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N a tio n a lis m e
# Dinsdagnacht 18 februari werden
een 4-tal progressieve radikale volksnationalisten uit DE ROELAND gekegeld
door een overmacht van zatte NSV’ers (is
de drank in de man, dan is de wijsheid in de
kan). De motieven voor deze duidelijke
daad van intellectuele onmacht zijn velerlei.
Vooreerst werd de NSV-aanvraag
tot toetreding in het PFK geweigerd en
meer specifiek kwamen er ook een tegenstem en onthouding van respectievelijk
VUJO en VNSU: dat ligt de NS V bijzonder
zwaar op de maag. In ‘t Pallieterke werd
uiteraard gesuggereerd dat VUJO en VNSU
in de gunst wilden staan van “links”. Natuurlijk is ditje reinste onzin ! Als progressieve radikale volksnationalisten is het
volksnationalisme voor ons een denk-, ja
misschien zelfs levenshouding, waarbij de
ontvoogding van elk volk, zowel sociaal,
kultureel, ekologisch als ekonomisch centraal staat. De volkeren die voor deze fundamentele rechten strijden, krijgen dan ook
onze volle steun ongeacht of ze nu Basken,
Ieren, Schotten, Bretoenen, Corsicanen,
Tsetsjenen, Ogoni of Indianen zijn. Binnen
de NSV daarentegen bevinden zich individuen die hun steun niet aan een volk maar
een ras geven (het blanke natuurlijk). Voor
hen staat dus niet het volk centraal maar wel
het blanke ras. Politiek zijn ze dus racisten
en geen nationalisten. Voorbeeld hiervan
zijn de NSV slogans op de uniefgebouwen
in de trant van “Hang Mandela”. Mandela
en het ANC vochten nochtans voor de ontvoogding en vrijheid van de onderdrukte
zwarte bevolkingsgroepen. De NSV hanteert hiertegen 2 volkomen nonsensargumenten.
Ten eerste is Mandela volgens hen
een marxist en verdient dus geen steun,
maar dan moet ogenblikkelijk elke steun
aan Sinn Fein (Ierland), Herri Batasuna
(Baskenland) en grote fracties van de
Schotse, Bretoense en Friese nationalisten
ophouden aangezien ook zij (deels) marxistisch geinspireerd zijn.
Voorts houden zij zonder enig
nuanceringsgevoel vast aan de “banden”
met de blanke Afrikaners. Wij ontkennen
hier niet deCULTUREEL-historische band
van de Afrikaners met Vlaanderen (integendeel !) maar wel de POLITIEK-historische banden aangezien Vlaanderen al sinds
de middeleeuwen een traditie van politieke
inspraak kent (lees hiervoor De Vlaamse
Opstanding deel I van Max Lamberty)
waaraan door de eeuw en heen vele
imperialistische mogendheden zich stoorden. Dit in komplete tegenstelling tot het
Apartheidsregime dat haaks staat op elke
vorm van democratie en de zwarten op
dezelfde manier vernederde als de franskiljons dat met ons deden.

Het tweede motief voor de laffe
vechtpartij hangt samen met de “zondeboktheorie”. Ook in de NSV zitten namelijk
mensen van goede wil, echte nationalisten,
en ook zij stellen zich vragen bij vele NSV
praktijken die in Gent geïnspireerd worden
door stugge dogmatici van het Vlaams Blok.
Deze interne problemen zijn een blok
aan het been van bepaalde individuen in het
NSV en om de rangen dan toch af en toe
eens te sluiten wordt een externe boksbal
gebruikt en dat kunnen blijkbaar zowel
krakers als volksnationalisten zijn voor deze
groep van psychisch en politiek gefrustreerden.
Een geliefd discours van de NSV is
het plakken van een links stigma op andere
volksnationalisten die van hun dogma’s
afwijken of gegronde kritiek geven. Aangezien al wat links is vals is, mogen deze
dissidenten in elkaar geslaan worden. Hoe
zielig toch...
Nochtans moet de redenering omgedraaid worden aangezien NSV-Gent niet
met TAK akties meedoet (meedeed ?) maar
wel met Voorpost en die profileren zich in
tegenstelling tot het onafhankelijke TAK
duidelijk extreemrechts. De NSV-Gent is
dus in eerste plaats extreemrechts en pas in
ondergeschikte instantie nationalistisch. Wij
daarentegen militeren uit volle overtuiging
in het TAK en zijn in eerste plaats volksnationalisten.
Om te eindigen wil ik duidelijk maken dat een volksnationalist zich tegen elke
vorm van extremisme verzet, zowel van
links als van rechts. Wij veroordelen in die
zin het linkse totalitaire geweld evenzeer
als het rechtse of religieuze geweld. Ik doe
hier dan ook een oproep aan alle echte
nationalisten binnen de NSV (en die bestaan) om eens diep na te denken en hun
consequenties te trekken. Tevens plaats ik
een oproep aan de rest van het politieke
spectrum om nationalisme en onverdraagzaam rechtskonservatisme niet over dezelfde kam te scheren aangezien dit in de
kaart speelt van het Vlaams Blok.
Nationalisme is immers geen misdaad, racisme en fascisme wel !!!
Diederik Demuynck
radikaal volksnationalist

P roton
Graag zou ik reageren op de lezersbrief van De Vos Koen, (Schamper van 28/
2/1997), waarin hij in het gebruik van de
Protonkaart geen probleem ziet, en het zelfs
een goede aanvulling op cash geld vindt.
Ik voel mij dan geroepen om hierop
te reageren, want het is niet al goud wat
blinkt! Als een aantal financiële instellingen beginnen met de promotie van zo’n

kaart is er natuurlijk een grondig onderzoek
aan voorafgegaan! En juist dat baart me
zorgen. Er zijn ongetwijfeld veel meer factoren de oorzaak van het invoeren van deze
kaart, dan louter het “gemak” voor de consument.
Een paar bedenkingen, van de veronderstelling uitgaande dat de kaart het
cash geld sterk zou gaan terugdringen, dat
het elektronische bankverkeer daardoor
spectaculair zou stijgen.
Ten eerste zou het heel makkelijk
zijn voor de controlerende instanties om na
te gaan wie wat, waar en hoeveel spendeert.
Op zich een goede zaak, maar voor de
middenstand en horeca zou dit wel eens
catastrofaal zijn. Op die manier kan men
hun boekhouding tot op het bot uitspitten,
zodat ze als het ware met de rug tegen een
muur komen te staan. Hoeveel horecazaken
bij voorbeeld hebben er een “zwarte kas” op
na gehouden waar ze ook inkomsten uit
putten. Ik spreek dit niet goed, maar het is
de realiteit, en het zou niet goed zijn om dit
te bestrijden. Het zou de grote concerns van
fastfood een concurrentieel voordeel geven
en de ketenvorming in de hand werken. Dit
zal natuurlijk ten koste van de consument
gaan.
Verder levert het elektronisch bankieren ook voor de banken een voordeel op.
Het is algemeen bekend dat banken door
het wachten met overschrij ven met dit “zwevende geld” winst kunnen maken. Men kan
het beleggen bijvoorbeeld, voor 1 of 2
dagen. Als het over zeer grote bedragen
gaat, zal dit wel iets opleveren. Het is dus
ook in het voordeel van de banken. Op die
manier maken ze natuurlijk weer meer
winst, ten koste van de consument die steeds
moet wachten op zijn geld!
Ten slotte de opmerking van Koen
dat het “een zeer geldverslindend project”
zou zijn om alle gegevens van de gebruikers te sorteren en te verwerken. Wel ik zeg
U, met de huidige graad van informatisering
en software zal dit wel niet zó’n groot werk
zijn. Trouwens ik denk dat er ook wel
bedrijven geïnteresseerd zullen zijn in de
informatie die zo bekomen kan worden. Ik
denk dan aan consumentenanalyses, enz....
Er bestaan reeds bedrijven die zich in deze
manier van marketing gespecialiseerd hebben en hun diensten verkopen. Zou het dan
zo ondenkbaar zijn dat de RUG daar zo’n
analyse zou bestellen, om bepaalde gegevens te verkrijgen? Big Brother is dichter
bij dan men denkt! Men weze bij deze
gewaarschuwd !
Met vriendelijke groeten,
Roel Lenaerts
lste kan Rechten

Zie ook nog p a g in a 19 !
S c U t K f t w 3hl

De nieuwe burger

su p erm arkt-en g ag em en t

M en aantal jaren terug hadden we de opmars van de VLD-burger,
maar sinds de verkiezing van Herman de Croo als voorzitter is dit
menstype wat uit het zicht verdwenen. Geen nood evenw eldankzij Mare
Dutroux manifesteert zich een nieuw type burger: witte burger, ook wel
eens de nieuwe burger o f de mondige burger genoemd. Voorlopige
hoogmis was de befaamde Witte Mars, en sindsdien circuleren allerlei
berichten over Witte Comités, Witte Partijen, etc. Een recent voorbeeld
hiervan is TriAngel, en we zullen deze beweging a f en toe als referentiepunt nemen voor een verdere analyse.
Aanvankelijk wist de gevestigde
politieke orde niet goed te reageren op deze
plotse golf van mondige burgers. Diverse
projecten zijn sindsdien opgestart vanuit
politieke zijde, onder de noemer Nieuwe
Politieke Cultuur (NPC). We denken hierbij aan bijvoorbeeld de ‘Com m issie
Langendries, Centrum voor Politieke Vernieuwing’ en de gesprekken tussen Van
Hecke (CVP) en Verhofstadt (VLD).
Voorlopig zonder echt resultaat, en het valt
sterk te betwijfelen of er ook echt iets
vemieuwends uit de bus zal komen. Nemen
we het voorbeeld van Het Sienjaal, dat een
jaar geleden toch nog volop werkte aan
politieke vernieuwing, maar nu volledig uit
de actualiteit is verdwenen. Bovendien blijkt
de burger niet veel vertrouwen te hebben in
deze politieke initiatieven: het zijn per slot
van rekening de politici die de situatie zover hebben laten komen en zij zouden plotseling heel hun denken en handelen moeten
veranderen. De truc van oude wij n in nieuwe
zakken lijkt ditmaal niet te lukken.
Fundamenteel aan de nieuwe burgerbewegingen is hun a-politieke houding: ze
willen zich organiseren buiten de klassieke
partijen. Toen Le Soir een opiniepeiling
publiceerde waarin een meerderheid van de
bevolking een Witte Partij wel zag zitten,
distantieerden de ouders van de vermiste
(dode) kinderen zich onmiddellijk van dit
idee. Niet dat ze zich anti-politiek opstellen, integendeel. Vanuit hun beweging willen ze invloed uitoefenen op de politieke
beslissingen en de hervorming van structuren, zonder daarbij zelf in de politiek te
stappen.
Recente voorbeelden hiervan zijn de
Witte Comités, de Beweging Mensen van
Goede Wil, Wit en nu ook TriAngel.
TriAngel werd in januari van dit jaar
opgericht door een groep jonge Vlamingen, met steun van een aantal prominenten.
TriAngel stelt zich voor als een beweging
die drie doelstellingen nastreeft. Vooreerst

het vormen van een onafhankelijk en pluralistisch forum dat nadenkt over de, naar
eigen zeggen, drie grote thema’s: nieuwe
maatschappelijke cultuur, efficiënte overheid en écht federalisme. Een tweede doelstelling is dan op te treden als een
consumentenorganisatie van de politiek
(‘Test-Aankoop van de politiek”). Ten slotte
willen ze zich ook profileren als doe-beweging, die positieve en concrete alternatieven formuleert op basis van studies (“Politiek Greenpeace”). Ook zij benadrukken
dat het hen niet te doen is om de oprichting
van een nieuwe politieke partij: “je hoeft
geen politicus te zijn om aan politiek te
doen.”

Supermarkt-engagement
Het valt natuurlijk te bezien wat men
onder politicus en politiek verstaat. Een
politieke partij is in principe een vereniging
die bepaalde beginselen over een breed
maatschappelijke domein voorstaat, vertrekkende van staatsinrichting, economie,
cultuur, ethiek, etc. Dit is evenwel bij veel
van die nieuwe bewegingen niet het geval.
De vzw An (al dan niet zonder Eefje) richt
zich naar fouten in het gerecht en eventuele
hervormingen binnen het gerecht, terwijl
ook TriAngel zich toespitst rond hun ‘drie
grote thema’s’. Allemaal geen onbelangrijke zaken, maar een brede, maatschappelijke visie ontbreekt toch. Het gerecht hervormen is één zaak, maar daarvoor moet er
tijd, mankracht en geld vrijgemaakt worden. Moeten we om die middelen vrij te
maken gaan besparen op bijvoorbeeld de
sociale zekerheid (nog meer werklozen uitstoten) of hogere belastingen heffen (en
nog meer bedrijfssluitingen riskeren)? Of
ook nog zoals prof. Raes in de vorige
Schamper zei: “Alleen hou ik mijn hart vast
als men een 100% norm voor justitie wil.
Wanneer men een 100%-norm wil, dan
verzeker ik u dat we in een politiestaat gaan
leven.” Niet dat nu alles bij het oude moet

worden gelaten -dat zou maar al te gek zijn
- maar daar mag best eens over nagedacht
worden. En daar geven de nieuwe bewegingen (vooralsnog?) geen antwoord op.
Het gevaar dreigt een beetje dat deze
nieuwe bewegingen verworden tot een zoveelste lobbygroep, die ijveren voor hun
belangen, maar daarbij het geheel uit het
oog verliezen. Een soort tegenhanger van
de reeds bestaande en verguisde economische lobby-groepen en zuilen, maar nu op
maatschappelijk vlak. Een merkwaardige
paradox: als reactie op de huidige belangengroepen-politiek wordt men zelf een
belangengroep, met dezelfde methodes.
Men richt zich op een problematiek waar
men zelf sterk bij betrokken is of belang bij
heeft: een supermarkt-engagement, zonder
een visie te hebben over de rest.

Witte toekomst
Mag men in de toekomst spreken
over een nieuwe kloof, ditmaal een kloof
tussen burgerbeweging en politiek? De
nieuwe bewegingen mogen zich misschien
wel democratisch organiseren en nobele
doelstellingen nastreven, ik kan me niet
van de indruk ontdoen dat ze uiteindelijk de
verantwoordelijkheid naar anderen, zijnde
de politici, doorschuiven. Jarenlang hebben we zelf meegewerkt om het nu verguisde
systeem in stand te houden. Volgen wij
altijd strikt de regels, het verkeersreglement,
vullen wij altijd correct onze belastingsformulieren in? Neen, en om dan de zwarte
piet door te schuiven naar de politici, lijkt
mij fundamenteel oneerlijk. Het is natuurlijk gemakkelijk te zeggen “politiek interesseert mij niet”, maar als er dan zaken
mislopen, denk dan eens: “wat deed ik
eraan?”
Tot slot nog deze bedenking. Men
praat wel veel over witte comités, nieuwe
burgers, maar concrete initiatieven laten
toch op zich wachten. Veel geblaat en weinig wol? Of is dit de toekomst van de
nieuwe burger?
Nico

Voor meer info over TriAngel:
schrijf naar TriAngel, Schildknaapstraat 57, 1000 Brussel, tel. 02/
502.82.14, o f su rf naar: h ttp ://
www.triangel.be

Deze pagina staat open voor standpunten van individuele lezers (max. 700 d 800 woorden); politieke propaganda evenals anoniem e
schrijfsels worden naar de prullem and verw ezen en de redactie behoudt hoe dan ook het recht om een ingezonden tekst al dan niet te publiceren.
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Verkiezingen gered?

S tudenten aansporen o m te gaan kiezen

II

Zoals u waarschijnlijk al weet (door Schamper te lezen natuurlijk)
zijn de verkiezingen vooreen vierde studentenvertegenwoordiger uitgesteld tot 26 maart. De verkiezingscommissie besliste hiertoe nadat er in
de faculteit Toegepaste Wetenschappen een aantal onregelmatigheden
waren vastgesteld. De verkiezingen leken helemaal in het slob te zitten
tot op het Bestuurscollege van 6 maart beslist werd om een actievere
campagne te voeren.
In het verleden was het bij verkiezingen van studentenvertegenwoordigers
steeds zo dat de kandidaten naar de kringen
en naar de verenigingen stapten met de
vraag om hun kiescampagne te sponsoren.
In ruil verdedigde de kandidaat dan de
belangen van de hem loyale verenigingen/
konventen.
Een dergelijk systeem heeft natuurlijk zijn nadelen. Zo zal de kandidaat die het
meest aantal verenigingen voor zich weet
te winnen (of de verenigingen met het
meeste geld) de grootste en duurste campagne kunnen voeren. En eenmaal verkozen mogelijks ook die “steunende” konventen of verenigingen bevoordelen.

Geld teveel
Om de kandidaten gelijke kansen te
geven en hen onafhankelijk te maken van
de kringen en de konventen, stelde Peter
Wuyts, de studentenvertegenwoordiger in
de verkiezingscommissie, voor om de vier
kandidaten elk 20.000 (!) BEF te geven
voor hun campagne. Die commissie stemde
daar mee in omdat er deze keer geen
oproepingsbrieven verzonden werden en er
bijgevolg minder studenten op de hoogte
zouden zijn van de verkiezingen.
Wuyts verdedigde dit voorstel bij
Tim Pots, coördinator ad interim van de
Dienst Studentenactiviteiten (DS A) met het
argument dat het geld rechtstreeks van het
rectoraat zou komen en niet uit het budget
van de DS A. Tim Pots viel uit de lucht toen
hij bericht kreeg van Logistiek Beheerder

R echtzetting
In ons vorige nummer meldden
we foutief dat in de faculteit Toegepaste
Wetenschappen ‘vrijwel iedereen’ een
oproepingsbrief meekreeg. Uiteindelijk
bleek maar zo’n 15% van de studenten
een brief meegenomen te hebben. Toch
verandert dit niets aan de kern van de
zaak: inbreuken op het kiesreglement die
ernstig genoeg waren om de verkiezingen een maand uit te stellen.

Dirk Mangeleer dat het geld toch door de
DSA betaald diende te worden. Pots weigert nu om het geld in rekening te brengen
en daardoor kunnen de kandidaten het geld
dat ze al gebruikt hebben om affiches mee
te drukken niet terugkrijgen. Wuyts stelt
dat Pots loyaal moet zijn tegenover zijn
broodheer en het geld hoe dan ook aan de
kandidaten moet betalen. Pots kan het geld
zelf ook goed gebruiken om de schade aan
de Aula te betalen na de jaarlijkse receptie
van de DSA (zie p. 9).

