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DNA gesignaleerd in Gent
DNA (desoxyribonucleïnezuur) is 

het materiaal dat de basis vormt van de 
genen en de chromosomen. Deze complexe 
structuren kan men terugvinden in alle cellen 
van het menselijk lichaam, behalve in de 
rode bloedcel. Het DNA maakt elk individu 
op de aardkloot uniek. Aan de hand van 
zaad, bloed of een haar kan men dus veel 
gemakkelijker en preciezer (al dan niet 
criminele) individuen van mekaar onder-
scheiden.

Het labo voor farmaceutische 
biotechnologie houdt zich uitsluitend bezig 
met DNA-onderzoek voor gerechtelijke 
doeleinden. De vraag is nu in hoeverre deze 
gegevens aangewend mogen worden voor 
niet-politionele doeleinden en hoe politie 
en gerecht er zélf mee omspringen. Volgens 
prof. Elfride Van den Eeckhout, dienst-
hoofd van het Gentse labo, is de DNA- 
informatie die voor gerechtelij ke doeleinden 
wordt gebruikt niet gelijk aan die voor 
medisch onderzoek. De stukjes van de 
DNA-streng die worden aangewend voor 
medisch onderzoek bevatten gegevens in 
verband met de fysieke en psychische 
toestand van de onderzochte persoon. Deze 
worden niet onderzocht bij gerechtelijke

Het recht tot antwoord van het NS V 
bevat enkele fouten die rechtgezet moeten 
worden. Zo wordt ontkend dat NS V banden 
heeft met het NJS V. In het NJS V-tijdschrift 
“Goedendag” staat echter: “HetNJSV heeft 
als grootste doel jongeren een nationa-
listische doctrine mee te geven en ze 
vervolgens klaar te stomen voor de NS V.” 
Wat klaarstomen betekent blijkt duidelijk 
uit de akties van NJSV-Brugge waarin ook 
NSV-praeses Dieter Van Parys aktief 
geweest is. Zo hebben ze recent een anti- 
Shell aktie aangevallen met een commando 
waarbij een gewonde gevallen is. De ruiten 
van een multicultureel café zijn ingegooid, 
alsook de ruiten van enkele actieve anti-
fascisten. Ook de NJSV-doctrine is 
duidelijk: “de NSDAP bestaat helaas niet 
meer”, “homoseksualiteit is een nog uit te 
roeien ziekte”... Over de banden tussen 
NSV en NJSV is Dieter Van Parys bewust 
enkele zaken ‘vergeten’. In hetNJSV-blad 
staat: “We hopen dat met Dieter Van Parys 
(oud-NJSV) als praeses de samenwerking 
tussen beide radikale (de een al wat 
openlijker dan de ander) organisaties er
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zaken en dus wordt de de fysieke integriteit 
niet geschonden. Dit is wel mogelijk bij een 
gewoon bloedstaal. Nog steeds volgens de 
prof dringt zich dan ook een herziening op 
van de huidige wetgeving die verdachten 
de mogelijkheid biedt DNA-onderzoek te 
weigeren op grond van aantasting van de 
privacy.

Privacy?

Uit gegevens van de Liga voor de 
Mensenrechten blijkt dat de verwerking 
van politieke en gerechtelijke informatie 
met betrekking tot rechtsgedingen, mis- 
drij ven, veroordelingen en dergelijke slechts 
gebruikt mag worden voor doeleinden die 
door de wet vastgelegd zijn. Bovendien is 
er de verplichting om de onnuttig geworden 
gegevens te verwijderen (wanneer deze niet

le z e rs g r ie f

erg op vooruit zal gaan.” Het NJSV, dat 
partijloos zou zijn, heeft 3 vertegen-
woordigers in het VBJ-bestuur te Brugge 
en heeft ereleden zoals Frank Vanhecke 
en Yannick Pollet (verantwoordelijk voor 
het nazi-postorderbedrijf Excalibur). Na 
de gewelddaden die het NSV ook in Gent 
op z’n kerfstok heeft (onlangs nog werd 
aan De Brug een links personeelslid van de 
RUG aangevallen door NSV’ers) is het 
alvast logisch dat deze bende niet mag 
erkend worden in het PFK.

Geert Cool (voorzitter ALS) 
2e kan rechten

OPROEP
Aan I.V., de afgestudeerde 

studente kunstwetenschappen die 
een tijdje geleden een lezersbrief 
schreef: als u uw brief gepubliceerd 
wil zien, gelieve dan contact op te 
nemen met de redactie.

meer als nuttig worden aanzien, staat echter 
vrij voor interpretatie). De Liga vertelde 
ook dat noch privé-personen noch 
overheidsdiensten over deze informatie 
kunnen beschikken. De politiediensten 
mogen ze ook niet aan derden meedelen. En 
volgens art. 90 bis Wetboek van Strafvor-
dering : “buiten ontdekking op heterdaad 
kan geen onderzoek aan het lichaam worden 
bevolen dan door de raadkamer of door de 
kamer van inbeschuldigingstelling of door 
de rechtbank of het hof dat van de misdaad 
of het wanbedrijf kennis neemt. De 
verdachte kan op eigen kosten het onderzoek 
laten bij wonen door een geneesheer van 
zijn keuze.”

Conclusie is dan ook dat er geen 
grond ‘lijkt’ te zijn om aan te nemen dat 
DNA-tests in het kader van een gerechtelijk 
onderzoek een schending van privacy 
inhouden. Nu alleen nog hopen en erop 
vertrouwen dat iedereen de regels naleeft 
en er geen informatie wordt doorgesasd 
naar mensen of instellingen voor wie we 
bepaalde dingen liever privé houden...

5.

Gedicht
S il l in g  o n  th ë k n ë ë s

o fy o u r  own statue

In  o th e r  t im e s  a n d :b th e r  p la c e s , 
o th e r  p e o p le , 

b u t  th e  sa m e  fa ce s , 
o th e r  le isu re s ,  

b u t  th e  sa m e  pleasures.

So you can try  to change the past 
in  the here and now, 

and find out
w h it you already should know...

O th e r  w in n e rs , 
b u t  th e  sa m e  m is ta k e s ,

• s o  l e t ’ s fo rg e t a b o u t l if e ,  
a n d  gen h a p p y  fo r  G o d ’s sake .

;;:ivV John Alkmeersch



De informatieoorlog
Wie zich bij de informatiemaatschap-

pij een paradijs voorstelt waar het Kwade 
verslagen wordt door studie en kennis, moet 
ik meteen teleurstellen. Kennis en informa-
tie worden inderdaad steeds belangrijker, 
maar niet als ultiem heilsmiddel.

Kennis is macht

Drie factoren hebben steeds bepaald 
wie macht bezit en wie eraan onderworpen 
is: geweld, rijkdom en kennis. Deze drie 
komen steeds samen voor, maar naargelang 
de maatschappij vorm in een verschillende 
onderlinge verhouding. In pre-industriële 
maatschappijen vormde geweld (vooral 
fysiek geweld) de dominante factor voor 
het bepalen van macht. De industriële 
samenleving zette de verhoudingen op zijn 
kop: geld, rijkdom, bezit en kapitaal werden 
de dominerende voorwaarden om macht te 
verwerven. Fysiek geweld bleef uiteraard 
bestaan, maar slechts als stok achter de 
deur, als politiemacht, als kernwapen- 
arsenaal,...

Momenteel zitten we in de overgang 
naar alweer een nieuwe verhouding tussen 
de drie machtsbepalende factoren. Ditmaal 
wordt kennis dominant. Kennis moet wel 
ruim geïnterpreteerd worden: het omvat 
o.a. feitenkennis, inform atiegaring, 
statistische data, scholing, informatisering, 
symbolenkennis.

De trend is reeds lang gezet. 
Tewerkstelling in de dienstensector 
overtreft die in de industriële sector, terwijl 
in de industriële sector vooral bedrijfstakken 
als electronica, informatica en kennisinten-
sieve zaken als biotechnologie, goed boeren. 
De vraag naar geschoolde arbeiders neemt 
steeds toe, ongeschoold bandwerk wordt 
een anachronisme. De diplomajacht woedt 
heviger dan ooit. Intussen doen computers 
hun wereldwijde intrede, terwijl op de 
informatiesnelweg de eerste files ontstaan.

Immaterieel geld

De nood aan symbolenkennis duidt 
op het groeiend belang van symbolen in 
onze maatschappij, en het belang de 
symbool-waarden te kennen. Laat mij dit 
illustreren met het betaalverkeer. Vroeger 
werd de waarde van geld bepaald door de

j j j j j f j j j  invoering van de protonkaart
aan de R UGveroorzaakte reeds heéfc 
watcommotiei Sommigen zyntegen , ; 
omdat zo fn een electranisch systeem 
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anderen omdatze baargeld niet inge- 
m ild willen 0en tegen ekétroniscM  
geld. Nog anderen pleiten 7*>or, jj 
argumenterend dat we de ipforma-i 
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kend is voor de overgang van ónze j  
sam enleving naar een nieuweï 
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waarde van het metaal in de munt zelf, en 
door de metaal voorraden van de staatskas. 
Giraal geld bracht hier verandering in. Giraal 
geld is grotendeels immaterieel geld, niet 
meer steunende op een tastbare 
m etaalvoorraad, maar louter op het 
vertrouwen dat geldscheppers (banken) en 
consumenten hebben in elkaar. Het begon 
met kredietkaarten, vervolgens kwam de 
bancontactkaart, en met het protonsysteem 
wordt de evolutie naar een louter op 
sym bolen gebaseerd betaalm iddel 
voorlopig afgerond. Elektronisch geldver-
keer bestaat enkel nog uit vluchtige bits en 
bytes, steunt niet meer op tastbaar kapitaal 
maar enkel op andere bits en bytes, op 
immateriële aandelenpapieren en obligaties, 
en op de kennis die geldbezitters hebben 
van al deze immateriële steunpunten ofte 
symbolen. Dat houdt natuurlijk een gevaar 
in: als dat wederzijds vertrouwen plots 
verdwijnt, stort ook het hele geldsysteem 
van vluchtige symbolen in elkaar...

De informatiehandel

Een ander, niet minder belangrijk 
aspekt van de nakende inform atie-
maatschappij is het belang van gegevens-
verzameling. De massaproductie wordt 
vervangen door gerichte productie op maat 
van specifieke marktsegmenten of indivi-
duele klanten, net zoals de massaconsumptie 
langzaam plaats ruimt voor meer individuele 
consumptie. Forges de Clabecq bijvoor-
beeld, dat gestandaardiseerde staalplaten 
maakt, gaat failliet, terwijl Sidmar, dat staal

op maat maakt volgens de wensen van de 
individuele klant, blijft overleven.

De verdeling van de massamarkt in 
steeds meer gefragmenteerde segmenten 
maakt het voor producenten enorm 
belangrijk om informatie te verkrijgen over 
deze verschillende segmenten, om te weten 
te komen wie mogelijk geïnteresseerd is in 
een product. Hiervoor moeten zij gebruik 
maken van statistische databanken en 
persoonlijke gegevens uit databanken. 
Abonnees op De Morgen zijn ook potentiële 
lezers van Humo; mensen die reeds op 
intensive care hebben gelegen, kan men 
misschien een duurdere levensverzekering 
aansmeren. Uw persoonlijke gegevens zijn 
geld waard voor deze producenten. En die 
persoonlijke data staan in een heleboel 
databanken. De bezitters van deze databases 
kunnen deze verkopen, en aldus geld 
verdienen aan uw persoonlijke gegevens! 
Wie geadresseerde reclame ontvangt, zit 
zeker in een verkocht gegevensbestand!

Vele instanties houden databases bij, 
van malafide enquêtebedrij ven tot mutuali-
teiten, tijdschriften en scholen. Ook de RUG. 
En met de invoering van het proton- 
datasysteem wordt nog een nieuwe databank 
uitgebouwd. Is het niet interessant voor 
pakweg een cateringbedrijf te weten wat 
studenten liefst eten, of voor een verzeke-
ringsmaatschappij om te weten wie veel vet 
eet, en dus meer kans heeft op een 
hartkwaal? Me dunkt is dit misbruik van 
persoonlijke gegevens een even zware 
inbreuk op de privacy als het Big Brother- 
syndroom. De Universiteit belooft haar 
databanken nooit te zullen vrijgegeven aan 
derden. Ik hoop het van harte, want een 
wetenschappelijke onderwijsinstelling is 
wel de allerlaatste die geld mag slaan uit 
persoonlij ke gegevens...

Besluit

Proton is een logische stap in de 
evolutie naar een informatiemaatschappij. 
Deze evolutie kan vele positieve gevolgen 
hebben, maar houdt tevens nieuwe gevaren 
in. Eens we deze gevaren onderkennen, 
kunnen we ons er ook tegen wapenen. De 
volgende vraag luidt dan: Hoe wapenen we 
ons tegen de nakende informatieoorlog?

MDG

Deze pagina staat open voor standpunten van individuele lezers (max. 700 d 800 woorden); politieke propaganda 
evenals anonieme schrijfsels worden naar de prullemand verwezen en de redactie behoudt hoe dan ook het recht om 
een ingezonden tekst al dan niet te publiceren.
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Open Universiteit
S tu d eren  en  w erken

SCHAMPER: Hoezo: open?
HDS: De hoofdbetrachting van de 

Open Universiteit is het hoger onderwijs 
voor een zo groot mogelijke groep mensen 
toegankelijk te maken. Vandaar dat er geen 
diploma vereist is om te kunnen starten met 
een studie aan de OU. De enige 
toelatingsvoorwaarde is een minimum-
leeftijd van 18 jaar. Doch enige nuancering 
is hier geboden: het ligt geenszins in de 
bedoeling van de OU om studenten aan te 
trekken die terecht kunnen in het regulier 
hogeronderwijs. Neen,deOU vormteerder 
een aanvulling op het regulier hoger 
onderwijs door aan de mensen, die door 
omstandigheden nooit een hogere studie 
konden aanvangen of deze vroegtijdig 
moesten stopzetten, een tweede kans te 
bieden. Vandaar ook het specifieke 
onderwijssysteem van de OU: afstands-
onderwijs.

SCHAMPER: Pardon, afstands-
onderwijs? (zwaar gefronste wenkbrauwen)

HDS: Yep, afstandsonderwijs. Dit 
onderwijssysteem is gebaseerd op zelf-
studie. Gezien de doelgroep waartoe de OU 
zich richt, mensen die vaak reeds een job 
hebben en\of in beslag genomen worden 
door huishoudelijke beslommeringen, is 
dag- en ex cathedra-onderwijs uit den boze. 
De OU heeft geopteerd voor een meer 
flexibele vorm van onderwijs: geen vaste 
uren noch vaste studieplaatsen. Onze 
studenten kunnen waar en wanneer zij dat 
willen èn op hun eigen tempo hun studie

Iff Open Universüeif: a l wel eens f 
I van gehoord maar in wad verschilt 
deze onderwijsinstelling van een i. 

