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Proton
Gaan we hier niet een ietsiepietsie 

hevig reageren? Ik ga er volledig mee 
akkoord dat de exclusiviteit die de Generale 
Bank voorwendde bij de inschrijvingen (wij 
zijn zowat de enige die gratis Proton 
aanbieden, terwijl dit helemaal niet het geval 
was) op zijn minst verdacht te noemen is. 
Maar om de banken en de universiteit nu 
direct te gaan beschuldigen van een beleid in 
de richting van Big Brother vind ik toch wel 
een beetje straf. Ook in cafés, apotheken, 
parkeerautomaten, ... wordt Proton aan-
geboden. Die zouden dan allemaal onze 
gegevens moeten doorspelen aan de 
universiteit die die dan - ja, ik zou ook niet 
weten welke - op één of andere manier zou 
moeten gebruiken om ons te manipuleren? 
Dat zou een organisatie vereisen die van 
iedereen een apart dossier opstelt, etc. kortom 
een geldverslindend project dat dan nog 
enkel een inzicht zou geven in iets wat in een 
gewone enquete ook zou kunnen gevraagd 
worden ... Feit is dat Proton voor mij een 
goede aanvulling is op cash geld: geen 
gefrunnik met kleingeld meer, één druk op 
de knop en alles is betaald. Ik ben het er dan 
weer wel mee eens dat het voor sommigen 
geld tot iets abstracts herleid en hen aanzet 
tot meer spenderen, aangezien je immers 
minder zicht hebt op watje uitgeeft. Ik zeg 
dus niet dat ik er happig op ben om, indien dit 
zou gebeuren, al mijn gegevens op een 
schermpje getoverd te zien, maar ik vind dat 
deze reactie een tikje te paranoide is ...

De Vos Koen

Javascript
Beste DDT,

Je gaat de mist in met je html-stuk als 
je het hebt over Java (Schamper 346, p. 13). 
Waar jij Java schreef, bedoelde je meestal 
Javascript. Er bestaat een huizenhoog 
verschil tussen Java en Javascript (waarvan 
er zelfs twee soorten bestaan).

Om het met de woorden van Dino 
Pannozzo te zeggen: “JavaScript is an 
interpreter language, REAL java is 
precompiled code. For small applications on 
web-pages JavaScript (originally it was 
named: “LiveScript”) works much faster.” 
(citaat uit Pannozzo, D., Re: Java and 
JavaScript: D ifferences ?!?!?!, uit: 
comp.lang.javascript, vrijdag 7 februari 
1997.)

Java-toepassingen zijn gecompi-
leerde stukken programmatuur, Javascripts 
zijn dan weer die dingetjes (vaak in het 
‘hoofd’ van een html-bestand, die frames 
besturen, tekst in je statusbalk toveren,... en 
die je met elke tekstverwerker naar believen 
kan editeren voor op je eigen webpages, als 
betrof het html.

Lees er meer over in de nieuwsgroe-
pen comp.lang.java en comp.lang.javascript. 
Over de verschillen tussen Javascript en 
JScript kan je meer lezen op volgende URL: 
http ://w w w .javacats.com /us/articles/ 
Jsart.html

Tobias De Pessemier.

Je hebt ongetwijfeld gelijk.

VGesK
Jullie weten ongetwijfeld dat de inzet 

van studenten voor studenten niet altijd met 
dankbaarheid of respect vergoed wordt. Een 
grenzeloos idealisme, een onverstoorbare 
ambitie of een hoge graad van psychisch 
masochisme lijken wel de enige denkbare 
drijfveren voor de inspanning die jullie en 
wij dag na dag leveren. Altijd is er wel 
ergens een rancuneuze passieveling die 
kritiek spuit (van het werkwoord spuien!) op 
je  werk, altijd is er wel ergens een 
gefrustreerde malloot die niet kan verdragen 
dat een bepaald artikel of een bepaalde 
activiteit wel aandacht of waardering krijgt, 
altijd is er wel ergens iemand die jouw 
masochisme met sadisme beantwoordt, maar 
als redactielid van een studentenblaadje of 
als praesidiumlid van een faculteitskring 
doe je voort met de positieve reacties. Hoe 
zeldzaam die schouderklopjes ook zijn, ze 
geven je de moed om door te gaan.

Af en toe organiseer je echter iets 
waarop zoveel positieve reacties komen, dat 
je bijna medelijden krijgt met de zielige 
egotrippers die ook dan nog in hun 
vastgeroeste afbraakstrategie blijven steken. 
Jullie begrijpen ongetwijfeld wat we 
bedoelen.

De Lustrumweek van de Vlaamse 
Geschiedkundige Kring was zo’n organi-
satie, waarop een vloed aan waardering 
volgde. De reacties van onze leden en 
ereleden hebben ons een hart onder de riem 
gestoken. We zijn er in geslaagd om de 
overgrote meerderheid van de geschiedenis-
studenten actief bij onze viering te betrekken 
en we durven zonder schroom stellen dat 
alle geschiedenisstudenten op de hoogte 
waren van onze activiteiten. Zelfs tot ver 
buiten de muren van onze opleiding en onze 
faculteit was er respons op onze verjaardags-
feestjes. Wij weten ook dat op deze aardkloot 
alles voor verbetering vatbaar is, en dat geldt 
niet in het minst voor onze Lustrumweek, 
maar wij werken voor onze studenten, voor 
die studenten die open staan voor onze 
activiteiten, en die studenten hebben onze 
65ste verjaardag naar waarde geschat. De 
negatieve kritiek op onze Lustrumweek is 
zelfs zo zeldzaam dat we zonder probleem in 
staat zijn om die ene criticaster persoonlijk 
van antwoord te dienen.

Nico, was jij zelf aanwezig op de 
V.Ges.K.-activiteiten die je de grond 
ingeboord hebt in de Schamper van januari?

Heb jij recht van spreken? De hoofdredacteur 
van ons lijfblad, Het Veer, neemt zijn 
journalistieke opdracht ernstig, en het is 
hem dan ook opgevallen dat over ons 
Lustrum geschreven werd in Het Volk, in 
Schamper en in Gent Universiteit. In Het 
Veer, jaargang 1996-97, nr. 6, heeft hij een 
commentaar geschreven op de verslaggeving 
over ons 65-jarig Lustrum, en alleen 
Schamper vond het nodig om actieve 
studenten ongegrond belachelijk te maken.

Wij stellen ons serieus vragen als 
(iemand van) Schamper het wenselijk acht 
om actieve studentenverenigingen aan te 
vallen in deze moeilijke tijden, waarin één 
student de studentenvertegenwoordiging op 
losse schroeven kan zetten, waarin onze 
DS A onder vuur ligt, waarin het voortbestaan 
van vier opleidingen aan de universiteit 
bedreigd wordt, waarin de studenten die 
zich nog willen inzetten voor de studenten 
steeds zeldzamer worden,...

In de Schamper van 14 februari 
lanceert Pascal Goethals namens de redactie 
een oproep aan de kritische studenten-
verenigingen. De V.Ges.K. rekent zich 
daarbij, draagt daartoe bij en wil een kriti sche 
voortrekkersrol blijven spelen. Laat dit een 
bewijs zijn: Als jullie met de subsidies van 
DS A zonder enig respect de dood van enkele 
professoren wereldkundig willen maken, dan 
stellen wij ons daar vragen bij. Als jullie met 
de subsidies van DSA erkende studenten-
verenigingen in twijfel trekken, dan stel je 
jezelf in vraag. Als jullie met de subsidies 
van DSA de Vlaamse Geschiedkundige 
Kring ongegrond en slecht geïnformeerd 
willen afbreken, dan stellen wij jullie in 
vraag.

Clio waakt!
Met studentikoze en collegiale 

groet,
Het V.Ges.K.-praesidium 1996-97.

Naschrift. U kent mij blijkbaar 
bijzonder goed: rancuneuze pa s- 
sieveling, sadist, gefrustreerde malloot, 
criticaster, respectloos ten aanzien van 
doden. Mag ik daar nog aan toevoegen: 
fundam enteel boosaardig, schoft, 
krankzinnig, mafioso, lafaard en over 
het paard getilde Jan De Wilde? Helaas, 
sommigen hebben blijkbaar nog steeds 
de toon van KORT niet door: informatie 
op een ironische wijze, overgoten met 
een sarcastisch sausje. Ik ben oprecht 
blij dat er nog steeds studenten zijn die 
zich willen inzetten vooreen vereniging, 
die activiteiten op poten zetten, die zich 
bekommeren om hun leden en dies 
meer. Dat u zich aangevallen voelt kan 
ik alleen maar betreuren, meer nog: 
hierbij wil ik uw vereniging van harte 
feliciteren met het 65-jarig bestaan. En 
ze leefden nog lang en gelukkig.

Nico

3*1?



Incompetentie of kwaadwilligheid?
O nregelm atigheden  zo rg en  v o o re e n  m a a n d  u its te l b ij verk iezin g en

;! • JDte verkiezing van de studentenvertegenwoordiger die de plaats moet 
innemen van Nick Aga begint hoe langer hoe meer op een misplaatste 
grap te lijken. De dubieuze beslissing om hoe dan ook verkiezingen uit 
te schrijven, de botte weigering om iedereen een oproepingsbrief op te 
Sturen met de drogrdeden dat het teveel zou kosten, en dan nu het 
Opschorten van de verkiezingen omdat één faculteit de oproepingsbrief, 
bij de inschrijving voorde examens, aan de studenten meegaf Het zou 
het scenario kunnen zijn van een slapstickfilmpje uit de jaren dertig.

De beslissing om de verkiezingen 
uit te stellen, was de enige juiste die men in 
de gegeven omstandigheden kon nemen. 
Doordat de studenten van de faculteit Toe-
gepaste Wetenschappen (TW) allemaal een 
oproepingsbrief kregen, wordt de drempel 
om effectief te gaan stemmen voor hen 
kleineren zouden zij oververtegenwoordigd 
zijn in de uitgebrachte stemmen. Dat twee 
van de vier kandidaten uit de bewuste fa-
culteit komen, maakt de mogelijke over-
vertegenwoordiging des te ernstiger.

De goedbedoelde misstap van de 
faculteit TW toont alleszins aan dat het 
perfect mogelijk was om alle studenten een 
oproepingsbrief te bezorgen. Alle facultei-
ten konden de brief bij het inschrijvings- 
pakket voegen of bij de inschrijving aan de 
studenten meegeven. Dit vereist echter wat 
coördinatievermogen en enige goodwil van 
de inrichtende universitaire instanties. Blijk-
baar zijn deze eigenschappen niet aanwe-
zig of vindt men studentenvertegen-
woordiging niet belangrijk genoeg om er 
enige moeite voor te doen.

W aarom verkiezingen?

Toen na het ontslag van Nick Aga 
bleek dat zijn opvolger niet langer aan de 
RUG studeerde, had men twee mogelijkhe-
den. Men kon de best geplaatste niet-verko-
zen kandidaat (Dirk De Block van het 
MLB - Marxistisch Leninistische Bewe-
ging) alsnog de plaats van Aga laten inne-
men of men kon nieuwe verkiezingen uit-
schrijven. Hoewel de keuze voor Dirk De 
Block voor de hand lag, besliste men toch 
om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. 
De uitgesproken ideeën van De Block zul-
len in deze beslissing wel meegespeeld 
hebben. De goede verstandhouding tussen 
het rectoraat en Nick Aga was algemeen 
bekend. De kans dat het rectoraat eenzelfde 
verstandhouding kon opbouwen met Dirk 
De Block was klein. Door nieuwe verkie-
zingen uit te schrijven hoopte men op het 
rectoraat misschien op een minder kritische 
studentenvertegenwoordiger...

H et zou teveel kosten ...

Niet alleen schreef de RUG nieuwe 
verkiezingen uit, zij nam ook de onbegrij-
pelijke beslissing om geen oproepings-
brieven op te sturen. De voornaamste reden 
was dat dit de RUG teveel zou kosten. Het 
initiatief van de faculteit TW toont aan dat 
dit een drogreden was. Op zich zou het niet 
opsturen van de oproepingsbrieven geen 
probleem zijn als men dan ook besliste dat 
studenten ook zonder dit papiertje hun stem 
konden uitbrengen. Men zou bijvoorbeeld 
op vertoon van zijn studentenkaart kunnen 
stemmen. Om te vermijden dat studenten 
meermaals zouden stemmen, kon men een 
lijstje samenstellen waarop aan elke facul-
teit een stembureau wordt toegewezen. Dit 
lijstje zou dan kunnen uitgehangen worden 
op de valven, gepubliceerd op internet en in 
Schamper,... Met de communicatiemidde-
len die men in 1997 heeft, kan het toch zo 
moeilijk niet zijn om studenten te verwitti-

gen dat ze een vertegenwoordiger kunnen 
kiezen. Het enige wat men dan nog moet 
doen, is tijdens het stemmen bijhouden wie 
al gestemd heeft. Voor de hand liggend? Ja. 
Praktisch mogelijk? Zeer zeker! Uitge-
voerd? Helaas niet. Waar elke studenten-
vereniging in slaagt, is blijkbaar niet moge-
lijk voor een instelling die over een budget 
beschikt van bijna 10 miljard Bf, werk 
verschaft aan meer dan 2.000 man, en 20.500 
studenten zou moeten voorbereiden op een 
verantwoordelijke functie in een maatschap-
pij waar kennisverwerving en het vermo-
gen tot probleemoplossing onontbeerlijke 
eigenschappen zijn. Lachwekkend? Ja. 
Triestig? Zeer zeker! Incompetent? Helaas 
wel.

Een strategie?

Kritische geesten zouden achter deze 
vaudeville een strategie kunnen vermoeden 
waar ook het nieuwe statuut van de DSA 
(Dienst StudentenActiviteiten), het invoe-
ren van Proton en het tuchtreglement in 
kaderen: de met moeite verworven zelf-
standigheid en mondigheid vaji de studen-
ten opnieuw beperken en volgzame, her-
senloze modelburgertjes produceren. Men 
kan toch moeilijk geloven dat de huidige 
machthebbers aan de RUG, zelf student 
geweest tijdens de woelige jaren zestig, 
hun vroeger idealen zo zouden verlooche-
nen. Of n ie t... Vergezocht? Misschien.

Tom De Decker

Kandidaten reageren
Geachte Heer Rector,

Gisterenavond (19 februari 1997, nvdr.) hebben wij informeel vernomen dat de 
tussentijdse verkiezingen voor één studentenvertegenwoordiger in de Raad van Bestuur 
met een maand zijn uitgesteld. In plaats van op woensdag 26 februari zullen deze 
waarschijnlijk doorgaan op woensdag 26 maart. Wij betreuren het dat wij hierover als 
kandidaten vooralsnog niet persoonlijk ingelicht zijn.

Wij stellen met aandrang de vraag of voor de invulling van hetzelfde mandaat de, 
Universiteit voor drie studentenvertegenwoordigers de ene, en voor de vierde studen-
tenvertegenwoordiger een andere manier van oproeping van de kiezers kan hanteren. 
Het feit dat de verkiezingen uitgesteld zijn, bewijst dat de huidige procedure betwistbaar 
is.

We zouden U dan ook willen verzoeken, geachte Heer Rector, de verkiezings- 
commissie bijeen te willen roepen en vooralsnog de oproepingsbrieven per post naar de 
kiezers toe te sturen. Indien de Universiteit dezelfde procedure hanteert, namelijk 
opnieuw de oproepingsbrieven door de studenten laat afhalen, dan zullen wij en onze 
opvolgers onze kandidatuur intrekken. Indien u een andere oplossing voorstelt, vragen 
wij dat u ons op de hoogte zou brengen.

Met de meeste hoogachting,
(ondertekend door de vier kandidaten en hun opvolgers)

nvdr.: deze brief werd ook verstuurd naar Minister van Onderwijs Luc Van 
den Bossche, en naar Regeringscommissaris Yannick De Clercq



EHBO
Eerste Hulp bij Ontwikkelingssamenwerking

•JL; Student Aid is dit jaar aan haar tiende editie toe. Naar jaarlijkse 
j&wüonte worden erin verschillende universiteitssteden debatten, fuiven, 
IjfÉinivoorstellingen georganiseerd in het teken van de Derde Wereld. De 
Stijdént Aid-week in Gent loopt van 10 tot 14 maart.

Student Aid omschrijft zichzelf als 
een groepering van studenten voor de Derde 
Wereld en wil vooral de nadruk leggen op 
solidariteit en engagement. Doel van de 
organisatie is de ontwikkelingsproblematiek 
en de discussie errond levendig te houden. 
Het secretariaat van Student Aid is gevestigd 
in Leuven. Van daaruit wordt ook de 
nationale actie georganiseerd, worden 
sponsors gezocht en worden de relaties met 
de pers onderhouden. Bovendien coör-
dineert Leuven de regionale afdelingen, al 
is het in praktijk zo dat die over een grote 
autonomie beschikken. Hoe is het anders 
mogelijk dat de afdeling in Diepenbeek 
erin slaagt een Swingpaleis te organiseren 
in het kader van Student Aid.

