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O nbeschoft
e tte rtje !

Win een ceedee
Beste hoofdredacteur,

Uw auteur Nico Vandenabeele, naar 
mijn medewerkers mij vertellen een onbe-
schoft ettertje, heeft een pagina geschreven 
over een feestje binnen de uitgeverij F- 
Twee. We hebben het honderdste nummer 
van het maandblad Gent Universiteit ge-
maakt en daarom op eigen kosten 1.200 
jubileum -CD ’s aangemaakt. Duizend 
exemplaren werden verspreid via Super- 
club, af te halen zolang de voorraad strekte. 
Een succes, want op iets meer dan een 
weekend waren 1.000 stuks de deur uit. De 
overige 200 hebben we opgestuurd naar de 
VIPs, zoals de rector, de drukker en mijn 
schoonzus. Leuk idee, vond ikzelf.

Maar dat was zonder Nico V. gere-
kend: hij stapt te laat naar Superclub en 
maakt zich flink boos. Nico V., Redacteur 
en Journalist, krijgt geen CD!

Nico V. belt een nummer van Super-
club en een nummer van het rectoraat en 
komt tot zijn verbazing terecht bij mensen 
die van deze CD’s niet het fijne weten. 
Vreemd natuurlijk, want op Superclub wer-
ken niet meer dan 1.500 personeelsleden, 
op de RUG nauwelijks 6.000. Waarop hij 
naar de uitgeverij belt en ook daar iemand 
aan de lijn krijgt die niet van alle details op 
de hoogte is. Nico V. weet het nu wel zeker; 
hier loert een complot. Iedereen heeft een 
CD gekregen, en hij niet? X-files aan de 
RUG, schrijft hij. De sterreporter wordt 
lastig en begint mijn medewerkers af te 
snauwen. Twee tips. Eén: bel naar de juiste 
contactpersoon. Twee: een beetje manie-
ren is echt wel een job vereiste in de journa-
listiek.

Maar kom, omdat we nog altijd in 
feeststemming wezen, heb ik speciaal voor 
Nico V. een CD opzij gelegd, gesigneerd 
door de volledige redactie (behalve door 
Tom Wattez, die hem nog altijd een arro-
gant ettertje vindt). Hij mag het plaatje 
komen afhalen op de uitgeverij tijdens de 
werkuren. Dus deze keer, op tijd het bed 
uit!

Frank Goetmaeckers 
ex-hoofdredacteur Schamper 

uitgever F-Twee

Naschrift: Drie opmerkingen. 
Eén. Bij F-Twee wist Tom Wattez mij 
nochtans mee te delen dat de actie 
uitging van én betaald werd door 
Superclub, waarbij uw medewerker 
nog wist te vertellen: “In de uitgeverij 
gaat nu het grapje rond dat wij ge-

zorgd hebben voor het faillissement 
van Superclub. ” Ten tweede. Op het 
rectoraat van de RUG, de verantwoor-
delijke voor (Universiteit Gent’, zei 
men mij ook dat het de bedoeling was 
dat enkel abonnees de kans zouden 
krijgen een CD te winnen; en nu komt 
u mij vertellen dat reeds 200 CD’s 
exclusief gereserveerd werden voor 
de vips, waaronder u blijkbaar ook uw 
schoonzus rekent. Waarom kondigt u 
een actie aan dat er 1.200 CD’s te 
winnen zijn, als reeds 200 CD’s ach-
terovergedrukt worden ? Echt fair lijkt 
mij dat toch niet. Wij waren trouwens 
niet de enige die in de kou achterble-
ven: het was vooral na een aantal 
klachten van studenten dat wij op 
onderzoek uittrokken. Terecht blijk-
baar. En ten derde. Een onbeschoft, 
arrogant ettertje? U heeft gelijk: als 
iedereen zijn verantwoordelijkheid op 
een ander afschuift en dan ook nog 
eens met vage, ontwijkende antwoor-
den afkomt, dan word ik inderdaad 
pisnijdig.

Nico

Uiteraard nam ik de uitdaging aan 
om “mijn” CD a f te halen. Daarom 
presenteren wij in vruchtbare samen-
werking met F-Twee en het tijdschrift 
Universiteit Gent: Win 1 ceedee: The 
Best o f Festival Rock (met o.a. Iggy 
Pop, Skunk Anansie, Chemical 
Brothers en Arno). Stuur gewoon een 
briefje naar Schamper, Sint-Fieters- 
nieuwstraat 45, 9000 Gent, met het 
antwoord op de vraag: wie is hier het 
ettertje?

Geachte redactie,

Als oud-praeses van de Gentse NS V- 
afdeling heb ik de nodige bedenkingen bij 
de ‘lezersgrieven’ van Diederik Demuynck 
in Schamper 348. Hij grijpt in die lezers- 
brief een incident in het Vlaams Huis aan 
om af te rekenen met de Gentse NSV en

zowat elke beweging die hij er bij kan 
betrekken.

Over de incidenten zelf kan ik wei-
nig kwijt. Wie er niet bij was houdt beter 
zijn mond. Ik kan mij aan die regel houden. 
Het is trouwens aan het huidige NSV-be- 
stuur om daarop te antwoorden.

Maar er is meer. Dat het de NSV 
zwaar op de maag ligt dat we voor de 
zoveelste keer geweigerd zijn, en dat op 
dubieuze redenen (te weinig propaganda en 
‘niet democratisch genoeg’), is inderdaad 
schandalig. Dat de VNSU en de VUJO zich 
voor de kar van MLB, ALS en tutti quanti 
laten spannen is dat op zijn minst ook. Er 
zijn in het verleden genoeg voorbeelden 
van de ware aard van die groepen. Maar 
telkens is de NS V de gebeten hond die door 
verenigingen die zich Vlaams-nationaal 
denken te moeten noemen, om redenen van 
weldenkendheid, niet wordt verdedigd.

Het is verder flauwe kul dat de NSV 
de blanke superioriteit zou onderschrijven. 
Noch in de statuten, nog in eender welke 
officiële NS V-publikatie wordt dit gesteld. 
Wie dit wel zou doen, weet dat zijn plaats 
niet bij de NSV is, maar bij de camavals- 
clowns die iedere zaterdag voor de bede-
vaart Diksmuide de boel op stelten denken 
te moeten zetten. Wij staan trouwens achter 
iedere onafhankelijkheidsbeweging, of die 
nu ‘links’ is of ‘rechts’ .

Wat Mandela betreft: die slogans 
kunnen door iedereen die het wil op die 
muren gekladderd worden. Waarom zou-
den wij schrik moeten hebben om onze 
naam onder onze stellingen te zetten? En in 
al die jaren dat ik deze universiteit onveilig 
heb kunnen maken heb ik nooit die kreet 
ondertekend gezien. Demuynck houdt zijn 
wensen voor werkelijkheid. Wij wijzen 
Mandela af omdat hij inderdaad een mar-
xist is en geen nationalist. Mocht hij dat wel 
zijn dan zou hij snel merken dat van het 
huidige Zuid-Afrika weinig zou overblij-
ven door de afscheiding van de blanken en 
de Zulus. Men kan er ook niet langs dat het 
ANC in Zuid-Afrika bezig is om de Kaap-
provincie (een bastion van de Nationale 
Partij van De Klerk) en Kwazulu-Natal 
(Inkatha) te bevolken met medestanders. 
Een praktijk die rechtstreeks is overgeno-
men uit de Russificatie-politiek van Stalin. 
Niet toevallig was Joe Slovo, een van zijn 
dichtste vrienden, voorzitter van de KP in 
Zuid-Afrika en gekend als een KGB-agent. 
Voor de rest geldt de regel: wie zich af-
scheidt en een communistisch bestuur wil 
moet dat maar doen, maar laat de anderen er 
niet voor opdraaien.

Overigens erkennen wij wel de poli-
tieke banden met de blanke Afrikaners. Dat 
het apartheidsregime in zijn geheel fout is 
gelopen erkennen we, maar het grote prin-
cipe, de gescheiden ontwikkeling, lijkt ons 
consequent volksnationalistisch: ieder volk 
krijgt zijn eigen ontwikkeling. Maar de 
zogezegde ‘kleine apartheid’, met de pasjes-
wetten, is inderdaad onetisch. De blanken
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Editoriaal
Voor u ligt alweer de laatste Schamper van het seizoen. Wjf zijn 

immers ook maar.studentjes die van dit jaar nog iets willen maken. Maar 
dat betelf§§t niet dat Sve er hier ons voeten aan vegen. Integendeel, we 
gaan ejr nog eens; met de grove horstel doorheen, onderweg een paar 
heilige krotjes vande untef slopend.

- üb dit nummer vind je naast de vaste rubrieken ook een interview 
met mevrouw!; :|Van öngevalle, een pro-contra over de toekomst van 
Studentenhuis De Brug, eëh kritische kanttekening bij het verdwijnen 
van een aantal richtingen aan de unielede lancering van de studentserver* 
een nabeschouwing over de verkiezingen en over Dies Natatis en een 
alternatief overzicht van het academiejaar. En iets is niet wat het lijkt 
Bovendien gevenwe deze kcejr ;ijniëër {Bui 70 vrijkaarten weg. 20 voor 
Arca, 20 voor het Speeltheater, 10 voor de Gele Zaal en vijf voor elk 
concert in Logos. Wees er snel bij.

We hebfeen in elk geval ons best gedaan dit jaar, niet enkel 
inhoudelijk, maar ook vormelijk (nieuwe lay-out en logo) en op Internet 
(een compleet hernieuwde homepage). Toch kunnen er nog een aantal 
zaken verbeteren; zoals de communicatie biet de studentenverenigingen 
en de verdeling van Schamper over de universiteit Maar daar wordt 
volgend jaar zeker aan gewerkt.
l i i i  Dit is het laatste nummer en dat betekent ook dat u niet meer kan 
reageren op de inhoud van dit nummer. Schamper nr. 350 verschijnt pas 
in oktober, en dat is nog ver weg. Geen nood, ook hier biedt Internet de 
oplossing: via onze oniine lezersgrieven kunt u altijd reageren en kunnen 
wij u steeds van antwoord dienen, 

ylf; Laat u maar eens goed gaan.
Pastal Gaelkals 

Hoofdredacteur Schamper

hadden misschien ook beter een kleiner 
gebied genomen en zelf ingestaan voor de 
ontginning, maar de trek naar het zuiden 
door de Bantoe volkeren ( o.m. Xhosa’s en 
Zulu’s) was blijkbaar te sterk.

En ten slotte de perikelen rond de 
Vlaamse Beweging: vooreerst: het Vlaams 
Blok en de NSV zijn twee gescheiden ver-
enigingen. Wat de NSV zegt en denkt komt 
op de rekening van de NSV en moet de 
NSV dan maar op eigen kosten dekken. 
Nee vriend Demuynck, het Vlaams Blok 
steunt ons niet geldelijk, koopt voor ons 
geen huizen, en betaalt helemaal geen stu-
diebeurzen uit. Het zou misschien wel mak-
kelijk zijn, maar het is niet zo. Het Vlaams' 
Blok ‘inspireert’ de NSV dan ook niet om 
acties te voeren. De verdeeldheid binnen de 
NSV is waarschijnlijk ook niet meer dan 
een vertwijfelde poging om de NSV, na 
zwart maken en fysiek aanvallen, op een 
iets ‘subtielere’ wijze te raken. De krakers 
hebben het fysiek geprobeerd en zijn van 
een bijzonder kale reis thuis gekomen, uw 
woorden zijn ook niet meer dan woorden in 
de wind.

Helemaal belachelijk is de stelling 
dat de NSV niet meedoet met TAK. Als 
NSV’er heb ik driejaar lang geprotesteerd 
tegen de uitzending van ‘Exploration du 
Monde’. Als TAK een beroep op mij deed, 
konden ze er meestal vanuit gaan dat ik er 
was. Waarom NSV vandaag niet langer 
meedoet met TAK is een zaak tussen beide 
vereningingen. Dat NSV meedoet met 
Voorpost is maar normaal: Voorpost is ook 
een actiegroep en de meeste acties passen 
nog altijd in de taalstrijd, en dat vooral 
tegen het Engels in Vlaanderen. Voorpost 
extreem-rechts betitelen is hetzelde doen 
als Demuynck aanklaagt: een externe boks-
bal zoeken. Extreem-rechts lijkt vandaag te 
worden wat ‘ketter’ was een paarj aar terug: 
een verzamelnaam van vanalles en nog wat 
dat wel de huidige leidende klasse ver-
veeld. Om maar wat te zeggen: de sociaal- 
economische principes worden door ieder-
een als eerder ‘links’ aanzien. Dat is, voor 
wie ze kent natuurlijk.

En als volksnationalist (mag ik die 
titel dragen?) ben ik niet wars van extre-
misme, of beter radicaliteit. De NSV kan 
niet met alle stromingen samen werken, heel 
eenvoudig omdat de NSV uitgesproken 
principes verdedigd. Voor een onafhanke-
lijke Vlaamse staat in de Nederlanden, voor 
het gezin, tegen abortus en vooral voor een 
Vlaams Vlaanderen in alle facetten. En 
neen, daar slikken wij geen regel, geen 
woord of zelfs geen letter van in om iemand 
te paaien.

Tot slot, Diederik, nationalisme is 
geen misdaad, racisme en fascisme wel, 
volledig akkoord. Maar nationalisme i s geen 
lauwe bric a brac saus met wat progressieve 
kruiding en zeker geen basis om met eender 
welke stroming goede vriendjes te zijn. 
Wie dat beseft, en die kan progressief of 
conservatief zijn of eender wat, kan zich

gerust nationalist noemen. Nationalisme is 
immers geen vloermat.

Met de meeste hoogachting,

Geert Neirynck 
oud-praeses NSV-Gent

Jongsocialisten

In Schamper van vrijdag 28 februari 
wordt professor Koen Raes geïnterviewd 
over het Sienjaal. In een schets van politieke 
jongerenbewegingen beweert hij dat de 
jongsocialisten op sterven na dood zijn. Nu 
moeten we uiteraard niet proberen te 
verdoezelen dat de jongsocialisten ooit 
groter en meer in de media geweest zijn, 
maar toch is voorgaande stelling fout. De 
jongsocialisten sterven niet, wel integen-
deel, we groeien.

De voorbije twee jaar zijn er over 
heel Vlaanderen afdelingen en leden 
bijgekomen. In diezelfde periode hebben

we ook meer onze standpunten en eisen in 
de media naar voor kunnen brengen ( de 
kraakactie rond de Martinitoren in Brussel, 
de actie tegen de kernproeven van Frankrijk, 
de actie voor daklozen en bedelaars in 
Brussel...) zowel als jongsocialisten als in 
samenwerking met andere (demokratische) 
politieke jongerenbewegingen (SOS- 
demokratie). Het is ongetwijfeld zo dat 
jongeren zich moeilijker binden aan 
politieke jongerenorganisaties, maar ze 
doen het wel. Ik ben er trouwens van 
overtuigd dat er ook geïnteresseerden zijn 
onder de lezers van Schamper.

Aarzel dus niet en neem gerust 
contact met een jongsocialistenafdeling bij 
jou in de buurt (als je die niet weet zijn kan 
je bellen naar ons nationaal secretariaat: 
02/5132404) of aan de universiteit (loop 
eens binnen in het Studentenhuis De Brug 
voor meer info).

Bart Denys 
nationaal bureau van de 

jongsocialisten.
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den hond zijn klotenVan
, “Ikzelf studeer in Gent, het laatste jaar van een studierichting 

waarin ik niet meer geloof, aan een universiteit die ik belachelijk vind, 
en onderwezen door professoren wier belangrijkste kwaliteit is dat ze 
te;stom zijn voor een andere baan.”

(Tom Lanoye. Een slagerszoon met een brilletje. Bert Bakker. Antwerpen: 
1989 (7), p. 133.)

Lente ‘97. Terwijl U zich op de 
eerste terrassen in allerlei drank en lekkere 
wij ven/gasten smij t, de naderende examens 
met een frivool handgebaar wegwuivend 
als waren ze een stoet naderende Megane’ s, 
jaop zo’n moment staan wij eventjes stil bij 
het voorbije academiejaar. En we gaan er 
doorheen als een bulldozer van de Forges 
door een rijkswachtcordon. Een kritisch 
overzicht.

Het begon al in de vakantie bij de 
inschrijvingen. Bleek dat die eigenlijk maar 
een dekmantel waren om verse studentjes 
een protonkaart en een rekening bij de 
Generale Bank aan te smeren door ze eerst 
18.000 ballen te laten ophoesten. Democra-
tisering van het onderwijs: iederéén werd 
afgedreigd zijn/haar handtekening onder 
het lucratieve bankcontract te zetten.

Eén student vond het alvast wat 
minnetjes en was van plan zijn bankrekening 
te spekken met geld dat hij probeerde te 
stelen uit de VTK-kas. Hij deed dat echter 
met de nodige onhandigheid (hij zat dan 
ook in de Raad van Bestuur en in het 
Bestuurscollege) zodat zijn collega- 
presidiumleden hem betrapten.

