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Oprotbeleid
Beste,
Eén dezer dagen wil onze (?) 

regering een pak maatregelen 
m.b.t. vluchtelingen en buiten-
landse studenten door het parle-
ment sluizen. Sinds 1987 werd de 
vluchtelingenwetgeving reeds 
veelvuldig en telkens in restrictieve 
en repressieve zin gewijzigd. De 
nieuwe wetsvoorstellen van Vande 
Lanotte (VdL) vormen een triest 
dieptepunt in deze verontrustende 
evolutie. Een greep uit die voor-
stellen, en wat die betekenen.

"Tot nog toe kunnen afgewe-
zen asielzoekers en vreemdelin-
gen zonder papieren 60 dagen 
worden opgesloten met het oog op 
hun uitwijzing. Hiervoor worden 
o.m. ‘gesloten opvangcentra’ op-
gericht in Merksplas, Steenokker- 
zeel en Brugge. Minister VdL wil 
deze termijn nu onbeperkt verleng-
baar maken zolang “de repatrië-
ring mogelijk blijft” . Pas na 6 maan-
den kan de Raadkamer deze ‘ad-
ministratieve aanhouding’ beoor-
delen, en dan nog slechts op for-
mele gronden. Daarmee zou in 
België een groep mensen ontstaan 
die onbeperkt kunnen vastgehou-
den worden, zonder werkelijke 
rechtsgaranties. Dit alles heeft 
betrekking op mensen die geen 
enkele misdaad hebben begaan; 
vluchtelingen worden hier moed-
willig gecriminaliseerd en de Euro-
pese Verdragen voor de Mensen-
rechten en de Conventie van 
Genève worden flagrant overtre-
den (dixit de Liga voor Mensen-
rechten).

"Nieuwe kandidaat-vluchtelin- 
gen zullen verplicht worden zich in 
“open-gesloten centra” (newspeak 
van Tobback) te vestigen voor de 
duur van het ontvankelijkheids- 
onderzoek. Indien zij dit weigeren 
zullen zij op geen enkele steun 
aanspraak kunnen maken. Dit is 
niet alleen een opheffing van het 
recht op vrije woonstkeuze en op 
de vrijheid van verkeer, het is ook 
een nieuwe stap in het samen-

t

drijven en isoleren van de vluchte-
lingen.

"Vervoersmaatschappijen zul-
len nog zwaarder opdraaien voor 
verblijfs- en repatriëringskosten en 
beboet worden indien zij mensen 
zonder verblijfstitel het land bin-
nenbrengen. Daardoor worden zij 
verplicht om politie- en douanetak- 
sen uitte voeren, m.a.w. identiteits- 
controles, eventueel gewelddadig 
verwijderen van personen uit pu-
blieke voertuigen,... Gewone bur-
gers worden dus in de rol van flik 
geduwd! Een huiveringwekkend 
voorbeeld van de gevolgen die 
deze maatregel kan hebben, vin-
den we terug in een krantenbericht 
(De Morgen, 6/12795): eind okto-
ber 1992 werden 8 Afrikaanse ver-
stekelingen ter hoogte van Portu-
gal vermoord of nog levend over-
boord gegooid van het vrachtschip 
McRuby. De verantwoordelijke 
zeelieden verklaarden niet uit ra-
cisme te hebben gehandeld, maar 
uit angst hun baan te verliezen. 
Die angst was gebaseerd op het 
feit dat op het gewild of ongewild 
binnenbrengen van verstekelingen 
in een haven hoge boetes staan. 
Eén van hun kapiteins was ooit om 
die reden ontslagen. Bovendien 
haalden zij hun eerste stuurman 
aan, die zou hebben gezegd: 
“Overboord ermee! Iedereen doet 
dat en in Europa bedanken ze er 
ons voor” (...).

"Mensen die bijstand verlenen 
aan ‘illegalen’ bij hun inreis of hun 
verblijf moeten daadwerkelijk ver-
volgd worden met zware boetes 
en/of gevangenisstraffen, en die 
strafbaarheid wordt uitgebreid tot 
het volledige grondgebied van de 
Schengenlanden. Het weigeren 
van hulp aan personen in nood kan 
dus een wettelijke verplichting wor-
den!

"VdL wil ook de taalkeuze bij de 
asielprocedure beperken, beheers-
contracten mogelijk maken tussen 
de Dienst Vreemdelingenzaken en 
het Commissariaat Generaal van 
de Vluchtelingen, en de aanstel-
ling van advokaten als éénmalige 
rechters vergemakkelijken: even

zoveel maatregelen die afbreuk 
doen aan het recht op verdediging 
en de grondigheid van het onder-
zoek. Dat de ernst van het onder-
zoek al geruime tijd een lachertje 
is, blijkt wel uit het feit dat 95% van 
de aanvragen niet eens ontvanke-
lijk worden verklaard. Wat wil je als 
je weet dat ambtenaren een 
quoteringssysteem kregen: voor 
elke afwijzing wordt een dubbel 
aantal punten 'verdiend’ dan voor 
erkenningen. Of wat dacht je van 
het volgende: enerzijds is er de 
absurde eis tot visum of paspoort 
bij binnenkomst (vluchtelingen heb-
ben wel wat anders aan het hoofd 
wanneer zij hals over kop de be-
nen nemen); anderzijds is het be-
zit van deze papieren vaak aanlei-
ding om de aanvraag niet-ontvan- 
kelijk te verklaren. De asiel-aan- 
vrager komt in een bureaucrati-
sche mallemolen terecht waarin hij 
langzaam wordt vermalen....

"Verschillende OCMW’s wei-
gerden hun steun aan mensen met 
een uitvoerbaar uitwijzingsbevel. 
Omdat die OCMW’s vaak werden 
veroordeeld door de Arbeidsrecht-
bank, wil minister Santkin deze 
onwettige weigeringen via een 
wetswijziging legaliseren: pro-
bleem opgelost.

"Buitenlandse studenten zullen 
kunnen uitgewezen worden wan-
neer zij zelf of een inwonend fami-
lielid beroep moeten doen op een 
OCMW, wanneer zij niet kunnen 
bewijzen dat ze voldoende midde-
len van bestaan hebben of wan-
neer hun studies ‘abnormaal lang’ 
duren. Deze maatregel komt bo-
venop de terugschroeving van 
beurzen voor buitenlandse studen-
ten, die al enige tijd aan de gang is.

Indien deze wetsvoorstellen er 
door komen, kan er van een asiel-
beleid, die naam waardig, eigenlijk 
geen sprake zijn. Eerder moeten 
we spreken van een repressieve 
repatiëringspolitiek, een 'oprot-
beleid’. Het is hallucinant hoe hier 
een ganse batterij maatregelen 
wordt ontplooid om een aantal fun-
damentele rechten volledig uit 
te hollen.

Hier ligt een breed terrein braak 
voor actie en studiewerk. Wij willen 
dan ook allen oproepen om hier-
mee een aanvang te maken en 
massaal aanwezig te zijn op de 
actie- en trefdag van za. 27 ja-
nuari, te Brussel. Op die dag wordt 
er een nationale solidariteitsdag 
met vluchtelingen en buitenlandse 
studenten ingericht. Deze omvat 
een vluchtelingentribunaal, een 
actie ‘licht ze uit het donker’, een 
forumdiscussie en een solidariteits- 
concert en -fuif. Directe aanleiding 
van dit alles zijn de nieuwe wets-
voorstellen die VdL & Co hebben 
klaargestoomd. Vanuit Gent wor-
den er door het PFK bussen inge-
legd, inschrijven in het secreta-
riaat van de Brug (Tel. 09/264 70 
85).

Bart Dalle 
Nancy Vergauwen 

(Recht op Vluchten)

Antiracisme
De ‘denkoefening’van Tobias 

De Pessemier (TDP) n.a.v. het 
boek’Vrijheid van meningsui-
ting, racisme en revisionisme’ 
(Schamper 333) vormde inder-
daad een stevig stuk ter reflec-
tie. Gezien volgens het slot ‘het 
woord aan het woord is’, volgt 
hier een reactie op het bewuste 
artikel.

Wie de thematiek die TDP aan-
snijdt interessant vindt, raad ik de 
volgende auteur aan: de franse 
filosoof Taguieff. In zijn laatste turf 
‘Les fins de l'antiracisme’ (1995), 
Editions Gallimard (Paris), legt hij 
nog eens omstandig uit hoe de 
praktijk en de ideologie van het 
antiracisme steevast de fenome-
nen die het wil bestrijden achterna 
hinkt, met alle nefaste gevolgen 
vandien. Sloganeske stellingen en 
simpele argumentaties doen de
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Standpunt

Tetrahydrocannabinol voor iedereen!
In de discussie tussen voor- en tegenstanders van legalisering 

van cannabisprodukten worden feiten, veronderstellingen en irrati-
onele quatsch door elkaar gebruikt.

“Het begint met een 
jointje en het eindigt 

met een shot he-
roïne”

Het meest gehoorde tegenar-
gument is de zogenaamde step-
ping-stone hypothese. Volgens 
deze theorie zouden cannabis-
gebruikers een verhoogde kans 
lopen om over te stappen op hard-
drugs. Deze theorie werd in de 
jaren ’40 voor het eerst geopperd 
in Amerika en heeft sindsdien een 
enorme impact gehad op de pu-
blieke opinie. Er zijn talloze aanwij-
zingen dat deze theorie niets meer 
is dan een taaie mythe. Uit me-
disch onde rzoek blij kt dat cannabis- 
gebruik geenszins een lichame-
lijke behoefte aan harddrugs te-
weegbrengt. Sociale factoren blij-
ken daarentegen wel een voor-
name rol te spelen: de kans op 
harddruggebruik neemt toe naar-
mate men meer in contact komt 
met een omgeving waar harddrugs 
voorhanden zijn. Dit is in feite een 
reden om de markten van soft-
drugs en harddrugs zoveel moge-
lijk te scheiden. Dit was trouwens 
de voornaamste beweegreden van 
het Nederlandse gedoogbeleid. Ter 
illustratie enkele cijfers uit onder-
zoeken die uitgevoerd werden door 
het N.I.A.D. (Nederlands Instituut 
voor Alcohol en Drugs). In 1988 en 
1992 werden in Nederland groot-

schalige landelijke onderzoeken 
gevoerd naar druggebruik bij jon-
geren (1 2 -1 8  jaar). Het percen-
tage jongeren dat aangaf canna-
bis gebruikt te hebben in de afge-
lopen maand steeg van 3,1 % in 
’88 tot 6,5 % in ’92. Het gerappor-
teerde cocaïnegebruik bleef sta-
biel op 0,4 % in dezelfde periode 
terwijl dat van heroïne daalde van 
0,3 % tot 0,2 %. Verhoogd soft- 
druggebruik leidt bijgevolg niet tot 
meer harddruggebruik.

“Cannabis is slecht 
voor de gezondheid”

Als men de tegenstanders mag 
geloven is cannabis een creatie 
van de duivel. Het zou nadelige 
effecten hebben op de hersenen, 
bloedsomloop, het immuniteits- 
systeem en de voortplanting. Geen 
van deze effecten werden weten-
schappelijk aangetoond en ze kun-
nen dan ook naar het rijkderfabels 
verwezen worden. Aangezien can-
nabis, zoals tabak, vooral gerookt 
wordt, is het belangrijkste gezond-
heidsrisico schadelijkheid voor de 
longen. Maar hier scoort cannabis, 
in vergelijking met tabak, goed. 
Het gehalte kankerverwekkende 
stoffen in cannabisrook is vrijwel

gelijk aan dat in tabaksrook. Can-
nabis is niet lichamelijk verslavend. 
Tabak daarentegen staat bekend 
als één van de meest verslavende 
drugs. Daarom rookt een zware 
cannabisgebruiker veel minderdan 
een zware tabaksroker.

Voorstanders van marihuana 
en hash vergelijken deze midde-
len graag met de legale drugs ta-
bak en alcohol. Tabak en alcohol 
zijn beide harddrugs. Beide zijn 
lichamelijk verslavend, leiden bij 
regelmatig gebruik tot gewenning 
(men heeft steeds grotere hoe-
veelheden nodig om hetzelfde ef-
fect te verkrijgen) en bij plotse

stopzetting van het gebruik treden 
ontwenningsverschijnselen op die 
soms zeer ernstige vormen kun-
nen aannemen. Geen van deze 
nadelen vindt men terug bij 
cannabisgebruik, zelfs niet bij 
zware gebruikers.