Het centrale thema dit jaar is 
‘veiligheid en conflictpreventie’. Door 
oorlogsgeweld te vermijden vermindert ook 
de kans op hongersnood en vluchtelingen-
stromen. Conflictpreventie kan onder meer 
inhouden dat de wapenhandel van Noord 
naar Zuid afgeremd wordt. Ook aan het

nationale thema hoeven de regionale comités 
zich niet strikt te houden. In praktijk komen 
allerhande onderwerpen in verband met de 
Derde Wereld aan bod.

Activiteiten in G ent

Maandagavond om 19 uur wordt op 
de zolder van De Brug een vertelavond 
georganiseerd met Sandra Naelaerts en 
Joan Leeflanck. Sandra Naelaerts is bekend 
van Couleur Locale en Vlaanderen 
Vakantieland, twee BRTN-programma’s, 
en schaart zich achter Objectief 497917. 
Joan Leeflanck werkt voor School zonder 
Racisme. Waarover op die avond zoal 
verteld zal worden ligt op voorhand niet 
echt vast. Op woensdagavond kan je in 
auditorium E van de Blandijn terecht voor 
een debat tussen Riccardo Petrella en Dirk 
Van Duppen, Jaap Kruithof modereert (zie 
elders op deze pagina). De ganse week door 
organiseert de Werkgroep Internationaal 
van het MLB onder de middag een rei sbeurs

in De Brug. Het is echter niet zomaar een 
reisbeurs en wie van plan is zijn volgende 
vakantie door te brengen aan een of andere 
Spaanse Costa zal van een kale reis 
terugkomen. Mensen die geïnteresseerd zijn 
in actieve reizen naar een Derde Wereld-
land zullen er wel hun gading vinden. Meer 
bepaald zal er informatie te vinden zijn 
over bestemmingen als Benin, Cuba, de 
Filippijnen,...

Ook aan het CTL-BME, gelegen aan 
de Voskenslaan, is men actief bezig rond 
Student Aid. De aktiviteiten lopen daar van 
3 tot 7 maart, een week vroeger dus dan die 
aan de unief, en zijn vanzelfsprekend voor 
iedereen toegankelijk. Op 3 maart vindt 
daar een debat plaats over de zin of onzin 
van een interventie in de Kivu-streek. De 
dag nadien is er een lessenmarathon gepland. 
Het zijn echter niet de gewone lessen die 
doorgaan maar spreekbeurten over verschil-
lende Derde Wereld-problemen. In de 
vroege uurtjes wordt er, voor wie nog alert 
en fit genoeg is, afgesloten met een film, 
Afrikaanse dans en een ontbijt. Een ontbijt 
naar Derde Wereld-traditie, veronderstellen

Student Aid
Concurrentie: cultus o t kapitalistische wetmatigheid /

Naar aanleiding van de Student Aid 
week (10 -14 maart), heeft erop 12 maart 
een debat plaats tussen Riccardo Petrella 
en Dirk Van Duppen , gemodereerd door 
Jaap Kruithof. Even voorstellen: Petrella 
is professor aan de UCL, hij zetelt in de 
Europese Commissie, en is initiatiefnemer 
van de Club van Lissabon: een groep van 18 
Westeuropese, Japanse en Amerikaanse 
academici en zakenlui die zich bezinnen 
over de ‘grote maatschappelijke vraag-
stukken’. Dirk Van Duppen werkt voor 
‘Geneeskunde voor de Derde Wereld’ en is 
mede-auteur van ‘NGO’s, Missionarissen 
van de Nieuwe Kolonisatie ?’.

Waarom nu concurrentie als onder-
werp voor Student Aid ? Iedereen hier is 
welbekend met de termen competitiviteit, 
flexibiliteit, rentabiliteit; meestal in 
negatieve zin. We hoeven maar naar Forges 
de Clabecq te kijken voor de gevolgen. 
Maar deze logica of wetmatigheid heeft 
ook zijn weerslag in de Derde Wereld, die

in het Noorden dikwijls aan bod komt onder 
het woord delokalisatie, maar veel 
omvattender is dan dat. Concurrentie kent 
(voorlopig ?!) geen grenzen, de conse-
quenties zijn dan ook enorm.

Petrella meent dat de ‘concurrentie- 
tot-het-uiterste’ oorzaak is van veel onheil; 
ongelijkheid, conflicten en milieuverloe- 
dering. Door de globalisering van de 
economie is de concurrentie-ideologie van 
middel tot primairdoel verworden. De staat 
heeft zich niet genoeg kunnen aanpassen 
aan de steeds veranderende ondernemingen, 
waardoor zij gedegradeerd is tot een 
instrument ten dienste van die onder-
nemingen. De staat kan dus de excessen 
van het kapitalisme niet langer afremmen. 
Daarom, stelt Petrella , moet er een 
wereldregering worden ingesteld waar de 
‘nieuwe mondiale verlichte elites van 
industriëlen en zakenlui’ een belangrijke 
rol zullen spelen. Vier sociale contracten 
moeten worden afgesloten; één ter

bestrijding van de armoede, een cultureel 
contract, een democratiecontract en nog 
één voor duurzame groei.

Dirk Van Duppen daarentegen stelt 
dat concurrentie geen doel op zich is van 
het kapitalisme of de ideologie ervan: het 
uiteindelijke doel voor iedere kapitalist is 
kapitaalaccumulatie en omwille van de 
kapitaalaccumulatie moet er geconcurreerd 
worden om te overleven. Concurrentie spruit 
dus voort uit het kapitalistisch economisch 
systeem en is niet iets ontstaan uit 
boosaardigheid van een aantal ondernemers. 
Van Duppen stelt dat men onmogelijk de 
gevolgen van de concurrentie in vraag kan 
aanpakken zonder het systeem zelf in vraag 
te stellen. Stof genoeg tot discussie, en dit 
alles gedirigeerd door Jaap Kruithof.

Woensdag 12 maart, Blandijn aud. 
E, 20. u

S.



KVHV is geen NSV
KVHV wel, NSV n iet erkend

; Tijdens een bewogen vergadering van hetPFK (Politiek en Filosofisch 
Koftyent) op 27 januari werd het KVHV (Katholiek Vlaams 
Hoogstudenten Verbond) erkend. Net tevoren had het PFK beslist om de 
N SV (Nationalistische Studentenvereniging) niet te erkennen.

De erkenningsaanvraag van het 
KVHV had al wat heel wat voeten in de 
aarde (zie ook Schamper nr. 345, 339 en 
336). Vorig jaar werden ze nog tegen-
gehouden waarop ze in beroep gingen, eerst 
bij de ABC (de Administratieve- en 
Beroepscommissie) en daarna bij de Sociale 
Raad. Omdat ze maar bleven wachten op 
een uitspraak van het Bestuurscollege 
besloten ze uiteindelijk een nieuwe aanvraag 
in te dienen.

Deze keer met meer succes: het 
KVHV werd tijdens de PFK-vergadering 
van 27 januari opgenomen in het PFK. 
Enkele linkse verenigingen probeerden nog 
aan te tonen dat het KVHV geen demo-
cratisch karakter heeft door onder andere te 
verwijzen naar de Verschaeve-rellen uit 
1974 en door banden te zoeken tussen het

KVHV en de NSV. Zij konden hun 
argumenten echter niet hard maken en de 
meerderheid besliste om het KVHV te 
erkennen.

Heel anders was het net tevoren de 
NSV verlopen. Hoewel zowat alle studenten 
de NSV kennen, kreeg de vereniging toch 
de mogelijkheid om zich voor te stellen. Uit 
hun presentatie kwamen al meteen een 
aantal dubieuze uitspraken naar voren. Zo 
gaven ze toe allerlei publikaties van linkse 
groeperingen bij te houden en die door te 
spelen aan het Vlaams Blok. Verder 
waarschuwden ze de mensen van het AK 
(het Anarchistisch Kollektief, een erkende 
PFK-vereniging) “uit hun buurt te moeten 
blijven”.

Verschillende andere PFK-vereni-
gingen kwamen hierop met allerlei

C olofon
Schamper is het kritische en onafhankelijke 
studentenblad van de Universiteit Gent. De 
redactie bestaat uit vrijwilligers en k o m |||p  
dinsdag sam en om 19u op volgend adres;
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beschuldigingen aanzetten die de NSV niet 
kon weerleggen (o.a. hun betrokkenheid bij 
de rellen op de Ijzerbedevaart, hun banden 
met het Vlaams Blok en andere extreem-
rechtse verenigingen). De aanwezige NSV- 
leden schroomden zich zelfs niet om te 
betogen dat migranten terug naar eigen 
land moeten “voor hun eigen goed”, dat 
homoseksualiteit niet normaal is, en dat ze 
Nelson Mandela graag dood zouden willen 
omdat hij “een communist en een moor-
denaar is”.

De stemming bracht dan ook geen 
verrassingen en op basis van hun ‘ondemo-
cratisch karakter’ werd de NSV uit het PFK 
geweerd. Hierop verlieten de vijf aanwezige 
NSV-leden de vergaderzaal in De Brug. 
Aan de uitgang werden ze opgewacht door 
een dertigtal NSV’ers die luidkeels 
begonnen te zingen en te scanderen toen ze 
de beslissing vernamen. Bijnakwam het tot 
een handgemeen maar gelukkig konden de 
gemoederen bedaard worden.

Het is vrij duidelijk waarom er zoveel 
NS V’ ers waren af gezakt naar het studenten-
huis De Brug. “Wij wilden de vergadering 
proberen te verstoren”, verklaarde de NSV 
achteraf. Bij wijze van ‘symbolische actie’ 
sloten de manifestanten bij het verlaten van 
het gebouw ook een tijdlang de buitendeur 
af met een fietsslot waardoor heel wat 
studenten niet meer naar buiten konden. 
Enkele linkse heethoofden die zich op de 
eerste verdieping verschanst hadden vonden 
het daarom blijkbaar nodig om de NSV’ers 
te bekogelen met een paar bierflesjes. De 
straat werd een tijdje afgesloten. Ronny 
Matisse van de Gentse politie bevestigt dat 
rond 21.00 de ingang werd afgesloten en 
dat ze het slot later verwijderd hebben. 
Achteraf bleek er schade aan zowel de deur 
als aan de marmeren wandbekleding. De 
universiteit diende de volgende morgen 
klacht in tegen onbekenden.

De NSV heeft ondertussen al beroep 
aangetekend bij de ABC (de voorzitters 
van de zeven konventen en de studenten-
beheerder) tegen hun niet-erkenning. In de 
ABC zitten volgens hen een aantal mensen 
die pro-NSV zijn. Toch zal dit wellicht 
maar een tijdelijke maatregel zijn. De NSV 
wacht immers met spanning op de nieuwe 
statuten voor de DSA (Dienst Studenten- 
Activiteiten) die er binnenkort aankomen. 
Volgens de NSV is hen op het rectoraat 
beloofd dat ze erkend zullen worden. Zoals 
de laatste weken al is gebleken zouden ze er 
nog toe in staat zijn ook.

PG

5



pi!**

p il

p "

feil

“Wie zich geroepen voelt 
HET SIENJAAL te geven ...”

(P.V.Ostaijen, 1919)

ff Eind november 1994 lanceerde Maurits Coppieters (VU, gewezen 
voorzitter van de Vlaamse Raad) met Norbert De Batselier (SP, huidig 
voorzitter van het Vlaamse Parlement) en Freddy Willockx (SP) een 
voorstel voor een radicaal democratisch project. Bedoeling was een 

\ inieuwe progressieve partij op te richten. Behalve bij de SP was de scepsis 
bij do (top van de) aangesproken partijen en bewegingen (VU, Agalev, 

'ACW,...) groot. Een duidelijke basistekst ontbrak.

Na een reeks tactische blunders werd 
op 16 mei 1996 Het Sienjaal in boekvorm 
voorgesteld. Zo’n veertig intellectuelen 
mochten er hun naam onder schrij ven. (Voor 
de RUG de professoren H.Balthazar, 
R.Doom, H.Gaus, K.Raes en H.Verwilst.) 
Na een oproep (“Welk Vlaanderen in welke 
wereld ?”) volgt er een analyse van de 
naoorlogse welvaartstaat en van de nieuwe 
onoverzichtelijkheid van de jaren negen-
tig. We worden geconfronteerd met een 
dubbele beweging van globalisering en 
fragmentering; de economie wordt meer en 
meer een wereldgebeuren waar niemand 
nog vat of zicht op heeft. Als reactie gaan de 
mensen zich terugplooien op zichzelf. Er 
ontstaat een ieder-voor-zich-mentaliteit en 
de oude vertrouwde waarden brokkelen af. 
Het komt er dus op aan de civil society te 
herwaarderen. Hiertoe stellen de auteurs 
zes ‘contracten’ voor: een ecologisch, een 
sociaal, een economisch, een cultureel, een 
Vlaams en een mondiaal contract.

In hun toespraak op 30 mei bena-
drukten Coppieters en De Batselier dat 
Het Sienjaal zich vooral tot de jeugd richt. 
In hun boek schrijven ze dat ze “op een 
directe wijze het debat met de jongeren 
willen aangaan”. Nu, bijna een jaar later, 
wordt er (opnieuw) gegoocheld met de term 
‘nieuwe politieke cultuur’, maar Het 
Sienjaal lijkt daarbij vergeten. En hoe zat 
het ook al weer met die jongeren ?

Schamper had een gesprek met pro-
fessor Koen Raes, professor in de rechtsfi-
losofie en één van de auteurs van Het 
Sienjaal.

Het Sienjaal kwam er op het mo-
ment dat men vreesde voor een grote 
doorbraak van de VLD bij de eerste 
rechtstreekse Vlaamse verkiezingen. 
Zou u vandaag een ander ‘sienjaal’ 
geven?

Raes: “Er waren eigenlijk twee din-
gen die de aanleiding vormden voor Het 
Sienjaal. De eerste rechtstreekse verkie-

zing van de Vlaamse Raad én de mogelijk-
heid van een rechtse meerderheid in dat 
eerste Vlaamse parlement. Het was dus niet 
alleen de doorbraak van de VLD. Even 
belangrijk leek ons de groeiende populari-
teit van het Vlaams Blok te zijn - een 
dreiging die vandaag reëel en actueel blijft. 
Natuurlijk zouden we in Het Sienjaal wel-
licht méér aandacht hebben gegeven aan 
een aantal dossiers die vandaag in de be-
langstelling staan. Toen de eerste teksten 
van Het Sienjaal verschenen was er nog 
geen sprake van Agusta, Dassault, Dutroux 
en dergeljke meer. De teneur zou misschien 
anders geweest zijn. Maar we hebben ook 
zoveel mogelijk geprobeerd rekening te 
houden met de bevoegdheden die aan Vlaan-
deren waren toegekend. Bijvoorbeeld het 
dossier justitie wordt in Het Sienjaal heel 
marginaal aan de orde gesteld, ergens in de 
context van het recht op rechtshulp -waar ik 
trouwens een groot verdediger van ben- 
want eigenlijk is justitie vooralsnog geen 
Vlaamse bevoegdheid.”

Kan men echt beweren dat Het 
Sienjaal een oproep is naar de jonge-
ren toe? Een jongerencontract bij-
voorbeeld ontbreekt. Kan je  vandaag 
eigenlijk nog spreken van ‘de’jonge-
ren; hoe manifesteren die zich dan?

Raes: “Ik heb het een beetje be-
treurd dat men Het Sienjaal in de eerste 
plaats heeft afgeschilderd als een kwestie 
van relaties tussen partijen. Volgens mij 
was het eigenlijk het belangrijkst om rela-
ties te ontwikkelen tussen partijen en nieuwe 
sociale bewegingen. Heel wat dossiers van 
de laatste tien jaar (Electrabel, het MAP,...) 
hebben aangetoond dat die nieuwe sociale 
bewegingen (die trouwens overwegend door 
jongeren worden bemand), een enorme 
mobiliserende kracht hebben, maar dat ze 
blijkbaar niet in staat zijn om die mobilise-
rende kracht ook politiek te gelde te maken. 
Een ander punt is dat vroeger bijna alle 
politieke partijen een jongerenbeweging

hadden, en dat dat eigenlijk de zweep van 
die partij was. Vandaag is dat niet meer het 
geval. Zeer merkwaardig. Bij Agalev heb-
ben de jongeren nu als het ware afgehaakt 
en de Jongsocialisten zijn op sterven na 
dood. Je kan dus niet beweren dat daar de 
felle kritiek van komt. Voor het overige heb 
je de nieuwe sociale bewegingen die wel 
aan politiek doen, maar eigenlijk niet aan 
politiek doen. Ik merk vaak in discussies 
met jongerenbewegingen dat het ook voor 
hen niet zo duidelijk is op welke manier zij 
hun initiatieven op de politieke agenda kun-
nen krijgen.”

