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@ rug.ac.be
Betreft: Schamper 332 - blz. 11

In het artikel ©rug.ac.be op 
pagina 11 van Schamper 332 laat 
u het in de laatste paragraaf voor-
komen alsof niets werd onderno-
men naar de gebruikers toe van 
‘allserv’. Dit is slechts ten dele juist. 
Het is wel juist dat die server niet 
geblokkeerd werd. Kon ook moei-
lijk tegenover de internationale 
wetenschappelijke buitenwereld, 
waarmee velen dagelijks in verbin-
ding zijn. De rector heeft aan alle 
gebruikers een waarschuwende 
brief gestuurd over het ge- en mis-
bruik van Internet met vermelding 
van de eventuele sancties. Daar-
naast hebben alle gebruikers van-
wege het ARC op Internet zelf een 
vraag gekregen om hun account 
per 1 september (of op de verval-
dag) te hernieuwen door het terug-
sturen van het bericht en het ver-
vangen van het paswoord. Alhoe-
wel vanuit het ARC geen bevesti-
ging werd gestuurd blijkt o.m. mijn 
account vernieuwd te zijn, aange-

zien ik dit bericht kan sturen. Over
het wijzigen van de paswoorden 
bestaat wel twijfel, aangezien som-
migen een algemeen paswoord 
niet alleen gebruiken voor Inter-
net, maar ook voor de eigen com-
puter en allerhande toegangs-
pasjes (fotocopie, beveiligde deur-
sloten, enz.).

Willy Autreve

Kort
Opzes decembernodigtSla- 

vfa de oprichters en medewer- 
kersuïtvan de ‘Balkanactie’, een 
organisatie die reeds jarenal het 
mogelijke doet voor de vluchte-
lingen in ex-doegoslavië. Spe-
cial guests zijn Monica Van 
Paemel, Mon Detrez en prof. Van 
Eenoo, Ook treedt er een 
Joegoslavische rockband op en 
worden er getuigenissen van 
hulpverlenersverwacht. Dehele 
zaak vindt plaats in het HIKO 
(hoek Rozier), 6 december, 
20uQ0,

Twaalfurenloop
Zegevierden : I VTK — II HILOK — III ANABOLIKA

Doe het zelf zelf zelf
Foto Samson

Vierkant voor Afrika. En u die dacht dat u er met een lege geldenveloppe vanaf was. 11.11.11 in 1995 draait rond 3 thema’s voor Afrika: de rol van de 
vrouw, voedselveiligheid en beeldvorming. Vooral aan dat laatste wordt gewerkt. 'Afrika en beeldvorming: gevormd of vervormd’ is dan ook de titel voor 
een verzameling workshops die dorgaan op woensdag 22 november, om 15u45 in Studentenhuis De Brug. Op die dag is er ook een debat (20u30 - 
Blandijn) over dat onderwerp met o.a. Jan Blommaert, Walter Zinzen en Koen Raes. Verder is er een ‘wereldfuif’ (W K  Wereldwinkel) in de balzaal 
van Vooruit (16/11 - 21u), een film in De Brug (20/11 - 20u) en een vertelavond met Alida Neslo in Backstage (21/11 - 20u). Alles aan 50 BEF. 
Weekabonnement: 200 BEF. (TDK)
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Column

J’accuse !
Een beschuldiging voor allen en voor niemand

Eerst hoorde ik het op de radio, 
toen las ik het in de geschreven 
pers: “Verkeersinbreuken volgend 
jaar overal even duur” (FET, 7/11/ 
’95), “Uniforme boetes voor alle 
hardrijders” (DS, 7/11/’95), “Bin-
nenkort gelijke verkeersboetes 
voor iedereen” (DM, 7/11/’95). Ja-
wel: eindelijk zijn weer alle dap-
pere Belgen gelijk! ...zo beweert 
men toch. Gelijkheid! Eén van de 
vele illusies die onze verwaterde 
democratie rijk is, hoewel ze één 
der belangrijkste steunpilaren had 
moeten zijn. Maar ik hoef niemand 
te vertellen hoe veraf we nog altijd 
staan van een gelijkheid der sek-
sen, der (huids)kleuren, der we-
reldbeschouwingen, enzovoort 
enzoverder; daar wijzen de vele 
actiegroepen ons voortdurend op 
die ijveren voorde rechten van één 
of andere ‘minderheid’ in onze 
maatschappij (ik zeg ‘minderheid’, 
want een meerderheid hoeft toch

niet op te komen voor haar rech-
ten; nee toch, mevrouw?). Doch 
wat ik hier specifiek wil aanklagen 
is dat zelfs het ultieme (waan)idee 
van een ‘gelijkheid voor de wet’ 
totaal geen steek houdt. Laat mij 
dit met een verhaaltje illustreren: 
Zij rijdt met een Japannerke, Hij 
met een Duitser. Beiden doorkrui-
sen ‘per ongeluk’ het rode licht en 
worden daarbij geflitst door een 
verdekt opgesteld zwanenpaar. 
Dus krijgen ze wat later beiden een 
overschrijvingsformulier in de bus, 
waarbij hen met aandrang wordt 
verzocht de actie ‘Help eigen 
staatsschuld eerst delven’ te steu-

nen met een gift van 5600 BEF 
(“zware overtreding!”). Nu even 
serieus: Zij en haar Japannerke 
verdienen 50.000 BEF per maand, 
Hij en zijn Duitser halen er maan-
delijks 500.000 binnen. Vraag: wat 
is het doel van een verkeersboete? 
Antwoord: “eh,.. .de staatsschuld?” 
Fout! Doel is dat men de volgende 
keer beter oplet, zodat dit niet meer 
gebeurt en de straat weer wat vei-
liger wordt. “Ah, ja!” Wel, Zij en 
haar Japke zullen de volgende keer 
wel beter uit hun doppen kijken. Hij 
en den Duits echter lachen om de 
fooi die ze aan de arm der wet 
moesten geven, en de volgende

keer trekt Hij nog eens extra op 
wanneer Hij een tros zwaantjes 
langs de kant ziet poseren. Recht-
vaardiger (én ‘gelijker’ qua boete- 
gewicht) ware geweest: een boete 
ten bedrage van 10% van het 
maandloon of 1% van de nieuw- 
koopwaarde van de wagen. Want 
het huidige strafsysteem wekt in-
derdaad de indruk dat het enige 
doel het spijzen van de staatskas 
is, en dat werkt ten nadele van de 
democratische gedachte. Overi-
gens heb ik nooit begrepen waarom 
autoconstructeurs zomaar onge-
straft wagens mogen fabriceren 
die sneller kunnen rijden dan het 
wettelijk toegestane maximum 
(kwestie van de bron aan te pak-
ken i.p.v. de oceaan). Zit de staat 
dan echt zó hard om geld verle-
gen? “Ja” is een ondemocratisch 
antwoord.

Malik Weyns

Het spuigat
Onlangs werd ik geplaagd door een darmaandoening waarvan de 

symptonen niet beter konden worden uitgedrukt dan door de titel van 
deze rubriek. De huisdokter raadde mij aan enkel nog vast voedsel 
te eten (pasta’s, beschuit, ...), waarschijnlijk om zelf niet meer 
geteisterd te worden door wansmakelijke beschrijvingen van wat ik 
dagelijks de wereld teruggeef. Omdat de kwalijke effecten van mijn 
darmplaag niet opwogen tegen het daarmee gepaard gaande ge-
wichtsverlies nam ik hef advies van de dokter bloedserieus: ‘s avonds 
een paar beschuiten met gelei, 's morgens een bord droge muësli en 
‘s middags... tja, bleek dat studentenresto De Brug niet voorzien was 
op de zwakkeren van maag . Alleen spaghetti zonder saus & kaas 
leunde het dichtst aan bij mijn dieet. Bleek nu dat de studentenresto, 
sociaal als ze is, zich niets aantrekt van de zieken in onze maatschap-
pij: NEGENTIG frank voor een potje voorgekookte, in de microgolf 
opgewarmde, halfgare deegdraden in eigen nat! Zonder saus, zon-
der kaas.

Vlloekend slurpte ik de speghetti op. De saus kost dan 20 BEF. 
Trek daar de winst nog eens van af, en je merkt al gauw dat er een 
geurtje aan die saus hangt. De pasta zelf is echter van de allerhoog-
ste kwaliteit. De prijs is er naar, maar de Spaanse bezetter werd kort 
daarop verdreven. Bij het buitengaan bekeek ik het recuutje. Er was 
geen plaats voorzien voor een plakkertje van het ziekenfonds. Kreeg 
ik dan nog niets van die spaghetti terugbetaald ook.

W.C. Fields, 2de kand. Germaanse

Gentse studentenradio

Elke maandag tot donderdag 
van 19u00 tot 24u00

105.7 FM

De studio's zijn gevestigd in de Korte 
Meer nr. 5,9000 Gent
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Ast ma niet te lang duurt
Iedere student die wel eens ad valvas kijkt heeft het bericht 

wellicht al zien hangen: “personen met astma gezocht om deel te 
nemen aan wetenschappelijk onderzoek naar het ontstaan en de 
behandeling van astma”. En iedereen heeft ook wel al de wildste 
verhalen gehoord over wat er dan bij dergelijke onderzoeken ge-
beurt. Schamper belde zelf -zwaar ademend- naar Prof.Dr. R. Pauw- 
els van de dienst Poli Longziekten van het U.Z.

6 Vervelende Naties’ 

colloquium

Belgische topfunctionarissen van de VN 
en aanverwante organisaties houden een 
colloquium in het Egmontpaleis.

Vandaag wordt er veel onder-
zoek gedaan naar het ontstaan 
van astma en naar nieuwe 
behandelingsmethodes, en die 
methodes moeten natuurlijk uitge-
test worden.

Zulke testen kunnen gebeuren 
bij allerlei ziektes en aandoenin-
gen (snotvallingen, Hepatitis B,...) 
maar het principe is bij alle onder-
zoeken gelijk. Nu worden er dus 
studenten gezocht die aan astma 
lijden om ze te kunnen gebruiken 
ais proefpersonen.

Aan die testen is geen enkel 
risico verbonden, de studenten die 
geïnteresseerd zijn hoeven dus 
geen schrik te hebben. Als er re-
search gedaan wordt naar de me-
chanismen van een ziekte, dan 
moet zo’n onderzoek eerst voor-
gelegd worden aan een onafhan-
kelijke commissie. Die oordeelt dan 
of zo’n test gewettigd is en of ze

veilig is. Ook aan een onderzoek 
naar de behandelingsmethodes is 
er geen risico verbonden. De pro- 
dukten werden reeds uitgebreid 
getest op dieren en daarna zijn ze 
al op gezonde vrijwilligers uitge-
probeerd.

Overigens worden er niet al-
leen vrijwilligers gezocht onder de 
studenten; zij vormen slechts een 
deelgroep van de proefpersonen. 
De studenten die deelnemen aan 
het onderzoek krijgen voor hun 
medewerking en de tijd die ze ver-
liezen een onkostenvergoeding. 
Hoeveel die bedraagt kon of wou 
men niet kwijt aan de telefoon.