“Cannabisgebruikers 
zijn lui en lopen er 

constant verdwaasd 
bij”

De roesverwekkende stof THC 
(Tetyrahydrocannabinol) geeft wel 
degelijk aanleiding tot een verla-
ging van de concentratie en het 
reactievermogen en verstoort tij-
delijk het korte-termijngeheugen. 
Maar al deze effecten verdwijnen

wanneer de stof uitgewerkt is, het-
geen enkele uren na gebruik al het 
geval is. Bovendien is cannabis 
een relaxerende en geen stimule-
rende drug. Geef mij maar een 
jointroker die rustig in een hoekje 
van het café zit in plaats van een 
aggressieve dronkelap die zijn 
mannelijkheid wil bewijzen door 
iemands gezicht ‘een beetje bij te 
werken’.

Waarom niet?

Het wordt tijd dat cannabis eve n 
gemakkelijk en legaal te verkrijgen 
is als tabak. Geen onnodige ver-
spilling meer van gemeenschaps-
geld aan repressie maar integen-
deel een meerinkomstvoorde staat 
door de taksen. Geen lange reis 
meer naar Nederland om enkele 
grammetjes wiet maar cannabis 
verkrijgbaar bij de kruidenier om 
de hoek. Geen verontruste ouders 
meer die vrezen dat hun zoon of 
dochter binnenkort op de lijst van 
drugsdoden zal prijken omdat ze 
een jointje gevonden hebben. 
Geen cannabis meer moeten ko-
pen waarvan men niet weet of er 
geen andere rommel inzit en hoe-
veel THC hij bevat maar door de 
wareninspectie gecontroleerd spul 
met vermelding van het THC-ge- 
halte en andere consummenten- 
informatie op de verpakking. Geen 
krankzinnige uitspraken meer van 
Antwerpse jeugdrechters maar 
legalisatie...

Waarom niet?
DDT

Legaliseer cannabis nu!

ubriek: s ta n d p u n t! n ieuw e rubriek: s ta n d p u n t! n ieuw e rubriek: s ta n d p u n t! ni

Standpunt is een rubriek waarin de mening van een individu overeen breedmaatschappeliik thema aan bod komt Deinhoud van de 
bijdragen is volledig op verantwoordelijkheid van de auteur. De opinie van de redactie staat dan ook volledig (os van de standpunten 
die in deze rubriek verdedigd worden. Het opzet van deze rubriek is discussie los te weken en de lezers aan te sporen hun mening op 
papier te zetten en aan de wereld te openbaren via Schamper.

de redactie
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— —  Reflectie

Stof tot nadenken
Malaise in de richting Filosofie o f in de hele Letteren en Wijsbegeerte?
Reeds geruime tijd zijn er problemen in de vakgroep Wijsbe-

geerte en Moraalwetenschappen. Twee jaar geleden waren er al 
moeilijkheden: toen werd er een klachtendossier samengesteld en 
opgestuurd naar de Raad van Beheer. Dit veroorzaakte toen nogal 
wat heibel. Ook nu zijn er heel wat klachten van de studenten, die 
vinden dat er een einde moet komen aan de voortdurende malaise. 
De studenten richten hun pijlen vooral op prof. Etienne Vermeersch, 
de vakgroepvoorzitter (beleidsverantwoordelijke) en tevens vice- 
rector.

Eén van de voornaamste klach-
ten van de studenten betreft de 
bibliotheek van de vakgroep. De 
heersende chaos daar is het ge-
volg van een reorganisatie. Vroe-
ger waren er aparte bibliotheken in 
de vijf verschillende diensten bin-
nen de vakgroep. Een paar jaar 
geleden werd echter besloten die 
afzonderlijke bibliotheken samen 
te brengen in één grote seminarie- 
bibliotheek.

Er waren aanvankelijk verschil-
lende locaties mogelijk, maar die 
bleken om diverse redenen niet 
bruikbaar. De enige ruimte die nog 
beschikbaar was, is evenwel niet 
groot genoeg. Er is bovendien on-
voldoende gekwalificeerd perso-
neel om de boeken te classifice-
ren. Een boek terugvinden is daar-
door zeer moeilijk en een compu-
ter zou dan ook wenselijk zijn.

En dan zijn er nog de vele boe-
ken die verdwijnen. Zo zouden er 
zelfs boeken uit de seminarie- 
bibliotheek bij de Slegte gevon-
den zijn. Ook blijven er heel wat 
boeken vaak voorjaren bij de prof-
fen liggen zodat de studenten ze 
niet kunnen ontlenen, prof. Ver-
meersch geeft dit toe, maar zegt 
dat ook dat probleem pas opgelost 
kan worden als er extra plaats vrij-
komt voor de bib. De boeken nu 
gewoon terugbrengen kan blijk-
baar niet.

Bovenstaande problemen zijn 
zeker niet typisch voor de Filoso-
fie. Alle bibliotheken in de Letteren 
en Wijsbegeerte missen boeken

die in het bezit zijn (en blijven) van 
professoren, om ergens een com-
puter te vinden zal je hard moeten 
zoeken en bovendien is er overal 
een personeelstekort. Om alvast 
ergens te beginnen en om het pro-
bleem volop in de aandacht te bren-
gen planden een aantal studenten 
Filosofie en Moraal een ludieke 
actie. Maar onlangs werd besloten 
om zelf niets te ondernemen en te 
wachten op de visitatiecommissie 
die in april of mei de richting Wijs-
begeerte en Moraalwetenschap-
pen in Gent zal doorlichten en ze 
zal vergelijken met de andere uni- 
versiteiten. Zo hoeven de studen-
ten zelf hun hand niet in het vuur te 
steken.

De bibliothecaris, dhr. Swar- 
telé, mocht overigens zelf geen 
uitleg verstrekken over de situatie 
in de seminariebibliotheek. Onze 
fotograaf mocht er zelfs geen foto 
nemen. We werden direct door-
verwezen naar de beleidsverant-
woordelijke, prof. Vermeersch. Die 
was ervan overtuigd dat de proble-
men veroorzaakt door de fusie eind 
dit academiejaar opgelost zullen 
zijn. Maar hiervoor is wel de hulp 
nodig van de studenten, die ge-
vraagd zullen worden te helpen bij 
de classificatie van de boeken...

To be or not to be

Een ander punt waar de stu-
denten over klagen is de verwaar-
lozing van de richting Morele Be-
geleiding. Deze richting bestaat

enkel uit twee licentiejaren, en kan 
dus pas gevolgd worden na de 
kandidaturen in Wijsbegeerte of 
Moraalwetenschappen. Vroeger 
konden ook HOBU-studenten deze 
richting nog volgen (mits ze voor 
een toelatingsproef slaagden), 
maar dat is nu niet meer mogelijk, 
zodat er nog minder studenten 
overblijven. En precies vanwege 
dit kleine aantal studenten doen er 
nu al geruchten de ronde dat de 
Morele Begeleiding gewoon zou 
verdwijnen in Gent. Toch is het 
aantal studenten verdubbeld in ver-
gelijking met vorig jaar.

Er is inderdaad sprake geweest 
om de richting enkel aan de VUB te 
behouden. Terwijl Brussel Morele 
Begeleiding zou krijgen, zou Gent 
in ruil daarvoor de richting Geolo-
gie bekomen. Dergelijke handel-
wijze en samenwerking gebeurt 
nog en is in overeenstemming met 
de politiek van onderwijsminister 
Van den Bossche, die bepaalt dat 
het beter en rationeler is kleinere 
richtingen te fusioneren, want zo-
iets in stand houden kost natuurlijk 
veel geld. Er zijn ook nu al derge-
lijke afspraken. Zo organiseert de 
RUG als enige Vlaamse universi- 
teit de richtingen Indologie en 
Spijkerschrift. Toch zou er volgens 
prof. Vermeersch nu een tussen-

oplossing zijn. De Morele Begelei-
ding zou niet volledig afgeschaft 
worden, maar ze zal nu bewaard 
blijven als een soort optie in de 
Moraalwetenschappen. Voor de 
studenten zou dan alles bij het 
oude blijven, maar er zou minder 
werk zijn omdat er geen afzonder-
lijke opleiding meer bestaat. Toch 
zal er voor voldoende docenten 
gezorgd moeten worden.

Vorig jaar werden er weinig les-
sen gegeven in de Morele Begelei-
ding. In de vakgroep zijn er de 
laatste jaren heel wat mensen ver-
dwenen. Er was het emeritaat van

de professoren Boehm en Bue- 
lens, die daarna niet vervangen 
werden. Er gingen ook assistenten 
weg die niet vervangen werden. 
Vermeersch is zelf vice-rector ge-
worden. Zo zijn er minder mensen 
om dezelfde hoeveelheid werk te 
presteren. Bovendien is er nu nog 
het emeritaat van professor Kruit-
hof en de ziekte van professor Van 
den Ende en van professor Ver-
bruggen, waardoor de vakgroep 
werkelijk in een precaire situatie is 
beland.

Besparingen en tegenslagen 
liggen volgens professor Ve-
rmeersch dus aan de basis van dat 
probleem. Toch kan het niet dat er 
geen of minder les gegeven wordt
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omwille van een gebrek aan pro-
fessoren en assistenten. Andere 
richtingen in de Letteren en Wijs-
begeerte - zoals de Afrikanistiek - 
kampen met dezelfde moeilijkhe-
den. Een directe oplossing is er 
niet maar gelukkig is er toch een 
klein lichtpuntje aan het eind van 
de donkere tunnel: er zou iemand 
part-time benoemd worden en er 
komt ook plaats vrij voor een assis-
tent.

De studenten-
vertegenwoordiging

De studenten vinden ook dat 
ze niet genoeg inspraak krijgen in 
de besluitvorming van de vakgroep. 
Momenteel zijn ze vertegenwoor-
digd in de opleidingscommissie van 
hun vakgroep: een derde van die 
commissie bestaat uit studenten. 
Zij zijn niet officieel vertegenwoor-
digd in de vakgroepvergadering 
van hun vakgroep. Die vergade-
ring bestaat enkel uit de proffen en 
de assistenten.

In de vakgroep Wijsbegeerte 
en Moraalwetenschappen heeft 
men volgens Vermeersch echter 
steeds “een liberale en progres-
sieve koers” gevaren en heeft men 
altijd de studenten uitgenodigd op 
de vakgroepvergadering. Daar 
mochten ze aanwezig zijn maar 
hadden ze geen stemrecht omdat 
dat in strijd zou zijn met de voor-
schriften van het bestuurscollege. 
Inspraak van de studenten is enkel 
mogelijk via de opleidingscommis-
sies.

Of het werkelijk zo progressief 
en liberaal is om de studenten-
vertegenwoordigers uit te nodigen 
naar een vakgroepvergadering 
waar ze toch geen inspraak heb-
ben, lijkt ons twijfelachtig. Als de 
vakgroepvergadering moeilijke 
beslissingen neemt, worden de 
studentenvertegenwoordigers niet 
uitgenodigd, maar integendeel 
zelfs geweerd. Het lijkt er dus sterk 
op dat men hier een dubbele mo-
raal hanteert: jullie mogen wel ko-
men kijken, maar als het ernstig 
wordt moeten jullie maar verdwij-
nen. Vermeersch vergelijkt het met 
een rechtbank: ook daar zijn de 
zittingen normaal gezien open voor 
het publiek, maar soms beslist de 
rechter dat publiek niet toegelaten

wordt en dat er vergaderd wordt 
achter gesloten deuren. En die 
rechter heeft daar dan ook een 
‘reden’ voor. Maar een vakgroep-
vergadering is geen rechtbank en 
Vermeersch is geen rechter.

De grote verdwijn-
truc

Het bewijs dat de studenten-
vertegenwoordigers geweerd wor-
den als het de professoren uitkomt 
werd geleverd op de vakgroep-
vergadering van 6/12/’95. De stu-
denten mochten niet aanwezig zijn 
en de ‘reden’ die Vermeersch op-
gaf was dat daar beslist zou wor-
den overeen “delicate en persoon-
lijke zaak” en daarvoor was “dis-
cretie vereist” . Bovendien was het 
“een zaak die de studenten niet. 
aangaat” . De beslissing hiervoor 
werd genomen door de rector en 
de vakgroep heeft zich daar volle-
dig bij aangesloten. Maar waarom 
moet de rector beslissen of een 
vakgroepvergadering al dan niet 
openbaar is?

De rector was aanwezig op die 
vergadering omdat hij daar advies 
moest krijgen over het mutatie- 
voorstel van de secretaresse van 
prof. Kruithof. Zij had uiteindelijk 
zelf haar mutatie aangevraagd, 
maar dat was enkel omdat ze daar 
min of meer toe verplicht werd. En 
het is de rector die over dergelijke 
zaken beslist. De vakgroep-
vergadering bracht een positief 
advies, met als gevolg dat zij nu 
overgeplaatst werd van de Wijsbe-
geerte naar de dienst van profes-
sor Page in de Pol. en Soc.

