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S la v is tie k
Beste redactie,
In Schamper 342 werden onder de
titel ‘Slavische Roddels’ de problemen in
de vakgroep Slavistiek en Oost-Europakunde blootgelegd.
Zonder te ontkennen dat er inderdaad
problemen zijn in de vakgroep, willen wij,
studenten Slavistiek, reageren op de aard
en de toon van dit artikel, dat op zijn minst
subjectief en onvakkundig kan genoemd
worden.
De auteur (‘in elk geval’) Devi heeft
maar al te zeer de woorden van zijn ‘bron’
voor waarheid genomen en heeft het vertikt
om nog maar een beetje aan ‘investigating
joumalism’ te doen. Indien hij dit gedaan
zou hebben, zou hij misschien te weten
gekomen zijn dat de wortels van de huidige
malaise veel dieper liggen, en dat de hele
problematiek slechts het topj e van de ij sberg
is. Bovendien zou hij misschien te weten
zijn gekomen dat er ook nog een tweede
versie van deze feiten bestaat. De eenzijdige
belichting die in het vorige Schampernummer te lezen stond geeft alleen een
vertekend beeld weer.
Indien Devi navraag had gedaan bij
studenten Slavistiek omtrent hun mening
over dr. V ladim ir R onin, m ogelijk
opvolger van Prof. V oordeckers en
m om enteel gastdocent, dan had hij
waarschijnlijk andere commentaren dan
‘zeer bekwaam’ en ‘compromisfiguur’
moeten neerschrijven.
Al dan niet doelbewust zijn uit dit
artikel ook een aantal andere hoofdrolspelers
weggelaten. Het is niet aan ons deze namen
te vermelden, maar men kan zich afvragen
waarom dit gebeurd is.
Bovendien wordt door de auteur de
benoem ing van de huidige assistent
Russisch in vraag gesteld, als zou deze
dankzij ‘vriendjespolitiek’ zijn functie
hebben gekregen. Niet alleen is het onfair
van de auteur (of liever: zijn ‘bron’) om de
assistent in kwestie bij deze zaak te sleuren,
men kan niet anders dan vaststellen dat hij
werd benoemd op grond van volledig
objectieve normen, zoals onder andere zijn
grondige kennis van het Russisch en zijn
pedagogische vaardigheden.
Wij stellen ons vragen bij de
bedoeling van een artikel als dit. Ook het
tijdstip van het verschijnen ervan (nl. vlak
voor de definitieve benoeming) is hoogst
m erkw aardig. Wou Devi met een gedateerde- primeur naar buiten komen, na
het aanhoren van de toch wel verrassende
verklaringen van zijn bron? Of is het

allemaal minder onschuldig dan het lijkt,
en is dit artikel - buiten medeweten van de
auteur en Schamper - een zet in het
schaakspel vanwege de ‘bron’, met de
bedoeling schade te berokkenen aan
welbepaalde actoren in de laatste fase van
de benoemingsprocedure? Is Schamper dan
misbruikt? Het lijkt er wel op.
Toch appreciëren wij de manier
waarop ook Schamper zijn waardering voor
de hele ‘story’ laat blijken, nl. door het
artikel een titel als ‘Slavische Roddels’ te
schenken... Dag Allemaal is zo oprecht nog
niet!
Welgemeende groeten
studenten Slavistiek
(volgen vijftien handtekeningen van
studenten Slavistiek)

Naschrift
De bedoeling van een artikel kan
legio zijn. Wetende dat onze informatie
verre van volledig was, werd toch geopteerd
voor publicatie daar het onze taak leek de
malaise die al een tijdje in de faculteit
heerst, aan alle studenten kenbaar te
maken. Om nog meer gezichtsverlies te
vermijden, moest nu wel ingegrepen
worden, en dat kan nooit slecht zijn. Dat
de bron gepoogd heeft Schamper te
gebruiken lijkt ons nu wel zeker, maar
onze titel zou de aandachtige lezer toch
enigszins moeten in staat stellen de
beweringen in een ju iste context te
plaatsen. Ten slotte moet gemeld dat de
datum van verschijnen zonder enige
bijbedoeling is gekozen.
Devi

P rotonopolie
In De Morgen van zaterdag 16
novem ber staat een artikel over de
problemen met het Protonsysteem aan de
RUG. Er wordt o.a. vermeld dat een deel
van de Gentse studenten zich helemaal niet
akkoord kunnen verklaren met de plotselinge putch gepleegd door de Generale Bank
en het rectoraat. De reactie van Pascal
G oethals vind ik zeer terecht. Het
Protonsysteem is niet zoals het zich
voordoet: een efficiënt betaalmiddel. Het is
BIG BROTHER.
Het ligt duidelijk in de lijn van de
tactiek gevolgd door het rectoraat (vooral

prof. Vermeersch) de laatste jaren. Na de
tuchtmaatregel vorig jaar, die iedere student
verplicht in de pas te lopen, krijgen we nu
ook een electronisch systeem waarmee de
academische overheid steeds overzicht heeft
op alle betaalactiviteiten van de studenten:
restaurant, copies, telefoon. Een regelrechte
inbreuk op de privacy is dit. Maar ja, in een
maatschappij waarin de rijkswacht zonder
problemen een permanent gegevensbestand
van een bevolkingsgroep van een half
miljoen mensenkan bijhouden, de toelating
krijgt tot pro-actieve ingrepen, en steeds
gewelddadiger optreedt op stakingen en
studentenbetogingen, is dit misschien niet
eens meer te verwonderen.
PROTONOPOLIE: Wat met de vrije
keuze ? Het ligt in de bedoeling om ALLE
kleine betalingen via Proton te laten
verlopen.
De greep van de banken op ons leven
wordt weer een beetje steviger.
Stijn De Vuyst
(online lezersgrief)

HCr

KEL.DÊX ifd

O nline op zoek
n a a r een k o t
In de laatste editie van Schamper
wordt in het artikel ‘Digitaal kot’ met de
woorden “De Tobias De Pessemier touch?”
gesuggereerd dat de overzichtelijkheid van
de site van de Dienst Huisvesting (en de
volledigheid ervan) alleen op mijn naam te
schrijven is. De naam Geert Vernaeve had
in het artikel niet mogen ontbreken. Hij
stond in voor het razendsnelle programma
dat de databank beheert en doorzoekt. En...
zonder de waardevolle suggesties van o.a.
Carla Verhaegen was deze site nooit zo
uitgebreid geweest. Ere wie ere toekomt.
Tobias De Pessemier
ïc U tk jjm ltf

VGK rea g eert

Reactie op h e t a kkoora C olla-ziekentondsenartsensyndicaten

Met verontwaardiging hebben wij,
studenten geneeskunde van de verschillende
Vlaamse faculteiten, kennis genomen van
het recente akkoord tussen ministers Colla
en De Galan, de artsensyndicaten en de
ziekenfondsen. Hierin werd namelijk
ondermeer afgesproken om vanaf 2004 het
aantal afgestudeerde artsen dew elke
“toegang krijgen tot de bijzondere
beroepstitels” te beperken. Praktisch houdt
dit in dat men na zeven jaar studeren geen
RlZIV-nummer zou krijgen en dus zijn
klinisch beroep niet zou kunnen uitoefenen.
Iets wat voor ons totaal onaanvaardbaar is
en blijft.
De gedachte is nochtans niet nieuw,
al jaren gaan er stemmen op om het aantal
studenten geneeskunde te beperken omwille
van het overaanbod aan artsen dat zou
bestaan (wij willen even vermelden dat
voor België weinig studies bestaan over dit

deze adviezen en het uiteindelijk gestemde
decreet merkten wij nog enkele discrepanties op. Zo biedt dit decreet onvoldoende
garanties op een degelijke evaluatieperiode
en wordt geen melding gemaakt van een
verpleegstage.
Concreet betekend dit dat voor een
richting die toch vrij strikt beroepsoriënterend is (m.a.w. weinig uitwijkmogelijkheden: research, maatschappelijk gezondheidswerk en preventie), mensen die zeven
jaar tijd, geld en energie in hun studie
hebben gestopt, met een diploma in de hand
alsnog uit de boot dreigen te vallen. Het
moge dan ook duidelijk zijn dat zo’n
contingentering voor ons strikt onaanvaardbaar blijft. We kunnen ons ook vragen
stellen over het cijfer dat minister Colla
vooropstelt. Waarop is het cijfer “700
afgestudeerden per jaar voor heel België”
gebaseerd? Voor zover wij weten heeft

"Wij betreuren ten zeerste dat aldus onderwijsbelangen worden geofferd aan het corporatisme van
onze toekomstige collega’s."
plethora). Evenveel jaren leverde deze
discussie niets concreets op. Tot minister
Colla vorig jaar de idee lanceerde om een
beperking in te stellen, een “contingentering”, van het aantal afgestudeerde artsen
dat hun beroep daadwerkelijk zou kunnen
uitoefenen. Dit alles zogenaamd als stok
achter de deur om de gemeenschappen
(ministeries van onderwijs) ertoe aan te
zetten om ook aan de instroom een beperking
te organiseren. Ondanks luid protest van de
studenten werd het principe aanvaard als
onderdeel van de Sociale Wet. Belangrijk
is dat deze kaderwet onder voorbehoud
werd goedgekeurd, nl. dat hij pas in voege
zou treden als de gemeenschappen niets
zouden ondernemen om de instroom te
beperken. Van de zijde van het Ministerie
van Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap kwam hierop al snel een reactie: er
werd een “technische commissie” in het
leven geroepen, bestaande uit professoren,
studenten en vertegenwoordigers van de
politieke overheid, met een louter adviserende rol naar minister Van den Bossche
toe. Deze commissie legde haar besluiten
in mei vorigjaar bij de minister neer. Tussen
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minister Colla zich vooral gebaseerd op
twee studies, uitgevoerd door één van zijn
medewerkers (sic), waarin vooral de
feminisatie van het artsenberoep en de
demografische veroudering in rekening zijn
gebracht. Er zijn echter nog vele bepalende
factoren (verandering van werkpatroon,
stijgend belang van nascholing en overleg
tussen artsen, mondiger worden van de
patiënten, evt. aankomende nadruk op
preventieve geneeskunde, eventuele
invoering van echellonering, en nog vele
andere
Het valt bovendien op dat binnen het
akkoord, dat woensdag 27 november 1996
tussen Colla-De Galan, artsensyndicaten
en ziekenfondsen bereikt is, de maatregelen
omtrent deze contingentering tot in de details
uitgewerkt zij n. Wat de structurele ingrepen
in de gezondheidszorg zelf betreffen, blijft
het al bij al bij een intentieverklaring, waarbij
het plots heel wat moeilijker blijkt om ook
hieromtrent even concrete afspraken te
maken. Zo lezen we dat de uitwerking van
de pensioneringsmaatregelen wordt doorverwezen naar de planningscommissie

(waar artsenbonden volgens een oeroude
verdeelsleutel1- waar blijven de verkiezingen? - een machtige lobbygroep vormen).
Ook afspraken omtrent een taakverdeling
tussen huisartsen en specialisten (lees:
echellonering of getrapte gezondheidszorg2)
worden naar de nog op te richten “Wetenschappelijke Raad” doorgeschoven. We
reageren met een zekere terughoudendheid
op een conclusie van het akkoord waarin
gesteld wordt dat in ruil voor een indijking
van het aantal artsen (dit is heel concreet
uitgewerkt), ook de huidige artsen zelf een
inspanning (deze blijven helaas heel vaag)
hebben geleverd. Tenslotte laat het een
wrang gevoel na dat net nu er najaren heen
en weer gepalaver, op iets meer dan een jaar
tijd een aanzienlijke weg is afgelegd naar
een aanvaardbare toelatingsproef, de
drukkingsgroepen oordelen dat er nog wat
extra druk op de ketel dient gezet. Door de
uitstroom al voor de mensen die volgend
jaar aan hun studie beginnen drastisch
(uiteindelijk 3603ipv. ongeveer 650RIZIVnummer voor Vlaanderen) te beperken,
probeert men immers de minister van
onderwijs te verplichten om volgend jaar
ook aan het begin van de opleiding
dramati sch het mes te zetten in de kandidaten
voor de studie geneeskunde. En dit m et een
p ro e f die nog in haar kinderschoenen zal
staan en onvoldoende op haar relevantie
getoetst zal zijn. Als dit ingangsexamen in

V laanderen meer dan 360 studenten
doorlaat, betekent dit (al s de contingentering
er doorkomt) dat men in het jaar 2004 met
een groep mensen zal zitten waarmee niet
geweten wat aan te vangen. Wij betreuren
ten zeerste dat aldus onderwijsbelangen
worden geofferd aan het corporatisme van
onze toekomstige collega’s.

