gesjoemeld werd, en 
zo ja, wie er allemaal bij betrokken 
was. Hoewel de feiten dateren van 
veertig jaar geleden, komt het 
geheel bijzonder actueel over. 
Beslisteen aanrader. (Decascoop)

Junior

De zwangere man: het kan ! Dit 
is de conclusie van de komedie 
‘Junior’, geregisseerd door Ivan 
Reitman. Arnold Schwarzeneg-
ger speelt een uit Oostenrijk 
afkomstige arts die metzijn partner 
De Vito (net als in ‘Twins’) in 
humoristische situaties terecht-
komt, wanneer hij een wetenschap- 
pelijk experim ent ondergaat. 
Emma Thompson komt ietwat 
vreemd overals een klungelachtig 
en stuntelend wetenschapsvrouw- 
mens. Haar aanleg ligt duidelijk in 
het meer ernstige genre. Toch is 
de film best genietbaar als een 
doorsnee Hollywood-komedie en 
als je er niet té veel van verwacht. 
(Decascoop)

Highlander lil: the 
Scorcerer

‘Highlander III : the Scorcerer’ 
is enkel een aanrader voor de 
mensen die ‘Highlander II: the 
Quickening’ ook konden pruimen. 
Nu Sean Connery niet meer van 
de partij is, moet Christopher Lam-
bert, omgeven door derderangs-
acteurs, trachten deze prent alleen 
rechtte houden. Dit wordt hem nog 
eens extra bemoeilijkt door een 
onwaarschijnlijk slecht scenario. 
Hoopgevend is wel dat er gesugge-
reerd wordt dat dit het laatste deel 
van de trilogie is. Maar met 
‘onsterfelijken’ weet je natuurlijk 
nooit. (Decascoop)

E.M.

Schamper: “Wat is volgens u 
het nut van een thesis voor de 
student?”

Prof. Van Eenoo: “Ik spreek hier 
enkel vanuit mijn ervaring als 
historicus: voor wat de Geschie-
denis betreft is het een groot 
voordeel voor de student dat hij 
geleerd heeft om met een serieus 
probleem om te gaan, dat hij 
getraind is in het opzoeken van 
bibliografieën, dat hij tot een besef 
is gekomen dat de boekskes niet 
altijd correct zijn en dat ook grote 
geleerden stommiteiten kunnen 
vertellen. Hij is tot het besef 
gekomen dat hij met behulp van 
andere bronnen ook zelf een inzicht 
kan verwerven in een bepaalde 
problematiek. Komt deze student, 
eenmaal afgestudeerd, bv. in een

bank, verzekeringsmaatschappij of 
culturele instelling terecht, dan zal 
hij met eender welke vraag raad 
weten.”

Schamper: “Wat maakt een 
thesis voor de student zo vaak 
tot een verschrikking?”

Prof. Van Eenoo: “Studenten 
willen meestal iets dat gestroom-
lijnd en vastomlijnd is, met een 
duidelijk begin en einde. Het zijn 
uitzonderingen die graag persoon-
lijk werken en die door de promotor 
zoveel mogelijk met rust willen 
gelaten worden. Het probleem van 
studenten uit de eerste en tweede 
licentie is, dat ze op een bepaald 
moment voelen dat ze losgelaten 
worden. Dan moeten ze de kracht 
in zichzelf vinden. Veel meer dan

arbiter spelen kan de promotor op 
dat moment overigens niet doen: 
hij moet verhinderen dat de student 
ontspoort en ervoor trachten te 
zorgen dat die thesis binnen de 
voorziene tijd klaar zal zijn. Hij moet 
kunnen voorvoelen wanneer de 
student te veel hooi op z’n vork 
neemt of net te weinig hooi op z’n 
vork krijgt. Het is dan ook zeer 
belangrijk dat er een goede 
communicatie bestaat tussen de 
student en de promotor. Maar de 
student moet het zelf doen en dat 
gaat gepaard met onzekerheid, 
benauwdheid: je weet niet waarde 
grenzen liggen: “moet ik ook deze 
literatuur er bij betrekken of niet, 
moet ik ook dat probleem uitbenen 
of niet?”