Uitstel is afstel ?
De verkiezingscommissie was van
plan om het uitstel van de verkiezingen
bekend te maken door middel van affiches
en via internet, maar tot op heden is daar
helemaal niets van te merken. De universiteit is hier duidelijk in gebreke gebleven.
Bovendien loert opnieuw het gevaar van
onregelmatigheden om de hoek. In de faculteit Psychologische en Pedagogische
Wetenschappen (PPW) vallen de inschrijvingen voor de examens immers samen
met het afhalen van de oproepingsbrieven
voor de verkiezingen. Ann Geerts, een van
de vier kandidaten, studeert-net aan die
faculteit, wat in haar voordeel zou kunnen
spelen.
Het gebrek aan publiciteit zat ook de
vier kandidaten voorde verkiezingen dwars.
Ze hadden er eerst mee gedreigd om zich

gezamenlijk terug te trekken als ze niet van
dezelfde procedure konden genieten als de
verkiezingskandidaten vorig jaar (zie ook
Schamper 347). Concreet vroegen ze dat
alle studenten een oproepingsbrief toegestuurd zouden krijgen. Rector Willems
weigert echter hier op in te gaan en stelt dat
dit niet kan. Edmond De Meester, voorzitter van de verkiezingscommissie, verduidelijkt dat “ditjuridisch niet mogelijk is. De
verkiezingsprocedure die aan de gang is
kan niet gewijzigd worden.”
Het Bestuurscollege besefte dat de
situatie ernstiger was dan aanvankelijk gedacht. Daarom besliste ze op 6 maart om
alle professoren een tekst te bezorgen die ze
dan moeten voorlezen om zo de studenten
op de hoogte brengen van de uren en data
waarop de oproepingsbrieven kunnen afgehaald worden en wanneer er precies gestemd kan worden.
Of dit veel zal uithalen zal nog moeten blijken. De vier kandidaten waren best
tevreden met deze oplossing. “Het is de
beste oplossing die momenteel uit de bus
kon komen”, zegt John Allemeersch. Dat
beaamt ook Bart Gruyaert: “Het is in het
belang van de studenten dat we ons niet
terugtrekken, anders zouden de verkiezingen gewoon afgelast worden”.
PG (met dank aan Nico)

De nieuwe datum waarop de verkiezingen zullen plaatsvinden is dus
26 maart, tussen 8u en 13.30u. Om te
kunnen stemmen heb je een oproepingsbrief nodig en die je kan gaan
afhalen bij de facultaire studentenadministratie van je faculteit op 17,
18,19 o f 20 maart, tussen 10u en 16u.

En toen was de video kapot

v e ro u d erd e a p p a ra tu u r aan h e t H K O

'f3)e vakgroep Kunst, Muziek- en Theaterwetenschappen van de
Létteren en Wijsbegeerte is reeds jaren vertrouwd met het probleem: de
apparatuur waarover ze beschikt, is verouderd; te verouderd om aan het
begin van de 21ste eeuw nog op een behoorlijke manier les te kunnen
geven. Triest hoogtepunt in februari, toen de videorecorder de geest g a f
enprofessor Van Schoor ten einde raad studenten moest vragen om zélf
een videorecorder mee te brengen om alsnog beeldmateriaal te kunnen
analyseren. We spraken met professoren Sabbe (musicologie) en Van
Schoor (muziek- en theaterwetenschap) over hun problemen.
Professor Sabbe van musicologie
moet zich nog steeds behelpen met analoge
magneetbanden van een kleine 20 jaar geleden om muziekfragmenten af te spelen
tijdens zijn lessen, terwijl ook de klankkasten aan vernieuwing toe zijn. Vernieuwing
kost evenwel geld, en dat is aan onze universiteit nog steeds een probleem. Op langere termijn is het GBO (dienst Gebouwen,
Beheer en Onderhoud van het rectoraat)
wel bezig met de vernieuwing van alle
auditoria (inclusief apparatuur), maar voorlopig is enkel auditorium E vernieuwd. De
termijn voor de andere auditoria is voor-

zien op twee tot drie jaar. Probleem is
evenwel dat auditorium E constant gebruikt
wordt om aan grote massa’s studenten les te
geven, zodat enkel auditorium C en D beschikbaar zijn. Maar professor Sabbe is
vastbesloten om reeds volgend academiejaar bepaalde zaken te vernieuwen, desnoods op eigen kosten. Er zijn twee mogelijkheden, ofwel overschakelen op CD, ofwel overschakelen op CD-Rom. Deze laatste oplossing is waarschijnlijk de beste,
maar helaas ook de duurste. Bovendien
vraagt het veel tijd om al die honderden
muziekfragmenten over te zetten van mag-

C o lo fo n

S ch am p er is h e t k ritis c h e e n o n a fh a n k e lijk e

H o o fd re d a c te u r

s tu d e n te n b la d v a n d e U n iv e rs ite it G e n t, D e

P a s c a l G o e th a ls

r e d a c tie b e s ta a t u it v rijw illig e rs e n k o m t e ik e

d in s d a g s a m e n o m 19u o p v o lg e n d a d re s .

E indredactie:
T o m D e D e c k e r, P a s c a l G o e th a ls , Kris L ip p e n s ,

S c h a m p e rre d a c tle

D a v id V a n D e r L o o v e n

Studentenhuis D e Brug
St.-Pietersnieuw straat 45
9000 G e n t
tel. en fax: 0 9 /2 6 4 7 0 .8 7
E-m ail: S ch am p er@ rug .ac.b e
Rek.nr.: 8 9 0 -0144049-35

R ed actie:
T o m D e D e c k e r, M a a rte n D e G e n d t, E v e lie n
d e K e z e l, M e la n ie D e V rie z e , P a s c a l G o e th a ls ,
K o e n L a m m e rty n , Kris L ip p e n s , B e rn a rd V a n
C a u s e n b ro e c k , N ic o V a n d e n a b e e le , D a v id
V a n D e r L o o v e n , K a riie n V a n h o o n a c k e r,

L e z e rs b rie v e n z ijn w e lk o m , lie fs t o p d is k e tte .
N a a m lo o s is p ru lle n m a n d . V e rm e ld o o k
s tu d ie ric h tin g , ja a r e n c o n ta c ta d r e s ; O p

W e n d y V a n W y n s b e rg h e , A n d y V e rm a u t,
A n n e le e n W a te rlo o s , M a lik W e y n s , F re d e rik
W le m a rc k , S a m ira W y m e e rs c h

g ro n d ig g e m o tiv e e rd ve rz o e k la te n w fju w
n a a m w eg. L e z e rs b rie v e n d ie n e n b e tre k k in g
te h e b b e n o p d e s tu d e n te n p ro b le m a tie k e n
d e R U G in h e t a lg e m e e n o f a rtik e ls r i
S c h a m p e r in h e t b ijz o n d e r. D e r e d a c tie
b e h o u d t z ic h h e t r e c h t v o o r o m in g e z o n d e n
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neetband op CD of CD-Rom. Eigenlijk zou
één persoon zich daar een halfjaar constant
mee bezig moeten kunnen houden om telkens opnieuw goede, oorspronkelijke opnames te vinden. En u raadt het: die persoon
is er niet.
Professor Sabbe klaagt dan ook over
een logge bureaucratie. Alvorens iets kan
veranderen, moet eerst een tijdrovende,
officiële procedure doorlopen worden: eerst
toestemming van de faculteit, dan van het
decanaat en tenslotte van het rectoraat. Ook
professor Van Schoor kan meespreken van
de bureaucratie aan onze universiteit, getuige het voorval met de videorecorder.
Voor een serieuze analyse van podiumkunsten/film/performances/etc. heeft men
toch op zijn minst twee videocamera’s nodig en uiteraard de nodige monitoren om
het te kunnen bekijken. De aanvraag ervoor
is wel goedgekeurd, maar de effectieve
uitvoering wordt pas voorzien met de budgetten van 1998, zodat het tot dan behelpen
blijft.
Er dringt zich volgens professor Van
Schoor een attitudewijziging op in de L&W:
men zoekt er zijn heil nog te veel in boeken,
terwijl in de 21ste eeuw vooral in termen
van beeld en multimedia zal moeten worden gedacht. Ook een grotere flexibiliteit
ten aanzien van kunst en beeld is noodzakelijk: het vakgebied is constant in beweging
en het vraagt een grote alertheid om alles te
kunnen bij houden. Door gebrek aan geld en
personeel is dit evenwel onmogelijk geworden. Professor Van Schoor doceert bijvoorbeeld 16 vakken (!) waardoor er geen
tijd meer overblijft om aan research te doen.
En dat zou nu net het specifieke kenmerk
van een universiteit moeten zijn: de combinatie van onderwijs en research. Voor veel
research moet nu reeds beroep gedaan worden op de KUL en zelfs het kleinere UIA.
Maar daar hebben ze dan ook een speciale
audiovisuele dienst, iets wat dringend ook
in Gent zou moeten worden opgericht: een
aparte dienst van technisch onderlegde
mensen, die zich daar dagelijks mee bezig
houden, contacten onderhouden, opnames
maken, etc. Niet enkel voor de L&W, maar
voor alle richtingen die te maken hebben
met audiovisuele aspecten, bij voorbeeld de
communicatiewetenschappen. Reeds 10
jaar ijvert professor Van Schoor daarvoor,
maar desondanks wil hij niet klagen en
jammeren, want “er is verbetering merkbaar.” Om toch met een positieve noot te
kunnen eindigen.
Nico
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“Ons systeem werkt nog
altijd uitstekend”

G esprek m e t p ro fe s s o r - v ic e -re c to r E tie n n e V erm eersch
;

Professor Etienne Vermeersch is reeds jaren een van de bekendste
professoren van deze universiteit. Niet alleen door zijn lessen, maar ook
door zijn veelvuldig optreden in de media. Eind dit academiejaar gaat
professor en vice-rector Etienne Vermeersch evenwel vervroegd met
emeritaat. Een uitstekende gelegenheid om nog even met hem te spreken
over zijn werk en leven. De vice-rector ging op onze uitnodiging in, en
spoorslags haastten wij ons naar het rectoraat, waar we om 11 uur
verwacht werden.
Professor Vermeersch is duidelijk
een druk bezet man. Terwijl we geduldig de
tijd doden in de wachtzaal zien we hem af
ten toe door de gang lopen, afspraken maken met medewerkers, en ook zijn secretaresse komt zeggen dat we nog eventjes
moeten wachten. Dit eventjes blijkt uiteindelijk 25 minuten te zijn eer
we eindelijk zijn bureau binnen stappen. Voorover gebogen over zijn bureau is professor Vermeersch nog vlug een
brief aan het lezen, en nauwelijks opkijkend vraagt hij ons
eventjes te wachten. Naast
hem ligt zijn agenda open:
propvol met afspraken. Hier
wordt inderdaad druk gewerkt.
Maar dan mogen we onze vragen afvuren.

Schamper: Zal u nog verder lesgeven o f zet u daar een definitiefpunt
achter?

Vermeersch: “Als men mij daarom
vraagt, ben ik bereid om nog een cursus per
jaar te geven. Zeker niet de cursus Algemene Wijsbegeerte, maar wel nog de cursus over het Ontstaan van het
Christendom.”

"Ikhebnooit
éénpoging
gedaan om in
de media te
komen"

Schamper: Ugaat binnenkort met
vervroegd pensioen. Wat is de reden
daarvan en in hoeverre bent u van
plan een punt te zetten achter uw
carrière?

Vermeersch: “Er zijn een viertal
redenen. Vooreerst heb ik er reeds een
academische dienst van 37 jaar opzitten,
waarvan 30 jaar als hoogleraar. Belangrijker is dat ik wegens een erfelijke hartafwijking risicopatiënt ben, met recent een infarct en een hartoperatie tot gevolg. Verder
zou ik graag meer tijd willen vrijmaken om
aan wetenschappelijk onderzoek te doen,
. wat met al mijn academische beslommeringen nu niet mogelijk is. En ten slotte ben ik
lid van een zeer groot aantal raden en commissies (o.a. Raadgevend comité voor Bioethiek, Deontologisch comité voor Dierenproeven, VlaamseRaad voor Wetenschapsbeleid, Vlaams Interuniversitair Instituut
voor Biotechnologie). Het is de bedoeling
dat ik na mijn emeritaat mijn wetenschappelijk werk met meer intensiteit kan verder
zetten alsook mijn taken in die raden en
commissies.”

Schamper: Valt de
taak van vice-rector eigenlijk te combineren met uw
taak als lesgever?

Vermeersch: “ Heel
moeilijk. Gelukkig is de rector een man van dialoog, als er
problemen zijn bespreken we die samen.
Ook de samenwerking in het Directiecollege, het Bestuurscollege en de Raad
van Bestuur is zeer intens. Als een team
samenwerken en beslissingen voorbereiden is enorm bevredigend. Maar het blijft
enorm veel werk.”

Schamper: Maar was er nooit
sprake van naijver o f conflicten?

Vermeersch: “Naijver of jaloersheid is mij altijd volkomen vreemd geweest. Het is met collega’s als met andere
mensen: met sommigen kan men beter over
weg dan anderen, dat is niet verschillend. In
de wijsbegeerte heb ik altijd een goede
relatie met de meeste professoren gehad.”

Schamper: Evolueert de universiteit niet meer en meer naar een vakschool met een publiek dat zo snel
mogelijk een diploma wil halen?

Vermeersch: “Als het zo is, zou ik
dat ten zeerste betreuren. Maar ik heb niet
de indruk dat de situatie zo is. We hebben
inderdaad mensen die hier komen om zo
snel mogelijk een job te kunnen zoeken,
wat respectabel is. Maar we hebben nog

altijd studenten die sterk gemotiveerd zijn
- of bij wie we erin slagen ze zeer sterk te
motiveren - om uit te groeien tot authentieke wetenschapsmensen. Recent zat ik in
de examencommissie voor twee doctoraten, twee schitterende onderzoekers waarvan ik kan zeggen dat ze tot de top behoren.
Als we er in slagen telkens een aantal mensen te vinden die op topniveau kunnen
presteren, dan hebben we goed werk verricht. Wat we de laatste jaren hebben gezien
bij sommige doctoraten en onderzoeksprojecten is indrukwekkend. Ik heb voor
die mensen een zeer grote bewondering, ik
ben dus helemaal niet pessimistisch over de
toekomst van de universiteit. Ons systeem
werkt nog altijd uitstekend.”

Mediageil of medium?
Schamper: Hoe zou u uw maatschappelijke functie als filosoof omschrijven? U neemt vaak deel aan
maatschappelijke debatten, lezingen,
u komt vaak in de media. Maar op
wetenschappelijk vlak heeft unog niet
veel gepubliceerd.

Vermeersch: “Reeds 30 jaar neem
ik publiek standpunten in, telkens over concrete zaken als paranormale fenomenen,
Opus Dei of de Lijkwade van Turijn. Zonder pretentieus te willen klinken, heb ik nog
nooit een standpunt dat ik publiek heb ingenomen, moeten terugnemen. Dat betekent
volgens mij dat mijn methode wel waardevol is. Juist omdat ik altijd heel concreet en
duidelijk ben, noemde me mij soms te dogmatisch. Maar dat is niet dogmatisch, dat is
duidelijk willen zijn, zodanig dat de standpunten gemakkelijk weerlegd kunen worden. Wel, nooit heb ik een standpunt moeten terugtrekken. Nooit!”

Schamper: Heeft u een coherente
maatschappelijke visie o f is het eerder
uw bedoeling om filosofie in al haar
aspecten bij de mensen te brengen?

Vermeersch: “Sinds het einde van
de jaren ’60 heb ik voor mezelf een coherente filosofische visie. Ik heb een samenhangend beeld van wat volgens mij een
behoorlijke, rationele methode is om aan
onderzoek te doen, een duidelijk beeld over
ethiek, alsook een relatief samenhangend
wereldbeeld. Daarvan vertrek ik om deelproblemen op te lossen en in al die jaren heb

ik er nog niet moeten van afstappen. Wat de
politiek betreft heb ik een aantal benaderingswijzen, maar ik ben er van overtuigd
dat momenteel niemand een duidelijk beeld
heeft over de vraag hoe de maatschappij het
best wordt geordend. Ik zeker niet, niemand. Maar mijn methodes werken vrij
goed.”

Schamper: Sommige mensen noemen u wel eens mediageil. Hoe gaat u
in het algemeen om met kritiek?

Vermeersch: “Ik heb nog nooit één
poging gedaan om in de media te komen. Ik
word voortdurend gevraagd, maar sla minstens de helft van de aanvragen af, juist
omdat ik geen tijd heb. Kritiek vind ik heel
belangrijk, ook kritiek tegen mij: ik heb
zéér graag kritiek. Tenminste inhoudelijke
kritiek, die op ernstige argumenten is gebaseerd. Ooit schreef een student een zeer
scherpe kritiek op mijn boek ‘De ogen van
de Panda’, en dat was zo schitterend dat ik
die 19/20 heb gegeven.” (Nvdr. Grappig
detail: even later komt z’n secretaresse
melden dat Knack of Trends zijn mening

Schamper: Hoe zou u zelf het
goede leven omschrijven?

Vermeersch: “Het goede leven begint met een gezonde dosis egocentrisme:
je hebt in de eerste plaats het recht zelf
gelukkig te zijn. Negatief dan weer is als je
dat streven naar geluk alleen
voor je zelf wil. Je moet proberen het geluk datje zelf nastreeft ook met anderen te delen. In mijn visie word je dan
zelf nog gelukkiger. Dat vormt
dan de grondslag voor een medeleven met andere mensen
en voor een vermijden van het
lijden van andere mensen, en
ook de hogere dieren (die dieren die kunnen lijden).
Ik ben een beetje achterdochtig tegenover mensen die van meet af aan zich
als opofferende figuren in de wereld stellen. Er bestaat een vreemde kronkel bij
mensen die denken dat streven naar geluk
enkel mogelijk is als je jezelf daarvoor
opoffert. Dat kan in uitzonderlijke gevallen
zo zijn, bijvoorbeeld een vader die zijn kind

moeite niet om over te spreken. Het was een
aangename belevenis, binnen mijn taak als
vice-rector was het voor mij een vakantie.”

Schamper: Er zijn binnenkort
opnieuw verkiezingen voor rector en
vice-rector. U bent geen
kandidaat meer. Over
"Nooithebik welke kwaliteiten moeeen standpunt ten uw opvolgers beschikken?

m oeten
terugtrekken.
Nooit!"