; gewone unief? Ook de Schamper- ij 
redactie, ondanks zgn hoge intel-1 

ilectuele p eil, m oest hierop het', 
antwoordschuldig blij ven. Vandaar 
dat wy een praatje gingen maken 

| metfiubertOeSaedeleer, coördina- f 
tor van het EuroStudieCentrum | 
Open Ohiversiteit RM,G, (Sint-1 
Pietersplein 5),

afmaken. Na hun inschrijving krijgen de 
studenten hun cursusmateriaal, speciaal 
ontwikkeld voor zelfstudie, thuis toegezon-
den. Deze cursussen bevatten testen 
waardoor de student zichzelf kan toetsen. 
De begeleiding gebeurt schriftelijk of 
telefonisch. Indien gewenst kan men een 
individueel onderhoud met een studiebege-
leider aanvragen. Bovendien is er steeds de 
mogelijkheid om gebruik te maken van 
audiovisuele apparatuur en computers in 
het studiecentrum. Wij zijn bezig ons 
onderwijssysteem nog aantrekkelijker aan 
het maken door in te spelen op de 
allernieuwste multimediamogelijk-heden 
zoals het internet, interactieve cd’s,enz...

SCHAMPER: Dat eigen tempo? 
(heel geïnteresseerd)

HDS: Wel, eerst en vooral wil ik 
erop wijzen dat aan de OU niet gewerkt 
wordt met ‘normale’ schooljaren. Men kan

op om het even welk tijdstip aanvangen met 
een studie. Bovendien werken wij met een 
opbouwend systeem, waarbij een studie 
bestaat uit een aantal modules. De student 
kan zelf de volgorde en het aantal modules 
bepalen dat hij in een bepaald periode wil 
studeren. Zo kan hij zelf zijn studiedruk 
regelen en bvb. een vergelijkbare universi-
taire studie van 5 jaar in 8 of 10 jaar afwer-

Z E L rS T U D iE T :
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ken. Ook zijn tijdelijke onderbrekingen 
mogelijk zonder verlies van de behaalde 
studiepunten.

SCHAMPER: Universiteit?
HDS: Het is niet omdat de OU aan 

tweedekansonderwijs doet dat de studielast 
en de kwaliteit niet even hoog zouden zijn 
als aan een gewone unief of hogeschool. De 
300 cursussen die de OU in Vlaanderen 
aanbiedt, zijn van een academisch niveau! 
De student heeft aan de OU de keuze uit 29 
korte wetenschappelijke programma’s, 
vooral bedoeld als bijscholing, en uit 14 
afgeronde wetenschappelijke opleidingen 
(volwaardig diploma). Het onderwijs is 
verdeeld over 7 fakulteiten: bedrijfs- en 
bestuurswetenschappen, cultuurweten-
schappen, economische wet., natuurwet., 
rechtswet., sociale wet. en technische 
wetenschappen. Tevens is het mogelijk om 
losse cursussen te volgen.

SCHAMPER: De link met de RUG?
HDS: De OU is in Vlaanderen 

kunnen totstandkomen dankzij het initiatief 
vanuit de Vlir (Vlaamse Interuniversitaire 
Raad). Zo werden er 6 OU’s opgericht in 
Vlaanderen die aanleunen bij de bestaande 
uniefs, waaronder de RUG. Zo is de Gentse



OU gehuisvest in een gebouw van de RUG 
en maakt ze o.a. gebruik van de RUG- 
docenten. De studenten van de OU genieten 
dezelfde faciliteiten als de RUG-studenten: 
bibliotheken, resto’s, GUSB,...

SCH AM PER: EuroStudieCen-
trum?

HDS: Daarvoor wil ik even terug-
blikken op de ontstaansgeschiedenis van 
de OU. De wortels van de OU moeten 
gezocht worden in de dem ocratise-
ringsbeweging van eind de jaren ’60: hoger 
onderwijs voor iedereen. In 1969 vatte de 
Labourregering van Engeland een ambitieus 
plan op: onderwijs toegankelijk maken door 
gebruik te maken van radio en televisie. Dit 
bleek echter praktisch niet haalbaar en 
mondde in 1971 uit in de Open University, 
een unief voor tweedekansonderwijs. Het 
is deze OU die een voorbeeld is geworden 
voor heel Europa. Ook in België vond het 
idee van een OU ingang in de jaren ’70 
maar het kwam politiek niet van de grond. 
Het was wachten tot 1985 toen de Vlir zelf 
het heft in handen nam en in samenwerking 
met OU Nederland de OU in Vlaanderen op 
poten zette. Zo komt het dat tot op heden de 
Vlaamse studenten enkel een Nederlands 
aanbod van cursussen kunnen volgen, zij 
het wel onder Vlaamse begeleiding. Ik ben, 
blij te kunnen meedelen dat hierin 
verandering op til is. Men is bezig met het 
uitwerken van een decretale regelgeving 
die de verdere uitbouw van het Vlaamse

afstandonderwijs mogelijk maakt. Terzake, 
het label Eurostudiecentrum verwijst naar 
het streefdoel om over heel Europa een 
netwerk van OU’s op te richten die over de 
grenzen heen zouden samenwerken: een 
Belg wonende in Madrid zou dan via de 
moderne communicatietechnieken Vlaamse 
tentamens kunnen afleggen in de aldaar 
gevestigde OU.

De OU-student

SCHAMPER: De studenten? Hun 
motieven?

HDS: De OU in Gent telt momenteel 
meer dan 600 studenten en is het grootste 
studiecentrum in Vlaanderen. De OU wil 
vooral die mensen een kans bieden die geen 
regulier onderwijs konden of kunnen 
volgen, en slaagt hier wonderwel in.

Voor 60 % van onze studenten 
vervult de OU inderdaad de rol van een 
tweede kans. De belangrijkste motieven 
van onze studenten zijn het verbeteren van 
hun beroepsperspectieven en persoonlijke 
ontwikkeling. Het merendeel is tussen de 
26 en de 35 jaar oud. Slechts 1 % is jonger 
dan 20. Het meest opmerkelijke bij 
nagenoeg alle OU-studenten is hun enorme 
inzet en motivatie.

SCHAMPER: Jaja strevers. Indivi-
dualisten of toch enig verenigingsleven ?

HDS: Jawel, er is de studenten-
vereniging Aperta. In samenwerking met

C o l o f o n
Scham per is het kritische en onafhankelijke 
studentenblad van de Universiteit Gent. De 
redactie bestaat uit vrijwilligers en k o m § ||i§  
dinsdag xxr\en  om 19u op volgend adres:

S cham perredactie  
Studentenhuis De Brug" 
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E-mail: Scham per@ rug.ac.be  

Rek.nr.: 890-0144049-35
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Naamloos is prullenmand. Vermeld ook 

studierichting, jaar en contactadres Op 
grondig gem otiveerd verzoek laten w$uw  

naam  weg. Lezersbrieven dienen betrekking 
te hebben op de studentenproblematiek en 

de RUG in het algemeen of artikels r i 
Schamper in het bijzonder. De redactie 

behoudt zich het recht voor om ingezonden :: 
stukken verkort weer te geven, of om  
technische redenen niet te  plaatsen.

O p la g e :
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Malik Weyns 
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het studiecentrum wordt een blad uitge-
geven en worden activiteiten georganiseerd. 
Weliswaar geen cantussen maar bvb. een 
uitstap naar de opera. Aperta kwam er 
onder impuls van enkele studenten. Een 
nadeel van afstandsonderwijs is onge-
twijfeld het geïsoleerd studeren: zo kon het 
gebeuren dat 2 studenten in eenzelfde dorp 
woonden maar elkaar nooit ontmoetten.

Examens

SCHAM PER: OU = onbeperkt 
examens afleggen ?

HDS: Tentamens! Niet helemaal. 
Bij je inschrijving zitten 2 tentamenbeurten 
inbegrepen. Voor bijkomende tentamen-
beurten moetje bijbetalen. In de OU zijn er 
2 tentamensystemen. Je hebt het geautoma-
tiseerd systeem (sys): de student kan zijn 
tentamen afleggen op het tijdstip dat ie wil, 
het hele jaar door, via de computer. Dit is 
echter enkel in de Nederlandse studiecentra 
mogelijk. Dan zijn er de schriftelijke 
tentamens die maandelijks in alle studie-
centra worden gehouden.

SCHAMPER: Waaaw! Zalig! Maar 
wat kost een OU-studie ?

HDS: Vooreen volledige studie mag 
je rekenen op ongeveer 280.000 BF. Er zijn 
echter kortingen mogelijk tot 90 % die 
worden toegekend op basis van het inkomen.

SCHAMPER: Minder waaaw. Wat 
is nu de waarde van een OU-diploma?

HDS: De diploma’s van de OU 
hebben dezelfde officiële erkenning als de 
analoge diploma’s van de Nederlandse 
instellingen van hoger onderwijs. De 
afgestudeerden moeten in België via een 
procedure van equivalentieverklaring een 
officiële erkenning krijgen. Dit is een gevolg 
van het feit dat de Vlaamse OU nog steeds 
stoelen op de Nederlandse.

SCHAMPER: Theoretisch zal zo’n 
diploma wel gelijkwaardig zijn maar in 
praktijk?

HDS: Een pijnpunt is oa onze studie 
rechten: met Nederlands recht kan je in 
België weinig doen. Ook informatica zorgt 
voor problemen omwille van het feit dat de 
studieduur verschillend is in Nederland en 
Vlaanderen. De Europese eenmaking en 
een meer Vlaams geënte OU zouden dit in 
de toekomst moeten verhelpen.

Tot slot krijg ik nog wat cursussen 
ter inzage. En het moet gezegd worden dat 
er heel wat professoren zijn die op het vlak 
van cursussen wel eens een bijscholing 
zouden kunnen gebruiken aan de OU.

BRI&AN.
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Bent u bang voor het 
onbekende?
F a rm a d e -s tu d e n te n  k u n n e n  stages d o en

d en  vreem d e

De ‘International Pharmaceutical Students 
Federation’ (IPSF) organiseert jaarlijks tijdens 
de vakantiemaanden uitwisselingsprogramma ’s 
over de hele wereld, waardoor farmaciestudenten 
hun kennis en ervaring ineen vreemd land kunnen 
gaan verruimen. D it kan in een verre uithoek als 
Zuid-Afrika o f Peru maar ook bij een Europese 
buur ah Duitsland>

Farmaciestudenten aller lan-
den zijn verenigd in IPSF, dat in 
1949 werd opgericht op initiatief 
van de Britten. Tegenwoordig heeft 
de organisatie een poot in meer dan 
40 landen. Naast het ‘Student 
Exchange Program’ houdt IPSF 
zich ook bezig met enerzijds het 
organiseren van een jaarlijks 
congres en anderzijds de publicatie 
van enkele tijdschriften met vooral 
opinies van studenten over actuele farma-
ceutische onderwerpen of verslagen over 
lokale projecten. “Twee jaar geleden was 
dat in Ghana, vorig jaar in Praag en volgend

jaar zal het 43e IPSF-congres in Canada 
doorgaan; er worden zo’n 200 deelnemers 
verwacht.” vertrouwt Katrijn Bogman mij 
toe. Zij is laatstejaars en contactpersoon in

Gent voor IPSF en BAPS (de 
Belgische koepel van 7 farmaceu-
tische Kringen). Ze klaagt over de 
geringe interesse bij de doelgroep 
voor de activiteiten van beide or-
ganisaties, wat echter deels te wij-
ten is aan de geringe naam-be- 
kendheid door de povere inzet van 
haar voorgangers. “Vorigjaarheb- 
ben we (BAPS) een congres geor-
ganiseerd in Brussel, samen met 

studenten uit Grenoble en dat was niet 
slecht, maar het kon beter.” Ook de jaar-
lijkse sponsortocht voor Orbi-Farma, een 
organisatie die geld inzamelt om medicatie 
te kopen voor de Derde Wereld, lokt zeer 
weinig volk. Het uitwis-selingsproject van 
IPSF kan jaarlijks gemiddeld een drietal 
studenten per universiteit bekoren, wat op 
zo’n 15 neerkomt voor België. “Dat is 
redelijk beperkt,” geeft Katrijn toe, “maar 
als je dat over heel de wereld bekijkt is dat 
wel iets.” Nochtans wordt er ieder najaar 
een infodag georganiseerd aan elke univer-
siteit. Daar wordt alles voorgesteld: BAPS, 
EPS A (het Europese tussenni veau) en IPSF, 
geïllustreerd met dia’s van het voorbije 
congres. “Om hen ook een beetje warm te 
maken,” legt Katrijn uit. “Want eerlijk 
gezegd: er komt heel weinig respons, en 
soms is dat ontmoedigend. In de farmacie is 
er zo ’n mentaliteit van oogkleppen; 
buitenlandse dingen interesseert hen niet, 
ze willen enkel afgestudeerd raken en hier 
een apotheekje opstarten.” Zelf is Katrijn 
heel enthousiast over de congressen. “Dat 
is gewoon plezant. Er zijn ook serieuze 
dingen, zoals Algemene Vergaderingen en 
debatten, die heel saai zijn, maar daarnaast 
zijn er ook verschillende sessies over 
uitwisseling, aids, enz. of een rollenspel als 
het ‘Patiënt Counselling Event’, dat ik heel 
leerrijk vind.” En er wordt natuurlijk ook 
aan ontspanning gedacht met o.a. een groot 
congresbal. “Je leert er veel mensen kennen, 
dat is tof, maar dat moet in u zitten en bij 
veel mensen zit het er niet in. Die hebben 
angst voor het onbekende of zo?”

De wijde wereld in

Wat zijn nu de voorwaarden om een 
stage in het buitenland te kunnen doen? 
“Enige voorwaarde is lid zijn van het FK.” 
En farmacie studeren, uiteraard! Je moet

ï c U t h y m W

S paanse tre k v o g e l in  A n tw e rp e n

In september 1994 liet Gemma 
Campabadal haar vertrouwde Barcelona 
achter zich en streek neer in Antwerpen, 
waar ze een maand stage liep in de apo-
theek van het universitair ziekenhuis. Dit 
gebeurde via de internationale federatie 
van farmacie-studenten (IPSF). Een jaar 
later stond zij zelf in voor de organisatie 
van deze studenten-uitwisselingen, als 
verantwoordelijke hiervoor in het bestuur 
van IPSF. Ze had toen echter al twee jaar 
ervaring achter de rug in de eigen natio-
nale vereniging, t.t.z. voor heel Catalonië.

Welcome to Belgium

Waarom België?
Gemma: “Op een bijeenkomst in 

Barcelona vertelde de verantwoordelijke 
dat België en Finland zeer goede 
uitwisselingsprogramma’s hebben. En 
ook qua taal zijn jullie een aangenaam 
land: zowat iedereen spreekt vlot En-
gels!”

Door wie werd je  hier ontvan-
gen?