Op zich niets wereldschok-
kends ware het niet dat de omstan-
digheden waarin deze mutatie ge-
beurde duister en omstreden zijn: 
gezien het gesloten karakter van 
de vergadering kan de reden niet 
bekend gemaakt worden. Boven-
dien gaat het niet op om te zeggen 
dat dit een zaak is die de studenten 
niet aangaat. De secretaresse had 
al een hoge anciënniteit en was 
zeer geliefd bij de studenten. Dat 
de mutatie bovendien plaatsvindt 
een maand na het emeritaat van 
professor Kruithof doet nog meer 
vragen rijzen (Kruithof en Ver-
meersch zijn nooit eikaars beste 
vrienden geweest). Ze was niet

aanwezig op de bewuste vergade-
ring.

Als Vermeersch verder nog zegt 
dat de studenten niet aanwezig 
mochten zijn omdat het een per-
soonlijke zaak betrof en dat de 
naam van de getroffen persoon 
anders zomaar te grabbel wordt 
gegooid, dan is dat maar een 
drogredenering. Nu de vrouw ver-
trokken is weet toch iedereen over 
wie het gaat. Dat viel trouwens ook 
te lezen in ‘Van Stof Tot Naden-
ken’, het tijdschrift van de studen-
ten Wijsbegeerte, Moraalweten-
schappen en Morele Begeleiding. 
De studenten mochten niet aan-
wezig zijn omdat de proffen zó 
ongehinderd tot hun vernietigende 
advies konden beslissen.

En er is nog meer. Om de zaak 
zo discreet mogelijk te houden zijn 
de aanwezigen op die vergadering 
“gehouden het geheim van die 
vakgroepvergadering te bewaren 
en als ze dat niet doen dan zijn ze 
strafrechtelijkvervolgbaar, wegens 
aantasting van het beroepsge-
heim”, aldus Vermeersch. Maar dat 
betekent dus ook dat de eventueel 
aanwezige studentenvertegen-
woordigers zich eveneens aan dit 
geheim moeten houden, en dat 
ook zij niets mogen zeggen. 
Vermeersch veegt de betrouwbaar-
heid van de studenten van tafel 
door te stellen dat je “daar geen 
controle op hebt” . Een uitspraak 
die getuigt van weinig vertrouwen 
in de studenten en (te) veel in de 
professoren.

Vermeersch zegt dat de ATP- 
ers (= assisterend technisch per-
soneel, waaronder secretaressen) 
van de vakgroep ook niet op de 
vergadering uitgenodigd waren, 
omdat zij teveel betrokken partij 
zijn. Een andere bron zegt echter 
dat die mensen wél uitgenodigd 
waren, maar ze beslisten zelf om 
niet te komen omdat ze de zaak te 
delicaat vonden. Trouwens, de 
proffen en assistenten lijken even-
zeer betrokken partij als de ATP- 
ers.

Door het vertrek van dat perso-
neelslid is er alweer iemand uit de 
vakgroep verdwenen die niet ver-
vangen werd. Dat terwijl de hele 
richting bijna bezwijkt onder een 
gebrekaan personeel. Begrijpe wie 
begrijpen kan.

Colofon
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Vehikel

Chaos bij politiediensten
Als je fiets gestolen wordt is er één ding wat je zeker niet mag 

doen: de diefstal aangeven bij de politie.

Jaarlijks worden in Gent naar 
schatting ruim 4000 fietsen gesto-
len. Daarvan wordt slechts een 
minderheid ook daadwerkelijk aan-
gegeven. In ’94 waren dat er bij de 
politie 1623. Twee maal per jaar 
verkoopt de politie openbaar alle 
fietsen die als achtergelaten wer-

den beschouwd en die in de voor-
bije 6 maand werden opgeladen. 
Als je een dag voor de effectieve 
openbare verkoop een kijkje wil 
gaan nemen om na te gaan of jouw 
gestolen én aangegeven fiets daar-
tussen staat, dan heb je een bewijs 
van aangifte nodig. Dat is een stan-

daard formulier met jouw naam, 
adres en een stempel van de poli-
tie.

Als benadeelde bij diefstal zou 
je zonder kosten zo’n formulier 
moeten kunnen krijgen. Bij de rijks-
wacht is dat zo. De politiediensten 
werken echter voor de Stad Gent 
en moeten dus bijkomende regle-
menten van het stadsbestuur na-
leven. Zo is er een stadsreglement 
dat tegen de nationale wetgeving 
in bepaalt dat “de belasting {die de 
stad oplegt en ook ten goede komt, 
nvdr) voorde administratieve stuk-
ken, die niet aan het zegelrecht 
onderworpen of ervan vrijgesteld 
zijn (volgens de Belgische wetge-
ving, nvdr) 100 BEF voor een enig 
(...) exemplaar" bedraagt. Het 
stadsbestuur legt m.a.w. slachtof-
fers van diefstal een belasting op 
in de vorm van een takszegel op 
het aangiftebewijs. Als je porte-
feuille met identiteitskaart, geld en 
bankkaart gestolen werd krijg je 10

dagen uitstel van betaling. De po-
litie, uw vriend...

Wie geen takszegel betaalt 
krijgt geen aangiftebewijs. Tenzij 
je geluk hebt, want er zijn agenten 
die deze wet te belachelijk voor 
uitvoering achten en een bewijs 
zonder takszegel afgeven. Zo ver-
zekerde de agent van dienst in het 
bureau Groendreef ons dat hij bij 
diefstal de benadeelde “niet bijko-
mend zou straffen met een taks-
zegel” . Agent-hoofdbrigadier 
Lichtherte van het bureau in de 
Kammerstraat presenteerde ons 
daarentegen zonder pardon de 
rekening.

Het document is ook geldig in-
dien niet voorzien van een zegel. 
De rijkswacht geeft immers koste-
loos aangiftebewijzen. Zoals het 
hoort.

tdk

Vervolg van Vorige 
Pagina

Pamflet

Als reactie op de voortdurende 
malaise in de vakgroep Wijsbe-
geerte en Moraalfilosofie werden 
begin december '95 (nog voor de 
vergadering van 6/12) een paar 
pamfletten verspreid onder de stu-
denten Filosofie en Moraal, waarin 
de situatie aangeklaagd wordt.

Het eerste pamflet gaf een over-
zicht van de bestaande problemen 
en onfrisse praktijken en somde 
ook een eisenpakket op om de 
neerwaartse trend in de vakgroep 
te stoppen. Het tweede was ge-
schreven als een satire, waarin de 
vakgroep werd vergeleken met een 
kippenhok. Hierin werd Ver- 
meersch (althans voorde insiders) 
als de zondebok voor de proble-
men aangeduid, met nog allerlei 
insinuaties er bovenop. Deze beide

pamfletten verschenen ook in het 
studentenblaadje 'Van Stof Tot 
Nadenken' (VSTN). Daar werd er 
wel duidelijk op gewezen dat deze 
vlugschriften niet de opinie waren 
van VSTN, en dat ze volledig los-
stonden van het KMF (de Kring 
Moraal en Filosofie; de studenten-
vereniging van de richting) en van 
de studentenvertegenwoordigers.

Schuld en boete?

Vermeersch reageerde furieus 
op de inhoud van de pamfletten. 
Daar de schrijver ervan onbekend 
was kon hij er niets tegen onderne-
men, en daarom dreigde hij er on-
middellijk mee om tegen de ver-
antwoordelijke uitgever van VSTN 
een proces aan te spannen we-
gens laster en eerroof, met een 
schadeclaim die kan oplopen tot 5 
miljoen BEF, omdat deze de 
lasterlijke pamfletten had gepubli-
ceerd. Vermeersch noemde zoiets 
“onnoemelijk laf’, en vindt zijn reac-

tie niet disproportioneel. Gedach-
ten die “vals, lasterlijk of racistisch” 
zijn, mag je niet publiceren. Hij 
vindt dat je tegen zoiets móet rea-
geren, iets wat hij in het verleden 
trouwens al eens gedaan heeft.

Toch lijkt het ons niet zo dat de 
v.u. van VSTN die pamfletten afge-
drukt heeft met de bedoeling een 
lastercampagne te starten tegen 
Vermeersch. Hij wou enkel een 
forum bieden aan mensen die vin-
den dat de problemen openbaar 
gemaakt moeten worden, opdat 
ze zo ook opgelost zouden raken, 
en hij wou ook aantonen dat niet 
alle studenten zomaar akkoord 
gaan met de beslissingen die over 
hun hoofden heen in de vakgroep 
worden genomen en die uiteinde-
lijk toch ook henzelf aanbelangen.

Een discussie op gang bren-
gen, dat was trouwens ook de toon 
van het eerste pamflet. Als je de 
titel bekijkt, “Stop de teloorgang 
van de universiteit en de vakgroep 
Wijsbegeerte en Moraalweten-

schappen!”, dan blijkt daaruit toch 
bekommernis om de kwaliteit van 
het geboden onderwijs. De stu-
denten willen dat er met hun me-
ning rekening wordt gehouden, en 
proberen via hun eisen de situatie 
te verbeteren. Waarschijnlijk zul-
len er ook in andere richtingen 
moeilijkheden zijn die de studen-
ten willen aanklagen. Anonieme 
pamfletten blijken echter niet de 
aangewezen manierte zijn om iets 
te bereiken, ook niet als met de 
studenteninspraak een loopje 
wordt genomen.

Het is in elk geval in ieders 
belang dat de wantoestanden op-
geklaard zijn voorde visitatiecom-
missie de richting zal doorlichten in 
april of mei. We zullen zien.

PG en Edk
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zaak van het antiracisme weinig 
goed. Het is dan ook nodig de 
grenzen en conflicten van uitings-
vrijheid en discriminatieverbod af 
te tasten en door te denken. TDP 
doet dit op een inspirerende wijze, 
hoewel de vraag zich na lectuur 
van zijn stuk opdringt of hij alle 
consequenties van zijn suggesties 
wil en kan bijtreden. De auteur 
wijst terecht op het bestaan van 
een norm t.a.v. migranten die een 
absurde eis tot aanpassing in zich 
draagt en een grens construeert 
tussen ‘ons’ en ‘de anderen’. 
Vreemd genoeg wordt de lijn door-
getrokken naar het onderscheid 
tussen de ‘verlichte’ antiracistische 
goegemeente aan de ene kant en 
racisten aan de andere kant. Met 
de boutade ‘les racistes, ce sont 
les autres’ stelt de auteur ook die 
exclusieve tweedeling aan de kaak. 
Maar wat wordt hier dan wel mee 
bedoeld? Zijn vermeende racisten 
dan ook het ‘slachtoffer’ van een 
‘wreedaardig sociaal kolonisatie-
proces’ dat streeft naar normali-
teit? Het antwoord is onduidelijk. 
Vooral wanneer TDP wat later in 
het stuk Robert Mi les aanhaalt, 
zie ik het bos niet meer door de 
bomen. Seksisme, humor en

Eind jaren '60 ontdekte men in 
Europa het karate en prompt werd 
een Japanse instructeur naar Bel-
gië uitgenodigd. Deze bepleitte om 
naar Japans voorbeeld, ook op 
universitair niveau aan karate te 
doen. Dirk Heene, Kris Impens 
en Karei Peeters volgden hem 
daarin: in oktober 70 werd aan de 
RUG de GUKK opgericht.