Wim Duthoy, persattaché VGK

' Deze verdeelsleutel werd in 1963 bepaald en
bleef sindsdien ongewijzigd. Dit heeft tot gevolg dat een
artsensyndicaat als het BVAS, die voornamelijk
specialisten vertegenwoordigd, een enorme inspraak
hebben in medicomut (RIZIV) en aanverwante
instellingen
2 Dit houdt een geheel van maatregelen in
waarbij de patiënt op financiële wijze gestimuleerd
wordt om pas langs de huisarts naar een specialist te
gaan.
3Dit zijn zowel huisartsen als specialisten

200 iaar oïïëwëT:
Hortus Gandavensis
Gentse P
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200ste verjaardag

Sinds, en mede door, de Franse
Revolutie beschikt Gent over een Plantentuin. Onder het bekende motto ‘Liberté,
Egalité, Fratemité’ werd het hele onderwijs
gereorganiseerd, niet alleen in Frankrijk
maar ook in de veroverde gebieden. Het
‘Directoire’ van 1795 bepaalde dat er in elk
Frans departement een ‘Ecole Centrale’
opgericht moest worden. Bovendien moest
aan elke school een bibliotheek en een
botanische tuin verbonden zijn. Als locatie
koos men aanvankelijk de geconfisceerde
gebouwen en tuinen van de Baudelo-abdij
in Gent. In 1797 opende de Plantentuin
daar voor het eerst zijn deuren. Zeven jaar
later kwam de tuin bij Consulair Decreet in
handen van de stad Gent en nog eens dertien
jaar later, in 1817, kreeg de kersverse Gentse
Universiteit de tuin onder zijn beheer. Een
kleine honderd jaar later kwam het tot een
verhuizing door plaatsgebrek en door de
toenemende vervuiling door de omringende
textielindustrie. Sinds 1903 vond de
Plantentuin een onderkomen naast het
Citadelpark, op de hoek van de Krijgslaan
en de K.L.Ledeganckstraat, de huidige
locatie. Het serrecomplex werd uitgebreid
in 1933 en in 1972 werden de huidige serres
in gebruik genomen. De vernieuwde
buitentuin dateert van 1981.
Naar aanleiding van het 200-jarig
bestaan geeft de Plantentuin een prachtig
geïllustreerd gedenkboek uit. In dit boek
wordt de historische evolutie van de
Plantentuin geschetst en geeft men een
grondig overzicht van de Plantentuin zoals
hij er nu bij ligt.

Het openluchtgedeelte
De plantentuin herbergt een waardevolle collectie in- en uitheemse gewassen
en planten. De hele verzameling is opgesplitst in twee delen: het openluchtgedeelte
en de serres. Op een oppervlakte van 2,75
ha kan men in de buitentuin niet alleen
tussen talrijke inheemse planten wandelen,
in het Arboretum groeien bomen uit heel
Europa, Amerika en Azië. Net voorbij de
Rotstuin, de ideale voedingsbodem voor
vegetatie uit verschillende gebergtes, vinden
we geneeskrachtige planten die gegroepeerd
zijn volgens hun gebruik. Op grote rode
etiketten staat hun genezende werking te
lezen: stimulerend, kalmerend, koortswerend,... Nuttige, ‘industriële’ planten
zoals verf-, kleurstof- en vezelplanten
groeien net voor het Palmarium.

.;: Wie dit jaar zelf een plantje wil
kweken om zijn familieleden eens
met een origineel nieuwjaarsgeschenk te verblijden, kan zijn
licht eens opsteken in de Gentse
Plantentuin. Wat dacht u van een
Glycinepergola, een struikpioenof
een Jojobaplant? O f had u liever
iets groten : een YuccaElephantes
o f een bananenboom? De Gentse
Plantentuin kweekt het allemaal,
met een ervaring om u tegen te
zeggen.

De serres
Het serrecomplex beslaat 4.000 m2
en bestaat uit een tiental serres : de
Victoriaserre, de Tropische en de Subtropische Kas, de cactus-en succulentenserre,
de Varenkas, de Bromeliakas en enkele
proefserres. In de diverse serres zijn de
planten meestal gegroepeerd qua soort of
qua familie. Zo zijn er in de Victoriaserre
allerlei soorten aronskelken te bezichtigen
uit verschillende delen van de wereld: Oost-

India, de Filippijnen, Mexico, Brazilië.
Naast bloemrijke flora groeien in het
equatoriaal klimaat van deze serre nog tal
van eetbare gewassen zoals suikerriet,
ananas- en kokosbomen, apenootstruiken,
gember en koffieplanten. Bij elke plant of
boom prijkt er een bordje met niet alleen de
Latijnse benaming en het land van herkomst
maar ook interessante weetjes over gebruik
of productie en mythes of legendes over tal
van planten. Zo zou bv. de ananas zijn
Engelse naam te danken hebben aan zijn
vage gelijkenis met de dennekegel (Pinus),
wat leidde tot ‘pineapple’ in het Engels en
‘pina’ in het Spaans. Citrusgewassen,
theeplanten, olifantsoren, rubberbomen en
apebroodbomen uit de Tropische en de
Subtropische kassen maken alvast onderbewuste verlangens wakker naar broeierige
brousses en al dan niet bewoonde supertropische eilanden. Misschien nog een idee
voor een nieuwjaarsgeschenk?
D e P la n te n tu in is vrij to e g a n ke lijk
o p w e rk d a g e n tu ssen 9u. en 17u. en
tijd e n s h e t w e e k e n d va n 9u. to t 12u.

W a rd a l (b ro n : f o l d e r P la n te n tu in )

Tekenlabo
protesteert
'Vierde gedwongen ve rh u izin g is e r tëvëël aan "
Het tekenlabo brengt sinds 1992
jonge universitairen samen om twee maal
per week hun artistieke talenten te
ontplooien. In drie uur durende sessies
kunnen deze creatievelingen hun teken-,
schilder-, en andere beeldende talenten
verder ontwikkelen onder professionele
begeleiding. Vorig jaar telde het tekenlabo
ongeveer 90 cursisten. Het cijfer voor dit
jaar is nog niet bekend omdat de werking
nog maar van start ging half oktober en er
half november al problemen rezen rond de
lokalen. In het vierjarig bestaan van het
labo is er al evenveel keren verhuisd: van
het Rommelaere Instituut en de St.Pietersnieuwstraat naar Korte Meer 5, en
uiteindelijk naar Korte Meer 11, hun
recentste locatie. Nu moeten ze nogmaals
halsoverkop verhuizen doordat hun lokalen
vroeger dan voorzien ingepalmd worden
door het decanaat van de Pol. & Soc.
O pvallend snel trouw ens: daags na
kennisname begonnen al de werken in de
Korte Meer 11. Dit werkt niet alleen zeer
ontmoedigend, het wordt ook onmogelijk
om een jaarwerking - of zelfs maar een
semesterwerking - op te zetten. Het geplande
multimediaproject, waarbij de eigenlijke
ruimte in de kunstwerken geïncorporeerd
zou worden en vice versa, valt voorlopig in
het water. Uit protest tegen deze gedwongen

J | ! | ! RUQ promoot cultuur maar |
vindt het heet wat moeilyker om ij
permanent lokalen ter beschikkingte stellen. Het teken labo moet
voor de vierde maal in vier jaar
ij tijd verhuizen„Datditnietnaarde
d n is vande cursisten en de leraar
lieten zij merken met een aantal
1 ludieke protestacties,
verhuizingen organiseerde het tekenatelier
twee ludieke acties.
Eerst werd een ‘fax-actie’ op touw
gezet: bij alle diensten op het rectoraat, bij
alle faculteiten en bij de regeringscommissaris rolden er achtereenvolgens een
‘exploratie’, een ‘explo(ra)tie-’ en een
‘explosie’-fax uit het toestel. De eerste
bestond telkens uit een tekening van een
cursist met een citaat van een kunstenaar
zoals bv. Picasso’s uitspraak :”Kunst is een
vorm van oproer”. De tweede en de derde
fax zorgden daarna voor iets meer
opheldering.
Bij de tw eede actie trok het
tekenatelier naar de hal van het rectoraat
voor een spontane verhuizing. Een 20-tal
cursisten installeerden zich in dit bolwerk
van de Gentse universiteit, gewapend met

C o lo fo n

Scham per is het kritische en onafhankelijke
studentenblad van de Universiteit G ent, De
redactie bestaat uit vrijwilligers en kom t elke
dinsdag samen om 19u op volgend adres:

H oofdredacteur

Pascal G oethals
Eindredactie:

I|o m p e Decker
Redactie:

Scham perredacüe
Studentenhuis De Brug
St.-Pietersnieuwstraat 45
9000 G ent
tel. en fax: 09/264.70.87
E-mail: Scham per@ rug.ac.be

Lezersbrieven zijn welkom , liefst op diskette.
Naamloos is prullenm and. Verm eld ook
studierichting, ja a r en contactadres, O p

;|o m De Decker, M aarten De G endt, Evelien
d e Kiezel, M elanie De Vrieze, Pascal Goethals,
«ben Lammertyn, Kris Lippens, Sandy Panis,
Bernard Van Causenbroeck, Nico
Vandenabeele, David Van Der Looven,
Karlieri Vanhoonacker, Leen van W elden,
W endy Van Wynsberghe, Andy Verm aut,
Anneleen Waterloos, Malik Weyns, Frederik
W lem arck, Samira Wymeersch

grondig gem otiveerd verzoek laten w§uw
naam weg. Lezersbrieven dienen betrekking

Agenda:

te hebben op de studentenproblem atiek en
de RUG in het algem een o f artikels si
Scham per in het bijzonder. De redactie
behoudt zich het recht voor om ingezonden
stukken verkort w eer te geven, at om
technische redenen niet te plaatsen,
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O p la g e :