Geld terug, maar weg Aga. Zo werd 
het lange verkiezingslont aangestoken, om 
pas onlangs tot ontploffing te komen. 
Onderweg plaste Peter Wuyts (student-lid 
van de verkiezingscommissie) zonder veel 
moeite het vuurtje uit wat voor de nodige 
vertraging zorgde.

Op het rectoraat hadden ze i nmiddels 
wel andere zorgen. Daar moest namelijk 
beslist worden welk streekeigen groen er 
op de nieuwe Campus Diergeneeskunde 
aangeplant moest worden (Elzen? Struik- 
rozen?). Op het reusachtige terrein ‘De 
Vurtzak’ in Merelbeke waren immers nog 
een paar taartpuntjes grond overgebleven 
tussen en rond de ruime parkings en die 
moesten tijdig bestruikt worden want zelfs 
Prins L aurent kwam bij de plechtige 
opening de kalveren een pootje geven 
(Treurwilgen? Klimop?).

Van den Bossche besliste om enkele 
richtingen aan de unief af te schaffen en die 
volledig over te hevelen naar de hogescho-
len. Nu konden de rectoraatbewoners eens

brief te schrijven naarde bevoegde minister 
(“in Brussel zeker?”, “is dat ‘Van den 
Bossche’ of ‘van Den Bossche’?”, “eh, 
‘Jean-Luc’ denk ik”). Zonder gevolg, 
natuurlijk (Zomereik? Winterpeen? Len- 
tesla? Herfstbladeren?).

Ondertussen raakte bekend dat ze 
het op het rectoraat beu waren. Beu met al 
die studenten, wel te verstaan. Individueel 
kunnen die alsnog moeilijk verwijderd 
worden, zo luidde een intern rapport, maar 
hun groeperingen, die kunnen wel eens 
grondig aangepakt worden. Met een excuus 
van hier tot in het Rekenhof (Zonne-
bloemen? Kruipkruid?) werd gedreigd dat 
alle verenigingen voortaan hun leden 
bekend zouden moeten maken. Na protest 
van enkele malafide studentenverenigingen 
werd besloten die eis te laten varen, in ruil 
voor 58 gram superskunk, het interessante 
naslagwerk “Streekeigen groen in Groot- 
Merelbeke” en de beknopte handleiding 
“Uw duistere vzw aan de RUG”.

Ach, de vzw’s: eerst geld stoppen in 
dure en exquise onderzoeksprojecten en er 
dan niet langer van kunnen profiteren. Stom 
hoor! Zeker maar geleerd voor schaliedek-
ker of tuinman (Bosanemoon? Weegbree?)!

Wat dóen die daar trouwens in dat 
rectoraat? Kleurenwiezen? Zich blauw 
smurfen op het Net? Het lijkt wel de trein 
der traagheid die nooit vertrekt. Een 
bureaucratische molen op een windstille 
zomerdag, een coureur zonder pedalen op 
een vals plat. Alles gaat er zó langzaam dat 
er nauwelijks nog iets beslist wordt. De 
nieuwe studentenhome? Is nog niet 
uitbesteed. Renovatie van de oude dan? 
Kan enkel tijdens de examens. Extra 
personeel en een vlottere bediening in de 
resto’s? Ja zeg, over 5 jaar is er toch een 
nieuw restaurant? Meer en snellere 
computers in de knooppunten? Ach 
waarom, in 2000 vergaat toch de wereld...

Niettemin werd er ook gevierd dit 
jaar. Niet alleen in Merelbeke, waar ijverige 
studenten ondertussen een eigen broodjes- 
service moesten opzetten omdat de 
studentenresto aldaar maar niet afraakt, 
maar ook in de Paddenhoek waar een privé- 
cinemazaaltje voor de universitaire elite

personeelstekort - duchtig verder gewerkt 
aan de informatisering van de biblio-
theekcatalogi. Ze mogen anders wel eerst 
de onbruikbare ‘libis-terminals’ vervangen 
vooraleer ze een dezer opgepikt worden 
door een schroothandelaar. Maar ach, 
openbaarheid van info, da’s toch niet zo 
belangrijk aan een universiteit. Waar zijn 
boeken trouwens nog voor nodig? In 2000 
zal de wereld...

Ondertussen diende er in Merelbeke 
al een zitmaaier gekocht te worden om het 
onkruid kort te houden. En ook in het aantal 
artsen, tandartsen en kinesisten zal er flink 
gesnoeid worden. Minister Colla is van 
mening dat er teveel zijn in België. De 
maatschappij is ziek, als je ’t mij vraagt.

Gezond en wel daarentegen waren 
de diverse groepen die gezwind het rectoraat 
kwamen bezetten. Eerst deden die van het 
Tekenlabo er hun ding uit protest tegen een 
zoveelste gedwongen verhuizing van het 
ene krot naar het andere. Dan kwamen de 
krakers langs om te protesteren dat ze uit 
alweer een ander krot van de unief werden 
gejaagd. Ook de kinesisten (een ander soort 
krakers) kwamen er hun ongenoegen 
verwoorden en ten slotte spuiden woord-
voerders van diverse verenigingen uit bijna- 
krot De Brug er hun grieven over de 
verplichte invoering van ledenlijsten. 
Vermeersch werd het allemaal te veel en 
hij trekt zich binnenkort dan ook terug in 
zijn landelijke villa in Wetteren; bepaald 
géén krot. Voor wanneer protest van de 
homestudenten? Of raken die niet meer 
langs de ijzeren hekkens?

Toch is het niet al kommer en kwel. 
In extremis bereikte het rectoraat - in overleg 
met de universitaire Plantentuin en Kamiel 
Spiessens- een plantenplan voor Merel-
beke. Het begrip ‘streekeigen groen’ werd 
wel zeer eng geïnterpreteerd zodat volgende 
planten er binnenkort hun wortels in de 
grond mogen poten: paardebloemen, 
koeieboleten, lam soor, w ilgekatjes, 
eendekroos en ganzevöet. De perken zullen 
vakkundig ingezaaid worden met honde- 
gras.

Na deze moeizame beslissing begaf 
het voltallige rectoraat zich zingend naar de 
Overpoort, klauterend over de puinhopen 
die ze dit jaar hebben achtergelaten. In de 
vorige Schamper verklaarde Vermeersch 
trots: “Ons systeem werkt nog altijd 
uitstekend”. Slaap zacht, meneer de vice- 
rector.

En u, waar was u dit jaar? Toch niet 
aan het blokken zeker: de wereld vergaat

lekker sympathiseren met de studenten, werd geopend. In de universiteitsbibliotheek immers in 2000.
weer eens wat anders. Ze besloten een boze werd er - ondanks een stevig geld- en Pascal Goethals
Deze pagina staat open voor standpunten van individuele lezers (max 700 a 800 woorden); politieke propaganda evenals anonieme 
schrijfsels worden naar de prullemand verwezen en de redactie behoudt hoe dan ook het recht om een ingezonden tekst cd dan niet te publiceren.



Inlichtingendienst van Belgisch leger 
infiltreert studentenorganisaties

T h e  a rm y  is  w a tc h in g  y ö u

' Uit informele gesprekken met een militair die anoniem wenst te 
blijven, blijkt dat in Gentverschillende studentenorganisaties geïnfiltreerd 
worden door militairen. Na berichten in De Morgen (DM 20-10-96) als 
ZtMfiet Belgisch leger zich in burgerlijke middens infiltreren, blijkt nu 
ook dat studentenverenigingen geïnfiltreerd worden door jonge 
Êmmepsmilitairen die zich als student voordoen.

De redactie van Schamper kon door 
een gelukkig toeval zo ’n infiltrant 
ontmaskeren en hem aan de praat krijgen. 
De infiltrant is 22 jaar oud en lid van AK 
(Anarchistisch Kollektief), een erkende 
studentenvereniging. Om begrijpelijke 
redenen blijft hij liever anoniem. Onder die 
voorwaarde wou hij ons ook de informatie 
verschaffen voor dit artikel. Wij gaven hem 
de willekeurige naam Karei. Karei volgde 
les aan de militaire academie vanaf z’n 
zestiende. Eenmaal na de humaniora gi ngen 
z’n resultaten achteruit. In militaire kringen 
wordt daar zwaarder aan getild dan in het 
gewoon onderwijs.

Karei: “Het leger vond dat ik te 
weinig presteerde voor het geld dat ze in 
mijn studies staken. Daarom werd ik samen 
met enkele anderen gepusht om infiltrant te

worden. Ze zegden ons dat we nog een kans 
kregen om het in het gewone onderwijs te 
proberen. Wat ze er toen niet bij vertelden 
was dat de informatie die we hen moeten 
doorspelen zo ver gaat. Eerst lieten ze ons 
verstaan dat we hen enkel op de hoogte 
moesten brengen als er iets gevaarlijks 
beraamd werd. Betogingen en acties of zo. 
Later moesten ze ook zonder enige 
aanleiding weten wie op de vergaderingen 
aanwezig was.”

Schamper: Jij zit bij hetAK. Weet 
je  ook van andere organisaties die 
geïnfiltreerd zijn?

Karei: “(knikt) Jazeker. Je zou er 
nog van verschieten waar ze overal hun 
mannetjes hebben. Bij de NSV (Nationalis-
tische Studenten Vereniging) zit er een. Ik 
heb hem nog gekend aan de militaire school.
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Soms komen we elkaar tegen maar dan 
geven we geen krimp. Dat hebben ze ons 
allemaal goed ingeprent voor we aan onze 
opdracht begonnen. Bij MLB (Marxistisch- 
Leninistische Beweging) zit er ook iemand 
die ik ken en bij Verkeerd Geparkeerd 
(homo-en lesbojongeren, nvdr) zou er ook 
een mannetje zitten.

Schamper: Hoe gaan jullie te werk 
om die informatie door te spelen?

Karei: “Elke maand moeten we ons 
melden bij een inlichtingsofficier. Aan hem 
moeten we onze rapporten overhandigen. 
Hij is ook de enige persoon waar we contact 
mee hebben. Als er iets op stapel staat, is het 
ook hem die we moeten verwittigen.” 

Schamper: Wat vangt het leger 
aan met al die informatie?

Karei: “(aarzelt) Wel, ik weet het 
niet precies. Ik denk dat ze voornamelijk 
lijsten bij houden met namen, waarbij ze 
vermelden wie wat wanneer heeft gedaan.” 

Schamper: Hoe werd bepaald in 
welke vereniging ju llie  moesten 
infiltreren?

Karei: “Heel simpel. We kregen 
gewoon de naam van een vereniging. Wij 
hadden daar niets in te zeggen.”

Schamper: Is elke studenten-
organisatie geïnfiltreerd?

Karei: “(twijfelt) Ik denk van niet, 
maar officieel weet ik het niet. Het is ons 
ten strengste verboden daar naar te zoeken. 
We mogen geen contact hebben met mekaar, 
ook als we mekaar al kenden van vroeger. 
Dat is niet altijd eenvoudig.”

Schamper: Hoe lang blijft een 
infiltrant een vereniging volgen?

Karei: “Voor vier jaar. Als we in die 
tijd een diploma halen is dat meegenomen 
maar dat is de zorg van het leger niet meer. 
De informatie en onze rapporten zijn al wat 
telt voor hen. Ze betalen ons wel voor onze 
studies en genoeg om van te leven.” 

Schamper: Hoe hou je  zoiets 
verborgen voor je  vrienden?

Karei: “Ik heb het twee jaar geheim 
kunnen houden maar nu heb ik mijn mond 
voorbij gepraat aan een vriend (toen die 
maar weer eens aan het zagen was over de 
staatsuitgaven voor het leger.) Die was 
razend omdat hij wel 100 procent achter de 
idealen van AK staat. Hij was het die mij 
getipt heeft aan jullie. Het kan mij allemaal 
niet meer schelen. Voor een diploma moet 
ik niet blijven. Ik zit voor de derde keer in 
eerste kan rechten. Bovendien kan ik het nu 
wel vergeten bij het leger, (heftig) Het is 
genoeg geweest. Ik trap het hier af uit 
België en naar waar ga ik niet aan jullie 
neus hangen!” (FN)



De wereld volgens Van Ongevalle
A lleen  lie fd e  kan  ons nog red d en ...

■ Na een interview met zwaargewicht Vermeersch in het voorgaande 
nummer dacht u misschien dat het vet van de soep was in deze rubriek. 
Doch niets is minder waar want Schamper zocht en vond iemand die 
1 -pas begint daar waar Vermeersch eindigt” zoals ze het zelf uitdrukt.

Zeventig lentes al telt deze merk-
waardige vrouw en reeds 10 jaar lang zorgt 
zij voor animo in de Belgische studenten-
wereld. Was Eddy Wally in de ‘’Uneited 
Steets’ en ‘Zjiena’, zij trok reeds naarLille, 
Parijs, Belgrado en Moskou met haar bonte 
poppengezelschap. U kent haar wellicht 
onder één van haar pseudoniemen, de 
liefdesgodin, Madame Soleil, Madame 
Amour ofte Céline maar zelf noemt ze zich 
Mevrouw Michel Van Ongevalle. Onder 
begeleiding van een zwaar krakende 
Beethoven, volume 10, verkondigt ze for  
free een ietwat excentrieke levensfilosofie 
en slaat ze de studenten rond de oren met 
onbegrijpelijke citaten van o.a. De Greeff, 
Huxley, Allendy, Lapchine, Bühler en 
consoorten. Schamper zocht haar op in het 
mondaine Knokke, de woonplaats van deze 
liefdesfilosofe, en werd er vergast op 
pateekes met koffie.

Schamper: Veel mensen kennen 
u wel van uw activiteiten in de auditoria 
en de wandelgangen maar niemand 
weet eigenlijk echt wie u bent en van 
waar u komt. Zou u ons even kort... ?

Van Ongevalle: “Ik ben de vrouw 
van een groot wetenschapper. Hij was een 
genie! Hij studeerde dag en nacht, hij heeft 
37 jaar lang onderzoek gedaan. Zijn thesis 
ligt in het Instituut voor Toegepaste 
Nucleaire Wetenschappen in Gent, n° 41. 
Mijn man heeft een lijdensweg gehad, ge 
kunt u dat niet voorstellen! Ze hebben hem 
altijd gevolgd en vervolgd, octrooibureaus 
en van die dingen. Ook van Montagu en 
nog vele anderen. Er was iemand van zijn 
jaar, Louis Van de Walle, en die is met zijn 
licentiethesis, ontvreemding van intellec-
tuele eigendom dus, professor geworden in 
Nijmegen. Hij had niet veel vrienden. Maar 
ik heb dat allemaal maar nadien geweten, ik 
ging niet diep genoeg in op die dingen. Ik 
was feitelijk een verliefd schaap. Nadat 
mijn man gestorven is (in november 1985, 
nvdr.) heb ik namelijk een wedersamen- 
stelling van zijn leven gemaakt. Mijn 
huidige lijdensweg is het gevolg van wat ze 
hem hebben aangedaan. Maar ik ben sterk. 
Ik heb hem en ik heb mijn studenten. Mijn 
man is 11 jaar geleden overleden en ik ben 
dan beginnen tekenen en schilderen,

bloemen. Om mijn verdriet te verzachten 
want weet gij wat dat is!? We wonen 
zogezegd in een democratie maar weet je 
dat nooit ook maar iemand gevraagd heeft 
of ik de morele pijn nog aankan. Dat moreel 
lijden is verschrikkelijk als je liefde hebt 
gekend. Maar wijd ik niet teveel uit ?”

Mystieke belevenissen
Schamper: Euh, natuurlijk niet 

maar zou u ons kort wat kunnen 
vertellen over uzelf ?

Van Ongevalle: “Ik ben een brou-
wersdochter. Ik ben opgegroeid in het 
Waasland maar ik heb een gelukkige jeugd 
gehad. Ik heb toen veel 
mystieke belevenissen 
gehad maar toen was ik 
me daar nog niet van 
bewust. Pas later toen ik 
daarover las bij William 
James heb ik dit beseft.
We waren met 4 kinderen.
We hadden vanalles om 
mee te ravotten. Het enige 
wat een mens nodig heeft 
is dat je in je jeugd mag 
ravotten. Nu is er nergens 
nog plaats. Ik heb geluk 
gehad: ik had een verliefde moeder, haar 
man was haar god. En mijn vader was ook 
een filosoof. Ik heb dan scheikunde 
gestudeerd in de brouwerij school van Gent. 
Daarna heb ik 3 jaar gewerkt in Antwerpen, 
in het Instituut voor Tropische Genees-
kunde: ik deed er research op pathogene 
schimmels.”

Schamper: En is het daar dat u uw 
man hebt leren kennen?

Van Ongevalle: “Neen het was in 
de drankenzaak van mijn broer dat ik mijn 
lieveling leerde kennen. De zaak was al 
gesloten maar ik was nog binnen. Hij kwam 
binnen en hij zei: “Ik vind u sympathiek.” 
Schoon hé! “Zijt gij nen Hollander?” vroeg 
ik en hij zei :”Nen halven”. Maar meneer, 
luistert hé, hij was zevenendertig en half 
maar het was geen seks ! Weet je wat het 
was: grote eenzaamheid en het was een 
groot wetenschapper.”