Vermeersch : “De
eerste kwaliteit voor een
bestuursfunctie is integriteit. Je moet proberen zo
objectief en neutraal mogelijk zijn, en niet aan vriendjespolitiek doen. Je bent soms geneigd iets
meer te doen voor de een dan voor de ander,
om dit te vermijden moetje integer blijven.
Dat is de basis. Verder is ook werkkracht
nodig, je moet bereid zijn dossiers te bestuderen. Ten derde moetje een zekere moed
hebben om te durven optreden, zonder agressief te zijn. Als er bijvoorbeeld een bezetting is van het rectoraat, moet je je niet gaan
weg stoppen, maar gaan praten en onder| handelen. Je moet zin hebben voor dialoog
« en kunnen luisteren. Maar niet zwak zijn!
I Ik behoor niet tot degene die de studenten
3 altijd gelijk geven omdat het studenten zijn.
Ik zeg mijn mening en zij hun mening, en
we zien dan wel welke conclusies we daaruit trekken.”

Schamper: Maar is de macht niet
onevenredig verdeeld?

wil weten over ‘Kerk en nieuwe media’. Of
het aan onze aanwezigheid lag, weten we
niet, maar prof. Vermeersch wimpelt het
voorstel af wegens ‘geen tijd’. U ziet: hij
spreekt de waarheid, niets dan de waarheid!).

Een aangename operatie
Schamper: U bent in uw jonge
jaren nogjezuïet geweest. Is die christelijke ethiek voor u nog belangrijk?
Vermeersch: “Toen ik jezuïet was,
was ik uiteraard gelovig. Ik ben iemand die
in alles zeer consequent en radicaal is, en na
mijn uittreding ben ik radicaal ongelovig
geworden. Ik heb daar zeer ernstige argumenten voor. Dat betekent dat ik een wereldbeschouwing heb moeten opbouwen
op heel andere grondslagen. Rationele
grondslagen die rekening houden met de
betrouwbare wetenschappelijke gegevens,
en daarnaast fundamentele grondslagen die
de basis vormen van mijn moraal.”
W 3 /1 W

in het kanaal ziet vallen; maar in het leven
staan met de gedachte dat ik slecht ben als
ik mijzelf niet opoffer, is fundamenteel
fout. Als je zelf gelukkig bent, heb je meer
kracht en dynamiek om ervoor te zorgen
dat anderen ook gelukkig zijn.”

Vermeersch: “De macht is zeker
niet evenredig verdeeld, het mag ook niet
evenredig verdeeld zijn. Macht moet samengaan met verantwoordelijkheid. Als er
iets gebeurd aan deze universiteit, dan zijn
en blijven wij verantwoordelijk. Als er nu
studenten in de Raad van Bestuur pleiten
voor een bepaalde beslissing en drie jaar
later blijkt dit een foute beslissing te zijn ja ,
ze zijn weg hé. Men moet zijn verantwoordelijkheid opnemen en weten dat men zich
nu en dan wel eens kan vergissen.”

Schamper: En als u dit nu eens
toepast op uzelf?

Schamper: En bent u tevreden
over uw beleid?

Vermeersch: “Het is een vorm van
nederigheid die onvermijdelijk is: als je
gelukkig bent in het leven moet je eraan
toevoegen dat dat ook een kwestie is van
kans en geluk. Ik heb nogal wat meeval
gehad in mijn leven. Ik heb ooit een autoongeval gehad en op een fractie na had ik
dood kunnen zijn. Dat is dan de factor
geluk.
Maar ik ben doorheen mijn leven
ook grotendeels gelukkig geweest. Iedereen heeft wel eens een probleempje, maar
je moet ook niet kleinzerig zijn. Ik heb een
hartoperatie gehad, sommige mensen vinden dat dramatisch, ik vind dat eigenlijk de

Vermeersch : “Het zijn de anderen
die moeten uitmaken of het goed was, ik
kan dat niet voor mezelf doen. Pas na enkele jaren zal het blijken of het goed was.”

Schamper: Bedankt voor dit gesprek!
En weg is hij, op naar een volgende vergadering. Bij het verlaten
van zijn bureau valt ons oog op een
sticker boven zijn deur: ‘Sceptici doen
het met hun gezond verstand’. Laat
het ons hopen.
Evelien & Nico

Vesalius
achterna
A n a to m ie o p lijk e n aan de u n iv e rs ite it
ffEen artikel over lijken?”, reageert professor Frank Roels van de
Ÿatkgroep Anatomie, Embryologie en Histologie terughoudend op onze
vrtiaïjg. Uiteindelijk staat hij een gesprek toe, op voorwaarde dat het
artikel een informatieve waarde heeft. Vanwaar komen die lichamen?
Vormen de nieuwe technologieën een alternatief?
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“Geregeld laten personen ons weten
dat ze hun lichaam na hun dood ter beschikking willen stellen van de wetenschap”,
begint professor Frank Roels. “We sturen
naar die mensen dan een brief met de nodige inlichtingen over de procedure die
moet worden gevolgd. We zijn die personen zeer dankbaar. In de brief die we naar
hen sturen, prijzen we hen voor hun ‘edelmoedige’ daad. Wat de procedure betreft,
die verloopt als volgt.
De personen moeten een
soort testament opmaken waarin ze hun aanbod bevestigen en waarin ze een familielid of
kennis aanstellen die bij
het overlijden het testament uitvoert. Zo hebben we meer dan 2000
testamenten en verkrijgen we een veertigtal
lichamen per jaar. Nadat de persoon zijn ‘testament’ aan ons heeft
bezorgd, sturen we hem
een kaartje dat hij bij
zijn id e n titeitsk aa rt
moet bewaren. Daarop
staan de nodige gegevens om onze dienst zo
vlug mogelijk te kunnen verwittigen. Want wanneer die persoon overlijdt, moet alles zeer snel gaan.
Nadat het overlijden wettelijk is vastgesteld en de burgerlijke stand op de hoogte is
gebracht, moet het lijk binnen de 48 uur
onze diensten bereiken. Het lichaam moet
namelijk zo snel mogelijk gebalsemd worden. Wanneer iemand op een vrijdagnamiddag sterft, zou die procedure voor
problemen kunnen zorgen. Daarom zorgen
we ervoor dat er binnen onze dienst steeds
iemand bereikbaar is.”
“Voor 1960 werkten we ook op zogenaamde ‘verlaten lijken’. Wanneer de
familie een begrafenis niet kon betalen, dan
bezorgde de Commissie voor Openbare
Onderstand (de voorloper van het huidige
OCMW) ons die lichamen. Maar sinds de
mutualiteiten de begrafeniskosten terugbetalen, hebben we enkel lijken van mensen
die dat uitdrukkelijk gewild hebben”, vervolgt professor Roels.

Praktische oefeningen
Er zijn verschillende groepen studenten die bij de praktische oefeningen in
contact komen met die lichamen. Zo worden de lijken gebruikt in de opleidingen
geneeskunde, logopedie en audiologie,
voedings- en dieetleer, tandheelkunde, lichamelijke opvoeding, MOREKI en in de
post-academische opleiding manuele the-

rapie. Meestal gaat het om demonstraties
door de academische staf. Enkel de derde
kandidatuur geneeskunde en de vierde proef
geneeskunde (chirurgische prespecialisatie)
snijden zelf.
Hebben de studenten daar geen problemen mee? Professor Roels: “Neen. Die
studenten hebben een bewuste keuze gemaakt en weten dat ze later met zwaarzieke
en stervende mensen in contact zullen komen. Uiteraard berust er in onze samenleving nog een taboe op de dood en lijken en
gebeurt het wel eens dat bij de eerste demonstraties een student de zaal moet verlaten. Wat me echt is bijgebleven is het volgende voorval. Enkele jaren geleden, in het
kader van de Wetenschapsweek, hadden
we voor de leerlingen van het secundair
onderwij s een namiddag georganiseerd over
de werking van de menselijke hersenen.
Toen we dit aan de hand van echte hersenen
uitlegden, maakten enkele leerlingen be-

zwaren. Ze vonden dat moreel niet verantwoord.”
Naast de universiteitsstudenten maken andere personen gebruik van de dienst.
Zo willen individuele geneesheren of tandartsen aan de hand van een lijk een specifiek probleem bestuderen, werkt de vakgroep mee aan internationale congressen
(vorig jaar over operaties van de neus) en
ook de geneesheren van de Koninklijke
School van de Medische Dienst (het leger)
komen langs voor het inoefenen van levensreddende ingrepen. “We proberen zo maximaal gebruik te maken van de lichamen. De
studenten van de derde kandidatuur geneeskunde moeten gedurende 2 ü 3 maand
tweemaal per week op zo’n lijk werken en

dan blijft er niet veel bruikbaars meer over.
Maar bijvoorbeeld bij het internationaal
congres over de neus, werd slechts een
klein deel van het lichaam gebruikt en werd
het nadien nog benut voor de ontleding van
andere organen”, verduidelijkt professor
Roels. Uiteindelijk wordt het lichaam in
Gent begraven door de vakgroep en de
stadsdiensten. De familie wordt hiervan
niet op de hoogte gesteld, tenzij ze daar
uitdrukkelijk om vraagt.

Nieuwe technologieën
De dissectie van lijken is uiteraard
maar één manier naast andere binnen de
opleiding. Röntgenfoto’s, echografie, de
CT-scanner en magnetische resonantie zorgen voor beelden van levende patiënten.
Het nieuwste snufje is de PET-scan waar
door minimale toediening van radio-activiteit beelden worden gemaakt. In Amerika

was er enige tijd ook veel te doen rond de
beelden van twee lijken die in fijne schijfjes
waren gesneden. Maar deze technieken
kunnen de sectie van lijken niet vervangen”, legt professor Roels uit: “Het ene
lichaam is het andere niet. Dwarse doorsneden van lichamen kunnen grondig verschil-

len. Bij grote organen zoals de maag of de
lever is dat van secundaire betekenis, maar
niet bij kleine organen zoals de alvleesklier
of de bijnieren. Eén mannelijk en één vrouwelijk lichaam doorsnijden is dus geen
oplossing. Trouwens, werken met beelden
heeft het grote nadeel dat het drie-

dimensionale lichaam teruggebracht wordt
naar twee dimensies. Dat maakt het voor de
studenten alleen maar moeilijken Echte
lichamen blijven onmisbaar. Trouwens, in
hun latere beroep worden de studenten geconfronteerd met lichamen, niet met doorsneden.”

Personen die bereid zijn hun lichaam a f te staan, kunnen steeds contact opnemen met professor Frank Roels
Vakgroep Anatomie, Embryologie en Histologie, Godshuizenlaan 4, 9000 G ent (09/224.02.24)

,

Braspartij/Zwijnerij* in de Aula
*sch m p p en w a t n ie t p a s t

II

Maandag 24 februari organiseerde de Dienst Studentenactiviteiten
(DSA) haar jaarlijkse slotreceptie voor bestuursleden van de erkende
studentenverenigingen. Traditiegetrouw vond de receptie plaats in de
Aula in de Volderstraat, maar het zal nu wel de laatste keer geweest zijn.
N d afloop van de receptie bleef een slagveld over, en ook een schaderekening van 30.000fr.
Dhr. Noël Vervaecke van de dienst
GBO-onderhoud verschaft ons tekst en uitleg. “De vloer van de voorhal was bespat
met wijnvlekken, in het peristilium was
bier en wijn gemorst, glazen gebroken,
twee arduinzuilen bespat met wijn en één
arduinzuil beschreven. Ook de trap naar de
Aula zelf zat onder wijn- en biervlekken, en
in de toiletten voor heren waren borstels
afgebroken, blijkbaar om misdienaar te
spelen en de boel te zegenen.” Hij schat de
herstellingswerken op zo’n 30.000 frank,
het peristilium zal tot minstens driemaal
toe geschuurd moeten worden. De wijnvlekken in de voorhal zijn niet te verwijderen (door inwerking van een zuur) en dat zal
moeten slijten met de jaren. Op de vraag
wie er nu moet opdraaien voor die 30.000
frank, wou dhr. Vervaecke niet veel kwijt:
“In principe zal het verhaald worden op de
verantwoordelijke”, en wou verder geen
namen noemén.
Bij Jacqueline Braeckman (verantwoordelijke voor de verhuur van
universiteitslokalen) kwamen we te weten
wie normaal gezien verantwoordelijk gesteld zal worden: de huurder van de zaal, in
dit geval Tim Pots, coördinator ad interim
van de DSA. Ook mevr. Braeckman is niet
te spreken over de receptie. “Een braspartij”,
noemde ze het zonder omwegen. Aanvankelijk wou men zelfs geen studentenactiviteiten meer door laten gaan in het
peristilium van de Aula, maar dit werd later
afgezwakt. De voorwaarden zullen evenwel verstrengen: enkel nog ‘ernstige’ activiteiten en mits aangevraagd, goedkeurd én
borgstelling door professoren. Mevr.
Braeckman concludeerde: “Van de organisator wordt toch verwacht enige orde te
houden, wat hier duidelijk niet gebeurd is.”

Schamper: Tim Pots, verdedigt u!”

Tim Pots: “Die receptie was een
zwijnerij (nvdr. wij vallen steil achterover);
flessen wijn werden gestolen, studenten
van een home poogden een vat bier te
ontvreemden,... Dergelijke activiteiten trekken blijkbaar studenten aan die enkel komen om te zuipen, zelfs al hebben ze niets
met een bepaalde vereniging te zien. Om
dergelijke uitspattingen te voorkomen wou
ik de receptie aanvankelijk laten doorgaan
in bijvoorbeeld Het Fuifkot, maar dat botste
dan op weerstand omdat de receptie nu
eenmaal traditiegetrouw in de Aula wordt
gegeven.”

Schamper: Maar uiteindelijk blijft
het uw verantwoordelijkheid

Tim Pots: “Ik zal dan ook die verantwoordelijkheid op mij nemen; die 30.000
fr zal onttrokken worden aan de centrale
kredieten. Ik vind dat we het nodige gedaan
hebben, maar we kunnen daar moeilijk
politieagent spelen, de studenten moeten
HOM E - ST U D E M T E M

toch zelf enige verantwoordelijkheid nemen. Met een aantal vrijwilligers zijn we
achteraf nog de zaal beginnen opruimen,
maar toen stuurde de huisbewaarder ons
voortijdig buiten zodat we ons werk niet
konden afmaken. Wat ook enigszins begrijpelijk : de huisbewaarder
wordt maar betaald tot 24 u en toen
was het reeds 0u45.”

Schamper: Is het dan niet om problemen vragen om alles op vrijwilligers te laten steunen?

Tim Pots: “Ik heb gewoon een aantal mensen mails verstuurd om te vragen of
ze konden helpen, en die mensen hebben
dat naar beste vermogen ook gedaan. De
receptie zou natuurlijk probleemlozer verlopen zijn als we -zoals bij recepties van het
rectoraat- opdieners hadden ingeschakeld,
die u drankjes komen aanbieden en lege
glazen terug nemen. Zo is het natuurlijk
gemakkelijk, maar daar hebben wij het geld
niet voor.”
Om te besluiten kunnen we nog
melden dat de receptie van het ESN
(European Student NetWork) van donderdag 27 februari in hetzelfde gebouw, zonder problemen verlopen is. Als dat niet
deftig is.
Nico (met dank aan Anne leen)
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“Ik kan niet terug, want ik kom
nergens vandaan...” (Stef Bos)
D e m a rte lg a n g van een

Jon Nikola (25) kom t uit Kosovo (ex-Joegoslavië), waar hij door de
politie wordt gezocht wegens zijn politieke aktiviteiten als studentenleider. Hij zat dan ook een ja a r vast, maar wist te ontsnappen en uit te
wijken naar België. Nu probeert hij hier het statuut van politiek vluchteling te verwerven. In België binnengeraken lijkt echter nog moeilijker
dan uit eigen land en gevangenis buiten te geraken!
Kosovo maakt deel uit van Servië,
hoewel zowat 90% van de bevolking uit
Albanezen bestaat. Vroeger behoorde het
dan ook tot Albanië, maar bij de verbrokkeling van het Ottomaanse Rijk werd het in
1913 bij Servië ingelijfd en na WO I samen
met haar in het nieuw gecreëerde Joegoslavië opgenomen. Tijdens WO II, waarin
Kroaten en Albanezen met de Duitse
bezetter collaboreerden en mee de Serviërs
onderdrukten, werd Kosovo opgenomen in
‘Groot Albanië’. Na de oorlog kwam het
gebied terug aan Servië toe dat door terreur
een ware exodus op gang bracht onder de
Albanese Kosovaren. Servië had heel wat
grondgebied moeten afstaan voorde creatie
van nieuwe republieken binnen de communistische Joegoslavische federatie; door de
grondwet van 1974 verwierven haar twee
provincies Kosovo en Vojvodina bovendien verregaande autonomie. De separatistische geluiden en de uittocht van Serviërs
uit Kosovo (o.a.door de economische
ellende) wakkerden het Servische nationalisme aan. Slobodan Milosevic ging over
tot een uitzuivering van Albanezen uit het
partijkader en een systematisch terugschroeven van de autonomie van de provincies.
Op het uitbreken van de oorlog in Joegoslavië volgde een (enkel door Albanië
erkende) onafhankelijkheidsverklaring,
omdat de Kosovaren bang waren uiteindelijk alleen over te blijven in een etnisch
zuiver Servië. Op de ontbinding van hun
regering en parlement reageerden de
Albanese Kosovaren met geheime verkiezingen in 1992, waarbij een nieuw parlement en president werden verkozen. De
Serviërs probeerden dit alles met zware
repressie vergeefs te vernietigen. Daarnaast
voerden zijduizenden Servische vluchtelingen tegen hun wil uit Bosnië en Kroatië
aan en verdreven sinds beginjaren ’90 zo’n
400.000 Albanezen (of 1/4 van de totale
bevolking) uit Kosovo.