Gemma: “De contactpersoon van 
BAPS (de Belgische nationale vereni-
ging) kwam mij afhalen aan het station. 
Zij hadden alles voor mij geregeld. Ik 
kreeg een studentenkot in Wilrijk, bij 
Antwer-pen, waar ook het hospitaal gele-
gen was. In de apotheek daarvan werkten

een twintigtal mensen, waaronder heel 
wat Belgische stagiairs, die zich in hos- 
pitaal-farmacie specialiseerden. Ik moest 
medicijnen maken en helpen met de for-
mules. Er werd ook onderzoek verricht, 
maar daar mocht ik niet aan meedoen, 
aangezien ik nog niet afgestudeerd was. 
In het begin was dat werk een beetje saai, 
omdat ik niemand kende. Maar al snel 
heb ik heel wat toffe vrienden gemaakt. 
Ze hebben me enorm geholpen en daar 
ben ik hen dankbaar voor. Na 5 uur en in 
de weekends waren we vrij; dan gingen 
we uit naar feesten en disco’s in Antwer-
pen. Het was heel tof.

Los van de kennis die je met zo’n 
stage opdoet, o.a. krijg je een ander zicht 
op de verschillende aspecten van je 
studies, helpt het ook je persoonlijkheid 
te ontwikkelen. Je trekt naar het 
buitenland, en daar moet jeje plan trekken 
en kunnen omgaan met andere menta-
liteiten.”

Je bent pas afgestudeerd en al 
terug in België... ?

Gemma: “Well, maybe it’s in my 
blood: I like to move. Via het Leonardo- 
project van de Europese Unie kon ik aan 
de slag in een labo in Wilrijk-Edegem, 
waarvoor ik ook een beurs kreeg van de 
EU. Ik kwam hier aan in oktober en blijf 
normaal een jaar. En daarna zien we nog 
wel...”

Malik



En farmacie studeren, uiteraard! Je moet 
wel al enige ervaring hebben (kandidaturen 
worden daarom uitgesloten), doch ook een 
afgestudeerde kan nog de eerste vier jaar 
deelnemen, op voorwaarde dat ie indivi-
dueel lid van IPSF wordt; dit geldt ook voor 
studenten uit landen die geen deel uitmaken 
van IPSF. Aanvraagformulieren moeten 
echter voor februari binnen zijn als men de 
zomer daarop wil vertrekken. Men kiest 
zelf voor het aantal maanden (1 tot 3), het 
land en het onderwerp. “Maar liever altijd 
zo ruim mogelijk, omdat dat makkelijker is 
voor ons.” Het gebeurt al eens dat een stage 
op het laatste moment niet door kan gaan, 
omdat het niet in orde komt in het land zelf. 
Of ook ter plaatse kan het tegenvallen, 
aangezien men nooit precies weet waar 
men terecht zal komen. Dat overkwam een 
meisje die de voorbije zomer naar Zuid-

Afrika is geweest. “Die vond het niet 
interessant en heeft toen gewoon tegen die 
mens gezegd: sorry, ik kom hier niet meer 
werken. Ze heeft toen vakantie genomen en 
is op eigen kosten wat rondgetrokken. Dat 
is niet echt de bedoeling, maar beter dat dan 
daar met ruzie te vertrekken.” Er is overigens 
ook nog een Gentse studente naar Duitsland 
gegaan en die was heel positief. Voor de 
volledigheid...

Ter plekke wordt de stagiair opge-
vangen door iemand van IPSF, waarop ie 
steeds kan terugvallen. Qua geld moet de 
student enkel voor de reiskosten instaan, en 
wat zakgeld uiteraard. Het verblijf gebeurt 
echter in een gastgezin, “en die koken dan 
gewoon een beetje meer.” De stage zelf kan 
doorgaan in het labo van een prof, een 
bedrijf, een apotheek, enz. onder het 
toeziend oog van een stagemeester. “Dus

eigenlijk het principe van een stage hier.” 
Het verschil is echter dat men iets van de 
wereld ziet, terwijl men toch in het eigen 
vakgebied blijft. “Het is ideaal om kennis te 
maken met andere farmaciestudies, de geest 
te verruimen en ook internationale contacten 
te leggen. Er zit ook een beetje avontuur in. 
En Erasmus dan? “In de farmacie is dat heel 
slecht georganiseerd. Ik heb bij Erasmus 
ooit nog geïnformeerd of het mogelijk was 
om daar stages te doen. Nee, zei die prof 
direct.” Dat is ook een pijnlijk tekort aan de 
IPSF-stages: ze worden hier niet erkend als 
stage, omdat het eigenlijk niets te maken 
heeft met de universitaire overheid. Vanuit 
IPSF zijn al heel wat vergeefse pogingen 
ondernomen om hierin verbetering te 
brengen. “Het beste is, denk ik, om hierover 
met de apothekersbond te overleggen, maar 
het probleem is: dan moetje die in elk land 
afzonderlijk gaan aanspreken. Het wordt 
steeds weer op de lange baan geschoven.”

Malik

Geïnteresseerden kunm h  
contact opnemen met Katrijn 

Bogman (Eedverbondkaai 87 in 
Gent); LET WEL: aanvragen 
moeten vóór februari binm n  
zijn als men nog deze zomer 

weg wil,

NOSTALGIEIetwat beneveld maar niette-
min heel dapper, strompelde ik na 
een vermoeiend fuifgebeuren 
huiswaarts en zag hem terug...
Reeds vanop enkele meters afstand meende 
ik z’n, mij ooit zo vertrouwde, silhouet te 
herkennen. Doch mijn door illusies 
getekende gevoel voor realiteit temperde 
elk opborrelend gevoel van euforie: het 
was quasi onmogelijk dat ik mijn oude 
gabber 4 jaar na z’n ontvoering zo maar 
tegen ‘t lijf zou lopen. Naarmate ik hem 
naderde ontwaarde ik elementen die m’n 
vermoeden zowel sterkten als ontkrachtten: 
die zwarte kleur kon de zijne niet zijn maar 
dat sexy gevormde zadel en die karakteris-
tieke onaërodynamische koplamp, zo had 
ik er nooit een tweede tegengekomen. Dan 
maar de ultieme krastest: driftig pulkte ik 
met m’n nagels wat lak van het frame tot 
een vuilbakkengrijze tint dagzoomde. Geen 
twijfel mogelijk! Hij was het werkelijk, 
m’n allereerste Fiets uit m’n studenten-
carrière. Ik kreeg een krop in de keel en was 
diep geroerd zoals dat enkel kan in een 
bepaald stadium van dronkenschap. Ik kon 
nog net m’n tranen onderdrukken toen ik 
me bewust werd van de aanwezigheid van 
enkele passanten die me met een onbegrij-
pende blik aanstaarden.

Ik herinner het me nog alsof het 
gisteren was toen we 4 jaar geleden 
gedwongen werden in de luttele tijd van 
enkele seconden afscheid van elkaar te 
nemen. Geen van ons beide wist toen hoe 
het verder moest...

Ik had hem ter voet genomen om 
snel nog wat inkopen te gaan doen doch bij 
‘t warenhuis aangekomen realiseerde ik me 
dat ik ‘s vriends ketting niet bij had. In een 
bui van overmoed (je bent jong) snelde ik 
toch de supermarkt binnen en zorgde ervoor 
dat ik in een mum van tijd terug buiten was. 
Te laat want vanuit de (automatische) 
deuropening zag ik een langharige 
snoodaard m’n partner onderzoeken op de 
aanwezigheid van een slot. Ik brulde nog 
zoiets als “hé kerel, wa gaat da hier zijn”, 
maar hierdoor opgeschrikt, sprong het 
schoelje vliegensvlug op het zadel van mijn 
stalen ros en demarreerde weg. Ik liet mijn 
zakken met etenswaren vallen en zette nog 
een achtervolging in maar na een 200-tal 
meter zat ik kapot en moest lossen. De 
daaropvolgende dagen inspecteerde ik 
zorgvuldig alle fietsen die mijn wegen

kruisten, vastbesloten om de boef 
eens goed onder handen te nemen, 
maar het heeft tot op heden niet 
mogen zijn. Ondertussen zijn 

talloze fietsen de revue gepasseerd, heb ik 
zelf korte tijd een bloeiend handeltje gehad 
in gestolen fietsen en staat er nog steeds een 
betonschaar op ‘t kot. Zodoende zijn deze 
rancunegevoelens geleidelijk een stille dood 
gestorven.

Even dacht ik er nog aan om ‘t slot te 
kraken en ‘m’n’ vehikel te recuperen. Maar 
na die 4 jaar zijn we misschien wel wat van 
elkaar vervreemd, elk van ons beiden 
getekend door verschillende feiten des 
levens. Bovendien wou ik hem niet kwetsen 
door een confrontatie met mijn huidige 
partner, een volbloed 900 cc motor. Mijn 
omzwervingen per fiets zijn dan ook veel 
minder geworden en ik vond het misdadig 
om hem stilletjes bij mij te laten wegkwijnen 
terwijl ie misschien nu opnieuw een wilde 
eerstejaars dient.

Ik heb toen nog eens met z’n bel 
gerinkeld, een dof vaarwel gemompeld en 
ben zonder ommezien verder richting kot 
gestrompeld.

Bri & An
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De jobdienst

Jobaanbiedingen vind je in de Brug 
naast de cultuurbalie. Er wordt een 
onderscheid gemaakt tussen jobs in de pri vé- 
sector (op witte fiches) en jobs binnen de 
universiteit (op gele fiches). Kies je voor de 
pri vé-sector dan kan je rechtstreeks contact 
opnemen met de betrokken werkgever. Op 
de fiche staan de nodige gegevens zoals 
werkplaats, jobomschrijving,... vermeld. 
Wanneer je wil werken binnen de universi-
teit heb je twee mogelijkheden. Ofwel ga je 
rechtstreeks naar de jobdienst, eveneens in 
De Brug langs de trap naar de cafetaria en 
klop je aan bij Inge Mouton. Ofwel 
contacteer je eerst je werkgever. Als die je 
goed bevindt voor de job moet je hoe dan 
ook nog langs bij de jobdienst voor het 
opmaken van een arbeidsovereenkomst.

Wie komt in aanmerking?

In principe kan iedereen die inge-
schreven is als volledig dagstudent aan de 
Universiteit Gent of aan een instelling van 
het Hoger Onderwijs zich inschrijven bij de 
jobdienst. Wie de jobs uiteindelijk krijgt, 
wordt bepaald volgens criteria vastgelegd 
door de Sociale Raad. Feiten waarmee 
rekening gehouden wordt, zijn onder andere 
of men al dan niet beursgerechtigd is, of 
men bisser is met of zonder beursverlies, of 
men een bijkomende of een uitzonderlijk 
dure opleiding volgt. Op het inschrij-
vingsformulier dient ook het maandelijks 
inkomen waarover men beschikt ingevuld 
te worden. Aan de hand van al die gegevens 
wordt een rangorde opgesteld naar prioriteit. 
Volgens die rangorde worden de vacante 
jobs dan toegewezen. Of zoals vermeld in 
de Arbeidsovereenkomst: “De individuele 
sociale of financiële situatie van de 
studenten blijft steeds doorslaggevend bij 
het toekennen van de jobs”.

Inschrijving

Inschrijven kan via formulieren die 
ter beschikking liggen op de jobdienst. Als 
bewijs krijg je dan een jobkaart geldig voor 
een jaar. Zo gebeurt het nu nog, maar heel 
binnenkort zal enkel nog kunnen ingeschre-
ven worden via de home-page van de 
jobdienst op Internet. Aan de infokiosken 
die in de cafetaria’s van De Brug en de 
Overpoort zullen geplaatst worden en in de 
verschillende Knooppunten, kan men zich 
dan kunnen inschrijven door stamnummer 
en geboortedatum in te voeren. Men kan op 
de site ook de werkaanbiedingen bekijken.

Wie ingeschreven is, wordt ook au-
tomatisch op de hoogte gehouden van de 
trimestriële aanwervingen voor de studen-
tenrestaurants. Per trimester komen de jobs 
in de resto’s namelijk opnieuw vrij en kan 
er voor gesolliciteerd worden. In de praktijk 
is het echter de regel dat omwille van 
continuïteit en efficiëntie de contracten 
gewoon verlengd worden.

Contract

Op het moment dat je begint te 
werken, moet er een schriftelijk contract 
opgemaakt en ondertekend zijn. Onder-
tekening impliceert tevens dat je je akkoord 
verklaart met het arbeidsreglement dat je 
ontvangen hebt. Er kan ook schriftelijk 
overeengekomen worden hoe lang de 
proefperiode zal duren (minimum 7 - 
maximum 14dagen). Wanneer de duur niet 
expliciet wordt afgesproken, bedraagt hij 
automatisch 7 dagen. Meer details over 
proef- en opzegperiodes vind je in de 
brochure van de jobdienst.

Loon

Studenten worden betaald per uur. 
Ze krijgen het minimum gewaarborgd uur-

loon dat momenteel 258 frank per uur bruto 
bedraagt. Dit uurloon vermenigvuldigd met 
het aantal uren datje gewerkt hebt vormt je 
brutoloon. Hiervan worden twee zaken af-
gehouden. In de eerste plaats betaal je een 
sociale zekerheids-bijdrage (RSZ): 13,07% 
van het brutoloon. Vanaf het moment datje 
14 500 frank per maand verdient, gaat er 
ook nog een bedrag aan bedrijfsvoorheffing 
van je brutoloon af. Beide bedragen worden 
automatisch van je  loon afgehouden. 
Wanneer je een sociale zekerheidsbijdrage 
betaalt, heb je recht op vakantiegeld. Dit 
bedraagt 14,8% van je brutoloon en wordt 
uitbetaald na afloop van de arbeids-
overeenkomst.

Vanaf 1 januari ‘97 moet nu ook 
RSZ betaald worden door studenten die 
tijdens de zomer één maand jobben, 
namelijk 2,5% van het brutoloon. Dit is een 
van Dehaenes begrotingsmaatregelen die 
750 miljoen moet opbrengen. Gevreesd 
wordt dat het niet bij 2,5% zal blijven maar 
dat op termijn de volle bijdrage zal afge-
houden worden. Bovendien verwacht men 
ook dat de maatregel zwartwerk in de hand 
zal werken. Aan de andere kant argumen-
teert de regering dat op die manier de discri-
minatie tussen jobstudenten en gewone 
werknemers voor een stuk wordt wegge-
werkt. In hoeverre studentenarbeid een be-
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dreiging vormt voor het gewone arbeids-
circuit is natuurlijk nog maar de vraag.

Belastingen

De bedrijfsvoorheffing wordt wel 
automatisch van je loon afgehouden maar 
wanneer je jaarlijkse netto-inkomen niet 
meer dan 198 000 frank bedraagt, krijg je 
het bedrag van de bedrijfsvoorheffing het 
jaar na je belastingsaangifte volledig 
terugbetaald. Bij je netto-inkomen wordt 
ook 80% van het alimentatiegeld dat je 
eventueel krijgt, gerekend. Je gaat dus niet 
snel zelf belastingen moeten betalen. Voor 
je ouders zijn er echter al sneller nadelen 
verbonden aan het feit dat hun zoon of 
dochter een centje bijverdient. Voor de 
belastingen ben je persoonlijk ten laste van 
je ouders zolang je netto-belastbaar inkomen 
van het vorige jaar niet meer dan 72 000 
frank bedraagt (108 000 frank voor wie ten 
laste is van een alleenstaande ouder). Je 
netto-belastbaar inkomen bereken je door 
van je brutoloon je sociale zekerheids-
bijdrage en je bedrijfslasten af te trekken. 
De bedrijfslasten zijn een forfaitair bedrag, 
namelijk 20% op de eerste 165 000 frank 
die je bruto verdient. Wanneer je dus meer 
verdient dan 72 000 frank /108 000 frank 
ben je niet meer fiscaal ten laste van je 
ouders en hebben zij geen recht meer op een 
belastingsvermindering. Naargelang het 
aantal personen ten laste van je ouders kan 
dit er op neer komen dat ze ca. 10 000 h ca. 
60 000 frank meer belastingen moeten be-
talen.