Vos
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Duitse dromen niet in Gent
‘Der Prinz von Homburg’ van 

HW. Henze in de Vlaamse Opera 
te zien in Gent op23,25,28en 31 
maart. Daarvoor ook nog in 
Antwerpen.

"Een linkse raseclecticus die 
zoekt naar een universele biotoop 
waar dromen nog kan”, zo omschrijf 
je het best Hans Werner Henze, 
die met z’n opera ‘Der Prinz von 
Homburg’ de strenge serialiteit van 
Stockhausen een nieuwe functie 
geeft. Het glasheldere libretto van 
de Duitse dichteres Ingborg Bach- 
mann vindt z’n oorsprong in het 
gelijknamige werk van H. von 
Kleist. De geschiedenis van het 
militaristische Pruisen dat reeds 
enkele keren door bepaalde 
regimes in Duitsland werd geëx-
ploiteerd, wordt in dit stuk een 
universeel thema: het verhaal van 
een persoon die zichzelf wil zijn in 
een rigide exegetische maatschap-

pij, met aan het hoofd van de staat 
een utopisch positivist.

De herwerkte versie die we te 
zien krijgen in onze opera werd 
geschreven in 1960 in Hamburg. 
Geen enkele modificatie werd 
aangebracht aan de vorm, wel aan 
de orchestratie. De hedendaagse 
passacaglia's, fuga's en rondo's 
kwamen meertothun recht. Enkele 
idiofone slagwerkinstrumenten 
werden uit de partituur geschrapt, 
verdubbeling geëlimineerd en het 
grafische element gaf het orkest 
een dynamischer breedte en 
ontwikkelde hoogten. Helaas 
kwamen de Stravinskiaanse 
rechtlijnigheid, en de soms aan 
Hindemith verwant zijnde 
harmonische idioom niet tot hun 
recht. De op en top verzorgde 
klanken waren aanwezig, maar de 
aristocratische zorgvuldigheid 
woog niet op tegen de Vlaamse(?)

esthetiek van de orkestbak die 
onder leiding stond van Kontarsky.

Deze lichte opera, zeer toe-
gankelijk hoewel atonaal, werd 
ondersteund door Fr. Le Roux als 
de Prins. Deze Franse bariton heeft 
met z’n veelzijdigheid het zijde- 
achtige metaal van de Duitse taal 
laten weerklinken in de sterke 
recitatieven, een prestatie op zich. 
De zangers hadden een sterke en 
stevige stem en eveneens een 
mooie muzikaliteit. De erudiete 
alternaties van vormen, van de 
eenvoudige melodieën tot de 
meest complexe, langs sterke 
interludes en de klare vocale 
schriftuur bevorderde in alle 
omstandigheden de begrijpbaar-
heid van de tekst. Een voordeel 
voor de Bas Malta weliswaar.

Henze’s thematisch materiaal 
biedt de luisteraar een verleden en 
een toekomst. De esthetiek niet

De kleine Porno’s
Muziek van vandaag -de nieu-

we muziek voorbij de modernen- 
verovert de wereld -of wat er nog 
vanoverblijfttenminste. In februari 
kon men reeds kennismaken met 
het werk van Marjan Mozetich, 
een porno van formaat, tijdens ‘de 
week van de Hedendaagse mu-
ziek’. Onderwerp: Postmodernis-
me. Protagonist: Boudewijn Bu- 
ckinx. Deze componist-producer- 
musicoloog schreef over zichzelf 
en de andere porno’s die de 
hedendaagse muziek relativeren, 
gematigd componeren, welluidend 
en tonaal een pragmatische kijk 
hebben op hun omgeving. Opmer-
kelijk in dit boek is de humoristische 
aanpak van geschiedenis die nog

voor een deel in de toekomst ligt 
(illustraties door Herr Seele). De-
zelfde humor die we terugvinden 
in werken als ‘1001 Sonates’ en 
’ 10 onvoltooide sym fonieën’ 
kenmerkt deze overjaarse magiër. 
Naar eigen zeggen is dit het eerste 
deftige boek over postmodernisme 
(porno’s zijn dus aangangers van...) 
in de muziek.