De klassieke partijen en bewegin-
gen nemen vooral stelling in. Het grote 
debat ontbreekt o f  gebeurt intern. U 
sprak in dit verband van een ‘afwij- 
zingsfront’. Zal Het Sienjaal een zelfde 
lot beschoren zijn als ‘Vlaanderen- 
Europa 2002’ en andere democrati-
sche projecten die stilletjes doodbloed-
den ? Is het niet opmerkelijk dat men 
het concept ‘nieuwe politieke cultuur’ 
niet in verband brengt m et Het 
Sienjaal?

Raes: “De geschiedenis kan soms 
sneller gaan dan je op voorhand kan ver-
moeden... Maar het is niet helemaal waar 
wat u zegt. In de vele initiatieven die nu 
worden genomen wordt vaak impliciet of 
expliciet verwezen naar Het Sienjaal. Bijna 
alle punten van het Veertienpunten- 
programma van Agalev bijvoorbeeld staan 
in Het Sienjaal en door Het Sienjaal is in de 
SP het gemeentelijk stemrecht voor mi-
granten nu opnieuw bespreekbaar gewor-
den. Ik heb de indruk dat er de laatste 
maanden op een aantal vlakken echt funda-
mentele dingen aan het veranderen zijn. 
Het enige wat een beetje vreemd lijkt, is dat 
het vooralsnog niet gepaard gaat met een 
betekenisvolle verandering van het politiek 
personeel. Ik vind dat Tobback voor één 
keer gelijk had toen hij zei “dit is het einde 
van een politieke generatie”. Maar vandaag 
heeft precies die politieke generatie waar-
van hij het einde had voorspeld, in alle 
partijen de teugeltjes in handen. Ik heb wel 
de indruk dat er iets aan het veranderen is 
inzake politieke stijl. En je kan niet looche-
nen dat iemand als De Clerck nu in staat is 
om in justitie dingen in beweging te bren-
gen waarvan wij twintig jaar geleden alleen 
maar konden dromen. Dit alles een beetje



dankzij de hele heisa rond die verdwenen 
en vermoorde kinderen natuurlijk.

Zou het niet beter zijn om te wer-
ken rond concrete actiepunten ? Is Het 
Sienjaal niette alomvattend en is daar-
door het contrast tussen hoe het is en 
hoe het zou moeten zijn niet te groot 
(cf. het asielbeleid van de socialis-
ten)?

Raes: “Wel, mijn punt is dat we nu 
al 15 è 20 jaar rond concrete thema’s wer-
ken. Dat is niks nieuws. En wanneer je 
werkt rond een zogenaamde single issue 
moet je het ook nog op de agenda kunnen 
krijgen. Daarvoor heb je een politiek pro-
ject nodig, een globaal project. Wat mij een 
beetje stoort aan al die activiteiten rond 
vluchtelingen is dat heel wat actiegroepen 
wel bereid zijn om het op te nemen voor één 
concrete vluchteling, maar niet bereid zijn 
om het totale dossier te bediscussiëren, 
namelijk: hoe pak je vandaag de giganti-
sche vluchtelingenstromen op wereldvlak 
aan. Want wat men ook moge beweren, die 
paar vluchtelingen die hier uiteindelijk 
binnendruppelen zijn toch maar heel mar-
ginaal.”

Waarom ‘contracten’om de maat-
schappij te veranderen? Is dat niet 
een beetje te abstract ? Zou meer in-
spraak in het beleid op gemeentelijk 
niveau bijvoorbeeld geen betere optie 
zijn?

Raes: “Dat denk ik niet. Wat die 
contracten betreft, dat was toen een mode-
woord, omdat Riccardo Petrella in ‘Gren-
zen aan de concurrentie’ over ‘contracten’ 
had gesproken. Bij Petrella waren het con-
tracten tussen grote industriële naties. In 
Het Sienjaal verwijst het begrip ‘contract’

eigenlijk naar een engagement, in de zin 
van “wij engageren ons om dat te doen - wie 
wil met ons mee”. Ik vind dat niet zo 
abstract. Ik vind het belangrijk om over een 
bepaald probleemgebied een globale visie 
te hebben.”

Wat vindt u van de opkomst van 
‘Witte Comités’?

Raes: “Eigenlijk vind ik dat een 
moeilijke zaak. Er zijn op dit moment veel 
initiatieven in Vlaanderen en in België in 
het algemeen, en eerlijk gezegd, het is me 
niet echt duidelijk waar die allemaal mee 
bezig zijn. Met sommige eisen naar veran-
deringen inzake justitie ben ik het totaal 
niet eens. Precies omdat men het globale 
perspectief niet meer ziet. Dat is ook de 
reden waarom ik bewust dissident ben ge-
weest in de context van dat Connerotte- 
arrest. Het was zo duidelijk wie de goeden 
en wie de slechten waren, dat men enkel 
nog een gelegenheidsarrest van een rechts-
college wou. Er zijn gigantisch veel fouten 
gebeurt in de dossiers rond die vermiste 
kinderen en ik vind ook dat die aan de 
oppervlakte moeten komen. Alleen hou ik 
mijn hart vast als men een 100%-norm voor 
justitie wil. Iedereen weet dat sedert 1830, 
20 a 30 % van de misdrijven worden opge-
lost. Wanneer men een 100%-norm wil, 
dan verzeker ik u dat we in een politiestaat 
gaan leven. Trouwens, ik vind dat de media 
daar op dit ogenblik een enorme verant-
woordelijkheid in dragen, net zoals een 
aantal politici die vrolijk staan te verklaren 
dat ze alles tot op het bot willen onderzoe-
ken en dat ze de waarheid willen te weten 
komen. Ik ben er niet zo zeker van dat we 
met ons huidig juridisch instrumentarium 
per defini-tie de waarheid kunnen vin-den. 
Wanneer de Witte Comi-tés zich zouden 
ontpoppen, wanneer ze eens al hun funda-

mentele bezwaren tegen het maat-
schappelijke bestel op papier 
zonden zetten -zoals bijvoorbeeld 
gebeurde in de voorbereiding van 
de Franse Revolutie met ‘les lettres 
de doléances’-, dan zou dat een 
hele leerrijke oefening zijn. Maar 
ik ben er niet zo zeker van dat dat 
het geval zal zijn en dat men 
tegelijkertijd ook bereid zal zijn 
zelf een stukje verantwoorde-
lijkheid op te nemen.”

Zijn opinie-pagina’s in 
kranten en korte politieke  
pamjletten geen efficiëntere 
fora  voor politieke vernieu-
wing?

Raes: “Laat het duidelijk 
zijn. Ik vind Het Sienjaal helemaal 
geen goed product. Ik ben zeer 
ongelukkig over de manier waarop 
alles uiteindelijk in elkaar is 
geflanst. Maar zeker het eerste deel 
(de analyse) heeft blijkbaar toch

"lk ben zeer ongelukkig over de manier waarop 
alles uiteindelijk in elkaar is geflanst.”
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heel wat mensen aange-sproken. Ik heb de 
indruk dat mensen behoefte hebben aan een 
oriënterend kader. Dat geef je niet met een 
aantal lezersbrieven en door wat protesten. 
Het behoort trouwens tot de essentie van de 
politiek dat ze een globaal kader biedt.”

Waarom geen Belgisch contract ? 
Vanwaarde vanzelfsprekendheid van 
een Vlaamse identiteit?

Raes: “Al degenen die met Belgische 
contracten afkomen, zijn mijns inziens een 
achterhoedegevecht aan het voeren. Je krijgt 
daarbij een heel merkwaardig verbond tus-
sen rabiate conservatieven en goedmenende 
progressieven. België is een federale staat 
geworden; er zijn een heleboel bevoegdhe-
den overgeheveld naar de gemeenschap-
pen en gewesten. Dat is een realiteit van-
daag. Het gaat mij helemaal niet om een 
aftands flamingantisme. Het gaat mij ge-
woon om democratie. Leg de bevoegdhe-
den op dat niveau waar ze het meest ade-
quaat kunnen worden uitgeoefend. Ik vind 
dat we die stap eindelijk eens moeten dur-
ven zetten. Er wordt nu veel gediscussieerd 
over de identiteitsnotie -waarschijnlijk een 
beetje omdat Van den Brande daar te pas 
en te onpas mee komt aandraven- maar mij 
gaat het daar niet om. Wat er Belgisch moet 
blijven en wat niet, dat moet worden uitge-
maakt op grond van democratische criteria, 
niet op grond van het nationaliteits- 
vraagstuk.”

In een interview met onze collega ’s 
uit Leuven (VETO nr. 13) stelt profes-
sor Lode Van Outrive voor “volgend 
jaar eens alle kritiek te inventariseren 
en dan een nieuw boek te schrijven, 
waarbij het zwaartepunt op de demo-
cratie moet worden gelegd”. Uw reac-
tie ?

Raes: “Ik vind dat een uitstekend 
idee. Uiteindelijk was dat de oorspronke-
lijke bedoeling: een sneuveltekst schrijven 
en daar overal in Vlaanderen mee rond-
gaan. Dat is trouwens gebeurd; het ACV 
bijvoorbeeld heeft een schitterende samen-
vatting van Het Sienjaal gemaakt en aan al 
haar afdelingen gevraagd om daarover te 
discussiëren. Ik hoop dat zowel Norbert De 
Batselier als Maurits Coppieters nog de 
kracht zullen hebben om die oefening te 
doen. Ik was een beetje -neen, zwaar- te-
leurgesteld toen Norbert De Batselier in de 
krant zei “mocht ik opnieuw beginnen, ik 
zou niet meer aan politiek doen”. Dat is niet 
bepaald de boodschap die je nu aan de 
mensen moet meegeven. Maar er moet een 
nieuw boek komen. Natuurlijk.”

EdK

Wie zich geroepen voelt ‘Het 
Sienjaal’ te lezen... Het boek is uitge-
geven bij Icarus (1996), telt 214 
pagina’s en kost 450frank.



Verenigingen eisen 
afschaffing ledenlijsten

Studenten bezetten rectoraat

: Naar aanleiding van het nieuwe ontwerpstatuut voor de Dienst 
WÊÊÊntenActiviteiten (kortweg DSA) dat het rectoraat wil invoeren, 
Hebben op 18 februari zo’n veertigtal studenten het rectoraat bezet. Hun 
yooitnaamste eis was het schrappen in het ontwerp van de ledenlijsten. 
Vfce-rector Vermeersch beloofde weinig.

Zoals u al in het vorige nummer van 
Schamper kon lezen heeft men op het 
rectoraat een nieuw ontwerpstatuut voor de 
DSA opgesteld. Aanleiding daartoe was 
een rapport van het Rekenhof dat stelde dat 
er een controlemiddel moest komen om de 
subsidiëring van verenigingen te contro-
leren. Verscheidene studentenverenigingen 
zijn het echter niet eens met de inhoud van 
het ontwerp en met de manier waarop men 
het er probeert door te krij gen. Voomaamste 
struikelblok is dat verenigingen -willen ze 
subsidies blijven krijgen van de RUG- 
verplicht worden om een ledenlijst op te 
stellen en die door te spelen aan het rectoraat.

De zw iegende ede

Een aantal verenigingen, zoals de 
faculteitskringen, heeft daar geen bezwaar 
tegen omdat dit voor hen en voor hun 
werking van geen belang is. Andere 
verenigingen hebben er des te meer 
problemen mee. Daarom hebben die laatste 
hun krachten gebundeld en zich verenigd 
onder de naam ‘De zwiegende ede van 
Saint-Jacques’, hierbij refererend aan een 
geheim, Vlaamsgezind genootschap dat 
ontstaan is in het Brugse St.-Lodewijks- 
college en waarvan Etienne Vermeersch 
in 1953 de ‘dictator’ was. Dit genootschap 
bestaat uit het Politiek en Filosofisch 
Konvent (PFK), het Werkgroepenkonvent 
(WK), het Kultureel Konvent (KK), de 
Studentenvakbond (SVB) en Verkeerd 
Geparkeerd Homo- en Lesbojongeren. Een 
aantal andere verenigingen, waaronder ook 
Schamper, steunt de acties.

Op dinsdag 18 februari hebben ze 
dan de zesde verdieping van het rectoraat 
bezet om zo een gesprek af te dwingen met 
rector Jacques W illems, vice-rector 
Etienne Vermeersch, Logistiek Beheerder 
DirkMangeleer en Academisch Beheerder 
Bert Hoogewijs. Vervolgens was er een 
persconferentie. De actievoerders hadden 
al hun bezwaren gebundeld en woordvoer-
der Peter Wuyts kreeg de kans hun grieven 
te verwoorden. En dat waren er heel wat.

Ten eerste is er geen reden om de 
huidige regeling overboord te gooien. De 
DSA is perfect in staat haar eigen boontjes 
te doppen. De enige reden die aangehaald 
kan worden door Logistiek Beheerder 
Mangeleer (de stuwende kracht achter het 
ontwerpstatuut) was ‘omdat het moest van 
het Rekenhof’. Het formulier van het 
Rekenhof waarin die eis wordt beschreven 
wil men echter niet tonen aan de studenten.

Inbreuk op de privacy

Ten tweede zijn er de ledenlijsten. In 
het ontwerp wordt vermeld dat elke 
vereniging die ledenlijst onder gesloten 
omslag op het rectoraat moet afgeven wil 
ze nog in aanmerking komen voor subsidies. 
Als het Rekenhof ledenlijsten eist ‘ter 
controle’ dan moeten ze die toch contro-
leren. Dit zou dan gebeuren door een 
‘controlecom m issie’, zo staat in het 
ontwerp. Maar wie daarin zou zetelen wordt 
nergens vermeld. Bovendien bepaalt het

ontwerpstatuut niet wat er dan precies aan 
die lijsten geverifieerd kan/moet worden. 
Het aantal leden lijkt het meest waar-
schijnlijk, maar de RUG geeft geld voor de 
activiteiten die een vereniging organiseert 
en daarbij speelt het aantal leden van die 
vereniging weinig of geen rol. Alle 
activiteiten worden momenteel al jaarlijks 
openbaar gemaakt teneinde misbruik tegen 
te gaan.

Daar komt nog bij dat studenten-
verenigingen een sterk verloop van leden 
hebben. Wat is dan het nut van die neer te 
leggen als ze al na enkele weken achterhaald 
zijn? Wanneer die commissie in actie kan 
treden en op vraag van wie wordt al evenmin 
verduidelijkt in het ontwerp, terwijl dat 
toch essentieel is bij de vraag naar het 
waarom van de lijsten.

Het ontwerpstatuut zoals het nu 
voorligt is trouwens onwettig omdat het de 
wet op de privacy omzeilt. Studenten 
worden nu immers verplicht om hun 
politieke of levensbeschouwelijke overtui-
ging of hun lidmaatschap van de Studen-
tenvakbond te openbaren. In het geval van 
Verkeerd Geparkeerd (VG) moeten de leden 
zelfs hun seksuele geaardheid te grabbel 
gooien. “De drempel voor studenten om uit 
de kast te komen en zich bij VG aan te 
sluiten is hoog. Als wij aan onze leden 
zeggen dat ze hun naam moeten neerleggen
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bij het rectoraat, dan zullen de meesten 
afhaken en kunnen wij VG opdoeken”, 
aldus voorzitter Dimitri Vanderhaeghen.

Geen inspraak

Een derde fundamenteel bezwaar 
tegen het ontwerpstatuut is het gebrek aan 
overleg dat er is geweest met de betrokken 
studenten(verenigingen) bij het opstellen 
ervan. Toen het ontwerp op 5 februari 
jongstleden op de Sociale Raad (SR) ter 
goedkeuring lag, was het protest ertegen 
dan ook niet onverwacht en geheel terecht. 
Het was trouwens pas op dat moment dat de 
studenten wisten wat er in de tekst stond. 
Eerder was hen geen inzage gegund. De 
maand uitstel die de studenten toen 
verkregen om amendementen en bemer-

kingen te formuleren is dan ook niet meer 
dan een pleister op een houten been.

Een vierde en laatste opmerking 
betreft de onvolledigheid van het ontwerp. 
Dat blijkt niet alleen uit de gebrekkige 
formulering omtrent de ledenlijsten, ook 
het feit dat er in het ganse ontwerp met geen 
woord over Schamper wordt gerept stoot 
ons tegen de borst. Met het nieuwe statuut 
zou dit blad blijkbaar niet meer bestaan...