PG

Geïnteresseerd?
Poli Longziekte - Prof. Dr. R. 

Pauwels - Kliniekgebouw 12 - 7de 
verdieping, 7k12 (neem de lift!) 
UZ- Gent - of b e l: 09/240.23.42

Op 21 oktober trokken een hon-
derdtal studenten van de verschil-
lende Belgische universiteiten naar 
het Egmontpaleis. Zij waren uitge-
nodigd om een colloquium rond de 
VN bij te wonen dat georganiseerd 
werd door het Ministerie van Bui-
tenlandse Zaken. De sprekers zou-
den zogenaamd in debat gaan met 
de toehoorders. In feite werd het 
een aaneenschakeling van lezin-
gen met telkens vijf minuutjes voor 
vragen. Het in slaap gesuste 
studentenpubliek benutte zelfs die 
vijf minuten niet om een zinnige 
vraag te stellen.

Het werd echt pijnlijk toen de 
moderator aan staatssecretaris 
Moreels vroeg te reageren op een 
uiteenzetting van Bruce Jenks 
over de financiële (wan)toestand 
van de VN: de arme man stond 
met zijn mond vol tanden wegens 
“even niet gevolgd”. De enige inte-
ressante tussenkomsten kwamen 
van generaal Briquemont over de 
ontoereikendheid van de VN-man- 
daten en van Van Steenvoort 
(voorzitter NCOS) die de oorzaak 
van de Noord-Zuidtegenstelling bij 
het economisch systeem legde en 
de regering even de mantel uit-
veegde over de mythische 0.7%- 
BNP-toelage voor ontwikkelings-
samenwerking. Nog in 1992 be-
loofde België 0.7% vrij te maken. 
In 1993 bedroeg het budget echter 
amper 0.3% en in 1994 was het 
gedaald (!) tot 0.29%.

De luxueuze locatie, de over-
vloed aan infobrochures en de ron-
kende namen op de affiche kon-
den niet verhelpen dat het enige 
memorabele van het hele collo-
quium de muzikale intermezzo’s 
van een Mozambikaans trio wa-
ren. De lezing van Professor 
Coolsaet tijdens de VN-dag aan 
de RUG bevatte tien keer meer 
informatie en was oneindig boeien-
der dan deze vier uur durende 
recordpoging in ‘om-het-verve- 
lendst-naast-elkaar-praten’.

DDT

Zoeker
*Fils Féministes, het Gents 

Universitair Toneel, zoekt nog 
enkele acteurs en een ervaren 
geluidsmanof-vrouw vooreen 
hoorspel dat begin ’96 op 
URGent zal worden uitgezon-
den. Wij repeteren elke maan-
dag vanaf 20uur in de Brug (Ie 
vercüeping);aliegeïnteresseer- 
den zijn welkom! Spring eens 
binnen of neem contact op met 
Malik Weyiis (Home Boude- 
wijn k207, tel: 09/2229721 - 
vragen naar kamer 207-).

*De Unh/ersiteit Gent zoekt 
mensen die zich in de afgelo-
pen maanden bewust hebben 
laten testen op HIV en daar- 
overwillenkomen getuigen. Wij 
verzekeren respect en anoni-
miteit. Bel naar: 09/264 64 49
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De OAK K.O.?
Komt er een onafhankelijke Oosterse Kring?

Dat het rommelt binnen de Afrikanistiek is al langer geweten (zie 
ook Schamper 331). Maar er zijn ook problemen in de OAK, wat staat 
voor Oosters-Afrikaanse Kring. Deze overkoepelt alle studenten uit 
de Afrikanistiek, Oosterse en Cultuurwetenschappen. Maar niet 
iedereen lijkt tevreden met die situatie.

Samen sterk?

Toen de OAK opgericht werd 
omvatte ze ook nog de Slavistiek. 
De Slavistiek heeft de OAK echter 
al lang verlaten en een eigen pre-
sidium opgericht. De samenwer-
king tussen Afrikanistiek en Oos-
terse bleef bestaan, en die verliep 
ook jarenlang vlot, tot er eind vorig 
academiejaar net voor de verkie-
zingen van een nieuw presidium 
stemmen opgingen om de OAK te 
splitsen. Dat was vooral het werk 
van één student Oosterse die een 
brief liet rondgaan in de Sinologie 
en de Japanologie. In deze brief 
brak hij het presidium en haar ac-
tiviteiten af en als enige oplossing 
zag hij de oprichting van een eigen 
Oosterse Kring die zou bestaan uit 
Sinologen en Japanologen. Deze 
stemmingmakerij was niet repre-
sentatief voor alle studenten Oos-
terse, die wellicht niet goed wisten 
wat hierover te denken.

Daarom werd in extremis door 
de OAK besloten een tweede, bij-
komende, verkiezing in te lassen 
(tegelijk met de presidium - 
verkiezi ng), met de vraag of men al 
dan niet voor een splitsing was. 
Volgens de officieuze uitslag was 
een meerderheid vóór. Toch werd 
de scheiding niet goedgekeurd 
door het FakulteitenKonvent, om-
wille van de onduidelijke omstan-
digheden, en ook uit vrees voor 
profitarisme (twee verenigingen 
=twee keer subsidies).

Intimiteit, intimidatie

Maar hiermee is de kous niet 
af. In het huidige presidium zit nie-
mand van Sinologie en Japanolo-
gie. Het presidium geeft meer uit-

leg: “Dat is niet aan ons te wijten, 
maar in de eerste plaats aan prof. 
Willemen (Sinologie en Japanolo-
gie). Wij proberen studenten uit 
die richtingen te mobiliseren, maar 
slechts weinigen overwegen lid te 
worden, laat staan in het presi-
dium te stappen, want hij intimi-
deert zijn studenten als ze zich 
voor de OAK uitspreken. Studen-
ten Sinologie en Japanologie die 
vorig jaar als kandidaat bij de ver-
kiezingen op één van de lijsten 
stonden, zijn door Willemen onder 
druk gezet om zich vóór de split-
sing uit te spreken. Een aantal van 
hen heeft zich dan ook van de 
gemengde lijsten teruggetrokken.”

“Bovendien boycot hij onze 
werking en zo wil hij een eigen 
kring voor zijn richtingen afdwin-
gen. Wij willen echterde bestaande 
eenheid behouden. Al die richtin-
gen zijn multicultureel, het zou dus 
niet gepast zijn alles verder op te 
delen in steeds kleinere hokjes.”

Baas in eigen buik

Professor Willemen ziet de 
zaak helemaal anders. “Al die heisa 
is sterk overdreven. Ik wil geen 
‘scheiding’ van de OAK, ik wil en-
kel de oprichting zien van een on-
afhankelijke Oosterse Kring. Het is 
tijd voor de Oosterse om ‘baas in 
eigen buik’ te worden. Een eigen 
presidium zou een voordeel zijn 
voor de studenten Oosterse, want 
die zouden dan veel specifiekere 
activiteiten kunnen organiseren, 
activiteiten die de Afrikanisten toch 
niet interesseren; net zoals nu de 
OAK veel dingen organiseert die 
de studenten Oosterse niet aan-
gaan. Zo’n splitsing zou dus lo-
gisch zijn; de OAK zoals ze nu

bestaat is onhoudbaar. De beide 
richtingen zijn trouwens groot ge-
noeg geworden om een eigen pre-
sidium op te richten. Ze vrezen 
geminimaliseerd te worden, hoe-
wel die vrees ongegrond is. En 
mocht het nodig zijn, dan kunnen 
ze nog altijd samenwerken als ze 
dat zouden willen.” Voor alle dui-
delijkheid: een ‘Oosterse Kring’ zou 
volgens Willemen enkel Sinologie 
en Japanologie omvatten.

Money, money, 
money...

Een ander argument van het 
presidium tegen de splitsing is de 
mogelijke subsidievermindering 
vanwege de RUG. Niet dat die 
subsidie veel inhoudt, maar toch 
vrezen ze minder toelage te krij-
gen bij het uiteengaan van de ver-
enigingen. Voor een aparte Oos-
terse Kring zou dat overigens geen 
probleem vormen. Willemen kan 
gemakkelijk zorgen voor subsidies 
uit Japan voor hun activiteiten, ter-
wijl zoiets met de bestaande OAK 
niet kan.

Een splitsing van de OAK blijft 
dus tot de mogelijkheden behoren, 
maar ze zal enkel goedgekeurd 
worden door het FK als de stem-
ming hierover in een serene sfeer 
gebeurt. Mocht een meerderheid 
voor de oprichting van een Oos-
terse Kring zijn, dan moet die door 
de studenten zelf geleid worden 
en niet door prof. Willemen. Ook 
moet dan duidelijk zijn waar pre-
cies de scheiding zou worden ge-
trokken (bv. wat met de Arabistiek 
of de Indologie?).

Toch zou al dat bekvechten 
waarschijnlijk niet nodig zijn mocht 
de OAK van iedereen de kans krij-
gen zich te profileren als studenten-
vereniging voor alle studenten van 
Oosterse en Afrikanistiek.

PG

Colofon
Schamper is het kritische en 

onafhankelijke studentenblad van 
de Universiteit Gent. De redactie 
bestaat uit vrijwilligers en komt elke 
dinsdag samen om 19u op volgend 
adres:

Schamperredactie 
Studentenhuis De Brug 

St.-Pietersnieuwstraat 45 
9000 Gent

tel. en fax: 09/264.70.87 
E-maii:

Schamper@rug.ac.be

Lezersbrieven zijn welkom, 
liefst reeds op diskette. Naamloos 
is prullenmand. Vernield ook studie-
richting, jaar en contactadres. Op 
grondig gemotiveerd verzoek laten 
wij uw naam weg. Lezersbrieven 
dienen betrekking te hebben op de 
studentenproblematiek en de RUG 
in het algemeen of op artikels in 
Schamper in het bijzonder. De re-
dactie behoudt zich het recht voor 
om ingezonden stukken verkort 
weer te geven, of om technische 
redenen niet te plaatsen.

Hoofdredactie:
Wim Oosterlinck 
Eindredactie:
Veerle Devos 
Redactie:
Tom De Decker, Evelien de Kezel, 
Tim De Knijf, Tobias De Pessemier, 
Nathalie Depoorter, Veerle Devos, 
David Frederickx, Pascal Goethals, 
Frederik Haentjens, Koen Lammer- 
tyn, Olivier Raepsaet, Tim Raey- 
maekers, Bernard Van Causen- 
broeck, Jeroen Van Droogen- 
broeck, Guy Van Laere, Malik 
Weyns, Vincent Willems.
Agenda:
Bemard Van Causenbroeck 
Vormgeving:
Papieren versie: Samson De 
Pessemier, Wim Oosterlinck, Stijn 
Wens, David Frederickx, Malik, 
Weyns, Tim De Knijf 
Internet: Tobias De Pessemier, 
Vincent Willems 
Cover Art:
David Frederickx 
Foto's:
Samson De Pessemier 
Cartoons:
Edmond Cocquyt, Mark Flerick 
Verantwoordelijk Uitgever: 
Evelien de Kezel 
Goedlevenstraat 167 
9000 Gent 
Oplage:
4000 exemplaren, gratis 
verspreid in alle faculteiten, 
resto’s en homes van de RUG. 
Schamper op internet: http:// 
www.admin.rug.ac.be/Schamper
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Unief

(Weer?) naar de Korte M eer
De meeste universiteitsgebouwen in de Korte Meer (d.i. de 

verbindingsstraat tussen de Voldersstraat en de Kouter) staan 
sinds geruime tijd leeg. Onlangs verhuisde de laatste bewoner, het 
Museum van de geschiedenis van de wetenschap, naar het gebou-
wencomplex aan de Sterre. Binnenkort wordt een beslissing ver-
wacht over de toekomst van de gebouwen.