In 73 werd in Gent het eerste 
Universitair Kampioenschap geor-
ganiseerd, waarbij de GUKK alle 
titels in de wacht wist te slepen. De 
RUG is op karate-vlak geen onbe-
kende in Europa: de GUKK stimu-
leerde de uitbouw van karate op

voetbalfanatisme zijn net als ra-
cisme gevolgen van de creatie van 
‘imagined communities’, zo sug-
gereert de auteur in het verlengde 
van Miles, die op zijn beurt dan 
weer de mosterd haalde bij Ben-
edict Anderson. In diezelfde lijn 
kan men uiteraard stellen dat de 
antiracistische goegemeente ook 
een ‘imagined community’is. Wat 
TDP metdie consequentie wil aan-
vangen, is mij echter volstrekt on-
duidelijk. Wellicht is dit een irrele-
vant probleem, want waar hetTDP 
natuurlijk vooral om gaat is het 
bekritiseren van wetgevende ini-
tiatieven die de verschijningsvor-
men van discriminatie willen be-
teugelen zonder daarbij de 'oorza-
ken’ van die discriminatie aan te 
(kunnen) pakken. Raes (en TDP in 
zijn kielzog) heeft natuurlijk gelijk 
dat een verbod op revisionistische 
literatuur vanuit het oogpunt van 
historische kritiek te betreuren valt. 
De suggestie van TDP dat men de 
pijlen beter richt op het bestrijden 
van de oorzaken van racisme, i.p.v. 
op de verschijningsvormen, laat 
echter een onbevredigd gevoel 
achter. Zo lijkt hij nog steeds op 
zoek naar een essentialistische 
definitie van racisme en meent hij

nationaal en internationaal gebied. 
Nog steeds organiseren zij inter-
nationale stages die aan topkarate-

dat er lange tijd iets fout liep in de 
‘operationalisering’ van racisme. 
Dat hoeft ons niet te verbazen, 
want ‘racisme' is typisch wat men 
een ‘contested concept’ (Gallie) 
noemt: er zijn even zoveel defini-
ties en operationalisaties als er 
posities van actoren zijn. Als het 
inderdaad klopt watTDP beweert- 
dat racisme vooral irrationeel is, 
net zoals zelfmoord -, is dan de 
enige oplossing bij het bestrijden 
van racisme verplichte psychoana-
lyse of andere therapie? Of moet 
iedereen een goede opvoeding 
krijgen en moet er werk voor ieder-
een zijn? Hoe verkieslijk (en mis-
schien zelfs correct) dit laatste 
standpunt ook is, het brengt na-
tuurlijk weinig zoden aan de dijk. In 
tegenstelling tot TDP meen ik dat 
men de vraag naar de oorsprong 
van discriminatoir handelen in zijn 
algemeenheid beter laat voor wat 
ze is: een intellectuele spielerei. 
Waar interpersoonlijk geweld en 
discriminatie optreedt, moet men 
het via de strafwet aanpakken. 
Tenzij men geweld en achterstel-
ling als meningsuiting wil beschou-
wen, is er hier geen principieel 
probleem in de strafbaarstelling te 
onderkennen. Watbetreftversprei-

ka’s de mogelijkheid bieden zich te 
herbronnen. Om de continuïteit van 
de club te verzekeren werkt men 
nauw samen met de privé karate-
club Teku-Kan, die ook voor de 
technische leiding instaat, zonder 
echter aan de eigenheid van de 
GUKK te raken. Het clubblad ‘Het 
vuistje' en het unieke embleem 
(vuist in strop) zijn daar het bewijs 
van.

Hoofdinstructeur Dirk De Mits 
(5de Dan) hoopt in de toekomst 
een systeem uit te bouwen waarbij 
oud-leden de universitaire club 
sponsoren, zodat stages kunnen 
worden gevolgd in Japan. “Want 
dat is het probleem met studenten: 
inzet en motivatie hebben ze ge-
noeg, maar de financiële middelen 
ontbreken...”

Malik

Vuist in strop
De Gentse Universitaire Karate Klub (GUKK) vierde vorige maand 

haar 25-jarig bestaan. Tijd voor een historiek.

ding van een racistisch ideeën-
goed, moet men de toegang tot de 
media beperken. Dat hoeft geen 
banvloek te zijn op al wat ‘fout’ is, 
maar een iets voortvarender aan-
pak tegen extreem-rechts in Bel-
gië dan nu het geval is, zou wel op 
zijn plaats zijn. Wellicht is een be-
strijding via de strafwet hier niet 
aangewezen, maar biedt een strak-
kere déontologie binnen de regu-
liere media hier perspectief. Ter-
zake kunnen we nog heel wat van 
de Nederlandse praktijk leren waar 
men bv. wél op het nieuws een 
extreem-rechtse partij zonder par-
don als racistisch aanmerkt. Zo-
iets ontneemt veel voortvarender 
de voedingsbodem (qua legitimi-
teit) voor marginale revisionistische 
publicaties of racistische lectuur. 
De geschiedenis van Schamper 
indachtig, zou ook een strengere 
regeling aangaande het ‘recht van 
antwoord’ op zijn plaats zijn. Uiter-
aard is dit een zwaktebod, en mis-
schien zelfs ‘een sociaal 
kolonisatieproces’. Maar wachten 
tot iemand met de ultieme definitie 
van racisme op de proppen komt 
en een rijtje onmiskenbare (en 
bestrijdbare) oorzaken presenteert, 
is geen alternatief. De meeste au-
teurs zijn het er overigens over 
eens dat er niet één racisme is, 
maar verschillende vormen van 
racisme. Zo kan men institutioneel 
racisme moeilijk in dezelfde cate-
gorie als racistisch geweld stop-
pen. Bij de laatste vorm heeft een 
studie van de oorzaken wellicht 
nut in het licht van de bestrijding, 
bij de eerste vorm komt het er 
vooral op aan er iets aan te doen. 
Teveel hameren op de oorzaken 
kan leiden tot immobilisme en - 
erger - normalisering. Als we per 
se een verklaring voor alle racisme 
willen vinden, komen we onvermij-
delijk uit op de conclusie dat (de 
oorzaak van) racisme in ieder van 
ons zit. Een dergelijke conclusie 
dient tot niets.

Dirk Jacobs 
Vakgroep Algemene Sociale 

Wetenschappen 
Universiteit Utrecht 

ex-redacteur Schamper
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Vizier

Boten zinken en schepen vergaan...
maar Vlaamse verankering blijft eeuwig bestaan.

De Vereniging Vlaamse Leerkrachten (VVL) heeft een brochwr 
uitgegeven met als titel ‘Verankering voor Beginners’. Bedoeling is 
deze tekst te verspreiden onder leerlingen en studenten om zo het 
verankeringsdebataan te zwengelen. Maar komt deze discussie niet 
te laat?

Het verankeringsdebat is alles-
behalve nieuw. Denk maar aan de 
hevige Franse protesten tegen de 
vloedgolf van Amerikaanse cultuur- 
en consumptieprodukten. Maar als 
je een eindje terug gaat in de tijd, 
dan merk je dat het probleem ook 
in V laanderen al lang leeft. 
Lodewijk De Raet, een Brusselse 
flamingant, wees op het einde van 
de negentiende eeuw uitdrukkelijk 
op het probleem. Hij had er een 
ander woord voor: volkskracht. De 
Raet stelde terecht dat de Vlaamse 
Beweging meer moest zijn dan 
een cultuurbeweging, dat het 
Vlaamse belang ook een zaak was 
van sociaal-economisch onrecht. 
“Taalbelang is ook stoffelijk belang. 
De Vlaamse beweging is immers 
geen uitsluitend letterkundige be-
weging, nog minder een beweging 
van liefhebberende archeologen 
of folkloristen, het is een cultuur-
beweging, in de hoogste zin van 
het woord, een sociale beweging...” 
Hij had ook een remedie: de 
vernederlandsing van het hoger 
onderwijs. Daarom steunde hij met 
overtuiging de roep om een 
Vlaamse universiteit, wat de Ka-
mer van volksvertegenwoordigers 
overigens in 1914 goedkeurde. 
Maar dat is een ander verhaal.

Nogal wiedes

Lodewijk De Raet was zijn tijd 
dus ver vooruit. Zelfs vandaag 
moeten de meeste Vlaamse jon-
geren en intellectuelen er nog van 
overtuigd worden dat het belang-
rijk is dat een regio over eigen

krachtige bedrijven beschikt. Voor 
de auteurs van deze brochure is dit 
vanzelfsprekend. En hun betoog 
klinkt op het eerste zicht ook zeer 
overtuigend.

Met verankering wordt bedoeld 
“Het waarborgen van het behoud 
(en het opnieuw verwerven) van 
de beslissingscentra binnen de 
landsgrenzen.” De beste veranke-
ring is financiële verankering: ka-
pitaal van hier wordt geïnvesteerd 
in bedrijven van hier. Het voordeel 
is: “Wanneer een onderneming zich 
in een regio vestigt, brengen haar 
investeringen en activiteiten altijd 
een aantal economische voorde-
len met zich mee. Hoe groot het 
voordeel voor de regio is, hangt 
voor een groot deel af van de plaats 
waar het beslissingscentrum van 
de betrokken onderneming zich 
bevindt. Wanneer een onderne-
ming zelf een hoofdkwartier is, krijgt 
de regio van vestiging ongeveer 
75% van alle baten.” Verankering 
brengt ook heel wat sociale en 
culturele voordelen met zich mee. 
Sociaal gezien heeft een vakbond 
meer greep op een bedrijf in 
Vlaamse handen dan op een Ame-
rikaans filiaal waar de beslissin-
gen in Californië vallen. Maar ook 
cultureel: een bedrijf van hier zal 
sneller een activiteitsponsoren dan 
een buitenlandse onderneming. 
Kortom, verankering is positief.

En toch vragen

Toch stel ik me enkele vragen 
bij deze brochure. Ik wil niet stil-
staan bij de vrij heftige anti-Franse

toon die de auteurs aanslaan. Ook 
deze brochure kan zich jammer 
genoeg niet van de eenzijdige inge-
steldheid ontdoen dat wat Frans 
is, vals is.

Ik heb het over iets fundamen-
te le r. Onze vriend Lodewijk De 
Raet had het wel bij het rechte 
eind, maar in die honderd jaar is de 
aard van de economie en van het 
kapitalisme grondig veranderd. 
Vandaag is onze kapitalistische 
economie het best te vergelijken 
met lucht We ademen het in en uit, 
we kunnen niet zonder, anders stik-
ken we. We zien het niet, maar 
toch is het er. Zelfs Wereldwinkels 
zitten gevangen in dit net. En er is 
meer: de economie wordt net als 
lucht ongrijpbaar. Zwevende 
kapitaalstromen van het ene con-
tinent naar het andere maken vrij-
wel elke economische politiek van 
een regering onmogelijk.

In het boek ‘Grenzen aan de 
concurrentie’ van de Groep van 
Lissabon onder voorzitterschap 
van R. Petrella wordt een duidelijk 
onderscheid gemaakt tussen 
multinationalisering en globalise-
ring van de economie. Het eerste 
begrip betekent dat “een economi-
sche actor uit een ander land de 
mogelijkheid krijgt om de econo-
mie van een natie en diens toe-
komst te beïnvloeden en te contro-
leren. Daarom is (...) multinationali-
sering zeer vaak het onderwerp 
van economische protectie en van 
culturele/politieke nationalistische 
reactie geweest: vrees voor en 
oppositie tegen de aanwezigheid 
van ondernemingen in ‘vreemde 
handen’ en ‘buitenlandse investe-
ringen’ hebben tot voor kort altijd 
de massale of strategisch geko-
zen aanwezigheid van multinatio-
nale ondernemingen begeleid.” De 
drang naar verankering past volle-

dig binnen deze omschrijving. De 
huidige economie is volgens het 
rapport echter al een stadium ver-
der. De economie is nu gegloba- 
liseerd. “Globalisatie heeft betrek-
king op de veelheid van koppelin-
gen en interconnecties tussen de 
staten en samenlevingen die het 
huidige wereldsysteem vormen. 
Het beschrijft het proces waardoor 
gebeurtenissen, beslissingen en 
activiteiten in een bepaald deel 
van de wereld belangrijke gevol-
gen gaan hebben voor individuen 
en gemeenschappen in heel an-
dere delen van de wereld”. Het is 
dus een veel complexere ontwik-
keling die een natie-staat te boven 
gaat. “Het proces van globalisatie 
is het begin van het einde van het 
nationaal systeem als het alfa en 
omega van de door de mens ge-
organiseerde activiteiten en stra-
tegieën.” De Groep van Lissabon 
onderkent het belang van het na-
tionale beslissingsniveau, maar 
tegen sommige problemen, zoals 
milieu en economie is het niet meer 
opgewassen. “De toenemende 
globalisatie van de economie tast 
één van de grondbeginselen van 
de natie-staat aan: de nationale 
markt. De nationale ruimte wordt 
als de meest relevante strategisch- 
economische ruimte vervangen 
door de opkomende mondiale 
ruimte.” Binnen de Verenigde Na-
ties werd onderzocht of wereld-
wijde holdings zoals General Mo-
tors ook een zetel dienen te krijgen 
in de Algemene Vergadering. Dit 
toont het toenemend belang aan 
van dergelijke holdings.

Te laat
Kortom, de brochure prijst 

verankering aan, maar volgens

>
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Uitschieter

Go East!
Een Vlaams studentenproject in Roemenië

Sinds 1991 trekt een groep studenten uit Genten Leuven tijdens 
de zomermaanden jaarlijks naar een psychiatrische instelling in 
Gheja, Roemenië, om daar het personeel met raad en daad bij te 
staan en allerhande activiteiten te organiseren voor de 65 (manne-
lijke) patiënten.