Het boek leest gemakkelijk en 
vraagt geen echte kennis over 
hedendaagse muziek, al beschouw 
ik het zelf als evident dat de lezer 
met het boekje (11 Oblz) in de hand 
de vermelde componisten opspoort 
en met hun werk in contact komt. 
Een handleiding voor beginners, 
een afstoffer van modernisten. Een

publikatie die weer eens honderden 
nieuwe pomo-fanaten en gekke 
Stockhausen-liefhebbers zal beko-
ren, zoniet ontginnen.

Wie dus meer wil weten over 
Feldmann, Glass, Young, Gore- 
cki, Ligeti, Sporck of Terzakis 
begeeft zich best naar de betere 
boekhandel. Oordeel zelf over ‘De 
kleine Porno’ (uitg. Alamire, fax 
011/63.21.64), prijs: 570bfr.

Miste u ‘de week van de 
Hedendaagse Muziek’, ga dan toch 
eens luisteren op 20 maart in het 
Museum voor Sierkunst naar het 
‘Ensemble Spectra' met werk van 
o.a. Dinescu (bel: 09/225.32.53) 
of begin mei in de Rode Pomp naar 
de wereldpremière van de opera 
‘Karoena’ van B.Buckinx o.l.v. F. 
Rathe (tel:09/225.30.98).

H.F.

als doel maar middel om de mens 
bewust te maken van waarden die 
kunnen bijdragen tot het onstaan 
van een betere wereld. De wereld 
die affiniteiten heeft met revolutio-
naire bewegingen maakt atonaliteit 
los van elke structuur of dwang. Of 
Henze een romantisch revoluti-
onair is, betwijfel ik sterk. De grote 
diversiteit aan instrumenten die 
zonder ondersteuning hun speci-
fiek timbre valoriseren, geven zelfs 
de kleinste rollen een kleurrijke en 
innerlijke zekerheid. Daartegen-
over gelooft Henze in de mens als 
creatief individu. Onbevangen on-
schuld als de verloren zin van het 
bestaan. Kantiaans waar droom 
en werkelijkheid elkaar raken; de 
spanning tussen vrijheid en plicht 
opheffen, daar gaat het om. Bij de 
muzikale fraseringen zijn de 
figuren, de motieven schaars. De 
ingehouden sensualiteit van de 
keurvorst (de tenor E.Büchner) 
maakt het allemaal soms wat te 
pedanten langoureus. Waar zit de 
Wagneriaanse sensualiteit?

De lineaire precisie, de prachti-
ge stemmen, de redelijke hoop en 
de seriële versus post-romantische 
helden wankelen in het decor van 
Pilz. De scenograaf maakt het huis 
blauw en koud. Niet het blauw van 
Yves Klein (mystiek) of Fabre 
(natuur), maar een blauw zonder 
God en zonder mensen. Pilz geeft 
dromers en onschuldigen geen 
scrupules. Hij is Pruisisch, anti-
held, onmenselijk en artificieel. Zijn 
stoffig monochromatisch minima-
lisme weegt niet op tegen het 
nieuwe realisme uit 1960. Pilz is 
niet actueel, noch HUP (Historische 
Uitvoering Praktijk). Ik heb geen 
goed woord over voor dit onwerke-
lijke, valse, onbekende dat Henzes 
muziek ontkracht. Muziek en beeld 
kunnen elkaar verheffen, maar ook 
vernederen. De omhelzing van het 
beeld is een dodelijke kus voor de 
muziek, nietwaar mijnheer Henze?'

Kortom, Meistersangers, hof- 
componist, onvolwassen orkest, 
dysfunctioneel decor. Ga en luister.