De Korte Meer werd reeds 
vroeg bebouwd. Eind 16e eeuw 
werden verschillende gebouwen 
opgekocht door de Jezuïeten, die 
zich in 1591 in het ‘Hof van der 
Vere’, voormalig eigendom van Jan 
van Hembyze, hadden gevestigd. 
Tot 1778 behoorden verschillende 
gebouwen en een deel van de 
gronden in de Korte Meer tot het 
klooster van de Jezuïeten, waar-
van de kerk in de Voldersstraat in 
1798 werd gesloopt. De architect 
Roelandt bouwde op deze funde-
ringen in 1816 de universiteits- 
campus; In de 19e eeuw werd de 
Korte Meer een typische woon- 
straat met heren-en burgerhuizen, 
die eigendom waren van rijke 
textietfamilies en van de adel. Vanaf 
de jaren ’30 kocht de universiteit 
de huizen nrs. 1 t.e.m. 11 aan. In 
1938 werd de School voor Crimi-
nologie gehuisvest in het huis nr.5; 
ook de afdeling Romeins Recht en 
Rechtsgeschiedenis van de facul-
teit Rechten werd daar onderge-
bracht. Het is een rijkeiijk gedeco-
reerd neoclassicistisch herenhuis, 
daterend uit 1890, dat werd ont-
worpen door architect E. Van 
Hoecke (1837-1919), die ook het 
huis nr.7 ontwierp.

De plannen

In de jaren ’60-’65 werd een 10- 
jarenplan uitgewerkt. De gebou-
wen in de Korte Meer kwamen op 
de desaffectatielijst te staan. Het 
was de bedoeling de gebouwen te 
slopen en een nieuw complex op 
te trekken of de gebouwen te ver-
kopen en met de opbrengst de rest

van het universitair patrimonium 
(in totaal meer dan 500.000 m 2) te 
onderhouden. De gebouwen in de 
Universiteitsstraat werden gerea-
liseerd, maar aan de Korte Meer 
kwam men niet toe. Begin de jaren

’90 werd in de Universiteitsstraat 
een nieuwe verbindingsvleugel 
gebouwd. De oude gebouwen in 
de Korte Meer liepen leeg. Aange-
zien het gevaar voor verkrotting of 
afbraak niet ondenkbeeldig was, 
diende het Bestuur Monumenten 
en Landschappen een aanvraag 
in bij de Koninklijke Commissie tot 
classering van het hoekhuis en 
van de huizen nrs.5, 9 en 11 als

monument, en van het geheel als 
stadsgezicht. Het openbaar onder-
zoek is ondertussen afgerond; er 
werden geen bezwaren geformu-
leerd. De definitieve beslissing 
wordt verwachttegen de zomerva-
kantie.

Ondertussen is de universiteit 
begonnen met opknappings- 
werken, en werd sinds begin okto-
ber URGent in de kelderverdieping 
van het huis nr.5 gehuisvest. Ook 
het ‘Steunpunt Cultureel Onder-
wijs’ (een project binnen de Verge-

lijkende Cultuurwetenschappen) 
kreeg daar onderdak. In het ge-
bouw nr.11 mocht zich voorlopig 
een Teken-en Schilderatelier ves-
tigen.

Gevraagd naar hun verdere 
plannen, wist men op de dienst 
GBO te vertellen dat het Bestuurs-
college (het dagelijks bestuur van 
de universiteit, samengesteld uit 
leden van de Raad van Bestuur)
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binnenkort een beslissing zal tref-
fen over de toekomst van de ge-
bouwen, na advies van de Bouw-
commissie. Een verkoop zou pas 
kunnen nadat de Vlaamse Ge-
meenschap (die de gebouwen 
overgedragen kreeg van het Mi-
nisterie van Onderwijs) ze op haar 
beurt overdraagt aan de universi-
teit. Verwacht wordt dat dit binnen-
kort zal gebeuren. De universiteit 
kreeg ondertussen al verschillende 
aanvragen van bouwpromotoren, 
die de hele Korte Meer willen op-
kopen om er een winkelcentrum 
van te maken. Gezien de proce-
dure tot classering lijkt dat nu on-
waarschijnlijk.

Mijnheer Mangeleer (lid van 
de Raad van Bestuur) sluit niet uit 
dat men een aantal van de panden 
zal verkopen, en een aantal an-
dere zal behouden, om erdiensten 
en vakgroepen in onder te brem 
gen. Het fe it dat de panden 
geclasseerd zullen worden vindt 
hij niet echt een pluspunt voor de 
universiteit, aangezien projectont-
wikkelaars nu minder interesse 
zullen tonen. Ook kan de universi-
teit als overheid geen aanspraak 
maken op extra subsidies voor 
onderhoud.

In ieder geval zou de beslissing 
gekoppeld worden aan het lot van 
de Emile Braun School, een stede-
lijke basisschool die gevestigd is in 
een historisch pand dat grenst aan 
de gebouwen van de faculteit Rech-
ten. De faculteit zou het gebouw 
graag overnemen; het zou haar 
uitstraling enorm bevorderen aan-
gezien de gebouwen in de Univer-
siteitsstraat “niet zo bijzonder” zijn.

Het is echter nog onduidelijk of 
de stad zal verkopen en of de prijs 
haalbaar zal zijn voor de universi-
teit. Wel is het duidelijk dat men 
niet én de gebouwen in de Korte 
Meer kan behouden én de Braun 
School kan kopen. Voorlopig gaat 
men trachten de gebouwen in de 
Korte Meer zo goed mogelijk te 
onderhouden (dit doet hun even-
tuele verkoopwaarde ook stijgen); 
tegen de lente zal dan de defini-
tieve beslissing vallen. (Edk)



Interview

Prof. Adriaan Verhuist emeritus
Professor Verhuist was tot vorig jaar historicus aan de RUG. Hij 

was ook voorzitter van het Willemsfonds en voorzitter van de Raad 
van Bestuur van de BRTN. Hij stond bovendien aan de wieg van het 
Cultuurpact van ’71-’72.

Schamper: “Wat betekent het 
emeritaat voor u?”

Prof. Verhuist: “Het lijkt een 
beetje op de tijd dat we geen les 
geven; op de blok- en vakantie-
periode dus. Ik zit wel in diverse 
verenigingen en commis- sies en 
ik werk ook aan een boek, zodat 
het voor mij niet zoveel verschil 
uitmaakt. Ik moet dus toch weer 
met de tijd woekeren.”

inl.Schamper: “Kan u iets 
meer vertellen over het Cultuur-
pact van 1971-’72 en over uw rol 
daarin?”

Prof. Verhuist: “Het Cultuurpact 
was een defensieve reactie van de 
vrijzinnigen. N.a.v. de staats-
hervorming stond de culturele au-
tonomie van de Vlamingen voorde 
deur. De vrijzinnigen vreesden dat 
in Vlaanderen de Christelijke le-
vensvisie overheersend zou wor-
den; de CVP had toen immers een 
veel groter stemmenpercentage. 
Het idee van de bescherming van 
ideologische en filosofische min-
derheden komt echer oorspronke-
lijk van de katholieken: Paul 
Knaepen (CVP), voorzitter van de 
Cultuurraad van Vlaanderen, wierp 
het op in 1965. Ik rakelde het terug 
op in 70. Het lukte om het pact te 
laten ondertekenen door de ver-
schillende politieke partijen. De 
Cultuurpactwet bepaalde o.m. dat 
er een evenwichtige verdeling 
diende te zijn van de culturele func-
ties bij radio en televisie, in de 
culturele centra enz. Men vroeg 
zich vervolgens af hoe men de 
gezindheid van de mensen zou 
kunnen bepalen. De parlementa-
riërs meenden dat dit enkel politiek 
kon. Zo leidde het pact tot een 
politieke verzuiling op cultureel

gebied, iets wat de oorspronkelijke 
initiatiefnemers niet hadden ge-
wild. Onlangs diende men een 
voorstel in tot afschaffing van deze 
wet. Nu, op het platteland zijn alle 
bestaande verenigingen van de-
zelfde katholieke strekking; dat is 
historisch zo gegroeid, maar dat 
beantwoordt toch niet meer aan de 
mentaliteit en aan de geest van het 
pluralisme. Ik denk dat het cultuur-
pact-niet in al zijn bepalingen maar 
toch als idee- en een paar moge-
lijkheden tot sancties moeten blij-
ven bestaan. De zwakkere vrijzin-
nige culturele organisaties moe-
ten een beroep kunnen blijven doen 
op steun van bevriende politieke 
zijde. Als men hiertoe geen me-
chanisme heeft, vrees ik dat men 
weer naar de oude toestanden van 
subsidiëring van allerhande wafel- 
bakactiviteiten van katholieke lan-
delijke vrouwen ed. evolueert. “

De ideeën van de 
Verlichting

Schamper: “U bent zelf vrij-
zinnig. Wat betekent dat voor
u?”

Verhuist: “Dat ik een atheïst 
ben. Dat voor mij de wetenschap 
een grote rol moet spelen. Ik ben 
de ideeën van de Verlichting toe-
gedaan: de geesten ontvoogden 
met behulp van de wetenschap, 
de mensen laten inzien dat het 
geloof zoals dat traditioneel be-
leefd werd en vastgelegd werd 
geen zin meer heeft. Nu, ik ben 
heel verdraagzaam en mensen 
mogen van mij gerust hun overtui-
gingen behouden; ik ben geen fa-
natieke vrijzinnige die overal staat 
te prediken, maar bon, in het 
Willemsfonds heb ik wel forse

standpunten ingenomen op het 
gebied van ethische problemen en 
ik heb de algemene ideeën van de 
vrijzinnigheid helpen doordringen 
en naar buiten brengen.”

Schamper: “Was u van huis 
uit vrijzinnig?”

Verhuist: “Wel, ik ben protes-
tants opgevoed en tot mijn kandi-
daturen ben ik eigenlijk wel gelovig 
gebleven. Ik heb zelfs samen met 
Jaap Kruithof een Christene 
Studentenvereniging gesticht. Dat 
heeft echter niet lang geduurd, en 
eigenlijk was ik ook niet erg over-
tuigd. Geleidelijk is bij mij het ge-
loof afgebrokkeld.”