Kinderbijslag

Voor de kinderbijslag telt niet hoe-
veel je verdient maar wel het aantal uren dat

je werkt. Je hebt recht op kindergeld zolang 
je niet meer dan 79 uur per maand werkt. 
Wanneer je deze norm overschrijdt, ver-
liest het gezin het bedrag aan kindergeld dat 
betaald wordt voor het jongste kind. Dit is 
dus procentueel het grootste inkomen van 
alle kinderen. Goed om weten is dat wan-

neer je in de maand juni meer dan 79 uur 
werkt, je niet enkel voor die maand maar 
ook voor de vakantiemaanden je kinder-
geld kwijt bent.

D e  jo b d ie n s t in  p ra k tijk

11 Nu we weten hve dejobdienstzou moeten te werk gaan bij het toewijzen 
van jobs aan studenten en andere praktische zaken, wordt het tijd om eens 
te kjjken hoe de vork werkelijk aan de steel zit, We namen contact op met 
Louis-Philippe Van Cauwenberge, vertegenwoordiger van de Studenten-
vakbond (SVB% en legden ook ze lf ons oor te luisteren b jj enkele job-
studenten.

Binnen de Studentenvakbond 
(SVB) is een werkgroep opgericht die 
zich bezighoudt met de jobstudenten-
werking. In samenwerking met de job-
dienst heeft de SVB al een aantal zaken 
kunnen doorvoeren. Zo werd het opge-
ven vaneenrijksregistemummerals voor-
waarde om te mogen werken afgeschaft 
omdat hierdoor de buitenlandse studen-
ten werden gediscrimineerd. Ook het 
probleem van gebrek aan werkkledij in 
de resto’s werd na tussenkomst van de 
SVB opgelost. In de toekomst wil de 
Studentenvakbond er op toezien dat de 
regeling voor jobstudenten aangepast 
wordt aan het Vlaams Personeelsstatuut. 
Dit zou onder andere inhouden dat job-
studenten recht hebben op een einde- 
jaarstoelage en dat er een uitbreiding van 
de nachtvergoeding zou komen.

Dit alles neemt niet weg dat er 
nog punten van kritiek blijven bestaan. 
SVB blijft ijveren voor een snellere en 
nauwkeurige uitbetaling, gescheiden 
kleedkamers voor mannen en vrouwen 
en afsluitbare kastjes. Het is namelijk zo 
dat er regelmatig kledij en andere voor-
werpen van studenten verdwijnen uit de 
kleedkamers. Ook het feit dat studenten 
van islamitische afkomst enkel tegen 
betaling een maaltijd zonder varkens-
vlees kunnen krijgen, stuit op verzet. De 
gratis maaltijd (met varkensvlees) waar 
ze normaal na twee uur werken recht op 
hebben, kan namelijk niet ingeruild wor-
den.

AW

Justitie on the move
Zoon De Clercq zat al in heel wat 

comfortabele zetels, waaronder nu al 10 
jaar in die van regeringscommissaris bij de 
RUG en het UZ. Zijn opdracht is namens de 
regering een oogje in het zeil te houden in 
de universitaire mallemolen. Daarnaast was 
hij ook lid van de raad van bestuur van het 
vastgoedkantoor nv Hugo Ceusters, met 
vestigingen in Antwerpen, Brussel en Gent. 
Niets bijzonders, tot dusver. Totdat begin 
december een anonieme weeklacht het 
justitiepaleis bereikte en tot tranen toe be-
roerde, waarop een discreet onderzoek werd 
ingesteld naar de vermeende belangen-
vermenging van de regeringscommissaris 
bij de verkoop door de RUG van een oud

; Na de proffen Van Moffaert en 
Slegers, heeft nu ookregeringscom- j 
missaris b ij de RUG, Yannick De 

j Clercq (jawel, zoon van euro- Willy), 
de aandacht van de journalisten we- 
lente trekken sinds een onderzoeks-
rechter u it pure verveling h et 
rectoraat is binnengevallen, f Lij;!

herenhuis aan de Onafhankelijkheidslaan 
in mei ’96; die verkoop werd geregeld door, 
jawel, vastgoedmakelaar Hugo Ceusters! 
Al gauw gaven de speurders hun dekking 
prijs en trapten op donderdag 5 december 
de deur van de rector in, wat prompt werd

beloond met een erevermelding in twee 
Vlaamse topkranten. Achteraf keerden ze 
ook nog eens de vestigingen van het 
immobiliënkantoor in Gent en Antwerpen 
ondersteboven. Het naamloos vennootschap 
ontkende echter alles en wees erop dat De 
Clercq vóór de definitieve verkoop van het 
huis ontslag nam uit de bestuursraad van 
het vastgoedkantoor. Onze eigen anonieme 
bron maakte gewag van een ‘afrekening’ 
binnen het immobiliënkantoor en hechtte 
weinig belang aan de krokodilletranen van 
anoniemus. Ssst! Laat de rechter eens wer-
ken.

Malik



Les extrêmes se touchent
O n lu s ten  b ij N S V -a a n v ra a g

Bij de indiening op het secretariaat 
van de Dienst StudentenActi viteiten (DS A) 
vernam de NSV(Natiohalistische Studen-
tenvereniging) dat diezelfde avond een 
PFK-vergadering gepland was. De NS V’ers 
interpreteerden dit als een uitnodiging en 
verschenen om 18.00 uur met een zeven-
koppige afvaardiging op de bewuste verga-
dering.

De aanvraag van de NSV bleek om 
statutaire redenen onontvankelijk. In de 
vernieuwde (oktober ’96) statuten van het 
PFK (Politiek en Filosofisch Konvent) staat 
vermeld dat een vereniging bij het indienen 
van een aanvraag tot erkenning tevens de 
statuten van de vereniging en een activitei-
tenkalender dient voor te leggen. De NSV 
had nagelaten deze documenten in te dienen 
omdat dit volgens hun verouderde 
versie van de PFK-statuten niet 
nodig was. Dieter Van Parijs 
(Praeses van de NSV) beweert 
dat de statuten werden gewijzigd 
om de NSV stokken in de wielen 
te steken maar dit wordt door 
Peter Wuyts (voorzitter PFK) 
weerlegd. Volgens hem werden 
de statuten na de perikelen met 
het KVHV - Katholiek Vlaams 
Hoogstudenten Verbond (zie o.a.
Schamper 336 en 339)- verduide-
lijkt om interpretatiemoeilijk-
heden uit te sluiten.

Peter Wuyts heeft trou-
wens een brief geschreven naar 
de NSV waarin de onontvankelijkheid van 
de aanvraag, de nieuwe statutaire bepalingen 
en eventuele mogelijkheden om in beroep 
te gaan werden uitgelegd.

Intimidatie of hersen-
schimmen?

Bij de aan vang van de vergadering 
namen de NSV’ers plaats achter de PFK- 
leden. Dit werd door sommige (linkse) PFK- 
leden als een intimidatie ervaren. Er ontspon 
zich een bijwijlen heftige discussie waarbij 
weliswaar nooit sprake was van verbale of 
fysieke bedreiging, laat staan van daadwer-
kelijk geweld. Integendeel, toen één van de 
NSV’ers iets te zeer opging in de discussie 
werd hij door zijn eigen achterban verzocht 
de vergadering te verlaten. Dit heeft hij met 
twee andere NSV’ers ook gedaan zodat 
uiteindelijk enkel de praeses en drie leden 
overbleven. Vervolgens diende de MLB- 
vertegenwoordiger (Luc Douliez) een mo-
tie tot opschorting van de vergadering in

lllijj Dinsdag 10 december om ;|| 
|  lé M  uur diende ée- N W  een |  
t  aanvraag in tót erkenning Mj |j| 

fat érkenning zóu de j||
jij; f& gebruikkunnenm akenvdóM  
| de universitaire gebouwen. én | |  
!  eventueel kunnen genieten van f f  
{ subsidies, zoals g lte  erkende, |:| 
| studentenverenigingen, ;|;|f

omdat volgens hem ernstig vergaderen on-
mogelijk geworden was. Deze motie werd 
nipt verworpen. Hierop verlieten gedurende 
de vergadering de verschillende vertegen-
woordigers van de linkse groeperingen zo 
nu en dan het vergaderlokaal om, zoals later

zou blijken, telefonisch een dertigtal mede-
standers op te trommelen.

De stormtroepen staan 
paraat

Toen na het beëindigen van de ver-
gadering de NSV-afvaardiging door een 
dertigtal ALS’ers, MLB’ers, SJW’ers (So-
cialistische Jonge Wacht), krakers en anar-
chisten werd opgewacht, riep Peter Wuyts 
op tot kalmte en dreigde hij ermee de sub-
sidies van eventuele relschoppers in te trek-
ken (zowel ALS, MLB, SJW als het AK - 
Anarchistisch Kollektief - zijn lid van het 
PFK). De NSV’ers konden zonder veel 
kleerscheuren De Brug verlaten maar wer-
den wel achterna gezeten tot aan De Roe-
land (thuisbasis van o.a. het NSV en het 
Vlaams Blok). In De Roeland werd 
onmiddellijk de Gentse Stadspolitie en de 
BOB verwittigd, die zeer snel ter plaatse 
verschenen. De linkse militanten waren 
ondertussen echter terug naar De Brug af-

gezakt. Toen de ordehandhavers daar arri-
veerden was er van een oproer al lang geen 
sprake meer, maar dit weerhield de opge-
roepen manschappen er niet van om met het 
machinepistool in aanslag de enkele over-
gebleven manifestanten te bedreigen. Twee 
aanwezige krakers werden gearresteerd 
waarbij één arrestant behoorlijk toegeta-
keld werd. De andere betogers vluchtten 
De Brug in. Hierop verdween de politie van 
•het toneel. Toen even later twee agenten 
opnieuw opdaagden en De Brug wilden 
betreden om een verantwoordelijke te spre-
ken, werd hen de toegang ontzegd. Om een 
universitair gebouw te betreden heeft de 
politie de toelating van de rector of een 
huiszoekingsbevel nodig.

Protest!

Een week later organi-
seerden AK, ALS, Jong- 
Agalev, MLB, SAP (Socialis-
tische Arbeiderspartij), Mili-
tant Links en SJW een protest-
mars tegen de NSV en het 
politiegeweld. Een 50-tal 
betogers kwamen omstreeks 
16.30 uur samen aan de Blan- 
dijn waar reeds een 10-tal 
agenten aanwezig waren. 
Opvallend was dat een 20-tal 
NSV’ers erin slaagden om on-
gestoord tot bij de Blandijn te 
geraken, hoewel de politie 

reeds meer dan een uur voor het begin van 
de protestm ars nadrukkelijk in het 
straatbeeld aanwezig was. Verscheidene 
combi’s patrouilleerden in de omgeving 
van de Blandijn en zouden de NSV’ers 
zonder moeite kunnen verhinderd hebben 
in de nabijheid van de manifestanten te 
komen. Gelukkig ontstonden er geen rellen 
(misschien door de lage opkomst aan beide 
kanten?). Na enig over en weer gescandeer 
trok de protestmars onder politiebegeleiding 
door het stadscentrum en trokken de 
NSV’ers, na met de hand op de borst het 
NS V-lied te hebben gezongen, zich terug in 
De Roeland. Een uurtje later werd de 
betoging zonder problemen ontbonden.

Voor een volgende aflevering in dit 
feuilleton hoeven we waarschijnlijk maar 
te wachten tot de NSV nog maar eens 
probeert om erkend te raken. Wordt onge-
twijfeld vervolgd.

DDT

Foto: Samson



Tussentijdse verkiezingen 
op 26 februari

stem bus v o o r een  s tu d en ten verteg en w o o rd ig er

Op 7 november nam het Bestuurs-
college (BC) nota van Nick Aga’s ontslag 
en besloot om zijn opvolger bij de 
verkiezingen, Wim Schillemans, te polsen. 
Die had zich nog niet ingeschreven aan de 
universiteit maar had daar wel nog de tijd 
voor. Schillemans schreef zich niet in op de 
rol, en dus moest een andere oplossing 
gezocht worden. Er bleven verschillende 
mogelijkheden over: de vijfde in rij bij de 
voorgaande verkiezingen (Dirk De Block, 
MLB) krijgt een plaats in de Raad van 
Bestuur (RvB) of de studentenver-
tegenwoordigers doen met z’ n drieën verder 
of er komen gewoon nieuwe verkiezingen.

Op de RUG-persconferentie van 26 
november verklaarde regeringscommissaris
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Yannick de Clercq dat er tussentijdse 
verkiezingen zouden worden uitgeschreven 
voor één plaats in de RvB, en wel op 26 
februari. Dat was “juridisch gezien de enige 
juiste oplossing”, dixit De Clercq. Dat de 
drie anderen niet alléén verder zouden gaan 
was al vrij vroeg duidelijk: dat is één stem 
van de studenten minder in de RvB en 
bovendien hebben de studentenvertegen-
woordigers al werk genoeg met vier.

Toch is niet iedereen even tevreden 
met het idee dat er volgende maand nieuwe 
verkiezingen komen. Vooreerst is het de 
vraag of dat juridisch inderdaad wel zo 
correct is als De Clercq beweert. Daarover 
staat immers niets in het verkiezings-
reglement vermeld. Bovendien is er het 
probleem van de opkomst. De studenten-
vertegenwoordigers aanduiden is niet 
verplicht, en vorig jaar al was de opkomst 
bedroevend laag: op 28 maart 1996 kwamen 
slechts 4360 studenten hun stem uitbrengen.

Begin november *96 werdmm
Aga, studentenvertegenwoordiger in

het
Bi

mmde Raad van Bestuur 
Bestuurscollege, betrapt óp 
stelen van de VTR-kas (zie oók 
Schamper 342). Aga nam 
uit a l zijn bestuurlij 
verdween m et de noorderzon. 
Gevolg: een hiaatin beide bestuurs- 
organen en tussentijdse 
gen op 26 februari

en

Dat komt neer op 22.3% van de studenten-
populatie, variërend van 13% in de Pol. & 
Soc. tot 43% in de Farmacie. Bovendien 
stemden nog eens 12% van de kiezers blanco 
of ongeldig. Een erg povere opkomst dus.