Schamper: En dan zijn jullie 
getrouwd?

Van Ongevalle: “We hebben nog 
acht jaar samengewoond voordat we 
getrouwd waren want we waren voorlopers 
van de vrije liefde. Als je niet vrij bent mag 
je niet trouwen. Bij ons was het liefde 
omdat we vrij met elkaar leefden zonder 
uitwendige band maar met een inwendige 
band. Maar op een gegeven moment zei ik: 
‘Trouwen of buiten!”. En weet je wat hij 
deed, hij was drie dagen weg met zijn fiets. 
En na drie dagen kwam hij terug en ik 
zei:”Maar vriendeke toch, je moet dat toch 
niet zo ernstig opnemen, het is absoluut niet 
nodig dat we trouwen”. “Neen,” zei hij, 
“het is noodzakelijk.” Hij had er dus over 
nagedacht. En dan heeft hij voor alle 
papieren gezorgd. Dus het was uit 
overtuiging. Wel, dat is liefde. Maar voor 
de kerk trouwen, dat kon hij niet want hij 
was een grote wetenschapper. Ik stoorde 

mij daar niet aan."

Schamper: Gelooft 
u in een leven na de 
dood ?

V an O ngevalle:
“Wat! Maar mijn man zit 
ginder op mij te wachten, 
meneer, ik ondervind het 
elke dag: hij houdt mijn 
hand vast. Maar niet zoals 
de pastoors dat zeggen. Ik 
ben wel religieus maar ik 
ben tegen de religies omdat 

ze niet religieus zijn. De natuurlijke religie 
dat is het meisje die haar lieveling zijn 
talenten en zijn gevoelens optimaal helpt 
ontplooien: dat is natuurlijke liefde! Maar 
de religies zijn omgekeerd. Allez, kijk nu 
eens naar de moslims: de Koran wordt 
gebruikt om de moslims vroeg kinderen te 
doen kopen en dan worden dat allemaal 
terroristen.

Hetzelfde met al die pedofielen en 
al die porno: ze steken ze in het gevang 
maar als ze hen nu eens van jongs af aan 
zouden zeggen: liefde is een wonder. Als je 
van kindsbeen af de hogere gevoelens 
stimuleert dan beheren ze de lagere 
gevoelens. Het fysisch man worden is een 
enorme last, maar als je wat enthousiaste 
vrouwen rondje hebt die je helpen om een 
stabiele man te worden, dan wordt je later 
een intellectueel. Kijk naar de ingenieurs 
vandaag: het zijn allemaal sekssukkelaars 
en corrupte schurken. Indien ze onderwezen

"Ik zo u  w el enkele  
p ro ffe n  k u n n e n  

noem en d ie  ik  
s y m p a th ie k  v in d , 

m a a r ja , ze  zo u d en  
ze  n o g  d u rv e n  

liq u id eren ."
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vrouwen gehad hadden dan zouden ze geen 
schurken zijn.”

Schamper: Waarom loopt er zoveel 
fou t in onze hedendaagse maat-
schappij?

Van Ongevalle: “De mensen hebben 
geen affectief evenwicht meer. Al het liegen 
en de corruptie, dat is de schuld van het 
onderwijs en het onderwijs is de macht van 
de katholieke kerk. Zij willen macht over 
de mensen en ik wil hun talenten ontplooien. 
Ook de liberalen willen nu al kinderen van 
driejaar verplicht naar school sturen voor

om anderen op te lichten. (Mev. V.O. richt 
zich tot een jong koppel dat een tafel verder 
zit) Moesten ze allemaal zo gelukkig zijn 
gelijk meneer en madam daar, zo moet dat 
zijn. Van het moment dat ik onderwijs mag 
geven in de romantiek zal het gedaan zijn 
met de kriminelen. Politiek wordt dan 
overbodig. Maar ja, de politici kunnen daar 
zelf ook niet aan doen, want ze zijn niet vrij. 
De lonen zijn hier te hoog om iets aan de 
werkloosheid te doen. Dat is allemaal de 
schuld van de vastgoedmaffiadiede prijzen 
van het onroerend goed te hoog houden 
zodat de lonen niet kunnen dalen.”

VAN ONGEVALLE: "Mijn poppen zijn het symbool van de kinderziel in elk mens.

meer werkgelegenheid. Maar die gaan ervan 
langs krijgen want dan heb je over 10 jaar 
niets anders dan schizofrenen. Het studeren 
moet gepaard gaan met rijpheid, anders is 
er onevenwicht. En koning Albert zou ze 
dan nog van jongsaf met een computer in de 
klas steken en ze talen laten leren. Maar laat 
het kind toch talen leren nadat het zijn eigen 
taal een beetje kent. Jullie studeren wel 
maar jullie weten niets: heel België is een 
vastgoedmaffia, ze doen allemaal mee! De 
woningen, dat zijn de liefdes-nestjes. Wie 
heeft er nu nog een beschermd betaalbaar 
liefdesnestje? En dat wil ik nu eens zien 
veranderen. Ze zouden van het oude 
veeartsenijgebouw een home moeten 
maken. Het zal daar nooit binnenregenen 
en het is een monument. Ik als schilder zie 
de esthetiek van dat gebouw. En een 
akoustiek, jongsken. Ik ben daar dikwijls 
genoeg met mijn muziek geweest.”

Schamper: Volgt udepolitiek zo ’n 
beetje?

Van Ongevalle: “Natuurlijk dat ik 
de politiek volg, dat is mijn hobby! Ik zie 
dat alle dagen in de kranten. Moesten we 
romantische vrouwen hebben, we zouden 
geen politiek nodig hebben. Want dan 
zouden de mannen gelukkig zijn en hun 
werk goed doen en zouden ze niet proberen

1 \ f th W

“Stop schizofrenen!”

Schamper: Op welke politieke 
partij zou u stemmen?

Van Ongevalle: “Och, ik heb altijd 
‘stop schizofrenen!’ op mijn •kiesbrieven 
geschreven. (schatert het uit) Agalev was 
goed begonnen. Ik schreef al in 1988 dat er 
een ramp boven ons hoofd hangt: drinkbaar 
water. De milieuverloedering heeft gelijke 
tred gehouden met de geestelijke verontrei-
niging van de mens en daar zit het! Beseffen 
jullie wel goed dat als er geen water meer is 
het dan gedaan is !”

Schamper: Heeft u er nooit aan 
gedacht om zelf met een lijst op te 
komen?

Van Ongevalle: In de geneeskunde 
hebben ze mij in 1989 nog gevraagd of ik 
geen politieke partij wou beginnen. Ze 
zeiden me dat ik veel stemmen zou halen. 
Maar ik ben een vrouw alleen en ze kunnen 
zo gemeen en vulgair zijn in de politiek.”

Schamper: Wat zou u nog willen 
verwezenlijken ?

Van Ongevalle: “Twee dingen. Ik 
zou graag eens een klassieke fuif voor 
afgestudeerden organiseren waar ze elkaar

kunnen ontmoeten zonder dat lawaai van 
die popmuziek. Ik ben er nog voor gaan 
kijken in de balzaal van de Vooruit. Ik heb 
regelmatig contact met afgestudeerden die 
eenzaam zijn vanbinnen omdat ze niet aan 
een liefdespartner geraken. Waar kunnen 
ze de dag van vandaag nog contact krijgen? 
Een café, dat is toch geen plaats voor 
intellectuelen om te communiceren.

Ik droom er ook van om een cursus 
te doceren aan de universiteit. Ik heb 
gehoord dat Vermeersch met pensioen gaat 
... maar ja dat zal natuurlijk niet mogen 
want ze komen allemaal van Leuven. 
Vermeersch, dat was een Jezuiet en de 
rector waarschijnlijk ook wel. Leuven zendt 
zijn schapen naar Gent. De RUG is een 
ondergeschikte van de katholieke universi-
teit. Dat is wat ik al jaren zie. Dat is het oud 
systeem van de katholieken, onderwerping, 
versta je. Moest Vermeersch kritische 
filosofie mogen geven, de wereld zou er 
anders uit zien. Maar hij is niet vrij. In zijn 
“Ogen van de panda” stopt hij waar ik 
begin. Ik zou wel enkele proffen kunnen 
noemen die ik sympathiek vind maar ja, ze 
zouden ze nog durven liquideren.”

Schamper: Wat zou dan de inhoud 
van uw cursus zijn?

Van Ongevalle: “Ik zou vooral 
willen dat we eens mogen weten hoe dat we 
(de vrouwen, nvdr.) een man gelukkig 
kunnen maken. Het ware, het goede en het 
schone dat is ingeboren en dat zou ik eens 
volledig analyseren. Ik heb dat allemaal 
gelezen bij Lapchine, ‘La synergie 
spirituelle’. Dat is een drang naar harmonie. 
Je ziet dat in de kleuren die de meisjes 
dragen. Daarom heb ik altijd zelf mijn 
kleren gemaakt. La femme se dresse comme 
elle estd 1’intérieur, het is een uiting van de 
ziel. Mijn man heeft mij hier altijd in 
aangemoedigd. Ik zou zorgen voor de beste 
cursussen. Wie het het eenvoudigste kan 
zeggen die is de grootste filosoof, dat is zo 
in de wetenschap. Ik zou altijd aan de 
studenten vragen om hun kritiek op te 
schrijven. Dan zou ik er nog eens over 
nadenken en dan kunnen we erover discus-
siëren. Zo verhoog je het niveau van denken 
van de mensen. Nu moeten de studenten 
zodanig veel absurditeiten van buiten 
blokken dat ze niet meer de moed hebben 
om zichzelf te realiseren.”

Schamper: Juist! Heeft u er al 
eens aan gedacht om voor opvolging 
te zorgen?

Van Ongevalle: “Ik heb het ooit 
eens aan een nicht gevraagd maar die heeft 
geweigerd. Maar ja, dat kan niemand want 
ze hebben mijn motivering en mijn studies 
niet. Maar ik denk dat mijn man daar wel 
voor zal zorgen...”

BRI& AN/KL



Dienst StudentenAktiviteiten
Twee visies

Over het statuut van de DS A, de Dienst Studentenactiviteiten die alle studentenverenigingen en de zeven konventen overkoepelt, 
is de laatste tijd al heel wat te doen geweest. Eerst was er het ontwerpstatuut van Logistiek Beheerder Dirk Mangeleer. Dat werd echter 
op heel wat tegenstand onthaald door verenigingen die niet wilden dat er ledenlijsten ingediend moesten worden in ruil voor subsidies 
van de universiteit. Op de Sociale Raad van 4 maart werd dit ontwerp dan ook naar de prullenmand verwezen. Terug naar af.

Volgens Tim Pots, Coördinator Ad Interim van de DSA dient er een radicale verandering te komen. Anderen menen dat de 
bestaande structuur verbeterd en geoptimaliseerd moet worden. Er werden nieuwe initiatieven uitgedacht, ditmaal door Tim Pots en door 
Dries Lesage (Studentenvertegenwoordiger in de Raad van Bestuur). Maar een pasklare oplossing ligt niet voor het grijpen. De kloof 
tussen de ‘radicalen’ en de ‘behoudsgezinden’ wordt steeds groter en beide partijen weigeren om nog met elkaar aan tafel te zitten. 
Nochtans lijkt dit de aangewezen methode om het probleem op te lossen: je moet eerst te weten komen wat er precies fout loopt om er 
dan iets aan te doen. Het uiteindelijke doel van een hervorming van de studentenverenigingen zou een heuse Gentse Studentenbeweging 
kunnen zijn, die -naar analogie met de Leuvense Overkoepelende Kringraad- de Gentse studenten vertegenwoordigt en algemene 
standpunten kan innemen. Schamper zocht beide heren op en legde Knacksgewijs hun visie op studentenhuis De Brug en haar toekomst 
naast elkaar: een pro-contra. (PG & AW)

Tim  Pots

Tim Pots is Coördinator Ad 
Interim van de DSA. Daarnaast is hij 
de afgelopen twee jaar voorzitter 
geweest van het Faculteitenkonvent 
(FK), dat de faculteitskringen  
overkoepelt. Het is vooral in zijn taak 
als coördinator dat hij geconfron-
teerd werd met de zwakheden van de 
huidige struktuur.

In de eerste plaats is de huidige 
structuur volgens Tim Pots ondoorzichtig. 
Enkel de mensen die zelf actief zijn binnen 
een of ander konvent weten welke 
verenigingen er allemaal bestaan in het 
doolhof van het Studentenhuis, en dan 
nog. Verscheidene konventen hebben 
voordeel bij deze situatie: hoe kleiner het 
aantal leden, onder des te minder mensen 
moet de (subsidie-)koek verdeeld worden. 
Bovendien is die structuur zeer inefficiënt 
en wordt er gesjoemeld met subsidies. 
Ook de zwakke overkoepeling staat een 
efficiënte werking van de DSA in de weg. 
Binnen de huidige structuur bestaan de 
zeven konventen naast elkaar en is 
wisselwerking tussen hen quasi uitge-
sloten.

Een tweede punt is de verdeling 
van de subsidies. In de statuten van de 
DSA zoals die nu bestaan, worden er geen 
criteria vooropgesteld waaraan men als 
vereniging moet voldoen om erkend te 
worden en dus geld te krijgen. Het enige 
wat vereist is, is een band met de 
universiteit. In principe kan dus bijna 
iedereen aankloppen bij de DSA. Zo kan 
bijvoorbeeld een scoutsvereniging met 
onder haar leden enkele universiteits-
studenten wijzen op haar relatie met de 
unief. Om dergelijke situaties te vermijden, 
hoeven volgens Pots verenigingen die

kunnen blijven voortbestaan als de RUG 
zou verdwijnen, niet langer gesubsidieerd 
worden. De bestaansreden van een 
gesubsidieerde vereniging staat of valt 
dus met de universiteit. Organisaties die 
nationaal georganiseerd zijn, zoals 
bij voorbeeld bepaalde politieke verenigin-
gen, krijgen ook geld van hun overkoepe-
ling en hebben het geld van de universiteit 
dus niet broodnodig.

Pots stelt voor de activiteiten van 
de huidige konventen onder te brengen in 
elf faculteitsverenigingen. Die faculteits- 
verenigingen -in een ruimere betekenis 
dan de huidige kringen- zijn samengesteld 
uit verschillende werkgroepen. Werkgroe-
pen rond cultuur, sport, maatschappij-
kritische onderwerpen,... moeten de 
verschillende interesses aanwezig bij de 
studenten weerspiegelen. Elke werkgroep 
heeft een coördinator die ook regelmatig 
samenkomt met zijn collega’s uit andere 
faculteiten. Op die manier kan op een 
gestructureerde manier interfacultair 
gewerkt worden. Ook het overkoepelende 
orgaan kan hiertoe bijdragen. Naast onder 
andere Schamper en studentenradio 
Urgent ressorteren ook verenigingen als 
het tekenlabo en de fotoklas om praktische 
redenen onder die koepel.

Voordeel van een dergelijke 
structuur is dat faculteitsverenigingen 
dichter bij de studenten staan en deze dan 
ook makkelijker kunnen bereiken. Het is 
wel noodzakelijk dat het bestaan van de 
verschillende werkgroepen verzekerd 
wordt zodanig dat de faculteitsvereniging 
haar imago van feesten en drinken 
overstijgt. Ook een polyvalente zaal onder 
het nieuwe studentenrestaurant zou -naar 
Leuvens voorbeeld- een goeie zet kunnen 
zijn om studenten warm te maken voor 
allerlei studentenactiviteiten. En als er 
met onze eisen geen rekening wordt 
gehouden dan denken wij erover om uit de 
DSA te stappen. Wij kunnen best zonder.

TM e â Lèsage

; H Dries Lesage is studenten-
vertegenwoordiger iri de Raad van 
Bestuur, Ih tegenstellingtot TimPofs 
is hij niet van mening dat studenten-
huis De Brug toe is aan een grondige 
herstructurering. Dat er minder volk 
naarde studentenverenigingen komt, 
is volgens Lesage voornamelijk te 
wijten aan de tijdgeest en aan een 
groeiend defaitisme. Hij verzet zich 
tegende voorstellen van Pots en heeft 
een eigen ontwerpstatuutuitgewerkt 
dat grotendeels de huidige structuur 
behoudt, hetzij met extra mógelijk-
heden om de uitgaven beter te 
verantwoorden,

Volgens Lesage viseert Pots met 
zijn voorstel om nog slechts elf faculteits- 
verenigingen over te houden het Werk- 
groepenkonven! (WK), het Kultuur- 
konvent (KK) en het Politiek en Filosofisch 
Konvent (PFK). Hun activiteiten liggen 
niet meer zo goed in de markt, maar dat is 
niet hun schuld De voornaamste reden 
dat daar minder volkop af komt is volgens 
Lesage te zoeken in de huidige tijdgeest 
waarinveelstudentenhjdenaandeifaitisme 
en onverschilligheid

De huidige problemen kan je  niet 
oplossen met nieuwe structuren. Er.is ook 
nog zoiets als de mentaliteit van een 
.vereniging,. d e ’: kan . toch iniet zomaar 
bestaande:: groeperingen gaan buiten- 
smïjten; dat evolueert met de studenten 
mee. Zo waren er in de jaren '7Ö heel wat 
facultaire, werkgroepen ;dm nuttig en 
interessant. werk leverden. Om goed te 
kunnen werken bestonden die net naast de 
presidia, in het Werkgroepenkonvent, en 
nu zouden ze opnieuw moeten samen-
smelten. Ook groepen uit andere konven-



Het laatste oordeel
Dossier vzw ’s n og  a ltijd  n ie t ro n d

1: Op 1 maart had het eindverslag van de RUG betreffende de vzw’s op 
WB^fel van Vlaams minister van onderwijs Van Den Bossche moeten 
Uggen. Omwille van diverse redenen werd die deadline echter 
overschreden. Onder meer door een beroep van de afgevaardigde van 
Financiën aan de universiteit.