Jon Nikola
“Ik begon geschiedenis te studeren
in 1989. Ik zat ook bij de ‘Student Union’
en de studentenbeweging sympathiseerde

met de brede volksbeweging die grote demonstraties hield tegen de (Servische)
overheid. In 1990 hebben ze de universiteit
van Prishtina (hoofdstad Kosovo) gesloten.
Maar we organiseerden privé-lessen in
kleine groepjes bij mensen thuis, wat niet
zo makkelijk verliep vanwege de controle
en de censuur. Tevens werden er militaire
verordeningen uitgevaardigd, waardoor we
na acht uur de straat niet meer opmochten.
Ook was het verboden ons te organiseren.
Toch bleven de studentenverenigingen
actief binnen de grote volksbeweging, nu
echter meer politiek gericht. In 1990 werd
er door het leger op de betogers geschoten,
waarbij ook ik gewond raakte. De kogel
miste m’n hart op enkele centimeters. Ik
kon toen echter ontsnappen. Later werd een
opsporingsbericht van mij verspreid. Ze
zeiden dat ik een terro rist was die
Joegoslavië wilde vernietigen. We organiseerden geheime bijeenkomsten en er was
sprake om een bevrijdingsleger op te richten.
Het leger trad echter zeer streng op en heel
wat vrienden werden gearresteerd of
emigreerden naar het buitenland om van
daaruit het verzet te organiseren. Er waren
ook proffen en andere intellectuelen bij
betrokken, hoewel zij meer te verliezen
hadden dan de studenten: zij riskeerden
hun job en hun leven, en dat van hun
kinderen. We hadden ook contact met
studentenleiders uit Belgrado, die beloofden
ons te beschermen omdat we samen het
communisme bestreden, maar op sommige
punten waren ze ook tegen ons, vanwege
het nationalisme.
In 1991 werd ik dus gezocht. Daarom
dook ik onder bij een vriend in het dorpje
M. Ook daar kon ik echter niet openlijk
leven, vanwege de strenge sociale controle
en de vele spionnen. Twee jaar later ging ik
terug naar Prishtina, omdat ik dacht dat
men mij ondertussen wel vergeten zou zijn.
Tijdens een identiteitscontrole op 15 december 1993 werd ik echter aangehouden.
Ik werd in een kleine cel opgesloten en
regelmatig verhoord. Ik loste echter geen
woord, omdat ik dacht dat ze mij dan
sowieso zouden doden. M’n ouders wisten
niet eens dat ik gearresteerd was. Op 10
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december 1994 ben ik dan ontsnapt. Ik deed
een hongerstaking, maar had wel eten onder
m ’n bed verborgen zodat ik niet kon
verhongeren. Na zes dagen kwam de dokter
dan kijken en toen hij zag dat ik er heel
slecht uitzag, liet hij me overbrengen naar
een ziekenhuis. Ik deed alsof ik heel zwak
was, maar ontsnapte dan ‘s nachts door het
venster. Op straat hield ik dan een wagen
tegen. Ik vertelde hem dat ik net was
ontsnapt en of hij mij kon helpen. Dat heeft
hij gedaan, omdat we van hetzelfde volk
zijn. Daarna heeft een vrachtwagen van een
exportcompagnie mij meegenomen en in
franstalig België gedropt. Ik sliep buiten,
die eerste nacht. Het was wel koud en
regenachtig, maar ik was gelukkig, want ik
was vrij! Fysiek was ik wel niet helemaal in
orde, maar geestelijk was ik in topvorm. De

Procedureslag
Jon Nikola startte op 15 december
1994 de procedure tot het verkrijgen van
het statuut (politiek) ‘vluchteling’. Hij vertelt
ons dat zijn aanvraag eerst werd afgewezen
door de Dienst Vreemdelingenzaken maar
in tweede instantie toch positief werd
bevonden door het Commissariaat-Generaal
voor de Vluchtelingen en Staatlozen
(C.G.V.S.). Vandaag, meer dan twee jaar
nadien, wacht hij nog steeds op een
beslissing van dit C.G.V.S. over de
gegrondheid van zijn aanvraag. Ten tijde
van ons gesprek met Jon, had hij net een
oproep van het C.G.V.S gekregen om zich
voor een laatste interview naar Brussel te
begeven op 13 maart. De definitieve
beslissing zou dan binnen de drie weken
aan de betrokkene worden meegedeeld. In
deze brief werd adjunct-adviseur Emmanuel Van Eupen aangewezen als de man
bij wie Jon telefonisch terecht kon voor
vragen omtrent zijn dossier. Mooi, ware het
niet dat de man herhaaldelijk niet thuis gaf.
Verder dan een streepje Brahms bij het ‘wij
verbinden u door” kwamen we niet. Doch
de telefoniste verzekerde ons dat de man,
ook al was hij niet in zijn bureau, zeker aan
het werk was.
Schamper ging dan maar te rade bij
de Liga voor Mensenrechten (L. V.M.) en
de Sociale Dienst voor Vreemdelingen
(S.D.V.V.) voor een toelichting van deze
procedure. De procedure kent twee grote
fasen. Allereerst gebeurt er een onderzoek
naar de ontvankelijkheid door de Dienst
Vreemdelingenzaken. In deze fase gaat men

via een kort interview (10 k 15 min.) na of
iemand een dossier heeft dat de moeite
loont. Is het resultaat negatief dan kan men
alsnog een dringend beroep instellen bij de
CGVS. Nogmaals een negatief oordeel laat
enkel nog de mogelijkheid open van een
beroep bij de Raad van State op grond van
procedurefouten. Doch Nik Vanderschueren, jurist bij S.D.V.V, wijst op het
fictieve karakter van deze laatste stap die in
theorie de rechtsbescherming zou moeten
waarborgen omdat deze niet gepaard gaat
met een automatische schorsing van het
uitwijzingsbevel en omdat de Raad van
State (RvS) in de praktijk gemiddeld slechts
na 1,5 jaar uitspraak doet over deze
schorsing. De persoon in kwestie is dan al
teruggestuurd en wordt dan geacht geen
belang meer te hebben bij zijn zaak of moet
kiezen voor de illegaliteit. Daarnaast is er
dan nog het financiële aspect: een beroep
bij de RvS kost 7.000 BF, vermeerderd met
14.000 BF per verzoekschrift en per
meerderjarig persoon en advokaatskosten
van minimum 20.000 BF. Een fictieve
rechtsbescherming dus als je weet dat een
gezin slechts 26.000 BF OCMW-steun
geniet per maand en dat deze steun wegvalt
bij het vervallen van de verblijfsvergunning!

ligt bij de kandidaat-vluchteling zelf. Geen
voordeel van twijfel voor de asielzoeker,
eerder verregaand scepsis. Zo ook in het
geval van Jon die België zonder papieren is
binnengekomen. “Men denkt dan vaak dat
het om iemand uit Albanië gaat die zich
voordoet als Kosovaar. Men zal dan bv. bij
het interview vragen om een plattegrond te
tekenen van de stad waaruit hij afkomstig
is”. Het CGVS velt een oordeel op basis
van 3 interviews (samen 30 k 45 min.) en de
documenten die de betrokkene voorlegt
zoals medische vaststellingen en politiedocumenten. “Je zal maar aan de betrokken
autoriteiten een attest vragen dat je daar
gebromd hebt omwille van je politieke
ideeëngoed” flapt Vanderschueren eruit.
Men gaat dan voortdurend de drie interviews
met elkaar vergelijken op tegenstrijdigheden. Daarnaast baseert het CGVS zich op
mensenrechtenrapporten, rapporten van de
Amerikaanse senaatscommissie Buitenlandse zaken en inlichtingen van een
Belgische of Europese ambassade om de
verhalen te controleren op hun geloofwaardigheid.

Als de aanvraag ontvankelijk wordt
verklaard, onderzoekt het CGVS de
gegrondheid a.h. v. de criteria die opgesomd
worden in het Vluchtelingenverdrag van
Genève. Om erkend te kunnen worden als
vluchteling moet de betrokkene aantonen
dat er een gegronde vrees voor vervolging
is in het land waar hij vandaan komt. Deze
vervolging moet gebaseerd zijn op basis
van zijn politieke activiteiten of ideeën, op
zijn religie, op zijn nationaliteit of ras of ten
slotte omdat hij behoort tot een bepaalde
sociale groep. Bovendien moet zijn
onveiligheidsrisico groter zijn dan dat van
de doorsneebevolking. Bij Jon is dit het
geval gezien zijn arrestatie en het feit dat hij
werd neergeschoten. Edoch de bewijslast

Zowel de Liga voor de Mensenrechten als Nik Vanderschueren wijzen op
het gebrekkig karakter van het Belgische
asielbeleid. Vanderschueren : “Er is heel
wat incompetentie in het spel, vooral dan
op de Dienst Vreemdelingenzaken (D V ):
alles staat of valt met je eerste interview
omdat de latere interviews steeds hieraan
getoetst worden.” Hij wijst ondermeer op
de gebrekkige kwaliteit door de korte duur
van het interview, de incompetentie van
sommige tolken en hun bemoeienis “Soms
worden 4 zinnen vertaald in een half woord.
Dit is niet zo belangrijk, je moet daar niet
dieper op ingaan”. Ook haalt hij de
incompetentie van de interviewers aan: “Het
moeten geen juristen zijn maar ze moeten

CVGS : een gammele
wagen

toch minstens een notie van de Conventie (
van Genève, nvdr) hebben”. Daarenboven:
“Vorig jaar raakte slechts 10 % door een
eerste interview bij de DV, terwijl nadien
nog eens 20 è 25 % wordt opgevist in
beroep door het CGVS: 1 op 5 beslissingen
van de DV is dus verkeerd. Een ongelooflijk
grote foutenmarge dus.”
De grote achterstand bij het CGVS
is te wijten aan personeelstekort. Het grote
verloop van het personeel (slecht 30 van de
250 werknemers hebben een vast statuut) is
een andere factor. Daarnaast gaf de vroegere
commissaris-generaal, Mare Bossuyt, op
zijn minst blijk van subjectiviteit door een
evaluatiesysteem voor het personeel voorop
te stellen waarbij een negatieve beslissing
aanleiding gaf tot tweemaal zoveel punten
als een positieve. Ten slotte wijst Vanderschueren op het vage karakter van de
Conventie van Genève en de algemene
Europese teneur om dit zo restrictief
mogelijk te interpreteren. En Vande Lanotte kan er wat van.

De toekomst ?
Jon wil daar liever niet aan denken
en leeft van dag tot dag. “Na een jaar
gevangenis, geniet ik elke dag opnieuw van
mijn vrijheid. Het liefste zou ik in België
een nieuw leven starten en mijn studies
afmaken. Ik kan niet terug naar Kosovo. Ik
kan enkel daar leven waar ik vrij ben.”
Vlak voor het ter perse gaan van dit
artikel vernam Jon Nikola per brief dat
zijn interview van 13 maart voor
onbepaalde tijd is uitgesteld. Ach, heeft
Van Eupen een griepje?
BRI&AN & Malik
A an b evolen lectu u r m .b.t. K osovo:

* R .D etrez, De Balkan, Van burenruzie lot burgeroorlog, A ’pen,
Hadewijch/BRTN, 1992.
* R .K agie, Albanië, Amsterdam, KIvdT, 1996 (landenreeks).
*

Serbie/Kosovo, Forces démocratiques et résistances civiles;

Rapport de mission de la délégation du MAN (Mouvement pour
une Alternative Non-violente), juillet-août 1995-3ire voyage.

Gelijke rechten, gelijke kansen
Op woensdag 19 maart is er vanaf 12 u tot 20 u een ludieke actie
gepland in en rond de Blandijn. Het gaat om een initiatief van de
jongeren voor Objectief Objectief is die organisatie die is opgericht na
de verkiezingen van ’91 waarin het Vlaams Blok 479.917 stemmen
haalde.
Objectief probeerde evenveel handtekeningen te verzamelen om zo een wetvoorstel af te dwingen dat bepaalt dat alle
migranten die 5 jaar wettelijk in België
verblijven automatisch de Belgische nationaliteit verkrijgen en dus gelijke rechten
bekomen.”Migranten hebben immers evenveel plichten maar niet evenveel rechten als
Belgen”, aldus de woordvoerder van Obm nw

jectief. “De situatie voor migranten en
vluchtelingen is er niet op vergemakkelijkt
met de zogenaamde’wet Vandelanotte’
waarbij een deportatiepolitiek zou zijn uitgewerkt.”, vervolgt hij nog.
In de Blandijn zullen op woensdag
19 maart een aantal activiteiten worden
georganiseerd, gaande van eiergooien tot
salamikap. Deze actie kadert in het groter

geheel van de Objectiefbetoging voor gelijke rechten op 23 maart in Brussel. Kringen en werkgroepen zijn uitgenodigd om
langs te komen. Er zijn ook prijzen te winnen zoals een gratis vat en talrijke bustickets voor de Objectiefbetoging. Je kan
ook informeren naar wat ‘gelijke rechten’
precies inhoudt bij de stands van de
Oxfamwereldwinkels,deTurkseStudentenkring & Verkeerd Geparkeerd
AV

Meer informatie over deze actie
kunt u iedere maandag & donderdag
bekomen in het actie lokaal van de
Brug.

Gent heeft een fietsplan...
'lr \Sinds 1993 bestaat er in Genteen fietsplan waarvoorjaarlijks vijftig
m m n wordt uitgetrokken. Hiermee worden vier fietsroutes aangelegd
fl§§|ji de deelgemeenten en het centrum van Gent. Dit allemaal om Gent
wat fietsvriendelijker te maken. En er is werk aan de winkel. Denken we
m aar aan de verraderlijke tramsporen voor fietsers, de grote kruispunten Waar het autoverkeer van alle kanten komt, en de kasseien.
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De essentie van het Fietsplan is de
leefbaarheid en bereikbaarheid van de stad
verhogen. Elke ingreep in de verkeers-infrastructuur moet overzichtelijk, veilig en
aantrekkelijk zijn en het comfort van de
fietser in het verkeer verbeteren. De school omgeving moet veiliger en er wordt gezocht naar een goede wisselwerking tussen
het openbaar vervoer en de fiets (Zodat
arme fietsers zich niet meer voor trams of
bussen op het trottoir moeten reppen als
hun leven hun lief is?).
Om Gent wat fietsvriendelijker te
maken wordt er ook gedacht aan trager
autoverkeer door het invoeren van een zone
30 binnen de bestemmingsring. Het stadsbestuur is nu ook van mening dat fietsen
langs de hoofdwegen moet kunnen. Voordien werden fietsroutes zoveel mogelijk
weggehaald van de hoofd wegen. Zo staat te
lezen in de brochure van het fietsplan: “
Fietsroutes worden vaak aangelegd langs
minder drukke straten, door woonwijken of
langs jaagpaden om de gevaarlijke hoofdwegen te vermijden. (...) Hoofdwegen zijn
meestal de kortste route om een eindbestemming te bereiken. Vandaar dat ook
zij fietsvriendelijk moeten ingericht worden. Langs deze wegen (...) bevinden zich
bovendien heel wat winkels, scholen, kantoren en diensten, deze voorzieningen moeten voor de fietser goed bereikbaar zijn.”
(Hoera!, nvdr)
Tot slot kan iedereen ook nog zijn
fiets gratis laten registreren om fietsdiefstal
te voorkomen. “Registratie zorgt ervoor
dat de politie gestolen fietsen sneller kan
opsporen.” (?) Ook de nieuwe fietsenstallingen moeten hiertoe bijdragen.
De voorbije driejaar werden al een
aantal zaken van het Fietsplan gerealiseerd.
Ongeveer 300 éénrichtingsstraten staan in
twee richtingen open voor fietsers, langs
acht straten werden fietsvoorzieningen aangelegd, op diverse kruispunten werden fietssluizen voorzien en de realisatie van de
Oost-Westroute in de binnenstad is binnenkort klaar.
Tegen 2000 zou Gent een fietsparadijs moeten worden. In 2000 zouden de
vier fietsroutes afgewerkt moeten zijn. Eind
dit jaar wordt voorzien dat de Oost-Westroute van Mariakerke naar Sint-Amandsberg afgewerkt is. Deze is al grotendeels
klaardusmeteen ‘Op de koop toe’ kritische
instelling besteeg deze jongen zijn stalen

ros om een stuk van de route door het
centrum eens te testen.
Op een zonnige dinsdagmiddag
omstreeks 15 uur begeef ik me naar het
dichtst bijgelegen deel van de Oost-Westroute, namelijk de Ketelvest. Daar is geen
autoverkeer en het is er goed vertoeven met
de fiets. Dan peddel ik m’n tweewieler

richting Justitiepaleis (Koophandelsplein).
Dèür de fietsroute volgen is je reinste zelfmoord dus rij ik tussen de auto’s mee naar
de Kouter. Anders kan niet omdat het autoverkeer zowel linksaf gaat als rechtdoor.
Na wat wachten bereik ik de Zonnestraat en
baan me een weg tussen de tramsporen en
lossende vrachtwagens. Eens over de brug
ben ik het spoor van de fietsroute kwijt. Na
raadpleging van de kaart blijkt dat de route
wel degelijk daar loopt langs de Ajuinlei.
Bizar, het is nochtans een éénrichtingsstraat.
Zou de Oost-Westroute misschien een
éénrichtingsroute zijn? Ik besluit me volledig te verlaten op de kaart en rij over het
trottoir en de rijweg langs de Ajuinlei en
bereik het krui spunt aan de Zwarte Zustersstraat. In die straat wordt ik aangenaam
verrast door een richtingaanwijzer van de
O ost-W estroute met de verm elding
Mariakerke. Dus toch geen éénrichtingsroute. De pijlen volgen dan maar. Dit leidt
me langs kleine straatjes tot aan de Holstraat waar ik al verheugd ben door het zien
van een fietstrook. Wanneer ik deze dan wil
uittesten blijkt dat een aantal autobestuurders er een ideale parkeerplaats in
ziet. In de Theresianenstraat kom ik bij het

kruispunt tot een verrassende vaststelling.
De route loopt rechtdoor en er staat een
bord dat me vertelt dat fietsverkeer er in
twee richtingen mag. Maar dan zie ik enkel
aan de linkerkant een fietstrook. Wordt hier
verwacht dat ik nu ineens links ga rijden? Ik
probeer het maar het bevalt toch niet echt.
Aan het einde wordt me duidelijk wat er aan
de hand is. Juist op de laatste pakweg acht
meter bevindt zich een stukje fietstrook om
het oversteken naar de Coupure te bevorderen. Aan de andere kant van de Theresiahenstraat is ook zo’n fietstrook. Die staat echter
vol met wagens van ouders die hun kinderen komen ophalen. Aan de overkant van de
Coupure tref ik een waar fietsnirvana aan.
Zo waar een twee meter breed fietsvak
afgescheiden van de autoweg. Ik veronderstel dat dit zo verdergaat tot in Mariakerke
en doe de route eens in tegenovergestelde
richting. Dit gaat vlotter, ik ken de weg nu
al en de éénrichtingsstukken baren me nu
geen zorgen.
(Aan het Justitiepaleis probeer ik de
nieuwe fietstallingen eens waar Stad Gent
er 300 van geplaatst heeft. Wat ik vreesde
kwam uit. Mijn beugelsslot (U-slot) is te
smal voor de dikke buizen, in de brochure
staat: “De Stad Gent ontwierp hiervoor een
nieuw type fietsenstalling die voor alle soorten fietsen vlot te gebruiken is.” Misschien
wel voor alle soorten fietsen maar niet voor
alle soorten sloten.) Wie naar de Ketelvest
wil oversteken, hangt af van het goed humeur van autobestuurders want er is geen
oversteekplaats voor fietsers. Ik besluit de
rit met de volkswijsheid: “Oost, West, thuis
best.”