Bovendien zullen de verkiezingen 
op een halfslachtige manier worden 
georganiseerd. Terwijl bij normale verkie-
zingen iedereen een schriftelijke uitnodiging 
krijgt om zijn stem uit te brengen, zal nu 
alles ad valvas bekend worden gemaakt. 
Geïnteresseerden moeten dan maar bij de 
pedel een oproepingsbrief gaan afhalen als 
ze willen deelnemen. Gevolg: nog veel 
minder studenten zullen zich geroepen 
voelen hun stem uit te brengen. Een opkomst 
van 10% zal al veel zijn. Representativiteit? 
Tja... Het enige voordeel aaneen dergelijke 
werkwijze zit in de kostprijs. Bovenstaande 
methode werkt alvast kostenbesparend. 
Doch misschien kan Nick Aga wel een 
steentje bijdragen in de onkosten: hij is 
uiteindelijk de oorzaak van alle ellende.

Ook kan men zich vragen stellen 
over de methodiek van verkiezingen te 
organiseren om één kandidaat aan te stellen. 
Als er vier kandidaten tegelijk verkozen 
worden, zijn er gegarandeerd één of twee 
die procentueel niet heel veel stemmen 
behalen en die dus eigenlijk tot ‘de oppositie’ 
behoren. Bij de verkiezingen van 26 februari 
is er maar een plaatsje, dus dan gaat dat 
zeker naar ‘de meerderheid’. Op die manier 
kan de meerderheid op een legale manier 
meer macht verwerven in de RvB dan ze 
eigenlijk verdient. Ik zeg wel ‘kan’, want 
aangezien Aga vorig jaar zelf de meeste 
stemmen behaalde zal het in dit geval weinig 
uitmaken. Toch lijkt het organiseren van 
nieuwe verkiezingen voor één kandidaat 
daardoor principieel onrechtvaardig. 
Verkiezingen uitvaardigen voor vier nieuwe 
plaatsen is echter al evenmin rechtvaardig 
ten overstaan van de drie overgebleven 
vertegenwoordigers.

Ten slottekunjeje afvragen waarom 
men niet gewoon Dirk De Block aanstelt 
als vierde man in de RvB? Toegegeven, De 
Block behaalde maar weinig stemmen, maar 
hij was nu eenmaal vijfde bij de vorige 
verkiezingen.

In afwachting van de verkiezings-
uitslag werd Dries Lesage aangeduid als 
studentenvertegenwoordiger in het BC. Als 
er dan op 26 februari een winnaar uit de 
stembus is gekomen, vervalt dat mandaat 
van Lesage en zullen de vier onder elkaar 
moeten uitmaken wie ze naar voor schuiven 
om de studenten te vertegenwoordigen in 
het Bestuurscollege.

PG
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De tussentijdse verkiezingen zullen dus plaatsvinden op 26 februari 1997, van 
8 uur tot 13.30 uur. Er wordt die dag overgegaan tot de verkiezing van één 
vertegenwoordiger (en een opvolger) in de Raad van Bestuur. Alle regelmatig 
ingeschreven studenten zijn stemgerechtigd. Er is geen kiesplicht.

Alle stemgerechtigde studenten die op 26 februari 1997 minstens een jaar 
ingeschreven zijn op de rol zijn verkiesbaar. Ze moeten hun kandidatuur persoonlijk 
neerleggen bij de verkiezingscommissie op het rectoraat, tussen 21 en 24 januari, van 
9-12 uur.

Studenten die willen deelnemen aan de verkiezingen moeten hun oproepingsbrief 
persoonlijk gaan afhalen bij de studentenadministratie van hun faculteit. Dit kan op 12, 
13,14 en 17 februari, van 9-11.30 en van 14-16 uur. Zonder deze brief kan je niet gaan 
stemmen.

In Schamper komt er waarschijnlijk nog een voorstelling van de kandida(a)t(en).



Veto niet langer een 
onafhankelijk studentenblad

M ach tsg reep  van  d e  o verko ep e len d e  k rin g ra a d

Veto, het studentenweekblad van 
Loko, had tot dan altijd de naam gehad een 
onafhankelijk studentenblad te zijn. Niet 
alleen onafhankelijk tegenover de universi-
taire overheid maar ook tegenover Loko 
zelf, al wordt Veto soms verondersteld de 
spreekbuis te zijn van Loko en diens kringen.

Onafhankelijkheid is nodig wil een 
studentenblad in alle ernst kunnen werken. 
Dit leverde tot nog toe geen echte problemen 
op. Toch is er om de drie, vier jaar een 
discussie over de loyauteit van Veto ten 
opzichte van Loko. De kringen vinden dat 
Veto -als blad van Loko- hun belangen 
moet verdedigen (Veto krijgt immers 
subsidies van Loko) en dus willen ze een 
stevige greep op de inhoud van het blad. 
99% van de tijd is Veto ook loyaal, maar 
soms zijn er uitzonderingen en op die 
gevallen is Loko zich nu gaan fixeren. Een 
voorbeeld van berichtgeving waar Loko 
niet tevreden mee was, was het hekelen in 
Veto van Loko’s lakse houding tegenover 
het arrest-Connerotte.

De machtshonger van Loko leidde 
ertoe dat op 22 november een meerderheid 
van de kringen besliste dat zij voortaan zelf 
de hoofdredacteur en de redactiesecretaris 
kunnen aanduiden, terwijl dat vroeger 
gebeurde door de redactie. Hierdoor kan de 
OAV zomaar de redactionele lijn van Veto 
gaan bepalen en zal kritiek tegenover Loko 
zo goed als onmogelijk worden. Bovendien

ÖpdeÖpenAlgemeneVergode» [ 
ring (OA V) van 22 november 96  
hebben de kringen die deel uit- 
maken van Loko (Leuvense Over-
koepelende K rin görgan isa tie) j 
beslist om de statuten omtrent Veto 
te wijzigen. De ÖAV kan vanaf nu 
ze lf de hoofdredacteur en de j 
redactiesecretaris vanhet Leuvense 
studentenblad aanduiden. ff

kan deze ware machtsgreep tot de ondergang 
van Veto leiden als de OAV daar mensen 
gaat droppen die totaal onbekwaam zijn. 
Mocht dat ook daadwerkelijk gebeuren dan 
zal de rest van de redactie niet aarzelen om 
op te stappen om zo druk uit te oefenen op 
Loko.

Veto lijkt de dupe geworden van een 
ingreep waarmee Loko haar eigen macht 
binnen de studentenvertegenwoordiging 
tracht uit te breiden. En het is niet omdat 
Loko nü nog niet heeft ingegrepen dat ze dit 
in de toekomst niet zal doen. In april of mei 
wordt immers de nieuwe hoofdredacteur 
gekozen. Dan pas zal het ware gelaat van 
Loko te zien zijn. Zover is het echter nog 
niet. Momenteel is er nog niks veranderd en 
de redactie is ook niet van plan om hun 
werkwijze of hun redactionele lijn te laten 
wijzigen.

Toch is Veto niet te beroerd om de 
hand in eigen boezem te steken. Op hun 
initiatief heeft er een gemeenschappelijke 
evaluatievergadering plaatsgevonden 
waarop werd nagegaan of Veto op een 
eerlijke en degelijke manier informeert. 
Deze bijeenkomst is positief verlopen.

Ook Schamper wordt van tijd tot tijd 
geconfronteerd met reacties van studenten-
verenigingen die vinden dat de DS A (Dienst 
Studentenaktiviteiten) of de konventen 
medezeggenschap moeten hebben omdat 
Schamper zijn subsidies van de DS A krijgt. 
Maar de onafhankelijkheid van een 
studentenblad, ook tegenover de konventen, 
is net haar kracht. Er zijn genoeg mensen in 
Studentenhuis De Brug die erop uit zijn om 
zoveel mogelijk macht binnen de DSA te 
vergaren en die tevens maar wat graag een 
vinger in de redactionele pap van Schamper 
willen hebben.

Het is erg te moeten besluiten dat 
jonge, verstandige mensen zich tot een 
dergelijk niveau verlagen. Een kringraad, 
een konvent of gelijk welke andere 
vereniging die op zo’n ondemocratische 
manier censureert en de kritiek monddood 
maakt verdient het niet de belangen van 
studenten te mogen verdedigen.

PG

Onzichtbare stralen?
TOO ja a r  n a tu u r lijk e  ra d io a c tiv ite it

1896 is niet alleen het jaar van de 
Olympische Spelen van Pierre de Couber- 
tin, maar ook het jaar waarin de alom- 
bekende Antoine Henri Becquerel (1852- 
1908) - in het kader van z’n fluorescentie- 
onderzoek - toevallig het fenomeen 
radioactiviteit ontdekte. Hij ontdekte en 
bewees dat uranium energie in de vorm van 
straling afgeeft, onzichtbare straling 
weliswaar.

Professor Dorikens, een van de 
stuwende krachten achter deze boeiende 
tentoonstelling, heeft getracht de apparatuur

j|H| Van 3 december *96 tot en met 
de Gentse feesten van *97 loopt er 
in hetmuseum voor de geschiedenis 
vande wetenschappen een tentoon-
stelling over onzichtbare stralen.

samen te brengen die aan de basis lag van de 
kernfysica. In het bijzonder die apparatuur 
gebruikt door Pierre & Marie Curie, als 
ook de instrumenten die aan de basis liggen 
van de ontdekking van Antoine Henri 
Becquerel en andere belangrijke stukken

uit die tijd. Er zijn meer dan 150 
instrumenten te zien, gaande van de 
Geisslerse buis tot de isotopenkaart.

Ik moet toegeven dat ik als leek 
overrom peld werd door al die rare 
toestelletjes en vreemde buisjes. Ik ben niet 
direct een kemfysica-knobbel en zal dat 
waarschijnlijk nooit worden. De brochure 
die men bij de ingang ontvangt, getuigt van 
een professionele aanpak. Het omvat o.a. 
een overzicht van de belangrijkste 
doorbraken in de kernfysica.

AV



Vette pensen voor het 
nieuwe jaar!

De Vlaamse Geschiedkundige 
Kring (VGesK) vierde onlangs haar 65- 
jarig bestaan. Tijd om op pensioen te gaan 
zou u zeggen en het feestprogramma 
bevestigde dit vermoeden. Naast een debat 
werd het ook nodig geacht een tentoon-
stelling lidkaarten, een soortement Spel 
zonder Grenzen en een gala-avond op de 
bevolking los te laten. Vroeger was het 
beter zullen we maar denken. % % % Al 
even dood, want onlangs overleden: 
hoogleraar emeritus Guy De Poerck 
(Franse Taalkunde), hoogleraar emeritus 
Lucien Vakaet (Geneeskunde), Eugeen 
De Facq (Politieke en Sociale Weten-
schappen) en gewezen bestuursdirecteur 
Raoul Vandenbroeck. % % %  Al een even 
groot tekort aan creativiteit: de BRTN, alias 
VRT, stuurde ons onlangs volgend bericht. 
TV1 is op zoek naar nieuw TV-talent, van 
presenteren via interviewen tot entertainen, 
etc. Al wie interesse heeft, m.a.w. zijn 
smoel op tv wil zien of ervan droomt de 
nieuwe Sabine De Vos te worden, stuurt 
zijn gegevens, foto’ s en ambities naar: TV 1 
Zoekt TV-Talent, Kamer 8L24, 1043 
Brussel, en dit voor 21 januari. De brief 
sloot af met beste wensen voor het nieuwe 
jaar. We houden nu reeds ons hart vast! 
% % %  Prof. Frank Comhaire (zie foto), 
specialist op het gebied van mannelijke 
onvruchtbaarheid, lijkt gelijk te krijgen: de 
dalende kwaliteit en produktie van het 
mannelijk zaad wordt dusdanig alarmerend 
dat de VN er binnenkort een heuse 
wereldconferentie over organiseren. Of er 
een verband bestaat tussen Sabine De Vos 
en de dalende kwaliteit van het sperma, was 
bij het ter perse gaan nog niet bekend, maar 
wordt niet uitgesloten. % % %  Over “beste 
wensen” gesproken, het is alvast een 
uitspraak die niet aan het actieplatform 
“Slechte Wensen” is besteed. Woordvoerder 
Jersey: “Ieder jaar weer vliegen de beste 
wensen mij om de oren. Maar als ik dan het 
afgelopen jaar evalueer merk ik niet veel 
goeds. Men zou zich kunnen afvragen wat 
men nu precies bedoelt met beste wensen, 
meent die persoon het wel of heeft hij of zij 
wel echt zo’n goede bedoelingen? Daarom 
pleiten wij, van Slechte Wensen, voor het 
ontmaskeren van die hypocrisie. Zeg dus in 
het vervolg: Vette Pensen, Val dood, Een 
tang van een wijf als lief, Een Mare Dutroux 
in de familie, Het jaar is nog maar pas 
begonnen en door u te zien is het al naar de 
knoppen, etc." % % %  Het neemt stilaan de 
allure aan van een nieuwe nationale sport: 
ook de universiteit mag zich opmaken voor

graafwerken allerhande: rond de gebouwen 
van de faculteit Psycho- en Pedaweten- 
schappen in de Dunantlaan is een sterke 
bodemverontreiniging vastgesteld. Hoewel 
de wettelijk toegestane grenzen over-
schreden zijn, is er dixit beheerder 
Hoogewijs: “geen reden tot paniek”. Wie 
wel panikeert kan eventueel therapie volgen, 
of zich goed en regelmatig wassen. % % %  
De gaarkeuken van restaurant Overpoort 
(die instaat voor de bevoorrading van de 
andere resto’s) zal op termijn verhuizen 
naar de campus in 
Zwijnaarde. Tot ieders 
tevredenheid lijkt wel: 
de homestudenten om-
dat ze nu niet meer ‘s 
ochtendsvroeg gewekt 
zullen worden door de 
af en aan rijdende 
vrachtw agens, de 
buurtbewoners omdat 
ze de stank van de 
keukenresten niet 
meer hoeven op te 
snuiven (hé, wij moe-
ten het wel opeten) en 
de personeelsleden 
omdat ze eindelijk eens bovengronds zullen 
kunnen werken - het keldergevoel, zeg maar. 
% % % Overnaaronze economische katern: 
prof. financiële econom ie Herman  
Verwilst, tot dan toe directievoorzitter van 
de ASLK, is vanaf 1 januari dit jaar vice- 
president van de Belgisch-Nederlandse 
groep Fortis, bij ons vooral bekend van 
AG-verzekeringen. % % % En ziet: het geld 
stroomt reeds binnen!! In 1997 voorziet de 
Universiteit Gent voor 369 miljoen frank 
investeringen. Voor home Fabiola en home 
Vermeylen staan renovaties op stapel, 
terwijl in alle homes alsook resto Overpoort 
de veiligheid zal verbeterd worden. 
Krantentitels als “Gehaktbal overvalt 
student in resto Overpoort” of “Verkeers-
drempels moeten snel-duivels-service 
tegengaan” zullen dus voortaan tot het 
verleden behoren. Een nieuwe studenten- 
resto (i.p.v. de Brug) en het nu al mytische 
mega-auditorium moet men niet voor de 
eeuwwisseling verwachten. % % % Moet 
er nog kine zijn? Dit academiejaar werden 
in België 3.600 nieuwe kine-studenten 
verwelkomd, hoewel er reeds 26.000 
erkende kinesitherapeuten zijn. Het 
overlegplatform van kine-verenigingen pleit 
dan ook voor de afschaffing van de driej arige 
opleiding aan hogescholen en enkel nog de 
universitaire opleiding te behouden. % % %