Vlaamse Beweging

Schamper: “Wat is uw kijk 
als vrijzinnige op de Vlaamse 
beweging?”

Prof.Verhulst: “Ik heb mij altijd 
verzet tegen de ideeën van mijn 
collega Wils, historicus te Leuven, 
die meent dat de Vlaamse Bewe-
ging in essentie een katholieke 
beweging is. Dat was ze natuurlijk 
voor een groot stuk, vooral tijdens 
het Interbellum; maar mijn vader 
bv.was een ‘Vlaams-nationalist’ en 
geen katholiek. Ikzelf heb het 
Overlegcentrum van de Vlaamse 
Verenigingen opgericht, samen 
met Ciem De Ridder van het 
Davidsfonds en Paul Daels van 
de Vlaamse Volksbeweging, bei-
den katholieken. Ik heb daar geen 
enkel probleem mee gehad. In de 
jaren ’80 kwam er een mentaliteits-
wijziging, vooral aan de zijde van 
de katholieken, die op zoek waren 
naar een eigen identiteit. Ze gin-
gen zich sterker op hun Vlaams 
bewustzijn profileren, wat natuur-
lijk een tegenreactie uitlokte. Voor 
mij betekent de Vlaamse bewe-
ging: de mensen bewuster maken, 
hun geest opentrekken, meer 
verdraagzaamheid brengen.”

Schamper: “Een onafhanke-
lijk Vlaanderen is volgens u niet 
opportuun?”

Prof. Verhuist: “Neen, ik heb mij 
daar altijd tegen verzet. Ik denk dat 
er meer problemen zullen opdui-
ken dan ons lief is; bv. op financieel 
en op economisch-monetair ge-
bied: de Belgische frank zal bij de 
splitsing van ons land enorm lij-
den; we zullen jarenlange discus-
sies hebben over de verdeling van 
de staatsschuld. We zullen dan 
waarschijnlijk een republiek krij-
gen die ook gepolitiseerd zal wor-
den. Het koningshuis is niet hele-
maal vrij van politiek, maar de fictie 
wordt toch min of meer in stand 
gehouden dat het op dat gebied 
een neutrale instelling is. Het zui-
ver zakelijke redenen waarom ik 
nog voor het behoud van de hui-
dige situatie ben en niet voor sepa-
ratisme.”

Sfeer en lege cultus

Schamper: “Wat de maçon- 
nieken te bieden hebben is niks 
anders dan sfeer en lege cultus. 
Is de wereld niet onderhand te 
oud voor zulke jongensclubs als 
de vrijmetselarij?”, zo stelt de 
classicus Anton van Hooff in 
NRC Handelsblad (1/11/95): Pro-
fessor?”

Prof.Verhulst: “Ik kan mij hier 
wel in terugvinden. Ikzelf ben sinds 
jaren geen actief vrijmetselaar 
meer. Ik ben het wel geweest, maar 
heb altijd betreurd datde vrijmetse-
larij een geheim genootschap was, 
waar men binnenskamers over al-
lerlei filosofische en etherische 
onderwerpen discussieert. Ik ben 
dikwijls bij de loge gaan pleiten om 
in maatschappelijke zaken stelling 
te nemen, maar kreeg daar steeds 
te horen dat wie zoiets deed ...

Vervolg 
op pagina 14

Pagina 7



RAAI€

üiSCRETE MATHEMATICS
jQv’NSQf̂'SfcUO»» ' :i^.\

(M ï ANC
o m ^ m

^'K»K tv- ■

:>x-. .>•>>>:<< :

tteawn/Loine

DEVELOmHVTAl BKHOOt stort F. ctututt

Phifsicat Exntninatim
mTHOÏOGüC 

BASIS öf 
PÎSEASE

^'PRINCIPLES 
OF INTERNAL 

MEDICINE

I  rtxno^of MEDICAL 
g PHYSIOLOGY

\si

'De Centrale Boekhandel' buys in America and 
England scientific books 'per kilo'. We give thousands 
of magnificant textbooks, manuals, atlasses, reference- 

and studyguides, a 'second life'. A new world will
reveal itself to you.

4 DAGEN LANG
MAGAZIJNOPRUIMING
DISCOUNT UP TO 90%

BOfKBNffSTI
E B H  O R O t t

ONTDBKKINl

BOEKEN&STRI 
ROMANS f, 
LITERATUUR *  
WETENSCHAP 
STUDIEBOEKEI 
ENL VOOR 
WEGGEEF 
PRUZEN!
Soms licht beschadigd ö f verldeun  
echter he t verschil z it hem  in de p,
Z E  Z I J N  E R  A L L E M
Brusselmans • Lanoye • Vesi 
Eco •  Süskind • T.E. Lawrenc 
Mulisch • Bradbury • Updike 
Oates • Dorrestein  • Castene 
Weldon • Potok • Theroux •

Campbell • Nooteboom • Celt 
Rushdie •  Céline • v. Istenda
enz. enz. enz.

WHY PA 
M O R E 1!
R e s e rv e e rm  

reeds d e ze  dat 
in je  ag en d a  

w a n t  d it m a g  
n ie t m issen; 

Z e g t h e t vooi

Civielke A4



advertentie

U

i
rijs!
Ä Ä L

dijk  •

>da •

in  • 

el •

DUIZENDEN TITELS 
VOOR ELK VAKGEBIED O A :

MANAGEMENT 
ECONOMICS 

MARKETING /BIOLOGY 
COMPUTER /  TECHNICAL 

MATHEMATICS 
STATISTICS CHEMISTRY 

ENGINEERING/MEDICAL 
ELECTRONICS 
LABORATORY 
PSYGOLOGY 

SOCIOLOGY/HISTORY 
ANATOMY 

ASTRONOMY/ENZ

u
yen
I ,

/©

[landers 
boeken expo 

met
weggeef
prijzen!

EEN KEUZE UIT ONS ASSORTIMENT
y j r f y j

► GOLDBERG ELECTRONIC FUNDAMENTALS CIRC. & DEVICES Nu 321 
►SCHULER&FOWLÊR BASIC ELECTRICITY&ELECTRONICS Nu 283  
►OXÏOBY CHEMISTRY SCIENCE OF CHANGE Nu 378
► MILLER MATHEMATICAL IDEAS óth.ed. Nu 3 7 8
► LUTGENS ESSENTIALS OF GEOLOGY 3th.ed. Nu 93
► MOSEL FIELDS, SYMMETRIES & QUARKS Nu 150
► KRAUSK0PF&8EISER PHYSICAL UNIVERS óth.ed. Nu 321
► GIESECKE E;A. ENGINEERING GRAPHICS 4th.ed. Nu 321  
►CASSIMATIS CONCISE INTRO TO ENGINEERING ECONOMICS Nu 112
► SHACKELFORD INTRO TO MATERIALS SCIENCE FOR ENGINEERS 2th.ed.

Nu 168

'BRAIN LIST'
BELEÉF HET MEE: Een opsomming van honderden goedkope 

wetenschappelijke boeken. Vraag aan of neem mee van de beurs.
I N F O :  KATLEEN

D O N D E R D A G

D E C E M B E R D E C E M B E R  
11-22 UUR

Z A T E R D A G

9
D E C E M B E R  
10-18 UUR

D E C E M B E R  
10-17 UUR

FLANDERS EXpO GENT



A ntithesis

“O die vrouw en!”
Visies op vrouwenarbeid

Nele Bracke trachtte met haar thesis de opvattingen van de 
socialisten over vrouwenarbeid te achterhalen voor de periode 
1880-1914. Met de steun van promotor Prof. Eric Vanhaute leverde 
ze een interessant werkstukje af. Ik had een gesprek met haar in de 
Vooruit, waar ooit de Gentse Socialistische Vrouwengroep werd 
gesticht.

“In 1887 stemden katholieken 
en liberalen een wet die de vrouw 
beschermde als moeder en als 
echtgenote; vrouwen konden 
volgens hen niet uit werken gaan 
omdat ze voor het huishouden 
dienden te zorgen. Het was 
oorspronkelijk mijn bedoeling de 
parlementaire debatten rond de 
arbeidswetgeving te analyseren en 
na te gaan welke invloed de 
socialisten hadden; welkstandpunt 
zij innamen t.o.v. vrouwen en 
vrouwenarbeid. Maar doordat de 
socialisten in die periode niet in het 
parlement zetelden, leverde dat

niets op. Daarom ben ik naar de 
socialistische pers (Le Peuple en 
De Vooruit) en naarde vrouwentijd-
schriften gaan kijken. Algauw 
merkte ik dat het beeld dat men nu 
heeft van de socialistische stand-
punten inzake vrouwenarbeid 
dringend genuanceerd moet 
worden. Vaak denkt men dat ook 
de socialisten tegen vrouwenarbeid 
waren, dat ze vonden dat de vrouw 
bij de kindjes hoorde, terwijl dat 
vooral het standpunt was van de 
socialistische mannen. Een heel 
groot deel van de vrouwen kwam 
op voor het recht op arbeid. Zij

spraken de bewering dat ze geen 
capaciteiten zouden bezitten tegen 
en ze drukten erop dat ze een 
inkomen broodnodig hadden. 
Velen onder hen waren trouwens 
niet gehuwd, wat eigenlijk een grote 
contradictie inhield. Hét argument 
tegen vrouwenarbeid was dat de 
vrouwen niet konden gaan werken, 
omdat ze voor hun man en kinderen 
dienden te zorgen, terwijl er in feite 
heel weinig gehuwde vrouwen 
werkten in de fabriek. Binnen de 
BWP waren er een aantal vrouwen-
verenigingen actief waarin deze 
vrouwen hun stem konden uitbren-
gen. Ook traden een aantal vrou-
wen naar buiten. Emilie Claeys 
bv. was het boegbeeld van de 
socialistische vrouwen in Gent. Zelf 
ongehuwd mettwee kinderen, werd 
ze uit de BWP gezet omdat ze met 
iemand ging samenwonen, wat niet 
door de beugel kon.” (“Vrijheid, 
blijheid” bleek dus ook voor de 
socialisten een relatief begrip). 
"Maar in tegenstelling tot de 
feministische vrouwen uit de jaren 
'60 en '70 waren deze vrouwen 
ervan overtuigd dat de emancipatie

van de vrouw samen met die van 
de arbeider moest komen. Ze 
waren eerst socialiste en dan pas 
vrouw. De reacties van de meeste 
socialistische mannen en van de 
partijleiding op hun streven, waren 
typisch kleinburgerlijk en paterna-
listisch, waardoor het heel moeilijk 
is materiaal over dit onderwerp te 
verzamelen. Men vindt haast geen 
vrouwen terug in de archieven.” 

Vanuit het mannenbastion dat 
universiteit heet, waren de reacties 
niet onverdeeld positie f...”De 
reacties waren heel uiteenlopend, 
soms verwonderd (“Ga je dat 
schrijven over de socialisten; zo 
cru?”), soms meewarig (“Wat? 
Vrouwenarbeid?”), soms verveeld 
(“Jullie hebben nu al alles, laat die 
oude koeien in de sloot a.u.b.”), 
maar over het algemeen vond men 
het toch een goed idee dat ook die 
kant van de geschiedenis eens 
belicht werd. Eigenlijk is hier 
dringend nood aan iemand die 
eens rond vrouwengeschiedenis 
gaat werken!”