M achtsgreep

Er is eigenlijk maar één reden 
waarom ze op het rectoraat zo gebrand zijn 
op hun ontwerpstatuut, en dat is het beperken 
van de vrijheid van kritische studenten-
verenigingen. Om het geld kan het hen niet 
te doen zijn: alle verenigingen samen krijgen

amper drie miljoen, een peulschil op de 
totale begroting van de RUG.

Tot slot: het is jammer een gebrek 
aan solidariteit te moeten vaststellen bij 
niet-getroffen konventen zoals het Fakul- 
teitenkonvent (FK) en het Aktiviteiten- 
konvent (AK). Voor hun verenigingen 
maakt het niets uit of ze al dan niet 
ledenlijsten moeten neerleggen, want zij 
stellen zich veel minder kritisch op en 
hebben dus niets te vrezen. Maar liever 
verkiezen ze apathie boven de gezamenlijke 
strijd tegen de verregaande betutteling van 
het rectoraat. Het wordt nu afwachten wat 
de universiteit van plan is. Als ze niet zelf 
beslist de paragrafen betreffende de 
ledenlijsten te schrappen, volgen er 
ongetwijfeld nog acties.

PG

Onregelmatigheden bij 
verkiezingsprocedure_____

Verkiezingen worden maand uitgesteld

Normaliter trokken alle studenten die eerder hun oproepingsbrief 
hadden a f gehaald op 26 februari naar de stembus om het vrijgekomen 
mandaat in de Raad van Bestuur op te vullen. Maar de verkiezingen zijn 
uitgesteld wegens...onregelmatigheden.

Bij een normale stem busgang 
worden de oproepingsbrieven naar iedereen 
thuis verstuurd, maar om de kosten te 
drukken werd beslist daarvan af te zien. Er 
waren echter maar zeer weinig studenten 
die zich de moeite getroosten hun eigen 
‘uitnodiging’ te gaan afhalen bij de 
studentenadministratie van hun faculteit. 
Echte problemen kwamen er toen de 
Facultaire StudentenAdministratie (FSA) 
van de faculteit Toegepaste Wetenschappen 
(TW) op eigen houtje besloot om de 
inschrijvingen voorde examens te koppelen 
aan het afhalen van de oproepingsbrieven 
voor de verkiezingen. Door die beslissing 
had vrijwel iedereen in de faculteit TW een 
oproepingsbrief, terwijl er in de meeste 
faculteiten maar enkele tientallen kiezers 
waren.

Met zo’n gering aantal kiezers over 
de hele universiteit zou deze dispropor- 
tionaliteit bijna zeker van doorslaggevend 
belang zijn geweest, zeker als je weet dat 
twee van de vier kandidaten uit de faculteit 
TW komen. Bovendien werd in deze 
faculteit de afgesproken uurregeling, 
waarop dit formulier in de overige 
faculteiten afgehaald kon worden, niet 
gerespecteerd.

De verkiezingscommissie, die moet 
toezien op het correcte verloop van de
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stembusgang, werd hiervan op de hoogte 
gesteld op maandag 17 februari. De 
volgende morgen al werd op een extra 
vergadering van de commissie beslist dat 
deze beide inbreuken op het verkiezings-
reglement van die aard waren om de lopende 
procedure af te gelasten en een nieuwe te 
organiseren met dezelfde kandidaten. De 
commissie heeft de studenten met affiches 
en via internet op de hoogte gebracht van 
haar beslissing.

Maar was het dan niet beter geweest 
om de oproepingsbrief samen te versturen 
met het inschrijvingsformulier? Zo zijn er 
geen extra kosten en heeft iedereen gelijke 
kansen. De voorzitter van de verkiezings-
commissie, Edmond de Meester, verklaart 
echter dat die documenten niet samen in 
een enveloppe kunnen: “dat zijn twee 
verschillende mailings, en bovendien is 
niet elke kiezer ook student”.

De hamvraag is natuurlijk of er 
kwaad opzet in het spel was. Twee van de 
vier kandidaten komen uit de TW en het 
zou ongetwijfeld in hun voordeel spelen als 
er beduidend meer studenten uit die faculteit 
hun stem uitbrengen. Ook Nick Aga, die 
uiteindelijk de oorzaak is van alle ellende, 
studeerde trouwens aan deze faculteit.

Claudine Meuleman, verantwoor-
delijke van de FSA van de betreffende

faculteit wou niks kwijt aan de telefoon en 
verwees ons door naar decaan Erik Noldus. 
Die relativeert de zaak: “de verant-
woordelijke wou de studenten een dienst 
bewijzen en heeft zich daarbij niet 
gerealiseerd dat formalisme belangrijker is 
dan efficiëntie”. Het initiatief kwam volgens 
hem van de FSA en gebeurde “uitsluitend 
met goede bedoelingen”.

PG

De nieuwe verkiezingen vinden 
plaats op 26 maart, tussen 8u en 13u30. 
Oproepingsbrieven kunnen a f  gehaald 
worden bij de FSA van uw faculteit op 
17, 18, 19 o f 20 maart tussen 10u 
enlóu.

Loco logo
And the winner is,,. Jazeker, de 

wedstrijd om ons te helpen bij het kie-
zen van een nieuw logo heeft twee •• 
winnaars opgeleverd. Het ontwerp van 
Koen Landuyt werd door zowat de ; 
helft van de lezers aangeduid als het 
beste, en ook óp onze redactie was er 
een meerderheid voor gewonnen. Pro-
ficiat Koen'

; Maar ook uw inspanning wordt. 
beloond. Er waren twee cinematiekets 
te winnen en die gaan naar Steven Van:: 
Heuverswijn. U mag ze komen afha-
len op de redactie, sL-Pietersnieuwstr. 
45 in Gent. Als. u durft, tenminste.



Satellieten of parasieten?
Het verhaal vande vzw ’s op en rond de UniversiteitGent

L ; j | |  In 1992 zorgde de socialistische overheidsvakbond (ACOD) voor 
héél wat opschudding door de problematiek omtrent de vzw’s rond de 
Alma Mater publiekelijk aan te klagen. Hierop volgde een eerste decreet 
van Vlaams Minister van Onderwijs Luc Van den Bossche (23/02/94) 
m m g a u w  vervangen werd door een tweede (22/02/95). De universiteit 
m m  eenjaardetijdom de bestaande situatie te regulariseren. Uiterlijk 
l l i l Wiaart 1997dient zij hierover verslag uit te brengen aan de minister. 
Ijl!t alie partijen gehoord te hebben volgt hier een stand van zaken.

Het fenomeen van de vzw’s rond de 
universiteit is ouder dan men op het eerste 
gezicht zou denken. Hoewel de grote boom 
er in de j aren ‘ 80 kwam, stammen de oudste 
vzw’s uit de jaren 50. Hoofdreden voor een 
prof om een vzw op te richten, is de soepel-
heid die zo’n organisatievorm met zich 
meebrengt. Sommigen worden daartoe ech-
ter door de overheid verplicht om zo aan-
spraak te kunnen maken op contracten of 
subsidies. Andere redenen lijken echter 
minder onschuldig.

Toen de ACOD, eindjaren ‘80, met 
lede ogen moest toezien hoe de Sociale 
Sector in zware financiële moeilijkheden 
verkeerde, kwam zij in haar zoektocht naar 
nieuwe middelen de wildgroei van zwarte 
kassen en ongecontroleerde vzw’s op het 
spoor, waardoor de universiteit volgens de 
vakbond ettelijke tientallen miljoenen mis-
liep. Hun kritiek hierop kreeg geen gehoor, 
noch bij de universitaire overheid, die hier-
van reeds langer op de hoogte zou zijn, 
noch bij het Hoog Comité van Toezicht dat 
de vraag naar een onderzoek niet erg au 
sérieux scheen te nemen en de problema-
tiek eerder wilde situeren “in het algemeen 
kader van management binnen de universi-
teit”. Daarom zocht de ACOD zijn toe-
vlucht tot een persconferentie, wat tot heel 
wat kritische bedenkingen in de pers leidde. 
Het uni versi teitsbestuur relati veerde de hele 
hetze, bedankte voor ‘de kritische noot’ 
van de ACOD en beweerde al veel langer 
met dit probleem bezig te zijn. Zo verwees 
academisch beheerder Robert Hoogewijs

naar de werkgroep die 7 jaar terug werd 
opgericht om zich met de vzw’s bezig te 
houden “met het oog op het terugdringen 
van hun aantal”. Naar eigen zeggen is deze 
commissie echter steeds sluimerend ge-
weest en heeft zij vooral een inventarise-
rende rol gehad. “Vroeger was men ook wel 
kritisch, denk ik, maar het heeft nu meer 
consequenties.”

Orde op zaken

In februari 1994 probeerde minister 
Luc Van den Bossche orde op zaken te 
stellen door een decreet uit te vaardigen dat 
algauw werd vervangen door een tweede 
decreet waarin de regelgeving werd uitge-
breid tot de hogescholen. Dit decreet be-
staat uit drie delen. In een eerste hoofdstuk 
wordt de dienstverlening door de universi-
teit geregeld. Een tweede behandelt de deel-
name in spin-off bedrijven, waarin opvalt 
dat de universiteit in deze bedrijven nooit 
een meerder-heidsparticipatie mag bezit-
ten. Terwijl een derde luik de relatie van de 
universiteit tot vzw’s bepaalt. Belangrijk 
hierin is het onderscheid dat wordt gemaakt 
tussen vzw’s die universitaire activiteiten 
ovememen (art. 23 §1) en vzw’s die enkel 
infrastructuur en lokalen gebruiken van de 
universiteit zonder enige activiteiten van 
haar over te nemen (art. 23 §2). De eerste 
groep moet zowel alle meetbare onkosten 
betalen als een minimum van 10% op hun 
inkomsten voor de niet-meetbare onkos-

ten, de vergoeding voor de tweede groep 
wordt vrij bepaald door de universiteit zelf. 
De universiteit opteerde voor een systeem 
waarin 3500 BEF/m2 werd aangerekend, 
hoewel Hoogewijs zelf toegeeft dat dit een 
slechte berekeningsmethode is omdat er 
heel wat overlappingen zijn wat betreft de 
activiteiten van proffen binnen RUG en 
vzw. Als overgangsbepaling kreeg de uni-
versiteit tot september 1996 de tijd om de 
bestaande situatie aan het decreet aan te 
passen. De manier waarop het bestuurscol-
lege de vzw’s onderzocht, beviel Peter De 
Keyzer van de ACOD allerminst en samen 
met Luc Slimbrouck en Peter Wuyts stelde 
hij hierover dan ook een lijvig rapport op.

In dit rapport wordt vooreerst de 
eigen interpretatie van het decreet gegeven, 
gevolgd door een systematische behande-
ling van alle 65 vzw ’ s die door het bestuurs-
college werden onderzocht. Zij maakten 
daarbij gebruik van precies dezelfde infor-
matie die het college hiervoor ter beschik-
king had, maar komen desondanks tot zeer 
verschillende resultaten. In het oog sprin-
gend is de vaststelling dat volgens het be-
stuurscollege maar 5 vzw’s niet meer aan 
de universiteit thuishoren, terwijl de ACOD 
dit aantal op 19 brengt. Bovendien merkt de 
ACOD op dat het bestuurscollege heel wat 
beslissingen nam zonder over voldoende 
informatie betreffende de betrokken vzw’s 
te beschikken. Een andere grote tegenstel-
ling is dat de universiteit volgens de ACOD 
de meeste vzw’ s te weinig laat betalen door 
hen in een lichtere categorie onder te bren-
gen (23 §2 i.p.v. 23 §1). De kern van de 
zaak draait dus rond een verschil in inter-
pretatie van het decreet: wanneer neemt 
een vzw taken over van de universiteit? 
Volgens de ACOD neemt een vzw taken 
over als dit binnen de doelstellingen van de 
universiteit ligt, of beter als zij dit ook zelf 
kan doen. Het bestuurscollege daarentegen 
ziet deze overname enkel als een vzw taken 
verricht die de universiteit anders ook ef-
fectief had gedaan. Of zoals rector Jacques 
Willems het helder formuleert: “ Indien 
integendeel de unief een taak die ze zou 
kunnen doen, maar niet wil doen en indien 
die taak door iemand anders gedaan wordt, 
dan vinden wij niet dat die onze taak over-
neemt.”

Twistappel

De geest van het decreet, zoals ver-
duidelijkt in de Memorie van Toelichting, 
wil vzw’s zoveel mogelijk vermijden aan 
de universiteit vanwege de vele nadelen. 
Zoals daar zijn: afstand van beslissing-
smacht, geen of weinig controle op gebruik



van onder andere lokalen en apparatuur, 
financieel verlies, moeilijkheid van admi-
nistratieve controle, risico dat de universi- 
teit gebruikt wordt als financieel vangnet 
en naamsverwarring.

De universitaire overheid beweert 
dit dan ook na te streven en geeft toe dat “er 
een aantal vzw’s zijn waar 
men zich terecht vragen over 
kan stellen”. Maar woorden 
zijn geen daden: in de prak-
tijk blijkt de universiteit niet 
de moed te kunnen opbren-
gen om effectief veel vzw’s 
af te schaffen. “Er is een 
vrijheid van vereniging...” 
betoogt Hoogewijs. “Zolang 
ze niet storend zijn voor de 
RUG worden er een aantal 
getolereerd en zie je dat er een aantal ach-
teraf afhaken. Het decreet heeft in eerste 
instantie als doel naar de toekomst toe iets 
te regelen en anderzijds een regularisatie 
van het verleden.”De taktiek van de RUG 
bestaat erin overbodige vzw’s hun activi-
teiten te laten afwerken maar geen nieuwe 
contracten meer te laten aangaan, zodat 
deze kunnen overgenomen worden door de 
universiteit. Misschien is het gebrek aan 
durf wel ingegeven door de vrees dat som-
mige vzw’s zouden wegtrekken, met name 
deze die interuniversitair werken. Noch-

tans beweert Hoogewijs dat “het univer-
siteitsbestuur een houding aanneemt die 
veel kritischer is tegenover de vzw’ s dan de 
ACOD”. Volgens hem legt de ACOD zich 
neer bij het bestaan van het grote aantal 
vzw’s aan de universiteit zolang die vzw’s 
voldoende betalen (nl. 10% van de inkom-

sten), terwijl het bestuurscol-
lege de vzw’s eerder als bui-
tenstaanders beschouwt. Dit 
houdt in dat een vzw lokalen 
van de universiteit kan huren, 
maar voor het inschakelen van 
academisch personeel zij een 
bijkomend contract dient af 
te sluiten waarin de integrale 
kost wordt verrekend. Op die 
manier wordt niet alleen be-
taald voor de directe werk- 

kost maar ook voor de toegevoegde waarde, 
de sociale lasten, de apparatuurskosten,... . 
De universiteit als onderaannemer, dus. 
Men kan echter niet bewijzen dat die ma-
nier van werken meer zou opbrengen dan 
die van het ACOD. Anderzijds lijkt deze 
werkwijze wel perfect te passen in de geest 
van het decreet dat aanbeveelt dat zoveel 
mogelijk dienstverlening binnen de univer-
siteit gebeurt (hfdst. 1). Onrechtstreeks geeft 
de RUG hier dus toe dat vele vzw’ s overbo-
dig zijn! Dit bewijst namelijk de stelling 
van het ACOD dat de vzw’s in vele geval-

len activiteiten ovememen van de universi-
teit, aangezien de universiteit ze in onder-
aanneming uitvoert. Blijkbaar beseft de 
universiteit dit ook want zo zegt rector 
Willems:”In de VLIR (VLaamse Inter-
universitaire Raad) is al gesproken over 
een aantal aanpassingen van het decreet 
onder andere met betrekking tot de schei-
ding van personeelscon-tracten en het hu-
ren van infrastructuur”. Het geschipper van 
de universitaire overheid kan tenslotte ook 
verklaard worden door een gebrek aan in-
zicht in het kluwen aan vzw’ s op en rond de 
Alma Mater. Ook al houdt de financiële 
dienst een oogje in het zeil op de financiële 
stromen binnen de grote bureaucratische 
organisatie die de RUG toch wel is en 
brengt zij beheerder Hoogewijs op de hoogte 
van onregelmatigheden, van een echte in-
terne controledienst is echter geen sprake. 
“Het kan niet de ambitie zijn om van bovenaf 
alles ondercontrole te hebben.”, legt Hooge-
wijs uit. “Het universiteitsbestuur moet wel 
de strategische lijnen uitzetten en oog heb-
ben voor kwaliteitszorg. Maar men moet 
finaal werken met de mensen aan de basis 
en alles valt met de know-how en de good-
will van die basis. Als zij u dan willen 
bedriegen... De universiteit is geen kleine 
spekkenwinkel waar de patron van dag tot 
dag alles kan volgen.”