Allemaal beestjes: de bekende Britse 
natuurdocumentator David Attenborough 
zal in maart door onze Gentse universiteit 
een eredoctoraat toegestopt krijgen. Kan 
hij onmiddellijk onze unieke schimmel-op- 
etensresten-fauna&flora filmen in Scham-
per’ s redactielokaal. % % %  Ook voor Piet 
Taelm an was recentelijk  een prijs 
weggelegd, namelijk de Fernand Collin- 
prijsl996, dit voor zijnjuridisch proefschrift 
over de bijzondere rechtskracht die 
uitspraken van rechters hebben, het gezag

van gewijsde. Klinkt goed, maar wat het 
betekent? % % %  Voor de zevende maal 
houdt de dienst Publieke Relaties en de 
vakgroep Geografie een lezingenreeks over 
landschappen, genaamd ‘Het Andere 
Landschap ’. Wie in de voetsporen wil treden 
van beroemde ontdekkingsreizigers - nee, 
niet Indiana Jones - kan op 30 januari naar 
"In het Voetspoor van Al-Ildrisï’ (over 
oude Turkse handelsroutes) en op 6 februari 
naar “James Cook achterna" (met o.a. de 
ontdekking van Paaseiland en Hawaï). De 
lezingen worden telkens opgefleurd met 
visueel materiaal en een receptie en ... zijn 
gratis. Telkens om 18u in de Volderstraat 9. 
% % %  Van Tobias De Pessemier, de 
wereldberoemde ex-hoofdredacteur van 
Schamper, is vorige maand een boek 
verschenen. ‘Vrijheid van expressie en 
informatie op het Internet’ (Academia Press) 
geeft een overzicht van de juridisiche vragen 
omtrent de geboden informatie op de 
informatiesnelweg en behandelt een aantal 
actuele vragen die het Internet met zich 
meebrengt. Een handig boekje met heel wat 
voorbeelden. Check vooral ook p. 48 voor 
een paar aangename links! Meer info op 
http://allserv.rug.ac.be/~tdpessem/boek/ 
% % %

Nico

Prof Comhaire
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Strijd tegen d r u g s___
H e t d o e t p ijn  a ls  g e  v a lt

Het initiatief kwam van de stedelijke 
Dienst Drugspreventie die samenwerkte met 
de caféhouders, politie en rijkswacht. Het 
is niet hun bedoeling om de studenten met 
een uitgestoken, verwittigende vinger te 
benaderen. Ze kiezen veeleer voor een 
grappige campagne: cartoons worden op 
posters en strooifolders verspreid in de cafés 
die herkenbaar zijn aan de sticker ‘drugsvrije 
zone’. Antoine Gevaert, cafébaas van Het 
Kofschip en woordvoerder van de hande-
laars, wijst erop dat men van de Overpoort 
opnieuw een positieve uitgaansbuurt hoopt 
te maken, waar drugs resoluut gebannen
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worden. Hij hoopt ook dat zo de kleine 
criminaliteit en de verloedering aan banden 
gelegd zal worden.

Van kwaad naar erger

Natuurlijk is de Overpoort niet de 
enige buurt in Gent waar drugs te vinden 
zijn. Men heeft hiervoor gekozen omdat de 
groep jongeren er zeer heterogeen is. Ook 
in het verleden waren er al meermaals akties. 
Zo werden in december van 1995 alle 
handelaars van de Overpoort reeds bij de 
burgemeester uitgenodigd voor een 
vergadering over drugspreventie. Hier 
werden ook voorstellen concreet uitgewerkt. 
Zo stelde Luc Pinte, uitbater van lunapark 
Play Time, voor om de haag over zijn zaak 
aan studentenrestaurant Overpoort te 
verwijderen. Deze ‘bosjes’ waren immers 
een dankbare verstopplaats voor allerhande 
spul. Er werd tevens betere verlichting 
aangebracht, wat dealers zou moeten 
afschrikken. Kort na december zijn er snel 
opeenvolgend twee razzia’ s gehouden door 
de politie in de Overpoort waarbij zowat 
iedereen opgepakt en gefouilleerd werd. 
Deze akties hebben zeker enkelen afge-
schrikt, maar de criminaliteit daalde niet

; Ij Misschien te het jo u w ; ook al 
opgevallen: in bijna allo cafés van 
de Overpoort zie je  ludieke broehu-' 
res, affiches en bierviltjes mei als ■ 
slogan: ‘Drugs: de landing kan hard 

Dit maakt deel uit van eenl 
anti-drug campagne die nu reeds 
twee maanden aan degangis. O f het 
al wat opgeleverd heeft? •

echt en de drugs minderden niet. Integen-
deel, enkele maanden later kwam er zelfs 
een ‘smart-drugs shop’, wat de toestand 
natuurlijk alleen maar verergerde.

De soap van
Ivan de Verschrikkelijke

‘Smart-drugs shop’ is dat dan zo 
iets als de ‘coffee shop’ in Nederland? In 
Nederland mag men in een coffee shop 
marihuana verhandelen en gebruiken, wat 
in België nog altijd verboden is. Dat weet 
iedereen. Wat niet iedereen weet is dat er in 
ons land meer en meer ‘winkeltjes’ komen 
waar men buiten allerhande gadgets over 
drugs ook onschuldige en legale drugs kan 
bekomen. Zo zijn er bijvoorbeeld de Black 
Booster krachtdrankjes. Zo’n winkeltje 
kwam er dus ook in de Overpoort. ‘Smart 
thinking’ was te lezen boven de ingang. De 
buurtbew oners waren aanvankelijk 
sceptisch en wisten niet goed wat ze er van 
moesten denken. De uitbater van de frituur, 
twee huizen voorbij de shop, begreep maar 
niet waarom studenten opeens met 
ballonnen over straat liepen. Het waren 
natuurlijk de befaamde lachgas ballonnetjes. 
De toestand bleef echter niet zo onschuldig.

Ivan, de uitbater van de smart-shop, 
stond aanvankelijk bekend als een joviale 
kerel. Hoe langer hoe meer vertoonde hij 
echter agressief en 
‘geflipt’ gedrag.
Zo daagde hij maar 
al te graag de poli-
tie uit, gooide zijn 
eigen ruiten in, 
maakte zichzelf 
met handboeien 
vast aan de toog in 
een café en maakte 
overal schulden.
Tijdens de Gentse 
feesten kreeg hij 
het verbod nog 
langer ballonnetjes

te verhandelen wat hij maar al te graag aan 
zijn laars lapte. Het ging van kwaad tot 
erger. In zijn shop verhandelde hij de 
gevaarlijke Mexicaanse paddestoelen en 
allerhande pillen die verdacht veel op XTC 
leken als je er maar genoeg van nam. Na 
verschillende bezoekjes van de BOB werd 
hij uiteindelijk gearresteerd. Zijn zaak staat 
nu leeg. De buurt neemt weer opgelucht 
adem.

Toekomst?

Men kan zich bij deze praktijken 
natuurlijk ernstige vragen stellen. Zoals: 
hoe is het mogelijk dat het stadsbestuur de 
toestand zo ver heeft laten komen? Of beter 
misschien: welke conclusies moeten we 
trekken uit het feit dat de shop wel degelijk 
een groot succes was bij studenten? Mag 
een voorzichtige stem hier op antwoorden 
dat de legalisering van soft drugs misschien 
een oplossing kan zijn zodat men niet naar 
pseudo drugs gaat grijpen die dikwijls veel 
gevaarlijker en schadelijker zijn. Of moet 
men smart drugs ook maar verbieden. De 
vraag is dan: waar ligt de grens. Pater Luc 
Versteylen beweert dat kinderen hun eerste 
‘kick’ krijgen van choco...

De cafébazen van de Overpoort 
hebben alvast een standpunt ingenomen. 
Alle drugs worden geweerd uit de zaak. 
Wie een jointje opsteekt wordt vriendelijk 
verzocht het café te verlaten. Hun boodschap 
willen ze overbrengen zonder het minste 
geweld, wat dan ook gerespecteerd wordt 
door hun klanten.

Wordt vervolgd?

SCAnDIC
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Fantasy rules!
V irtu e le  w e re ld  g e s ig n a le e rd  te

MUD staat voor Multi User Dungeon 
(of Multi UserDimension), en is een virtuele 
wereld waar vele spelers tegelijk kunnen 
inloggen en interageren. In MUDs kan je 
(net als IRC) praten met elkaar, maar tevens 
vind je er een hele imaginaire wereld, 
opgebouwd uit een hoop ruimtes (‘rooms’) 
waar je doorheen kan wandelen, en die 
dienen als decor waartegen de (inter)actie 
in een MUD zich afspeelt. Niet alleen de 
wereld waarin je rondwandelt is denk-
beeldig, ook jijzelf bent verzonnen! Je kan 
gewoon jezelf zijn, maar je kan je ook 
uitgeven voor pakweg een 13-jarige, een 
weerwolf of een huisvrouw van middelbare 
leeftijd.

Verspreid over de wereld bestaan er 
duizenden MUDs. Net zoals bij Heavy 
Metal, lijken die voor een buitenstaander 
allemaal een pot nat, maar aan de hand van 
soms subtiele verschillen kan je een heel 
gamma verschillende soorten MUDs 
onderscheiden. Grosso modo kan je ze 
onderverdelen in twee categorieën: 
‘combat-oriented MUDs’ en ‘social 
MUDs’.

Combat-oriented MUDs

Het gebruik van de term ‘spelers’ 
hierboven is niet toevallig. Vele MUDs zijn 
immers een spel. Meer bepaald een 
rollenspel, zoiets als “Dungeons and 
Dragons”, maar dan via de computer. De 
meeste MUDs spelen zich af in een fantasy- 
wereld, vol met magie, mythologie en 
sprookjeswezens als draken, elfen en 
dergelij k e ... maar er bestaan er ook genoeg 
die zich in meer ‘real-life’ situaties afspelen. 
Wanneer je de eerste maal binnenkomt in 
een MUD, wordt' je gevraagd je eigen 
karakter samen te stellen uit een aantal 
keuzemogelijkheden (geslacht, eigenschap-
pen, kenmerken en een spelersnaam). Je 
kruipt aldus in de huid van een denkbeeldig 
personage en gedraagt je alsof jij dat 
personage bent.

Een MUD lijkt op een adventure 
game: je doel is op een steeds hoger niveau 
te raken, tot je het hoogste niveau (wizzard)

R tc l l tZ C i t t l l l
§;' h  de vorige Schamper schreven wij 

verkeerdelijk dat de RUG geen IRC aanbiedt] 
aan haar studenten. Ze doet dit uiteraard wei, j 
Gewoon inloggen op eduserv (zie Schamper 
340), en vervolgens irc : intypen, Bedankt 
overigens vaat uw talrijke mails om ons op 
onzefoatte wijzen, Bitbewijsthoezeer u begaan 
bent met. uw favoriete studentenblad,1,

1V1/1M?

; Welkom in de virtuele uithoeken 
van \ h e i=• Internet, ; waar fan tasie  
werkelijkheid wordt m  magie de 
scepter zwaait, Welkom in hef rijk 
van de virtuele werelden* Welkom in 
het rijk van de ‘MUDJ. 

bereikt hebt. Dit doe je door opdrachten uit 
te voeren, monsters te bestrijden, en andere 
spelers te bevechten en zelfs doden. Niet 
voor niets worden combat-oriented MUDs 
ook wel hack-and-slash MUDs genoemd.

Aangezien je een paar honderd 
niveaus moet doorworstelen, duurt het 
dagen, weken en soms zelfs maandenlang 
voor je je doel bereikt hebt. MUDs zijn dan 
ook enorm verslavend, nog erger dan IRC. 
Vraag maar aan de MUD-kolonie van de 
RUG (iedere nacht steevast te vinden aan 
de terminals in home Vermeylen).

Social MUDs

Een j aar of acht geleden verschenen 
de eerste virtuele werelden waarin niet (of 
zelden) gevochten wordt noch om levels 
gestreden, maar waar het sociaal contact 
tussen de spelers centraal stond. Een nieuwe 
generatie MUDs was geboren: de sociale 
MUDs. Ze bestaan in alle maten en 
gewichten, en dragen exotische namen als 
TinyMUD, MOO (Mud Object Oriented), 
MUSE (Multi User Simulation Environ-
ment) en MUSH (Multi User Shared 
Hallucination). Alle hebben ze één doel: 
het creëren van een virtuele gemeenschap.

In sociale MUDs kan je niet alleen 
met de andere spelers praten en communi-
ceren, je kan ook zelf meebouwen aan de 
virtuele wereld (in tegenstelling tot de 
combat-oriented MUDs). Dit gebeurt met 
een zeer eenvoudige programmeertaal die 
zelfs de ergste newbie probleemloos kan 
leren. Je bent totaal vrij in watje bijbouwt 
of het nu een bord spaghetti is of een enorm 
zwart gat dat alle licht opslorpt.

Het bleef evenwel niet bij recreatieve 
toepassingen van sociale MUDs. Al snel 
ontdekte men hoe virtuele werelden een 
ideale broedplaats zijn voor educatieve en/ 
of artistieke projecten. Er bestaan sociale 
MUDs voor discussie en voorlichting over 
bepaalde ideologieën, MUDs die ingericht 
zijn als een virtuele versie van universiteits-
bibliotheken, MUDs waar ouders hun 
kinderen leren omgaan met computer-
talen,... De mogelijkheden zijn schier 
eindeloos.

En dat gaat maar verder...

MUDs zijn meestal tekst-georiën- 
teerd, dwz je krijgt geen beelden, alleen 
tekstbeschrij vingen van w atje ziet en wat 
er gebeurt. Dat kan beter, moet men gedacht 
hebben en men bouwde virtuele werelden 
uit met beelden. MediaMOO werd de eerste 
MUD met teleconferencing-technieken 
waarna steeds meer geëxperimenteerd werd 
met het gebruik van beeldmateriaal in 
virtuele werelden. En het kan nog gekker. 
In Japan bestaan reeds lang grafische, 
stripverhaalachtige virtuele werelden (bv. 
“Habitat”) waar elke speler bestaat als een 
tekenfilmachtig figuurtje (een “Atavar”), 
dat kan bewegen door middel van een 
joystick. Habitat kent een eigen economisch 
syseem, een eigen democratische wet-
geving, enz. Die Japanners toch...