H.F.
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Erectiestoomissen na bezoek aan

GUSB-zwembad
Reeds 254 slachtoffers Schamper kon beslag leggen op documenten 

van de Dienst Interne Veiligheid van de RUG. Uit 
onze informatie blijkt dat het de laatste maanden bij de studentenartsen klachten regent over erectiestoornissen 
bij studenten die frequent het GUSB-zwembad bezochten. De RUG startte zelf reeds een grootscheeps 
ondezoek, maar heeft de zaak gedurende maanden kunnen stil houden. Schamper had een gesprek met Dr. 
Meyer, studentenarts aan de RUG. Wij lieten eveneens een staal van het GUSB-zwembadwater in een 
onafhankelijk labo onderzoeken op vervuiling en ziektekiemen. Het resultaat is ronduit onthutsend: uit de 
bevindingen van het labo blijkt dat de vervuiling van het zwemwater de Maastricht-gezondheidsnorm zwaar 
overschrijdt.

Naast een aantal vrij onschuldige ziektekiemen en bacteriën stuitte men echter eveneens op een nog niet 
volledig geïdentificeerd doch radicaal virus, dat de erectiestoornissen zouden kunnen veroorzaken.

Schamper: “Over een mogelijke behandeling van de symptomen tast men klaarblijkelijk nog volledig 
in het duister. Maar wat zou u de mensen die het GUSB-zwembad wensen te bezoeken aanraden?”

Dr. Meyer: “Ik zou iedereen in de eerste plaats willen oproepen om eventjes af te zien van zwempartijtjes. 
Wanneer men deze onthouding echter niet kan opbrengen, zou ik toch een pleidooi willen houden voor 'veilig 
zwemmen’. Ik verklaar me nader: degenen die toch willen zwemmen, kunnen zich enigszins tegen het radicale 
virus beschermen door een duikbril, een neusknijper, oordopjes, een badmuts, plastic handschoenen, 
zwempantoffels, een snorkel, een duikerpak en -last but not least- een condoom te dragen. Ik beweer niet dat 
deze voorzorgsmaatregelen ervoor kunnen zorgen dat men absoluut safe zwemt, maar ik ben er van overtuigd 
dat ze de kans op infectie wel enorm verkleinen.” Black Sonja

Boekentoren net als Pisa
Reisagentschappen 

zitten met hun handen in 
het haar. “Elke reis naar de 
toren van Pisa wordt 
afge last.” zuchten ze. 
“Daarentegen, de stad 
Gent gaat een toeristisch 
topjaar tegemoet.” Inder-
daad, sinds het bericht 
bekend werd gemaakt dat 
de Boekentoren scheef 
staat, wordt de Blandijn- 
buurt overrompeld door 
kijklustigen. Wat wil het 
geval? De Boekentoren 
van de Centrale Bibliotheek 
helt elke jaartwee centimet- 
er naar rechts. “ Een 
m oerassige grond.” 
verklaart een bodemdes- 
kundige van de UFSIA. De 
brandweer is er allerminst 
gerust in. “De toren kan elk 
moment naar beneden

storten.” Ook in het rectoraat 
weet men dat de toestand 
dringend is.

Maar het reddingsplan, 
bedacht door het biblio-
theekpersoneel, is reeds in 
uitvoering. De bibliothecaris 
legt uit: “Voortaan stapelen 
we nu alle boeken aan de 
linkerkant van de toren, de 
rechterkant wordt stelsel-
matig ontruimd. Zo hopen 
we, door het gewicht van de 
boeken, een afdoend 
tegengewicht te vormen 
tegen de rechtse neigingen. 
Hopelijk staat de toren dan 
weer recht.” Deze taktiek 
heeft echter onverwachte 
gevolgen. De Boekentoren 
krijgt immers meer en meer 
een bananenvorm (zie foto).

Herman

Rita op ware grootte

kleinste

Rita, eerste licentie ger- 
maanse, is slechts 3 cm groot. 
Ze is één van de zeldzame 
personen die lijdt aan de ziekte 
van Fulkerson.