4000 exem plaren, gratis verspreid in alle
faculteiten, resto's en homes van de' RUG
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w w w .adm in.rug.ac.be/S chanper
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potlood, verf en borstels, om er een korte
sessie modeltekenen te houden.
Logistiek beheerder van de Gentse
Universiteit, Dirk Mangeleer, voorzag het
tekenatelier opnieuw van een tijdelijk
onderdak: St.-Pietersnieuwstraat 37. Dit is
echter slechts een voorstel, definitieve
oplossingen zijn er evenwel nog niet, aldus
de heer Mangeleer en de rector. En dan
nog een voorstel op papier, want dit pand
verkeert niet alleen in een zeer bedenkelijke
staat (zo moet de eerste verdieping betreden
worden ‘op eigen risico’), het kan ook maar
gebruikt worden “tot wanneer de RUG
besluit deze ruimtes aan te wenden voor
andere doeleinden” . Plannen voor de
gebouwen zijn er trouwens al: extra
auditoria, een nieuw studentenrestaurant,
parkeerplaatsen,... Alleen de concrete
uitwerking ontbreekt nog.
Het tekenatelier dringt er daarom bij
de Universiteit op aan om te zoeken naar
een permanente locatie. Enkele lokalen in
het Rommelaere Instituut, Jozef Kluyskensstraat 25, zouden een mogelijke vaste stek
zijn.
Wardal

T o ta a lsp e kta ke l
d o o r G eneeskunde
Op 18 december bieden tachtig
geneeskundestudenten,professoren
en UZ-personeelsleden een totaalspektakel aan met muziek, sketches
en dans in de Groene zaal van SintBavo ten voordele van ‘Kom op
tegen kanker’.
De muziekvoorstelling wordt
geleid door professioneel dirigent en
componist Filip Martens en ook de
decaan van de Geneeskunde zal van de
partij zijn. De studenten hebben zelf een
popgroep die menig nummer ten berde
zal brengen. Verder is er ook blues, jazz,
klassieke muziek, operette en musical
(een stukje West Side Story om precies
te zijn). Dit alles met een koor, orkest en
enkele solisten.Tussen de muziekstukken
voorzien de deelnem ers artistieke
sketches en dans.
De voorstelling heeft plaats om
20 uur in de Groene zaal op de hoek van
de Lange B oom gaardstraat en de
Seminariestraat. Kaarten kosten 500 BEF
voor genummerde en 350 BEF voor
ongenummerde plaatsen. Deze zijn te
bestellen bij Samar Hatem op het
nummer 221.66.96.
KL

Recht tot
Antwoord
B etreft: a rtik e l in Scham per 341:

“NSV ‘C harm e’-o ffe n s ie f’

Geachte redaktie,
Het is geen gewoonte van ons te
reageren op tijdschriftartikels over ons maar
U maakt in uw artikel een aantal fouten die
wat ons betreft roepen om een rechtzetting.
Vooreerst is er de nogal bizarre
stelling dat de NSV een seksistische
vereniging zou zijn terwijl U in uw inleiding
vermeldt dat U onder onze grijze petjes ook
een aantal meisjes ontwaarde. De NSV kan
er zich op beroepen dat 30% van de
bestuursleden in Gent meisjes zijn en
evengoed hun woordje kunnen plaatsen in
ons bestuur. De theorie als zouden wij
vrouwen zien als een veredelde huissloof is
hier weerlegd.
Verder somt u een aantal gebeurteni ssen op waar de NSV er slecht uit zou
moeten komen. Enig kommentaar. Vooreerst het Stuc: U stelt dat het een NSV’er
was die een Leuvens student aanviel en
verminkte. De rechter gaf U ongelijk: de
Leuvense N SV -praeses, die hiervoor
verantwoordelijk werd gesteld, werd vrijgesproken. Een aantal andere gebeurtenissen
zijn kompleet verjaard.
Een belangrijke gebeurtenis is de rel
rond de Blandijn op 9 november 1992. U
stelt dat de NSV in de aanval ging. Wij
houden het bij het tegendeel en er zijn
getuigen die dit hebben bevestigd, zelfs
tegenover de MLB. Die laatsten hebben die
getuigenissen echter nooit willen opnemen
in hun brochure tegen ons. Wij bleven
echter met vragen zitten: sinds wanneer
lopen studenten met een megafoon in hun
boekentas? M ogen die ongegeneerd
studenten uitdagen? Nadien kwam de
kampagne goed op gang: een student die
een klap zou gekregen hebben van een
NSV’er was al halfdood. Dat amper twee
weken ervoor NSV’ers van krakers, op
bevel van toenmalig MLB-leider Jan
Hey tens, klappen kregen, petten afgenomen
werden en een volle doos pamfletten in de
brand zagen gaan vond niemand van enig
belang.
Wat men ook nooit van belang bleek
te vinden waren de geregelde aanvallen en
vernielingen aan ons lokaal ‘Vlaams Huis
De Roeland’. Het aantal kasseistenen en
plavuizen die door de ramen gingen zijn
respectabel in aantal. Verder moet ons van
het hart dat ‘De Roeland’ geen café van het
Vlaams Blok is, maar een tehuis aller
Vlamingen. Iedereen is welkom, maar de
Volksunie legde haar leden een bezoekverbod op. Tot voor een paar jaar zaten alle

Vlaams-nationale studentenverenigingen in
het Vlaams H uis, maar de eeuw ige
vuilspuiterij in linkse kringen werd ook hen
te veel. Voor alle duidelijkheid: het Vlaams
Blok huurt een verdieping voor hun
provinciaal sekretariaat en verder gaat de
zaak niet. Alle Vlaamsgezinde verenigingen
en partijen kunnen de zalen huren aan
dezelfde voorwaarden. Wij denken er niet
aan het Vlaams Huis te verlaten, wij kennen
de waarheid rond de zaak. De rest laat ons
koud.
Over de kontakten van de NS V heeft
U nog het een en ander te leren: wij
onderhouden kontakten met Were Di en
Voorpost, en zijn gelukkig daar vrienden te
hebben, maar Viking Jugend en de WACL
zijn ons onbekende organisaties. Odal is al
een tiental jaar ontbonden. Kontakten met
het National Front en de British Movement
stellen wij geenszins op prijs: wij kanten
ons al jaren tegen de Britse bezetting van
Noord-Ierland, waar deze verenigingen
achter staan. Ik hoef er U ook niet aan te
herinneren dat de aanhangers van die
groupuskules op de vooravond van de
Ij zerbedevaart van 1994 de Voorpost-avond
aanvielen en twee zwaargewonden achterlieten, waaronder de toenmalige praeses
van NSV-Antwerpen. Leuke vrienden
houden we er op na. Trouwens, wie is dat
oud-lid uit Brugge? Iemand die zelf
kontakten onderhield met die klubjes? Dat
zal wel de reden zijn waarom die zich ‘oudlid’ noemt.
Wat betreft Frank Vanhecke en
Filip Dewinter: er zijn vele NSV’ers die
aktief zijn in de niet-partijpolitieke Vlaamse
Beweging. De NSV heeft trouwens nooit
een afdeling gehad in Brugge. Het betreft
de Vlaamse Scholieren Aktiegroepen, later
het Nationalistisch Jongstudentenverbond.
Die organisatie staat volledig onafhankelijk
van de NSV. Dat wij leden hebben op
belangrijke posten in de politiek stoort ons
niet. Zolang zij het aangegane engagement
tegenover de NSV en de ideologie, die
Fadikaal nationalistisch is trouw blijven.
Dat wij opkomen voor ‘kollaborateurs’ is
ten dele waar: wij komen op voor hen die uit
Vlaamsgezindheid de stap zetten van een
openlijk anti-Vlaams en belgisch kader naar
een beter Duits kader. Dat zij hier gevangen
werden geven we grif toe. En wat betreft de
holocaust: wat het nationaal-socialistisch
regime voor verborgen hield voor zijn
bevolking, wist men in Vlaanderen ook
niet. Het bestaan van eksterminatiekampen
werd pas in 1944 op de BBC bekend
gemaakt. Koncentratiekam pen waren

bekend: vele Vlamingen hadden er de tijdens
de Eerste Wereldoorlog in verbleven in
Nederland en over een massale sterfte is
vandaag helemaal niks bekend. Voor U
verwijst naar het verleden, let op het kader.
Wij komen niet op voor de ekonomische
kollaborateurs. Hoeft trouwens niet: die
werden door liberalen en socialisten uit het
dolgedraaide gerecht gered. En dat wij niet
gesteld zij n op de linkerzijde is geen geheim,
maar zijn zij zoveel vriendelijker?
De teneur van uw artikel is bijzonder
eenzijdig: alleen de NSV is gewelddadig.
Ik moet U wijzen op het MLB-geweld. Bij
protesten tegen de NSV-betoging in Gent
in 1995 werden stellingen van de halfvastenfoor afgebroken om de politie te bekogelen,
in Leuven werd in 1996 een rijkswachtofficier enkele weken werkonbekwaam door
een in het gezich gegooid bierglas van een
MLB-tegenbetoger. U geeft toe dat de MLB
ook niet vies is van geweld: als ze in een
auditorium mogen oproepen tot geweld
tegen NS V-toehoorders, waar gaat dat heen?
Vorig jaar konden ze het nog wel. Op een
zogezegd amnestiedebat in de Rechtsfakulteit in december 1995 werden NSV-leden,
waaronder ook meisjes, buitengemept. De
mobiele politie vond het nodig tussenbeide
te komen. Om de NSV de schuld te geven
werd dan maar een brandblusser leeggespoten in de gang van de Universiteitsstraat.
Ook hun houding in de betogingen rond het
arrest Connerotte was beangstigend. Geen
verantwoord organisator zet scholieren aan
tot dergelijke risicovolle daden. Ik vraag U
een voorbeeld waar de NSV dit gedaan
heeft. En toch blijft de MLB zonder
problemen zetelen in het PFK. De andere
ekstreem-linkse groepen hebben zich al
jaren niet meer laten gelden maar blijven
toch zonder problemen subsidies trekken.
Werk voor een kritisch redakteur?
Mogen wij U trouwens vragen om
enige informatie in te winnen als U nogmaals
een artikel over ons schrijft? U hoeft
hiervoor geen Hitler-groet te brengen of U
te beladen met haken- of andere kruisen
maar gewoon vragen aan de toog van het
Vlaams Huis. Wij zijn steeds bereid om U
de nodige informatie te bezorgen.
met Vlaams-nationale en studentikoze groet,
D ieter Van Parys
Praeses NSV-Gent 1996-1997

Het naschrift van de betrokken
redacteurs vindt u op de bladzijde
hiernaast.