In het begin stond het perso-
neel erg wantrouwig tegenover de 
rijke Westerse studentjes die hen 
even de les kwamen spellen. Zo-
doende organiseerden de studen-
ten vanalles voor ‘de mannen’, los 
van het personeel, met als gevolg 
dat na hun vertrek het leven weer 
in zijn oude passieve plooien viel.
Het tweede jaar probeerde men 
aan een vertrouwensrelatie met 
het personeel te werken; o.a. door 
meer te gaan luisteren naar wat zij 
zelf in gedachten hadden. Zo 
knapte men bedden op, maakte 
men opbergkistjes en is men be-
gonnen met de aanleg van een 
moestuin. Revolutionair voor het 
personeel was dat ook de patiën-
ten daarbij werden ingeschakeld. 
Van deze kerels zijn trouwens 
hooguit de helft psychiatrische 
gevallen, de overigen zijn mentaal 
of sensorisch gehandicapt of zelfs 
gewoon weeskinderen.

Give me smoke!

In de zomer van 1994 wachtte 
de studenten een verrassing: de 
moestuin was uitgebreid met een 
tabaksveld. “Die mannen roken «n

O

daar verschrikkelijk; ze roken alles ^ 

wat ze maar te pakken krijgen: °  

gras, blaadjes, gedroogd fruit en I  

gazettenpapier, en ze maken daar "

grote sigaren van,” vertelt Karen 
De Bruyne. Er werd ook een re-
servoir aangelegd om het water- 
probleem te verhelpen. Met de 
patiënten wordt in verschillende 
niveaugroepen gewerkt, afhanke-
lijk van wat zij kunnen. In de loop 
van deze 5 jaar werden ook enkele 
nieuwe mensen aangeworven, wat 
het werk van het sterk onder-

bestafte en overwerkte personeel 
enigszins draaglijker maakte. 
Gheja werd in vergelijking met an-
dere instellingen steeds wat 
stiefmoederlijk behandeld.

Op het thuisfront in België vin-
den er tweewekelijkse vergaderin-
gen plaats en worden er geregeld 
info-avonden georganiseerd over 
het Project. Verder zijn er werk-

groepen actief rond de inhoude-
lijke werking, de bekendmaking en 
de sponsoring.

Wat de toekomst betreft bena-
drukt Karen De Bruyne: “Wij wen-
sen zeker verder te werken in de 
richting van leefgroepen, om die 
mannen een volwaardig leven te 
geven; niet enkel hen bezig te hou-
den, maar ook zelfvertrouwen aan 
te kweken om hen terug zelfstan-
dig te maken. Op lange termijn 
willen we naar de gemeenschap 
toe werken, rond begeleid wonen. 
We willen onszelf overbodig ma-
ken.”

Malik

Requiem
Hetkultuurbuffetvan De Brug 

staat er al een tijdje verlaten bij.
'In Memoriam. Teken het rouw-
register', staat er te lezen. Stad 
Gent heeft nl. besloten de wer-
king van het buffet op te heffen 
en niet verder te subisidiëren, 
hoewel zij in 1991 samen met 
de RUG het initatief opstartte.

De studenten die het buffet 
openhielden zijn echter niet van 
plan bij de pakken te blijven 
zitten en vragen uw mening. 
Door het register te tekenen be-
toont u uw steun en kan er ge-
zocht worden naar een oplos-
sing. v&v

Vervolg van 
vorige pagina

Petrella is verankering gedemo- 
deerden biedt het geen antwoord 
op de huidige economische im-
passe. Niet de regering beheerst 
de economie (en kan verankeren), 
maar de economie beheerst de 
regering. Verankering in Vlaande-
ren komt veel te laat. We hebben 
de boot gemist...

Als we nu de handelscijfers 
bekijken, dan moeten we de 
globaliseringstheorie wat bijsturen. 
71% van de Europese handel ge-
beurt binnen Europa zelf en een 
zelfde fenomeen doet zich voor in 
Amerika en Azië. Er is dus eerder 
sprake van continentale blok-
vorming dan van globalisatie. De 
cijfers die in de brochure gebruikt 
worden om de verankering te ver-
dedigen, kunnen dus evengoed 
als kritiek gebruikt worden. Belgi-

sche maatschappijen (Generale, 
Tractebel, Powerfin...) worden niet 
leeggezogen maar worden ge-
woon ingeschakeld in een ruimere 
Europese structuur. Het kan voor 
sommigen een bittere pil zijn. Nu 
hebben we een Vlaams parlement, 
maar verankering zal een utopie 
blijven. Is dit een probleem? Neen. 
Eigen bedrijven zijn uiteraard niet 
te versmaden. Maar de Belgische 
staat kon al jaren geen eigen eco-
nomische politiek meer voeren. En

laat Europa de economische, de 
financiële, de militaire en de bui-
tenlandse politiek behartigen. Voor 
de regio’s is er nog werk genoeg 
inzake onderwijs, cultuur, sociale 
politiek en dergelijke meer.

De brochure ‘Verankering voor 
Beginners’ kan je bestellen bij de 
VVL, Zwijgerstraat 37, 2000 Ant-
werpen voor de prijs van 100 BEF.

Bernard Van Causenbroeck
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Kort!
Zowel de NMBS als de Stad 

Gent gaan dit jaar wat meer geld 
uit onze zak slaan: een Go Pass 
zal vanaf februari 1360 BEF kos-
ten (i.p.v. 1290) en het gebruik van 
de sportaccomodatie van de Stad 
Gent wordt vanaf 1 januari duur-
der. Goede voornemens noemen 
ze zoiets. $$$ De renovatie van De 
Brug gaat voorlopig niet door. Ze 
werd uitgesteld tot 1 januari 1997. 
$$$ Deze week kon elke student 
zijn fiets laten registreren in het 
Fietsatelier, Antonius Triestlaan 
12. Vergeten? Geen nood, elke 
dinsdag kan dit van 13u30tot 16u30 
en van 16u tot 19u. $$$ Onze 
universiteit pakte met een Eu-
ropese primeur uit. Ooit is aan 
onze Alma Mater het beton 
uitgevonden; nu specialiseren we 
ons in melkkoeien: Gentse on-
derzoekers zijn er in geslaagd de 
melkproducerende cellen van de 
koe in een proefbuisje samen te 
brengen met afweercellen en 
bacteriën. H ierdoor zou het 
onderzoek naar de uierziekten een 
stuk eenvoudiger worden. $$$ De 
faculteiten van de Rechten en van 
de Politieke en Sociale We-
tenschappen hebben er een 
cafetaria bij. Vorig jaar werd het 
VTB/VAB gebouw aangekocht en 
nu kan je er terecht voor een drank 
en een snack. $$$ Kennisweer-
baarheid. De term (begrijpt u wat 
er hiermee bedoeld wordt?) maakt 
duidelijk dat kennis snel veroudert. 
Daarom zal de KUL in de toekomst 
bij het uitreiken van een diploma 
een contract aanbieden dat de 
universiteit ertoe verplicht met een 
zinnig aanbod het diploma op peil 
te houden. $$$ Reeds negen jaar 
is in het UZ een team actief dat zich 
toelegt op de behandeling van 
transseksuele patiënten. Gedu-
rende die periode werden er 67 
meldingen genoteerd. Volgens 
dokter De Cuypere raakt ge-

slachtsverandering stilaan uit de 
taboesfeer.

$$$ GEZOCHT: redacteurs, lay 
outers, striptekenaars,... voor 
Schamper. Iedereen is welkom op 
de wekelijkse vergaderingen. Elke 
dinsdag 19u, Studentenhuis De 
Brug. $$$ Waarschijnlijk zal de 
universiteitsbibliotheek binnenkort 
langer geopend zijn, namelijk tot 
acht uur in plaats van tot zeven uur 
‘s avonds. De tijdschriftenleeszaal 
zal eveneens open blijven. Ook de 
bibliotheken in de Ledeganck en in 
de Krijgslaan krijgen langere 
openingsuren. $$$ En nog een 
nieuwtje: URGent start met een 
nieuw radioprogramma (elke 
donderdag van 20 tot 21 u, 107.5 
FM). In ‘Uw Rijk Kome’ wordt elke 
week een Bekende Vlaming op de 
rooster gelegd, deze week was dat 
Jan Hoet; vorige week was Guy 
Verhofstadt te gast. Staan nog op 
het programma: Louis Tobback, 
prof. Etienne Vermeersch, Bert 
Anciaux,... $$$ Zoals eerder al in 
Schamper te lezen was, is er een 
moratorium van kracht inzake het 
verbouwen van woningen tot 
studentenkamers. Binnen enkele 
weken zal de Dienst Stedebouw 
een wetenschappelijk onderzoek 
hebben afgerond, dat het stadsbe-
stuur als handleiding zal gebrui-
ken om bouwvergunningen voor 
kamerwoningen al dan niet toe te 
kennen. De studie zal bepalen hoe-
veel studentenkamers er per straat 
mogelijk zijn zonder overlast te 
bezorgen aan de buurt. $$$ Het 
Gents Universitair Toneel ‘Fils Fé- 
ministes’ brengt op 1 februari van 
20 tot 21 u het hoorspel ‘Paartijd’ 
van Fernand Handtpoorter op 
URGent (105.7 FM) in een regie 
van Mare Van Campenhout met 
de stemmen van Leen Herman en 
Malik Weyns. Tijdens het tweede 
semester werkt Fils Féministes aan 
een volgend hoorspel. Geïn-
teresseerden zijn welkom op maan-
dag 5 februari op twee hoog in De 
Brug om 20u.

BVC

Spuigat
Iedereen die met de fiets in 

Gent rondrijdt heeft ongetwijfeld al 
verschillende keren temaken ge-
had met een gfeografïsch niet on- 
belangrijkverschijnsel: Gentis niet 
vlak. En wat meer is, een aantal 
universitaire gebouwen werden pal 
bovenop de Blandijnberg ge-
bouwd! Men dacht zeker dat het 
wel 'leuk' zou zijn de studenten 

nog meer te verheffen boven het 
gewone volk (want waar staat 'de 

Vooruit', het symbool van de werk-

mens? Juist: aan de voet van de 

Blandijnberg), Dergelijke hoog- 
heidswaanzin is niet langer nodig 

en leidt tot de lichamelijke aftake-
ling van vele fietsende studenten: 
's zomers zwetend en met een 

rooie kop naar boven peddelend; 
's winters zich dampend ais een 

ouderwetse stoomtrein moeizaam 

omhoogheisend. Daarom zal ik 

eerstdaags een petitie opstarten 

om daar zou snel mogelijk iets aan 

te veranderen. Er zijn trouwens

verschalende oplossingen: 1) de 

rest van Gent enkele meters 

ophogen. 2) een soort van kabellift 
voor fietsers installeren op alle 

hellingen. Bovendien zouden er 
plannen bestaan om alle 

mobiliteitsproblemen op t e los-
sen, namelijk een supergroot ge-

bouw optrekken bovenop de 

Blancfijnberg waarin alle facultei-
ten worden ondergebracht. Hier-
door zal niemand zich nog naarbv. 
de Sterre of de Dunantiaan moe-
ten verplaatsen. En door het 
enorme gewicht van het gebouw 

zal de Blandijn zelf met enkele 

meters de grond inzakken. Twee 

vliegen in een klap dus.
Dan zullen er natuurlijk wel 

moderne, snelle liften in dat reus-
achtige gebouw moeten komen; 

maar dat is weer een ander pro-
bleem...

ei Loco

B iep!
Sedert enige tijd wordt in grootste bezwaar is de hoge kost-

Leuven en W aver geëxperi-
menteerd met de Protonbetaal- 
kaart. Deze kaart dient om kleine 
uitgaven (zoals de aanschaf van 
een brood, een krant, een busticket, 
een cola uit de au-tomaat...) te

prijs voor de winkeliers, die eigen-
lijk opdraaien voor de service die 
ze hun klant willen aanbieden.

De RUG ziet in het systeem 
evenwel een geschikt hulpmiddel 

om vrij snel statistieken op te
doen. Het verschil met het inge- 
burgerde Bancontact-systeem is 
dat de kaart naamloos is en dat je 
ze regelmatig moet bijtanken aan 
je lieve-lingsbankautomaat.

Niet helemaal veilig dus: een 
kaart die gestolen wordt, kan door 
de dader volledig opgebruikt 
worden zonder enige vervolging. 
Dit was voor de ontwerpers een

maken, en op die manier bij-
voorbeeld de menu’s van de 
studentenresto’s aan te passen aan 
de wensen van de klant.

Banksys, dat de kaart in om-
loop brengt, is van plan ze dit voor-
jaar aan een wijder publiek aan te 
bieden. Binnenkort kan jedus inde 
Overpoort een potje mayonaise 
betalen met je kaart. Of dit zonder

reden om het bedrag op een de extra vijf BEF die Bancontact 
Protonkaart te beperken. aanrekent kan gebeuren, is nog

Of het systeem in trek is, kan zeer de vraag, 
sterk betw ijfe ld worden. Het vinnie
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B eta

Als kernen zich splitsen...
Elk land heeft er een aantal: kernreactoren; de op dit moment 

meest rendabele energiebron in onze moderne, verspillende maat-
schappij. De RUG - als enige Belgische universiteit - beschikt sinds 
1967 over een eigen kernreactor voor wetenschappelijke doelein-
den.