Voor de bespreking van het eind-
verslag werd een extra Bestuurscollege (BC) 
voorzien op 26 maart. De bedoeling was de 
laatste hand te leggen aan di t lij vige dossier. 
Dries Lesage die als enige studenten-
vertegenwoordiger in het BC zetelt,

ten die nog zouden mogen blijven moeten 
IviDigens; Póis;. opgaan ;in. die faculietts- 
vefenigmgem Maar met zijnstructuurkan 
Pots nöëfi; onafhankelijkheid, noch geld, 
noch fe£jj>i§j$Hroorde vereni gingen 
garanderen. O o i  niet voor een overkoe-
pelende studentenorganisatie. Als die er 

■ wiikomen, zégt Lesage,dan moetdaarover 
overleg.gepleegd worden tussen mensen 
uit de kon venten, uit de faculteitsraden en 
metdestudentenvenegenwoordigers.||y 

"Irjjif Lesage vindt het “echt erg" dat 
PofS.eneen aantal medestanders misbruik 
maken van dë jproblemen van die drie 
konyentèa Om te . beweren dat ze maar 
beter verdwijnen. Ook organisaties die 
nationaal georganiseerd zrjn, : zoals 
politieke, verenigingen, moeten aan de 
uniëf blijven. De uhiversiteit is toch de 
plaats bij uitstek om te debatteren en die 

. verenigingen maken integraal deel uit van 
dfjjuniversitaire :cultuur. Niét alle 

"■tmoederorganisaties1’ (bv. 11.11.11) 
hebben trouwens voldoende geld om al 
hun afdelingen te subsidiëren, en boven-
diendonen heel wat van die groepen zich 
vrij onafhankelijktegenoverhun Brusselse 
hoofdzetel.

=y j|| EnkeleFK-kringen, maarzekerniet 
alle, zijn gewoon haarden van verrechtsing; 
ze minachten dekleineregroepen en lachen 
met hun problemen, ifc mis in deze 
discussie de m aatschappij-kritische 
ingesteldheid vandestudent, aldus Lesage. 
| | | | |. : :  Natuurlijk heeft De Brug we! iets 

van een ivoren toren, geef! Lesage toe, 
maar ook dit hangt samen met de tijdgeest: 
mensen die echt geïnteresseerd zijn zullen 
de wegnaar het studentenhuis wel vinden. 
Ommeer studenten te bereiken kan de PR 
herzien worden, maar dat is een interne 
discussie die binnen de konventen moet 
gevoerd worden. Wat wei een oplossing 
kan biedenden daarin heeft Pots gelijk, is: 
een polyvalente zaal onder het nieuwe, 
nog te bouwen, studentenrestaurant. Of in 
de huidige resfo, die dan toch lëeg staat.

beschrijft de vergadering als een “gekke 
situatie”. “We kwamen een beetje ver-
dwaasd buiten,” legt hij uit. “Het eindverslag 
werd voorgelegd als een inventaris van wat 
in het verleden is gebeurd en van de 
overeenkomsten die door vroegere colleges 
zijn afgesloten. De voorzitter (Rector 
Jaccques Willems, nvdr.) was duidelijk 
niet van plan deze overeenkomsten ter 
discussie te stellen, ook al werd dit door 
verschillende leden gevraagd.” Veel verder 
dan enkele aanpassingen in de marge kwam 
men niet.

“We moeten nu nog intern bespreken 
hoe het verder moet met het verslag want er 
kwam een beroep (op 28 maart) van de 
afgevaardigde van Financiën Georges 
Stienlet tegen de beslissing van het BC,” 
vertelt academisch beheerder R obert 
Hoogewijs ons. Dit beroep heeft vooral 
betrekking op het technische aspect van de 
zaak, met name het feit dat diverse vzw’s 
momenteel niet moeten betalen voor de 
huur van de lokalen omdat zij zorgen voor 
een bepaalde input naar de RUG toe. 
Volgens de interpretatie van Stienlet zijn

deze compensaties niet in het decreet 
voorzien en moet de universiteit alle directe 
kosten aanrekenen die gemaakt worden door 
vzw’s (een raakvlak met de kritiek van de 
socialistische overheidsvakbond ACOD). 
Deze zaak zou zo’n 10 vzw’s aanbelangen. 
Nochtans lijkt Stienlet geen fundamenteel 
bezwaar te maken tegen het feit dat vzw’s 
gratis aan de universiteit kunnen opereren, 
maar om binnen het dekreet te blijven stelt 
hij voor dat de vzw’s eerst de gemaakte 
onkosten betalen die ze dan via subsidies 
kunnen recupereren. Regeringscommissaris 
aan de RUG Yannick De Clercq heeft zich 
bij dit beroep aangesloten, hoewel hij liever 
een minder drastische aanpak had gevolgd. 
Hoogewijs merkt echter op dat aan de VUB 
ook een compensatiesysteem bestaat en dat 
Stienlet (die aan deze unief de regering 
vertegenwoordigt) daar niet heeft gerea-
geerd. Zelfs in Gent heeft de afgevaardigde 
van Financiën tot op het laatste gewacht 
vooraleer te protesteren, hoewel er onlangs 
nog contracten met vzw’s zijn afgesloten 
die dit compensatiesysteem bevatten. De 
minister moet nu binnen de 30 dagen 
uitspraak doen in deze zaak. Als hij het 
beroep inwilligt dan zal de RUG haar 
regeling moeten aanpassen. Niemand kon 
ons met zekerheid vertellen wanneer het 
eindverslag definitief af zal zijn...

Malik & FW

IR was aet van de trein eB stond ongeduldig op do bus te 
wachten. Het was kiilig buiten, Aan do hemel stond een bijna- 
vollemaan, waardoor de; sterren geen kans kregen zich te laten 
opmerken, ik was alleen* totdat een ongure kerel -een crimineel 
vermoed ik? np mij toestapte» H>j duwde mij een revolver onder de 
neus, die er verdacht echt uit zag.
“Je portefeuille en vlag wat!” beet hij me toe* Hij had tenminste 
“alstublieft” eraan toe kunnen voegen! Ik bewoog voorzichtig -want 
hij leek me al te nerveus- m’n rechterhand naar m’n achterzak en trok 
m’n portefeuille eruit. Ik overhandigde; hem bet zwartlederen pakje, 
nadat ïk vluchtig een briefje van 1ÖÓ eruit had gegrist.
“Hela!” riep hij uit, om mij duidelijk te maken dat de handeling hem 
iiiet ontgaan was.

f Samaar,” opperde ik, “ik had net zin in frieten.”
“Dat kost geen honderd ballen !”
“Frieten alleen is ook niets, Ik wil een klein pak van 40 met tartaar -plus 
10- en dan nog een saté van 45...” verduidelijkte ik,
“Dan kom je  nog maar aan 95!”
“Sorry, maar ik kan het niet passen”

. Malik Weyns
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Pillen voor Punten
D o p in g  in  exam entijd

Ij; Peppillen om goede examens a f te leggen, een week op Captagon 
l i j ! ideren, zonder te slapen naar het examen en dan een black out,... We 
k§tpten de verhalen allemaal maar hoe zit de vork precies in de steel? 
$$jjfimper ging het spreekwoordelijke oor te luisteren leggen bij 
studentenarts Klein die al vijftien jaar de studenten kent uit haar 
praktijk.

Schamper: Wat is er zoal op de 
markt om beter te kunnen studeren?

Studentendokter Klein: “Er is een
onderscheid te maken tussen twee soorten. 
Je hebt de amfetamines die stimuleren, 
zoals Captagon, en tonica en vitamine-
preparaten die je zogezegd een beetje 
actiever maken. Echte pep doet zeker iets 
maar is dan ook gevaarlijker. Als je cafeïne 
gebruikt, krijg je hartkloppingen en kun je 
je ogen misschien wat langer openhouden 
maar dan vind ik datje even goed een kopje 
koffie meer kan drinken. Die vitamines en 
dergelijke zijn volgens de wet geen pep. De 
amfetamines vallen wel onder de verdo-
vende middelenwet. Die mogen enkel 
voorgeschreven worden als er echt een 
medisch probleem is. Een pep geeft ook 
nooit nieuwe energie. Het put enkel de 
energie die je nog hebt op een geforceerde 
manier uit. Als je geen energie meer hebt en 
toch nog zo’n pil neemt, krijg je hele rare 
reacties. Dan kan je bijvoorbeeld een black 
out krijgen. Dat is het gevaarlijke effect op 
korte termijn. Maar als je het een lange tijd 
neemt, kan je een verslaving ontwikkelen 
en kunnen er bij stopzetting van het gebruik 
ontw enningsverschijnselen optreden. 
Studenten gaan dan tijdens de examens 
altijd naar pep grijpen omdat ze denken dat 
ze het zonder niet kunnen. Later gaan ze in 
hun beroepsleven bij stresserende situaties 
ook naar pepmiddelen blijven grijpen. Bij 
het gebruik van zo’n middelen kan je 
misschien langer wakker blijven maar het 
studeren gaat eigenlijk niet zo goed als 
normaal. En als je dan niet slaapt voor het 
examen is de leerstof nog niet verwerkt.”

Schamper: En is het lichamelijk 
schadelijk?

Dr. Klein: “Professor Lefèvre van 
Farmacologie heeft dat onderzocht en nu 
blijkt dat het lichamelijk effect beperkt is.”

Schamper:Hoe werkt zo ’n pep- 
middel?

Dr. Klein: “Wel, mensen hebben 
adrenaline en noradraline in hun lichaam. 
Dat is het vluchthormoon dat mensen in 
gevaarlijke situaties alert maakt. Door dat 
vluchthormoon gaan bij stress de ogen 
wijder open en zal het hart sneller slaan.

Pepmiddelen voegen die stoffen kunstmatig 
toe. Het lichaam moet het echter nog kunnen 
waarmaken. Als je al je energie al verbruikt 
hebt, krijg je enkel hartkloppingen en begin 
je te beven. Van de andere middelen als 
vitaminepreparaten en dergelijke is het 
effect nog nooit wetenschappelijk bewezen 
. Maar ze zijn niet schadelijk, zolang je 
tenminste bij één preparaat blijft en als je je 
aan de dosis houdt. Het is echter beter om 
gewoon gezond te eten. Wanneer een 
student verschillende preparaten gaat 
mengen en door elkaar gebruikt, kan er een 
teveel aan bepaalde vitamines in je lichaam

O liD tR z e -e x  w j s r  u i 't :
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terechtkomen. Dat is wel gevaarlijk. Als er 
teveel vitamine A en D binnenkrijgt, kan je 
er hersenoedeem van krijgen (zwelling van 
de hersenen). Wanneer er teveel vitamine C 
ingenomen wordt, kunnen de nieren dat 
niet meer verwerken. Ik ben nog niet 
geconfronteerd geweest met dergelijke 
gevallen maar theoretisch kan het als een 
student een onbeperkt aantal vitamines gaat 
combineren. Wat we weljaarlijks zien zijn 
mensen die stimulerende middelen als 
Captagon nemen en daardoor juist niet naar 
het examen konden gaan omdat ze zich te 
slecht voelden. In Nederland komt het veel 
minder voor dat studenten naar zo’n 
middelen grijpen.”

Schamper: Heeft u er een idee van 
hoeveel studenten stimulerende 
middelen gebruiken?

Dr. Klein: “Zo’n tien procent van de 
studenten gebruikt amfetamines en het 
grootste deel is er gelukkig mee. En 60 è 70 
procent gebruikt iets anders. Dit zijn wel 
cijfers uit een onderzoek van tien jaar terug.”

Schamper: Hoe komt het dat het 
hier meer voorkomt dan in Nederland?

Dr. Klein: “Daar spelen vermoe-
delijk verschillende oorzaken mee en het is 
moeilijk er één aan te duiden. Op Europees 
vlak wordt in België, na Frankrijk, het 
meest medicatie genomen. Dat zet zich 
blijkbaar ook door bij studenten. Hier zijn 
die middelen verkrijgbaar zowel bij de arts 
als bij de apotheek. Uit een enquête is 
namelijk gebleken dat heel wat studenten 
die middelen in de apotheek halen, dus 
zonder voorschrift van de dokter. Maar ik 
heb in mijn praktijk wel gemerkt dat de 
jongeren kritischer worden tegenover 
medicatie.”

Schamper: Stel dat ik tegen 
morgenochtend nog 400 bladzijden 
moet blokken en het is nu 19u. Nu 
vraag ik u raad om die erdoor te 
krijgen. Hoe reageert u dan?

Dr. Klein:” Ik zal geen pepmiddel 
voorschrijven, ook al is dat een frustrerende 
situatie voor zowel de patiënt als de arts. De 
patiënt heeft niet wat hij wou en de arts 
heeft het probleem niet kunnen oplossen. 
Maar eigenlijk is zoiets niet de taak van de 
arts. Wat ik wel doe is proberen nog een 
miniplanning helpen maken om te kijken 
wat nog mogelijk is. Het hangt ervan hoe 
vermoeid de student al is. Misschien kan 
wat koffie helpen. Rust voor een examen is 
echter ook heel belangrijk.”

Schamper: In studentenkringen 
wordt dikwijls gezegd dat Captagon 
goed is om nog een laatste examen 
door te komen.

Dr. Klein: ”Dat kan waar zijn als er 
nog energie over is. Het energiegehalte kan 
je echter niet meten dus blijft het een risico. 
Als de energie op is, loopt het grondig mis: 
hartkloppingen, beven, braken, hoofdpijn, 
black out, misselijkheid.... Soms komen er 
zelfs stuipen van en dan moet de patiënt 
opgenomen worden in het ziekenhuis.”

Die symptomen heb ik altijd na 
een avondje Overpoort!

KL
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Nieuwe website van de 
bibliotheek wordt pareltje

RUG aan de top van de bibliotheektechnologie

::yU-De RUG pakt uit met een primeur op haar toekomstige website. Uw 
§gm iperredacteur mocht de nieuwe site al eens uitproberen. Ze wordt 
jpiet alleen een bron van informatie maar ook een heuse werkplaats.

Het nieuwe systeem zal volledig te 
raadplegen zijn via het World Wide Web en 
munt uit in volledigheid en gebruiksvriende-
lijkheid. De website van de bibliotheek zal 
uit 2 delen bestaan.

De Information Desk en de Executive Lounge

Het eerste deel heet de Information 
Desk en maakt je wegwijs in het doolhof 
van primaire bronnen, secundaire bronnen, 
seminariebibliotheken, bibliotheeknum-
mers, openingsuren, adressen en meer van 
dat fraais. Het lijkt een beetje op wat de 
huidige site (http://www.lib.rug.ac.be) van 
de bib aanbiedt, maar dan veel uitgebreider 
en logischer opgebouwd.

Het tweede deel, de Executive 
Lounge, vormt het werkelijke hart van de 
site en tracht alle dienstverlening van de 
bibliotheek samen te brengen en met elkaar 
te integreren. Het basisconcept is het creëren 
van een uniforme toegang tot een hybride 
bibliotheek waarin de traditionele biblio-
theek, de digitale bibliotheek en de 
mogelijkheden van het Internet één vloeiend 
geheel worden. De traditionele bibliotheek 
bestaat uit de gedrukte werken, boeken, 
tijdschriften en dergelijke, en de catalogi 
zoals Dobis/Libis. De digitale bibliotheek 
bevat bibliotheek-gerelateerde informatie 
die enkel in digitale vorm bestaat, zoals 
ERL (Electronic Reference Library, de CD- 
rom’s van SilverPlatter). Bij de Internet-
mogelijkheden moeten we dan vooral 
denken aan de elektronische tijdschriften 
die op het Internet gepubliceerd worden, 
aan zoeksystemen,...