N a s c h rift
1. Dat er meisjes zijn in de NSV
betekent nog niet dat het programma ook
vrouwvriendelijk is. Zo bestaat bij voorbeeld
ook de islamitische geloofsgemeenschap
of de katholieke kerk de helft uit vrouwen,
maar of ze daarom minder seksistisch zijn,
is een andere vraag.
2. Wij hebben ook nooit beweerd dat
de Roeland het café is van het Vlaams Blok,
enkel dat het provinciaal hoofdkwartier er
gevestigd is - wat u ook bevestigd. Het is
trouwens opvallend dat - hoewel officieel
steeds ontkend - in de feiten de band tussen
extreem-rechtse groeperingen en het VB
op zijn minst zeer innig is. Het door u
vermelde “partijloze” NJSV-Brugge heeft
zijn secretariaat op hetzelfde adres als het
VB-Brugge. Uw blijkbaar hechte vrienden
van Voorpost fungeren vaak als ordedienst
van het VB, ex-voorzitters van Voorpost
zijn nu prominente VB’ers: Roeland Raes,
Frangis Van den Eynde en Rob
Verreyken. Op de NSV-mars in Leuven
konden we ook (alweer) F. Van den Eynde,

Wim Verreyken en Joris Van Houthem
opmerken. Toch zeer toevallig allemaal?
3. In Scham per 300 werd een
uitgebreid verslag gemaakt van de rel rond
de B landijn op 9/11/92, w aarin de
verantw oordelijkheid voor de rellen
effectief bij de NSV wordt gelegd. Wij zien
geen reden om dit artikel in twijfel te trekken.
Schamper 300 verdween trouwens op
mysterieuze wijze massaal uit de verdeelbakjes. Als u ze allemaal uitgelezen heeft,
wilt u zo vriendelijk zijn ze ons eens terug
te bezorgen - indien ze ook niet in asse zijn
opgegaan?
4. Wat betreft het debat n.a.v. de
zaak Laplasse vorig jaar: deze mensen
werden niet buiten gemept, maar buitengezet, met reden. Zij wisten immers niets
beter dan de panelleden voortdurend te
kleineren en uit te schelden, wat noch door
de panelleden zelf noch door het publiek
geapprecieerd werd. Zo zeiden Johan
Anthierens e.a. dat de sfeer hen deed denken
aan de jaren ’30, waar democratische
debatten eveneens onmogelijk werden
gemaakt. Toen aan verscheidene aanmaningen om de voornaamste beleefdheidsregels
in acht te nemen geen gevolg gegeven werd,

werden de aanwezige NSV’ers inderdaad
verwijderd. De politie was aanwezig, maar
is niet tussenbeide gekomen. Met betrekking
tot de betogingen rond het arrest Connerotte
zijn er ons geen incidenten gemeld, niet op
naam van MLB of een andere linkse
groepering. Wat noemt het NSV dan
beangstigend ? Scholieren, studenten en
arbeiders die op straat komen en hun
ongenoegen uiten i.v.m. de gang van zaken?
Beangstigend democratisch.
5. Ook wij betreuren de oproep tot
geweld van o.a. MLB. Maar wie nu het
gewelddadigst is, that’s hardly the point, en
meer een vraag waar dolgedraaide macho ’s
zich mee bezighouden. Dat de NSV niet
door het PFK erkend wordt, zal wel zijn
redenen hebben, en is onze verantwoordelijkheid niet. Aan het VUB werd
overigens de erkenning van de NSV
ingetrokken wegens het in elkaar meppen
van toenmalig Sociale Raad-voorzitter
Geert Baetens.
6. Mogen wij ten slotte er ook op
wijzen dat verjaring niet betekent dat de
feiten niet gebeurd zijn. U ontkent ze
blijkbaar ook niet.
DS

Afdanken, afdankten,
_____afgedankt.________
P rollen lopen voorlopig nog geen gevaar
Aangezien professoren tot 1985
tuchtreglement heeft dus geen enkele
i i In de Standaard van 30 oktober schreef Guy
werden benoemd door de Koning en
juridische, afdwingbare kracht.
nadien tot 1991 door de Minister van :Tegenbos dat Vlaamse professoren niet kunnen
Intussen is het universiteitsdeOnderw ijs , kon hun eventuele worden a f gedankt wanneer ze- bijvoorbeeld niet creet van ’91 o.m. gewijzigd bij
afdanking in theorie enkel geregeld up-to-date zouden zijn, onvoldoende zouden onderwijsdecreet 7, van 8 juli 1996
worden door een apart Koninklijk of presteren o f zwak onderzoek zouden afleveren. waarin Artikel 63 voorziet dat de
Ministrieel Besluit.
Nadar aanleiding vast dit artikel informeerde Vlaamse Regering een regeling kan
Er werd immers in de wetgeving Schamper zich bij de coördinator van de dienst opstellen omtrent het tuchtreglement.
Het blijft echter wachten op het
geen afdankingsprocedure opgeno- zelfstandig personeel: Edmond De Meester.
men. Oorspronkelijk behoorde de
decreet van 1991. Tuchtregelingen zouden
afdanking van professoren niet tot de
uitvoeringsbesluit. Zolang dit er niet is
bevoegdheid van de Raad van Bestuur.
dan volgens het Rekenhof dan ook bij
kunnen professoren niet worden af gedankt.
decreet moeten worden vastgelegd. Het
AV
Sedert het onderwijsdecreet van 1991 neemt
de uni versiteit autonoom personeel in dienst
en stelt de Raad van Bestuur dus zelf
professoren aan. In het verleden zijn er
Zoals u kunt zien is deze Schamper in een nieuw kleedje geperst. Onze man van
nooit problemen geweest inzake afdanking,
de lay-out heeft er dan ook vele slapeloze nachten voor over gehad om er iets toonbaars
omdat de betrokken personen altijd zelf
van te maken en wij vinden dat het resultaat er mag zijn. Maar... een nieuwe lay-out is
ontslag namen of hun pensioen aan vroegen.
niet af zonder een aangepast nieuw logo. En daarom doen wij een beroep op U, beste
De Raad van Bestuur heeft in z’n
lezer.
zitting van 24 mei 1994 een tuchtreglement
Jazeker, iedereen is vrij om zijn inspiratie bot te vieren en zijn eigen Schamperlogo
goedgekeurd voor de leden van het
op papier (of op diskette) te zetten en ons die te bezorgen. Alle ideeën, vormen en
zelfstandig academisch personeel (ZAP).
probeersels zijn welkom (PageMaker, Quark Express of Photoshop).
Het voorziet als uiterste sanctie de eventuele
De beste inzending wordt niet alleen op onze cover geplaatst, zodat eeuwige
ontzetting'uit het ambt. Het leek nu
roem u ten deel valt, u kan er ook nog iets mee winnen: een cadeaubon van 500 BEF bij
theoretisch mogelijk om professoren te
FNAC! U mag er dus best wel wat werk insteken. Ook is iedereen vrij om zijn mening
ontslaan. Het statuut van het zelfstandig
te geven over de nieuwe lay-out: aan-, op- en bemerkingen zijn steeds welkom.
academisch personeel is vastgelegd in het
Inzendingen naar Schamper, St.-Pietersnieuwstraat 45, 9000 Gent.

Loco logo
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De Proton-soap
W hat the h e il is g o in ’ on?
Onder de titel “Proton-problemen
aan Gentse un iversiteit”. berichtte De

Morgen op 16 november over de consternatie rond het elektronische betaalmiddel. Zo
schijnen in de resto’s de protonmachines
regelmatig te blokkeren. Volgens Logistiek
Beheerder Dirk Mangeleer is dit onvermijdelijk, aangezien de RUG zijn protontoestellen niet op een gewone telefoonlij n maar op
een intern netwerk heeft aangesloten. Dat
systeem zit echter nog vol met bugs, zodat
het nog een aantal maanden zal duren
vooraleer het feilloos kan funktioneren.

Toch protonopolie?
Eén welbepaalde zin uit het artikel
sprong ons in het oog, een “citaat” van Dirk
Mangeleer. “In de mensa ’s kan voorlopig

nog cash betaald worden, m aar in de
toekomst zou ook dat verdwijnen, vindt
Mangeleer. ‘D at zou veiliger en rationeler
zijn. (...) Alle restaurants volledig met
proton uitrusten zou ideaal zijn, m aar een
ideaal wordt zelden bereikt, nietw aar?’”

De RUG voert de protonkaart
in, en men zal het geweten hebben!
In Schamper 340 kon u reeds lezen
hoe de Universüeit een flater sloeg
door de verdeling van de kaart aan
één bank - de Generale « uit te
besteden. Intussen blijkt dat ook het
protonsysteem zelf met defekten te
kampen krijgt. En de vrees voor het
protonopolie blijft rondwaren...
Mangeleer: “Dat kan zijn, maar ik
kan daar geen uitspraak over doen,
aangezien ik geen informatie heb over de
concrete situaties.”

Smart Card
En hoe zit het inmiddels met het Big
Brother-vraagstuk? Zoals u weet was het
de bedoeling dat het nummer van de
protonkaart gekoppeld werd aan het
stamnummer van de student. Op die manier

Mijnheer Mangeleer?

Mangeleer: “Schrijven ze dat? Dat
heb ik nooit gezegd! Ik sprak in de
voorwaardelijke wijs: ‘Mocht alles louter
met proton werken, dan zou het veel veiliger
zijn, aangezien er geen baar geld meer
getransporteerd moet worden.’ Men heeft
blijkbaar mijn woorden verdraaid.”

Er is dus geen sprake van dan men
in de toekomst enkel met proton zou
kunnen betalen?

Mangeleer: “Daar kan ik u niks
over vertellen omdat ik dat niet weet. Ik
weet enkel wat men mij vertelt, namelijk
dat men zoveel mogelijk tracht protontoestellen bij te plaatsen waar er reeds andere
staan, op zijn minst in de nabije omgeving.”
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Dat is niet waar: oude telefoons
met kaart o f muntjes worden vervangen door proton-exemplaren!

Hoffman: “Neen, wij werken nog
steeds aan een datamodel. Om eerlijk te
zijn: het proton-systeem is reeds verouderd
nog voor het goed en wel ingevoerd is.
Momenteel wordt er gebrainstormd over
een veel breder systeem, waarover we ook
contacten onderhouden met Banksys. Het
is voorbarig om nu reeds te voorspellen wat
het wordt, maar er wordt gedacht aan een
soort sm a rt c a rd . Dit is een soort
multifunktionele kaart: naast een betaalfunktie in de aard van de huidige protonkaart, zou de smartcard ook een personaliseringsfunktie voor administratieve doeleinden krijgen.”

En dat betekent?

Hoffman: “Personalisering houdt in
dat de kaarthouder enerzijds herkend wordt
als lid van de RUG (wat bv. in de resto’s de
kontrole vergemakkelijkt of u 50 fr.
distributierecht moet betalen of niet),
anderzijds bevat de kaart ook een kode van
enkele persoonlijke gegevens, zoals uw
rolnummer, uw studierichting, enz. Dit
m aakt niet alleen statistisch e dataverzameling mogelijk, maar de kaart kan
ook gebruikt worden door studenten zelf,
dmv een eigen pincode, voor administratieve verrichtingen, zoals inschrijving voor
examens e.d. Wanneer de kaart kan gebruikt
worden op terminals, verspreid over de
RUG of op het internet, betekent dit een
enorme administratieve ontlasting, en een
grote stap vooruit in de informatisering van
de Universiteit. Nogmaals: dit is slechts
toekomstmuziek. ”

Wordt in die smart card meteen
ook de studentenkaart geïntegreerd?

Mangeleer: “Daar is vandaag geen
sprake van.”

Hoe zit het met de telefoontoestellen? Op sommige plaatsen in de
universitaire gebouwen zijn enkel nog
protontelefoons te vinden, zonder een
toestel met muntjes o f telecard in de
nabijheid. ”

Hoe dat zo? Zijn de plannen
afgevoerd?

Proton blijft een geliefd betaalmiddel.
wou de RUG statistisch e gegevens
verzamelen over het consumptiegedrag van
studenten. De studenten zelf zien dat
evenwel niet zitten: het systeem zou kunnen
misbruikt worden om de handel en wandel
van iedere student afzonderlijk na te gaan.
De C oördinator van de dienst
Administratieve Informatieverwerking,
Ghislain Hoffman, verheldert: “Dat was
inderdaad onze bedoeling, maar uiteindelijk
is het er toch niet van gekomen. Er is geen
koppeling gekomen van het stamnummer
aan het nummer van de protonkaart, al was
dat oorspronkelijk zo gepland. Op dit
moment gebeurt er niks met proton, er
worden geen gegevens mee verzameld.”

Hoffman: “Neen, dat is vooralsnog
te duur. Voorlopig blijft uw studentenkaart
een aparte kaart.”

En wat met de privacy van de
studenten ? Kan men met zo }n systeem
niet elke student afzonderlijk volgen?

Hoffman: “Het systeem wordt zo
ontworpen dat studenten niet individueel
geregistreerd kunnen worden, enkel
onpersoonlijke statistische data. Er kan
enkel nagegaan worden wanneer en welke
verrichting gedaan wordt, niet wie ze
verricht. Dat garandeer ik u met de hand op
het hart! Aan de Universiteit heerst géén
Big Brother!”