FW & Malïk

"De universiteit 
is geen kleine 

spekkenwinkel 
w aar de patron  

alles kan  
volgen"

Steekproef:
De vzw DIBIT (Didactisch Begeleidingsteam Informa- 

tieTechnologie) werd in 1991 opgericht als voortzetting van een 
interuniversitair onderzoek, dat werd gevoerd in opdracht van het 
Ministerie van Onderwijs met als doel een geautomatiseerd 
documentair systeem op te zetten over onderwijs in Vlaanderen. 
Concreet houdt dit in dat eenieder die met onderwijs te maken 
krijgt via een online-verbinding naar het Departement van Onder-
wijs alle recente artikels over onderwijs uit een bestand kan 
raadplegen. De taak van de vzw bestaat er nu in te zorgen voor het 
permanent onderhoud van dit systeem. De vzw-structuur was 
noodzakelijk omdat een openbare aanbesteding niet naar een 
universiteit kan gaan maar wel naar een vzw. “Dit was de enige 
oplossing.” verzekert voorzitter professor Johan Heene ons. 
“Wij wilden de know-how opgebouwd in het project voor de 
universiteit bewaren en zo een blijvende impact hebben op de 
ontwikkeling van het systeem.” Bij de bespreking van DIBIT 
kwamen het bestuurscollege en de ACOD tot verschillende 
conclusies. Het bestuurscollege besloot met de vzw enkel een 
overeenkomst af te sluiten voor de huur van infrastructuur, terwijl 
het ACOD vond dat de vzw ook een deel van haar inkomsten 
moest afstaan, omdat volgens hen de vzw taken ovemeemt van de 
universiteit. Dit klopt niet volgens Heene: “Alles wat in de vzw 
gebeurt, kan elders ook en even gemakkelijk (sic)”. In deze zaak 
kan men zich tevens vragen stellen over de objectieve afhandeling 
van het dossier DIBIT door het bestuurscollege aangezien profes-
sor Heene daar sinds 1989 in zetelt. Het is wel zo dat Heene niet 
aanwezig was op de vergadering waar de beslissingen werden 
genomen over het vzw-dossier. Ook Hugo Van Damme, broer 
van prof Femand Van Damme (vzw BIKIT), verliet tijdig de zaal, 
waaruit af te leiden valt dat alles deontologisch correct is verlo-
pen. Uiteraard kan men onmogelijk nagaan in welke mate de

DIBIT vzw
betrokken proffen toch hun invloed lieten gelden bij dit dossier. 
Zo kan de milde houding van de universitaire overheid bijvoor-
beeld ook in verband gebracht worden met de nakende rector-
verkiezingen in mei. Men is immers beter goed bevriend met 
diegenen die u moeten verkiezen. Dit wordt echter ten stelligste 
ontkend door de rector, die zelfs liet uitschijnen helemaal niet 
zeker te zijn opnieuw op te komen voor een tweede termijn.

Toekom stplannen

Momenteel k.an DIBIT ondergebracht worden bij de 
slapende vzw’ s, aangezien de opdracht van het Departement van 
Onderwijs is afgerond. Heene is echter geneigd deze vzw in 
stand te houden om de opgebouwde know-how te valoriseren in 
commerciële projecten. “Is er nu iets fout, principieel”, vraagt 
Heene zich af, “aan een constructie waarbij inkomsten worden 
gegenereerd door een aantal dingen te ontwikkelen die als 
product verkoopbaar zijn aan bedrijven, om geld te hebben zodat 
deze dienstverlening ook aan scholen die dit niet kunnen betalen 
kan worden verleend?” Dit getuigt van een zeer nobele inge- 
steld-heid, maar men kan zich de vraag stellen of zo’n vzw wel 
aan de universiteit thuishoort. Heene vindt dat het echter eerlij - 
ker is de vzw open en bloot aan de universiteit te houden, 
aangezien het bemand wordt door academisch personeel. “Er 
zijn voorbeelden van professoren die je hier zelden treft,” aldus 
Heene, “die hun werk dus niet doen en dat vind ik een probleem, 
hoewel niemand zich hier ooit vragen bij zal stellen. Daarente-
gen worden vzw’s al vlug als verdacht aanzien. Stop toch eens 
met te gaan zoeken welke mensen iets doen wat ze niet mogen 
doen en kijk eerst eens of men wel doet wat men hoort te doen.”

FW & Malik
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Gent Universiteit stunt: 
1.200 CD’s gratis

maar m ysterieus verdwenen

Universiteit’, de maandelijkse periodiek van de RUG kwam 
èind januari op de proppen met een heuse jubileumuitgave: het hon- 
derdste nummer. Genereus als ze zijn wilden ze ook de lezer ulaten 
meegenieten van dit mijlpaaltje” door in samenwerking met Superclub 
gratis 1.200 CD’s weg te geven. Althans dat was de bedoeling, maar al 
gaUW: bleek: hier klopt iets niet.

Honderd jaar worden is niet ieder-
een gegeven, en gelukkig maar. Het is een 
leeftijd die veelal gepaard gaat met een ver 
gevorderd stadium van seniliteit, bedplassen 
en eindeloos doordrammen over den oor-
log en toen alles nog beter was ’.Maar een 
honderdste nummer van een tijdschrift is 
natuurlijk iets totaal anders, vooral als het 
dan gaat over ‘Gent Universiteit’. U weet 
wel, het mooi in vierkleurendruk en op 
glanzend papier gedrukte maandblad van 
onze universiteit, dat ons op een populair- 
emstige manier op de hoogte wil houden 
van alles wat enigszins leeft in de hoogste 
regionen van deze universiteit. Om hun 
honderdste nummer wat meer in het zonne- 
tje te plaatsen, werd dus volgende 
publiciteitsstunt uitgedacht: in samenwer-
king met Superclub werden 1200 CD’s 
weggeschonken. U hoefde enkel met een 
bijgevoegd cadeaukaartje de Superclub- 
winkel in de Veldstraat binnen te stappen 
om uw prijs af te halen, waarbij u kon 
kiezen uit drie muziekcategorieën: world 
music, jazz en festival rock. “Let wel”, 
stond er nog bijvermeld, “deze actie loopt 
tot 15 maart 1996, en op is op.”

De snuggere lezer heeft het reeds 
door: 15 maart 1996? Ondertussen zijn we 
wel reeds 1997, dus eigenlijk was u so-
wieso reeds te laat. Maar dit drukfoutje 
willen we nog over het hoofd zien: dat kan 
steeds gebeuren, zelfs bij Schamper. Pro-
blematischer is wel dat Superclub tegen 15 
maart 1997 reeds opgedoekt zal zijn en nu 
al is begonnen met de grote uitverkoop. 
Geen nood denkt u, dan maar vliegensvlug 
mijn CD gaan halen. Dat dacht u maar, 
want toen wij met ons kaartje aan de kassa 
kwamen zwaaien, volgde de grote teleur-
stelling: alle bedoelde CD’ s waren reeds de 
deur uit. Kan natuurlijk altijd gebeuren: op 
is op. Alleen is het wat vreemd dat dit in 
pakweg een week gebeurde, want zo snel 
waren wij er wel bij. Dus bellen wij naar 
‘Gent Universiteit’ om meer uitleg.

X-files aan de RUG

Hoewel we belden naar het redactie- 
nummer kwamen we terecht bij de PR- 
dienst. Daar kon men ons niet onmiddellijk 
antwoord geven en raadde ons aan om de 
volgende dag Ulrike Temmerman te 

contac-teren, de verant-
woordelijke voor de 
abonnementen. We be-
gonnen met de vraag wat 
de totale oplage van Uni-
versiteit Gent eigenlijk 
was, abonnees inbegre-
pen. Tienduizend exem-
plaren (“hoewel dat wel 
eens kan variëren tot 
25.000”) luidde het ant-
woord, waarvan 2.500 
betalende abonnees; de 
rest van de oplage werd 
als steeds gratis ver-
stuurd naar “vips, mi-
nisteries, consulaten, 
ambassades, PMS-cen- 
tra, etc.” We werden er 
echter van verzekerd dat 
enkel de betalende abon-
nees zo’n kaart bij ge-
voegd hadden gekregen

Gedicht

Geef mij een droom 
die ik nog kan koesteren, 
als wanhoop regel wordt 

in een wereld van onbegrip.

Geef mij een tip, 
om bij jou te komen, 
als je alles verbergt, 

in grenzeloze ergernis.

Geef mij niets, 
en ik zal er ook wel komen, 

als je maar gelooft, 
dat ik van je hield.

kregen om een gratis CD af te halen. Waarop 
wij dan opmerkten dat het toch wat vreemd 
is dat die 1.200 CD’s zo vlug de deur uit 
zijn, als er maar 2.500 personen zijn die 
zo’n cadeaukaart ontvingen. Prompt werd 
het aantal abonnees verhoogd naar 3.500, 4
want luidde plots de verklaring: “we heb-
ben nog een derde computer met abon-
nees.” Euh, wel handig zo’n computer met 1
1.000extra abonnees. Ten slotte wist ze ons 
nog te melden: “De actie is eigenlijk onze 
verantwoordelijkheid niet, daarvoor moet 
u bij de uitgeverij zijn.”

Bij uitgeverij F-Twee kwamen we 
terecht bij Tom Wattez, verantwoorde-
lijke voor de reclamewerving. Tot onze 
verbazing vertelde hij dat niet enkel de 
betalende abonnees zo’n cadeaukaart op-
gestuurd hadden gekregen, maar eigenlijk 
iedereen. Blijft dan nog het feit dat de CD’s 
wel vlug verdwenen zijn. Maar dat vond 
meneer Wattez niet zo vreemd, het was nu 
een aantrekkelijke actie, betaald door Super-
club, en 1.000 CD’s zijn nu eenmaal vlug 
weg. Euh, 1000 CD’s, ging het niet om 
1.200 CD’s? Waarop prompt het aantal 
CD’s verhoogd werd naar 1.200. 200 meer 
of minder, wat maakt het uit?

Ten einde raad poogden we dan maar 
Superclub te contacteren. Zij hadden nu 
eenmaal de actie op poten gezet en betaald, 
en als zij het al niet meer wisten, wie dan 
wel? Helaas, herhaald telefoneren en faxen 
baatte niet: Superclub gaf niet thuis.

Top Secret

Om te besluiten nog enkele opmer-
kingen. Telkens werd onze vraag hoeveel 
het werkingsbudget van ‘Gent Universi-
teit’ bedroeg - reclameinkomsten, subsi-
dies en sponsoring inbegrepen - ontweken.
Ofwel mocht men het niet vertellen, ofwel 
moesten we bij iemand anders zijn, maar 
die mocht het misschien ook niet vertellen, 
etc. Blijkbaar top secret, om welke redenen '
ook. Voorts vinden we het nogal ongepast 
dat studenten een mailing toegestuurd krij-
gen met de vraag om betalend abonnee te i
worden terwijl het hele zootje vips het 
magazine gratis toegestuurd krijgen - en 
bovendien nog eens met onze CD’s gaan 
lopen! Troost u: Schamper blijft u gratis op 
de hoogte houden.

Nico



Contingentering voor artsen
en tandartsen

Helft m inder artsen in 2006

Vrijdag zes februari keurde de federale regering de contingenterins- 
plannen van Minister van Volksgezondheid Marcel Colla goed. Door die 
beslissing mogen er in België in 2006 maar 600 nieuwe artsen meer 
bijkomen en vanaf2002 maar 140 tandartsen.

Dat de federale regering het contin- 
genteringsvoorstel van minister Colla zou 
goedkeuren stond al bijna vast. Op 27 no-
vember 1996 was er immers al een akkoord 
bereikt tussen de ministers Colla en De 
Galan, de artsensyndicaten en de zieken-
fondsen. Dat voorstel bepaalt dat er in 2006 
nog maar 600 Riziv-nummers zullen wor-
den toegekend, de helft van het huidige 
aantal. Wel geldt er een overgangsregeling 
vanaf 2004: in dat jaar worden er nog 700 
dokters erkend, het jaar erop 650. Ook het 
aantal tandartsen wordt ingeperkt: in 2002 
en 2003 komen er maximaal 140 bij.

Om te verhinderen dat hierdoor af-
gestudeerde (tand)artsen hun beroep niet 
zouden kunnen uitoefenen, was Vlaams 
Minister van Onderwijs Van den Bossche 
wel verplicht om (in Vlaanderen) een 
oriënteringsproef in te voeren. Die proef 
vindt ingang vanaf volgend academiejaar. 
Zo kan het aantal studenten dat aan de 
(tand)artsenstudie begint beperkt worden. 
Maar omdat er de eerste driejaar nog geen 
numerus fixus verbonden is aan die proef

lopen een aantal studenten het risico buiten 
het contingent te vallen. Er wordt deze 
studenten echter nog enig respijt gegeven. 
Als er in 2006 bijvoorbeeld 615 artsen 
erkend willen worden dan mag dat, op 
voorwaarde dat dat surplus de volgende 
vijf jaar in evenwicht wordt gebracht.

Van den Bossche is echter niet te-
vreden met de goedkeuring van het voor-
stel Colla. Met name het hanteren van de 
60/40 verdeelsleutel zit hem dwars. Deze 
sleutel bepaalt dat van de te erkennen 600 
artsen er 360 in Vlaanderen moeten stude-
ren en 240 in Wallonië. Hiertegen hadden 
de Vlaamse rectoren geprotesteerd omdat 
Wallonië met een groter artsenoverschot 
kampt dan Vlaanderen. Van den Bossche 
steunde dit protest maar zijn kritiek werd 
genegeerd.

Evenmin tevreden zijn de studenten. 
Al in november vorig jaar, na de overeen-
komst tussen de ministers, de artsen-
syndicaten en de ziekenfondsen hebben zij 
scherp gereageerd tegen dit besluit. Zij zijn 
niet zozeer gekant tegen de beperking van

de instroom door middel van een oriën-
teringsproef maar ze vinden het vooral on-
rechtvaardig dat nog steeds de mogelijk-
heid bestaat dat studenten na zeven jaar 
studeren (of vijf in het geval van de tandart-
sen) het risico lopen niet erkend te worden. 
Deze studies zijn vrij strikt beroeps-
oriënterend en dus zijner bijna geen uitwijk-
mogelijkheden als ze niet als dokter aan de 
slag kunnen.

Bovendien vragen de studenten ge-
neeskunde zich af wat er geworden is van 
de structurele maatregelen die Colla had 
aangekondigd om de uitgaven in de ge-
zondheidszorg te beperken, want dat was 
uiteindelijk de aanzet tot zijn beslissing. En 
wat met de vele Nederlandse studenten die 
hier geneeskunde komen studeren? Moe-
ten die opgenomen worden in het contin-
gent, ook al keren de meesten na hun stu-
dies naar eigen land terug? Ook de in te 
voeren oriënteringsproef staat nog niet op 
punt. Recent onderzoek heeft trouwens uit-
gewezen dat de Nederlandse studenten door 
hun beter vooropleiding hogere slaagkansen 
hebben op die proef dan Vlamingen.

Ondanks het aanvankelijke protest 
van de studenten zijn acties uitgebleven en 
lijken ze zich bij de beslissing te hebben 
neergelegd. Of zijn ze ziek misschien?

PG

Unbuilt Unbuild
Twee jaar terug werd de Witte Zaal als tentoonstellingsinitiatief in de 

schopt van het Sint-Lucasinstituut te Gent opgestart. De recentste 
tentoonstelling is (Unbuilt Unbuild, architectuur en technologie op de 
dMjajpel van de 21e eeuw’, die loopt van 25/02 tot en met 22/03.

Binnen het ruime aanbod aan 
tentoonstellingsinitiatieven wil de Witte 
Zaal een heel eigen en specifiek profiel 
uitbouwen met sam enstellingen die 
inhoudelijke confrontaties durven aangaan 
en die niet uitsluitend informatie verschaffen 
maar evengoed proberen vragen op te 
roepen. Elke tentoonstelling gaat ook 
gepaard met een aantal randacti viteiten zoals 
lezingen en filmavonden.

Op 3 maart is er een lezing door 
Patrick Lints, de man achter het concept 
Unbuilt Unbuild. De weken nadien zijn er 
4 filmavonden met als thema: ‘Man, 
Building & city : A TRAP’. De films zijn 
Alphaville van J.L.Godard (26/02), Brazil
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van Terry Gilliam (04/03), El Angel 
Exterminador van Luis Bunuel (11 /03), en 
ten slotte Blade Runner van Ridley Scott 
(18/03). Al deze activiteiten beginnen tel-
kens om 19.30 in Auditorium 2 van Sint- 
Lucas en kosten 50fr voor studenten.