Edk

Seksisme aan de universiteit ?
In de vorige Schamper kon je 

nog lezen dat het droevig gesteld 
is met het aantal vrouwelijke 
professoren en assistenten aan de 
RUG. Maar daar houdt de discrimi-
natie zeker niet op.

Ook in het Student Welcome 
Pac/c(waaromtrouwensdie Engel-
se naam?), dat iedere student eind 
oktober kon afhalen in één van de 
resto’s, was de ongelijkheid te 
merken. Datervoorde vrouwelijke 
studenten m aandverbanden/ 
tampons inzitten en voor de 
mannelijke studenten scheergerei, 
daar zal wel niemand over struike-
len. Maar tot ieders verbazing zat 
er in het pakket voor mannen een 
blikje bier, terwijl de vrouwen het 
zonder moesten doen. Blijkbaar

vertoeven de heren-samenstellers natuurlijk wel beter. Dus volgend 
van het pakket nog in de vorige jaar: allemaal een p in t! 
eeuw en denken ze dat vrouwen
geen bier drinken. Wij weten PG

OOK ffcoTevr M  Hotfo V 

( %  ■£U4NDa u o )

Dit jaar geen’24 
november'

Geen themadag rond demo-
cratie dit jaar op 24 november. 
Wel een fakkeltocht op 9 no-
vember, georganiseerd door 
Hand in Hand en JOKO (het 
jongerencomité van Hand in 
Hand) ter herdenking van de 
Duitse Kristalnacht, én een dag 
in het teken van de verdraag-
zaamheid, op 21 maart.

Studentenvertegenwoor-
diger Peter Wuyts: “Uit prak-
tische overwegingen heeft het 
WerkgroepenKonvent besloten 
op 21 maart, VN-dag tegen 
racisme, een aantal activiteiten 
te organiseren. Momenteel zijn 
de werkgroepen zich daar nog 
over aan't bezinnen. Vorig jaar 
was het programma heel inhou-
delijk. Misschien kunnen we 
daar dit jaar ergens bij aan-
sluiten ” (Edk}
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ac.be

GTFOH, you lamer!
(Get thef*ck outta here, you lamer!)

Nieuwe tijden, nieuwe gewoonten... én nieuwe woorden. Onze dagelijkse omgeving wordt sinds kort overstelpt met een reeks nieuwe 
woorden en uitdrukkingen die allemaal hun oorsprong vinden in ‘cyberspace’, de virtuele computerruimte (lees: het Internet). Het gaat om 
begrippen die in de dagelijkse ‘netspeak’ (= taal voorkomend op het Internet) gebruikt worden.

Het prefix ‘cyber’ komt steeds 
meer voor in het taalgebruik van 
jongeren uit de nieuwe generatie. 
Waar het vandaan komt is niet al te 
duidelijk; zeker is dat er aan het 
woordje een commercieel reukje 
hangt. ‘Cybercafés’ bijvoorbeeld 
zijn drankgelegenheden die naast 
de gebruikelijke toog een paar 
computers huisvesten en de 
bezoekers de mogelijkheid geven 
op het Internette‘surfen’. Of ben je 
nog niet op een ‘cyberparty’ 
geweest, waar allerlei ‘cyber- 
sounds’ rijkelijk in decibel-vormen 
door luidsprekers gejaagd worden 
en waar alleen echte ‘freaks’ op 
afkomen?

De term ‘freaks’ is inderdaad al 
goed ingeburgerd; maar wat met 
‘lam ers’ , ‘nerds’, ‘geeks’ en 
‘newbies’? Newbies lijkt nog voor 
de hand liggend: het zijn gewoon 
personen die nog niet lang op de

Informatiesnelweg rijden, en dus 
af en toe botsen tegen de vehikels 
van ouwe Internet-truckers. Meest-
al stellen ze domme vragen over 
het hoe, waarom en waar van 
algemeen bekende zaken, zodat 
ze als vrij lastig beschouwd worden. 
Een geek is een persoon die vrij 
veel tijd besteedt aan ‘being social’ 
op het Internet en die een grote 
liefde voor computers koestert.

Lamers daarentegen zijn men-
sen die zagende praat verkopen of 
vrij pretentieus aangelegd zijn en 
zich meestal niet gedragen volgens 
de ‘Netiquette’ (= de algemeen 
aanvaarde gedragscode op het 
Internet). Als het echt de spuigaten 
uitloopt worden ze

ge'flame’d of ge’mailbomb’ed. 
Het eerste komt er op neer dat ze 
aan een openbare cyberschand- 
paal gebonden worden en bestookt 
met allerlei kritiek; mailbomben

gaat net ietsje verder, het betekent 
dat de lamer gewoon massa’s 
elektronische post toe-gestuurd 
krijgt, zodat hij en zijn computer er 
in verdrinken.

Een andere cybergewoonte is 
het gebruik van letterwoorden en 
afkortingen. Cyberspace is immers 
nog steeds grotendeels gebaseerd 
op schriftelijke communicatie en 
het herhaaldelijk hertypen van 
langdradige, frequent gebruikte 
uitdrukkingen

betekent tijdverlies. Vaak 
verschijnen er dan ook woordjes 
als FYI (=foryour interest), ROTFL 
(=roll on the floor laughing), BTW 
(by the way), CU! (=see you!) en 
nog een hele hoop andere...

Hoe zit het dan met de uit
drukking van gevoelens in 

schriftelijke boodschappen, want, 
zal je zeggen: geschreven taal komt 
toch vrij koel over? Juist! Ook hier

is een oplossing beschikbaar: 
Smileys. Hetzijn tekencombinaties 
van haakjes, dubbele punten, 
streepjes e.d.m. die -als je ze schuin 
bekijkt- een gelaatsuitdrukking te 
voorschijn toveren: Kijk bijvoor-
beeld eens naar het volgende::-) 
(=een simpele lach), :-))) (=een 
hartelijke lach), :P (=iemand die 
een tong uitsteekt), enzoverder.

Al dit is natuurlijk maar een 
beperkte greep uit het ellenlange 
netspeak-woordenboek; dagelijks 
komen er nog nieuwe woorden bij. 
Echt up to date blijven is dan ook 
slechts mogelijk door frequent 
gebruik te maken van Internet-
diensten, en dan nog: elke ge-
bruiker lanceert wel eens een 
interessante afkorting die dan 
overgenomen wordt door an-
deren...

vinnie

Wat is het Internet?
Het Internet is gewoon een 

wereldwijde verzameling van 
computers die onderling met 
elkaar praten via een netwerk. 
Doordat ze onderling com -
municeren, bestaat de mo- 
gelljkeid intemet-diensten aan 
te bieden aan de gebruikers van 
computers aangesloten op het 
Internet.

Deze diensten ('services') zipi 
bijvoorbeeld E-mail (elektro-
nische post), Netnews (een 
uitgebreid discussieforum rond 
17.000 verschillende onder-
werpen), IRC (een computer- 
babbeibox), WWW (het Web,

een uitgebreide bibliotheek met 
tekeningen, bewegendebeelden, 
geluid...), en nog een hele reeks 
andere.

Om van het Internet gebruik 
te maken aan de RUG volstaat 
het je aan te bieden aan het 
Onthaal van het Academisch 
Rekencentrum op de Campus 
Sterre. Na kosteloze inschrijving 
ontvang je dan een gebruikers- 
code (‘accounf) die je toelaat het 
Internet te gebruiken.

vinnie
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Een denkoefening
Uitingsvrijheid versus discriminatieverbod?

Eerder dit jaar verscheen bij Academia Press onder de titel “Vrijheid van meningsuiting, racisme en revisionisme” een bundeling 
beschouwingen over het wringen van de vrijheid van meningsuiting met het bestrijden van racisme. Grondslagen voor deze bespreking 
worden er aangevuld met informatieve beschrijvingen van de situatie in België en buurlanden, een uitgebreide bibliografie en relevante 
wetteksten. De keuze tussen de beginselen van vrijheid en gelijkheid kan ter discussie staan.

De maatschappelijk-culturele 
nonmdie ten aanzien van migranten 
gehanteerd wordt, houdt steeds 
een verplichting tot het zich 
aanpassen in. Deze betreft in 
essentie de modale persoonlijkheid 
binnen een gegeven plaats- en 
tijdskader. De norm is daarbij niet 
een wet, maar wel hetspiegelbeeld. 
De finaliteit van dergelijke norm is 
het beschermen van de eigen 
integriteit. Er wordt in andere 
woorden een grens getrokken 
tussen ‘ons’ (Belgen, Vlamingen, 
...) en ‘de anderen’, waarbij de 
geruststelling wordt gezocht in de 
conformiteit. Paul Verhaeghe, ver-
bonden aan de vakgroep Raadple- 
gingspsychologie van de RUG, 
schreef eerder al dat die scheiding 
vragen over de eigen psychische 
verdeeldheid, over de eigen 
problematieken trachtte vermijden. 
We kunnen de lijn doortrekken, en 
de reactie van de sociaal bewuste 
goegemeente tegenover racisten 
onder dezelfde noemer plaatsen. 
Het lijkt immers of ‘les racistes, ce 
sont les autres'. Kijken we naar het 
voorwoord: “Dit boek is geschreven 
door democraten met een pro-
bleem: hoe moeten democraten 
omgaan metniet-democraten?Als 
de democratie verdraagzaamheid 
voorschrijft tegenover iedereen, 
moeten wij dan ook verdraagzaam 
zijn ten opzichte van de niet- 
verdraagzamen?” De mens als 
maatderdingen roept almaar meer 
sociale artefacten in het leven. 
Racist of anti racist, hetlijktwel een 
exclusieve tweedeling, een wel of 
niet, een ‘of het één of het ander’.

Het particuliere verdwijnt hier 
volledig.

Het opdringen van die bepaalde 
norm voor normaliteit komt dan 
ook steeds neer op een wreed-
aardig sociaal kolonisatieproces. 
We houden even halt bij de 
absurditeit van dit 'aanpassen’. De 
extreem-rechtse uitspraak dat 
“vreemdelingen zich ofwel moeten 
aanpassen, ofwel terug moeten 
naar hun land van oorsprong” houdt 
immers een soort keuze in die er 
geen is. Bovendien lijkt het of de 
keuzevrijheid geheel en al langs 
de kantvan de migrantligt. Immers, 
als de migrant ‘ervoor kiest’ zich 
niet te voegen naar de waarden, 
normen en gebruiken van het land 
waar hij verblijft, heeft hij bijgevolg
- wat voor een logische conclusie 
moet doorgaan - gekozen voor een 
al dan niet (manu militari) begeleide 
terugkeer. De eerste mogelijkheid 
draagt een duidelijke onmogelijk-
heid in zich: de aanpassing zal 
nooit voldoende zijn, want niet 
volledig. De ‘stigmata’ van de 
afkomst - de naam en de huidskleur
- blijken immers onuitwisbaar. De 
mogelijkheid die de migrant heeft 
om zich aan te passen is er geen, 
en lijkt veel weg te hebben van een 
vicieuze cirkel met als enige 
bedoeling het racisme in stand te 
houden.