“Kan iemand die zo klein is 
nog gelukkig zijn?”, vroegen we 

haar. “Ik heb mezelf leren 
aanvaarden", verklaart ze 

openhartig. “Toen ik me plots 
realiseerde hoe groot mijn 

leeftijdsgenoten waren, vroeg ik 
wel eens aan mijn moeder: 

“mama, waarom ben ik zo klein?” 
Maar in feite is niemand 

volmaakt.” Rita, een vrolijk en 
goedlachs meisje, bekijkt eerder 

de positieve aspecten van de 
zaak: “Doordat ik zo klein ben, 

bekijk ik de werkelijkheid vanuit 
een compleet andere invalshoek. 

Mijn vrienden vertellen allemaal 
dat ik een veel rijpere en meer 

volwassen persoonlijkheid heb! 
En als ik de lessen bros, dan 

merkt niemand hef, gniffelt Rita.
Maar Rita brost weinig want ze 

vindt de proffen ‘keineig’ en ‘tof’. 
Wat zijn haar plannen voor later, 

na haar studies? “Ik zou graag 
airhostess worden. Of recep-

tioniste in een groot hotel” , 
droomt Rita. In ieder geval, 

Schamper blijft duimen voor 
Rita!(Jimmy Lejeune)
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Tentoonstellingen - Beurzen

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

* Tentoonstelling in De Keerkring, zijdedecoraties, handbeschilderde 
interieurstoffen, weefsels, vegetaal papieren sculpturen, assemblage 
verlichting, tot 2 april in Baudelostr. 53 te Gent

* vr 17 ma *
Salsa & Afro 
Area

* « t18ma*
Salsa & Afro 
Area
Area Tinnenpot

* ma 20 ma *
Area
* di 21 ma *
Area
Area Tinnenpot 

! wa22ma* 
Debat TSKG 
Area
* do 23 ma*
Nieuwpoort 
Vooruit concert 
Area
Area Tinnenpot 
Area Tinnenpot 
Lezing

Area Tinnenpot

* vr 24 ma *
Nieuwpoort 
Vooruit concert 
Hoger Streven

Area Tinnenpot

Logos
Area
Area Tinnenpot
* za 25 ma *
Nieuwpoort 
Kris Kras

Hoger Streven

Area
Area Tinnenpot

Activiteiten

Night : Saljuco (Vooruit, 20u, 2332173, 300/500fr.) 
Revue van de Balie (20u, St.-Widostr 3,225.18.60)

Defao & les big stars (Vooruit, 20u, 2332173) 
Revue van de Balie (20u, St.-Widostr 3,225.18.60) 
Vandaag geen Hamlet (20u, 2251860, 
Tinnenpotstr.21)

Uitvaren (20u, St.-Widostr 3, 225.18.60)

Uitvaren (20u, St.-Widostr 3, 225.18.60)
Drek (14u, 2251860, Tinnenpotstr.21)

Islam en politiek (19u, aud E, J. Plateaustr 22, gratis) 
Vorst aan de Grond (20u, St.-Widostr 3,225.18.60)

Moeder & Kind - Time festival (20u,Nieuwpoort 35) 
Jandl/Scherer/Newton (22u, 2238201)
Vorst aan de Grond (20u, St.-Widostr 3,225.18.60) 
Vandaag geen Hamlet (20u, 2251860, )
G.U.T. (20u, 2251860, Tinnenpotstr.21)
Door Euro-parlementslid over “Milieu en Politiek”, 
georganiseerd doorOud-Studenten Politieke Weten-
schappen. (20u, aud III, Universiteitsstraat 4,100fr., 
info en inschrijving 2646871)
Rhinocéros door Fils Féministes (20u, w k  : 
kultuurbuffet in de Brug, 100-150fr.)