De kernreactor van de RUG 
bevindt zich in de Proeftuinstraat 
in het Instituut voor Nucleaire We-
tenschappen (INW). Het lijkt op 
een nucleair instituut zoals in de 
films; imponerende gestreepte 
slagbomen en vergezellend wacht-
huisje geven het geheel op het

TOEGANG VERBODEN 
GEDURENDE DE WERKING 

VAN DE REAKTOR

eerste gezicht een streng voorko-
men. Professor Dams (al sinds 
enkele jaren verantwoordelijk voor 
de reactor) had evenwel helemaal 
niet het verwarde grijze haar dat 
kerngeleerden van elkaar schijnen 
te erven en evenmin een witte 
labojas. Nee: ook geen immens 
grote koeltoren w aaruit een 
dampend zog ontsnapt, geen 
mensengrote turbines die stoom

omzetten in elektriciteit; niets van 
dat alles: enkel een reactor met 
enige radioactieve staven die 
gebruikt worden om vaste stofmon- 
Stertjeste testen en te analyseren...

Prof. Dams openbaarde dat ook 
hij gekant is tegen Franse kern-
proeven. Maar “het is niet omdat je 
tegen vliegtuigen bent die bom-
men gooien dat je ook tegen de 
burgerluchtvaart iets moet heb-
ben”, voegde hij er wijs aan toe. 
Kernenergie is immers iets wezen-
lijks in onze samenleving. 60 pro-
cent van de Belgische elektriciteits-
voorziening is afkomstig van 
kernreactoren. Dat is niet niets; 
maar ook niet veel. Bij onze zuider-
buur, Frankrijk, ligt dat percentage 
nog hoger.

Dikke Mercedessen 
en schaalmodellen

De reactor aan de RUG wordt 
niet gebruikt voor de produktie van 
energie. Dat kan ook niet want 
daarvoor is hij niet krachtig ge-
noeg; het vermogen bedraagt on-
geveer 250 kiloWatt thermisch (ter 
vergelijking: de reactor van Doel 
heeft een vermogen van 1000 
megaWatt elektrisch, wat een fac-

Schamper zoekt
De pagina die je nu aan het lezen bent zal voortaan gewijd worden 

aan Beta-wetenschappelijkeonderwerpen. Om deze pagina te kunnen 
vullen is Schamper op zoek naar wetenschappelijke redacteuren. Ben 
je geïnteresseerd, spring dan eens binnen of laatje kop eens zien op 
onze redactievergadering (in het Schamperlokaal, elke dinsdagavond, 
19u). Ook als je strips kan tekenen, overweg kan met lay out of graag 
artikels schrijft, ben je welkom!

vinnie

tor 12.000 groter is). Het gebruik is 
dus zuiver wetenschappelijk: zo-
wel op industrieel, op geneeskun-
dig als op milieuvlak. Toepassin-
gen zijn bv. het detecteren van 
heel minieme gehaltes onzuiver-
heden in elektronische chips, het 
detecteren van lage concen-traties 
sporenelementen in mense-lijk 
bloed of het bepalen van de lucht-
verontreiniging.

Het spreekt voor zich dat de 
veiligheid in het labo centraal staat. 
Een sequens van sleutels zorgt 
ervoor dat misbruik van de kern-
reactor niet meer vanzelfsprekend 
is. Bovendien zijn er een aantal 
electronische veiligheidsvoorzie-
ning ingebouwd die de kernreactor 
tijdens zijn werking abrupt kunnen 
afbreken. Een heel paneel vol 
schakelaars, lampjes en meters 
zorgt daar voor. Op een aantal 
plaatsen wordt continu de stralings- 
dosis gemeten opdat de universi-
taire werknemers geen risico 
zouden lopen. De lucht die 
afgevoerd wordt gaat door lucht-
filters zodat de naburige bewoners 
geen last ondervinden van te 
gevaarlijke straling (zie kader). 
Bovendien wordt de hele installa-
tie voortdurend getest en onder-
houden en wordt de werking ervan 
gerapporteerd.

Het afval dat geproduceerd 
wordt, wordt netjes bewaard tot de 
nucleaire vuilnismannen uit Mol 
het -één keer per jaar- komen af-
halen. Dat zouden “niet meer dan 
een paar vuilniszakken” zijn aan-
gezien vooral kortlevende radio- 
isotopen worden geproduceerd 
met de reactor (hij is slechts 
werkzaam op dinsdag en donder-
dag).

Greenpeace

M ilieu-organisaties komen 
doorgaans gezwind tot het dwin-
gend besluit dat kernreactoren

overbodig zijn voor onze maat-
schappij. Onlangs nog stelde 
Greenpeace dat het energie-
verbruik drastisch zal dalen, zodat 
rond 2010 geen enkele reactor nog 
operationeel zal moeten zijn. Een 
controverse, zo lijkt het want 
“steeds meer apparaten hebben 
elektriciteit nodig” en “de populatie 
in China stijgt, waarom zouden we 
die mensen het gebruik van energie 
ontzeggen, omdat wij het hier ver-
knoeid hebben”. Bovendien zou, 
zelfs als men kernenergie zou af-
schaffen en vervangen door fos-
siele brandstoffen (die misschien 
minder schadelijk zijn), het vaak 
gevreesde broeikasteffect nog 
toenemen, en dan zijn we nog 
verder van huis. (vinnie)

Straling is een naar woord. 
Van zodra je het woord in de 
mond neemt gaat men lopen. 
Nochtans is de straling dié we 
opnemen niet alleen afkomstig 
van nucleaire installaties.

Volgens Nederlandse statis-
tieken zou slechts 0.01% van 
de straling die de mens opneemt 
afkomstig zijn van kernenergie, 
Het aandeel van kernproeven 
bedraagt slechts 0.3%. Het 
merendeel is afkomstig van de 
straling van gebouwen (radon 
en thoron): 41.1%. Daarnaast 
heeft de mens ook natuurlijke 
radioactiviteit in zich (15.2%).

De stralingsdosis die de 
mens mag opnemen wordt 
uitgedrukt inde Sievert-eenheid. 
Een normaal mens mag per jaar 
maximaal 5 miiliSievert (mSv) 
opnemen. Voor mensen die 
beroepsmatig met straling bezig 
zijn, wordt deze grens met tien 
vermenigvuldigd.

Vanaf een eenmalige dosis 
van4Svhebje 50 procentkans 
te sterven. 6 Sv is fataal.

vinhie

Pagina 11



Zet uw smoel op het Internet!
WWW, http en URL: als je deze woorden kan verklaren behoor je  

tot de echte. Of heb je het kadertje onderaan de pagina vooraf 
gelezen:-). Misschien kan je  zelfs al overweg mefbrowsers of andere 
Netscapetoestanden? Maar heb je zelf al een eigen Home Page op 
het Internet?

Studenten kunnen namelijk al 
een hele tijd een eigen Internet-
pagina aanmaken en openstellen 
voor een breder publiek. Nochtans 
maakt slechts een kleine minder-
heid van de RUG-studenten hier 
gebruik van. Men weet blijkbaar 
niet goed hoe er aan te beginnen; 
of men denkt dat het specialis-
tenwerk is. Niets is minder waar!

In de Verenigde Staten maken 
zelfs kinderen van twaalf hun eigen 
Thuispagina waarop ze hun adres 
en een korte beschrijving plaatsen. 
Waarom ook jij niet? Het staat 
chique tegenwoordig!

Om een eenvoudige pagina op 
te stellen moet je enkele een-
voudige beginselen kennen; een 
tite l van een pagina kan je

Digitale Wegwijzers
Aan de eerste bit rechts
Voor het Wereld Wijde Web 

(WWW) is een mooie toekomst 
weggelegd: er komen dagelijks 
nieuwe pagina’s bij die steeds 
meer mogelijkheden bieden en 
verleiden door blitse en hippe 
tekeningen. Een nadeel is echter 
dat je makkelijk kan verdwalen 
in dit gigantische Online archief.

Geen nood echter: zoals er 
voor het ordinaire telefoon-
verkeer gedrukte gele gidsen en 
inlichtingendiensten bestaan, 
zijn er ook knappe en handige 
zoekdiensten op het Internet. Die 
vind je door je Netscape snuf-
felaar te richten naar zoge-
naamde Web searchers.

Belangrijke zoekdiensten zijn 
ondermeer Lycos (h ttp :// 
www.lycos.com), Yahoo (http:// 
www.yahoo.com), enlnfoseek 
(http://www.infoseek.com). Deze 
diensten zijn gelocaliseerd in het 
buitenland. In Belgie staan 
ondermeer de Belgian Web

Servers (http ://m ailserv.cc. 
kuleuven.ac.be/belserv.html), 
Belgian Ad Valvas (h ttp :// 
w w w . p i n g . b e / a d v a l v a s ), 
Belgium  Online  (h ttp :// 
belgium.online.be) en WebRider 
(http://www.ping.be/webrider) 
ter beschikkking.

Meestal krijg je een pagina 
op je scherm afgebeeld met een 
blanco regel en een zoekknop; 
vul je zoekterm(en) in, druk op 
de knop en de zoekdienst doet 
de rest. Let wel, sommige 
diensten zijn soms overbezet 
zodat het een tijdje kan duren 
voor je een antwoord krijgt.

Op Schamper Online (http:// 
w w w . a d m i n . r u g . a c . b e /  
Schamper/Online) vind je een 
overzicht van een aantal zoek-
diensten die te vinden zijn op het 
net.

Zoek en surf!

vinnie

bijvoorbeeld instellen met de 
opd racht <title>d it is de titel </titl e>. 
Niks moeilijks aan toch?

Wie het wat groter ziet, kan een 
aantal foto’s (die ergens ingescand 
zijn) op zijn Home Pagina’s 
plaatsen. Dit gaat even vlot als het 
instellen van een titel. Andere 
opdrachten laten dan weer toe 
opsmuk en kleur van de letters te 
wijzigen. Hier alles uit de doeken 
doen, zou ons echter te ver 
brengen...

Om de beginneling op het 
goede pad te zetten, heeft het 
Academisch Rekencentrum een 
kosteloos rapport (nr. 95-06 “Web-
pagina’s creëren en beschikbaar 
stellen via allserv en eduserv; Een 
introductie”) opgesteld. Hierin staat 
alles wat u moet weten om ons wat 
meer te vertellen over jou en je 
bezigheden...

vinnie

Schamper 
op Internet:

waar en hoe?
Het is allemaal vrij simpel: 

zelfs zonder account kan je de 
home pagina van Schamper 
vinden. Je moet enkel een 
computerklas vande uniefzien 
te vinden en vam it het keuze-
menu Windows AtfCopstarten 
(meestal nr. 4). In Windows vind 
je dan het icoontje Netscape. Dit 
programma start je op en in het 
vakje tocatfoniypjehetScham- 
pér adres. (http://www.admin. 
rug.ac.be/Schamper). De muis 
helpt je dan verder in de 
zoektocht naar het Schamper 
Sleutelwoord.

Meer over dat Sleutelwoord 
in het artikel Win een tram op 
pagina 16.

tdk

Wat is WWW?
WWW is de afkorting van ‘World Wide Web’. Het World Wide Web 

(soms ook af gekort als ‘W3’), is een soort van immens grote 
bibliotheek, waar-in teksten, (bewegende) beelden en geluid op een 
voor de gebruiker transparante wijze samengevoegd zijn via het 
‘hypertext’-principe.

Hypertext betekent dat de tekst 
die je leest bepaalde onderlijnde 
woorden bevat die je, als je ze 
selecteert met je muis dooreropte 
klikken, doorschakelen naar een 
volgend document dat zelfs aan 
de andere kant van de wereld kan 
staan.

Een ‘Home Pagina'\s een veel-
gebruikt woord op Internet; het is 
de definitie voor een dokument op 
het WWW waarin bepaalde men-
sen of bedrijven zichzelf of hun 
diensten voorstellen. De plaats 
waar die home pagina’s zich 
bevinden worden aangeduid met

een URL ('Uniform Resource Loca-
tor’), die er uitziet zoals dit bijvoor-
beeld: http://www.admin.rug.ac.be/ 
Schamper

Dit is ook het adres dat je 
bovenaan in ‘Netscape’ invult om 
Schamper via Internet te lezen; 
want, om het WWW te consulteren 
heb je een zogenaamde ‘browser' 
nodig; Netscape is de meest 
gebruikte Windows-browser op dit 
ogenblik, en je vindt hem dan ook 
op PC’s van de universitaire PC- 
klassen.

vinnie

Pagina 12
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Striphelden met Aids
Voorzover ik weet zijn er in het Nederlands nog maar twee strips 

verschenen over de Aids-problematiek. Hetenealbum verhaalt over 
een hetero-koppel, het andere overeen homo-paar. Behalve toegan-
kelijke informatiebronnen zijn het vooral twee mooie en ontroerende 
liefdesverhalen, beide met een onvermijdelijk fatale afloop.