Gedaan dus met eerst in de CD- 
rom’s van SilverPlatter te zoeken naar 
interessante werken, vervolgens in Dobis/ 
Libis of Antilope te zoeken waar de 
tijdschriften of boeken gevonden kunnen 
worden om dan naar de desbetreffende 
bibliotheek te stappen en daar te horen dat 
het gewenste stuk papier verloren gegaan 
is. Al deze handelingen zullen binnenkort 
met enkele muisklikjes uitgevoerd kunnen 
worden. Alleen om iets daadwerkelijk te 
ontlenen moet je nog naar de balie. In de 
toekomst zal ook dit geautomatiseerd 
worden met barcodes, Zoals in de stads-
bibliotheek. En in de verre toekomst zal het
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zelfs mogelijk zijn om boeken en fotokopies 
uit tijdschriften elektronisch te reserveren 
zodat je pakketje klaarligt als je de 
bibliotheek binnenstapt.

Aleph: de opvolger van Dobis/Libis

De meest gebruikte (en vervloekte) 
bron is de Dobis/Libis catalogus. Dit relict 
uit de oertijd behoort binnenkort tot het 
verleden. Het wordt vervangen door Aleph, 
een systeem dat werd ontwikkeld door een 
Israëlitisch bedrijf (Aleph is de eerste letter 
van het Hebreeuws alfabet). Het grote 
voordeel ten opzichte van Dobis/Libis is 
dat de interface Webgebaseerd (client- 
server) is en dus veel gebruiksvriendelijker 
dan het mainframe-gebaseerde Dobis/Libis. 
Doordat Aleph gebruik maakt van een veel 
modernere technologie die veel nauwer 
aansluit bij andere systemen zoals ERL 
wordt communicatie tussen de verschillende 
systemen mogelijk. Dat dit systeem enkel 
de werken aan de RUG bevat is een ander 
pluspunt. Niet alleen verdwijnt de onduide-
lijkheid of iets nu in Leuven of in Gent zit, 
maar omdat de RUG het systeem volledig 
zelf beheert, zullen nieuwe publicaties veel 
vlugger ingebracht kunnen worden en zal 
men eindelijk werk kunnen maken van de 
noodzakelijke informatisering van oudere 
werken.

Addertjes onder het gras

Net als Dobis/Libis bevat Aleph 
enkel de werken van na ’84, alle tijd-

schriften, alle boeken uit de faculteits- 
leeszalen en de werken uit sommige 
sem inariebibliotheken (samen zo’n 
400.000). De 3 miljoen werken die dateren 
van voor ’84 zijn niet opgenomen in de 
database en zijn enkel terug te vinden met 
het steekkaartensysteem. Aangezien Aleph 
de gegevens van Dobis/Libis geconverteerd 
heeft, blijft dit probleem bestaan. Het 
informatiseren van die 3 miljoen werken 
zou niet alleen rond de 25 miljoen BEF 
kosten maar is ook technisch gezien geen 
gemakkelijke klus. Doordat de RUG Aleph 
alleen beheert, vergroot de mogelijkheid 
dat de achterstand in de toekomst ingelopen 
wordt, maar het zal zeker nog een tijdje 
duren.

Het tweede probleem is van bureau-
cratische aard. De PC’s die in de diverse 
bibliotheken ter beschikking van de 
gebruikers staan, zijn hopeloos verouderd 
en kunnen het nieuwe systeem eenvoudig-
weg niet draaien. Hoewel de bibliotheek 
reeds een budget gereserveerd heeft om die 
bakken uit het Precambrium te vervangen, 
kampt ze met een nijpend personeelsgebrek 
zodat de 70 a 80 PC’ s niet vervangen kunnen 
worden. Toen de bibliotheek aan de Raad 
van Bestuur een contractuele medewerker 
vroeg om de hoognodige vervanging door 
te voeren, kreeg ze nul op het rekest. 
B innenkort worden we dus met de 
hallucinante situatie geconfronteerd dat de 
bibliotheek een systeem ontwikkeld heeft 
dat aan de spits van het technologisch 
kunnen staat, dat door iedereen met een 
internetconnectie kan geraadpleegd worden, 
maar dat in de gebouwen van de bibliotheek 
zelf onbereikbaar is. Wraakroepend!
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Koehandel en zwijggeld
Ktne, lo g o p e d ie , a u d io lo g ie  e n v o e d in g s - e n  d ie e tle e r  g e d  u m p t

Be kogel is door de kerk: de opleidingen kinesitherapie voedings- en 
dieetleer, audiologie en logopedie worden als vierjarige opleiding aan de 

i f t l ï N  universiteit geschrapt. Het resultaat van een koehandel 
^compromis in politieke termen) tussen de hogescholen, de universiteiten 
en het ministerie van onderwijs en het betalen van zwijggeld (in politieke 
termen: een tegemoetkoming voor de bruuske beslissing) aan de 
universiteiten. Nemen we de toestand rond de toelatingsproef/numerus 
fixus aan de geneeskunde en de tandheelkunde ook in beschouwing, 
wordt het plaatje duidelijk: studenten zijn eigenlijk maar een vervelende, 

Wfkpmende factor. Geld daarentegen...
Het rommelt reeds een tijdje in de 

medische richtingen aan de universiteit. De 
opleidingen geneeskunde en tandheelkunde 
moeten hun studentenaantallen terugschroe-
ven, eerst door een toelatingsproef en in een 
later stadium een numerus clausus; de 
opleidingen kinesitherapie en voedings- en 
dieetleer verdwijnen volledig aan deze 
universiteit en de richtingen logopedie en 
audiologie worden gedegradeerd tot een 
postgraduaat opleiding. Met dank aan 
minister Van den Bossche.

koehandel
Aanvankelijk zou de opleiding 

kinesitherapie aan alle universiteiten 
verdwijnen en enkel nog gedoceerd worden 
aan hogescholen. Na protest van studenten, 
maar vooral door politiek lobbywerk, kwam 
volgend com prom is uit de bus: de 
opleidingen kine worden voortaan gegeven 
aan drie Vlaamse hogescholen (Gent, 
Hasselt en Antwerpen), maar ook aan de 
Katholieke Universiteit Leuven. Een nogal 
vreemde beslissing, maar Leuven wou 
absoluut de richting kinesitherapie behou-
den. Een beslissing ten nadele van de RUG, 
waar volgende mouw werd aangepast: Gent 
krijgt het exclusiviteitsrecht om de 
tweejarige licenties logopedie en audiologie 
in te richten. Let wel, het gaat enkel om een 
tweejarige licentie, eerst moeten de 
studenten aan een hogeschool een driejarige 
opleiding volgen. Bovendien mag de 
universiteit een toelatingsproef organiseren 
alvorens studenten uit de driejarige

opleiding toe te laten. In die tweejarige 
licentie zal dan aandacht worden besteed 
aan w etenschappelijk onderzoek en 
onderwijs in de betreffende discipline. Om 
eenzelfde diploma te behalen dient nu dus 
5 jaar gestudeerd te worden, in plaats van 4 
jaar voorheen.

zwijggdd
Door al deze maatregelen dreigen de 

universiteiten aanzienlijk minder geld te 
krijgen. Het subsidiesysteem kent immers 
geld toe per ingeschreven student. Geen 
nood echter, ondanks de daling van de 
studentenaantallen, blijven de toelagen voor 
de faculteit geneeskunde (waar boven-
vermelde richtingen onder ressorteren) op 
eenzelfde peil. Evenveel geld voor minder 
studenten, als dat niet gemakkelijk is. Geen 
wonder ook dat het verzet^van de universi-
teiten tegen toelatingsproeven, numerus 
clausus en verdwijning van richtingen nogal 
zwakjes was. Toen de studenten van de 
richtingen voedings- en dieetleer, audiologie 
en logopedie aanklopten bij rector Willems 
met hun klachten, wist die niet eens hoe hij 
die namen moest uitspreken, als hij al van 
hun bestaan afwist. Steven Heirman van 
de VLAM (studentenkring Voedings- en 
dieetleer, Logopedie, Audiologie en 
Medische sociale wetenschappen) merkt 
dan ook bitter op: “Waarom zou hij ons 
verdedigen als hij evenveel geld krijgt?”.

VLAM

“Er zijn evenwel 
redenen genoeg om de 
richtingen voedings- en 
dieetleer, audiologie en 
logopedie als een vol-
waardige universitaire 
opleiding te behouden”, 
aldus Heirman. Voor-
eerst is het geen goede 
zaak voor het vakgebied 
dat de laatste jaren in de 
lift zat. Hij betwijfelt

het of de extra tweejarige licentie voldoende 
volk zal trekken. Uit een interne enquête 
blijkt dat slechts 25% van de huidige 
studenten logopedie die richting zou blijven 
volgen als ze buiten de universiteit werd 
gedoceerd. De motivatie om aan de 
universiteit te studeren is juist het specifiek 
wetenschappelijk karakter van die opleiding 
in plaats van een meer beroepsgerichte 
opleiding aan de hogescholen. Ook de 
doorstroming van de hogescholen naar de 
universiteit is problematisch. Slechts 1 
student op 25 heeft eerst een opleiding aan 
een hogeschool gevolgd, om na een 
éénjarige kandidatuur de licenties aan te 
vatten. Heirman vraagt zich dan ook af of je 
wel een volwaardige, kwalitatieve richting 
kan uitbouwen als zoveel studenten dreigen 
af te haken.

In het buitenland stonden onze 
volwaardige universitaire opleidingen 
logopedie en audiologie hoog aange-
schreven, omdat in de meeste landen de 
richtingen enkel maar op hogeschoolni veau 
georganiseerd worden. De internationale 
trend was dan ook een verwetenschap-
pelijking van de discipline (naar Vlaams 
model), zodat de huidige maatregelingen 
eigenlijk een stap terug zijn. Ook het 
argument van oververzadiging van de 
arbeidsmarkt gaat niet op. Er is momenteel 
wel een licht overaanbod, maar dit is zeker 
niet te wijten aan de universiteiten: aan de 
unief zijn 150 studenten ingeschreven, 
terwijl dit er aan de hogescholen 450 zijn. 
Als men al het aanbod wou beperken, lijkt 
het dan ook logischer om vooral te snoeien 
aan de hogescholen. “Maar”, benadrukt 
Heirman, “wij hebben niets tegen hoge-
scholen. Integendeel, beide richtingen zijn 
complementair, en we zijn evenzeer gekant 
tegen een afschaffing van de graduaats- 
opleiding.”

Tip voor VDB
We kijken dan ook vol spanning uit 

naar de volgende beleidsbeslissingen van 
minister Van den Bossche. Misschien een 
complete hervorming van de universiteit 
naar een postgraduaat? Nemen we bijvoor-
beeld de richting Burgerlijk Ingenieur: we 
maken daarvan een postgraduaat voor 
hogeschoolstudenten Industrieel Ingenieur 
(vierjarige opleiding op universitair niveau). 
En dit kunnen we doen voor alle richtingen: 
van economische wetenschappen (hoge-
school: handelswetenschappen) tot Ger-
maanse (hogeschool: vertaler/tolk). Het zal 
het rectoraat alvast worst wezen: als zij hun 
geld maar krijgen. Dan zijn ze gelijk van 
die vervelende studenten verlost. (Nico)



De verkiezingsshow ’97 
kent geen spetterend slot

Bedroevend lage o p ko m st b ij v e rk ie z in g  s tu d en ten verteg en w o o rd ig er

■ Eindelijk hebben we weer vier studentenvertegenwoordigers in de 
Raad van Bestuur. Op 26 maart viel het doek over de komedie die ook wel 
eénk ‘verkiezingen ’ genoemd werd. De gelukkige die voor 2 jaar in de 
R^È mag zetelen heet Bart Gruyvaert.

Van de 19037 stemgerechtigde 
studenten kwamen welgeteld 753 kiezers 
(3,95%) opdagen waarvan er dan nog 15 in 
slaagden een ongeldige/blanco stem uit te 
brengen. Bij de vorige verkiezingen (27 
maart ‘96) kwam 22,34% van de stemge-
rechtigden opdagen. Ofwel zijn de studenten 
op één jaar beduidend lakser, luier en 
ongeïnteresseerder geworden ofwel zat er 
iets goed fout bij de publiciteit die er voor 
de recentste verkiezingen gemaakt werd. 
Het volkstheater waarmee de verkiezingen 
gepaard gingen, hebben niet direct gezorgd 
voor een lagere belangstelling. Voor de 
eerste, afgelaste voorstelling van 26 februari 
hadden 806 geïnteresseerden een oproe- 
pingsticketje afgehaald. Voor de echte show 
op 26 maart hadden 1158 stemlustigen 
gereserveerd, waarvan er dus maar 753 
kwamen opdagen. De lage opkomst zou 
dus wel eens verklaard kunnen worden 
door de arrogante weigering van de RUG 
om iedereen een oproepingsbrief op te 
sturen. Het is wraakroepend dat de RUG 
het vertikte om elke student persoonlijk

van zijn democratisch recht op de hoogte te 
brengen.

Er is nog een andere interessante 
vergelijking te maken tussen deze en de 
voorgaande verkiezing. De bestgeplaatste 
niet-verkozen student (Dirk De Block) van 
de verkiezingen van ‘96 haalde meer 
stemmen (413) dan de winnaar van de laatste 
verkiezingen Bart Gruyaert (368). Men kan 
zich dus de vraag stellen of Dirk De Block 
niet meer aanspraak kan maken op het zitje 
in de RvB dan Bart Gruyaert, maar dit 
terzijde.

Tot slot nog enkele opvallende 
cijfertjes in de verdeling van de afgehaalde 
oproepingsbrieven per faculteit. Toegepaste 
Wetenschappen (waar zowel Bart Gruyaert 
als Lief Vanspringel vandaan komen) scoort 
het hoogst: 298 oprepingsbrieven gingen 
de deur uit. Runner-up is de Landbouw met 
288. De Letteren & Wijsbegeerte (thuisbasis 
van John Allemeersch) volgt op de derde 
plaats met 162. Opvallend is de lage score 
van de Psychologie & Pedagogie (de 
faculteit van Ann Geerts): 87 stembrieven. 
Het minst interesse is te vinden in de 
faculteiten Pol & Soc (44), Farmacie (22), 
Diergeneeskunde (17) en Economie (10), 
en in de School voor Management (2)

DDT

UITSLAG uitgebrachte stemmen 
absoluut in %

% t.o.v. totaal 
stemgerechtigden

1. Bart Gruyaert/Maarten Bekaeri: 368 (48.8 %) (1.93 % )
2. Ann Geerts/Tim De Mey 178 (23.6 %) (0.94% )
3. L ie f Vanspringel/Christophe Swaelens 127 (16.9% ) (0.67% )
4. John Allemeersch/Lieve Timmermans 65 ( 8.6% ) (0,34 %)

Ongeldig/Blanco 15 ( 2.0% ) (0.08 %)

Totaal 753 (100% ) (3.95 %)

KVHV geeft zich bloot
Het KVHV-Gent (Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond) is nog maar pas erkend (op 27 januari) als 

studentenvereniging, of ze laten zich al van hun slechtste en onverdraagzaamste zijde zien. Onderstaande tekst over 
homosexualiteit als een ziekelijke neiging maakt deel uit van een artikel dat onlangs verscheen in ‘Ons Nieuw 
Verbond’. De verrechtsing in Vlaanderen manifesteert zich steeds duidelijker, ook bij studenten.