Laat het ons hopen...

MDG

Royaal Kort
Voorwaar een koninklijke Schamper! Ook wij zijn zeer vereerd met het
bezoek van onze geliefde prins Laurent de
Saksen-Coburg Gotha - die zoals we
allemaal weten ‘iets’ met honden heeft aan de faculteit Diergeneeskunde. Deze
faculteit en bijhorende dierenkliniek werd
op 23 oktober plechtig geopend in
aanwezigheid van Ministers Luc Van den
Bossche, Wivina De Meester en Zijne
Koninklijke Hoogheid. % % % Over prins
Laurent gesproken: van het G entse
stadsbestuur kregen we het bericht binnen
dat schapen, geiten en hertachtigen die ouder
zijn dan zes maand voor 15 december
geoormerkt moeten worden. Alle dierenvriendendaarheen. Meerinfo: 09/225.03.89
% % % Onder het motto “Inteelt schaadt”
blijven we nog even op het koninklijk paleis:
op vrijdag 13 en zaterdag 14 december
vindt een w interm eeting plaats rond
fertiliteit, dit in de RUG-aula (Volderstraat
9). E-mail: orgamed@club.innet.be of bel
02/582.08.52. % % % En nu we toch in
bronstige toestanden terecht gekomen zijn:
volgens gynaecoloog Paul De Sutter van
het UZ is het vruchtbaarheidshormoon
gonadotrofme slachtoffer geworden van het
eigen succes. Ons land kampt namelijk met
een groot tekort van dit hormoon, nu dit zo
veelvuldig gebruikt wordt bij de behandeling van onvruchtbaarheid. Spitant detail:
gonadotrofmes worden uit urine gewonnen.
% % % Dieren, urine,... het is tegenwoordig
allemaal de schuld van Dutroux. Prof. Brice
De Ruyver is aangeduid als deskundige in
de onderzoekscommissie Dutroux, die als
taak heeft wat dieper te graven in deze
actualiteitsgebeurtenis en hoe het onderzoek
is verlopen. % % % Even ludiek: de
studentenfanfare Ghendt vierde onlangs
haar 25-jarig jubileum. Zoals iedere echte
Vlaamse fanfare vullen zij hun tijd met
drinken, en ook spelen op cantussen,
galabals en andere studentvriendelijke
activiteiten. Dat waren we bijna vergeten.
%%% Frederik Haentjens, in een vorig
leven ooit nog medewerker van Schamper
en momenteel hoofdredacteur bij Radio
URgent, hoopt met de studentenradio dit
jaar een nieuwe start te nemen, dit met meer
“kwaliteit en deftige muziek”. De etheriaanse capriolen van URgent (105.7 FM) kunt u
weekdagelijks aanhoren tussen 7 en 9 en
vanl9tot22u. % % % O udew ijn in nieuwe
zakken: de Raad van Bestuur heeft op 20/
11 beslist dat er mogelijks wel eens een
nieuw auditorium zou kunnen gebouwd
worden, evenals een nieuwe resto ter
vervanging van resto De Brug. En als er een
datum naar voor moet geschoven worden:
het zal niet vóór het jaar 2000 zijn. % % %
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van de resto Overpoort. % % % Er is een
De zaak Aga (de studentenvertegeneeuwling gevierd in Gent, nl. de Economie.
woordiger die uit de kas van het VTK
Klein begonnen in 1896, met welgeteld 1
gestolen had en nu verdwenen is - Dutroux
student, is de richting Economie uitgegroeid
pleit onschuldig) krijgt een staartje. Na
tot een kleine duizend studenten. Maar de
juridisch onderzoek meent het rectoraat dat
eeuwling weet niet van ophouden, en plant
nieuwe verkiezingen de enige correcte
zelfs een onderwijsver-nieuwing: stages in
manier is om een vervanger aan te duiden het laatste j aar, nieuwe onderwij smethoden
of willen ze alleen de net-niet verkozen
(o.a. kleinere groepen) en nieuwe doelstelMLB’er buitenhouden? Op 26 februari
lingen: bevorderen van het vermogen tot
moeten we dus weer naar de stembus om 1
analyseren en synthetise-ren, alsook
nieuwe studentenvertegenwoordiger in de
problemen bekritiseren en creatief oplossen.
Raad van Bestuur te kiezen. Om de kosten
Nog even en de Economie is een artistieke
te drukken zal er ditmaal geen schriftelijke
richting. % % % Voorde vroege vogels: de
uitnodiging gestuurd naar iedere student,
fietsherstelplaats breidt uit. Behalve elke
maar zal de oproep ad valvas uitgehangen
middag van 12 tot 14u kan men er nu ook
worden. % % % Quajuridische kennis sloeg
terecht op m aandag-, woensdag- en
de univ onlangs ook de bal mis toen men
een zinken afdak liet plaatsen bovenop
de platte betonnen luifel van het
HIKO. Het gebouw is evenwel een
beschermd monument en derhalve
moet voor een dergelijke herstelling
een bouwaanvraag gebeuren en dit
had men niet gedaan. Na protest van
de vzw Interbellum werd het zinken
afdak maar weer verwijderd. % % %
In de moederschoot van de univ werd
onder bezieling van prof. Dirk
Matthijs een vzw Kinderhartstichting
opgericht. Deze vzw stelt zich als
doel de bevordering van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van
kinderen met een hartafwijking,
alsook de medische opvang en zorg
voor het kind, onderzoek en studie en
het organiseren van wetenschappelijke, informatiserende activiteiten
daaromtrent. Het bescherm-comité
bestaat uit Wilfried Martens, rector
Jacques Willems, vice-rector Etienne Vermeersch, ex-burgemeester
Prins Laurent drinkt een glas water.
Gilbert Temmerman, minister van

Staat W illy De Clercq, Denis
Clem ent en Jules Leroy. Info: 09/
240.35.84. % % % Na het verdrag van
Maastricht hebben we nu ook het akkoord
van Breda. Vlaanderen en Nederland willen
in de toekomst komen tot een beter verdeling
van het studie-aanbod voor de geesteswetenschappen. Wat kan betekenen dat bv. een
richting in de geesteswetenschappen niet
meer in Vlaanderen zal georganiseerd
worden, maar enkel in Nederland. Of
omgekeerd. % % % Voor de 48e keer
kwamen 27 Vlaamse studentenclubs bijeen
om de studentikoze bezetting van het
G ravensteen in 1949 te herdenken.
Traditioneel wordt dit gevierd (met veel
Rodenbach) op het Kramersplein, maar dit
jaar kregen ze daarvoor geen toestemming
van het stadsbestuur. Uiteinde-lijk werd
dan maar uitgeweken naar de fietsenstalling

vrijdagm orgen van 8 tot 10 u. De
fietsherstelplaats vindt men aan de zijingang Sint-Hubertusstraat van de Blandijn.
% % % En de winnaars zijn ... Mogen
binnenkort een Wiskundig Vademe-cum
onder de kerstboom leggen : Claudia
Eeckhout (Lovendegem), Sandra Vandewiele (Aalter). En het Wetenschappelijk
Vademecum mag ingepakt worden door:
Fran^ois Paelinck (Zele) en Jan Lammertyn (Gent). Onze exclusieve CD-ROM met
de UCBRL gaat geheel en al naar Ernst
Buyl (Destelbergen). Af te halen op de
Schamper-redactie, elke dinsdagavond rond
19u, of waag uw kans en kom op een andere
keer eens langs.
Nico
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PGS lost
Vlaams
anker
P lant G ehetic Systems in D uitse handen
De voorgeschiedenis
PGS ofte Plant Genetic Systems is
een biotechnologisch spin-off bedrijf van
de Gentse Universiteit. Het heeft ongeveer
een 140-tal werknemers en is gevestigd in
het RUG-gebouw in de Plateaustraat. PGS
werd in 1982 opgericht met ongeveer 10
miljoen BEF afkomstig van het Vlaamse
durfkapitaalfonds GIMV (Gewestelijke
Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen). Aan de oorsprong van PGS lag het
wetenschappelijke pionierswerk van de
(toen nog geen) professoren Jozef Schell
en Mare Van Montagu op het terrein van
de genetische manipulatie. Het Gentse
biotechnologiebedrijf koesterde toen zeer
ambitieuze plannen, namelijk uitgroeien
tot een industriële ondernem ing van
wereldformaat dat het baanbrekende werk
van Schell en Van Montagu zou vertalen in
zakelijke successen.
PGS opereert in het gebied van de
genetische manipulatie van planten: het
veredelen van planten door in het erfelijk
materiaal van die planten genen te splitsen
die de plant nieuwe en betere eigenschappen
geven. Zo kan men genen die van nature
niet in deze planten voorkomen uit vreemde
organismen weghalen en overplanten. Op
die manier kunnen bv. planten resistent
worden gemaakt tegen insecten zonder
gebruik te moeten maken van insecticiden.
In de voorbij veertien jaar slaagde
PGS erin om een unieke knowhow en een
“groen k ap itaa l” aan gepatenteerde
wereldprimeurs op te bouwen. Toch kwam
PGS commercieel niet van de grond. Tot op
heden werd er nog geen winst gemaakt (in
1994 had PGS nog een negatief bedrijfsresultaat van 239 miljoen frank). Desalniettemin werd PGS steeds gezien als een
boegbeeld van de zogenaamde Derde
Industriële Revolutie in Vlaanderen en was
het bedrijf o.a. steeds prominent aanwezig
op Flanders Technologie. In de marge van
de debatten over de Vlaamse verankering
werd PGS ook steevast gezien als één van
de bijzondere Vlaamse troeven voor de
toekomst.

In augustus van dit jaar werd dan vrij
plots de overname van PGS door de Duitse
firma AgrEvo bekendgemaakt. AgrEvo,
gespecialiseerd in fytosanitaire activiteiten
en insecticiden, kocht ongeveer 75 % van
de aandelen voor om en bij 17 miljard BEF
en werd zo meerderheids-aandeelhouder.
AgrEvo is voor respectievelijk 60 % en 40
% in handen van de grote chemieconcerns
Hoechst en Schering. De hoogte van de
overnameprijs maar vooral de doorprikking
van de mythe die Vlaamse verankering
heet, deden in Vlaanderen de wenkbrauwen
fronsen. Notabene de GIMV, de tweede
grootste aandeelhouder met 23 %, bleek
een van de verkopende partijen te zijn. De
verankering van een Vlaams hoogtechnologische bedrijf was mislukt. Heeft Vlaamse
verankering het moeten afleggen tegen de
macht van het geld (4 ü 5 miljard voor de
participatie van GIMV)? Zeker is wel dat
de overheid en de RUG nu de controle
verliezen over het onderzoek én over de
toekomstige inkomsten van de Vlaamse
wetenschappelijke inventiviteit bij PGS.
Toch moeten een aantal factoren die de
keuze voor een overname van PGS positief
hebben beïnvloed, in rekening worden
gebracht. PGS mag dan wel over een kleine
technische voorsprong beschikken op zijn
grootste concurrenten, toch staat PGS
commercieel heel zwak doordat het niet

beschikt over een volledig uitgebouwd
distributienet. Dit was duidelijk een van de
grote hinderpalen voor PGS ‘ ambitie om
wereldleider te worden op het gebied van
hybride koolzaad. De overname door een
wijdvertakt chemieconcern bood hier een
welkome oplossing. Verder kan men
begrijpen dat het geduld van de aandeelhouders (waaronder GIMV) verminderde
wanneer hun investering 14 jaar lang geen
enkele frank winst opbracht. Het aanbod
van ArgEvo betekende een mooie return
voor hun engelengeduld. Tenslotte houdt
de D uitse jo in t venture interessante
perspectieven in voor PGS dat de laatste
jaren geconfronteerd werd met twee
essentiële behoeften, nl. meer kapitaal en
een uitgebreide com m erciële ondersteuning. Beide groepen, Hoechst en
Schering behoren tot de wereldtop in de
chemiesector. Bovendien verzekeren zowel
PGS, de overheid, als Van Montagu dat er
garanties zouden zijn dat de kennis van
PGS in Vlaanderen verankerd blijft.
Hebben wij het concept van Vlaamse
verankering, waarrond de laatste jaren toch
heel wat te doen was, verkeerd begrepen ?
Doelde men dan niet op een financiële maar
op een intellectuele verankering ???
Bri & An

De take-over
In 1995 zag het er nog naar uit dat
PGS naar de beurs zou gaan. Er werd een
poging ondernomen in die richting maar er
bleek onvoldoende belangstelling te bestaan
bij de beleggers.
ïo U th jim W

Over chatten, talken en
tetteren
O fte la lle n , le u te re n , lu lle n ...