*
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Fietsdienst
Schamper ging eens langs bij de
Fietsdienst Stad Gent en had een gesprek
met Yves De Baets, promotor van het fietsplan.

Schamper: In hoeverre is de OostWestroute eigenlijk af?

De Baets: “Die zal bijna af zijn dit
jaar. Zo is er nog een probleem bij de
oversteek van de Rooigemlaan nabij de
Palingshuizen. Het is daar nog steeds
gevaarijk en daarom wordt er een fietstunnel gepland onder de weg. Voor de wijk
Kolegem is er het probleem dat die wijk
tussen grote wegen in geprangd zit. Daar
zal een oude spoorwegbedding heringericht
worden en ter hoogte van de Kempstraat
komt er een brug voor fietsers en voetgangers over de vaart. Aan de Nieuwe Wandeling is de situatie wel al verbeterd maar het
blijft nog redelijk gevaarlijk. Er zijn wel al
markeringen aangebracht voor fietsers maar
daar voorzien we in 1997 nog accentverlichting om de oversteekplaatsen aan te
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duiden als het donker is. Aan de Verloren
Kost is de situatie ook nogal problematisch
omdat er weinig plaats is door het parkeren
aan beide kanten van de weg. In het
Mobiliteitsplan wordt daar in de toekomst
enkel nog éénrichtingsverkeer toegelaten
en voor fietsers in beide richtingen. Het
gedeelte vanaf het Zuid tot aan Twee Bruggen is klaar maar vanaf daar tot aan de
Forelstraat kan er niet gewerkt worden
omdat Aquafin daar nu werken uitvoert.”

Schamper: De Oost-Westroute
loopt voorbij het Justitiepaleis. Daar
kan een fietser toch onmogelijk voorbij raken als hij uit de richting van de
Nederkouter komt. Fietsverkeer moet
zich daar over de kasseien en tussen
tramsporen en auto’s een weg banen
langs de Kouter. Is het niet gedeeltelijk een éénrichtingsroute?

De Baets: “De combinatie van tramsporen met kasseien is inderdaad gevaarlijk. De tramsporen kunnen niet weg en wat
de historische stadskern betreft is beslist
dat de kasseien daar ook blijven. Maar op
andere plaatsen worden kasseien wel vervangen door een ander wegdek. In het
Mobiliteitsplan zitten ook wel enkele verbeteringen. Met de bestemmingsring voor
auto’s wordt doorgaand verkeer verminderd. In het centrum mogen fietsers dan
overal in twee richtingen rijden behalve
waar het te gevaarlijk is. Rond de Drie
torens komt een verkeersvrije zone. Minder autoverkeer betekent minder gevaar
voor fietsers. Wat nu juist de Kouter betreft, die wordt een heel stuk fietsvriendelijker. Het wordt één groot plein
waar fietspaden en trottoirs op één niveau
liggen en onder de Kouter komt een parkeergarage.”

Schamper: Het stuk van de route
langs de Ajuinlei is een éénrichtingsstraat. Kan daar iets aan veranderd
worden?

De Baets: “Neen, het is daar te gevaarlijk. De Ajuinlei blijft een éénrichtingsstraat staduitwaarts. Maar binnenkort zal
de Veldstraat wel open staan voor fietsers
en dat is maar dertig meter verder.”

Reglementering
Schamper: Wordt er niet gedacht
aan verkeersreglementering die het
fietsen wat bevordert?
De Baets: “Ja, zo is het nu nog
verboden in winkelwandelstraten te rijden
maar daar komt binnenkort verandering in.
Het wordt nu toch al gedaan en het is in de
praktijk toch geen probleem. Dat staat in
een document van het Belgisch Instituut
voor de Verkeersveiligheid. ... Zo zal het
van 18 uur tot 11 uur toegestaan zijn daar te
fietsen omdat de winkels tijdens die periode toch grotendeels gesloten zijn. In
winkelstraten waar een aparte bedding is
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voor de tram bijvoorbeeld zal het ook toegelaten worden op die bedding.”

Schamper: Wanneer wordt dat
ingevoerd?

De Baets: “Dat is voorzien vanaf
half augustus op voorwaarde dat het parkeergeleidingssysteem en de openbare werken
daarvoor klaar zijn. Anders zal het vanaf
begin november zijn.”

Schamper: En wat met bijvoorbeeld fiets sluizen die niet bereikbaar
zijn omdat de autobestuurders geen
plaats laten. ?

De Baets: “In principe mag een fietssluis enkel als er minstens 25 meter fietspad
aan voorafgaat. Reglementering bestaat wel
maar er is niet genoeg naleving. Het gebeurt nog dat er auto’s op dat fietspad
staan”

Schamper: Wat wordt bedoeld met
een betere wisselwerking tussen openbaar vervoer en fietsers, dat fietsers
zich moeten reppen om uit de weg te
zijn voor trams en bussen?

De Baets: (lacht) Ik ben zelf ook al
achterna gezeten door een tram. Er is daar
inderdaad geen wisselwerking. Er heerst
nog altijd een automentaliteit. Die bestuurders zouden inderdaad wat geduldiger mogen zijn. Zij denken waarschijnlijk in de
eerste plaats aan hun passagiers. Maar dat is
een zaak voor De Lijn. Wat nu die wisselwerking betreft is vooral de trein belangrijk
en dan minstens veilige fietsstallingen.
Brussel vindt dat niet belangrijk genoeg. Ze

zien daar geen winst in. Maar elke service
moet toch niet opbrengen.”

Op de witte fiets door
Gent
Schamper: Hoe denkt u over het
initiatief van Cyclorent dat in Gent
witte fietsen wil verhuren om afstanden van de ene fïetsstalling naar de
andere te overbruggen?

De Baets: “Ik denk dat het wel
concurrentieel kan zijn met het openbaar
vervoer. De prijs ligt lager (20 frank) en het
openbaar vervoer stopt na 23 uur. Er is
echter wel een probleem met de veiligheid
van die fietsen. Zo heeft het model maar
één rem en dan nog een achteruittraprem/
torpedorem en geen bel. De fietsen zijn dus
wettelijk niet in orde. Verder hebben de
fietsen een klein voorwiel wat op de kasseien een probleem kan geven. Er moet wel
eerst nog aan de veiligheid en de baanvastheid gesleuteld worden. Een andere
voorwaarde is dat het de stad in het begin
geen geld mag kosten. Als er ongevallen
mee gebeuren, willen wij daar niet voor
opdraaien.”
KL

Icarus

Het Tekenlabo van de Universiteit
Gent heeft 6 weken lang gevlogen en
gevallen. Op die avontuurlijke weg zijn
heel wat creatieve werken aan de vleugels
blijven plakken die tentoongesteld zullen
worden op 20 maart, vanaf acht uur.
Sinds de protestactie in het rectoraat
tegen de gedwongen verhuis in december
1996 heeft het Tekenlabo haar activiteiten
verder gezet in een nieuw onderkomen
aan de Sint-Pietersnieuw straat. Het
geplande concept voor een nieuwe
lessenreeks werd gewijzigd in functie van
de nieuwe ruimte. In een vervallen,
authentiek herenhuis dat uitnodigt tot
avontuurlijke verkenningen, verlegden een
dertigtal cursisten hun creatieve grenzen.

Eén grote functionele ruimte werd het
laboratorium, maar van kelder tot zolder
vonden experimenten en explo(ra)ties
plaats.
Dit jaar vindt er geen ‘open’
tentoonstelling plaats. Op de ICARUSavond wordt plastisch, beeldend en
tekenend werk in het laboratorium tentoon
gesteld.Het product van vliegen en vallen
en vliegen gedurende de voorbije maanden,
de restanten die aan de vleugels zijn blij ven
kleven. Kom en val mee, en zeg dan wat er
aan uw vleugels nog kan blijven kleven.
Karen

Donderdag 20 maart vanaf 20u,
Sint-Pieters-nieuwstraat 35, Gent.

Seksuele perversies tijdens
het middageten
ik zeg u geen

. Schokkend nieuws voor de trouwe lezers -alle twee?- van deze
rubriek: Kort is niet meer. Na herhaalde klachten over niet-onafhankeHjkheid werd een onderzoek ingesteld, waaruit bleek dat Kort beslag
legde op meer dan 13% van de Schamperpaginays. Teveel om goed te
Zijn* M et grote droefenis kondigen het VGesK en Schamper dan ook de
doodaan van Kort. U bent allen uitgenodigd op de plechtige crematie op
het rectoraat, waar onder gesloten omslag de laatste kort in de vlam zal
worden gezet. Nadien volgt er in alle sereniteit een receptie in de Aula.
Bloemen noch kransen, gender treaters daarentegen...
Wij melden u evenzeer met leedwezen het overlijden van prof. emeritus. André
Cottenie, dit op de gezegende leeftijd van
77 jaar. Prof. Cottenie was verbonden aan
de faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische wetenschappen en was
bovendien vice-rector van 1973 tot 1977 en
rector van 1981 tot 1985. £££ Tja, eeuwig
leven is nog niet voor iedereeen weggelegd, maar misschien is er hoop in de persoon van prof. Ruddy Doom. Het Centrum
voor Duurzame Ontwikkeling, geleid door
prof. Doom, kreeg van de stad Gent de
opdracht een ‘duurzaamheidsbarometer’ op
te stellen, waarbij aan de hand van verschillende indicatoren een beeld kan gegeven
worden van de duurzame ontwikkeling in
de stad Gent. Met ons gaat het trouwens
goed, dank u. £££ De samenwerking met
stad Gent beslaat ook heel andere gebieden.
Zo kan u op 7 mei in de Fietsherstelplaats
van de RUG (St.-Hubertusstraat, zijkant
van de Blandijn) van 13u tot 16 gratis uw
teergeliefd fietsje laten registreren. Kan u
zolang niet wachten, dan kan u elke dinsdag
van 16u tot 19u terecht in het Fietsatelier
van de stad Gent, Antonius Triestlaan 12.
Toegang via de hoofdingang van het vroeger Militair Hospitaal, waar uw verhikel
met de beste zorgen omringd zal worden.
£££ Iemand moet het doen, dus zullen wij
ons maar opofferen. Iedereen is van harte
welkom op de Dies Natalisviering op vrijdag 21 maart 1997, om 15, in de Aula van
de Volderstraat. Sir David Attenborough
zal er een feestrede ten beste geven, en na
de uitreiking van de andere eredoctoraten is
er een receptie in het peristilium. Receptie?
Braspartij, ja (zie elders in Schamper).
Gewoon bellen naar de PR-dienst om uw
gratis plaatsje vrij te houden op 09/
264.30.67. £££ Drank en eten (maar hier
mits betaling) zijn ook verkrijgbaar bij Het
Centrum voor Genderstudies, dat van 24
tot 26 maart de zesde editie van zijn lunchgesprekken organiseert. .De lezingen gaan

telkens door in de B ibliotheek EngelseTaalkunde, lokaal D021, Rozier44. Volgende
onderwerpen worden telkens van 12 tot 14
uur op uw bord gegooid. Op maandag 24
maart komt prof. De Hemptinne spreken
over ‘Vrouwenstudies en
geschiedenis van de Middeleeuwen: een terugblik
en een verkenning’, en ook
aan de allerkleinsten is gedacht met ‘Vrouwenpatronen in sprookjes. Van
Grimm tot Walt Disney’
door Dr. Lox. Dinsdag 25
maart is het de beurt aan
Dr. Goes met ‘Is Allah
misogyn?’ (nvdr. misogyn:: vrouwenhater;j awel,
Allah is groot !) en prof.
Idema met ‘Het Chinese
vrouwenschrift: een eigen
geschrift en de eigen literatuur van de vrouwen van
Jiangyong’. Op de laatste
dag komt Dr. Cootjans
spreken over ‘Criminoresistentie bij de vrouw: nog
steeds zo of achterhaald?’
en prof. Van Moffaert
over ‘Seksuele perversies
en delicten: alleen voor en
door mannen?’. Smakelijk,
ik wou net mijn hotdog opeten. Info: 09/
264.40.60. £££ En voor wie zijn hotdog
door wil spoelen met een fikse scheut
wodka, hebben we volgende aanbieding in
petto. Driejaar gratis studeren: als dit geen
buitenkansje is. Het Russisch Instituut
geeft 5 studenten de kans om gratis het
diploma ‘Master in Ruslandkunde’ te behalen. Gedurende drie jaar, twee keer 3 uur
per week, volgt u cursussen die u een diepgaande kennis moeten bijbrengen van de
Russische taal, economie, literatuur en cultuurgeschiedenis. Het programma start in
september 1997, info bij. Prof. H. De

Maegd, Hoveniersberg4, tel. 09/264.34.60.
£££ U kan alvast beginnen oefenen door op
27 maart naar de lezing te gaan van het
Andere Landschap, met als titel ‘Naar Oostland willen we rijden’. Samen met prof.
Mare Antrop maakt u dan een rondreisje
in de stad Talinn, gecombineerd met originele dia’s en visueel uitgewerkt materiaal.
En als steeds is er een receptie en dit in de
Aula in de Volderstraat - breek wel de boel
niet af! Aanvang 18u, info. 09/264.30.69.
£££ De studenten van home Astrid konden
er onlangs niet mee lachen: net toen de
blokperiode begonnen was, startte de unief
toch wel met verbouwingswerken. Van een
timing gesproken. Na protest van studenten
werden de werken stilgelegd. £££ Ook de

Vrouwenstudies...
plannen om een nieuwe studentenhome aan
de Sterre te bouwen, lopen vertragingen op.
Voor de bouw ervan schreef de universiteit
een architectenwedstrijd uit, maar op de
uiterste inleveringsdatum van 7januari werd
geen enkel ontwerp ontvangen. Er werd
dan maar beslist de uiterste inleveringsdatum te verlengen tot 7 maart. Eind april
zal een jury dan het beste ontwerp selecteren, als ze er ontvangen hebben tenminste.
En in oktober 1999 moet het nieuwe home
er dan staan, klaar om een nieuwe lichting
studenten het derde millennium binnen te
loodsen. Terwijl iedereen weet dat in 2000

de wereld zal vergaan, dat wist een
Jehovagetuige me gisteren toch te vertellen, om 8 uur in de morgen. £££ Ah ja, in de
middeleeuwen geloofden ze wel dat de
wereld in het jaar 1.000 zou vergaan, so
what? Gegevens over de middeleeuwen
kan u tegenwoordig opvragen op internet.
In samenwerking met de KUL werd een
elektronische databank opgestart met informatie over middeleeuwse verhalende
bronnen uit de Zuidelijke Nederlanden,
zoals annalen, kronieken, brieven, proza,
brieven, etc. Het kindje werd ‘Narrative

Sources’ gedoopt en bevat momenteel om
en bij de 1400 records. Het is gratis
consulteerbaar, ook voor studenten, op volgende URL: http ://allserv .ru g .ac.b e/
-jdploige/sources/. Voor meer informatie
kan u steeds terecht bij Jeroen De Ploige,
vakgroep Middeleeuwse Geschiedenis, tel.
09/264.40.21 of surf gewoon eens langs.
£££ En we blijven nog even in de sfeer van
de wonderlijke samenwerking tussen universiteit en internet. De Jobdienst heeft
namelijk besloten de werkaanbiedingen niet
meer ad valvas uit te hangen in De Brug.

Voortaan kan u de vacatures inkijken door
ofwel te surfen via http://www.admin.rug.
ac.be/Jobdienst/jobaanbieding, of door gebruik te maken van de PC’s in de wachtzaal
van de Jobdienst (eerste verdieping De
Brug), of ook nog door de infokiosken te
consulteren in de cafetaria’s van resto De
Brug en resto Overpoort.
Nico (alwéér slachtoffer van
censuur)
ocharme toch, nvdr

BRITZEN XX
Ik heb een glimlach gekocht. Niet zo duur, eigenlijk. Ik had
de reclame op het scherm gezien en was meteen.... overtuigd. Vaak
keek ik naar het portret van m ’n overgrootouders op de schouw,
met die stralende gezichten. Ik merkte de schoonheid en de sfeer die
zo’n glimlach bracht, de aantrekkingskracht die ervan uitging. Ja,
ik was jaloers.
Maar de vooruitgang staat voor niets; voortaan is de glimlach binnen ieders bereik! Tegen een kleine vergoeding krijg je een dosis “Stimulus” achter het kaakbeen
ingespoten, wat dan inwerkt op de mondspieren, zodat
gedurende bijna een maand een vrolijke glimlach je
gezicht siert. Prachtig! Ik ben er een stuk knapper door
geworden. En toch ben ik niet helemaal tevreden: als
ik in de spiegel kijk en dan mijn glimlach vergelijk met
deze op het portret, dan heb ik de indruk dat er iets
ontbreekt. Hun glimlach is.... soepeler, misschien.....of
logischer; ik bedoel.... het.....ik heb de indruk dat het
klopt bij hen. Ik vraag me af of ze wel beseften dat ze
glimlachten... Het is zo.... natuurlijk...
Wanneer zal ik tranen kunnen kopen?
***
Ik dacht dat ik een prachtig badpak had gekocht
voor m’n vriendin -ze was jarig-, maar ik heb me
blijkbaar vergist: het is oerlelijk! Ik ben bijna beschaamd om met haar aan het zwembad te staan. Maar
ik durf het haar niet zeggen. En zij zegt ook niets,
hoewel ik niet kan geloven dat zij het mooi vindt. We
kunnen in het vervolg beter gaan tennissen.
Nochtans had ik de indruk dat het een héél knap
badpak was, zo leek het toch op de reclameaffiche.
Enfin, de jonge vrouw die het droeg -op de affiche- was
ook een stuk, met bronzige huid; het badpak zat haar
als gegoten. Ik hoop dat ze de affiche ondertussen
hebben weggehaald.
***
Ah, wondere wereld! Tegenwoordig kun je alles kopen. Je
kunt eten en drinken kopen, waarbij je kunt kiezen uit een uitgebreid gamma. De basisbehoeften om te overleven! Je kunt een
woning, een dak boven je hoofd, kopen. Je kunt vervoer kopen,
allerlei dingen om je te ontspannen; amusement... Je kunt liefde
kopen (ze bedoelen seks). Je kunt respect kopen, veiligheid, rust,
dromen, dood of leven (het eerste betreft dan meestal een ander, het
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tweede de klant zelf), groen, warmte, licht, zuiverheid,...kortom: je
koopt geluk, als je dat wil. Alleen jammer dat ik geen geld heb...
***
Op één van m’n tochten was ik in Brazilië aanbeland. Daar
kreeg ik een vreemd verhaal te horen, van een zwerver. Hij vertelde
me in geuren en kleuren... Ik zal het maar bondig
samenvatten, want... Ach, je kunt het hem natuurlijk
niet echt kwalijk nemen dat hij zo doorzeurde, hij was
er erg door aangedaan, da’s begrijpelijk. Het kwam
erop neer dat hij de president had bestolen; hij had in
het buitenverblijf van deze laatste ingebroken, en wat
kostbare spulletjes meegenomen en weer doorverkocht, wat dan echter weer de oorzaak was dat hij door
de politie werd gegrepen. De makelaar had hem verklikt. Goed, hij vloog een paar jaar achter de tralies.
Toen hij werd vrijgelaten had hij niets meer, geen
vrienden noch goed. Hij bedelde wat door de straten en
dommelde ‘s avonds in ergens in een duister steegje op
een krant. Het is niet echt duidelijk of het die bewuste
eerste nacht buiten is gebeurd, maar in elk geval kwam
hij later tot de ontdekking dat hij een long miste. Men
had hem in z’n slaap -vermoedelijk nog eens extra
verdoofd- geopereerd en er zijn linkerlong uitgehaald.
Organendiefstal! Hij schreeuwde moord en brand en
diende klacht in bij de overheid. Doch dat heeft allemaal niet veel uitgehaald; een zwerver en ex-gedetineerde! Een paar maand later werd de president in het
ziekenhuis opgenomen en moest hij een long-transplantatie ondergaan. Daarmee wil ik niets insinueren,
ik vermeld het maar; het is heel onwaarschijnlijk, dat
weet ik, maar dat is de werkelijkheid soms ook.
***
Er was eens een boer, die wou niets met de wereldeconomie
te maken hebben. Hij had drie koeien en een stier, een akker, wat
kippen en een haan. Hij wilde het alleen zien te redden, hij schuwde
alle contacten met de buitenwereld. Hij dronk melk, at eieren, soms
kip, en de groenten die hij op de akker kweekte. Toen kwam de
belastingsinspekteur, die nam de stier in beslag. De drie daaropvolgende jaren de koeien. Door een misoogst bracht de akker weinig
op, het pluimvee stierf aan een vreemde ziekte. En de boer die ging
tenslotte ook dood, niet door honger, noch dorst of door ziekte. Hij
werd gedood door een naald die zijn droom doorprikte.