MDG

Voor meer informatie over MUDs en hoe ze op
te starten:

http://www.chaco.com/community/worlds.html 
http://www.math.okstate.edu/~jds/mudfaq-pl.html 

http://www.mudconnect.com/ 
Een uitgebreide MUDlijst: 

http://www.chaco.com/lists/ 
De enige Vlaams(talig)e MUD (een hele fijne 

sociale MUD, genaamd ZooMOO): 
http://www.dma.be/p/zoo

T e ln e t
Om een MUD binnen te treden heb je een programma nodig datje verbindt met 

de computer waarop de MUD draait. Er bestaan vele specifieke programma’s voor 
MUDs, waarover je alles kan lezen op de websites die elders op deze pagina staan. Er 
bestaat ook een eenvoudig programma, dat gebruikt wordt om je te verbinden (connecten) 
met elk soort computer die een Internetfaciliteit, bv. MUD, aanbiedt (een server heet 
dat). ‘Telnet’ heet dat programma; je gebruikt het door telnet <naam van de server> 
te typen - net als bij ‘telnet eduserv’. De RUG laat studenten enkel toe te telnetten naar 
andere servers vanop je account op eduserv. Rechtstreeks telnetten vanop een PC in een 
knooppunt zal dus niet lukken. Je moet eerst inloggen op eduserv. (MDG)



Zendstation
Nieuwpoorttheater

K IN G  LEAR k o m  h ie r  n a a r  S hakespeare

Het Brusselse gezelschap nodigde 
enkele mensen uit voor een workshop, 
waaronder Johan Dehollander. ‘King 
Lear’ werd gekozen door de compagnie, 
zonder een echt duidelijk motief. Het stuk 
voelde juist aan en ondanks het cultuur-
verschil klikte het tussen Dehollander en de 
‘Galafronie’.

Juist aan dat cultuurverschil is er 
gewerkt. Franstaligen hebben een andere 
manier om woorden te brengen. Dat ge-
beurt pompeuzer, met meer zwier. De taal 
heeft een ander ritme. Woorden zijn heilig 
en die heiligheid moest doorbroken wor-
den. Tijdens de repetities werd eigenlijk het 
hele stuk ‘KING LEAR kom hier naar 
Shakespeare’ gemaakt. Er werd over ge-
babbeld, Dehollander bracht Engelstalige 
films van Hal Hartley mee. Ook Plato, 
Bunuel en Raymond Carver passeerden 
de revue. Uit de films van Hartley moesten 
de acteurs stukken kiezen die hen 
interesseerden. Zo kon Dehollander de 
acteurs leren kennen en ze gemakkelijker 
in hun rol laten glijden.

Dehollander: “Door het samen-
gooien van alles ontstaat er één chaos, één 
vuilbak. Op de duur zit het stuk in die 
vuilbak en we moeten precies de juiste 
dingen eruithalen en dan kunnen we ver-
trekken”.

Het stuk wil iets vertellen over van-
daag. Als metafoor voor de wereld heb je 
een ‘grand café’, met spiegels en garçons. 
Er is een soort nostalgie van wat het vroeger

theatermakers ArneB  
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had kunnen zijn. Maar er is geen eten en 
drinken. Iedereen doet alsof er vanalles is, 
maar er is niets.

Dehollander: “Doen alsof is zoals 
we leven. Als er dingen zijn die we niet 
willen horen, niet willen zien, dan doen we 
alsof ze er niet zijn. We zetten wel onze bek 
open: ‘daar hebben ze geen eten’. Maar 
tegelijk eten wij wel op ons gemak biefstuk. 
Soms heb je dat ook nodig, want je wordt 
eronder bedolven. Dat is niet verkeerd, wel 
menselijk (...) Eenmaal binnen in het café 
kun je niet meer buiten, net zoals op de 
wereld. Je kunt er enkel af met een raket 
naar de maan of met een kogel door de kop. 
Er zijn geen toiletten in het café. De mensen 
moeten kakken in het café. Je moetje tonen 
in het café, je moetje tonen in de wereld.”

Het stuk zelf begint in het derde 
bedrijf van King Lear. Zijn twee oudste

dochters verjoegen hun vader nadat ze elk 
de helft van zijn rijk gekregen hadden. 
Cordelia, zijn jongste dochter -zijn lieve-
ling- , kreeg niets van haar vader. Bij de 
verdeling van zijn rijk vroeg hij aan zijn 
drie dochters wie hem het liefste zag. Zij 
zou namelijk het beste deel krijgen. De 
twee oudsten overlaadden hun vader met 
superlatieven over hun allesomvattende 
liefde, maar Cordelia zei dat ze niet kan 
zeggen hoe graag ze haar vader ziet, met 
alle gevolgen vandien.

Lear is dakloos en dochterloos. Hij 
belandt in een storm en die is de eigenlijk 
aanvang van ‘KING LEAR kom hier naar 
Shakespeare!’ Het stuk gaat over de per-
soon van Lear en enkele archetypes van 
onze tijd. Het is ontdaan van de neven-
intriges, zoals die van het huis van 
Gloucester. Lear komt dus terecht in een 
storm. Hij begint het stuk met te zeggen 
‘Het is niet juist; ik heb hen alles gegeven 
en ze gooien hun vader buiten. Dan wordt 
hij ondervraagd door een stem in het duis-
ter. In zijn waanzin - nachtmerrie - realiteit 
moet hij verklaren wat recht en onrecht is 
en waar die kennis vandaan komt. Hoe kan 
men daar ooit zeker van zijn? De oude man 
-hij is tenslotte koning geweest en met een 
koning valt niet te spotten- antwoordt, maar 
zijn antwoord getuigt van een ongepaste 
pretentie nu hij zijn troon kwijtgespeeld is. 
Hierop krijgt hij te horen: “Si tu n’as rien a 
dire, ce serait plus intelligent de ne rien dire 
Lear!”. En dan: alle registers open, vol

ïc U tK fW lW f
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licht, muziek, recht in het café des levens. 
Doorheen het stuk begint Lear in te zien dat 
er dingen bestaan waar hij niet tegenop kan. 
In het begin heeft Lear zijn kroon in handen 
maar zijn kroon is van ijs. Ze smelt, hij raakt 
ze kwijt, of hij het wil of niet. De kroon 
wordt water.

Dehollander: “Lear is zoals de rest. 
Hij zegt: “Ik ben de koning” en krijgt als

antwoord dat in dit café iedereen koning is. 
Iedereen heeft zijn problemen, hij is niet 
alleen. Je krijgt antwoorden zoals we die 
vandaag soms krijgen.”

Hij groeit doorheen het stuk en leert 
de waarde kennen van de stilte (o.a. die van 
Cordelia).

In 'KING LEAR kom hier naar 
Shakespeare!' door Théâtre de Galafronie

wordt wel degelijk Frans gesproken. Dit 
stuk is de moeite waard.

VW

vr 17/01 en di 21/01 zijn de try-outs, 
aan de schappelijke prijs van 150Fr

wo 22/01 premiere, do 23/01, vr 24/ 
01, za 25/01 volgen de gewone voorstellin-
gen. Ze beginnen allemaal om 20u30

ARCA brengt satiren weer 
_______ tot leven________

W eg m e t d e  s ta d 1 W eg m e t h e t h u w e lijk !

De wereld gaat naar de verdoeme-
nis. De hedendaagse morele verloedering 
zal de mens ten val brengen en de gehele 
mensheid ten onder doen gaan. Met andere 
woorden: het einde is nabij. Misschien lijkt 
dit een passende voorspelling voor het fïn- 
de-siècle van de 20ste eeuw maar het is zo 
oud als de straat. Omstreeks 100 na Christus 
hekelt Junius Juvenalis de decadente 
uitspattingen van de moderne tijd. Hij 
doorloopt het hele scala: van onbevredig- 
bare vraatzucht, honger naar macht en rijk-
dom, hebzucht die aan het absurde grenst 
tot ongebreidelde sexuele lusten.

Anno 1997 doet Jo De Meyere, een 
late volgeling van Juvenalis, dit opnieuw. 
Hij wekt het oude Rome van Crispinus, 
Messalina, de tiran Domitianus en andere

keizers tot leven, alsof het net voorbij de 
Gentse binnenstad lag. Niets of niemand 
ontsnapt aan zijn vlijmscherpe ironie. Hij 
bijt zich vast in het summum van de 
zondigheid: overspel, decadente mannen - 
alias homoseksuelen - en niet in het minst 
vrouwen. Hij wijdt een klaagzang aan zijn 
noodlottige vriend die geen genoegen neemt 
met een schildknaap maar zich in de 
vernieling stort door te huwen. Of Juvenalis 
uit eigen ervaringen putte voor het schrijven 
van deze satire, dan wel of hij zijn twee 
satiren over homoseksuelen schreef als 
insider is niet bekend. Over zijn privé- 
leven is bitter weinig geweten, zijn satiren 
daarentegen weerspiegelen heel wat over 
zijn tijd. Ook grotere maatschappelijke 
problemen en sociale systemen worden op

de korrel genomen. Veel decadenter dan 
decadente mannen is de afschuwelijke 
onverdraagzaamheid van Rome’s burgers 
en de gigantische uitbuiting van arm door 
rijk. Kortom, problemen van toen doen 
verdacht modem aan.

De satiren werden bewerkt door Van 
Gasteren-Croiset, de regie was in handen 
van Jules Croiset en Jo De Meyere speelt 
de voorstelling magistraal vol.

De voorstellingen van Weg met de 
stad! Weg met het huwelijk! kan je van 17 
januari tot 22 februari elke donderdag, 
vrijdag en zaterdag bijwonen, telkens om 
20u. Reservaties: ARCA 09/225 18 60. We 
hebben ook 10 vrijkaarten voor dit stuk.

Wardal

Ode aan Schubert
D ru k  ja a r  v o o r D e  R ode P om p

lilt ;  Bé Rode Pomp is at sinds 1992 een begrip in de wereld van 
de klassieke muziek. Toen kwam de droom van André Pasman 
u it: jaarlijk s duizenden mensen uitnodigen om  in een 
omgebouwde garage naar hedendaagse klassieke muziek te 
luisteren. Be versleten garage werd een ontmoetingsplek voor 
een 130‘ia l bezoekeri met een podium, een regieruim te,ï 
belichting, projektie, kortom de basisingrediënten van een 
muziektheater. De aanwezigheid van een oude rode mazoutpomp 
herinnert nog ddn de garage, wat natuurlijk ook de naam voor 
het muziektheater verklaart. 1

Het bescheiden mu-
ziektheater, dat op een 
boogscheut ligt van het 
Nieuwpoorttheater, groeide 
jaar najaar. Ook voor 1997 
staat er weer heel wat op het 
muzikale programma. Enke-
le concerten staan in het teken 
van Franz Schubert die 
tweehonderd jaar geleden 
geleden geboren werd. Een 
gelegenheid bij uitstek voor 
De Rode Pomp om dat te 
vieren. Er zijn alvast tot 31 januari drie 
stukken te beluisteren die een ode brengen 
aan deze componist.

Het eerste concert zal verzorgd 
worden door Jan Vermeulen die op 18

januari een pianoforte-recital (4 Impromptus 
opus 142. Sonate Deutsch D 960) brengt.

Op zaterdag 25 januari wordt om 16 
uur een gratis concert aangeboden door de 
v.z.w. S.W.U.K. O-, en W.-Vl. Jan Van

der Crabben (bariton) en 
Inge Spinette (piano) zullen 
de toeschouw ers en 
luisteraars in vervoering 
brengen met de Liedcyclus 
‘’Das Schwa-nengesang’.

De derde ode aan 
Schubert wordt gebracht 
door Guy Devienne (bari-
ton) en David M iller 
(piano). Zij zullen het al vaak 
opgevoerde ‘Die Winter- 
reise’ naar voren brengen. 

Is zeker de moeite waard! ! !
De overige activiteiten van De Rode 

Pomp kan u vinden in onze Agenda 
achteraan.

Melanie
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Selectieve Discografie

R om  in  den  D em o

Huwt Huur Tu

Mongolen. Tuva wordt afgebakend door het Sayau- en het Altai- 
gebergte terwijl het landschap getekend wordt door bossen, 
uitgestrekte steppes en rivieren.

Het rurale Tuva is vooral bekend voor z’n keelgezangen of 
‘khoömei’ die een centrale rol in de Tuvaanse muziektraditie 
bekleden. Met deze etnische specialiteit van boventoon-zang 
produceren de Tuvaanse keelzangers één basistoon en tegelijkertijd 
één of twee boventonen, met andere woorden ze kunnen het 
presteren twee of drie noten in één ademstoot de ether in te draaien. 
De boventoongezangen roepen een sterke binding op met de natuur 
en zijn het best te interpreteren als nabootsingen van dierengeluiden 
en geluiden uit de natuur zoals de wind die over de oneindige 
steppes raast, het wassende water van de rivieren, etc...

Hoewel sommigen onder u deze stemtechniek ook weten 
toepassen door Tibetaanse monniken, blijft het toch een mysterie 
voor het oor. Het typische keelgeluid krijgt vorm door de stand van 
de lippen, tong, kaakbeenderen, verhemelte en strottehoofd en hun 
onderlingen verhouding. Opmerkelijk is dat deze uitzonderlijke 
zangtechniek niet wordt aangeleerd maar dat jongeren de ouderen 
eenvoudigweg imiteren en gaandeweg sleutelen aan hun eigen 
zangwijze. Er onderscheiden zich vijf varianten. De meest 
voorkomende zijn khoömei en sigit, verder zijn er nog kargiran, 
borbannadir en ezengileer. Bij sigit wordt simultaan een fluittoon 
ontwikkeld die aan een begeleidend instrument doet denken. 
Khoömei is minder krachtig en klinkt nasaler. Kargiran is een reeks 
lang aangehouden klanken in combinatie met een hese keelklank.

...m e t d e  g e it!

Dinsdag 21 januari kunt u in de theaterzaal van de Vooruit 
terecht voor een flinke portie wereldse gutturale keelgeluiden. Het 
bij uitstek mannelijke gezelschap Huun Tuur Tu trok reeds de 
aandacht van grote namen als Frank Zappa, Johnny ‘Guitar’ 
Watson, Ry Cooder en de Chieftains en bij deze heb ik nu de uwe. 
Of bent u dan helemaal geen mens!?

HuunTuur Tu komen uit Tuva, een autonome republiek in 
Zuid-Siberië op de grens met Mongolië. De Tuvanen zijn een volk 
van Turkse origine, men spreekt er trouwens nog steeds Turks, 
maar werden eeuwenlang overheerst door de Chinezen en de

Bij ezengileer en borbannadir worden de lippen stijf op elkaar 
gedrukt en hoor je enkel een bromgeluid.

Naast hun opm erkelijke keelgeluiden hanteren de 
groepsleden een al even opzienbarend instrumentarium. De igil is 
een twee- of driesnarig instrument met een lange hals die bestreken 
wordt als een cello en die gemaakt wordt uit de huid, de haren en 
de darmen van paarden. De chanzy is een driesnarige boog met een 
houten paardekop aan de nek, een ratel gemaakt van een 
stierenscrotum gevuld met de enkelbeentjes van een schaap en een 
ijzeren kaakharp. Verder zijn er nog de byzanchii, een viersnarige 
viool en de dosphuluur. Westerse instrumenten zoals de gitaar 
worden ook gebruikt zolang ze maar het Tuvaanse gevoel in de 
juiste context kunnen uitdragen, aldus één van de groepsleden.

Huun Huur Tu brengen eeuwenoude liederen die 
hoofdzakelijk uit de orale overlevering 
stammen, sommige van deze liederen gaan 
terug tot de 16de eeuw en vroeger. Pittig detail 
tenslotte is dat keelgezangen hoofdzakelijk 
een mannelijke aangelegenheid zijn omdat 
deze gezangen naar een oude legende 
onvruchtbaarheid bij vrouwen zou teweeg-
brengen. Heden zijn er ook vrouwelijke 
beoefenaars van de khoömei, maar dit wordt 
nog steeds met grote argwaan bekeken wegens 
in strijd met de tradities. Maar zoals de 
spreekwoordelijke wijsheid zegt: “Tradities 
zijn er om doorbroken te worden!”