« ai

...zwammen, zwanzen, zwatelen.

Talk
Het programma “talk” maakt het
twee mensen vanop verschillende computers mogelijk om simultaan met elkaar te
communiceren. Als je (vanop eduserv) met
iemand wil talken, stuurt je een “talkrequest” naar die persoon door ta lk
<loginnaam van die persoon> te typen.
Die ander krijgt meteen op zijn scherm de
boodschap dat jij met hem/haar wil talken;
hij/zij kan daarop ingaan door talk <jouw
naam> in te typen. Je scherm splitst zich
vervolgens op in twee delen: in het bovenste
scherm zie je wat de ander intypt, terwijl je
zelf in de onderste helft kan schrijven.
Twee voorwaarden moeten vervuld
zijn. Ten eerste, jullie moeten beiden
tegelijkertijd ingelogd zijn op eduserv (dit
kan je nagaan met het commando who of
finger). Ten tweede, als je talk-requests wil
verzenden of ontvangen, moet je ervoor
zorgen dat jouw account openstaat voor
berichten; dit doe je met het commando
mesg -y (=messages yes).

Internet Relay Chat
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Webchat:: _

het Net moeten downloaden, of kopiëren
van een kennis. De RUG biedt u helaas
géén IRC-programma aan.

Webchat
Het WWW kon niet achterblijven
tegenover IRC. Alras werd een manier
gevonden om via het Web te communiceren:
de Webchat. Op een bepaalde website krijg
je dan de laatste regels te lezen van een
gesprek, gevoerd door ieder die op dat
ogenblik diezelfde site bezoekt. In een
invulveld kan je zelf commentaar leveren.
Wanneer je een “reload”-knop aanklikt,
w ordt het hele docum ent herladen,
aangevuld met de bemerkingen die iedereen
intussen heeft ingevuld.

Omslachtig, zegt u? Inderdaad. Dit
komt omdat het WWW gebaseerd is op het
overbrengen van volledige tekstbestanden
en bloc, terwijl IRC eerder werkt als een
telefoon: tekst wordt konstant heen en weer
gezonden. Maar de techniek staat voor niets.
Tegenwoordig bestaan er webchats die
onderaan voortdurend nieuw e tekst
aanvullen zonder dat u iets moet doen. En
het gaat steeds verder: webchats met
verschillende tekstkleur, lettertypes, enz.,
webchats waarin je ook beeldmateriaal kan
verwerken, waar je jezelf een bepaald
personage kan aanmeten,...
Het WWW staat bol van de webchats.
Elke zichzelf respecterende student heeft er
zelf wel ergens eentje ineen gestoken. Geen
server of er staat wel ergens een webchat op
te roesten. Eén van de bekendere (naar men
zegt zelfs een pionier) is het Webchat
Broadcasting System op http://wbs.net/ .Wil
je er nog meer vinden, grasduin dan even in
de zoeksystemen beschreven in Schamper
341.

if

And there’s more to foliow
Zet nog één stap verder en je bevindt
je in de virtuele werelden: het rijk van tot de
verbeelding sprekende namen als MUD,
MUSE, MOO, enz. Maar daarover meer in
een volgende Schamper...'

MDG
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Advertentie

Talken blijft iets dat je slechts met
twee kan doen. IRC daarentegen laatje toe
met vele mensen tegelijk te “chatten”. IRC
staat voor Internet Relay Chat, en is een
programma dat toelaat rechtstreeks te
babbelen met mensen over de hele wereld.
Wie zich op de vluchtige paden van
IRC begeeft, heeft de keuze uit duizenden
kanalen (dit zijn een soort chat-boxen of
babbelkamers) waarop gebabbeld wordt
over een bepaald onderwerp. IRC verwierf
vooral bekendheid tijdens de Golfoorlog,
toen Israëli’s op het kanaal #report live
verslag brachten vanuit hun schuilkelders.
Sommige kanalen worden voor educatieve
of wetenschappelijke doeleinden gebruikt;
de meeste zijn evenwel louter ontspannend.
Zo zou het populaire #vlaanderen vol
lullende nerds zitten, maar ach, zijn we dat
niet allemaal? Een tip voor wie gaarne
succes oogst: ga naar het kanaal #teensex
en zeg daar dat u een ongetrouwde vrouw
van in de twintig bent...
Hoe u kan laveren tussen al deze
kanalen leest u best na in een handleiding,
bijvoorbeeld op http://benso.com ofte http:/
Zwww.irchelp.org. U zal het zelf ergens op

j l ï f i i s : de vorige Schamper werd i
uiteengezet hoeje m ét anderen kan i
. communiceren in uügesteïd relais, j ij;
; \Het Internet bUdt ook héeljvatm
:! mogelijkheden </m liyë & conm u- j|
niceren, a fh el nu met een goede i
i vriend(in) in het aan paléhde ij!
| computerlokaal o f met een stel/ j
onbekenden uit Australië is, -We /
bespreken er drie; Talk, IRC en |
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De Rode P o o it:
tussen hem el en h e l
Het Museum voor Hedendaagse
Kunst heeft tijdelijk haar intrek genomen in
de nieuwe reserveruimte, een verbouwde
vleugel van het vroegere jaarbeursgebouw.
In 1998 zal het Museum dan verhuizen naar
het vroegere casino. De openingstentoonstelling ‘De Rode Poort’ wordt dan ook
gezien als een schamierproject tussen het
verleden en de toekomst van het Museum
voor Hedendaagse Kunst en deze sublieme
opener voorspelt een buitengew one
toekom st.
Bij het binnenkomen, via een
loopbrug van een schip, is het al duidelijk
dat dit geen gewone, doordew eekse
tentoonstelling wordt. Vervolgens belandt
de toeschouwer midden in het kunstwerk
van de Kameroen Tayou, een immense
vuilnisbelt op de plattegrond van een
vuilnisbelt, waarmee hij zijn machteloosheid tegenover het kapitalisme en zijn hoop
op een terugkeer naar liefde uitdrukt. Iets
verderop geeft Bjarne Melgaard vorm aan
zijn adoratie voor Joey Stefano via de
creatie van The Church of Joey Stefano,
met in de nok een gekruisigde Joey als
personificatie van de zoekende, moderne
mens. Talrijke video-installaties van
evenveel onbekende, jonge kunstenaars zijn
heren der neergepoot in het museum, Tony
Oursler projecteert niet eens op een scherm.
Hij gebruikt een witte ballon voor de
projectie van een oogbal en eenzelfde witte
ballon stopt hij in een aquarium om er het
hoofd van een kalende vijftiger op af te,
beelden. SamTaylor-Wood toont dan weer
een video van een dansend mannelijk naakt.
En net voor de uitgang vinden we een
immense installatie van het Vlaams/Britse
duo Maquette dat hier voor het eerst in zijn
geheel tentoongesteld wordt en dat telkens
opnieuw verwijst naar de film. Nog meer

Tot bloedens toe

van dergelijke hedendaagse fantasie is te
genieten tot 2 februari 1997. Bovendien
verleent het ticket voor de tentoonstelling
van Marina Abramovic eveneens toegang
tot de tentoonstelling “De Rode Poort”.

Het ontdekken van de fysieke
pijngrens van het menselijk lichaam staat
centraal in veel van haar vroegere
performances. In Cutting the Star kan men
zien hoe Abramovic met een scheermesje
een jodenster kerft in haar buik. Ook in
vroegere performances balanceerde Abramovic op haar pijngrens en ging ze tot het
uiterste, in sommige gevallen tot ze erbij
neerviel of het bewustzijn verloor. Gedeeltes
van deze performances zijn opnieuw te
zien op videoscherm en tijdens deze
tentoonstelling.

Wardal

M anna A b ra m o vic
Al twintig jaar lang is Marina
Abramovic een meesteres in performance
art. Aanvankelijk hield ze het publiek op
een veilige afstand. Via het geluid van
schapen, de zee en de wind probeerde ze de
natuur na te bootsen om zo haar publiek in
een vreedzame geestestoestand te brengen.
Na tal van dergelijke geluidsexperimenten
begon ze video’s en films te integreren in
haar performances. Inéén van haar recentste
werken Cleaning the M irror worden vijf
videoschermen op elkaar gestapeld. Elk
scherm toont een deel van een skelet dat
schoongemaakt wordt: het hoofd, de ribben,
de maag, de handen en de voeten. Marina
Abramovic wou hiermee niet allen het
wassen van het fysieke lichaam weergeven,
maar ook het wassen van de ziel. Abramovic
wil met dit werk haar publiek meer bewust
maken van het fysieke lichaam, en de relatie
met de dingen rondom benadrukken. Ze is
op zoek naar een groter evenwicht tussen
lichaam en geest, een evenwicht dat verloren
is gegaan in de rationele technologie van
het Westen. Abramovic spoort de bezoekers
aan hun zintuigen te gebruiken, om te zien
met hun hele lichaam en zo tot een fysieke
en mentale ervaring te komen. Interactie
staat dan ook centraal in haar werk, interactie
tussen de toeschouwer en het kunstwerk.
Pas dan is voor Abramovic een werk
compleet. Het kunstwerk an sich betekent
niets. Daarom noemt ze haar werken
transitionele objecten.