A d v e rte n tie

SIEMENS

samen aanpak

Sinds 1892 neemt Siemens Atea, Belgische dochter van
Siemens AG, het voortouw in de telecommunicatie, met
als specialisatie het wereldwijd uitbouwen van complexe
netwerken. Dankzij de gedrevenheid, de creativiteit en
het engagement van o.a. onze 500 ingenieurs is Siemens
Atea uitgegroeid tot een toonaangevende Europese
onderneming met 1.427 personeelsleden en een omzet
van meer dan 10 miljard.

creatiever

S ie m e n s A te a

voldoening

o p e n t d e d e u re n
op

29 maart...

voor alle laatstejaarsstudenten burgerlijk ingenieur
electronica, computerwetenschappen, industrieel

flexibeler

ingenieur electronica en informatica en licentiaat
informatica
We verwelkomen je om 9.00 uur in onze hoofdvestiging te
Herentals, om de passionerende wereld van telecommunicatie in al zijn facetten te ontdekken.
Na een algemene situering van het bedrijf, kan je een
keuze maken uit verschillende demo's en presentaties.
Actuele en toekomstige mogelijkheden binnen de telecombusiness worden belicht. Nieuwe technologieën als SDH,
DECT, Intelligent Networks en Multimedia ontbreken zeker
niet op het programma. De gelegenheid tot uitgebreid vragen stellen én een lunch maken van deze goedgevulde dag
een opportuniteit.

sneller
reageren

Grijp deze kan s!
Stuur of fax vóór 24 maart onderstaande antwoordstrook
n a a r:
Siemens Atea NV, t.a.v. Linne De Munck,
Atealaan 34, 2200 Herentals.
Tel. 014/25.23.37. Fax 014/25.24.30
E-mail p81715@vnet.atea.be

Siemens Atea
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sneller
beslissen
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S tu d ie rich tin g
□ zal om 9.00 uur aanw ezig zijn.

BELUGA

□ kan n ie t kom en m aar w e n s t w e l m eer te w e te n over Siem ens A tea en
de va ca ture s.
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Internet vanuit uw bed

aan o p de in fo rm a tie s n e lw e g

: Wie krijgt nooit gewelddadige gedachten wanneer alle computerklassen weer overvol blijken te zitten? Wie vervloekt het nooit dat er
absoluut geen privacy mogelijk is in een gemeenschappelijk computerzaal? Er bestaat nochthans een oplossing voor deze ongenoegens: neem
een hoogst persoonlijke aansluiting op het internet bij u thuis o f op uw
kot? De RUG speelt immers ook provider vooralle studenten die zich een
coütputer, een modem en een telefoonrekening kunnen permitteren.
Beschik je over een computer en een
modem dan heb je enkel nog de nodige
software en een dial-in nodig om van start
te gaan. Een dial-in is een paswoord waarmee je van buitenaf kan aansluiten op het
RUG-net en krijg je op simpele aanvraag
op het onthaal van het ARC.Waar je de
software kan vinden en hoe je het één en
ander moet installeren staat uitgelegd in
een handig rapportje van het ARC: http://
www.rug.ac.be/arc/rapporten/rep94-05/
paper/paper.html en in een kleine handleiding van de helpdesk: http://allserv
.rug.ac.be/helpdesk/aansluiting/ . Het is
absoluut aan te raden om deze documenten
rustig en volledig door te nemen of je loopt
het risico wekenlang te klooien. De lastigste onderdelen van het hele zaakje zijn de
modeminstellingen en het scriptje om in te
loggen op het RUGnet. Gelukkig heeft de
Helpdesk ook hierover enkele raadgevingen: http://allserv.rug.ac.be/helpdesk/aansluiting/opmerking/welke.html (modem) en
http://allserv.rug.ac.be/helpdesk/modem/
script.txt (script). Raadpleeg ook de informatie die bij je modem geleverd werd.
Het lijkt te mooi om waar te zijn.
Urenlang surfen zonder kwade blikken van
de rij wachtenden achter jou, niet alleen
tijdens de kantooruren maar desnoods tot
een kot in de nacht!?! Er schuilen wel
degelijk enkele addertjes onder het gras.
Vooreerst zou je telefoonrekening wel eens
galactische afmetingen kunnen aannemen
als je niet oplet. Als je niet van droog brood
wil gaan leven is het aan te raden je intemetsessies vooral na 18.30 u of in het weekend

te plegen. Dan bel je namelijk met het
gunstigste tarief (± 30 BEF/uur als je zonaal belt, dus binnen de zone 09 want de
server van de RUG ligt in Gent). Een tweede
mogelijke struikelblok is het beperkt aantal
lijnen dat de RUG ter beschikking stelt.
Hoewel ik nog nooit geconfronteerd geweest ben met overbelaste telefoonlijnen,
zou een serieuze aangroei van het aantal
studenten met een dial-in ernstige files kunnen veroorzaken.

K(r)otnet
Niet iedereen kan zich een studio
met telefoonaansluiting veroorloven. Toch
kan ook de minder begoede student sinds
dit jaar internetten zonder zijn kot te verlaten. Op het studentenhome Astrid (Krijgslaan 250) kan men vanop elke kamer gratis
aansluiting op RUG-net en Internet verkrijgen. Als uitsmijter hebben alle bewoners
ook nog gratis kabeldistributie en de mogelijkheid tot telefoonaansluiting.
Rond 1990 werden de eerste studentenresidenties aangesloten op het net in
Amerika. In Gent wisten we toen nog niet
eens van het bestaan van internet af. Deze
‘Dormatory Student Networks’ bieden elke
student internetaansluiting op de kamer aan.
In België kwam het eerste soorgelijke
projekt op gang in Leuven, waar inmiddels
een aantal studentenresidenties intern en
onderling verbonden zijn, en het geheel is
aangesloten op KULeuvenNet (het equivalent van RUG-Net). Het geheel kreeg de
naam ‘Kotnet’ mee.

Naar góede gewoonte volgde Gent
met enkele jaren vertraging. Vorig jaar
werd begonnen met de bekabeling van
Home Astrid, onder de ietwat relativerende
naam Krotnet (de r staat voor RUG). De
keuze voor Home Astrid is niet toevallig:
het gebouw huisvest een groot aantal studenten uit wetenschappelijke richtingen en
ligt vlakbij het Academisch Rekencentrum.
Tandengeknars alom op de andere homes.
Niet alleen omdat zij deze benijdenswaardige luxe ontberen, maar ook omdat broodnodige renovaties maar steeds op zich laten
wachten. Voor douches en toiletten in Home
Boudewijn werd in 1996 7,5 miljoen geschrapt, precies het bedrag dat voor de
bekabeling, telefonie en alarminstallatie in
Home Astrid werd voorzien.
Hoe dan ook, de kabels liggen er, en
wie tot de uitverkoren Astrid-bewoners
behoort, kan zonder veel omhaal een eigen
netwerkverbinding verkrijgen. Een computer moet je vooralsnog zelf zoeken, en
verder betaal je éémalig 1200 BEF vooreen
ethernetkaart, en 200 BEF voor een kabeltje. Meer info vind je op http://allserv.
rug.ac.be/helpdesk/aansluiting/node8.html
en op http://allserv.rug.ac.be/helpdesk/aansluiting/opmerking/astrid.html.

Who’s next?
Momenteel zijn een kleine 60 bewoners effectief aangesloten, en nog een aantal anderen hoopt binnen afzienbare tijd
een aansluiting aan te vragen. Grootste
struikelsteen lijkt het bezit van een PC te
zijn: niet iedereen heeft een eigen computer
op zijn kot. Inmiddels broeit in de wandelgangen het idee om dit projekt volgend jaar
uit te breiden naar een tweede home. Niet
alleen blijkt er op de andere homes vraag
naar te zijn, het verleent de Universiteit
bovendien een prestigeuze uitstraling.
DDT & MDG

W erk d o o r in n o v a tie
Forges de Clabecq, RMT, Renault zijn maar enkele gevallen van de 7000 bedrijven die tegenwoordig jaarlijks over kop
gaan in België. Sommige mensen raken in paniek en gaan over
tot ‘marsen voor werk’, terwijl andere, meer verlichte geesten in
deze ontwikkeling een ware revolutie herkennen. Zij manen het
hongerige volk aan tot geduld, stellen dat Vlaanderen zal gered
worden van de malaise waarin Wallonië nu zit en geven het kind
een naam: de Derde Industriële Revolutie in Vlaanderen (DIRV).
Het is in deze context dat het vorige week van start gegane
Schumpeter-projekt geplaatst dient te worden. De Oostenrijkse
econoom Joseph Schumpeter (1883-1950) leerde ons dat een
economie enkel kan overleven als haar ondernemers blijven
innoveren. Dit lumineuze idee ligt aan de basis van de samenwer-
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king tussen de Vlaamse overheid en de RUG. De bedoeling is
immers om meer belangstelling te creëren voor het opstarten van
ondernemingen en spin-offs bij Gentse studenten en jonge
vorsers. Dit zou de werkloosheid moeten tegengaan aangezien
cijfers aantonen dat KMO’s een belangrijk aandeel hebben in de
totale werkgelegenheid.
Daarom werden informatiesessies georganiseerd en staat
er nog een bezoek aan de ‘NV Innovatie- en incubatiecentrum
RUG’ op het programma. Wie het heft dus in eigen handen wil
nemen, hoeft zich niet langer alleen te voelen en kan steeds
informatie verkrijgen bij De Vlerick School voor Management,
Bellevue 6, 9050 Ledeberg. Tel. 09/210.97.11
FW

In monte munera.
Laatst was het weer zover, de jaarlijkse uitnodiging van de
TBC-oudleerlingenbond lag wederom in de bus: TBC-oudleerlingenavond. Na vier jaar de enveloppe met een resoluut
gebaar richting prullenmand te hebben gegooid, aarzelde ik
ditmaal. Reeds vijfjaren waren verstreken sedert ik de poort van
het TBC-college, voorgoed had ik mezelf toendertijd gezworen,
achter me had dichtgeslagen en consequent had ik sedertdien elk
bevel tot hergroepering naast me neergelegd.
Gedurende zes lange jaren had het TBC-lerarenkorps
getracht me kennis, discipline en enig fatsoen bij te brengen
onder het motto in monte munera. Het betekent iets in de aard van
‘naar de top van de berg’, al moet ik hierbij vermelden dat de tand
des tijds wel enigszins mijn kennis van het Latijn heeft aangevreten. Als TBC-er kreeg je de levensopgave mee om steeds naar de
top te streven in alles wat je ondernam. TBC-er zijn was iets
uniek, je behoorde tot een selecte uitverkoren groep die het zou
gaan maken.
Er was het trimesteriële TBC-blad dat uitgebreid de heldendaden van het TBC-team, a winning team, bezong. In het
eerste nummer werden traditiegetrouw de resultaten van de
uitgezworven TBC-ers aan de unief en hogescholen vermeld.
Elk jaar opnieuw speurde ik in deze rubriek naar een dappere
enkeling die het had aangedurfd om niet te slagen. Tevergeefs,
als TBC-er leek je wel gedoemd om te slagen. Veni, vidi, vici!
Pas later kwam ik er tot m’n eigen scha en schande achter datje
als niet geslaagde uit de TBC-gratie viel en simpelweg niet werd
vermeld in het blaadje.
Met een in monte mwnera-toespraak werd elk nieuw
schooljaar ingeluid. Daarin deelde de ‘Z.E.H.’ Superior steevast
mee dat het aantal ingeschreven leerlingen weer eens was gestegen en dat natuurlijk in schril contrast tot het dalende leerlingenaantal in de andere scholen. Jezus, wat voelden we ons daardoor
fijn!
Ik kan het me nog nauwelijks voorstellen dat ik toen zowat
32 uur per week op de TBC-schoolbanken doorbracht. Op
voorgeprogrammeerde tijdstippen werd je dan gelucht op een
geplaveide ‘koer’ while TBC was watching you via een stel
alomtegenwoordige ‘studiemeesters’. Hun levensdoel leek zich
te beperken tot het klissen van overtreders van het TBC-tuchtreglement. Dit tuchtreglement stond in piepkleine lettertjes voor-
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aan in je TBC-schoolagenda en het handmatig kopiëren hiervan
werd gezien als een didactisch verantwoorde sanctie. Ontsnapte
er aanvankelijk nog een glimlach bij het lezen van bepalingen
als: ”het is verboden om tijdschriften te verspreiden die tegenstrijdig zijn met de christelijke moraal” (whatever that means),
het lachen was je wel al lang vergaan bij de zoveelste kopieerbeurt.
Als laatstejaars verkreegje dan een ultiem privilege onder
de vorm van een eigen kantine waar je tijdens de middagpauzes
kon vertoeven. Edoch roken verboden en ondanks de aanwezigheid van een bar met bijhorende tapinfrastructuur (TBC-sadisme) beperkte de drankkaart zich tot bronwater van duistere
signatuur.
O ja, er waren ook nog de jaarlijkse hoogtepunten van
TBC-jolijt onder het motto ‘Feest mee met TBC’ : sportfeesten,
os-aan-het-spit. De logistieke steun hiervoor werd geleverd door
de onberispelijke TBC-brigade, getooid in passend TBC-uniform. Als laatstejaars werd je aangespoord om gedwongen
vrijwillig dienst te nemen in deze brigade die onder het bevel
stond van een TBC-modelleraar met trekjes van een verlicht
despoot. Een stel beleefde, gedienstige en gedisciplineerde pubers als TBC-uithangbord voor de ouders.
Een fijne tijd? Mijn god, neen! Als je persoonlijk devies
‘vrijheid, niks dan de vrijheid’ (in libertatem of iets dergelijks in
TBC-taal) luidt, dan heb je het gevoel 6 jaar lang gefnuikt
geweest te zijn en is het studentenleven het gelukzaligste watje
kan overkomen. Na 5 jaar is er nog weinig overgebleven van de
TBC-boy, toendertijd klaargestoomd om een kleinburgerlijk
leven aan te vatten onder een in monte munera-gesternte.
Ietwat onder de indruk van het jubileumaureooltje van het
getal 5 toch gegaan. Een onvergeeflijke flater. Een in monte
munera-toespraak. Handjes schudden met leerkrachten die vol
verwachtingen informeren naar je successen. En natuurlijk mijn
in monte munera-klasgenootjes teruggezien (allen aan het begin
van een carrière, wat dacht je?): een wereld van verschil, saai.
TBC, krijg de tering ! Maar waarschijnlijk tot binnen een jaar of
10 wanneer ik op een zwak moment nog eens toegeef aan het
hergroeperingsbevel.
BRI&AN.

Met open deuren

H o e de u n iv e rs ite it m e t h a a r k e n n is o m g aat

Vanuit de overheid wordt reeds jaren gehamerd op een grotere
zelffinanciering van de universiteiten: als subsidies niet meer voldoende
blijken, moet de universiteit maar ze lf voor inkomsten zorgen. Wetenschappelijk onderzoek kan gevaloriseerd worden in commerciële bedrijfjes (spin-offs)en kennis kan worden beschermd met patenten,... Tot
hier de theorie.
Aan de RUG werden tot nu toe weinig octrooien genomen. Rector Jacques
Willems geeft hiervoor drie redenen op.
Vooreerst zijn universiteiten eigenlijk open
instellingen waarbij wat onderzoek betreft
één van de belangrijkste kenmerken het vrij

verkeer van kennis is. Het aantal wetenschappelijke publicaties bepaalt immers in
grote mate het prestige van professoren.
Nochtans blijkt dit geen obstakel voor de
KUL die met hun octrooibeleid al veel
verder staan. “Het is zo dat wij misschien

onze kennis te gemakkelijk verspreiden
zonder het te commercialiseren. Dit is niet
enkel typisch voor een academisch milieu
maar ook een Gents fenomeen.” dixit rector
Willems. Dat Gents fenomeen heeft niet
alleen slechte gevolgen zoals het voorlopig
eerder zeldzame geval professor Hubert
Ooghe (Vakgroep Bedrijfsfinanciering)
bewijst. Die geeft in zijn cursus toe bepaalde up-to-date bedrijfseconomische
modellen niet te kunnen doceren omdat
‘deze modellen door de informatie-leverancier NV Graydon worden toegepast in
het kader van een exclusief licentiecontract’.