"H oew el h e t  n i e t  z o  v o o r  d e  h a n d  l i g t  d a t  
e e n  h o m o s e k s u e le  g e a a r d h e i d  a a n g e b o r e n  o f  
g e n e t i s c h  b e p a a l d  z o u  z i j n ,  i n  e l k  g e v a l  h e b b e n  
h o m o s e k s u e le n  n o r m a a l  n i e t  v o o r  h u n  n e i g i n g  
g e k o z e n  e n  h e b b e n  z e  a l s  g e v o lg  v a n  d e z e  n e i g i n g  
v a a k  e e n  h e l e  l i j d e n s w e g  a f g e l e g d .  H e t  i s  t o t a a l  
o n v e r a n tw o o r d  om d e z e  m e n s e n  m e t m in d e r  r e s p e c t  
t e  b e h a n d e l e n  d a n  a n d e r e n ,  l a a t  s t a a n  z e  m e t d e  
v i n g e r  n a  t e  w i j z e n .  M aa r w i l  d i t  z e g g e n  d a t  e e n  
i n  h o m o s e k s u e e l  v e r k e e r  d o o r g e b r a c h t  l e v e n  
z o m a a r  g o e d g e k e u r d  m o e t  w o rd e n ?  D u i d t  h e t  n i e t  
v e e l e e r  o p  l i e f d e  e n  r e s p e c t  w a n n e e r  j e  h e n  d u r f t  
t e  z e g g e n  d a t  j e  e r a a n  t w i j f e l t  o f  z e  w e l  e c h t  
g e l u k k i g  k u n n e n  w o rd e n  i n  e e n  h o m o s e k s u e le  
r e l a t i e ?  I n  som m ige g e v a l l e n  z o u  j e  h e n  m i s s c h i e n  
e e n  d i e n s t  k u n n e n  b e w i j z e n  d o o r  h e n  t e  v e r w i j z e n

n a a r  p r o f e s s i o n e l e  h u l p v e r l e n e r s  d i e  h e n  k u n n e n  
b i j s t a a n  om i n  d e  m a te  v a n  h e t  m o g e l i j k e  h u n  
n e i g i n g  b i j  t e  s t u r e n ,  om h e n  t o t  h o g e  v o rm e n  
v a n  w a re  v r i e n d s c h a p s l i e f d e  ( s i c )  t e  v o e r e n .  
G o ed e  b e g e l e i d i n g  k a n  d e z e  m e n s e n  v a a k  o o k  o p  
w eg h e l p e n  n a a r  d e  b e l e v i n g  v a n  e e n  h a r m o n ie u z e  
m a n - v r o u w - r e l a t i e ,  w a a r b in n e n  s e k s u a l i t e i t  m e t 
a l  h a a r  a s p e c t e n  h a a r  g e ë i g e n d e  p l a a t s  k a n  
in n e m e n . H e t  i s  n i e t  d e  g e m a k k e l i j k s t e  w eg , n o c h  
v o o r  h o m o s e k s u e le  p e r s o n e n ,  n o c h  v o o r  w ie  h e n  
n a b i j  w i l  z i j n .  A l l e s  g o e d v in d e n  k a n  e c h t e r  e e n  
g e m a k k e l i j k h e i d s o p l o s s in g  z i j n w a a r  u i t e i n d e l i j k  
n ie m a n d  m ee g e b a a t  i s . "

MarcLoriauxin ‘Ons Nieuw Verbond’, Tijdschriftvan het Katholiek 
Vlaams Hoogstudenten Verbond - afdeling Gent, januari 1997, p. 10-11



Noorwegen
Land van d u izen d fjo rd en

■. De meeste Europeanen weten bitter weinig a f van Noorwegen. 
Mee&tal roept het enkele beelden op zoals mysterieuze fjorden, mytische 
Wouden vol trollen en heksen, norse vikingen die met de GSM in de hand 
f a  barre koude trotseren, De Schreeuw van Edward Munch in Oslo en 
m m u r r i jk e  kleding van de Lappen in het uiterste noorden. Als 
Brasmusstudent mocht ik dit alles live meemaken en ontdekte zo dat de 
Noren echt wel een apart volkje zijn. En dat niet alleen omdat ze geen lid 
zijti van de EU...

Eerste kennismaking
Zo kwam ik op vier januari aan op de 

Noorse bodem. Vier uur en reeds donker. In 
de winter is er in Bergen, stad in het 
zuidwesten, immers amper vijf uren licht. 
In de zomer is het juist het omgekeerde: dan 
zijn het de nachten die moeten inbinden.

De eerste Noor die ik ontmoette was 
een taxichauffeur. Hij beantwoordde niet 
bepaald aan het clichébeeld van de norse 
Scandinaviër.Integendeel, zeer vriendelijk 
vroeg hij me: “Where are you from?”. 
Waarop ik braafjes antwoordde in de 
overtuiging dat ons kleine landje waar-
schijnlijk niet bekend in zijn oren zou 
klinken. Niets was minder waar. Met een 
diepe frons vroeg hij me: “Isn’t that the 
country of Mare D utroux?” . Slik... 
Inderdaad, zelfs in het hoge noorden kunnen 
we er niet onderuit: Belgie is er in geslaagd 
om zich een slechte reputatie op de hals te 
halen en het zal niet makkelijk zijn om die 
te kwijt te raken.

percentage: slechts 3,8%. De lonen zijn er 
ook zeer hoog. Als toerist of Erasmusstudent 
brengt dit enkele drastische consequenties 
mee voor je budget. Wil je rondkomen met 
je centjes, word je alvast best ^ — 
vegetariër en drink je vooral 
geen alcohol. Een pintje kost 
hier al gauw 200 BEF. De 
staat toont immers zijn 
bezorgdheid voor de ge-
zondheid van zijn inwoners 
door zware taxen te leggen 
op rook- en drink-waren.
Jongeren onder de achttien 
jaar zijn niet toege-laten in 
cafés waar men bier schenkt.
Sterke dranken kan je alleen 
kopen in streng gecontroleerde staats-
winkels. Je begrijpt waarschijnlijk mijn 
verbazing toen ik tijdens mijn eerste avondje 
uit in Bergen zoveel dronken studenten 
zag. Later leerde ik hun vuistregel: “Vi 
drikker ikke ofte men n&r vi drikker da 
drikker vi mye”. (We drinken niet vaak 
maar als we drinken dan drinken we veel)

K in d e re n  v an  
n au w elijks  a c h t 

ja a r  lo p e n  e r  
m e t een  g e w e e r 

o v e r d e  
s c h o u d er

Een trots volkje

Noorwegen is één van de rijkste 
landen van Europa. Dit hebben ze vooral te 
danken aan hun overvloedige oliewinning. 
Soms hoort men zelfs spreken van 
Noorwegen als het Lutheraanse Koeweit. 
Verder is er een zeer laag werkeloosheids-

Naast hun gezondheid zijn de Noren 
ook bekommerd om de natuur. Noorwegen 
is dan ook het minst vervuilde land van 
Europa en het mooiste. Althans, dat is wat 
ze hier beweren. En waarschijnlijk hebben 
ze nog gelijk ook. De gigantische bergen 
die oprijzen uit de fjorden en die afsteken 
tegen een purper-roze hemel, laten

inderdaad je adem even stokken in de keel. 
Vooral de lange wazige slierten mist die als 
slangen tussen de bergen schuiven, hullen 
dit land in een bijna mystieke sfeer zodat je 
niet verbaasd zou opkijken mocht er plots 
daadwerkelijk een trol van achter één of 
andere boom verschijnen. De mensen leven 
zeer sterk verbonden met deze natuur. Het 
is de droom van bijna elke Noor op de top 
van een berg een houten huisje te hebben, 
waarbij er gras groeit op het dak. Dit is 
slechts voor enkele Noren werkelijkheid, 
maar de meeste bezitten wel hun eigen 
blokhut in de bergen.

Er heersen hier 
overigens ook knotsgekke 
tradities. Zo gaan bijvoor-
beeld bijna alle inwoners 
van Bergen op een welbe-
paalde dag alle omlig-
gende bergen beklimmen. 
Wanneer ze binnen de 
vierentwintig uur zeven 
toppen bereiken krijgen ze 
een diploma. Slagen ze 
erin dit diploma ononder-
broken gedurende 21 jaar 

te behalen dan krijgen ze een bronzen 
standbeeld in de stad, wat ze als de grootst 
mogelijke eer ervaren.

Eer en trots zijn inderdaad begrippen 
die niet weg te denken zijn uit de Noorse 
cultuur. Noren zijn trots op hun eigen 
identiteit en willen die dan ook zoveel 
mogelijk behouden. Een van de gevolgen 
hiervan is dat er in Noorwegen bijvoorbeeld 
geen standaardtaal is omdat iedereen zich 
halsstarrig houdt aan zijn dialect. Zo 
verstaan de inwoners van het zuiden de 
inwoners van het noorden amper. Dit is ook 
niet te verwonderen als je bedenkt dat 
Noorwegen enorm lang is: als je het land 
zou omkeren dan zou de noordelijke top tot 
Rome reiken.Dialecten worden hier dan 
ook niet als minderwaardig bestempeld, 
zoals bij ons dikwijls het geval is. Wel 
hebben ze hier twee geschreven standaard-
talen, namelijk Bokmal en Nynorsk, die 
gebruikt worden door media en officiële 
instellingen, maar zelfs daarin treft men 
geen volledige uniformiteit aan.

Een ander belangrijk aspect van hun 
eigen identiteit is dat Noorwegen nog altijd 
geen deel is van de EU. Je zal dan ook zeer 
makkelijk een Noor horen praten over 
Europa alsof Noorwegen er volledig buiten 
staat. Toch was het land in 1994 zeer dicht 
bij een toetreding tot de EU. Er werd een 
volksreferendum gehouden waarbij 49% ja 
stemde en 51 % nee. Hoewel de meerderheid 
van de regering voor was,volgde Noor-



wegen de nipte meerderheid van het volk 
en bleef alleen, zoals ze dat hier plegen te 
zeggen. Tot nu toe hebben ze door hun 
water- en olie-energie al goed bewezen dat 
ze best zonder de EU kunnen. Wat als de 
olie uitgeput is? Dan schakelen ze zonder 
veel problemen over op gas.

Een van de redenen waarom Noor-
wegen 'nee' stemde, is dat de Noren over het 
algemeen bang zijn om hun onafhankelijk-
heid te verliezen. In de loop van de 
geschiedenis hebben ze immers dikwijls 
aan de zwakste zijde gestaan. Van de 
vijftiende tot begin negentiende eeuw 
maakten ze deel uit van een unie met 
Denemarken. Hierna vormden ze tot 1905 
een unie met Zweden. Noorwegen was

steeds de zwakste partij. Na de 
bezetting door de Duitsers in 
WO II hadden ze er genoeg 
van. Noorwegen was onafhan-
kelijk en zou dat blijven. Tot 
vandaag ligt dit dan ook nog 
zeer gevoelig. Wanneer Noren 
met vrienden onder elkaar zijn, 
wordt het referendum van 1994 
meestal veilig gemeden als 
gespreksonderwerp omdat dit 
maar al te makkelijk tot verhitte 
gesprekken leidt.

Onderwijs
Noorwegen is een van de weinige 

landen waar onderwijs volledig gratis is. 
Men wil immers dat iedereen gelijke kansen 
krijgt om te studeren. Bijna alle studenten 
krijgen trouwens nog een beurs van 35000 
BEF per semester.

De kwaliteit van het onderwijs is 
zeer hoog. De meeste lessen worden in 
kleine groepen gegeven, waarbij het vooral 
de studenten zijn die praten en niet de 
professor. Hij vervult meer de rol van 
begeleider. Deze methode is bijzonder 
succesvol en zorgt ook voor een goede 
relatie tussen student en prof. Vaak spreken 
ze elkaar gewoon bij de voornaam aan.

Als Erasmusstudent wordt je goed 
opgevangen door het feit dat er verschillende

lessen in het Engels gegeven worden in 
plaats van in het Noors. Wat wel jammer is, 
en wat ook nog een defect is in het 
Erasmussysteem, althans in Gent, is dat 
men verwacht dat je, hoewel je in het 
buitenland verblijft, toch nog in het Gentse 
systeem zit. Dit heeft als gevolg dat het een 
groot gepuzzel is met vakken, studiepunten 
en vervangende taken. Zou het niet 
vruchtbaarder zijn en meer in de geest van 
Erasmus om je volledig te kunnen aanpassen 
aan het land waarin je verblijft?

Tot slot
...nog een klein verhaaltje. Datje in 

Noorwegen inderdaad vreemde zaken 
ontdekt, bewijst, denk ik, het volgende. In 
het noorden van het land, te Longyearbyen, 
is er een universiteit waar je iedereen ziet 
rondlopen met een geweer in de hand. Ga je 
door de straten van het stadje zie je zelfs 
kinderen van nauwelijks acht jaar oud met 
een geweer over de schouder. Waarom? In 
het gebied huizen namelijk ijsberen die, als 
ze onvoldoende voedsel vinden, wel eens 
durven afzakken naar de stad voor een 
lekker brokje mensenvlees.

Norway, here I come...

SP

A car! A car! My kingdom for a car!

: prijs Uzelf gelukkig: U heeft een Schamper in handen! Dat lijkt 
evident, maar niet iedereen heeft altijd zoveel geluk als U, Lezer. Zeker 
Metals het gaat om Schamper nr. 348, het vorige nummer.

De verdeling van Schamper gebeurt 
voor een deel door deze overijverige 
redactie, die heus wel wat meer werk verricht 
dan wat artikeltjes uit de ballpoint puren. 
Met name die gebouwen die het dichtst bij 
onze thuisbasis de Brug gesitueerd zijn 
worden tweewekelijks van verse Schampers 
voorzien. Maar wij kunnen ook niet heel 
Gent afdraven om de ondertussen alom- 
gekende roestvrijstalen mandjes te vullen 
met onze papieren mening.

Daarvoor doen wij dan ook een 
beroep op de binnenpost van de RUG. En 
daar loopt het soms eens mis, zo blijkt nu. 
Door onze spionnen werden wij namelijk 
gebrieft dat er ruim een week na dato nog 
steeds geen Schamper nr. 348 te bespeuren 
was in onder andere de PPW, de Pol en Soc, 
Home Astrid, Home Vermeylen, Overpoort, 
UZ en Home Boudewijn. In extremis 
kwamen ze blijkbaar toch nog toe op Home 
Astrid (na een week) en op Home Boudewijn 
(na 11 dagen).

Wij vinden dat natuurlijk niet prettig: 
niet alleen wordt zo een aanzienlijk deel 
van ons (potentieel) lezerspubliek verwaar-
loosd, bovendien blijft een behoorlijk deel 
van onze oplage vermist. Het geleden verlies 
schatten wij op 10.000 a 15.000 BEF. 
Daarom probeerden wij uit te vissen wat er 
precies fout is gelopen. Eenvoudiger dan 
het lijkt, zo blijkt: de postman van de 
universiteit zegt alles afgeleverd te hebben 
en de diverse verantwoordelijken in de 
universitaire gebouwen beweren niets 
ontvangen te hebben. Een patstelling: 
waarschijnlijk zijn ze momenteel in de 
ruimte Star Wars aan het spelen. May The 
Force Be With Us!

Uiteraard proberen wij dit te 
remediëren opdat U, Lezer, toch van elke 
Schamper zou kunnen genieten. Tot voor 
een paar jaar konden wij zelf ons blad 
rondrijden met een wagentje van de dienst 
S tudentenvoorzieningen. Maar door 
besparingen is het wagenpark van de

universiteit zodanig afgeslankt dat er geen 
auto’s genoeg meer zijn om dit nu nog te 
doen, zegt M are Bracke, Coördinator 
Studentenvoorzieningen. Ook bij de resto’ s 
en bij de dienst Personen- en Goederen-
vervoer kon men ons aan geen wagen 
helpen. Voortaan zullen we zelf wel iemand 
aanspreken (en betalen) om de verdeling te 
verzorgen.

Let wel, wij verwijten niemand zijn 
of haar taak niet goed te uit te voeren. Deze 
tekortkoming is te wijten aan verregaande 
besparingen (of uitblijvende investeringen) 
en aan falende structuren. Blijkbaar slaagt 
de universiteit er niet in een studenten- 
boekske over zijn eigen gebouwen te 
verdelen.

Geen nood echter, alle nummers van 
dit jaar kunnen steeds gelezen en geraad-
pleegd worden op het internet op volgende 
URL: http://www.schamper.rug.ac.be. 
Alweer een reden om een account aan te 
vragen.

PG
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De titelstrijd
H cort m e t ko rtverh aa l

Waarmee ben ik nu eigenlijk bezig ? 
H et is een vraag die me op door-
deweekse nachten soms v ijf minuten  
wakker durft houden, starend naar de 
sterren door mijn velux-dakvenstertje, 
m ijn rech tstreeks m edium  m et de 
cosmos. Een vraag die me op klaarlichte 
dag ook al eens durft in een aange-
scherpte wakende toestand te brengen, 
tollend in m ’n ontnuchterende brein-
cellen. Ja, u m erkt het al, ik ben een 
slecht slaper.

H eeft u het trouwens al gemerkt: 
de lente is w eer in het land. Gedaan 
m et miezerige avonden en nachten, 
ronddwalend in de duistere straten en 
steegjes van de Gentse binnenstad, 
voortschrijdend tussen veegjes mist, 
w ulps g lim m ende kasse is tenen  en 
troosteloos treurende bomen. Gedaan 
m et snijdend koude rukwinden die het 
W ilsonp lein  te isteren , in d r in g en d  
klevende regen, de occasionele voorbij-
ganger weggedoken onder zijn sjaal. 
M aar vooral gedaan m et de rust, de 
stilte, de eenzaam heid die de straten tot 
nu toe eigen was. W eegeklaag en 
gejammer, machteloos huilende kreten, 
roodgezw ollen  ogen, ram m elende  
kettingen, niets helpt: de mensen komen 
weer buiten.

Overdag flanerend  in de lentezon, 
drukdoend wandelend in de straten, 
breed gesticulerend op terrasjes, de 
uren van hun voortbestaan voortaan 
rekkend tot de wat latere avonduren. 
De oogverm orzelende bermudashorts 
en o k s e lfr is s e  t- s h ir ts  d ie  w e e r  
bovenaan de lade w orden gelegd, 
a f  gewisseld m et zonaanbiddende topjes 
in com binatie m et rokjes m et een 
ogenschijnlijk hoog krimppercentage: 
het is er allem aal weer.

Kortom, we spoeden ons weer naar 
binnen, gordijnen dicht, kam er halfver- 
duisterd, hoofd verhit onder de schijn 
van de bureaulamp, een cursusje voor 
onze zw aar om walde ogen: de blok- 
periode kom t als steeds weer m ooi op 
tijd. Wat zit het academ iejaar toch fijn  
in elkaar.