Hetero

Het album ‘Jo’ brengt de lief-
desgeschiedenis van 2 tieners, 
Jo(celyne) en Laurent, die elkaar 
leren kennen tijdens een concert 
van Laurents rockgroep. Het is 
liefde op het eerste gezicht. Toch 
zal die pas volledig openbloeien 
tijdens de daaropvolgende toeval-
lige ontmoetingen. Laurent is bang,

omdat zijn aan een overdosis ge-
storven broer Aids had. Jo stelt 
daarom voor samen een HlV-test 
te laten afnemen, om hem gerust 
te stellen. Jo blijkt echter seroposi-
tief te zijn. Dat komt hard aan. Haar 
ouders zijn onthutst, doch meer 
bezorgd om de goede naam van 
de familie dan om hun dochter. Jo 
besluit bij Laurent in te trekken. 
Vanaf dan gaat het langzaam maar 
zeker bergaf met Jo, de tedere

liefde waarmee Laurent en anderen 
haar omringen kunnen daar niets 
aan veranderen...

Het verhaal van Jo en Laurent 
is een heel menselijk en daarom 
ook meeslepend verhaal. Het Aids- 
thema vormt de rode draad, zon-
der dat de auteur belerend wil zijn; 
ook drugs en het conflict met de 
ouders komen uitgebreid aan bod. 
De menselijke relaties en karak-
ters worden grondig uitgewerkt. 
Dat alles in een realistische en 
typische Derib-stijl, dus met ruw 
en hoekig, maar prachtig teken-
werk. De kaders worden heel los-
jes over het blad geschikt, soms 
zonder omlijning en in elkaar 
schuivend. De personages breken 
vaak door de omlijning. Het wordt 
echter nooit chaotisch. Integen-
deel, de tekeningen winnen door 
deze vrijheid aan kracht.

‘Jo’ van Derib is een uitgave 
van De Stichting voor het Le-
ven. Antwerpen, 1991, 80 blzn. 
met een informatiebijlage over 
Aids.

Homo

'De verloren toekomst’ vertelt 
het liefdesavontuur van Tim en 
Peter, en handelt niet enkel over 
Aids, maar haalt ook in beperkte 
mate de homo-’problematiek’ aan, 
met name wanneer het onbegrip 
van de ouders van Tim tegenover 
zijn homoseksualiteit aan bod komt. 
Om hen te kalmeren en hun voor-
oordelen te ontkrachten, laat Tim 
een HlV-test afnemen: ook homo’s 
kunnen een duurzame relatie heb-
ben en niet alle homo’s hebben 
Aids! Hij wordt echter seropositief 
bevonden. Dat is een klap voor 
hem en voor zijn vriend Peter. Ze 
beleven nog een gelukkige tijd 
samen, hoewel het seksleven be-
koelt. “Wat eens zo belangrijk voor 
ons was, omdat we dan het aller-
dichtst bij elkaar waren, is nu een 
dodelijk wapen geworden. We le-
ven in een nieuw soort tijdreke-
ning, detijd na de Aids..." Maardan 
vertrekt Peter voor enkele maan-

den naar Amerika voor zijn werk. 
Zijn verblijf wordt nadien verlengd 
maar hij wordt geplaagd door ge-
mengde gevoelens: hij houdt nog 
steeds van Tim, maar kan het niet 
aan hem te zien aftakelen, hoewel 
hij weet dat Tim hem nodig heeft. 
Tim blijft dus alleen achter, maar 
leert dan Ulli kennen, die hem 
nieuwe moed inblaast en hem in 
contact brengt met andere men-
sen die aan Aids lijden. Ulli geeft 
hem liefde en steun tot het bittere 
einde.

Het hele relaas is diep mense-
lijk, met vooral uitgewerkte karak-
terschetsen van de hoofdperso-
nages. De teksten zijn sterk en 
compenseren ruimschoots de vrij 
eenvoudige, realistische tekenin-
gen. Daarbij is de inkleuring tamelijk 
vlak, met aarzelende schaduwve-
gen. Het verhaal is misschien iets 
te rechtlijnig, maar desalniettemin 
vlot opgebouwd en erg aan-
grijpend. Ook de ‘woordenloze’ 
laatste pagina is knap.

‘De verloren toekomst’ van J. 
Jónsson, A. Knigge en A. Goet- 
zinger verscheen bij Arboris. 
Zelhem, 1992, 60blzn.

Malik

Gedicht
Ze i$ nog steeds twee handen 
op één buik, alleen 
en hoogzwanger

Ze heelt geen kinderen, want 
de vader van haar mongooltje 
keek haar een uur lang strak 
aan en verdween. “Laat 
het sterven”, vroeg ze de dokter. 
"Geen nood mevrouw: tets dergelljks 
blijft echt niet Jeverf

en nu zit ze bier, bang
om door haar logge kreunen
koffie te morsen. Ze hoopt
dat ik haar buik ontbloot
en luister naar het schoppen
van haar vruchtwater
Om te zeggen dat hei goBd komt

David Bauwens 
2de kan. rechten

Bloed, zweet en fluweel
Al gehoord van Filip Vanlu- 

chene? In de Sint-Jacobsstraat 
te Brugge staat hij bekend voor 
z’n niet-alledaagse stukken. Zijn 
thuisbasis is De Korre, een klein 
theater dat de laatste jaren 
bekendheid verwierf door z ’n 
merkwaardig artiestenpalmares. 
Zo kennen we Bob De Moor 
(sinds z’n onvergefelijke mono-
loog ‘Olivetti 82’), Lucas Van- 
dervost en Dirk Buyse als de 
gezichten van ‘De Tijd’. Vanluche- 
ne zelf heeft in Brugge een 
fluwelen revolutie veroorzaakt op 
het gebied van het regieconcept. 
Stukken als ‘Casanova’ uit 1990 - 
een creatie voor De Tijd - en ‘De 
Rafaëls’ hebben het regis- 
seurstheater gerelativeerd en 
vooral het antieke theaterstuk kon 
op bijval rekenen bij Vanluchene 
en de mannen van De Tijd. Niet 
de historische interpretatie werd 
van hen verwacht, maar een 
levendige brok Grieks of Romeins 
marmer dat leeft en zweet. Dora 
van der Groen, De Tijd en van 
Vanluchene vullen elkaar aan.

Wie begin dit jaar ‘Metamor- 
phosen’ heeft gemist kan mi-

schien nog eens Ovidius herlezen 
maar heeft een onherstelbare fout 
begaan. Wil je je leven beteren 
ga dan ‘Montagnes Russes’ 
bekijken. De Tijd heeft, net als bij 
‘Metamorphosen’, zijn standaard-
cast ingezet. Dat zijn: voor de 
regie Lucas Vandervost, vorm-
geving Erik Lagrain en acteurs 
Tom van Dyck, Rita Wouters, 
JobstSchnibbe bijgenaamd ‘de 
mof’ en uiteraard het meester-
brein Dirk Buyse bijgenaamd "t 
kabouterke’, (vanwege z’n kleine 
ogen vermoed ik). Auteur van het 
stuk: Filip Vanluchene. Van 31 
januari tot 3 februari brengt de 
heilige drievuldigheid uit Brugge 
in de Vooruit een pijn lijke 
openbaring die je zelfs tijdens de 
heilige bloedprocessie niet 
ervaart.

Er bestaat een theaterboek 
van Vanluchene met de teksten 
van ‘Casanova’, ‘Hotel Terminus’ 
en ‘De Rafaëls’, voor slechts 300 
BEF. Een mooi overjaars Kerst-
geschenk te reserveren op 
nummer 050/231.62.86.

Haentje
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Duits Kerstmenu, Grieks nieuwjaarsfestijn
We hebben nog maar net ‘Die 

tote Stadt’van E.W.Korngold ach-
ter de rug of daar kwam 'Serse' op 
de proppen. Deze drie eeuwen 
oude barokopera van maestro 
Haendel, is een drie uur durend 
smulfestijn voor wie korte num-
mertjes lust. Het is een vocaal feest 
dat zo geornamenteerd is, zo ver-
moeiend omwille van z’n rijke men-
geling van zoete stijlen, dat de 
doorsnee luisteraar het te druk

Zerostudenten-
theater

Graag had ik eerst op een grove 
fout gewezen in het artikel 'Zero' in 
Schamper 334. De studenten die 
het stuk brengen ( de acteurs) zijn 
niet allemaal studenten Germaan-
se talen! Enkel Steven Hollanders 
uit de eerste kandidatuur Ne- 
derlands-Engels mogen we in dat 
vakje plaatsen, terwijl de in uw 
artikel geroemde en geprezen 
Nathalie d’Haeyere politieke en 
sociale wetenschappen studeert 
en de, net zoals Steven, niet 
vernoemde Gilles Weyns kunst-
wetenschappen en archeologie. Zo 
ziet u maar...

En verder: grammaticale blun-
ders?

*’Het stuk kan toch interessant 
kan zijn...’ (Twee keer het modaal 
hulpwerkwoord kan )

*’muftig stof’ (muffig) 
Inhoudelijke fouten, reacties, 

terechtwijzingen:
‘Waarom worden Eva Simon 

(mede-regisseuse) en voor-ge- 
noemde mannelijke acteurs niet 
vernoemd?

*’... een vrij middelmatige 
klucht...’. Waar haalt u het recht 
zoiets als een citaat van mij te 
schrijven? Denkt u nu werkelijk dat 
ik een klucht die ik zelf ‘vrij 
middelmatig’ zou vinden zou re-

heeft om nog met volle aandacht 
het verhaal te volgen. De donkere 
en spitse humor, de achtervolgin-
gen en intriges volgen elkaar zo 
snel op, dat deze voorstelling ach-
teraf een lege vlakte leek. Of moet 
ik zeggen: een zee van mensen. 
Drie bedrijven lang werdde opera-
liefhebber meegesleept doorheen 
de tuinen en prieeltjes van het ko-
ninklijke hof van Xerxes. Alles draait 
om de liefde van de koning voor de

gisseren? Ikdachtdatu als journa-
list de waarheid en alleen de waar-
heid zou verwoorden, maar door-
heen het gehele artikel geeft u een 
zeer persoonlijke wending aan al-
les.

‘ ’Bovendien moetje als student 
... op de zolders van de Brug’. 
Vanwaar deze impliciet pejoratief 
geladen uitlating? Ik dacht dat u er 
mij tijdens één van onze ge-
sprekken op had gewezen dat u 
niet graag over studententoneel 
schrijft omdat u geen advertentie-
blad wil worden en omdat u geen 
groffe kritiek wil te kennen geven 
tegenover ‘goede initiatieven’. En 
toch die pejoratieve lading...

‘ Verder bruist het artikel van de 
niet-ter-zake zijnde uitlatingen: 
‘...een droom voor toekomstige 
monologen’ Wat die monologen er 
bij komen te doen weet ik niet! Ik 
heb met u nooit over monologen 
gepraat! Een mooi staaltje su-
bjectieve ‘journalistiek’!

Jonathan Scheerlinck 
Eva Simon

Nawoord F. Haentjens: Over 
de “grammaticale blunders” wens 
ik niet uit te weiden: zorg er eerst 
voor dat uw eigen tekst er geen 
bevat. Over Nathalie beweerde ik 
zelf dat ze “met haar beklijvende

dochter van z’n veldheer. Helaas 
is ook Arsamene - de broer van de 
koning - verliefd op de dochter van 
veldheer Ariodate. Uiteraard zul-
len misnoeg-de, jaloerse persona-
ges de ver-meende of ware liefde 
trachten te verteren door het vuur 
van de vernieling. Liefde en ge-
weld waren hier een konings-kwes- 
tie die tot 14 januari in de Vlaamse 
Opera te horen en te zien zal zijn. 
Het was een unieke voorstelling

en enorme expressieve krachteen 
droom voor toekomstige monolo-
gen is”. Dat is mijn persoonlijke 
mening en ik heb nergens beweerd 
dat u die ook maar enigszins 
deelde. Verder meent u een impli-

omdat hier de grootste barok- 
specialisten werden samenge-
bracht. Vooreerst is er de dirigent 
Jos van Immerseel en het orkest 
Anima Eterna. De solisten zijn 
Marie Noëlle de Callatay en 
Gillian Webster, Mariana Cioro- 
mila en Ewa Podles. De regie is 
van de hand van Nicholas Hytner.