Het zou hier om vele miljoenen gaan en de
studenten zijn blij dat er toch een paar
bladzijden wegvallen. Ten tweede kost het
nemen van octrooien heel wat geld. Zo
bevestigt academische beheerder Robert
Hoogewijs dat er al heel wat miljoenen
werden uitgegeven zonder dat deze veel
hebben opgebracht. Men is dus verplicht
enigszins selectief tewerk te gaan. Ten derde
is het niet altijd duidelijk wie de eigenaar is
van het octrooi. Binnen de VLIR (VLaamse
Interuniversitaire Raad) en de overheid
wordt voor dit juridisch probleem nog steeds
naar een oplossing gezocht waarbij waarschijnlijk de universiteit eigenaar zal worden met een billijke verdeling van de opbrengsten tussen uitvinder en instelling.

Spectaculair voorbeeld in deze hele
problematiek is het spin-off bedrijf PGS
(Plant Genetic Systems). Het ACOD beweert dat de RUG bij de verkoop van PGS
aan een Duitse multinational (zie Schamper 343) een paar miljard zou misgelopen
zijn door het hanteren van een verkeerde
strategie en octrooibeleid. Hoogewijs brengt
echter aan dat hoewel er geen rechstreekse
opbrengst is, er toch gedurende jaren personeelsleden uit de werkgroep van Mark
Van Montagu door PGS werden betaald.
Ook dient men het geval PGS te kaderen in
de geest van een twintigtal jaren geleden
waar toen nog geen sprake was van spinoffs,... Dit alles heeft te maken met de derde
functie van de unief, met name de dienst-

verlening (naast onderwijs en onderzoek),
die de laatste jaren veel explicieter aan bod
komt. Daarom kwam er in 1995 een decreet
waarin een volledig hoofdstuk wordt gewijd aan deelname in spin-offbedrijven.
Rector Willems bevestigt dan ook dat Gent
intussen gestart is met een volwaardig
octrooibeleid, wat de kloof met Leuven
moet verkleinen. De inkomsten van het
voorbije jaar tonen immers een wanverhouding van 15 miljoen voor Leuven tegenover 100.000 franken voorGent! “Maar
ik hoor niemand zeggen,” betoogt Hoogewijs, ”dat valorisatie van onderzoek nu de
topic moet worden. Fundamenteel onderzoek blijft één van de basiselementen van
de universiteit.”
^ . . . . ...
Devi & Maak

Studenten en strips

S trip b ib lio th e k e n aan d e RU G

Twee (of eigenlijk drie) faculteitskringen en drie homes beschikken
overeen eigen stripbibliotheek. De stripbibs van de kringen staan open
vooralle RUG-studenten , deze van de homes zweren bij eigen volk eerst.
Hieronder vindt je hun identiteitskaarten.
VI K (Vlaamse Landbouwkundige Kring)
Waar: het paviljoentje (campus boerekot
Coupure Links)
Wanneer: elke weekdag van 12 u 30 tot 14
u 00, gesloten tijdens de examens (januari
en juni)
Lidgeld: 100 BEF voor VLK-leden, 150
BEF voor niet-VLK-leden
Leengeld per strip: 5 BEF voor gewone
strips, 10 BEF voor strips met harde kaft
Collectie: ± 3.500 strips
Ontleningstermijn: 1 week, nadien 5 BEF
per dag en per strip boete
VTK (Vlaamse Technische Kring)
Waar: Plateau, hoofdingang, gang naar
rechts tot op het einde, naar links, één van
de lokaaltjes op uw linkerkant.
Wanneer: ma-vrij: 12-14/ ma-do: 17-18,
tijdens de examens tweemaal per week.
Lidgeld: geen

Lezersgrief:
Limburgers zijn
NIET dom

Als informatief studentenblad vinden jullie het waarschijnlijk nodig om in
de rubriek Kort op ‘ironische wijze,
overgoten met een sarcastisch sausje’ de
clichématige, kortzichtige gedachte te
bevestigen dat Limburgers dom zijn
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Leengeld per strip: VTK én VRG-leden:
gratis, anderen betalen 5 BEF voor gewone
strips en 10 BEF voor harde kaften en dure
strips. Men kan ook een klantenkaart aanschaffen.
Collectie: ± 2000
Ontleningstermijn: 1 week, nadien 5 BEF
per dag en per strip
Home Astrid
Waar: Kamer 414
Wanneer: ma-do: 18u30-19u30, tijdens de
examens eenmaal per week.
Lidgeld: 50BEF (enkel homebewoners !)
Leengeld per strip: 2 BEF per dag.
Collectie: t l 000
Ontleningstermijn: na 14 dagen krijg je
een waarschuwing en na 3 weken boete a
rato van 100 BEF per week.
Home Boudewijn
Waar: bijkeuken, 7de verdiep
(Schamper 346) en nu ook nog onverstaanbaar (Schamper 347).
Limburgers zijn meer bescheiden,
opener en eerlijker dan de rest van de
Belgische bevolking. Maar dommer? Ze
hebben gewoon minder die ziekelijke drang
om dingen te bereiken die niet binnen hun
bereik liggen. Met andere woorden: ze zijn
sneller tevreden (wat door sommige mensen gelijk wordt gesteld met naïviteit). Als
iedereen daar een voorbeeld aan zou nemen, stonden nu misschien minder ver-

Wanneer: ma-do: 20-21, tijdens examens
kinnekloppen.
Lidgeld: geen. (enkel homeingezetenen !)
Leengeld per strip: 2 BEF voor gewone
strips en 5BEF voor harde kaften per dag.
Collectie: ± 1700
Ontleningstermijn: zolang je maar wil,
zolang je maar betaalt aan 2 BEF per dag.
Toch opgelet, menig Home Boudewijnstudent ging onbewust maar gestaag op
dergelijke manier z’n eerste faillisement
tegemoet.
Home Fabiola
Waar: gelijkvloers.
Wanneer: ma-do: 19-20u, tijdens de examens enkel op maandag en donderdag.
Lidgeld: geen ( enkel voor de homes
Fabiola, Vermeylen, Heymans !)
Leengeld per strip: 2 BEF voor gewone
strips en 5 BEF voor dure strips per dag dat
de bib geopend is (weekendvoordeel!).
Collectie: ± 3000
Ontleningstermijn: een week, boetetarief
onbekend en moetje zelf maar uitproberen.
stenario: DDT
tekeningen: BRI&AN
uitgeverij Schamper
keerde mensen op verkeerde plaatsen.
Bovendien is Limburgs dialect net zo
onverstaanbaar als ieder ander. Dat eeuwig doordrammen getuigt toch wel van
zeer slechte humor. Als ik meer dan 100
keer dezelfde grap vertel, blijven jullie
dan ook lachen?
Liesbeth Driesen, Neerpelt (Limburg)

nvdr: Ken je die van die twee
Limburgers in West-Vlaanderen?

Gent (be)leeft voor tweede maal

D e w e re ld r o n d in 1 2 za le n

• Duid alvast zaterdag 29 maart met rode stip aan in uw agenda, want

op die dag vindt in Gent het tweede Belgische wereldmuziekcongres
plaats. De eerste editie in ‘95 was zeer succesvol, met meer dan tweeduizend gegadigden die de concerten in een zevental Gentse zalen en cafés
jifjwoonden .
Vooraleer ‘s avonds het startschot
voor dit multiculturele festijn wordt gegeven, kan men overdag vanaf 10 uur het
eigenlijke congresgedeelte in de Gele Zaal
en de Mercator Hogeschool gratis bijwonen. Dit congres richt zich tot eender wie in
België die betrokken is bij werelmuziek

Grupo Bacon

(muzikanten, festival- en concertorganisaties, platenfirma’s, pers, NGO’s, migrantenorganisatoren, muziekleraren, wetenschappers en luisteraars). Koude pap voor de
student van Gent zou u zo denken, ware het
niet dat de behandelde onderwerpen op het
congres onderstreept worden door live-optredens van in België
verblijvende wereldmuziekartiesten. Dit
aperitief wordt u aangeboden in de Gele
Zaal door de volgende
formaties: Di Muzikantn (Jiddische muziek), To M eraki
(Epirotische muziek,
is een landstreek van Griekenland), Miary Lepeira
(muziek uit Madagas-

car), Kungu Laziamu (Zaïrese griot) en
N’Faly Kouyaté & Dunyakan (kora). Aansluitend wordt u om 18 uur getracteerd op
een dem onstratie salsadansen in de
Baudelokapel en Afrikaanse percussie in
het Vleeshuis.

Onbekend is onbemind
Het avondluik richt zich tot het grote
publiek. Het is onmogelijk om alles te zien,
je zal hoedanook een keuze moeten maken.
Niet minder dan vijfentwintig (25!) acts
zullen zich die avond presenteren in twaalf
zalen en cafés. Omdat bij de eerste editie
alle locaties propvol zaten zijn er deze keer
drie zalen met een grotere capaciteit voorzien: de Baudelokapel, het Conservatorium
en het Vleeshuis. Het Vleeshuis staat helemaal in het teken van de Zaïrese muziek
(die sterk vertegenwoordigd is in deze editie) en in het Conservatorium komt het wat
ernstiger werk aan bod. De meeste van de
aantredende groepen verblijven in België,
op enkele uitzonderingen na die in Nederland en Frankrijk wonen. Het selectiecriterium was dat deze groepen binnen een
straal van driehonderd kilometer rond Gent

P ro g a m m a -o v e rz ic h t
10-17 uur

Congresgedeelte met beurs, lezingen, debatten en
live-presentaties (zie boven).

18 uur

Demonstratie salsadansen - Baudelokapel
Demonstratie Afrikaanse percussie - Vleeshuis

19 uur

Zahawa Seewald & Psanim - jiddisch - Conservatorium*
Hua Xia & Liling Huang - traditionele Chinese
muziek - Burgcentrum*
Anna Martyrosion - Armeense volksmuziek Vredeshuis*

20 uur

Lameirinhas Brothers feat. Leonardo Amuedo
- Portugees/Uruguyaans trio - Baudelokapel
Baruti Trio @ 4 - afro-rumbafolk - Vleeshuis
Lilian Vieira Trio - samba/bossa nova - Lakenmetershuis*
Acha - Turks/Indiase/Latij ns-Amerikaanse fusion
- ABVV/zaal Anseele*
Shura Lipovsky & Bart Lelivelt - theaterprogamma ‘Buiten Eden’ - Rode Pomp*

21.30 uur

Blakapar - akoestische rumba & humor - Vleeshuis
Abdelli - kabylische muziek - Conservatorium*

Welnere - Peulhmuziek - Charlatan
Sahnez - arabo-espagnol - Trefpunt*
Habib Guerroumi - Marokkaanse muziek - Burgcentrum*
Shura Lipovsky & Hapilpel - Jeminitisch-joodse
en Sefardische muziek - Rode Pomp*
Ensemble Safwat Sabri - klassieke muziek uit het
Midden-Oosten - Vredeshuis*

22.30 uur

Cuentos Flamencos - flamenco - Baudelokapel
Les Grands Maquisards - afrorumba - Vleeshuis
Grupo Bacan - samba/funk - Magazijn
Bekir Sahbaz & Co. - Turkse muziek - ABVV/zaal
Anseele*
Pierrot Ghandi - afro-funkjazz - Damberd

24 uur

Saoco - salsa, merengue, son, guajira e.d. Baudelokapel
Formule 1 - soukous - Vleeshuis
Jefira - mediterane muziek - ABVV/zaal Anseele*
Luthomania - luit-trio - Conservatorium*
Likalo - Afrikaanse percussie - Trefpunt
Bij de met * aangeduide concerten sluiten de
deuren onherroepelijk eens het concert is begonnen. Bij de
andere concerten kan wie in het bezit is van een toegangskaart vrij in en uit gaan

Adressen
G ek Zaal
Nonnemeersstraat 26
Baudelokapel
- Ottogracht
Vleeshuis
«Groentemarkt
Lakenme ter shuis
- Vrijdagsmarkt
Magazijn
- Penitentenstraat 24
ABVV/zaal Anseele
- Vrijdagsmarkt 9
Conservatorium
« Hoogpoort 64
Damberd
« Korenmarkt 19
Charlatan
» Vlasmarkt9
Trefpunt
- Bij St. Jacobs 18
Burgcentrum
- Burgstraat 24
Rode Pomp
- Tussen ‘i Pas 3
Vredeshuis
• St. Margrieiestraat 9

wonen. Zo ziet u maar, de wereld is een
klein dorp geworden en wie weet leert u uw
geburen nu eindelijk eens kennen. Niet alle
genres zijn vertegenwoordigd maar toch is
het aanbod overweldigend: Jiddische muziek, Turkse en Marokkaanse muziek, salsa,
Zaïrese soukous, klassieke Chinese muziek, flamenco, muziek van de Peulh uit
Senegal, enzovoort, enzoverder...(zie progamma). Wie hier zijn gading niet vindt,
vindt die nergens. Voor de prijs moet men
het ook al niet laten.
Elk van deze concerten kan bezocht
worden met één enkele passe-partout die
driehonderd frank kost en verkrijgbaar is in
FNAC, Music Mania en Vynilla. Op de
avond zelf kan men voor deze passe-partout terecht aan de ingang van het Conservatorium, de Baudelokapel en het Vleeshuis.
Tip van nonkel KilL: koop uw tickets in
voorverkoop, want de avond zelf vliegen ze
als zoete broodjes de deur uit. De eerste
editie was na enkele uren, op de avond zelf
weliswaar, compleet uitverkocht.
Deze keer zal het wel niet zo’n vaart
lopen, de organisatoren hebben er namelijk

Habib Guerroumi
voor gezorgd dat het aantal passe-partouts
tot tweeduizend vijfhonderd eenheden kon
worden opgetrokken. Doch, men weet maar
nooit. Een gewaarschuwd(e) man/vrouw
heeft geen boodschap aan de volgende tele-

foonnummers. Voor verdere info: tel. 09/
265.98.28 (Intercultureel Ontmoetingscentrum) of tel. 09/377.93.94 (De Media,
Eeklo).
M o’KilL

Twinillusion
Gentse ‘le tte rtre tte rs 7in B rugge
Enkele taalfanaten ontmoeten elkaar aan de universiteit, belegeren
4ie01fde universiteit aanvankelijk m et papieren dichtregels en organiseren nu een literaire performance in Brugge.
Toen het academiejaar zes maanden
geleden van start ging, leek Germania, het
praesidium van de richting Germaanse Talen, doodgebloed. De praesidumleden van
vorig jaar waren ofwel afgestudeerd, ofwel
verdwenen. Om de nieuwe schare eerstejaarsstudenten toch op te vangen, werd in
allerijl een schaduw-praesidium opgericht.
Dit praesidium organiseerde enkele activiteiten maar het wou in geen geval een
concurrent van Germania worden. Het enige
doel van de hele onderneming was studenten aansporen en oproepen om Germania
nieuw leven in te blazen. Zodra het
praesidium terug op haar poten stond, hield
Schaduw het dan ook voor bekeken. Hun
opdracht was volbracht. Maar door hun
ludieke acties in de Blandijn trokken ze niet
alleen de aandacht van mogelijke praesidiumleden, ook andere studenten voelden
zich aangesproken. Een groepje studenten
reageerde vooral op de slogans, verzen en
woordspelletjes van Schaduw die de valven wekenlang onveilig maakten. Zij gingen een tijdlang in het offensief met andere
schrijfsels, taalspelletjes en grappige uitlatingen.
Na een tijdje begon dit te vervelen en
enkele mensen uit de ‘anti-Schaduw-beweging’ begonnen samen gedichten te schrijven, meer nog ze besloten een collectief op
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te richten. Omdat het oprichten van een
collectief volgens hen een illusie is, gaven
ze het de naam Twinillusion’ mee. Een
dubbele illusie van de werkelijkheid, de
schemerzone tussen werkelijkheid en schijn
waarin ze zichzelf situeren. Twee mensen
uit het collectief, Pieter en Denis namen
deel aan de Tweedaagse van het Experimenteel Probeersel in Oostende. Dit beviel
hen en wat later werden ze uitgenodigd om
deel te nemen aan ‘Het Venijnig Gebroed’
in De Cactus in Brugge. Dit initiatief werd
keer op keer uitgesteld en Collectief
Twinillusion besloot niet langer te wachten
en zelf een literaire performance te organiseren. Omdat er in hun geboortestad B rugge
nooit iets gebeurd, opteerden Pieter en Denis
om het daar te organiseren. Hun voorstelling wordt geen doordeweekse literaire
avond maar een allegaartje van poëzie,
proza en muziek. Naast de Bruggelingen
Pieter en Denis staan de Gentse ‘letterfretters’ -zoals ze zichzelf noemen- Jeroen
Vermeersch, Lévi, Bart Stolle en Hendrik
Braet op de planken. Ook Frederik Lucien
De Laere (organisator van Het Venijnig
Gebroed) en de jongeren van Ontroerend
Goed (zie Schamper 347) lezen voor uit
eigen dichtwerk. Steven Sanders, jong
prozaschrijver en winnaar van de wedstrijd
scenario-schrijven georganiseerd door

Filmnet, pikt fragmenten uit zijn eigen
manuscript en geeft ons zo een voorsmaakje
van zijn toekomstig boek. De muzikale
omlijsting wordt verzorgd door Osmose,
een groepje van het Brugse label Studio
Muscle (het label van groepjes zoals Wio,
Gush, Ed-nolbud, Autopilot,...). Het decor werd mede gecreëerd door Line, een
jonge beeldhouwster uit het Brugse. In haar
beeldhouwwerk staat het menselijk lichaam
centraal, “de meest perfecte machine die
ooit is gemaakt”, aldus Line. De hele
performance is met een nodige dosis humor
te bekijken in De Kelk, Langestraat 69,
Brugge. Op 21 maart, om 19u.30 stipt.
KV
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Meer info: Lévi Maaltebruggestraat 15A, 9000 Gent.

e e u w ig e s t ilt e

eeuwige stilte
enmorgen ben ik dood
nooit meer ochtend
nooit meer avond
slechts dat ene ogenblik van
eeuwige stilte
bijjou alleen voél ik me groot
Jtocfcy Afeten
2 e k a n B io -In g e n te u r

De poëzie in de mens

D e rd e p ro d u c tie van K a te lijn e D am en

Vorig seizoen was Katelijne Damen en haar gezelschap voor het eerst
te gast in De Kopergietery met de dernière van ‘Spinnen kunt ge niet
opereren ’. Dit seizoen brengt ze de Belgische première van haar nieuwe
productie, Engelen.
Engelen is het verhaal van een aantal
mensen die elkaar ontm oeten in het
damestoilet van een megadiscotheek. Op
zich is dit al een merkwaardige locatie haardrogers naast de wasbak, gel te
verkrijgen aan de inkom, etc. - maar ook de
mensen zelf zijn op zijn zachtst gezegd
merkwaardig. Het zijn geen mannen en
geen vrouwen, hoewel de spelers allen
mannen zijn. “Ik had ook dames kunnen
uitkiezen voorde voorstelling maar ik wilde
geen enkele klasse, geslacht, leeftijd,
generatie beoordelen of veroordelen. Mijn
keuze van mannen was dus niet het
uitbeelden van travestieten maar wel van
‘wezens’”.