De tentoonstelling zelf omvat schaal-
modellen, prototypes en grafische docu-
menten door architect Patrick Lints, ont-
wikkeld tussen 1986 en vandaag. Dit mate- 
riaal is het resultaat van een weten-
schappelijk onderzoek naar een synthese 
tussen architectuur en technologie teneinde 
het concept van het gebouw te herdefiniëren.

Volgens Lints is er in de heden-
daagse ontwerpen een gebrekkige kennis

van en onvoldoende inzicht in structuren en 
techniek. In de architectuur blijkt het stre-
ven van ontwerper en ingenieur vaak onver-
zoenlijk met de belangen en de bedoelingen 
van uitvoerders en bestuurders. De band 
tussen technologische evolutie en toepas-
sing is verbroken. Daarom is het absoluut 
noodzakelijk nieuwe toepassingen, structu-
rele configuraties en constructieve modellen 
te onderzoeken. Interessant is ook de 
confrontatie met toepasbare modellen uit 
totaal andere sectoren (ruimtevaart, olie- 
industrie enz.)

Al bij al is het ogenblik buitengewoon 
gunstig om een kritisch overzicht te maken 
van de ontwikkeling van draagstructuur en 
constructie en hun wisselwerking met de 
evolutie van de architectuur van de 20e 
eeuw. Ze is tenslotte bijna voorbij.

En hoewel dit op zich een interes-
sant concept lijkt, is de vereiste voorkennis 
misschien iets te groot. v w

13



Film-Plateau, 
de filmclub van de RUG

Morgen ga ik naar de cinema...
ij;l|öjp 5 maart opent Film-Plateau de deuren met ‘Dood in Venetië\ De 

DwMrsitaire filmclub gaat van start met een selectie van vice-rector 
Etienne Vermeersch. De zaal bevindt zich op de Paddenhoek 3 in de 
i ||||jp r e  VTB- VAB-gebouwen. De bedoeling is de studenten aan demo-
cratische prijzen een geheugen van de film te zien te geven.

Film-Plateau is een autonome uni-
versitaire filmclub die samenwerkt met het 
Internationaal Filmfestival Gent. Zo zal het 
onderdeel ‘Geheugen van de Film’ volgend 
jaar bij Film-Plateau in de Paddenhoek 
doorgaan. Schamper had een gesprek met 
Jo Smets van Film-Plateau.

Schamper: Wat staat er te gebeu-
ren op 5 maart?

Jo Smets: “We gaan van start met 
‘Dood in Venetië’ van Visconti. We heb-
ben professor Vermeersch carte Manche 
gegeven om voor maart een filmselectie te 
maken en daar werden de films uit geselec-
teerd die we konden krijgen. Hij voorziet 
zijn selectie telkens van een korte inlei-
ding.”

Schamper: Hoeveel voorstellingen 
staan er zoal op het programma?

Jo Smets: “In maart en april hebben 
we een proefperiode waarin we twee films 
per week zullen draaien. In oktober gaan 
we dan van start met het filmfestival en van 
dan af kan het aantal voorstellingen per 
week wel uitgebreid worden. Bovendien 
zullen er elke week ook twee voorstellin-
gen zijn ter ondersteuning van de colleges 
van professoren De Bens (Communicatie) 
en Van Schoor (Kunstwetenschappen). In 
maart werken we samen met het Viewpoint 
Documentair Filmfestival Gent. Daarin 
nemen wij de categorie ‘Rariteiten en Klas-
siekers’ met werk van onder andere Godard 
voor onze rekening tussen 6 en 11 maart. In 
april komen de grote films aan bod onder de 
noemer ‘Mijlpalen’. Daar waren we be-
perkt door het aantal projecties hebben we 
gekozen om verschillende genres aan bod 
te laten komen, historisch, western,.... We 
beginnen met de klassieker Citizen Kane 
van Orson Welles die een knap staaltje is 
van pseudo-biografie.”

Schamper: Hoeveel gaat een film- 
ticket kosten?

Jo Smets: “Voor alle studenten is 
dat 100 frank en voor anderen 150 frank 
(120 frank in voorverkoop).”

Schamper: “Betekent Film-Pla-
teau dan geen concurrentie voor an-
dere filmzalen?

Jo Smets: “Wij zijn geen commer-
ciële instelling. We hebben lage prijzen en 
bieden toch comfort en kwaliteit. Zo is er 
een Dolby Surround System in de zaal en 
zijn er toch 145 plaatsen.”

Schamper: Spelen er geen film s 
die in andere bioscopen nog spelen?

Jo Smets: “Neen, zolang een film 
nog in het commerciële circuit draait, zul-
len wij die niet spelen. Dit betekent dat wij 
geen recente films programmeren maar wel 
redelijk recente wanneer die in een thema 
passen.”

Schamper: Wordt Film-Plateau 
een filmmuseum o f  gewoon een bio-
scoop voor studenten?

Jo Smets: “Van een filmmuseum 
zou ik niet willen spreken. Wij willen wel 
een blik op de filmgeschiedenis geven met 
thematische programma’s en retrospectie-
ven. Daarvoor hebben wij een akkoord met 
de Vlaamse Dienst Filmcultuur en meer 
specifiek met het Koninklijk Filmarchief. 
Die begeleidt nog andere filmclubs. Zo 
hebben we ook toegang tot de Decentrali-
satie voor Klassieke en Hedendaagse Films 
zodat wij hun catalogus kunnen volgen 
maar we maken ook eigen keuzes.”

Schamper: Wie selecteert de films?
Jo Smets: “Ik ben de programmator 

en werk samen met de Vlaamse Dienst voor 
Filmcultuur en andere verenigingen zoals

Vriendenkring Kor

bijvoorbeeld een vakgroep. Dan is er ook 
Panopticon, de studentenfilmvereniging, die 
een vaste plaats krijgt. Zij coördineren alle 
voorstellen van studentenverenigingen. Het 
aantal voorstellingen dat zij krijgen, is nog 
afhankelijk van het aantal projecties dat we 
kunnen voorzien en andere initiatieven.” 

Komt dat zien.
KL

Film -Plateau
Paddenhoek 3

Keuze van Etienne Vermeersch

woensdag 5/3 Dood in Venetië 
donderdag l3/3Het Zevende Zegel 
dinsdag 18/3 Antonio das Mortes 
donderdag 20/3Qtto e Mezzo 
dinsdag 25/3 Dc Ballade van Nara- 

yama
donderdag 27/3Satyricon

M ijlpalen

dinsdag 15M Citizen Kane 
donderdag 17/4Masculin-Féminin 
dinsdag 22/4 Amareord 
donderdag; 24/4pai; Garrett andBilly The
W ÊÊÊ Ê ÊÊÊ Ê Ê Ê Ê Ê Ê tÊ Ê m m » m m
dinsdaig ;29/4; l i l  Gat topardo (19 u)

Reserveren op 09/264.70.85 van maandag tot 
vrijdag van 9 u tot 12 u

rlijke Bescherming
«Je

U iifdag, 16 acio-heA 195 9 , am  2 0  u u l

GALA-VERTONING
★  in  Ginema «Re.k » j&$Me£enp£e.in ★
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Concentratiekamp Fabiola
Kraak je  rijk!

Mag Home Fabiola binnenkort her-
doopt worden in Kamp Fabiola? Het ziet 
er zo naar uit, als de plannen om een ijzeren 
hek te plaatsen rondom het home doorge-
voerd worden. Het probleemgebied zou-
den de bosjes aan de fietsstallingen zijn, 
volgens omwonenden een trefplaats van 
drugdealers en andere personen die het 
daglicht schuwen. Om de straatcriminaliteit 
en het bijhorend on veiligheidsgevoel te 
verhelpen, overweegt men nu om rondom 
Home Fabiola ijzeren hekken te plaatsen, 
gecombineerd met een speciale toegangs-
pas (een aangepaste protonkaart). Het oor-
spronkelijk plan om electriciteit op de 
hekkens te plaatsen, of hekkens met scherpe 
ijzeren punten - eventueel gecombineerd 
met prikkeldraad - werd wel overwogen, 
maar na rijp beraad ietsje overdreven ge-
acht. Volgend j aar misschien? £££ Na het 
‘Rad van Fortuin’ is er nu ‘Kraak je Rijk’. 
Het pand aan de Korte Meer 1 werd enige 
tijd geleden nog bewoond door krakers, 
maar die werden er onlangs door de Uni- 
versiteit - de eigenaar van het gebouw - 
uitgezet. Tot ongenoegen van de krakers 
uiteraard, die prompt een eis tot schadever-
goeding indienden ten bedrage van 30.000 
frank. De krakers gaan niet akkoord met de 
gevolgde procedure, namelijk een eenzij-
dig verzoekschrift van de RUG, en vragen 
nu aan de rechter om deze beschikking 
weer teniet te doen, met een schadevergoe-
ding er bovenop. £££ Voor wie er niet 
genoeg van krijgt en er nog een cursusje 
bovenop wil (één meer of minder, wat 
maakt het uit) is er goed nieuws. Het Talen-
centrum start in februari/maart met de 
tweede cyclus avondcursussen Duits, Frans, 
Italiaans, Spaans en Engels. Alweer tot 
iemands ontevredenheid, ditmaal van de 
communistische fracties aan de universi- 
teit. Een anonieme woordvoerder: “Wij 
willen de bijdrage van Engels aan het com-
munisme niet minimaliseren, maar het 
wordt hoog tijd dat een taalcursus Marx 
gegeven wordt. Dit kan alleen maar bijdra-
gen tot een beter begrip van het commu-
nisme en zijn vakjargon.” Die linkse rak-
kers, ze voelen zich toch zo onbegrepen. 
Meer info over de cursussen zelf: Talen-
centrum, Sint-Pietersnieuwstraat 136. £££ 
Het was ontroerend te lezen welke grote 
zorgen onze studenten-kandidaten voor de 
Raad van Bestuur zich maakten over de 
kwaliteit van het onderwijs aan onze uni- 
versiteit. Volkomen onterecht naar onze 
bescheiden mening, en wat meer is: wij 
kunnen het bewijzen! Of Jioe verklaart u 
anders dat twee pas afgestudeerde studen-
ten (Michel De Paepe en Rik Verbiest) op 
12 december de studieprijs ENERGIE uit-
gereikt kregen? Deze prijs wordt jaarlijks
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toegekend aan het beste eindwerk over 
energieproductie, energiebesparingen eco-
logische aspecten hiervan. £££ Dankzij de 
taalkundigen van de RUG, KUL en de 
Universiteit Nijmegen zullen Limburgers 
(of West-Vlamingen, we willen onze vrien-
den Limburgers nu ook niet stigmatiseren) 
eindelijk eens kunnen begrepen worden. 
Men werkt namelijk aan een elektronisch 
woordenboek van alle dialecten in Vlaan-
deren. Om te weten welk dialectwoord in 
een bepaalde streek gebruikt wordt voor 
een AN-woord, volstaat het met een muis 
een ‘dialectenkaart’ aan te klikken, waarna 
het dialectwoord niet enkel op het computer-
scherm verschijnt, maar een stem laat ook 
de correcte uitspraak horen. Gvredoeme. 
£££ Geen doden te melden deze keer, inte-
gendeel: het profesorenkorps telt zowaar 
een nieuwe telg! Mogen wij prof. Dirk 
Reheul welkom heten aan de faculteit 
Landbouwkunde en toegepaste biologische 
wetenschappen. Zijn inaugurele les van 19 
februari behandelde het thema ‘Plantaar-
dige productie en reproductie in turbulente 
tijden’. £££ Het zijn inderdaad chaotische 
tijden, en ook wij van de redactie durven 
wel eens het noorden kwijt te geraken. 
Gelukkig beschikt deze 
universiteit over een uit-
stekend opvangcentrum 
genaamd KI 3, alwaar wij 
op gezette tijden eventjes 
tot rust kunnen komen.
Auditorium K I3 is ook 
de plaats waar op 18 maart 
een lezing wordt gegeven 
met als onderwerp ‘Re-
cente ontwikkelingen met 
betrekking tot de schizo-
frenie’, in het kader van 
de reeks ‘Psychiatrie in 
ontwikkeling’. Aan vang 
om 20 u, voor meer info:
09/240.43.95 of e-mail 
C ornelis. V anH eerin- 
gen@rug.ac.be. Probeeru 
wel netjes te gedragen.
£££ Schizofrenie is ook 
van toepassing op het vol-
gende. We mogen de rich-
ting Kine dan wel kwijt 
zijn aan de hogescholen, 
maar voorlopig willen we 
dit niet geweten hebben.
Op 5 maart organiseert de 
faculteit Geneeskunde 
een lezing ‘Kinesithera-
pie en sportgeneeskunde’.
Plaats van gebeuren is au-
ditorium E van het UZ, 
om 20u30. Info: 09/
240.33.30. £££ En we

worden tegenwoordig met lezingen om de 
oren geslagen. Reeds in een vorige Kort 
maakten we melding van de lezingen van 
‘Het Andere Landschap”, waarbij telkens 
in het voetspoor wordt getreden van een 
beroemde ontdekkingsreiziger. Op 6 maart 
is het de beurt aan Livingstone, onder de 
titel: ‘Livinstone achterna: naar de 
Bandundu-Zaïre’. Spontaan schieten mij 
weer de onvergetelijke woorden van 
Wilfried Martens te binnen: “Ik hou van dit 
land, zijn volk en zijn leiders”. ’’Benieuwd 
of hij er nog steeds zo over denkt. £££ En 
voor de computerfreaks hebben we nog 
volgend bericht. Jongeren&Media orga-
niseert een grote intemetwedstrijd met 
600.000 frank aan prijzen. Surf u suf naar 
http://www.JeM.be en daar vindt u meer 
informatie. Let wel: de wedstrijd start op 3 
maart, om 12u stipt. De eerste 1.000 deel-
nemers ontvangen bovendien gratis het 
nieuwste nummer van Inside Internet. £££ 
En voor de redactie: als jehet beter kan, doe 
het zelf!

Nico

Nico is de beste ! (nvdr)

Wtzards
OF THF. COAST

Wizards of the Coast is dringend op zoek naar een 
dynamische student(e) voor de funktie van:

Campusmanager 
(M/V) Gent

G edurende een periode van 4 m aanden ben jij 
verantwoordelijk voor het aanwerven van leden voor 

de Magie: The Gathering Club. Deze job  is halftijds en 
biedt de mogelijkheid ervaring op te doen in 

m arketing, sales en hum an resources. Voor je  begint, 
krijg je  eerst een aangepaste opleiding van de 
m arketing-afdeling van Wizards of the Coast.

Geïnteresseerd? Stuur zo snel mogelijk een sollicitatiebrief 
en C.V. naar onze consultant:

IDL N.V. Isabelle Merlin, Brugmannlaan 435, 1180 Brussel 
Tel.: 02/ 340 12 60

T f t e  C S a t h e r f a g f ®

Wizards o f  the Coast, een Amerikaanse onderneming gespecialiseerd in  kaartspelen, ligt aan  de basis va n  de 
ontwikkeling va n  een nieuwe categorie entertaining games: de Trading Card Games. M agie: The Gathering, 
dat in  1993 in  de handel is gebracht, is de absolute leider in  deze sector. Vandaag zijn  wereldwijd al meer dan  
2 miljard M agic-kaarten verkocht. Het Europees hoofdkantoor is sinds 1995 in België gevestigd.
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De vergeethoek van het Internet
\ : internet is een wereldwijde verzameling van computers, die allemaal 
Onderling verbonden zijn door een netwerk. Via dit netwerk kunnen de 
computers met elkaar communiceren. Die communicatie gebeurt op 
verschillende wijzen: bestanden kopiëren van de ene computer naarde 
andere, bestanden bijplaatsen op andermans toestel, of rechtstreeks op 
eédËpmputer elders in de wereld werken of spelletjes spelen.

We hebben reeds heel wat internet-
toepassingen ingeleid in onze cyberrubriek. 
U heeft ze uiteraard allemaal reeds uitge-
breid getest. Wat u al die tijd gedaan hebt, 
is informatie uitwisselen met andere com-
puters. Neem nu IRC: u lijkt gewoon met 
andere mensen te babbelen, maar eigenlijk 
stuurt u voortdurend stukken tekst heen en 
weer tussen de verschillende computers 
waarachter uw gesprekspartners zitten. Of 
de discussielijsten van Usenet: het lijkt 
alsof er één groot prikbord zweeft ergens in 
cyberspace, maar in feite worden alle be-
richten stuk voor stuk van computer naar 
computer doorgeseind.