Op 1 februari wordt er in de Democrazy 
een nacht van de nomaden georganiseerd. De 
nacht wordt ingeluid met een optreden van de 
Hongaarse cymbalonspeler Rudi Jonas. 
Bliksemschicht die de nacht doet verbleken is 
de T sj echi sche zigeunergroep Perumos .Deze 
groep werd in ‘85 opgericht om politieke 
redenen, enkele groepsleden hebben hun 

sporen verdiend in de strijd voor de mensenrechten en het behoud 
van hun cultuur die een minderheid vormt in Tsjechië. De groep, 
die drie generaties vertegenwoordigt, is in België omwille van de 
oprukkende verrechtsing in Tsjechië en grijpt deze kans met beide 
handen om hun cultuur, tradities en leefgewoontes bij een breder 
publiek kenbaar te maken. Naast deze twee concerten zullen er ook 
diverse info- en eetstandjes worden opgezet, zullen er films worden 
gedraaid en is er een expositie voorzien van de kunstenaar Frantisek 
Demeter. Steek uw neus eens binnen, de Rom(zigeuner)cultuur 
kan uw aandacht best gebruiken.

KLy©

Htain Huar Tu: 60 Horses in my Herd (Shanachie/Koch) 
The Orphan’s Lament (Shanachic)
Various Artists: Tuvinian Singers and Musicians (World 
Network)
Voices from the distant Steppe (Real World)
Tuva, Voices from  the Land o f  the Eagles (P A N )

Voices from  the C enter o f A sia  (jR ^w ays-S m ithson ian) 

Toby T w in ing : Shaman (C ata-lyst/B M G )

Ry Cooden Geronuno, art American Legend (Columbia) ;



T h e  Last S u p p e r

Zondagavond in een kleine, niet 
nader genoemde universiteitsstad, ergens 
in Iowa. Vijf ‘liberals’, progressieve 
doctoraatsstudenten hebben de gewoonte 
om elke laatste weekdag iemand uit te 
nodigen voor een gezellige intellectuele 
discussie. Wegens noodweer verschijnt de 
genodigde van die avond niet op de afspraak 
en heeft Pete (Ron Eldard) autopech. Pete 
wordt opgepikt door Zack (Bill Paxton), 
die mee aan tafel mag schuiven. Zack taxeert 
Luke (Courtney B. Vance), de enige 
zwarte, op eigenaardige wijze en wanneer 
blijkt dat zijn uitspraken heus niet cynisch 
bedoeld zijn - “Hitler bedoelde het goed 
met de Holocaust. Als de Holocaust al echt 
gebeurd is...”- stijgt de spanning. Van het 
een komt het ander: Zack verandert in een 
lijk dat de 5 studenten dienen kwijt te raken. 
De discussie die volgt wordt gesymboliseerd 
door een spelletje dat het 5-tal regelmatig 
speelt: Stel dat het 1909 is. Je komt Hitler 
tegen die dan nog niks is en nog niemand 
heeft vermoord. Vergiftig je zijn schnaps of 
laatje hem in vrede gaan ? Als progressieve 
studenten willen zij hun steentje bijdragen 
in ‘making the world a better place’ en 
aangezien Zack het kwade symboliseert en 
zijn dood iets goeds, gaan zij verder in hun 
‘engagement’.

Dit fris en leuk debuut wordt 
voorgesteld als een ‘Film of Ideas’: de 
kijker moet kant kiezen. Akkoord, maar de 
ideeen worden overgesimplifieerd en teveel 
gepersonaliseerd. De uitgenodigde sprekers 
bijvoorbeeld, worden ontdaan van bijna 
elke realiteitswaarde door ze zo karikaturaal 
mogelijk voor te stellen. Een andere wijze 
dan de gasten simpelweg ‘op te ruimen’ 
zou ook het ganse plot om zeep helpen. De 
ideeën zijn zeker niet diepgaand, maar de 
film is wel leuk amusement. (Sphinx)

5.

M icrocosm os

. ;;:j| Èrahse documentaire film  van 
Claude Nuridsany en Marie Péren- j 
nou met mieren, sprinkhanen, een I 
mèstkèver-, rupsen, een fazant en f 
andere leuke beestjes. • -f.

Eén van de revelaties van het filmj aar 
’96 en eigenlijk is het geen film. Micro- 
cosmos is een 75 minuten durende ode aan 
de natuur waarin we een dag in het leven 
van insecten in een Frans grasveld mogen 
meemaken. De makers van deze film 
bestudeerden 15 jaar het insectenleven

1V1/1W

vooraleer ze aan deze documentaire 
begonnen. Ze maakten gedurende 3 jaar 
filmopnamen en de montage nam 6 maanden 
in beslag. Het resultaat mag dan ook gezien 
worden. Met behulp van een speciaal 
ontworpen camera slagen ze erin de nietige 
diertjes in gigantische afmetingen en 
haarscherp op het doek te projecteren.

Alle ervaringen van de diertjes 
worden vanuit hun gezichtspunt verbeeld 
en dat geeft aanleiding tot enkele verras-
sende momenten. Een zomerse plensbui 
krijgt ineens de allures van een waar 
bombardement en een fazant die een 
mierensnackje tot zich neemt, komt over 
als een allesverslindend prehistorisch 
monster. Een colonne van tientallen rupsen 
werkt behoorlijk op de lachspieren als blijkt 
dat de arme rupsjes eindeloos rondjes aan 
het draaien zijn.

Doordat de insecten meer dan 
levensgroot worden voorgesteld, is het een 
kleine moeite om zich te verplaatsen in het 
leven van de insecten. Men krijgt oprecht 
medelijden met een mestkever die zijn 
mestballetje hopeloos vastrolt op een doom 
en alle moeite van de wereld doet om het 
terug los te krijgen. De paring van twee 
slakken kan men bijna erotisch noemen en 
de geboorte van een langpootmug doet ons 
in sprakeloze bewondering staan voor 
Moeder Natuur.

De schitterende beelden worden 
ondersteund door aangepaste muziek die 
de nu eens grappige of ontroerende, dan 
weer heroïsche of tragische ervaringen van 
de hoofdrolspelers in de verf zet. Hoewel 
de film alle kenmerken van een documen-
taire vertoont, met inbegrip van een off 
screen commentaarstem, krijgt het door de 
mooie filmscore en de uitgekiende montage 
net dat ietsje meer w aardoor zelfs 
documentairehaters deze film kunnen 
genieten. Om te spreken van een echte 
natuurfilm zit er te weinig structuur in het 
geheel maar dit is en blijft detailkritiek en 
doet niets af aan de verbluffende wijze 
waarop deze microcosmos in beeld wordt 
gebracht. Allen daarheen! (Studio Skoop)

DDT

E v ita

j||5!| Eenfitm van AJan Parkerm et: j 
f Madonna en Antonio Bandera?, |J

Op het eerste zicht lijkt het concept 
van deze film wel een beetje vreemd. Er 
wordt gezongen van het eerste tot het laatste 
woord. Bovendien krijgen we vooral de 
stem van Madonna te horen (ooit uitgeroe-
pen tot slechtste actrice van het jaar!) die de 
rol vertolkt van de quasi heilige Eva Duarte. 
Toch komt Madonna verrassend sterk uit

de hoek en kan ze, samen met zo’n 
veertigduizend figuranten, het publiek 
volledig laten opgaan in het spektakel. Want 
dat is wat de film uiteindelijk geworden is: 
een groots spektakel.

Het welbekende verhaal wordt ons 
verteld door Che (Antonio Banderas). De 
Argentijnse putchist Juan Peron valt voor 
het volksmeisje Eva Duarte. Zij ontpopt 
zich onder zijn hoede als dé vrouw van het 
volk en draagt er toe bij dat Peron verkozen 
wordt tot president. Hoewel de hogere klasse 
eerder sceptisch staat tegenover haar, wordt 
ze door de massa aanbeden. Dit is in 
Argentinië tot op de dag van vandaag nog 
steeds het geval. Regisseur Alan Parker 
geeft echter een zeer dubieus beeld van 
Eva. Enerzijds is zij het eenvoudige en 
fragiele meisje dat zich tot de dood opoffert 
voor het plebs, anderzijds zien we een 
ambitieuze vrouw die vooral bekommerd is 
om de mythevorming rond haar eigen 
persoon. In Argentinië veroorzaakte dit dan 
ook heel wat heisa en vooral toen bekend 
werd dat ‘sex-symbool’ Madonna hun 
geliefde Evita zou vertolken. De actrice 
echter zag zichzelf ‘voorbestemd’ om de 
rol te spelen.

De grootste overeenkomst met de 
theater-versie van de musical is uiteraard 
de muziek van componist Andrew Lloyd 
Webber en tekstschrijver Tim Rice. Toch 
horen we ook enkele nieuwe liedjes zoals 
‘You must love me’, dat ondertussen al 
veelvuldig op de radio wordt gedraaid. Het 
is inderdaad een film waarvan we al veel 
gehoord hebben en die nog lang zal blijven 
nazinderen. Misshien niet echt een must 
maar toch zeker het proberen waard voor 
wie van musical houdt. (Decascoop)

SP

P a n o p t ic o n

presenteert:

Mavericks
(loslopend vee)

Orson Welles
21 januari: "The Lady from Shangai" 

John Ford
28januari: "TheMan who shotLiberty 
Valance"

Peter Bogdanovich
4 februari: "The Last Picture Show"

Telkens om 20u in het 
HIKO
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Tentoonstellingen-Toneel-Festivals

*Griekse FUmweek, 16-22jan, Studio Skoop, telkens om 17u30en 22u30
*Kjell Björgeengen, Experimental Intermedia Huis, 12jan - 9 febr
*De Rode Poort, Museum van Hedendaagse kunst, nog to t 2 febr
*Arca, Weg met de stad, 17,18,20,21,23-25,30,31jan en 6-8,13-15,20,22febr, 20u
*Nieuwpoorftheater, King Lear kom hier naar Shakespeare!, 17,21-25jan, 20u30
*De Tijd: Zand, 23-25jan, Vooruit, 20u
*HetZuidelijk Toneel: Flirt, 30, 31 jan en 7 febr, Vooruit, 20u
*Het Vredeshuis, Zachorover Rechtvaardige 'gezinnen, 17jan -2  febr
*Kajton Cie., Lange dagreis naar de nacht, Tinnenpot, 3-4 febr, 20u en 5 febr, 15u

v r i jd a g  17  ja n u a r i
Tinnenpot In Einem Jahr, 20u 
Kopergietery W olven huilen, 20u

z a t e r d a g  1 8  ja n u a r i
Magazijn SP33DB80AT, 22u, gratis!
Tinnenpot In einem  Jahr, 20u
Kopergietery W olven huilen, 20u
Vooruit Het muziek Lod & M unt & Foyer: Kahaani, 20u
Rode Pomp Schubertiade 97: Jan Vermeulen, piano, 20u30

De W ilde Zee M ofadhel Adhoum  & G alia Benali, 15u, gratis! 
Vooruit Het muziek Lod & M unt & Foyer: Kahaani, 15u

m a a n d a g  2 0  ja n u a r i
M agazijn Film: An A ctor's Revenge, 21 u, gratis!
Trefpunt M arjan Debaene, 21 u, gratis!
Logos Flea Festival m et M att Rogalsky, 20u

d in s d a g  21 ja n u a r i
Dam berd Uttle JC & his Blues Band (CH), gratis!
Vooruit W ereldse stemmen: Huun Huur Tu, 20u 
Vooruit Nova Zembla: W at w ilt u?, 20u
Logos Flea Festival m et Harald Busch, Stefaan Smagghe

en Wemer Schurmans, 20u 
Politeia Schlagercantus, Pere Totale
KHK Cantus
HIKO Film: The Lady trom  Shangai, 20u

w o e n s d a g  2 2  ja n u a r i
Vooruit Stichting Dood Paard: Delirium Tremens, 20u
Logos Flea Festival m et Pierre Bastien en Karel Doing, 20u

d o n d e r d a g  2 3  ja n u a r i
Magazijn La Kama-Jazzband, 21 u, gratis!

O penbare Bib Poëzie: G uido van Heulendonk, 12u30 
Vooruit Koen Van Impe: Gengè, 20u
Rode Pomp Trio de Guitares de Paris, 20u30

v r i jd a g  2 4  ja n u a r i
Politeia G alabal, Salons Carlos Quinto
OAK Mini-trip naar London

z a t e r d a g  2 5  ja n u a r i
M agazijn Kosmos, 22u, gratis!
Rode Pomp Shubertiade 97: Das Schwanegesang, 20u30

z o n d a g  2 6  ja n u a r i
Magazijn Film: Ed W ood Night, 19u30, gratis!
De W ilde Zee G uido er les Siens, 15u, gratis!
Rode Pomp Schubertiade 97: Die Winterreise

m a a n d a g  2 7  ja n u a r i
Dam berd Birth o f a m onday night orchestra?, gratis! 
Magazijn Film: The 7 Samurai, 21 u, gratis!
Trefpunt Derek en Vis, 21 u, gratis!
Logos The Barton Workshop, 20u

d in s d a g  2 8  ja n u a r i
Dam berd Intercontinental JAZZ trio (NL USA JA), gratis!
Vooruit Kamagurka: Kafka kletst, 20u
HIKO Film: The Man who shot Liberty Valance, 20u

d o n d e r d a g  3 0  ja n u a r i
G ele Zaal Bart Defoort Q uartet, 20u30
M agazijn Pieter Baert Trio, 21 u, gratis!

z a t e r d a g  1 fe b r u a r i
Dem ocrazy N acht van de Nom aden, 21 u

I S  ! G R A T I S  ! G R A T I S  ! G R A T I S  ! G R

A r c a Kajton Gc
•' Area speelt, w ij g e v e n -10 

;•j vrijkaarten voor 'W eg m et de stad w e g  |  
J | |  m et het huwelijk’. Kaartje naar 

n ilM i;!: Scham per, St.«Pietersnieuwstr 45  
Speeldata: z ie  agenda.

iS tu d en ien th ea ter  speelt E ugene O 'Neill. j. ;; 
lij O p Sfehm aii om  S5u in het Tinnenpottheater !:v, 

j: speelt Kajton Cie. ’Lange dagreis naar de nacht?, ;; |
•:: Opnieuw kan u  één van de 5  vrijkaarten winnen, ;•! 

.; mits u ons een kaartje stuurt waarop u dat m ooi j.;j ;i 
vraagt Gaat dat zien]

• j. Ook bij L ogos kan u er steeds ; 
ji j gratis in. Voor e ik  optreden { 2 0 ,2 1 ,2 2

en  27  januari) hebben wij hier 5 ;;;;j 
lil vrijkaarten liggen. Een beleefde vraag 
j;;:|j e n ü  v indt zeker en  vast een kaartje in

uw  bus.