Beide tentoonstellingen lopen tot
2 februari 1997, respectievelijk in het
Museum voor Schone Kunsten en het
Museum voor Hedendaagse Kunst.
Wardal (bron . fo ld er Museum :
Marina Abramovic over haar werk)

Zeven Eeuwen
A ugustijnen
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Precies zevenhonderd jaar geleden
(in 1296) werd in Gent het Sint-Stefanusklooster opgericht. Dit klooster werd in de
Lage Landen de bakermat van de bedelorde
der Augustijnen. De Gentse Augustijnen
speelden in de loop der eeuwen meermaals
een sleutelrol: zij waren de enige Augustijnen in onze streken die zowel de beeldenstorm als de Franse Revolutie overleefden.
Ter gelegenheid van dit eeuwfeest
wordt de geschiedenis van het SintStefanusklooster uitvoerig belicht, en dit
met een tentoonstelling in de Sint-Pietersabdij. De ontwerpers hebben een ontzagwekkende hoeveelheid kunstschatten
bijeengesprokkeld, omringd door heel wat
gevarieerd dokumentatie- en illustratiemateriaal van overal te lande.
De tentoonstelling is wat klassieker
van opzet en oogt minder spektakulair dan
haar voorganger over het Lam Gods (vorig
jaar). Maar ja, de diefstal van het Lam gods
spreekt nu eenmaal meer tot de verbeelding
en leent zich meer tot verrassende ideeën.
Toch steekt ook in de huidige tentoonstelling
veel variatie, en blijft ze boeiend en
origineel. De bezoeker wordt zelfs even in
de Sint-Pieterskerk zelf uitgenodigd.
De moeite waard.
MDG

“Zeven Eeuwen Augustijen”
Nog tot 5 januari 1997 in de SintPietersabdij, Sint-pietersplein 9, Gent.
Alle dagen van 10 tot 17 uur, maandag
gesloten.
ïc U iK y m W

Gentsche
Boekskes
T entoonstelling o ve r Gentse schrijvers
Meteen rijst de vraag: wat zijn Gentse
schrijvers en bestaat er zoiets als Gentse
literatuur? Moeilijke vragen. De organisatoren beschouwen Hugo Claus en Tom
Lanoye ook als Gentse schrijvers, omdat
ze beiden een speciale band hebben met
Gent, maar deze visie is uiteraard voor
kritiek vatbaar. “Een bont allegaartje” noemt
Prosper de Smet in de catalogus de lijst
Gentse schrijvers. Inderdaad, van volkszanger Karei Waeri tot de Franstalige
N obelprijswinnaar M aeterlinck, van
fantast Jean Ray tot de naturalist Buysse,
van dromer Daisne tot cynicus Brusselmans... Hebben ze iets gemeen? Onder
andere Pjeroo Roobjee, Lieven Tavernier,
Guido van Heulendonk en Geertrui Daem
proberen er in de catalogus een antwoord
op te formuleren. Maar ze worden het niet
eens. “Zo Gent, zo de Gentse literatuur: een
vat vol uitersten.” besluit Janine de Rop.

I! Tot 16 februari loopt in het ;
' Museum Arnold Vander Haeghen
(Veldstraat) de tentoonstelling gï
over Gentse schrijvers, “Van
5'Buysse tot Brusselmans - Gent |
literair”.
“Eigenlijk is de categorie Gentse literatuur
even relevant als de categorieën Vlaamse
literatuur, vrouw enliteratuur, homoliteratuur, albinoliteratuur, literatuur
geproduceerd door Mitsubishi-eigenaars.”
oordeelt Guido van Heulendonk.
“Gentse” schrijvers zouden net als
de stad koppig zijn, robuust, somber, maar
ook eerlijk en warm-Spaans. Vreemd is dat
niemand zanger Luc de Vos bij het lijstje
Gentse literatoren vernoemt. Want als er

dan een Gentse literatuur zou bestaan, dan
is die nooit beter onder woorden gebracht
dan door Luc de Vos, met zijn ruwe
melancholische stem: “Sterren komen,
sterren gaan/ Alleen Elvis blijft bestaan/
Mia heeft nooit afgezien/ Ze vraagt: kun jij
nog dromen?”
De tentoonstelling zelf is heel
klassiek en voorspelbaar opgevat (wat
krantenknipsels, een foto, een brief).
Interessanter zijn de catalogus (met
boeiende bijdragen over de Franstalige en
vrouw elijke G entse auteurs) en het
vernieuwde kabinet Maeterlinck.

Bévécé

Geluksdraak vliegt over NTG
“wet

verhaal”:
h e t redden van de fantasie (en van NTG ?)

Het wordt een voorstelling met veel
aandacht voor vormgeving en theatermagie.
Uit het verleden leren we dat het NTG met
zulke produkties op z’n best is. Denken we
maar terug aan Peter Pan, Pinokkio en
Jungleboek. Schamper had de gelegenheid
om enkele repetities bij te wonen: de sfeer
zit in ieder geval reeds goed.
Bastiaan Balthazar Boeckx (Brecht
Callewaert), wordt gepest door zijn
schoolkameraden. Op een dag duikelt hij
hals over kop de boekenwinkel van Karl
Konrad Koriander binnen. Tussen honderdduizend andere boeken ontdekt Bastiaan de
roodgouden band van H et o n ein d ig e
verhaal. Van dat ogenblik af zal zijn leven
danig veranderen. Hij neemt het boek
stiekem, verstopt zich, en begint te lezen...
over het rijk Fantasia dat bedreigd wordt
door het Grote Niets... over Cairon die de
krijger Atréjoe er op uitstuurt om een
geneesmiddel te zoeken voor de Kleine
Keizerin... over de oeroude schildpad... over
kobolden... over nachtalven... over
geluksdraken... Meer en meer geraakt
Bastiaan in de ban van de vreemde wezens
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. Na een geslaagde startproductie (Steunpilaren van de
maatschappij ) wil het NTG nu
zijn beste beentje voorzetten met
hetfamiliespektakel “Hetoneindige verhaal” van MichaelEnde.
Regie en scenografie zijn in
handen van Niek Kortekaas die
vorig jaar reeds tekende voor de
succesrijke productie “Heksen”
van Roald D a h lbij het Nederlandse Ro-theater.. '
die dit verhaal bevolken. Wanneer blijkt
dat alleen een kind uit de Mensenwereld
Fantasia kan redden zal Bastiaan zijn
angsten moeten overwinnen om zelf niet
opgeslokt te worden door het Grote Niets.
NTG omschrijft de productie als een
spannend verhaal over de teloorgang van
de fantasie, een kleurrijk en visueel epos
over het opbouwen van een eigen identiteit
en het overwinnen van zijn angsten. Elk
decor vormt - volgens Niek Kortekaas een uitdaging. Bij film (The Neverending
Story ) kun je dingen trukeren, groter of

kleiner maken zonder dat de kijker het
merkt. Theater draait per definitie rond
acteurs op scène en kan daardoor hoogstens
filmisch overkomen. Kortekaas’ scenografie staat echter als een hui s. Het uitgangspunt
is een reuze boekhandel waarin het hele
verhaal zich afspeelt. Doormiddel van liften
en een enorme toren wordt het geheel tot
leven gewekt. Het wordt dè uitdaging dit
alles niet in vormgeving te laten verzinken.
Decor, licht en geluid worden namelijk een
extra acteur.
Wie dit spektakel mee wil maken
kan kaarten reserveren bij het NTGbespreekbureau, Sint-Baafsplein 17, tel. 09/
225 32 08.
Het oneindige verhaal gaat in
première op zaterdag 14 december en speelt
nadien tot 18 januari telkens om 19 uur
(zondag om 15 uur). O pgelet : de
weekendvoorstellingen zijn bijna uitverkocht !
Leen
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V o o ru it m aar w eer

den tussen rock en dance, tussen reeds gezien en nog niet gezien dit
jaar. Inhoudelijk komt dit neer op het volgende: na het verplichte
vuurwerk spelen Stef Kamil Carlens en Co. (Moondog Jr. voor
de trissers) geen halve maar een volledige set. The Wiseguys (UK)
spelen ook een live-set waar je weliswaar gaat van dansen, en de
Het laatste Vooruit Geluid concert van dit kalenderjaar
gaatjes voor en achter al dit lekkers worden opgevuld met de
wordt verzorgd door Cro Magnon en vrienden. Hun muziek is niet
capriooltjes van DJ Low en DJ 187.
te catalogeren wegens te eigenzinnig, daarom steken de groeps________________
_
In de Balzaal gaan de
leden ons een handje toe door er het
vliegensvlugge
spraakbraker (rapetiket Urban Chamber M usic op te
VcRDoMHe, D \e c p is re rt
per, nvdr) JC 001 en z’n crew The
kleven. Bent u al iets wijzer geworK)ü <M, 2 . u u r *
é é r j ST V K .
Asian Equation met elkaar in de
den?
clinch. Tijdens de pauzes mengt
Het intrinsieke samenspel
de Londense DJ Ritu Indische
~ V
van de verschillende instrumenten
creeërt een gespannen, nerveuze
hftfiR HUW TOURwee bhangra-beats met techno en
repititieve etno-beats. Dolgesmeltkroes van culturen en stijlen.
H E E T DflW OOK EEK]
draaid, kunt u uiteindelijk afzakNiet toevallig, want een tiental
T iHe
o f " -T O U r k j E E
ken naar het Kafee alwaar Pierre
muzikanten (het quintet Cro MagElitair uw toerental met exotisch
non plus gastmuzikanten van o.a.
getinte easy tunes opnieuw op het
Fukkeduk) zullen de bühne onder
rechte pad brengt. Toestand gestoom zetten.
normaliseerd? Dan kan de caroussel opnieuw beginnen.
In ‘92 hield Cro Magnon z’n
eerste plakske ZAPP! onder de
doopvont, die zowel in binnen- als
buitenland veel bijval genoot. Na
vier jaar zwoegen (zij) en wachten
(wij) heeft Vooruit Geluid de eer de
tweede schijf BULL? van nog altijd diezelfde gasten aan de wereld
voor te stellen. Bent u Homo
Sapiens? Dan is de balzaal op 18
december de enige juiste plaats.
Iedere eerste maandag van
de maand wordt er in het Damberd
Naar traditionele gewoonte
een jamsessie ineengeknutseld,
wordt het Vooruitcomplex met de
kwestie van de geest levendig te
overgang van oud naar nieuw weer
houden. Om alles in goede banen te leiden wordt er elke keer een
eens omgetoverd in een flitsend cirkus vol spektakel (3000 tickets,
professionele, dus ervaren muzikant uitgenodigd. Bent u het beu
voorverkoop aangeraden).
altijd maar weer voor uw kamerplanten te moeten spelen (let wel,
De concertzaal (!?) zal vorm geven aan The Ballroom
lees spelen niet stofzuigen) dan is de uitgelezen kans om een
Sessions numero drie. Deze sessie moet een kruisbestuiving workritisch publiek met uw talent te
confronteren. Kan je enkel stofzuigen, geen nood want de mensen op het podium kunnen best
wel een luisterend oor gebruiken.
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Altaarstukken

Mijn g e lie fd e h e e ft d e toekom st v e rp a n d
a a n een bangelijk sterrenstelsel
m e t ee n zuigeling o f tw e e in h e t k w a d ra a t
Wijl ik a a n h e t halfrond va n h a a r borsten
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m e t een b e v e n d loflied schijn in te stem m en.
M a a r vals is d e vrijbuiter in mijn g e w ro n g e n falset.
De jakhals a a n b a n d e n , d e to o n gezet
voor g e h e e l v e rb o d to t fladderen, haar flirt om d e hoek
die mijn sch ra p e n d e keel in lichterlaaie zet
m e t d e nijd van teer, m e t o n m o n d ig verw eer
a a n h e t adres van één van o o it o zo trouw g e b le v e n meisjes.
(Ze m oesten niet trouw en.)
In h e t wolfsvel van h aar ta m m e herder
m a g ze zich blijven vasthaken...

Peter Musschoot
2de tic Germaanse

Verder kunt u op maandag
16 december uw oor te luisteren
leggen bij Birth of a Mondaynight Orchestra. Deze beloften
van de Gentse jazzscène spiegelen
zich aan het repertoire van de
componist/arrangeur Gil Evans,
die z’n sporen verdiende bij Miles
D avis en de psychedelische
jazzrock. Nauwelijks een dag later
kunt u alweer uw vaste stek
innemen voor het concert van
Think of One. Beide concerten
beginnen om 22 uur en naar goede
gewoonte is al dit lekkers gratis
toegankelijk.
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A ll th in g s fa ir
; ; •• Zweedsefilm van Bo Widerberg j
met Jothan ; W iderberg (Stig), i
Marika Lagerkrantz
Ta- j

mas vohBrömssen (Frank) e.a.