Nu de studenten veilig opgeborgen 
zitten in hun kot, kan het geld beginnen 
rollen. Een hoofdvogel is alvast geschoten 
door onze universiteit, toen rector Willems 
op woensdag 26 maart het fijne sommetje 
van 110 miljoen frank aan royalties mocht 
incasseren. De royalties zijn afkomstig van 
een octrooi op de Pl-technologie dat 
gecom m ercialiseerd wordt door het

biotechbedrijf Biogen. Om de inkomsten 
uit royalties te verhogen wordt gedacht aan 
het uitbrengen van een CD 'RUG goes 
pastish’, waarop professoren op een 
triphopritme en met strijkorkest zullen 
voorlezen uit eigen werk. £££ Bij 'RUG 
goes classic’ ondertussen vindt iedereen 
het zo jammer dat prof. Voordeckers 
(Byzanistiek en Oost-Europese geschie-
denis en cultuur) met pensioen gegaan is, 
dat het wel gevierd moest worden. Op 
zaterdag 26 april zal hij in de Aula een 
afscheidscollege geven over "De byzan-
tijnse spiritualiteit in woord en beeld', 
waarbij onder beelden d ia’s worden 
verstaan. Ook zal hem een Liber Amicorum 
overhandigd worden; en om de boel wat op 
te vrolijken, zal het geheel muzikaal 
opgeluisterd worden met orthodoxe 
gezangen. £££ Prof. Voordeckers, prof. 
Vermeersch en wie nog meer op pensioen: 
de universitaire duiventil begint stilaan leeg 
te lopen. Om de overstap wat in goede 
banen te leiden, wordt daarom op zaterdag 
19 april het 10e Symposium Geriatrie 
gehouden, met als titel 'Palliatieve zorgen 
bij bejaarden’. Info: 09/240.21.51. £££ Hou 
u vast aan de takken en de bomen, zoek 
dekking in een nestkastje, want een 
indrukwekkende eretitel komt eraan: vast 
secretaris van de Koninklijke Academie 
voor Wetenschappen, Letteren en Schone 
Kunsten van België. Deze ego-verzwarende 
titel wordt sinds 22 maart gedragen door 
prof. Schamp van de vakgroep organische 
chemie. De minder imperssionante titel van 
‘voorzitter van de Hoge Gezondheidsraad’ 
is toegewezen aan prof. De Backer van de 
vakgroep maatschappelijke gezondheid- 
kunde. Commentaar van prof. De Backer: 
‘in  mijn titel staat tenminste het woord 
Hoge, want laat ons eerlijk zijn, vaste 
secretaris is gewoon een ander woord voor 
klerk.” £££ Vandaag om 9u ‘s morgens 
opgestaan. Alhoewel, het was eigenlijk 
9u 15, maar dat doet niets af aan de prestatie. 
Topsport aan de RUG, jawel. Om nog niet 
te spreken van de zaalvoetbalploeg en het 
waterpoloteam aan de RUG, die in hun 
categorie de Vlaamse universitaire titel 
binnenrijfden. Jaja, we blijven titels 
verzamelen. £££ En het kan niet op: ook de 
titel grootste studentenstad van Vlaan-
deren is voor Gent, met zijn 40.000 
hogeschool-en universiteitsstudenten. Deze 
innige band zal nog versterkt worden door 
het samenwerki ngsakkoord dat de uni versi- 
teit en de hogescholen hebben gesloten. 
Daardoor zullen voortaan de sociale 
voorzieningen als resto’s, sportinfrastruc-

tuur, kinderdagverblijf, huisvestings- en 
jobdienst en fietsenherstelplaats gedeeld 
worden. Dat wordt nu al aanschuiven. £££ 
Ook silly lustrums schoven dit academiej aar 
aan, onlangs nog met het vijftigjarig bestaan 
van de opleiding Psychologie. Hoog tijd 
dat ze eens naar een psychiater gaan om dit 
probleem op te lossen. £££ Van de PR- 
dienst van het rectoraat krijgen we 
maandelijks mooi de persknipsels toe-
gestuurd waarin over de universiteit 
geschreven wordt. Zo ook over het bezoek 
van koning Albert op 26 februari, toen 
zijne shakende hoogheid de historische 
bibliotheek van het Pand binnenwipte. Het 
Laatste Nieuws berichte dit in de eerste 
twee zinnen van hun verslag alsvolgt: “Het 
moet niet altijd groot o f pompeus zijn om 
koninklijke interesse te wekken. Koning 
Albert werd geboeid door ‘een onooglijk 
klein dingetje ’, zoals vice rector Etienne 
Vermeersch het papyrusfragment om-
schreef. ” Schrap de laatste drie woorden, 
aub. £££ Maart was niet echt een plezierige 
maand, met de zelfmoord van een eerstejaars 
geneeskundestudente uit Beemem en de 
verkrachting van een Dendermondse 
studente in home Boudewijn. Welke 
studentenvertegenwoordiger durft nu nog 
beweren dat aan de universiteit iedereen 
aan zijn trekken moet kunnen komen? £££ 
Het UZ en de RUG hebben gezamelijk een 
nieuwe PET-scanner gekocht, een inves-
tering van een kleine 150 miljoen frank. 
Voor alle duidelijkheid: PET staat hier niet 
voor de welgekende plasticflessen, maar 
wel voor Positron Emissie Tomografie. Een 
onderzoek kost ongeveer 38.000 frank, in 
de meeste gevallen terugbetaalbaar door 
het ziekenfonds, dit in tegenstelling tot de 
PET-flessen, waar zelfs geen statiegeld op 
staat. £££ We zijn in een tijdperk van het 
versterken van de traditionele gezins-
waarden, en ook de universiteit ontsnapt 
daar niet aan. Volgens de rapporten van een 
externe visitatiecommissie heeft de univ te 
weinig voeling met de arbeidsmarkt, iets 
wat kan verbeterd worden dooreen sterkere 
band met afgestudeerden. De RUG mag 
dan wel zijn zonen en dochters uitzenden, 
een zekere interactie moet blijven. "We 
willen hen volgen in hun werk, weten hoe ze 
aan hun job geraken en zien o f de genoten 
opleiding voldoende is”, aldus academisch 
beheerder Hoogewijs in Het Volk. Al 
moeten we ze volgen tot in de hel, voegen 
wij hieraan toe. £££ Einde.

Nico
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DSA goes internet!
N ieuw e  server vo o r a llé  studentenverenigingen

Sinds deze maand heeft de Dienst StudentenActiviteiten (DSA) een 
eigen server. Deze server doet enerzijds dienst als Webserver voor de 
homepagina ’s van alle studentenverenigingen en anderzijds als intranet- 
||erver voor de DSA en de studentenverenigingen. De server kreeg de 
toepasselijke naam ‘student’ mee.

Het idee broeide reeds vele maanden, 
maar de directe aanleiding voor het opzetten 
van deze server was een plotse actie van het 
ARC eind januari. Toen besliste het ARC 
dat de verkorte url’s voor studenten-
verenigingen afgeschaft zouden worden, 
een verkorte url is een verkort adres voor 
een webpagina (bv. http://studww w . 
rug.ac.be/Schamper in plaats van http:// 
studwww.rug.ac.be/~mdegendt/schamper). 
Er werd immers misbruik van deze 
dienstverlening gemaakt: ook niet-erkende 
verenigingen (zoals het NSV) hadden zo’n 
verkorte url verkregen. Na hevig protest 
van de studenten werden de verkorte url’s

toch weer opengezet, maar onder erg strikte 
en onzekere voorwaarden.

Om de studentenverenigingen van 
een vaste stek op het web te voorzien, 
besloot de DSA dan maar een eigen server 
op te richten. Alle erkende studenten-
verenigingen kunnen daar hun eigen 
webpagina’s plaatsen en krijgen een eigen 
email-adres. Daamaastzal de student-server 
ook dienst doen als intranetserver voor het 
opslaan en uitwisselen van verslagen, 
statuten,...

Het beestje is momenteel nog volop 
in opbouw, zoals je kan vaststellen op http:/ 
/www.student.rug.ac.be Voorlopig heb-

ben nog maar een paar verenigingen hun 
website effectief naar de student-server 
verhuisd, maar over enkele maanden zouden 
alle studentenvereinigingen op die site 
gebundeld moeten zijn. Vanaf volgend 
academiejaar zullen de verkorte url’s op 
eduserv dan ook definitief verdwijnen.

Uiteraard was Schamper er als de 
kippen bij. Onze website is vanaf heden 
gevestigd op h ttp ://w w w .s tu d e n t. 
rug.ac.be/schamper, of nog eenvoudiger 
op http ://w ww.schamper.rug.ac.be! Wees 
niet bevreesd, beide url’s verwijzen naar 
dezelfde pagina’s. De oude url’s zullen 
over enkele maanden verdwijnen. Scham-
pers nieuwe email-adres op de studentserver 
luidt schamper@ student.rug.ac.be. Het 
oude email-adres (Schamper@rug.ac.be) 
verdwijnt waarschijnlijk ook binnen enkele 
maanden. Pas uw addressbook aan!

MDG

Zeus
D é m ooie jonge oppergoden van de inform atica

-y Op onze universiteit zitten enkele studenten die het beste met u voor 
hebben. Zij willen u zoveel mogelijk informeren over het internet. Zij 
noemen zichzelf ZEUS - Werkgroep Informatica.

Zeus is de internet- en computer- 
werkgroep van en voor Gentse studenten. 
Ze bestaat uit computerfreaks en andere 
geïnteresseerden die de laatste ontwik-
kelingen in inform aticaland volgen, 
freeware en software verdelen, en zoveel 
mogelijk mensen op de hoogte brengen van 
het bestaan en de mogelijkheden van 
informatica en van het internet.

De geschiedenis

In ‘91 begonnen als een mailinglist, 
groeide het project al snel uit tot de 
allereerste mailserver van de RUG, genaamd 
Zeus. Weldra volgde de eerste anonieme 
ftp-server aan de RUG onder de naam 
Einstein. Zeus groeide verder uit, bracht 
een aantal informatiefolders uit en bood 
zijn hulp aan bij studenten en personeel.

Het mooie liedje bleef niet lang 
duren. Na het vertrek van drijvende kracht 
Vincent Willems viel het engagement 
langzaam stil. Het ftp-archief werd nog 
maar zelden vervangen, terwijl de Zeus- 
leden zich quasi uitsluitend onledig hielden 
met het spelen van MUDs (zie Schamper 
344). Het dieptepunt volgde toen het ARC

(Academisch RekenCentrum) de internet-
toegang van Zeus afsloot om verdere 
onfrisse praktijken te vermijden. Voortaan 
konden de leden vanop de Zeus-computers 
niet meer buiten RUGnet, maar ook mensen 
van buiten de RUG konden niet meer aan de 
archieven van Zeus.

In ‘95 begon Zeus zich langzaam 
maar zeker te herstellen. Een nieuwe 
generatie leden diende zich aan; er werd 
weer werk gemaakt van de ftp-site, en 
Einstein werd omgevormd tot de eerste 
Webserver binnen de RUG. Met het 
aantreden van huidig voorzitter Roeland 
Mertens zwol het fris windje langzaam aan 
tot een heuse bries. Vandaag is Zeus een 
actieve octopus geworden, en het ziet er 
naar uit dat deze tweede bloeiperiode zich 
nog een tijdje zal doorzetten.

‘t Is dus niet voor ons, ‘t is voor u

“In de beginperiode richtte Zeus zich 
enkel tot ervaren gebruikers,” zo vertelt 
Roeland Mertens. “Maar die hebben ons 
eigenlijk niet zo vaak nodig. Daarom willen 
we ons meer richten tot de ‘newbies’, 
mensen die weinig tot geen ervaring hebben

met het internet. De informatie die het ARC 
aanbiedt is compleet ontoereikend, en dat 
willen wij opvangen.”

Op 15 oktober ‘96 bracht Zeus de 
folder ‘Overleven op RUGnet’ uit, een zeer 
degelijke inleiding tot het internet en het 
gebruik van de computerinfrastuctuur aan 
onze universiteit. “Sommige proffen vonden 
de folder zo goed dat ze besloten deze als 
lesmateriaal te gebruiken,” zo vervolgt 
Roeland Mertens. “We zouden ze graag 
aan alle studenten uitdelen, maar dat is 
helaas financieel niet haalbaar.” ‘Overleven 
op RUGnet’ is alvast online te raadplegen 
op http ://student.rug .ac.be/zeus/ 
folder20.html. Op de site van Zeus (http:// 
student.rug.ac.be/zeus, of, enkel binnen de 
RUG, http://zeus.rug.ac.be) staan trouwens 
nog een aantal andere handleidingen op u te 
wachten, onder andere over HTML, java, 
irc, anti-virus-programma’s, enz...

Naast het schrijven van folders en 
(beginners)handleidingen houdt Zeus zich 
ook bezig met rechtstreekse dienstverlening. 
Mensen die met vragen of problemen naar 
Zeus komen, worden in de mate van het 
mogelijke uit de nood geholpen. De mensen 
van Zeus treden her en der ook op als 
systeembeheerder; zo wordt de gloednieuwe 
server van de DSA (zie elders op deze 
pagina) onderhouden door een aantal 
Zeusleden.

MDG
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Verloren nestwarmte.
Vorige zondag nog eens het dorp van mijn jeugd aangedaan. 

Ik ben er weliswaar nog steeds gedomicilieerd maar de roem der 
volwassenheid begint z’n tol te eisen: elke keer ik de dorpskom 
binnenrijd, overvalt me een hogere graad van vervreemding. De 
kerktoren mag me dan nooit sympathiek zijn voorgekomen, het 
ligt hem eerder in de kleine dingen die plots (valt te relativeren 
gezien het tweemaandelijkse karakter van mijn bezoeken) 
veranderd lijken op weg naar het huis dat ooit m’n thuis was. Een 
akker die plots omgetoverd is in een bouwwerf, een uitgebrande 
woning, een nieuw stukje wegdek (waar is die kuil gebleven die 
ik altijd zo handig wist te omzeilen), een aangereden verkeersbord, 
kleine jongens die opeens slungelachtige pubers zijn geworden, 
de ‘champetter’ die zijn fiets vooreen brommertje heeft weten om 
te ruilen,... Het leven is hier verdergegaan terwijl ik in Gent zat. 
Als ik dan van de motor stap, zie ik de buurman aan de overkant 
staan. Ik merk dat ie nog wat krommer is geworden sedert 
ons laatste treffen. Ik maak vluchtig een groetend 
gebaar om te vermijden dat de man aanstalten zou 
maken om naar me toe te komen en een praatje met me te 
slaan. Vroeger konden we honderduit met elkaar staan kletsen 
maar ik vrees dat ik nu geen onderwerp zou vinden en vervelende 
stiltes vermijd ik liever. Ik begeef me naar de voordeur van m’n 
ouderlijk huis en bel keurig aan. In andere tijden stormde ik 
gewoon de keuken via de garage binnen maar sedert ik bij een 
dergelijke onverwachts entree de gewenste intimiteiten tussen 
mijn ouders verstoorde, zijn we overeengekomen dat ik in het 
vervolg zou aanbellen. Ik beschik nog wel over een sleutel maar 
die is dus enkel nog bruikbaar in noodgevallen.

Na een hartelijke begroeting wordt er geaperitiefd, tellen 
we de doden en verneem ik de laatste nieuwtjes. Ze hebben zich 
een nieuw salon aangeschaft en hebben plannen om een nieuwe 
keuken te installeren. Ik neem het nog even op voor de bestaande 
keukeninfrastructuur maar besef opeens dat m’n medebeslis-
singsrecht verworden is tot een vernietigbaar adviesrecht. Na een 
stevige maaltijd verwen ik mezelf met het comfort van het ligbad, 
een welkome afwisseling na twee maanden primitief douchen.

Traditiegetrouw neem ik dan ook even poolshoogte in de 
kamer die ik ooit dagelijks koesterde als m’n heiligdom. Doch the 
thrill is gone. Sedert het starten van m’n universitaire carrière is 
de ziel er geleidelijk, bijna onmerkbaar, uit verdwenen. In een 
eerste verminkingsfase verdwenen posters en de prullaria, de 
schatten van mijn heiligdom, in een doos op zolder. “Dat kuist 
makkelijker”, “Je bent die dingen toch al wel ontgroeid” 
argumenteerde m’n moeder toen. Die eerste kleine toegeving 
leidde uiteindelijk tot de ondergang van mijn kleine rijk: er was 
een proces in gang gezet dat niet meer te stoppen viel. Enkele 
maanden nadien hebben ze het opnieuw behangen met een lelijk 
streepjespapier dat in de aanbieding stond.

“Je zag immers de afgebleekte contouren van de posters op 
het oude papier.” Toen ik verhuisde naar een citéhuisje liet ik m’n 
bureau ontmantelen en naar Gent brengen, je reinste autodestructie.

Vader begon de vrij gekomen plaats op te vullen met
dozen rommel (o.a. Testaankoop jrg 1990-95). 