Puurheid

Het idee voor Engelen is zo’n twee
jaar geleden ontstaan. Dit werd dan verder
uitgewerkt door improvisatie en door de
acteurs. Er is een zekere wisselwerking. In
het stuk zal men tot de vaststelling komen

dat iemand veel imago’s, fagades heeft.
Eigenlijk zijn we nooit onszelf, we zijn niet
puur. Dan gebeurt er echter iets tijdens het
stuk en bemerken we puurheid, en bijgevolg
de poëzie in onszelf. “Deze voorstelling wil
ons duidelijk maken dat we allemaal mensen
zijn met onze eigen noden. We horen
allemaal hetzelfde maar voelen het anders
aan. Ook in de andere voorstellingen
probeerde ik dit duidelijk te maken: we zijn
allemaal mensen maar verschillen uiteindelijk niet zoveel van elkaar.”
Het stuk vraagt heel wat van de
spelers. Er is veel concentratie en energie
voor nodig. De voorstelling gaat over ons
denken, het is niet zomaar iets wat de spelers
‘doen’. Dit proberen we ook duidelijk te
maken aan het publiek. Het is geen
opeenstapeling van verschillende nummertjes.” De mannen zijn op zoek naar een
derde geslacht, ze willen wezens zijn.
Daarmee wil ik een atmosfeer creëren

waarbij de mensen zich afvragen: wat is
hier gaande?”
Melanie
Regie: Kateljjne Dainen
Met: Staf Da men, Covert Deploige,
Jan Steen, Frans Van der Aa, Frank
Dierens, e.a.
Een gebeuren in de damestoiletten
van een mega-dancing.
Wie 2 ijn de gebruikers van deze
oorden met hun hysteri sche-kwaadaardigejaloerse-beredeneerde uithalen en met hun
nestwarmte-zoete-liefdevolle-fri vole kleine
meisjes hartstochten?
Als de ziel van een man en de ziel
van een vrouw zich tesamen verenigen dan
vormt dat een Engel.

Schampergeeft lOvrijkaarten weg
voor een voorstelling naar keuze.
Kaartje naar Schamper. Voorstellingen: Belgische première: 20 maart
om 20 uur. Ook op vrijdag 21 en
zaterdag 22 maart, telkens om 20 uur
in de Kopergietery (Blekerijstraat 50,
09/2337000)

“Komt u hier dikwijls?”

In le id in g to t d e v e rs ie rk u n s t

Paul Jacobs is de man achter Radio 1-programma’s zoals ‘Het
Verm oeden’, ‘De Taalstrijd/De Perschefs’, ‘De toestand is hopeloos
maar niet ernstig’ en ‘Vriend en Vijand’. Hij schudde een tekst uitzijn
mouw rond relaties en de emotionele aardverschuivingen die er telkens
m ee gepaard gaan. Arca zette het stuk op de planken en het draagt de
klassieke openingszin ‘Komt u hier dikwijls?’ als titel.
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Met de opener ‘ken ik u van ergens?’
heeft u al iets minder kans om een blauwtje
te lopen. Want het kan. In opdracht van
Arca schreef Paul Jacobs een tekst rond
vertrouwen, ontrouw, sex, relaties, ‘nesteldrang’, ‘bindingsangst’ en de biologie die
hier aan de basis ligt. In ‘Komt u hier
dikwijls?’ gaat men aanvankelijk op zoek
naar de beste openingszinnen. Bot vangen
is moeilijk, maar iemand aan de haak slaan
is zo mogelijk nog moeilijker. Of althans
wat erop volgt: de moeizame ontwikkeling
van de relatie. Het ogenblik waarop de
schellen van de ogen vallen, het moment
waarop de eerste ruzies ontstaan en de
charmante foutjes irritante onhebbelijk-

heden worden. Het punt waarop de relatie
struikelt over de fundamentele (biologische?) tegenstelling tussen het mannelijke
‘er dan maar mee stoppen’ en het vrouwelijke ‘hoe gaan we verder?’.
De voorstelling bestaat uit twee
delen. Het deel voor de pauze is opgevat als
een intieme literaire avond: de acteurs lezen
voor op zolder.
Na de pauze wordt dezelfde tekst
gespeeld in de grote zaal. Regisseur en
acteurs interpreteren Jacobs’ stuk op een
heel eigen manier. Uitvergrote karikaturen
spuien de dialogen en zorgen zo voor een bijwijlen scherpe, dan weer ludiekeinterpretatie van de tekst. Het feit dat de

dialogen in het tweede deel samenvallen
met de tekst voorgelezen tijdens het eerste
deel, creëert boeiende parallellen. De
interpretaties van auteur en toeschouwer,
die overheersen voor de pauze, worden
geconfrontreerd met het grootse totaalspektakel dat Bart Verschaeve en Hugo Van
Laere opzetten na de pauze. Flitsende actie
en sterk acteerwerk zorgen ervoor dat elke
zin ter plaatse opnieuw verzonnen lijkt. Net
omdat elke zin bekend in de oren klinkt,
wordt er nooit onopgemerkt een nieuwe
dimensie aan opgehangen. Koen Boogaerts, Hilde Breda, Nathalie Dervaux
en Frank Hofmans transformeren stereotiepe, zeer herkenbare personages tot
driedimensionale wezens van vlees en
bloed. D ikw ijls grappig, regelm atig
hilarisch en af en toe bloedserieus.
KV

Speeldata: elke dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag tot 19 april,
telkens om 20u. in Area. Tel.:
225.18.60 o f 225.01.86.

Lone S ta r

risch te noemen en zou verplichte leerstof
moeten worden voor elke aspirant-filmmaker. (Studio Skoop)
DDT

Amerikaanse film van John
Sayles met onder andere Chris
Cooper, Elizabeth Pena, Joe Mortottf Ron Canada, Kris Kristofferson.
Dat Amerika naast Coca-Cola, Mac
Donalds, Budweiser, cheerleaders en
Ronald Reagan ook nog goede producten te
bieden heeft, bewijst John Sayles met dit
pareltje van filmmakerij. Een ijzersterk scenario, intelligente dialogen, goede acteurs
en prachtige beelden. Meer moet dat niet
zijn.
In Rio County, een grensstadje tussen Texas en Mexico, wordt het gebeente
gevonden van Charley Wade, de corrupte
sherif die het plaatsje decennia geleden in
een verstikkende greep van omkoperij en
willekeur hield. De jonge sherif Sam Deeds
gaat op zoek naar het verhaal achter de
moord. Hij komt terecht in een kluwen van
racisme, illegalen, reputaties en geheimdoenerij. John Deeds, Sam’s vaderen voorganger, wordt in het stadje ongeveer als een
heilige vereerd nadat die Charley Wade uit
Rio County heeft gejaagd. Alle elementen
van de moord wijzen in zijn richting...
De vele subplots zouden bij een minder begaafd scenarist al vlug kunnen leiden
tot chaos. In Lone Star zorgen ze voor een
onuitputtelijke rijkdom en zorgen ze ervoor
dat de film geen seconde aan ritme en
spankracht verliest. Van de verschillende
verhaallijnen wordt op een zeer verfijnde
maniereen kleurrijk weefsel gemaakt. John
Sayles kon van dit verhaal een klassieke
western, een melodrama, een messcherpe
aanklacht tegen racisme of een maatschappijkritisch epos maken. Hij slaagt er echter
in een perfect evenwicht te vinden tussen al
deze genres en levert ons een film die niet
zo gemakkelijk in één of ander vakje te
stoppen valt. Bovendien bewijst John Sayles
dat hij een meester is in zijn vak door de
vele flashbacks perfect te integreren in het
verhaal. De manier waarop hij de link legt
tussen heden en verleden is nu al legenda-

F ie rc e C re a tu re s
Film van Robert Young met
Jbhn Cleese, Jamie Lee Curtis,
Kevin Kline en M ichael Palin

M a tild a
Film naar ‘Matilda yvan Roald
B ahl met Mara Wilson, Danny
DeVito, Rhea Pearlman, Embeth
Davidtz, Pam Ferris,...
Matilda mag dan wel een jeugdfilm
zijn, maar zal toch bij menig ‘volwassen’
kijker op de lachspieren gaan werken.
Matilda is het dochtertje van het gezin
Woodworm : vader Woodworm (DeVito)
is een louche autohandelaar wiens enige
interesse bestaat uit zoveel mogelijk geld
binnen te rijven; moeder Woodworm vult
haar dagen met bingo-spelen. Matilda vindt
haar plaats niet binnen dit bescheiden huishouden -zo neemt ze niet deel aan het
dagelijkse familie ritueel: TV-kijken - en
zoek haar heil in boeken. Op haar vier jaar
verslindt ze karrevrachten boeken. Onbegrepen als ze is, is het kleine meisje dan ook
zeer blij wanneer ze uiteindelijk naar school
mag. Hier ontdekt Matilda haar krachten en
leert ze vrienden én vijanden kennen. De
directrice van de school, Trunchbull, is
immers een flink uit de kluiten gewassen sorry voor het taalgebruik - manwijf, voorzien van zweep, met een overdreven gevoel
voor discipline en een voorliefde voor kogelstoten, speerw erpen en ham er/kindslingeren. Kinderen zijn volgens haar stinkende, etterende lilliputters die beter nooit
waren geboren. Met de vriendschap van
Miss Honey, de lerares, en dankzij haar
m agische krachten, b eslu it M atilda
Trunchbull een lesje te leren.
Een redelijk simpel verhaal, grappig
verfilmd en vrolijk, maar Roald Dahl blijft
toch op zijn best in boek vorm. (Sp/imjt)
5.

Cleese speelt in deze film Rollo Lee
die werkt voor Rod McCain (Kevin Kline),
een genadeloze Nieuw-Zeelandse mediamagnaat. De film is een equal en geen
sequel van A Fish Called Wanda. McCain
regeert met ijzeren hand over Octupus Inc.
en heeft zopas de Londense Marwood Zoo
aan zijn bezittingen toegevoegd. Lee krijgt
de opdracht om de zaak winstgevend te
maken.
De taktieken van de nieuwe directeur zijn eenvoudig: omdat mensen verzot
zijn op geweld, mogen er in de zoo alleen
maar agressieve dieren verblijven (vandaar
de titel). In iedere kooi moet er een gevaarlijk beest te zien zijn, de brave diertjes
moeten er dus uit. Het spreekt voor zich dat
de oppassers het daar niet mee eens zijn en
alles doen om de plannen van Rollo Lee te
dwarsbomen.
Er komen ook twee kapers op de
kust: Willa Weston (Jamie Lee Curtis) en
Vince McCain (opnieuw de rol van Kevin
Kline) die de poten vanonder Lee’s stoel
willen zagen.
Het komt nogal traag op gang maar
vanaf het ogenblik dat Lee er een zootje van
maakt, barsten de humor en de talloze misverstanden los. Cleese maakt daarbij van
Lee een onhandige, goedhartige neuroot:
een kruising van Basil Fawlty en de advocaat in A Fish Called Wanda. Fierce
Creatures haalt niet het niveau van zijn
voorganger, nochtans een film die de meeste
mensen zich als beter herinneren dan hij
eigenlijk was. Er wordt immers een beroep
gedaan op nodeloze verwikkelingen om de
aandacht vast te houden. De beste scènes
steunen op de talenten van de hoofdvertolkers terwijl de film vakkundig een
aantal Britse humorklassiekers zoals Benny
Hill, Monty Python, Fawlty Towers en
Blackadder aan bod laat komen. (Decascoop)
Melanie

F K a le n d e r
woensdag 19 maart
WINA
Ftiif,:Twieoo
'
VGesK
Zwanezangcantus, Salamander
Germania
Filmnamiddag, Blandijn
OAK
Fuif, Sioux
donderdag 20 maart
Politeia ; • Verkiezingsfuif, Tequila
vry dag 21 maart
VEK
Galabal
maandag 24 maart
VLAM
. Scheldorado, Temeuzen
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dinsdag 25 m aart; :
VTK
VTK-show ’97, DC-Ledeberg (tot 27-3)
;;i Black Space, Vooruit
Politeia
woensdag 26 maart
Politeia
Cantus, Pere T otale:
OAK
Kaas- en wijnavond, *t oud Yzer
VLK
Paasrock, Vooruit
, donderdag 27 maart
Chemica
Cantus en fuif, Tequila •
vrijdag 28 maart
KK
Iji: Griekse avond en fuif, Cocteau
Hilok
Galabal, Drie kortingen, Merelbeke
VTK
General Assembly BEST, De Haan (tot 5-4)
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Tentoonstellingen-Toneel-Festiva/s
*John Zorns Tzadik Festival, Vooruit 18-19 m aart, 20u
*W ereidm uziekcongres m e t m eer dan 25 acts!, 29 m aart, zie O orsm eerp20
*Lunchgesprekken RUG Centrum voor Genderstudies, Rozier44, 24-26 m aart, i2 u
*Arca 'Kom t u h ie r dikwijls?', iedere d ie n d o to tza , telkens om 20u
*De Fontein 'Baron von M unchhausen '

i-6 april, telkens om !4u30

i

*Saint-Patricksweek, H et Koetshuis, H oo gpoort 58, van 78 to t 2 i m a a rt

n

*NTG 'C asanova's thuisreis', woe to t d i van i 9 m a a rt to t 72 april, telkens om 20u
*'Design en id e n tite it A specten van Europees.' J.Breydeistraat 5, to t 2 5 m e i
*W itteZaai 'U nbuiit Unbuiid', Posteernestraat, to t2 2 m a a rt
*Cie. De Koe 8cH etZuidelijk Toneel 'Lucifer', 2-5 april, Vooruit, 20u
*De T ijd'D aar h e t som tijds logisch is', 73-75m aart, Vooruit, 20u

vrijdag 14 maart

R ode P om p

Z a n g : R u s s is c h e lie d e r e n e n a r ia 's

G e le Z a a l

D e m o c ra z y

F in a le O o s tv la a m s R o c k c o n c o u r s

S te v e P o tts Q u a r t e t 2 0 u 3 0

zondag 23 maart

zaterdag 15 maart
R ode P om p

P ia n o : M a r ie P a r c h in a , 2 0 u 3 0

zondag 16 maart
D e W ild e Z e e

T a c o n , 15 u , g r a tis !

T r e fp u n t

W ille m V e r m a n d e r e , 21 u

B ru g

In fo k e u k e n 'W e r e ld s y s te e m - a n a r c h is m e ', 1 9 u

g r a tis !

R ode P om p

S c h u b e r tia d e : Z e g e r V a n d e r s te n e & A ts u k o

F ilm - P la te a u

A n t o n io d a s M o rte s , 2 0 u

Logos

F ra n k lin C o x , 2 0 u

O k a d a , 20 u30

M a g a z ijn

D e L e g e n d e , 2 3 u , g r a tis !

B ru g

V id e o 'D e M a k h n o v tc h in a ', 1 9 u

donderdag 20 maart
J o L e m a ir e , 2 0 u

D e d o lfijn tje s ,

B ru g

In fo k e u k e n 'D e s ta d is v a n o n s ', 19 u

21 u , g r a tis !

V o o r u it C o n c e r t : A x e lle R e d

V o o r u it

F u k k e d u k v s . D u ll S c h ic k s a ll, 2 0 u

V o o r u it

D a n s : T h ie rry D e M e y 'R o s a s d a n s t R o s a s ', 2 2 u 3 0

F ilm - P la te a u

D e B a lla d e v a n N a r a y a m a , 2 0 u

F ac. R e ch t

In fo : J u r id is c h F ra n s e n D u its , 1 4 u t o t 17 u 3 0

Logos

P ie t V a n B o c k s ta l & A n n ie L a v o is ie r, 2 0 u

donderdag 27 maart
S a r y r ic o n , 2 0 u

G e le Z a a l

Q - Q 2 + R o m a in B is s c h o ff, 2 0 .3 0 u

V o o r u it

T h e D u k e Q u a r te t, 2 0 u

zaterdag 5 april
M a g a z ijn

V o o r u it

B a llr o o m S e s s io n s V o l. 5 , 2 2 u

V o o r u it

G u y C a s s ie rs 'H ir o s h im a M o n A m o u r ', 2 0 u

R ode P om p

P e n t a f o o n & Y u ri S e ro v , 2 0 u 3 0

S h o p lifte r , 2 3 u , g r a tis !

donderdag 10 april
Logos

zaterdag 22 maart
V o o r u it

T r e fp u n t

F ilm - P la te a u

vrijdag 21 maart

M a g a z ijn

P ia n o : Y u ri D id e n k o , 2 0 u 3 0

w oen sd ag 26 maart

w oen sd ag 19 maart

V o o r u it

M e r le & M a b le , 15 u , g r a tis !

R ode P om p

dinsdag 25 maart

dinsdag 18 maart

8 1/ 2 ( O tto e M e z z o )

C o n c e rt: T e x a s

D e W id e Z e e

m aan d ag 24 maart

m aan d ag 17 maart

F ilm - P la te a u

V o o r u it

K a rin d e F le y t, 2 0 u

D e P u ta M a d r e , 2 3 u , g r a tis !

dinsdag 15 april

G u y C a s s ie rs 'H ir o s h im a M o n A m o u r ', 2 0 u

V o o r u it

O c tu m , 2 0 u

IS ! GRATIS ! GRATIS ! GRATIS ! GR
Kopergietery

Schampers gulle hand. Wederom geven wij vrijkaarten
aan onze lezers. Voor Engelen, het nieuwe stuk van Kateiijne
Damen. Speelt op 20,21 en 22 maart in de Kopergietery
(Blekerijstraat 5 0 ,9 0 0 0 Gent). Briefje naar Schamper, S tPietersnieuwstraat 45, 9000 Gent. Meer info vindt u op p. 22.
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Logos

Vrijkaarten zijn er zoals steeds ook voor eklk concert in de
Logos Tetraeder, Bomastraat 26 in Gent. Dit keer kan u er
gratis in op 18 en 26 maart en op 10 april. Zie hierboven voor
meer info. Mooi kaartje naar Schamper, St. Pietersnieuwstraat
45, Gent en u vindt een vrijkaart in de bus.

3hl