Juridische norm?

De verschuiving die we tegen-
woordig menen aan te treffen - de 
discussie die in het boek gevoerd 
wordt, kan als illustratie gelden - is 
die naareenjuridisch vastgestelde

norm. Niet alleen is bij wet vast-
gelegd waaraan migranten zich te 
houden hebben - de beloning heet 
verblijfsvergunning -, bovendien 
valt op dat wetten en wetsvoor-
stellen ter bestrijding van het 
racisme als paddestoelen uit de 
grond schieten, zoals de eerder dit 
jaar goedgekeurde wet voor 
“bestraffing van het ontkennen, 
onderschatten, rechtvaardigen of 
goedkeuren van de genocide die 
tijdens de tweede wereldoorlog 
door het Duitse nationaal-socialis- 
tische regime is gepleegd”. Deze 
evolutie is niet zö nieuw: reeds in 
1975 verscheen in het Belgisch 
Staatsblad het internationaal 
verdrag inzake uitbanning van alle 
vormen van rassendiscriminatie, 
en zelfs de in 1948 tot stand 
gekomen Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens 
verwijst er in zekere zin naar.

De norm is hier niets anders 
dan de wet, in de zin van het 
strafwetboek. De arbitrariteit ervan 
is dubbel: enerzijds verschilt die 
wet nogal van land tot land en is zij 
doorheen de tijd modifieerbaar, 
anderzijds treedt die in principe 
slechts in werking wanneer er 
‘schade’ toegebracht wordt, hetzij 
aan derden, hetzij aan zichzelf - 
waar die ondefinieerbare schade 
ontbreekt, is er geen reden tot 
juridisch ingrijpen. Binnenskamers 
is alles toegestaan, een staaltje 
van dubbele moraal. Maar of er 
daardoor minder racisme is? 
Bovendien, merkt Koen Raes 
terecht op in het boek, geeft een 
wettelijk verbod op revisionistische 
publicaties moeilijk te ontzenuwen

verdachtmakingen verder voedsel. 
Bovendien suggereert een der-
gelijke wet dat ‘de’ waarheid over 
bijvoorbeeld de holocaust definitief 
vaststaat, “een oordeel dat geen 
enkele historicus over geen enkele 
historische periode zou durven 
uitspreken.” Discussies over de 
historische waarheid behoren niet 
te worden gevoerd voor de 
rechtbank, maar voor de weten-
schappelijke arena. Raes voegt 
eraan toe dat het gebrek aan 
moreel respect dat revisionisten 
opbrengen voor slachtoffers en 
overlevenden van de nazi-kampen, 
nog niet het verbieden van hun 
publicaties wettigt. Hij betwijfelt ons 
inziens terecht de pragmatische 
effecten - met name het in een 
bepaalde richting sturen van 
menselijk handelen - die een 
dergelijk repressief middel zou 
induceren. In een ander hoofdstuk 
haalt ook Dirk Voorhoof uit naar 
de wet tot sanctionering van 
negationistische publicaties. Zo 
wordt gewezen op de overbodig-
heid ervan om in rechte te kunnen 
optreden tegen revisionistische 
publicaties. Bovendien vraagt hij 
zich luidop af of “het parlement in 
dergelijke gevallen niet beter kon 
volstaan met het afkondigen van 
een resolutie waarin de ontkenning 
van de holocaust in politiek-morele 
termen ten stelligste wordt afge-
keurd.”

Falende
remediëringen

Bekijken we de huidige stand 
van zaken, dan stellen we enerzijds

Pagina 12



vast dat het racisme tegenwoordig 
vaak het gevolg geacht wordt van 
politieke, sociale en economische 
omstandigheden (of dat het zelfs 
wordt verklaard vanuit een obscuur 
sociaal-darwinisme), en anderzijds 
dat tot nog toe tegen het racisme 
genomen initiatieven geen vruch-
ten afwerpen. Vanuit deze dubbele 
vaststelling rijzen twee vragen op: 
ten eerste kunnen we ons afvragen 
of de aangewende methodes om 
het racisme in te dijken al dan niet 
(verkeerd) ingrijpen op de factoren 
die aard en ontstaan van het 
racisme bepalen, dus met andere 
woorden, of er iets mis liep met de 
operationalisering; een tweede 
mogelijkheid bestaat erin dat net 
de conclusies zélf met betrekking 
tot de aard en het ontstaan van het 
racisme fout zijn.

De eerste vraag illustreert ten 
volle het falen van sociologische, 
politieke, economische, etnogra-
fische en andere argumenten, die 
echter allen hun belang hebben 
voor het verklaren van bepaalde 
oppervlakkige elem enten en 
limieten van de manifestaties van 
het racisme. Grunberger merkt in 
zijn artikel “L’antisémite devant 
l’Œdipe” uit 1962 terecht op dat de 
constantheid en opmerkelijke 
continuïteitwaarmee hetfenomeen 
periodisch opnieuw verschijnt - 
ondanks radikale veranderingen 
van de geviseerde factoren - 
voldoende aantonen dat deze 
factoren slechts meetellen op het 
vlak van rationalisaties of rand-
fenomenen.

Vanuit de tweede optie zouden 
we zelfs kunnen stellen dat de 
term racisme ongelukkig gekozen 
is, omdat die de indruk geeft dat 
het hierom een welafgelijnd geheel 
van gevoelens, motivaties, daden 
en dies meer gaat. Niets lijkt minder 
waar. Niet alleen is sexisme een 
topje van dezelfde ijsberg, ook de 
Anderlechtsupporter die die van 
Brugge rauw lust, en zelfs de 
grappenmaker zijn dat. We halen 
de mosterd bij Robert Miles, en-
kele jaren terug in The British 
Journal of Sociology: “Like ‘na-
tions’, ‘races’ too are imagined, in 
the dual sense that they have no 
real biological foundation, and that 
all those included by the signifi-
cation can never know each other,

and are imagined as communities 
in the sense of a common feeling 
of fellowship. Moreover, they are 
also imagined as limited in the 
sense that a boundary is perceived, 
beyond which the other ‘races’.” 

Het meest opvallende van het 
racisme lijkt het irrationele karakter 
ervan, dat de strijd ertegen alleen 
maar bemoeilijkt, omdat geen enkel 
logisch argument er vat lijkt op te 
hebben. Vooroordelen worden 
immers los van oordeel bewerk-
stelligd. Het weerleggen van 
racistische theorieën of van de 
gevolgde drogredeneringen vol-
staat dan ook niet om het racisme 
zelf uit te bannen. Het is noch 
gebaseerd op de wetenschap, 
noch op de rede, noch op wat we 
zouden kunnen noemen la tutte des 
intéréts. Samen metZilboorg - zijn 
“Psychopathology of social preju-
dice” verscheen in 1947 - zouden 
we de vergelijking kunnen trekken

met Brierre de Boismonts kolos-
sale monografie over oorzaken van 
en redenen voor zelfmoord. Al 
diens conclusies waren gebaseerd 
op de bewuste verklaringen in de 
massa afscheidsbriefjes en - 
brieven van zelfmoordenaars. “No 
understanding of the problem of 
suicide accrued to Brierre de 
Boismond or his readers, however 
interesting the monograph.”

Bovenstaand relaas illustreert 
ten dele de bedenkingen die het 
boek bij ons achterlaat. De vraag 
naar de oorsprong van discrimina-
toir handelen (of de functie die 
racisme vervult) werd - willens 
nillens - grotendeels over het hoofd 
gezien; wel aan de orde zijn een 
reeks criteria, een voorstel tot 
voorzichtige afperking van te 
verbieden discriminatie, en de 
vraagstelling omtrent de legitimiteit 
daarvan. Deze bundel verhande-

lingen handelt immers a la limite 
om een botsing tussen grond-
rechten, of, met Cees W. R. Maris, 
een van de auteurs: “Het recht van 
uitingsvrijheid kan conflicteren met 
het discriminatieverbod. De begin-
selen van vrijheid en gelijkheid 
liggen dus niet altijd in eikaars 
verlengde. Welk van beide verdient 
dan de voorkeur?” Voor beide 
opties zijn diverse argumenten te 
bedenken. In hoeverre wordt het 
veelkoppige monster racisme 
echter de wereld uitgeholpen door 
de vormen waarin het verschijnt 
strafbaar te stellen? Het woord is 
aan het woord.

Tobias De Pessemier

SCHUIJT G.A.I. & VOOR-
HOOF D. (Red.), Vrijheid van 
m eningsuiting, racism e en 
revisionisme, Academia Press, 
Gent, 1995, 236 p.

avond om 19u00 in ons redactie-
lokaal (gelijkvloers De Brug) $$ Al 
uw gedichten, kortverhalen en be-
richten naar Schamper, St-Pieters- 
nieuwstraat 45, e-mail: Scham-
per® rug.ac.be. Heb je problemen 
met de toegang van de homepages 
van De Brug? Laat het ons weten.

In Leuven worden slechts de 
helft van de officiële diploma’s af-
gehaald. Er liggen er nog van de 
jaren dertig en veertig $$ In Zuid- 
Korea staken de studenten omdat 
de universiteitsbib daar nu ‘s nachts 
zal sluiten. Hun argument: we kun-
nen zo niet genoeg studeren. $$ In 
een document dat circuleert op het 
rectoraat wordt professor Fernand 
Vandamme beschuldigd van 
fraude. Meer hierover in de vol-
gende Schamper. $$ Schamper 
vernam datdevolgendedEUS niet 
lang meer op zich zal laten wach-
ten. Barman and co hebben reeds 
een twintigtal nummers klaar en 
plannen in december in de studio 
te trekken, lan Caple (Tricky, Tin- 
dersticks) zou gecontacteerd wor-
den om het nieuwe schijfje te pro-
duceren. $$ Op 5 december wordt 
in de Academieraadzaal een Sym-
posium georganiseerd over Opto- 
elektronica in de informatie-tech- 
nologie waarin men dieper ingaat 
op de nieuwste com m uni-
catiemedia. $$ Vanaf 23 oktober 
wordt in het Gents Vredeshuis on-
der de noemer Shots of War onbe-
kend beeldmateriaal over WO II 
ten toongesteld van zowel

gelegenheids- als beroepsfoto-
grafen. De tentoonstelling is ge-
maakt door Reinhard Schultz. $$ 
Nieuwe redacteurs algemeen 
nieuws blijven welkom: dinsdag-
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Cult

Moeder, waarom klagen wij?
‘Time flies tike an arrow". Voer 

voor psychologen en filosofen, zal 
u zeggen. Helaas moet ik mij 
neerleggen bij dit voldongen feit. 
Mijn naïeve realiteit dwingt mij te 
spreken over verleden tijd.