H ypertext

De belangrijkste uitwisseling over 
het net gebeurt via het WWW. Iedereen 
leert in een handomdraai surfen, en meer 
hoefje daar niet van te begrijpen. Maar het 
is wel leuk om weten hoe die websites nu 
eigenlijk op je scherm verschijnen. Wan-
neer je een bepaalde webpagina oproept, 
dan wordt in feite een kopie gemaakt van 
een file ergens op een computer die aange-
sloten is op het net, waarna je die kopie 
binnenhaalt op je eigen computer en op je 
eigen scherm ziet verschijnen. Die oor-
spronkelijke file (bestand), waarvan je een 
kopie maakt, wordt opgezocht aan de hand 
van het zogenaamde url-adres van die file. 
Het url-adres geeft aan op welke computer

en in welke directory het bestand staat, en 
hoe het bestand heet.

De url begint zowat altijd met de 
letters http, wat staat voor HyperText Trans-
fer Protocol. Een protocol is een gestand-
aardiseerde ‘taal’ voor handelingen op het 
netwerk; een transfer protocol betekent een 
‘taal’ om bestanden uit te wisselen. 
Hypertext, ten slotte, duidt aan dat het een 
bestand betreft met links ; wanneer je een 
link aanklikt, wordt een nieuwe file opge-
roepen. Bijna elk bestand op het WWW 
bevat links naar andere bestanden, waar-
door het Web een echte spinnewebstruktuur 
krijgt.

FTP

Het WWW bestaat nog maar enkele 
jaren. Voordien gebruikte men andere hulp-
middelen om bestanden van de ene compu-
ter naar een andere te kopiëren. De bekend-
ste daarvan i s FTP, wat staat voor Fi le Trans-
fer Protocol. Net als bij HTTP gaat het hier 
om een manier om bestanden uit te wisse-
len tussen computers. Bij FTP worden even-
wel geen hypertextbestanden opgeroepen, 
maar gewone, doordeweekse bestanden 
zonder aanklikbare links in. Meestal gaat 
het om tekstbestanden, maar het kunnen 
ook gecodeerde foto’s of programma’s 
zijn.

Voor het WWW bestond, vereiste 
het binnenhalen van een bepaald bestand

veel ingewikkeld zoekwerk. Allereerst moet 
je achterhalen in welk FTP-archief de ge-
zochte file zich bevindt. Bovendien heb je 
vaak een loginnaam met paswoord nodig 
om binnen te mogen in een dergelijk ar-
chief. Gelukkig bieden vele FTP-archieven 
ook de mogelijkheid om anoniem in te 
loggen, met een beperktere toegang. Ten 
slotte moet je ook trachten uit te vissen in 
welke directory het verlangde bestand zich 
bevindt. Geef toe, zoeken op het WWW 
verloopt iets makkelijker.

FTP wordt nog steeds gebruikt. Het 
is vooral handig om interessante program-
ma’s vanop een andere computer naar je 
eigen harde schijf (of op een diskette) te 
bewaren. De meesten onder u denken hier-
bij meteen aan spelletjes, maar sommige 
serieuze mensen gebruiken FTP ook voor 
ernstige programma’s. Bovendien is FTP 
erg handig om bestanden vanop je account 
op eduserv te bewaren op diskette.

Een makkelijk ftp-programma staat 
onder Windows (optie 4 uit het keuzemenu 
in de computerklassen): u klikt het icoontje 
TCP/IP aan, en vervolgens Ws_ftp. In het 
venster dat verschijnt kiest u als hostname 
eduserv 1 of eduserv2, als User ID geeft u 
uw loginnaam, en als password uw, euh, 
paswoord. Een nieuw venster verschijnt, 
waarop links de lokale computer wordt 
uitgebeeld, en rechts uw homedirectory op 
eduserv. Selecteer de schijf waarop je wil 
bewaren (meestal de a-schijf), en vervol-
gens dubbelklikken op het bestand dat je 
wil ftp-en. Je kan natuurlijk ook bestanden 
vanop diskette naar je homedirectory ftp- 
en. Let op: wie een e-mail wil bewaren op 
diskette, moet die e-mail eerst bewaren als 
een bestand in zijn homedirectory (het 
mailbericht openen, en dan e (export) 
intypen).

Meer over FTP leest u in de handlei-
ding van het ARC. (http://www.rug.ac.be/ 
arc/rapporten/rep94-01 /paper/paper. html).

G opher

Er bestaan uiteraard ook relicten uit 
het verleden. Gopher is zo’n overblijfsel. 
Gopher was een zoeksysteem om informa-
tie terug te vinden, maar is volledig achter-
haald door'het WWW. Wie zich graag 
wentelt in nostalgie, kan het nog bekijken 
door in te loggen op eduserv en vervolgens 
gopher in te typen. Schrik niet wanneer u 
daar plots de keuzemogelijkheid ‘Scham-
per’ ziet staan: het betreft hier slechts oude 
nummers van twee jaar geleden. Trouwe 
lezers weten dat Schamper enkel en alleen 
te bezoeken valt via het WWW, en wel op 
http://studwww.rug.ac.be/Schamper.

. MDG

Lynx
(MM. De meest beoefende gemoedstoestand onder studenten in de computerklassen 
is de -verveelde ergernis. Wie regelmatig het WWW afsurft met Netscape weet dat het 
binnenladen van een file vaak verdomde lang kan duren. Vooral documenten die veel 
beelden bevatten laten wel eens een kwartier op zich wachten. Je kan dit gedeeltelijk 
oplossen door in de menubalk ‘opties’ o f ‘options’ aan te klikken en vervolgens 
‘autoload images’ uit te zetten.

Nog efficiënter is een andere webbrowser dan Netscape te gebruiken. Lynx is 
een tekstgeoriënteerde browser, dat wil zeggen datje er enkel tekst kan mee bekijken;1 
geen beelden. Beelden vertragen het inladen toch maar nodeloos. Wie gaarne 
overweldigd wordt door een esthetisch ontroerende homepage kan er dus niks mee 
aanvangen, maar wieenkel in deinhoud van websites geïnteresseerd is, zal desnelheid 
waarmee lynx werkt enorm kunnen appreciëren, Gewoon inloggen op eduserv en dan 
lynx intypen.



Teater Krakeel speelt 
‘Het Balkon’

Jean Genet plaatst een luxe-bordeel naast de dagelijkse wereld in 
[Het Balkon’. Zijn indringende vergelijking legt verbazend veel 
parallellen bloot. Sex en macht zijn heer en meester in beide werelden.

Jean Genet werd geboren op 19 de-
cember 1910 in de rue d’Assass 22 en hij 
kreeg de naam van zijn moeder, Gabriëlle 
Genet. Meer was niet bekend over zijn 
ouders en hij werd grootgebracht door boe-
ren in Le Morvan. Alleen op de wereld, 
raakte hij van jongsaf verzeild in duistere 
milieus. Hij leefde een tijdlang van diefstal 
en prostitutie, en kwam in de gevangenis 
van Mettray terecht. Zijn levenswandel en 
de wereld die hem omringde, wierpen hem 
de thema’ s voor zijn werk in de schoot. Zijn 
toneel drukt het gevoel van absolute 
hulpeloosheid en eenzaamheid uit dat een 
mens overvalt wanneer hij/zij de zinloosheid 
van de wereld recht in de ogen kijkt. Genet

haalt uit naar de valse waarden (liefde, 
gerechtigheid) van de maatschappij na het 
humanisme. Toch vindt hij geen reële alter-
natieven en vlucht in een imaginaire wereld 
van magische beelden en rituelen.

In ‘Het Balkon’ zoekt Genet naar 
een absoluut, puur en zuiver element in een 
omgekeerd waardensysteem waar het 
kwaad het voor het zeggen heeft. Deze 
spanning maakt het een moeilijk te spelen 
stuk omdat het constant balanceert op de 
raaklijn tussen twee tegengestelde velden, 
het sublieme en het verdorvene.

“Genet vindt een allerindividueelste 
zingeving door zich een poëtische dagdroom 
te scheppen, immuun voor het aardse slijk,

doordat de droom zelf is opgebloeid uit dit 
aardse slijk.” Dit is één van de basis-
overwegingen die regisseur Jacky Van der 
Haegen liet spelen bij zijn regie van het 
stuk. Hij heeft het stuk sterk ingekort maar 
toch blijft de intrige behouden. “Ik heb een 
evenwicht gezocht tussen het rituele van 
Genet’s droom en het absurd cynische van 
waaruit wij die droom bekijken”. Ook het 
decor draagt bij tot die sfeer van hope-
loosheid en het poogt dit gevoel visueel 
weer te geven.

KV
Speeldata 28 februari; 1,7,8,13- 

15 maart, telkens om 20u.l5. Alle 
voorstellingen vinden plaats in de 
vernieuwde theaterzaal van Teater 
Krakeel, Teaterstraat 33, 9050 Gent- 
brugge. Reservatie: Tel: 09/228 21 63 
- Fax: 09/229 20 24.

Sluiten
Close to Ontroerend Goed

Jonge dichters in de schijnwerpers. D e m en sen  van Ontroerend 
i l p d  brengt op dertien maart een avond lang poëzie op de planken in 
hëfBurgcentrum.

Vijf jaar geleden besloot een hand vol 
jongeren hun intiemste zieleroerselen de 
wijde wereld in te sturen en ze bundelden 
enkele van hun gedichten in Wienerpop. 
Dit tijdschriftje verscheen éénmalig, 
sommige jongeren haakten af en het leek 
erop dat dit initiatief een stille dood zou 
sterven. Maar drie jongens wilden dit 
verderzetten, ze vonden weer enkele 
verwante zielen en een nieuw poëzie-
tijdschrift werd boven de doopvont 
gehouden: Poëzieavonden. Twee jaar later 
kreeg het kind opnieuw een andere naam, 
Ontroerend Goed, en zo gaat dit tijdschrift 
nog steeds door het leven.

Ontroerend Goed verzamelt gedich-
ten uit alle hoeken van Gent, de vaste 
waarden zijn: Alexander Devriendt, David 
Bauwens, Serge Van Kampen, Joost 
Vantilborgh, Stefan Goedertier, Jeffrey 
Caen en Joeri Smet. Zij zijn de dichters 
van het huis, zeg maar, de dichters van het 
eerste uur.

Maar Ontroerend Goed wil meer 
zijn dan een tijdschrift; elke donderdag-
avond komen de prille schrijvers samen om 
het werk van gerenomeerde dichter(es)s(en) 
te lezen, eikaars schrijfselen te becom-

h m m

mentariëren en poëtisch goed uit te wisselen. 
Voor andere poëten die mee willen 
brainstormen, staat de deur uiteraard ook 
open.

Enkele malen per jaar komen de 
jonge dichters met hun gedichten voor het 
voetlicht. Dit jaar gebeurt dit op 13 en 21 
maart. In een avondvullend programma 
dragen ze hun nieuwste creaties voor. Een 
gastrol is weggelegd voor Frederik Beirens 
en Valentijn Van Baelen transformeert 
zich voor de gelegenheid tot muzikale 
ruggegraat. De titel van dit programma is 
“-SLUITEN”.

Alle gedichten zijn geïn-tegreerd in 
de voorstelling. Gebrekkige communicatie, 
de ontoereikendheid van taal en onder-
bewuste, sluimerende angsten van de mens 
vormen de hoofdthema’s. Alle personages 
verpersoonlijken specifieke gedachten van 
het hoofdpersonage: ziekelijke waanzin, 
angst om iemand te verliezen, verlangen 
om alles en iedereen achter te laten maar er 
de moed niet toe hebben, alleen willen zijn 
en eenzaamheid ondraaglijk vinden. 
Kortom, alle gedachten die mensen willen 
beheersen. Onderbewust of niet, toch altijd 
aanwezig.

De voorstelling houdt het midden 
tussen een toneelstuk, een voordrachtavond 
en een intieme poëzieavond. Toegankelijk 
voor al wie niet bang is een stukje van 
zichzelf te herkennen.

KV
Meer info: Steltloper straat9,9000 

Gent.
e-mail: OntroerendGoed@ hot- 

mail. com, Da vid. Bauwens @rug. ac.be
13 maart Burgcentrum (Gent), 21 

maart Poëzie festival De Kelk, Lange- 
straat (Brugge).

Jij middenin 
een grote tuin 
met rozenstruiken 
zo, dacht ik, moet 
geluk eruit zien

maar als ik de zee 
zichzelf zie verwoorden 
als een veld met diepe voren 
dan wrijft geluk zich in 
met zonnebrandolie 
fat het verwatert

om cdles te omgeven

Alexander 
Ontroerend Goed



Gezocht: 436 Magazijniers 1
De komende veertien dagen is het rustig op vele fronten, 

behalve in het Magazijn waar je traditiegetrouw elke zaterdag 
getrakteerd wordt op een potje vol decibels. Zaterdag 1 maart 
komen de trekzakken van de Petty Tyrants eens flink aan je oren 
sleuren, gratis ende voor niets. Deze groep zette z’n eerste stapjes 
in het gezegende jaar 1995. De Britse zanger Tony Lowe ont-
moette toen in het Gentse enkele mensen die allemaal met hetzelfde 
ei bleken te zitten. Dit ei werd uitgebroed en luistert heden naar de 
naam Moonshine Dreams, uitgebracht op Scissors Records. Hun ei 
catalogeren ze zelf onder ambient folk-rock, dit wordt duidelijker 
als je weet dat hun instrumentarium niet alledaags is. Naast zang 
spelen de beuzakken (Petty Tyrants, nvdr) accordeon, percussie, 
bass, akoestische gitaar en drums. De nationale en internationale 
pers is vol lof over deze kip en haar ei, en ze speelden onlangs nog 
in het voorprogramma van 16 Horsepower in de Vooruit. Deze 
keer zal u er wel bij zijn !

Op zaterdag 8 maart komt nogmaals een Gentse groep de 
Magazijniers vervoegen. Thou is de naam, aanvankelijk begonnen 
als duo en heden met z’n vieren. Does De Wolf verheft de stem, 
Bart De Poortere plukt bas, Kurt Devylder slaat op de koeievellen 
en Bart Vincent likt z’n gitaar. Bovendien koppelt Thou het 
praktische aan het aangename en maken ze van de gelegenheid 
gebruikt om hun eerste digitale schijf aan u voor te stellen. Homers 
op de eerste rij! De zaterdag daaropvolgend kunnen de liefhebbers 
van dub, reggae, techno en stofzuigergitaren flink aan hun trekken 
komen op de geluidsgolven van Sunscape. Deze vijfkoppige band 
grabbelt uitbundig uit alle muziekgenres en maakt er naar eigen 
goeddunken een flink stomend potje van. Noordafrikaanse ritmes 
overgoten met een Zuidamerikaans sausje en Europese 
smaakmakers, het water zal je de bek uitsijpelen. Indien het echt te 
ranzig wordt, wordt u vriendelijk doch dwingend een slabbetje de 
nek omgedraaid.

Verjongendeöüd. 
in de Gele Zaal

Nassir Shamma werd geboren in Kout in Noord-Irak en 
wordt beschouwd als één van de grootmeesters op de oud, een luit 
die een belangrijke plaats bekleed binnen de Arabische muziek. Er 
zijn verschillende stijlen om de oud te bespelen, elk met zijn 
technische en expressieve kenmerken. Nassir Shamma is één van 
de opvolgers van de in 1937 opgerichte Iraakse school. Deze 
nieuwe generatie van opvolgers verrijkte het repertoire van deze 
school met diverse creatieve en gedurfde ideeën die innovatie hoog 
in het vaandel droegen. Nassir tracht met zijn muziek de 
communicatie te bevorderen met een zo breed mogelijk publiek. 
Hij ontwierp een oud met acht snaren in plaats van de traditionele 
zes wat hem in staat stelde de verschillende facetten van de 
menselijke stem te reproduceren naar de instructies van een 
duizendjarig manuscript. Zijn werk balanceert op de grens tussen 
het klassieke en het vernieuwende met een blik die op de toekomst 
gericht is. Nassirs inspanningen werden reeds verschillende malen 
onderstreept met diverse onderscheidingen. Te bewonderen in de 
Gele Zaal op 13 maart om 20.30u.

Mo'KUL

Selectieve Discografie

Betty Tyrants : ‘‘Moonshine Dreams” 
(1995, Scissors Records)
Nassir Shamma : “Le Lutfc de Baghdad” 
(verdeeid door Blue Silver)

Design als kunst
II Design en Identiteit. Aspecten van Europees design, is de titel van 
dgnieuwste tentoonstelling in het Museum voor Sierkunst & Vormge-
ving. Designprodukten, vooral ontworpen in Duitsland en Italië vormen 
WMÈEuropees tegenwicht voor designgrootmachten als Japan, Zuid- 
oost-Azië, Zuid-Amerika en de USA.