Bo Widerberg komt na een lange
tijd van afwezigheid - hij werkte negen jaar
voor de televisie - met een zeer sterke film
terug. All things fair werd dit jaar dan ook
terecht beloond met de Zilveren Beer op het
festival van Berlijn.
Stig, een knap debuut van Bo
Widerberg’s zoon Johan, krijgt een nieuwe
lerares waarmee hij zijn eerste sexuele
ervaringen beleeft. Dat Viola meer dan
dubbel zo oud is als Stig en bovendien
getrouwd, maakt dat ze hun relatie moeten
verbergen. Hun geheime liefde blijft een
hele tijd onopgemerkt tot Viola’s man hen
betrapt. Komt het doordat Frank zelf al eens
een scheve schaats durft rijden of omdat hij
te veel houdt van de jenever, maar vreemd
genoeg tilt hij helemaal niet zwaar aan het
overspel van zijn vrouw en groeit er zelfs
een sterke band tussen hem en de 15-jarige
Stig. Een wilde liefdesverklaring (schitterende scene!) van zijn buurmeisje Lisbet
en de complexe driehoeksverhouding tussen
Stig, Viola en Frank doen Stig uiteindelijk
twijfelen aan zijn relatie met Viola.
Widerberg weet de complexe materie
van een relatie tussen twee mensen met
zo’n leeftijdsverschil zeer genuanceerd te
brengen. Hij laat elk personage in zijn
waardigheid en laat de kijker zitten met
veel twijfels en vragen. De vanzelfsprekendheid waarmee ik, sinds Dutroux, pedofiele
relaties veroordeelde is na het bekijken van
deze film iets minder sterk geworden.
Misschien omdat het cliché van de ranzige
oude vent die het met naïeve kinderen
aanlegt hier compleet op zijn kop gezet
wordt, of omdat het uiteindelijke slachtoffer
van de relatie niet het kind maar de
volwassene blijkt te zijn. Verwarrende maar
mooie film. (Studio Skoop)
DDT

AUes m o e t w eg
!
film van Jan Verheyen met
Stany Crets, Peter Van den Begin en
Bart de Pauw.
Ongelooflijk, fantastisch en subliem.
Dat is het. Zoiets. Ongeveer.
Zich baserend op het gelijknamig
boek van Tom Lanoye brengt regisseur
Jan Verheyen een prent waar Vlaanderen
trots op mag zijn. Zijn vorige film, Boys,
kan hier in de verste verte niet aan tippen.

13/12/1W

De muziek wordt verzorgd door Noordkaap. Het is echter vooral de vertolking
van Stany Crets en Peter Van den Begin die
bijdragen tot de sterkte van de film.
We krijgen een intriest verhaal over
twee jonge mensen die elk op hun manier
de maatschappij willen ontvluchten en
hierbij telkens met hun kop tegen de muur
lopen. Tony Hanssens, een rijkeluiszoon,
geeft de brui aan zijn rechtenstudies en wil
als verkoper van het echte leven proeven.
Hij vult zijn dagen met het bedotten van
mensen tot Andreeke letterlijk zijn weg
kruist. Deze heeft meer dan genoeg van het
‘echte’ leven omdat hij al de een na de
andere tegenslag heeft moeten verwerken,
wat deels ook te wijten is aan zijn eigen
domheid. De twee worden bevriend en gaan
samen de misdadige toer op. Uiteindelijk
zullen hun wegen weer scheiden...
De dialogen zijn echt sterk. Thema’s
als liefde, mislukking, doorzetting, opgave
en de risico’s van het leven komen
achtereenvolgens aan bod. Vooral hier voel
je duidelijk de invloed van de twee Blauwe
Maandag akteurs. Samen met Tom Lanoye
hebben ze de dialogen geïmproviseerd en
zo ontstonden zelfs totaal nieuwe dingen,
zoals de badscène. Soms wordt er ook
geëxperimenteerd met flash-backs waarbij
de stem van Tony bijna letterlijk passages
uit het boek van Lanoye voorleest.
We krijgen dus een film waarbij je
de zaal zeker niet onberoerd zult verlaten.
(Decascoop)

Feiten: in 1976 werd de IRAgevangenen hun status van “prisoners of
war” afgenomen. Dit status liet hen o.a. toe
om. burgerkleren te dragen en zo een
onderscheid te maken tussen misdadigers
en gesnapte IRA-militanten. Protesten
komen op gang en lopen op tot hongerstakingen in dejaren ’80. Plaats: MazePrison
1981. De moeders van de hongerstakers
krijgen het recht (plicht ?) om hun zonen
voedsel te laten toedienen. Nadat er
verschillende doden zijn gevallen, overhalen meer en meer moeders hun zonen om
te stoppen met de hongerstaking. Wanneer
de staking beëindigd is, willigt de Britse
regering een aantal eisen in, maar weigert
nog steeds de krijgsgevangenestatus
opnieuw toe te kennen.
Fictie: de “vertaling” en dramatisering van voorgaande feiten.
Het is een sterke film waarin
schijnbare individuele gebeurtenissen
worden aangewend om een politieke situatie
aan te klagen. Ogenschijnlijk kleine dingen,
zoals de bewustwording van Kathleen
Quigley, dienen als metafoor voor de
bewustwording van bijna een hele bevolking.
Dus: een aanrader, zeker voor
diegenen die menen dat schending van de
m ensenrechten iets niet-Europees is.
(Sphinx)
S.

Sandy

Som e M o th e r’s Son
Van de makers van “In the Name of
the Father”; J.Sheridan en T. George. Zij
wilden met “Some Mother’s Son”, de
nieuwste film die de kwestie Noord-Ierland
behandelt, iets controversieels op de markt
smijten en zo een nieuwe impuls toedienen
aan de discussie. De bedoeling is dan ook
dat voor- en tegenstanders van de onafhankelijkheid van Noord-Ierland een kijkje
komen nemen. In zekere zin laat deze film
ook meer ruimte voor beide zijden dan “In
the Name of the Father”. Als toeschouwer
gaat je sympathie wel uit naar de twee
hoofdpersonages: Helen M irror als
Kathleen Quigley- in den beginne a-politieken Fionulla Flanagan als de gedreven
republikeinse Annie Higgins, maar toch
lopen er hier en daar ook sympathieke,
doch naieve Britten rond, zelfs op hoog
niveau. Af en toe hoor je dan weer stukjes
toespraak van Thatcher, die er onvervalst
uitkomt als “Iron Lady”, in alle mogelijke
betekenissen.
De film is zowel op feiten als op
fictie gebaseerd.

F K alender
mandag 16 december

VPPK

Cantus, Salamander

VDK
VLK

Maffiafuif, den Twieoo
KersttoneelLandbouwfacutteit(ook
op 18/12)

dinsdag 17 december

woensdag 18 december
Politeia
VLK
Germania
VGK

2detafettennistoernooi+Chris1masparty, Tequila
Kerstfuif, Landbouwfaculteit
Top-100 fuif
Kom op tegen kanker, Groenzaal,
St.-Bavo

donderdag 19 december

VDK
VEK
Romania

Schaatscantus
Opera: Les liaisons dangereuses
Kaas- en wijnavond, St.-Pauluskring

VTK
VRG

Galabal, Casino
Traditionele avond, 't Gravensteen

Politeia

Karaoke-avond, nnuts

Dentalia

Jeneveravond, Salamander

OAK

Nieuwjaarsreceptie + vrij podium

Germania
VDK

Muziekkwis, Pane &. Amore
Fuif: Dierenartsen zonder grenzen

Politeia

Tirolerabend, St.-Amand

vrijdag 20 december
woensdag 8januari

donderdag 9 januari
dinsdag 14 januari

woensdag 15 januari

donderdag 16 januari

T e n t o o n s t e lf in a e n

- - F e s t iv a ls

* Waarnemen en zien in wetenschap en kunst H ei Pand, van 14 dec fo fh a ifja n
*De Rode Poort, Museum voorHedendaagse kunst G ent to t2 fe b r
*AdriHuisman Experimentatinterm edia Huis Sasse-Kaai45, to t 12ja n
*Arca, Mierenzeik, elke d l do, vrij en za to t28 dec.
*Arca, Weg m et de stad, 11, 14, 16ja n
: Hinnenpot, Schoof voor waanzin, 7 - 10ja n
*NTG, H etoneindige verhaal van 18 dec to t 18ja n , elke woe - za
*Kopergietery, Kerstwfntercircus, van 18dec to f 11jan, nletop24en25dec, 30dec-

*Vooruit Blauwe M aandag Gfe m e t H et Mens
*LaBarraca, Een kwestie van aanpassen, 7, 13, 14, 15,20, 21,27,28dec
*Murano-gfa$ u it de 20ste eeuw, Jan Breydetstraat 5, to t 12ja n
Hekenfabo, Korte M eer 11, • The mechanisms o f a rt (Peter Vanhuffe), to t 17 dec
vrijdag 13 december

vrijdag 20 december

zaterdag 14 december

Conservatorium
Jo De Bruyne, Negro Spirituals, 20u
Logos
Kees Wieringa Carols on piano

Rode Pomp

Democrazy
Magazijn
Het Pand
Rode Pomp

Vooruit

Kameropera der Schauspieldirektor van W.A.
Mozart

80's Party
Combo Saudade, 22u, gratis!
Studiedag Science and Art
Kameropera der Schauspieldirektor van WA.
Mozart
Kadril

maandag 16 december

Damberd
Rode Pomp

Birthday of a mondaynight orchestra?
Dadou Bamba, pianoconcert

Funky Green Aliens
Think of one
Film: Point Black

dinsdag 24 december

Democrazy

Punkrockbash on Christmas Eve

dinsdag 31 december

Democrazy
Magazijn
Vooruit

Newyearseve
Surprise Big Band + Etienne, gratis! vanaf 0u30
Ouwejaarsnacht met o.a. Moondog Jr

Aruna Sayeeram, India 20u

donderdag 9 januari

Vooruit

X-Plosion: 2001 a space odyssey party, 21 u
Studeren in Duitsland, 14u30
Sluitingsperformance 'The mechanisms of arf, 19u

Link 007
Zemlinsky Trio
Ictus Ensemble & Alena Vassilieva

Wim Mertens

zaterdag 11 januari
Magazijn

Quote + Dj David, 22u, gratis!

dinsdag 14 januari

Vooruit

donderdag 19 december

Democrazy
Logos
Gele Zaal

maandag 23 december

Vooruit

woensdag 18 december

Democrazy
Adviescentr.
Tekenlabo

Urban Dance Squad & XMas Jungle Party

woensdag 8 januari

dinsdag 17 december
Democrazy
Damberd
HIKO

Vooruit

Videoretrospective Alain Ratel & Les Ballets C de
la B

woensdag 15 januari
Vooruit

Alain Platei & Les Ballets C de Ie B met La Tristeza
Complice (ook op 16/01)

IS ! G RATIS ! G R A T IS ! G RATIS ! G R
LO G O S

X -P L O S IO N

Schamper geeft 5 vrijkaarten weg voor elk concert (19
en 23 december) in Logos. Kaartje naar Schamper,
St.-Pietersnieuwstraat 45, 9000 Gent.

Ook voor de '2001 a space odyssey party' op 18/12 in
de Democrazy hebben we 5 vrijkaartjes veil. De eerste 5 die
zich met dit 'Gratis !'-strookje aanbieden aan de kassa
mogen er helemaal gratis in.

Wie nog meer wil winnen: doe mee aan onze 'Logo-wedstrijd'. Voor meer info: zie p. 7.