Dat alles was een omweg langs 
de Opera waard.

Haentje

cietpejoratie ve geladenheid te vin-
den in "... op de zolders van de 
Brug”. Ik bedoelde dit positief noch 
negatief: het is gewoon zo dat de 
repetitieruimte zich op de zolder 
bevindt.

Oorsmeer
Gele Zaal

Het Jeroen Ven Herzeele Trio speelt op vrijdag 2 februari in 

deGete Zaai. Jeroen VanHerzeefelsaxofoon), Peter Hert mans 

(gitaar) enStéphaneGallend (drums)brengen onsbet werk dat 
reeds te horen is op hun debuut-cd ‘At the Crossroads' die vorig 

jaar in november werd uitgebracht. Jeroen Van Herzeefe wordt 
beschouwd ais een toonaangevend figuur voor de jazz van 

morgen en is tevens de stichter en belangrijkste componist van 

dit gezelschap. Daarnaast is Peter Hertmans* ervaring met tal 
van jazzmusici enorm groot zodat ook zijn persoonlijke inbreng 

aanzienlijk is ,; De ongebruikelijke formule zonder bas zorgt 
ervoor dat de luisteraar een muzikaal avontuur vol risico's te 

wachtenstaat, Studerriendagonderwijsbetaten sfeehts25ö BEF 

örhdeze lyrischejazzmusidinvoileacöe temogen aanschouwen.

Cosmic Psychos

De driegraotsiegekkards van de Australische outjack vereren 
ons kléine tandje nog maar eens:me! hun knetterende en alles 
platwalsende bultdozerpunk. Op dinsdag 3Ö januari is de 
iDarriociazyifoe aan een grondige beurt. Steek alvast stopsels in 
uw orBn want ze zouden van al dat gewald wel eens kunnen 
dichtklappen. Hat vöorprogamma wordt, o ironie, verzorgd door 
The iMansons.

M ÊÊÈÊÊÊÊÊÊÊÊÈÊÊÊÊÊÊÈÊÊÈÊÊÊÊÊÈ

Lezersgrief
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Jade

Amerikaanse film (1995) van 
William Friedkin. Met Linda 
Fiorentino, DavidCaruso, Chazz 
Palminteri.

Deze erotische thriller heeft 
niets méér om het lijf dan hij laat 
vermoeden. De psychologe (Fio-
rentino), haar man de advocaat 
(Palminteri) en de procureur 
(Caruso) zijn jeugdvrienden en 
spelen de hoofdrol in deze smaak-
loze prent. Een rijke, excentrieke 
man wordt gruwelijk vermoord. Bij 
het onderzoek botst men boven-
dien op naaktfoto’s van de plaatse-
lijke gouverneur in volle actie met 
een luxe-hoer. Een delicate zaak - 
zeker in verkiezingstijd- die zich 
ontspint in allerlei onfrisse aanwij-
zingen. Wanneer uiteindelijk alle 
verdenking op de psychologe - 
Jade - valt, kijkt niemand nog ver-
baasd op, behalve de procureur. In 
een vorig leven was deze parel 
namelijk zijn vriendin.

Wat een kolkend erotisch drama 
moest worden, liep op een grote 
sisser af. Enkele wilde achtervol-
gingen en weinig gekruide seks-
scènes slagen er niet in de boel te 
redden. De pogingen van de regis-
seur om de kijker op een dwaal-
spoor te zetten, mislukken gran-
dioos. En ook de acteerprestaties 
vallen tegen: noch de taaie 
Fiorentino, noch Caruso komen 
geloofwaardig over. Deze film lijkt

dan ook eerder op een uitgerekte 
versie van New York Police Dep-
artment Blue: Caruso blijft aan zijn 
rol van agentje gekluisterd en lijkt 
er de eerste jaren niet uit te ont-
snappen. Joe Eszterhas had zijn 
scenario veel beterals k/adgbruikt. 
Het slot verbaast je in die zin datje 
verwachtingen blijken uitte komen. 
Een pluspunt is dat de film niet lang 
duurt: net wanneer je het op een 
lopen wilde zetten kan je de zaal 
gewoon uitwandelen... (Deca- 
scoop)

Nath

Angels and insects

Amerikaanse film van Philip 
Haas. Met Mark Rylance, Kirstin 
Scott Thomas, Patsy Kensit. 
Scenario van Belinda en Philip 
Haas, naar het boek ‘Morpho 
Eugenia’ van A.S. Byat.

1858*. Bioloog William Adamson 
belandt na 10 jaar onderzoek in 
het Amazonegebied op het land-
goed van de familie Alabaster. De 
heer des huizes is zelf amateur- 
bioloog en gedraagt zich als een 
ware mecenas: hij laat de na een 
schipbreuk totaal berooide William 
verblijven op zijn landgoed. De vlin-
ders, die William ginds met zoveel 
zorgvuldigheid bestudeerde, be-
ginnen ook in enkele buikjes te 
fladderen. Een dubbelhuwelijk blijft 
bijgevolg niet lang uit. William huwt 
de oudste en mooiste dochter.

Dope on Stage
1; Bootsy Collins: interga-

lactisch concert in de Vooruit en 
dé come-back van de eeuw

2. Compay Segundo y sus 
Muchachos: de meest stijivolle 
son en merengue band, aange-
voerd door de 88-jarige Cubaan 
Cotnpay Segundo. voor h et eerst 
in Europa. Gezien in De Media.

3. Orbitai: Bve-techno zonder 
scrupules als afsluiter van het 
campingfestival in Torhout.

4. Mad Professor: magisch 
tovenaar van beroep, omringd 
door een etnische smeltkroes van 
knappe meiden. Gezien in De 
Gilde.

5. Cheikha Remitti: de Alge-
rijnse grootmoeder van de ral liet 
De Media stoom af blazen en gaf 
later op het jaar nog eens alles in 
deGele Zaal.

KLy©

Gebonden aan vrouw en kinderen 
laat hij z ’n verdere expeditie- 
plannen varen en legt zich toe op 
de studie van een mierenkolonie.

Door dit gegeven wordt er een 
interessante dualiteit in de film 
geschapen die meerdere gelijke-
nissen aantoont tussen mens en 
dier. Jammer genoeg hebben we 
hier meer dan een uur moeten op 
wachten. Het eerste deel verloopt 
dus vrij traag en blijft enkel rechtop 
door de goede fotografie en en-
kele verdoken spelletjes met de 
combinatie woord-kleur. De film 
wordt interessant na enkele goede 
scenariowendingen. De preutse 
Victoriaanse fagade van het huis 
Alabaster is niet wat ze lijkt. On-
derhuids gedijen enkele perverse 
relaties die ooit zullen exploderen. 
Patsy Kensit (mevrouw Jim Kerr) 
tracht een poel van innerlijke te-
genstrijdigheden uit te beelden, 
maar dat lukt haar ook deze keer 
maar half.

Meer bevredigend zijn de pres-
taties van Kirstin Scott Thomas
(‘Four weddings and a funeral’) en 
Mark Rylance. Zij komen tenmin-
ste geloofwaardig over.

Het is een matige film die ge-
duld tot de laatste ronde vraagt om 
gesmaakt te worden. We hebben 
al iets beters gezien. (Studio 
Skoop)

Smoke
Film van Wayne Wang met 

William Hurt, Harvey Keitel, 
Forest Whitaker en Stockard 
Channing, 1.45'

Een moderne Monet fotogra-
feert elke dag op hetzelfde tijdstip 
en vanuit dezelfde hoek zijn tabaks-
winkel. Zo komt hij aan een mooie 
verzameling zwart/wit-foto’s, die elk 
een verhaal vertellen en de basis 
vormen voor de film. Een aantal 
kortverhalen kruisen elkaar in de 
winkel, die de ontmoetingsplaats 
bij uitstek is voor vijf personages: 
de baas van de winkel, zijn ex- 
vriendin die hem komt melden dat 
hij een aan drugs verslaafde zwan-
gere dochter heeft, een schrijver 
die de dood van zijn vrouw niet kan 
verwerken, een zwarte jongen die 
naar believen een andere identiteit 
aanneemt en op zoek is naar zijn 
vader en tenslotte de vader zelf die 
het verleden trachtte vergeten. Op 
den duur krijgen alle personages 
op één of andere manier met el-
kaar te maken. Daar wringt nu net 
het schoentje; het geheel komt een 
beetje krampachtig en gemaakt 
over. Niettemin is het een fijne film. 
(Sphinx)

Vos

JVD

Film op het Net
Nee, het gaat hier niet over 

Dracula’s die hun tanden uitnemen 
omdat u geen Filmnet-aansluiting 
heeft, maar overfilminformatie die 
u thuis gratis en voor niks kan 
bekijken op het Internet. Daar kan 
u de programma’s van de Gentse 
en andere Belgische filmzalen 
raadplegen, besprekingen lezen, 
foto’s bekijken of geluidsfragmen-
ten binnen halen.

De programma’s van de Kine- 
polisgroep (h ttp ://la rix .com /

kinepolis) en Sphinx en Studio 
Skoop (http://larix.com/interscoop) 
zijn up to date en goed opgebouwd. 
Ze bevatten ook verwijzingen naar 
andere plaatsen op het Net zoals 
bv. The Internet Movie Database 
(http://www.msstate.edu/Movies), 
een grote online filmencyclopedie. 
Studio Skoop heeft bovendien een 
eigen WWW pagina op http:// 
www. n etpoi nt. be/abc/skoop.

vinnie
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Tentoonstellingen- Toneel- Beurzen

NTG, Het Wijde Land, stuk van Arthur Schnitzler, 19, 20, 21, 24,
25, 26, 27, 28, 31 januari, 1, 2, 3, 4 februari.

Tinnepot, Het Gigliconcert, stuk van Tom Murphy, 26, 27 januari. 
Tinnepot, Veelvoud van Stilte, stuk van Wim De Nulf nr A. Baillon, 
19, 20 januari.
Vlaamse Opera,

Koninklijk Ballet van Vlaanderen, 23, 24, 25, 26, 27, 28 jan,
Musical The Sound of Music.

* vr 19 jan *

Rode Pomp

* za 20 jan *

Sneeuwconcert.
Liszt en Chopin. 

Nieuwpoort 59. 20u30.

Rode Pomp

* zo 21 jan *

Sneeuwconcert. 

Telemann, Händel... 20u30

Vlaamse Opera

* ma 22 ian *

Een reis door de wereld 

van opera en operette15u

VRG
J-L Dehaene

Nieuwjaarsreceptie met

Trefpunt
Jacobs 18, 21 u, gratis.
* wo 24 jan *

Vera Comans, Bij Sint-

VRG
* vr 26 ian *

Abituriëntendag

Politeia Galabal

Vlaamse Opera Luchconcert, 12u45, Händel.
* za 27 jan * *

Vooruit

* zo 28 jan .*

Zaïde, Kameropera 

Transparant, 20u.

Vooruit

* ma 29 jan *

Zaïde, Kameropera 

Transparant, 20u.

Trefpun

* di 30 ian *

Patricia Beyens, 
Bij Sint-Jacobs 18, 
21 u, gratis.

Politeia
* do 1 febr *

Bloedinzameling

Vooruit

* vr 2 febr *

Momentum

Blindman Kwartet, 20u.

VRG Galabal met Paul De 

Leeuw in het casino

Vooruit Momentum
Blindman Kwartet, 20u.

Win een tram

Neemt u ook soms de tram of de bus? Rijdt u ook wel eens zwart? 
Dan bent u tijdens de voorbije 2 maanden misschien wel op een 
controleur gebotst. De Lijn hield verscherpte controles en de 
reiziger zal het geweten hebben. Volgens De Lijn was het niet de 
bedoeling boetes binnen te rijven maar eerder te werken aan een 
bewustmakingspolitiek. Om u op het goede pad te brengen geven 
Schamper & De Lijn 20 stadskaarten t.w.v. 260 ballenweg. Meteen 
Lijnkaart kan u 10 dolle ritten maken op het Gentse stadsnet (tram 
én bus). Snel een (laat) nieuwjaarskaartje met daarop het Schamper 
Sleutelwoord (zie de verborgen boodschap in de tekst op onze 
home page: http://www.admin.rug.ac.be/Schamper/335) naar 
Schamper, Studentenhuis De Brug, St.-Pietersnieuwstraat45,9000 
Gent. Op de Internetpagina (pag. 12) lees je waar en hoe je onze 
home pagina kan vinden. Surfen maar...

tdk
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