Moeder & Kind (20u,Nieuwpoort 35, 2238201) 
Jandl/Scherer/Newton (22u, 2238201)
Knecht van 2 meesters- amateurteater (20u, 
Reinaertstr.26, 2202409, 180fr.)
Rhinocéros door Fils Féministes (20u, w k  : 
kultuurbuffet in de Brug, 100-150fr.)
Alvin Curran (20u, Kongostr 35, 2238089)
Vorst aan de Grond (20u, St.-Widostr 3,225.18.60) 
G.U.T. (20u, 2251860, Tinnenpotstr.21)

Moeder & Kind (20u,Nieuwpoort 35, 2238201) 
culturele eendagsuitstap naar Parijs,alternatieve 
route, met de metro én per fiets (221.08.05,1500fr) 
Knecht van 2 meesters- amateurteater (20u, 
Reinaertstr.26, 2202409,180fr.)
Vorst aan de Grond (20u, St.-Widostr 3,225.18.60) 
Vandaag geen Hamlet (20u, 2251860)

* zo 28 ma *
Nieuwpoort
* ma 27 ma *
Nieuwpoort 
Vooruit concert
* WO 29 ma * 
Victoria 
Hoger Streven

Vooruit fuif 
Arca

!.da.3Q ma*
Victoria 
Nieuwpoort 
Vooruit fuif 
Arca
Arca Tinnenpot

* vr 31 ma * 
Victoria 
Nieuwpoort 
NTG -het Salon 
Arca
Arca Tinnenpot 
Hoger Streven

Groene Zaal

Moeder & Kind (17u,Nieuwpoort 35, 2238201)

Moeder & Kind (20u,Nieuwpoort 35, 2238201) 
Channel Zero e.a. (20u, 02/7415649)

Dupe - Time festival (22u Fratersplein 7,2238201) 
Knecht van 2 meesters- amateurteater (20u, 
Reinaertstr.26, 2202409,180fr.)
Nacht van de Wetenschappen 
Uitvaren (20u, St.-Widostr 3, 225.18.60)

Dupe - Time festival (20u Fratersplein 7, 2238201 ) 
It is for My Mouth Forever (20u, 2238201 )
Nacht vd Dierengeneeskunde met The Camelions 
Uitvaren (20u, St.-Widostr 3, 225.18.60)
Emily Dickinson(20u, 2251860, Tinnenpotstr.21)

Dupe - Time festival (20u Fratersplein 7,2238201) 
It is for My Mouth Forever (22u, 2238201 ) 
Salon-dada (2251202)
Uitvaren (20u, St.-Widostr 3, 225.18.60)
Emily Dickinson(20u, 2251860, Tinnenpotstr.21) 
Knecht van 2 meesters- amateurteater (20u, 
Reinaertstr.26, 2202409,180fr.)
Tam "Echo" Tam (14u, Lange Boomgaardstraat)

Schamper schenkt tien gratis toegangskaartjes weg voor de 
toneelvoorstelling ‘Rhinoceros’ van E. lonescu op 23 en 24 maart om 
20u00 in Arca Tinnenpot. Lees het interview met regisseur Sven Dupré 
(p. 10-11) en loop even langs bij Schamper of schrijf een kort briefje naar 
ons: De Brug, Sint-Pietersnieuwstraat 45, 9000 Gent.

Vorst aan de grond
Van 22 t/e/m 25 maart speelt in het Gentse Arcatheater Vorst aan de 

grond, een theatervoorstelling geïnspireerd op Shakespeares King Lear 
en het werk van Samuel Beckett. Acteur Fred Delfgaauw wordt ver-
gezeld door een pop. De regie is van Herman Verschelden. Voor de 
voorstellingen van woensdag 22 en donderdag 23 maart geeft Schamper 
telkens 10 gratis tickets weg. Telefoneer op dinsdag 21 maart tussen 
12u30 en 15u30 naar 09/264.70.87 en meld ons of je de 22ste of de 
23ste wil gaan (boodschappen op het antwoordapparaat worden voor 
deze voorstelling niet aanvaard!); je vindt je naam dan op de gastenlijst. 
De voorstellingen beginnen om 20u00. Veel succes.