Nog geen week geleden liep ik 
van de ene dansvoorstelling naar 
de andere. Laat ik beginnen bij de 
‘De Beste Belgische danssolo’s’, 
waar nog eens werd bewezen dat 
multicultureel Vlaanderen niet aan 
artrose lijdt. VICTORIA kon nog-
maals boeien met jong talent, al 
werd wel eens geknoeid, solo dan. 
Ondanks dat, was de sfeer er zeker 
en mogen we de initiatiefnemer 
Alain Platei feliciteren. Natuurlijk 
kon iedere welgeaarde ‘scènofiel’ 
het niet laten om ook naar Honoré 
d’O ‘s totaalkunstwerk (of spek-
takel) te gaan kijken. Of wie ging 
naar het Cubaans concert in het 
Nieuwpoorttheater, begin novem-
ber? Het klinkt misschien wat 
scabreus, maar bij Sint-Jacobs valt 
meer te beleven dan alleen Trollen 
en Charlatans of Gentse Feesten 
in Juli. De Rode Pomp werd door 
de trouwe Schamper-lezer reeds 
ontdekt, nu het Nieuwpoorttheater 
nog.

Het repertoire van het Nieuw- 
poort is minstens bevreemdend en 
soms zelfs té vreemd, maar nooit 
vervelend of saai. Stof om over te 
discuteren zeg maar. Zo heb ik 
zuivertoevallig hetdebuutstuk van 
Pascale Platei (zus van...) mogen 
ontdekken, in een regie van Erik De 
Volder, die binnenkort Het Salon 
zal leiden. Het Salon zou dan het 
verjongde en experimentele adop-
tiefkind worden van het verstokte 
NTG-gezelschap. Het stuk van 
Platei, ‘Een Namiddag in Mei’, is 
veelbelovend niettegenstaande de 
allesvernietigende overmees- 
teringsdrang van regisseur De 
Volder. Conclusie: het Nieuwpoort-
theater heeft me bekoord en 
nieuwsgierig gemaakt om in de

toekomst vernieuwend theater te 
ontdekken. Maar ‘Een namiddag 
in Mei’ zorgt voor argwaan voor 
wat Erik De Volderals grootmeester 
zal uitspoken, daar in de repetitie-
ruimte van het NTG. Hoedanook, 
wil je het Nieuwpoort ontdekken, 
ga dan gerust naar de herneming 
van het successtuk van Arne Sie- 
rens en Alain Platei, ‘Moeder en 
Kind’; een groot kunstwerk te zien 
van 28 november tot 3 december.

Terug naar vanwaar we geko-
men zijn. Dans was er zeker ook in 
Vooruit, zoals ‘Café Québec’ met 
hedendaagse pasjes uit Canada. 
Echt interessant was de Canadese 
delegatie niet, maar wel leerrijk. Zo 
zag ik ‘LaLaLa Human Steps’, een 
visueel concept van Edouard Lock 
dat mij reeds verraste vorig jaar in 
Parijs. De techniek van explosieve 
danspartijen slaat je plat achter-
over. Met welk een snelheid de zes 
dansers elkaar risicovol comple-
menteerden! Een combina-tie van 
ongelooflijke techniek, acrobatie en 
helse krijsmuziek bezorgt de 
toeschouwer hoofdpijn. Nogmaals, 
leerrijk maar als choreografie kitsch 
zonder meer. Een ontgoocheling 
die ik maar te boven kom volgend 
jaar in februari: dan is Rosas daar 
weer. Oost west, thuis best.

Tenslotte: nogmaals toneel in 
Vooruit. U hebt, hoop ik, ‘Meneer 
Paul’ niet gemist. Ik dus wel. Naar 
het schijnt was Jan Decleir 
fantastisch, was de vertaling van 
Pjeeroo Roobjee heel goed en 
kon regisseur Dehollander zijn ei-
gen handgeschreven scenario niet 
meer lezen waardoor het stuk nogal 
rommelig leek. Hoedanook, ik zal 
net als u zelf kunnen oordelen begin 
februari. Hou Schampavie dus in 
het oog. Verder is er nog een 
produktie van ‘De Parade’. In hun 
theaterreeks hebben ze het dit keer 
over wetenschap en fictie en ze 
gaan van start met een stuk van 
Willem Carpentier. 'Damast’ kan

beschouwd worden als een grote 
slagroomtaart overgoten metzoete 
filosofie van Russel en Wittgen- 
stein. Bent u vertrouwd met én 
liefhebber van deze twee taal-
filosofen, dan bent u de best 
denkbare toeschouwer. Zoniet: op

eigen risico te betreden. Hoewel, 
als theaterliefhebber ben ik zelfs al 
tevreden met goede acteurs en 
een intrigerende scénografie. 
Begrijpen is niet mijn eerste ver-
eiste.

haentje

Vervolg van pagina 7
... de essentie van de vrijmet-

selarij niet door had. Ook Apostel 
en vele anderen betreurden dit. De 
loge heeft uiteindelijk weinig im-
pact op de maatschappij. Men be-
weerde dat de loge Willy Claes 
zou steunen bij zijn verschijning 
voorde Kamer van Volksvertegen-
woordigers n.a.v. de Agusta- 
affaire...Vergeet dat maar.”

Schamper: “Over de invloed 
van de loge aan de RUG wordt 
doorgaans ook behoorlijk ge-
heimzinnig gedaan. Hoe ziet de 
realiteit eruit?”

Prof. Verhuist: “Het gebeurde 
dat wanneer er een benoeming op 
de agenda stond enkele professo-
ren vrijmetselaars een uur voor-
dien bijeenkwamen om af te spre-
ken voor wie ze zouden stemmen. 
Er waren er die zich schikten naar 
de ‘ordewoorden’, maar zo ben ik 
niet. Vooral in de Letteren en Wijs-
begeerte zijn verschillende profes-
soren lid van de loge. Men doet 
daar inderdaad nogal geheimzin-
nig over. Net zoals bij het Opus Dei 
zoekt men er door die geheimhou-
ding meer achter dan er achter 
steekt.”

Verwende studenten

Schamper: “Hoeziet u de stu-
denten evolueren? Sommigen 
beweren dat jongeren vandaag 
essentieel minder weten dan de 
vorige generaties.”

Prof. Verhuist: “Misschien zijn 
ze iets minder kritisch dan hun 
collega’s in de jaren ’60; toen werd

je in de lessen constant onderbro-
ken. Een student durfde dan recht-
staan en zeggen: “Professor, watu 
hier staat te vertellen, heeft niet de 
minste betekenis voor de actuali-
teit; er zijn belangrijker problemen: 
de mijnen in Limburg worden ge-
sloten, mogen wij het daar eens 
over hebben?” Dat is er dan 
stilletjesaanweeruitgegaan. Ik vind 
dus dat ze in een zeker opzicht 
braaf geworden zijn. Ze zijn wel 
opener van geest: ik zie dat ze niet 
meer in politieke of religieuze hok-
jes zitten. Aan de andere kant vind 
ik dat ze soms terugschrikken voor 
inspanningen. Ze moeten bege-
leid worden en er moet vanalles 
voor hen geregeld worden. En de 
examens mogen niet allemaal op 
één dag vallen. Dan vind ik dat wij 
in zekere zin harder werkten. Hoe-
wel, ze zijn vlijtig hoor, deze stu-
denten, vooral de generatie van de 
laatste jaren die met die economi-
sche crisis geconfronteerd wordt. 
Ik vind ook dat ze soms minder 
lezen. Maar of ze minder weten? 
Vandaag is er veel meer informatie 
dan 20 a 30 jaar geleden. Ze moe-
ten gewoon meer weten, of ze dat 
nu willen of niet: de stroom komt 
gewoon op hen af. Ik heb de indruk 
dat ze meer in de breedte, minder 
in de diepte weten.”

Schamper: “Heeft u al kennis 
gemaakt met het Internet?”

Prof. Verhuist: “Nee, ik mag al 
blij zijn dat ik een beetje op een 
computer kan typen en zo...”

Edk& Vos
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The bridges of 
Madison County

Amerikaanse film van Cl int 
Eastwood met Clint Eastwood 
en Meryl Streep, 1995.

Het is weer eens wat anders: 
een romantische film. Toch vergt 
deze film nog wat meer uitleg: het 
onderwerp is niet alledaags. Een 
oudere huisvrouw (Meryl Streep) 
wordt in het hol van Pluto verliefd 
op een fotograaf van de National 
Geographic (Clint Eastwood), die 
enkele bezienswaardige bruggen 
komt fotograferen. Haar echt-
genoot en kinderen zijn vier dagen 
weg, en wanneer ze terugkomen 
is niets nog zoals het was. Het is 
geen ordinair verhaaltje waarbij hij 
haar meetroont naar zijn kasteeltje 
om nog lang en gelukkig te leven.

Op zaterdag 25 november vindt 
het Eerste Internationale Poëzie- 
festival plaats in Gent. Het wordt 
georganiseerd door het Poëzie- 
centrum en volgens Dhr. Tibergien 
hoopt de organisatie dat het tot 
een jaarlijks festival kan uitgroeien. 
Onder het motto “Poëzie is een 
feest” , staan er drie activiteiten op 
de kalender. Ten eerste zullen 1000 
kinderen ‘s namiddags in het kader 
van Versjes in de lucht ballonnen 
oplaten met versjes eraan be-
vestigd (St.-Baafsplein, 14.u.). Er 
zullen ook soldaten in de stad 
flaneren, die op straathoeken en - 
pleinen anti-oorlogspoëzie zullen 
reciteren, ‘s Avonds zal dan de 
grootste hap verorberd kunnen 
worden. Om 20.30u. komen 
internationale dichters zoals 
Gerard Reve, Wang Jiaxin en 
Craig Raine naast de Waalse 
William Cliff, Carl Norac en André 
Schmitz samen met de Vlamingen 
Herman de Coninck, Leonard 
Nolens en Stefan Hertmans mee-
werken aan het programma Dat is 
het. Zoiets. Ongeveer. De orga-
nisatoren streven naar nieuw: naar 
een drempelverlaging zonder 
kwaliteitsverlies. Dit zou geen

Film
Neen, het was mooi, en dat meen 
ik. Nu ben ik misschien wel wat 
rom antischer aangelegd dan 
anderen, maar toch liet de film 
niemand onberoerd. Wat niet echt 
venwonderlijk is als je weet dat 
Eastwood instond voor de regie. 
Die man kan niet falen, zou je zo 
denken: The Unforgiven, Perfect 
World... het waren stuk voor stuk 
pareltjes. Meryl Streep on t-
goochelde wat: ook hier zette ze 
een verwrongen (Italiaans) accent 
neer, dat op geen ballen trok.Kan 
dat mens eigenlijk nog gewoon 
Engels? Ze smachtte en zuchtte 
dat het niet mooi meer was. Maar 
alla, zo was ze altijd al, dus: niets 
nieuws onder de zon. Ga nog kijken 
als je kan, het loont de moeite. 
(Decascoop)

Nath

The usual suspects

Met Gabriel Byrne, Stephen 
Baldwin en Chazz Palminteri; 
regisseurstrio: Brian Singer, 
Christoper Mc Quarrie en John 
Ottman, 1.45'

Vijf beruchte gangsters be-
landen in een wervelende wereld 
van acuut levensgevaar waarin een 
onzichtbare maar bijna tastbaar 
aanwezige tegenstander ervoor 
zorgt dat ze verbeten en verbijsterd 
aan de gang blijven: ze dolen rond 
in een ongemakkelijke ruimte 
waarin niets is wat het lijkt en waarin 
ze voortdurend voor schut gezet 
worden. Ze meten zich met de 
duivel, die een hoogst misleidende 
achterkant blijkt te hebben. De 
flikken spelen een memorabele 
bijrol en grinniken onwetend aan

Poëziefestival en meer.
beschouwend festival zijn, maar 
een wervelend en bij uitstek 
poëtisch programma met een 
structuur die net zo sterk en 
pertinent is als de negen mee-
werkende dichters. U kan het 
allemaal zelf meemaken in het 
Koninklijk Muziekconservatorium 
(Hoogpoort 64) voor de prijs van 
500 BEF (W K  450 BEF in Poëzie- 
centrum).