De Duitse component van de ten-
toonstelling Between Rationality and 
Romantism visualiseert de tegenstelling 
tussen de functionele, industriële ontwer-
pen voor massaproduktie die de Duitse 
design wereld domineerden tot in de jaren 
’70, en de lyrische, gevoelsmatige ontwer-
pen uit de jaren ’80. Dit contrast wordt 
weerspiegeld in de opstelling van de ten-
toonstelling. De eerder rationele ontwer-
pen staan te kijk in rechthoekige, donker-
grijze vitrinekasten met helwitte belichting. 
De strenge rechtlijnigheid van deze presen-
tatie staat haaks op de haast speelse 
kleurigheid van de gekantelde kubus waarin 
de voorwerpen uit de romantische richting 
tentoongesteld worden.

De functionalistische benadering 
kwam vooral tot uiting in de Ulm School of 
Design, die het ideeëngoed van het B auhaus 
volgde. Een voorbeeld van een mathema-
tisch, berekend ontwerp uit die tijd is het

stapelbare porselein-servies, TC 100 ont-
worpen door Hans Roericht voor Rosent- 
hal in 1958/1959, oftewel het alom ge-
bruikte witte hotelservies.

Een anti-functionalistische bewe-
ging ontstond in de jaren ‘70 in Duitsland 
en die Kunstflug-groep eiste begin jaren 
’80 “niet één design voor allen, maar veel 
design voor velen”. Het vroegere streven 
naar rationaliteit en tijdloosheid in de vorm-
geving kwam onder vuur te liggen. Mede 
door de snelle dynamiek van de technologi-
sche ontwikkelingen komen telkens verbe-
terde versies van produkten op de markt, 
waardoor oudere modellen technisch ouder-
wets lijken en de mythe van de tijdloosheid 
aan het wankelen gaat. Bovendien zorgt de 
toenemende maatschappelijke uniformise- 
ring voor een intensievere zoektocht naar 
identiteit en individualiteit, ook op het vlak 
van gebruiksvoorwerpen. Volker Fischer 
en Volker Albus zijn de leidinggevende

figuren achter het Duitse deel van de ten-
toonstelling.

Het Italiaanse deel van de tentoon-
stelling zit vervat in een paviljoen met 
vitrinekasten. De openingsvitrine bevat een 
harnas uit het Italië van de 16de eeuw met 
aan zijn zijde een hedendaagse avondjurk 
ontworpen door de Italiaan Romeo Gigli. 
Zij weerspiegelen de eeuwenoude traditie 
die Italië kenmerkt op het vlak van artis-
tieke vormgeving en alle domeinen van de 
kunst. Tegelijk symboliseert de combinatie 
van het mannelijke en het vrouwelijke het 
contrast tussen verstand en emotie, rea-
lisme en mythe. Achter elk venster bevindt 
zich als het ware een mini-theaterscène, 
een surrealistische enscenering waarbin-
nen designartikels op ware grootte tentoon-
gesteld worden, naast mini-uitvoeringen 
van grotere concepten. Elke kast kreeg een 
naam, bijvoorbeeld spel, harmonie, sen-
sualiteit,.. . Utopia is de naam voor het pastel- 
kleurige glazen kastje waarin enkele huis-
houdtoestellen uit de Alessi-lijn van Philips 
gepresenteerd worden. De drij vende kracht 
achter deze Italiaanse Art Factory is de 
Italiaanse designer Alessandro Mendini.

KV



Shine
Australisch debuut van Scott 

Hicks met onder andere Geoffrey 
Rush, Armin Mueller-Stahl en 
John Gielgud

Shine is de revelatie van het voor-
bije filmjaar. Hij werd bejubeld op het 
filmfestival van Cannes, kreeg maar liefst 7 
(zeven!) Oscarnominaties en wordt vrijwel 
overal onthaald met lovende kritieken. Ik 
ging dan ook vol verwachting de zaal bin-
nen en ...kwam er zwaar ontgoocheld weer 
buiten.Niets gemerkt van de schitterende 
acteerprestaties die de nominaties voor beste 
acteur (Geoffrey Rush) of beste manne-
lijke bijrol (Armin Mueller-Stahl) zou-
den rechtvaardigen. De acteurs slagen er 
niet in hun personages tot leven te laten 
komen, enkel Geoffrey Rush kan zijn rol 
van gekke, overgetalenteerde pianist enige 
geloofwaardigheid meegeven. Het geheel 
is behoorlijk rommelig gemonteerd, de dia-
logen ontberen elke naturel, en de clichés 
druipen van het scherm. De gekke artiest 
die een Freudiaanse relatie heeft met zijn 
autoritaire vader, het ongeloofwaardige 
huwelijk met astrologe Gillian, de happy 
end waarin hij uiteindelijk toch de ver-
diende erkenning krijgt ... Als men dan 
bedenkt dat de film gebaseerd is op het 
leven van pianist David Helfgott, kan men 
enkel besluiten dat deze film een ongetwij-
feld intrigerend verhaal niet tot zijn recht 
kan laten komen.

Gelukkig krijgen we zeer mooie 
muziek te horen van onder andere Chopin 
en vooral Rachmaninov. De enige terechte 
Oscarnominatie is mijnsinziens die voor de 
beste filmmuziek. Als deze film bewaard 
blijft voor het nageslacht zal dat vooral te 
danken zijn aan één schitterende scène. De 
manier waarop Scott Hicks de uitvoering 
van het aartsmoeilijke derde pianoconcerto 
van Rachmaninov verbeeldt, is magistraal 
te noemen maar is al bij al onvoldoende om 
de film boven de middelmatigheid te tillen. 
Een goede raad: koop de filmmuziek maar 
bewaar je 180 Bf voor echt goede films. 
Keuze genoeg. (Studioskoop)

DDT

Lost Highway
Een film van David Lynch met 

Bill Pullman, Patricia Arquette en 
Balthazar Getty

De centrale figuur in deze halluci-
nante film is Fred Madison (Bill Pullman), 
een saxofonist wiens huwelijk met Renee 
Madison (Patricia Arquette) bol staat van

onuitgesproken spanningen. Die lopen nog 
hoger op wanneer ze anonieme video-
cassettes op hun stoep vinden, iets of ie-
mand begluurt het huis en de bewoners. Op 
een van die cassettes zien we hoe Fred zijn 
vrouw vermoordt, ter dood wordt veroor-
deeld en in de dodencel terechtkomt.

Fred is behoorlijk schizofreen en 
doorheen de film zullen zijn versplinterde 
geest, zijn woede, zijn angst en zijn verne-
dering tot uiting komen. Heel bizar wordt 
het wanneer de cipier zijn cel gaat contro-
leren en er iemand anders in vindt: Pete 
Dayton (Balthazar Getty). Pete kan zich 
met de beste wil ter wereld niet herinneren 
hoe hij daar terecht is gekomen. Net zomin 
als de cipiers en de directeur kunnen begrij-
pen waar Fred dan naartoe is. Mecanicien 
Pete wordt vrijgelaten maar zijn verwar-
ring en onrust worden alleen maar groter. 
Hij wordt immers omringd door figuren 
zoals Mr. Eddy (Robert Loggia), een louche 
onderwereldfiguur en Alice (nogmaals 
Patricia Arquette) die verdacht veel op de 
vermoorde Renee lijkt. De grote vraag die 
zich stelt, is of Fred en Pete afsplitsingen 
zijn van een en dezelfde persoonlijkheid. 
Een antwoord geven op de vraag is niet 
gemakkelijk en wellicht ook niet de bedoe-
ling. Zijn nieuwe film brengt ons weer 
helemaal naar dat vreemde, verwarrende 
en unheimliche universum dat nog het best 
als Lynchland kan omschreven worden. 
Om die sfeer te scheppen gebruikt hij ver-
traagde beelden, extreme close-ups, en legt 
hij de klemtoon op de symboliek en de 
studie van details. Zoals Lynch het zelf 
zegt: ‘Als je het zo kan vertellen, waarom 
zou je dan nog een film maken?’ 
(Decascoop)

Melanie

Lookingtór
Richard

Film met Al Pacino als regis-
seur en acteur, met o m . Winona 
Ryder, Derekjacobi, Vanessa Red- 
grave, John Gielgud, ...

Wat AI Pacino hier ten tonele voert 
valt moeilijk te beschrijven. Misschien is 
pseudo-documentaire nog de beste om-
schrijving, als het kind dan toch een naam 
moet krijgen. Richard III van Shakespeare, 
verwoord door Al Pacino, voorgelegd aan 
experten terzake evenals aan ‘the streets of 
New York’, en aan een bonte verzameling 
acteurs, kan dan ook alleen maar verras-
send uit de hoek komen.

Hoe vrij en vrolijk Al Pacino is als 
hij Richard III proeft en in een hedendaagse 
taal probeert om te zetten, zo sluw en ach-
terbaks is hij in zijn rol van Richard; de

jaloers, gebochelde, op macht beluste (broer 
van de) koning. Richard is benadeeld door 
de natuur -zijn bochel- en probeert zijn 
minderwaardige positie te compenseren 
door steeds meer macht naar zich toe te 
trekken: hij wil koning worden. Daartoe 
moet hij echter een heleboel mensen uit de 
weg ruimen.

De haat-liefde relatie van vele (Ame-
rikaanse) acteurs voor Shakespeare - kan 
een Amerikaans acteur de geprezen mees-
ter deftig neerzetten ? - is één van de facto-
ren die de film maakte tot wat hij is. Al 
Pacino, geconfronteerd met de uitdaging, 
wou een verstaanbare en min of meer he-
dendaagse versie brengen van Richard III. 
Er wordt aangeklopt bij kenners om de 
‘Shakespeak’ -o.m. jambische pentameters 
- onder controle te krijgen. Mensen op 
straat worden gevraagd wat de gekende 
zinsnede A horse, a horse; my kingdomfor 
a horse voor hen betekent.

Het resultaat is ietwat verwarrend, 
soms grappig, maar niet altijd even boeiend. 
Voor Al Pacino -fans een must, voor door-
winterde Shakespeare-liefhebbers zowel als 
voor leken op dit gebied en aanzet om 
Richard III eens anders en op het witte doek 
te bekijken. (Sphinx)

5.

Dentalia

FKalender
vrijdag 28 februari 
Galabal, kasteel Wippelgem

OAK MinMrip naar London

VTK
Hij maandag 3 maart
Filmweek, Plateau (tot 06-03)

VGesK
woensdag 5 maart
Historische Verkleedavond,
tO udY zer

GeografïcaVrij podium, Cantus
ïnfodag bedrijven, Zwijnaarde

Politeia Toneel, St-Amand (ook op 6/3 )

VGK
: vrijdag 7 maart
Galabal, De lozen Boer(Lo-

L & W

christi)
maandag 10 maart
Kunsttentoonstelling, Aqua-

L & W

num (tot 14-03) 
dinsdag 11 maart 

Quiz, Hiko
GBK Cantus, Salamander
Politeia Fuif, Vooruit

L & W
woensdag 12 maart
voetbal, G USB

L & W gratis vat, 6t Oud Yzer

L & W
donderdag 13 maart
Fuif, Tequila en Fuirkof

L & W Filmdag: Monty Python, De

VEK
Brug
opera: La Bohème

L & W
: vrijdag 14 maart
ontbijt, Aquarium
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Tentoonstellingen-Toneel-Festivals
*Teater Krakeel 'Het Balkon', 28 feb en 17,8, 78,14,15 maart, 20u 75 
*Fi/s Féministes 'Lysistrata', Tinnen pot, 5-7 maart
* Vie wpoint 3de documentair filmfestival, Nieuwpoorttheater, 8-10 maart
*'Design en identiteit. Aspecten van Europees design', J. Breydeistraatö, tot 25 mei
* Witte Zaai 'Unbuiit Unbuiid', Posteernestraat, tot 22 maart 
*Ciaudia Wissmann 'Klappflügel', Ei Huis, Sassekaai 45, tot 15 april
*Arca 'Komt u hier dikwijls?', 8, 11, 13-15, 18, 20-22, 25, 27-29maart, telkens om 20u 
*G.B. Show 'Cantusb/oem', Auditorium 61, Onderbergen 61, 8en 15maart, 20u 
*GentsAmusement Teater 'Omnuutte vergeten', 28/2, 1,7,8,14,15,20,21maart, 20u 
*NTG 'de CaracaF, van 5 tot 29 maart, woe, do, vrij, za, telkens om 20u 
*De Tijd 'Daar het somtijds logisch is', 13-15 maart, telkens om 20u 
*Week van de Letteren en Wijsbegeerte, 3-7 maart (zie F Kalen der)

vrijdag 28 februari
Rode Pomp Zangrecital: Lucy Grauman en Max De Beer, 20u30 
Aula Colloqium over actuele Europese thema's, 14u

zaterdag 1 maart
Rode Pomp Trio Ragmaninov, 20u30 
Tinnenpot Bis producties 'Jaja, Bazaaar', 20u

zondag 2 maart
De Wilde Zee Concert: Samuel E. Chacon, 15u
Rode Pomp Viool: Michel Taitz & Tamara Ignatieva, 20u30
Vooruit Doudou Ndiaye Rosé & Ensemble + Aka Moon

m aandag 3 maart
Trefpunt R&B: The Steve Turcksin Band, 21 u, gratis!

dinsdag 4 maart
Vooruit Concert: Dio
Bloed Geef bloed in het Bloedtransfusiecentrum, 18u30
Blandijn Debat 'Nationalisme: Links, Rechts, averechts?',

20u30
Vooruit Dans: Angelika Oei, 20u
w oensdag 5 maart
Sphinx De andere film: S.M. Eisenstein 'Staroe I novoe',

20u
Film-Plateau Dood in Venetië, Paddenhoek 3, 20u 
Arca de zolder: Knarf Van Pellecom, Peter Ceulemans

'O tto '

donderdag 6 maart
Capitol mélange étrange, 20u
Openb. Bib Lezing: Roland Jooris, 12u30 
Nieuwpoort Lau late Night, 20u30 
Logos Mario Van Horrik & Petra Dubach 'Vogelbek

project', 20u

Vooruit Hedendaags klassiek: Avanti, 20u 
Bal Infernal Limbo Party, DJ Mike, Daviz, Buzz

vrijdag 7 maart
Rode Pomp Zangrecital: Georg Lehner en Tatiana Loguinova, 

20u30

zaterdag 8 maart
Rode Pomp Trio Dieltjens, Nagata & Vinck, 20u30 
Kopergieter/ Theater Malpertuis 'De bezoeker', 20u

zondag 9 maart
De Wide Zee Concert: Paul Passion, 15u 
Rode Pomp Convivium Musicum, 15u

m aandag 10 maart
Trefpunt Duo Anna Martyrosian, 21 u, gratis!
Tinnenpot Janus Ensemble 'De Orkestrepetitie', 20u

dinsdag 11 maart
Nieuwpoort Postcards from the stoned Age

w oensdag 12 maart
Blandijn

Blandijn

Nieuwpoort
Sphinx
Vooruit

Debat 'Concurrentie: cultus of kapitalistische wet-
matigheid?', 20u
De wereld van de Verenigde Naties in de 21ste 
eeuw, 15u
De kift 'Gaaphonger'
De andere film: G. Cukor 'Born yesteday', 20u 
Folkfuif in de Balzaal

donderdag 13 maart
Film-Plateau Het Zevende zegel, Paddenhoek 3 ,20u 
Logos Dominique Spriet, saxofoonrecital, 20u
Kopergietery Sering en Vlag, 20u

i a  I / ^ n  A T i c  I I A T i f r  I  P r *lo ! V7KAII0 ! \7KAI1a ! V7KAII0 ! bK
; ;hr; Arca

Supersex: vrijkaarten! Van Arca 
;" ; nog wet, voor hun nieuwe produetie 
’Komt u hier dikwijls ?’ die loopt van 3 
maart tot 19 april. Kaartje as usual naar 
Schamper, St.-Pieters-nieuwstraaf 45 in 

Gent waarop u beleefd een vrij kaartje
vraagt.

L /O g o s
Ook voor elk concert in Logos 

(op 6 en Bimaart -z ie  agenda) zijn er 
dus werkelijk vrijkaarten te winnen. 
KaartjenaarSchamper, Koekoekstraat 
70 in Melle. ’t ïs dus nie voor ons, 't is""lllllllillllllllllllllllllllllllllll:

F olkfuif
Ook aan het fuifbeest wordt hier tér 
redactie wel eens gedacht: We 
kunnen hem/haar dan ook 5 
vrijkaarten bieden voor de folkfuif 
op 12 maart jn de Vooruit. Kaartje 
naar Schamper, St.-Pieter&nieuw- 
straat 45,9000 Gent.