De poëziefanaten onder U die 
al eens een Poëziekrant in huis 
halen, zal het al opgevallen zijn dat 
daar ook het één en ander aan 
gewijzigd is. Het Poëziecentrum is 
volop bezig alles te vernieuwen en 
te verbeteren. En het zal wel geen 
toeval zijn dat dit samenvalt met de 
viering van haar 15-jarige bestaan 
en van het 20-jarig bestaan van de 
Poëziekrant. De Poëziekrant 
verschijnt nu met een vernieuwde 
lay out; er werd aan het concept en 
aan de rubrieken bijgespijkerd en 
er is vers bloed onder het re-
dactieteam gekomen. Zij staan 
garant voor een frisse aanpak en 
het is aan U om te oordelen of U het

nu liever ter hand neemt of niet.
Op 30 november kan U nog 

naar de Middagen van de literatuur 
gaan, in de Openbare Stads-
bibliotheek, waar Eriek Verpale te 
gast is. Het Poëziecentrum 
herneemt de cyclus vanaf 18 
januari met Simon Vinkenoog en 
op latere data komen nog Leo Pley- 
sier (1/2), Marion Bloem (15/2) en 
Tom Lanoye (7/3). Voor deze 
voorstellingen betaalt U 200 BEF 
(W K  150 BEF).

Dit najaar zijn de delen 5 en 6 
van een bloemlezingenreeks over 
Hugues C. Pernath en Patrick 
Conrad verschenen. Vooreen prijs 
die nauwelijks hoger ligt dan die 
voor een reguliere bundel, wordt 
een aantrekkelijke, gevarieerde en 
toegankelijke introductie tot een 
oeuvre geboden. Laatst ver-
schenen uit die reeks is de vertaling 
van de gedichten van de Pe-
ruviaanse modernistische dichter 
César Vallejo (1892 - 1938), van 
de hand van Bart Vonck, die al 
vroeger Neruda, Paz, Garcia Lor- 
ca en andere vertaalde. Vallejo

de zijlijn. Iedereen wordt bij de 
neus genomen, inclusief het 
publiek.

Je vraagt je voortdurend af of 
het aan jou ligt datje niet helemaal 
vat wat er op het scherm gebeurt, 
je wil verduidelijking maar on-
dertussen ontrolt het verhaal op 
het doek zich verder zonder zich 
ook maar iets aan te trekken van 
de onthutste, verdwaalde toe-
schouwer die toch zo graag even 
naar adem zou happen... Je zit 
voortdurend op het puntje van je 
stoel: je zintuigen smeken om 
verlossing.

Deze thriller druipt van de 
onderkoelde humor, sidderende 
spanning en schitterende dialogen. 
Hier zijn meestervertellers aan het 
werk... (Sphinx)

Vos

valt in zijn poëzie de koloniale en 
katholieke cultuur aan die zovele 
Latijnsamerikanen lijdzaam moes-
ten ondergaan. Over christo- 
centrische verzen naar marxistisch 
geïnspireerde gedichten, door-
drenkt van een opmerkelijke 
individualistische toon, evolueerde 
hij naar gedichten, in de laatste 
periode van zijn leven geschreven, 
die schreeuwen om sociale en 
politieke rechtvaardigheid. Hij nam 
geen blad voor de mond en liet zijn 
mening verstaan over de toen-
malige Sovjetunie (hij was een 
overtu igd communist) en de 
Spaanse burgeroorlog.

In de bloemlezing zijn gedichten 
vertaald uit Los heraldos negros, 
Verdriecht, De Parijse gedichten 
en uit zijn postume gedichten I en 
II. Wie een beetje geïnteresseerd 
is in Zuidamerikaanse literatuur 
mag deze grondlegger van de 
Latijnsamerikaanse en universele 
poëzie wel eens van naderbij 
bekijken. Het is trouwens een 
prachtige uitgave.

Aldo
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Tentoonstellingen - Beurzen-Toneel

Emiel Poetou, Gele zaal en universiteitsbibliotheek, van 21 november 
tot 15 december.
NTG, Gisteren van Harold Pinter, première op 25 november, verderop 
29, 30 nov.
Teater Krakeel, De Bultenaar, 17,18, 24, 25 november, Teaterstraat 
33, 9050 Gentbrugge.
Nieuwpoort, Kollektief D&A, Quando Corpus Morietur, 23, 24, 25 
november.
Nieuwpoort, Victoria, Moeder en Kind, van 28 november tot 3 decem 
ber.
Arca, Tiger, Arcazolder, 19 en 20 november 
Arca, Legendes Flamandes, van 22 tot 25 november.
Tinnenpot, De oorlog is niet voorbij, 17, 18, 23, 24, 25 november. 
Tinnenpot, Uitvaren, 23, 27, 28, 29 november.

* ma 27 nov*
Vooruit
Politeia
* wo 28 nov *
Vooruit
Damberd
Deliria
* do 29 nov*
Ambrosia 
Kila 
WINA 
Univers, str.

* vr 30 nov*
Vooruit 
Gele Zaal 
Stadsbib

Gavin Friday, 20u.
Proffen achter de tap in The Spirit.

Gavin Friday, 20u.
Brussels Jazzorchestra, 22u.
Fotorally

Ochtendcantus in Salto om 7u.
Spaghetti in sporthal KIHO
Cocktailfuif in de Tequilla
Discussieavond over burgerwachten (Werkgroep
Kritsche Kriminologie), 20u, aud. NBI

Slagerij Van Kampen, 20u
Paul De Clerck en Jan Michiels, 20u30
Middagen van de literatuur, Eriek Verpaele, 12u30.

Activiteiten

* vr 17 nov*
Vooruit
Lila
* za 18 nov*
Gele Zaal 
VeGe
* zo 19 nov*
Vooruit
Democrazy
* ma 20 nov *

Frank Zappa Memorial + Muffin Men, 20u. 
Nacht van de student

Mark Pekarsky & ensemble, 20u30 
Lesbienne en Homofuif

Paradise Lost, 22 u.
Alice Donut + Ultrabride

SK
De Geeraard
WINA
VRG

Cantoravond in de Salamander 
Doop in Salamander 
Doop in Tequila
Begin fuifweek, Hof van Beroep

* di 21 nov *
Brielpoort
Vooruit
Damberd
De dulle grieten
Ambrosia
VRG

Buffalo Tom en Teenage Fanclub 20u.
Louis Slavis Sextet 20u
John Law en Louis Moholo, 22u.
Doop in Salamander 
Mexican Night in de Salto 
Fuif 3de Lie in Sioux

* wo 22 nov *
VTK
SK
WINA
* do 23 nov*
Sd’A
SK
M. Vagantse
* vr 24 nov * 
Vooruit
* za 25 nov*
Democrazy
Logos
* zo 26 nov*
Vooruit

2e grote VTK-kwis 
Gravensteenfeesten 
Doop in de Tequila

Fuif in Tequila 
Gravensteenbal
Lustrumcantus in de Salamander 

Johan Desmet, 20 u 

Locust en party
BMB Con. Geurt Grosfeld en Daan Vandewalle 

Oorsmeer, muzikaal eendagsfestival.

Oorsmeer

Bij de anciens staathet schuim al op de lippen. Op 19 november komt 
Alice Donut de Democrazy verbouwen. Wie nog onbevlekt is en de tijd 
rijp acht daar iets aan te veranderen kan zich geen betere introductie 
wensen. Uw gastheren staan garant voor een flinke portie kangoeroe- 
hardcore doorspekt met de onmogelijkste maatwisselingen. Melodieuze 
muziekjes smeden ze om tot paranoïde geluidsbombardementen waarbij 
de dwangbuis nooit veraf is. Wie na het concert nog niet onder de indruk 
meent te moeten zijn, vindt z’n broek terug achter de bar.

De zoete geur van ganja hangt weer in de lucht en de laatste Gullit- 
pruiken vliegen de deur uit. De Media organiseert op 19 november (vanaf 
16u.)een heus reggae-festijninzaal de Gilde te Maidegem. De Londense 
groep One Style MDV (Many Different Variations) gooien de remmen los 
met een cocktail van roots, dub en raggamuffin’ . Na One Style MDV volgt 
Rhythm-ltes uit Bristol. Zij koppelden ais eersten de didgeridoo aan de 
Jamaïcaanse rootsreggae met een verbluffende sound als resultaat. De 
Brits-Jamaïcaanse dub*poëet Benjamin Zephaniah beklimt als derde 
artiesthet podium. Hij draagt poëtische en militant getinte teksten voorop 
een manier die aan Linton Kwesi Johnson doen denken. Zijn ding komt 
recht uithet hart. En top off the bilt is Mad Professor, dereggae producer 
van de laatste decennia. Hij werkte samen met oa. Lee ‘Scratch’ Perry, 
Macka B... en kwam onlangs nog in de belangstelling door z'n 
productiewerk voor Massive Attack. Samen met de Robtnics zal Mad 
Professor de leeuwen van Zion laten brullen als voorheen.

Voor een zacht prijsje kan je op 25 november in de Democrazy een 
joekel gaan bekijken, Locust met name. Dit éénrransproject experimen-
teert met allerlei bliepjes en geluidjes en balt die samen in een krachtig 
doch toegankelijk geheel. Locust weet ais geen ander het principe van 
de gulden middenweg te handhaven. Er wordt gerefereerd raar zowel 
peetvaders van de teeno als Brian Eno en Kraftwerk atsook naar jazz- 
groten als Mifes Davis en John Coltrane, Kortom: ambient en techno 
met ballen i.p.v. allures.

En nu we toch op dreef zijn nemen we gelijk de trip van 30 november 
richting Vooruit. Het beteremuziektijdschriftGonzoCircus presenteertdie 
dagaidaar hetMind the Gap Jr. festival met Autechre als podium-acten 
DJ Mark Broom als beenverwarmer, Gent dooit, techno leeft! (KLy©)