Xlü j: Toen ik zondag een kijkje nam in m’n kleerkast,
merkte ik dat moeders garderobe een annexatiebeweging had 

uitgevoerd. Niet dat er nog veel kleren van mij in lagen, maar de 
geruisloosheid waarmee alles gebeurt is angstaanjagend. Het 
deed me terugdenken aan die keer dat ze me haar oude strijkbout 
cadeau gaf, zowat een jaar geleden. Gedaan met elke week de was 
netjes gestreken en opgevouwd af te leveren in Gent. Sedertdien 
hoed ik me ervoor om me niet al te dicht bij een wasserette te gaan 
vestigen. Je weet maar nooit. Klap op de vuurpijl die zondag, 
vader die voorzichtig polste of ik het erg vond om m’ n boekenkast 
gedeeltelijk te ontruimen zodat hij er zijn Testaankoop- en 
aanverwante magazines kon in plaatsen. “Je hoeft je gerief 
daarom niet mee te nemen naar Gent, het mag gerust nog een tijdje 
hier op zolder gestapeld worden tot je iets ruimer gaat wonen.” 

Ze vragen nog of ik niet voor een nachtje blijf slapen. “Ik 
moet vanavond nog heel wat studeren.”, hoor ik mezelf zeggen. 
In mijn hoofd schreeuwt een stem :”Terug naar huis, naar Gent! 
En vanavond nog een pintje pakken met de vrienden in het 
stamcafé.”

O A K

Geachte heer of mevrouw,
Wij, het bestuur van de Oosters- 

Afrikaanse Kring, willen u op de hoogte 
houden van een wantoestand die al een 
aantal jaren duurt en waar we nu graag 
maatregelen tegen zouden zien. De heer 
Charles Willemen, professor Chinees, 
grijpt reeds een drietal jaren in in onze 
studentenvereniging. Dit is de essentie van 
het probleem: een studentenvereniging is 
er voor en door studenten en ondanks hun 
persoonlijke mening hebben professoren 
hier niets mee te maken. Hierna een 
opsomming van de feiten:

1) Reeds twee jaren blijft er op de 
zesde verdieping van de Blandijn geen 
enkele OAK-affiche langer dan vijf minuten 
hangen. Verschillende mensen Oosterse 
hebben ons verteld dat het professor 
Willemen zelf en zijn assistent zijn die die 
affiches aftrekken.

2) Tijdens de laatste infodag wou 
iemand van het OAK de studenten-

vereniging voorstellen. Met de opmerking 
“Wij hebben een eigen kring”, wilde 
professor W illemen verhinderen dat 
toekom stige studenten Sinologie en 
Japanologie iets over het OAK hoorden en 
hen onmiddellijk meenemen naar zijn 
vakgroep.

3) De studenten Sinologie en Japano-
logie zeggen dat ze wel met het OAK willen 
samenwerken, maar niet durven door de 
houding van professor Willemen.

4) Een student Oosterse die anoniem 
wenst te blijven uit vrees voor represailles 
vertelde ons dat professor Willemen het 
volgende heeft gezegd: “Moesteen Japanner 
horen dat een Afrikaan beslist over een 
Japanner en een Chinees, hij zou gecho-
queerd zijn.”

5) Twee jaar geleden waren er 
praesidiumverkiezingen met drie kandi-
daten: een Afrikanist, een arabist en een 
Japanoloog. Enkel de kandidaat van 
Japanologie mocht van professor Willemen 
affiches uithangen. Dit om aan te tonen dat 
zijn praktijken al lang duren.

Wij willen tegen dit alles protesteren. 
Wij begrijpen de houding van de heer 
W illemen niet. Tot voor twee jaren 
organiseerde hij jaarlijks, in samenwerking 
met het OAK, Chinees Nieuwjaar en de 
abituriëntendag. Waarom dan nu zo een 
vijandige houding? Bovendien is er vanaf 
dit jaar een initiatief tot samenwerking 
tussen de verschillende kringen van de 
Blandijn en moedigt het Faculteitenkonvent 
eerder fusioneren aan dan afsplitsen. Het is 
dan ook ongelooflijk dom een kleine kring 
als het OAK te gaan afsplitsen. Wij vinden 
het hoog tijd u op de hoogte te brengen van 
deze situatie. Dit is een zaak die niet alleen 
de studenten aanbelangt, maar ook de 
universiteit, aangezien door een professor 
wrijvingen ontstaan onder studenten.

Deze brief wordt bezorgd aan het 
Faculteitenkonvent, de Dienst Studenten-
activiteiten, het Bestuurscollege en 
Schamper.

Met de meeste hoogachting, 
Het oude en nieuwe OAK- 

praesidium
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Dit jaar NIET in Schamper
dacht door steeds Schamper te lezen op de hoogte te zijn van alles 

ï i i i l!ich dit academiejaar aan de universiteit afspeelde. Helaas zagen 
bepaalde artikels nooit het daglicht. De redenen hiervoor zijn legio: 
gaande van omkoping tot lichamelijke bedreiging, van te subjectief tot 
geiï§pn te slecht geschreven. Een bloemlezing.

Interview meteen niet-verdwenen 
meisje

Schamper had een aangrijpend 
gesprek met Elsie, een 14 jarig meisje, 
slachtoffer van de nieuwste trend. Ondanks 
al haar pogingen wou niemand haar 
ontvoeren. Een trauma leek in de maak, 
maar twee dagen voor publicatie werden 
we opgebeld door haar moeder, die trots 
wist te melden: “Elsie is eindelijk 
verdwenen. Als ze maar gelukkig is.” Maar 
dat hadden we ondertussen reeds vernomen 
op televisie. Exit artikel.

Overgewicht bij professoren
Uit een studie bleek dat het merendeel 

van de professoren te dik is om nog gezond 
te zijn. De studie haalde als een van de 
mogelijke oorzaken aan: het te veel op hun 
krent zitten. Een gebrek aan lichamelijke 
beweging met andere woorden. Prof. 
Vermeersch legde zijn gewicht in de schaal 
om te verhinderen dat de resultaten openbaar 
gemaakt werden, onder het voorwendsel 
dat het stigma ‘dik’ niet paste bij het aura 
van een prof. U kan ook begrijpen dat we 
onder een dergelijke druk het artikel niet 
publiceerden.

Studententelevisie op AVS
Na een studententijdschrift (Scham-

per) en een studentenradio (URGent) 
hadden enkele enthousiastelingen de idee 
opgevat een heuse studententelevisiezender 
op te starten. De onderhandelingen met 
AVS (de regionale zender van Gent en 
omstreken) waren reeds in een vergevorderd 
stadium, maar na een proefopname viel 
alles in duigen. Peter Wuyts probeerde 
namelijk telkens in beeld te komen om een 
mededeling “in naam van alle studenten” 
voor te lezen.

Prins Filip bezoekt Gent
Dit academiejaar werd onze alma 

mater vereerd met het hooggeplaatst bezoek 
van prins Laurent en recent ook koning 
Albert. Oorspronkelijk was ook een visite 
van prins Filip voorzien, maar die had de 
uitnodiging blijkbaar niet goed begrepen, 
zijne koninklijke snuggerdheid kwam aan 
in Genk. Gent, Filip, met een tü

Rector Willems schrijft boek
Bij de aan vang van het academiejaar 

leek het de PR-dienst wel een goed idee om

rector Willems een boek te laten schrijven 
waarin hij zijn visie op het universitair 
onderwijs van de toekomst uit de doeken 
deed. Het kon de uitstraling en het 
internationaal aanzien van de RUG alleen 
maar ten goede komen. Dat dacht men 
maar, want na zes maanden had de rector 
nog maar zes woorden op papier, namelijk 
“Ik draag dit boek op aan...”. Het project 
werd dan maar in de koelkast gezet, zodat 
ook onze boekbespreking gestoofd kon 
worden.

Maandverbandautomaten: ein-
delijk

We keken er al naar uit: de plaatsing 
van de eerste maandverbandautomaten in 
de gebouwen van de universiteit. Helaas 
dreigt dit briljante idee, dat alleen uit het 
brein van John Allemeersch kon komen, 
nooit gerealiseerd te worden. Het was een 
van de breekpunten van het verkiezings-
programma van John, maar hij werd niet 
verkozen tot studentenvertegenwoordiger 
in de Raad van Bestuur. Benieuwd hoe hij 
deze nederlaag zal absorberen.

Studenten in de porno-sector
Het is een publiek geheim dat 

sommige studenten hun studies financieren 
door in de pomo-industrie mee te draaien. 
Het was geen gemakkelijke opgave, en het 
leverde ons een fikse onkostennota op, maar 
uiteindelijk wisten we een mannelijke 
stripper te strikken voor een interview. 
Helaas bleek hij ook lid van de Schamper- 
redactie te zijn (wie, wie, wie?), zodat het 
artikel intern geblokkeerd werd.

Drugs in eten resto’s
Reedsjaarendag worden de voedsel- 

en maaltijdresten van de resto’s meegegeven 
aan een varkenskweker. In december viel 
het hem evenwel op dat zijn varkens er 
opvallend stoned en welgemutst bijliepen. 
Het vermoeden rees dat de restomaaltijden 
verslavende middelen bevatten, om zo aan 
klantenbinding te doen. Het bleef evenwel 
bij vermoedens, en bij gebrek aan bewijzen 
werd de zaak geseponeerd.

Reclame aan de RUG
In zijn openingstoespraak in oktober 

pleitte minister van onderwijs Van den 
Bossche voor een betere samenwerking 
tussen universiteit en bedrijven. Reclame

en sponsoring dus. De lessen zouden 
voortaan om de twintig minuten onder-
broken worden voor enkele commercials 
genre “met een veilig gevoel naar de 
examens dankzij Allways” of “met Rennie 
nooit meer braken tijdens te lessen”. 
Adverteerders stonden reeds te dringen, 
maar het hele plan ging niet door omdat de 
meeste auditoria zodanig verouderd zijn 
dat de video- en televiesieapparatuur niet 
meer aanwezig zijn of gewoon niet werken.

Nieuwe statuten DSA
De nieuwe statuten van de Dienst 

StudentenActiviteiten waren maandenlang 
een onderwerp van verhitte discussie, om 
uiteindelijk eind maart in een impasse 
terecht te komen. Er werd dan maar besloten 
de onderhandelingen begin september 
verder te zetten, het moment dat de 
kleuterklasjes weer hun deuren openen, 
en dit reeds voor tweejarigen! Het kan het 
niveau alleen maar ten goede komen.

A idstest voor geneeskunde- 
studenten

Met al die perverse geesten tegen-
woordig kan men niet voorzichtig genoeg 
zijn, zeker niet bij toekomstige artsen, was 
de redenering achter de idee om genees- 
kundestudenten jaarlijks aan een aidstest te 
onderwerpen. Het plan lekte echter 
voortijdig uit en werd na een storm van 
protest door mensenrechtenorganisaties 
afgevoerd. Dan maar een numerus clausus, 
zo kunnen we de geneeskundestudenten- 
epidemie ook afstoppen, dacht onze minister 
van onderwijs. En zijn wil geschiedde.

Nico
En wegens de stringente censuur moest u 
ook volgende cartoon ontberen, nu echter 
met het pensioen van Vermeersch..
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Dies Natalis
M M  maart 1997: Dies Natalisviering en uitreiking van eredoctoraten. 
Voor de meesten onder u was dit een vrije dag, voor deze 
Schamperredacteur was het werken geblazen en moest er opgelet worden, 
met ogen en oren open.

Deze viering in de Aula ging gepaard 
met de nodige pracht en praal. Eerst kwam 
er een stoet decanen, professoren en andere 
academici aangewandeld of aangeschoffeld, 
al dan niet in toga. Het viel op dat de 
gemiddelde leeftijd in deze plechtige rij 
behoorlijk hoog was. Daarna kwam het 
welkomswoord van R ector W illems, 
gevolgd door een voortreffelijk muzikaal 
intermezzo van het ensemble Ex Tempore, 
twee sopranen met klavecimbel.

De eerste van de zes eredoctoraats- 
slachtoffers was de Roemeense Prof.Dr. 
Eugenio Coseriu. Hij verdiende zijn strepen 
in de taalfilosofie en taalkunde. De volgende 
laudatio’s waren voor de Amerikaanse 
P ro f.H aro ld  J .B erm an , een rechts-
geleerde, en voor de Poolse Prof.Dr.KIaus 
Weber wiens belangrijkste ontwikkeling 
de indirecte immunofluorescentie micros-
copie is. Ook nog een laudatio voor de

Amerikaanse Prof.Dr.Max J.Paape voor 
zijn onderzoek op koemelk. Het zesde 
eredoctoraat was voor Prof.Dr.Erik De 
Clercq. Deze Leuvense professor levert 
vitaal werk in het anti-viraal en anti-Aids- 
onderzoek.

De vijfde laudatio was gericht tot 
Sir David Attenborough, u hopelijk allen 
bekend van de televisie. Deze enige niet- 
professor, schreef en regisseerde excellente 
documentaires zoals Life on Earth, The 
Trials o f Life, Life in the Freezer en in 1995 
werd de reeks The Private Life o f Plants 
gemaakt. Zijn laudatio werd gebracht door 
Prof. Guido Persoone die milieutoxologie 
doceert en mede-oprichter is van het 
Centrum voor M ilieusanering. Naar 
aanleiding van het 25-jarig bestaan van dit 
centrum heeft men Attenborough naar voor 
geschoven. Deze zeer charismatische man 
is alom bekend voor zijn grote inzet voor de

bescherming van alle leven op aarde, 
inclusief de cultuurrijkdom  van de 
mensheid. Juist deze rijkdom benadrukte 
hij in zijn feestrede.

Hij sprak over het culturele belang 
van de universiteiten in onze maatschappij 
en de alomtegenwoordigheid van rituelen 
in de wereld waaronder ook Dies Natalis. 
Maar hij waarschuwde ook dat de mensheid 
teveel van de planeet vraagt. De groei van 
de wereldbevolking creëert een probleem. 
De mensheid houdt zijn populatie niet in 
evenwicht en zo krijg je voedselschaarste 
en overbew erkte landbouwgronden. 
Volgens Attenborough zal de homo sapiens 
in de 21 ste eeuw bewijzen of ze dit probleem 
kan oplossen of tenonder zal gaan. De kennis 
hiervoor ligt bij de universiteiten. Tijdens 
deze erg boeiende en eigenlijk grimmige 
feestrede kon je de spreekwoordelijke speld 
horen vallen. En terecht.

Ten slotte volgde nog de Vlaamse 
Leeuw en het Vaderlands Lied waarna de 
kurken knalden (tijdens de receptie 
weliswaar).

wednesday

E xpositie/E xhib itie: ondergaan  is genot
Ilse Joliet studeerde in 1994 af aan 

de Gentse academie. Toen al werd haar 
werk er als storend en ongewenst intiem 
ervaren. Haar schokkende beelden zijn in 
het duffe onderwijsklimaat een meer dan 
storende factor. Joliet toont foto’s en 
woorden over één, twee, kamers, kleur en

sex. Ze is tegelijkexhibitioniste en voyeuse. 
Op haar foto’s zijn 11 slaapkamers en diens 
bewoners te zien, ongegeneerd en bloot, 
zoals ze werkelijk zijn.Of zoals wij dan 
zeggen: ga toch zelf eens kijken., de entree 
is gratis en we zijn allemaal vriendelijk 
uitgenodigd door rector Willems.

De expositie loopt nog tot 30 april 
in Galerij Kunst-Zicht in restaurant 
Overpoort, elke werkdag tussen l l e n  
15u30

PG en wednesday

Artieste Ilse 
Joliet (hier 
ze\f op de 
foto) had er 
blijkbaar 
heel wat 
voorover 
om in 
Galerij 
Kunst-Zicht 
te mogen 
exposeren.
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Voetstappen in de nacht
Geslaagde bew erking detectiveverhaal Sim enon

Zaterdag 12 april vond de Belgische première plaats van ‘Voetstap- 
pèij in de nacht’. ‘Sept petites croix dans un carnet’ van Georges 
Simenon kreeg indertijd de Amerikaanse Edgar Allen Poe-prijs en werd 

MËËus voor theater bewerkt door Eva Bal.
De voorstelling vertelt het verhaal 

van een jongen van negen jaar die op 
oudejaarsavond door de stad zwerft. Zijn 
vader wordt verdacht van moord en het is 
net zijn oom de politieman die het onder-
zoek moet voeren. Binnen in de politie- 
centrale proberen politieman Lecoeur 
(Wouter Van Lierde) en de commissaris 
(Karin Tanghe), die even binnensprong 
voor ze naar een diner ging, de moord op te 
lossen. Terwijl de politieman en de com-
missaris vat proberen te krijgen op de ge-
beurtenissen, holt de jongen door de natte, 
verlaten straten van de stad. Op zoek naar 
de oplossing van een zaak waarbij hij heel 
nauw betrokken is. Is zijn vader de sinds 
enige weken gezochte moordenaar die in 
de media ‘De Zondagsman’ wordt ge-
noemd? Zoals bij een doorsnee politie-

verhaal worden allerlei gissingen omtrent 
het wie, waar, hoe, wanneer en waarom 
opgeworpen, geverifieerd en vervolgens al 
dan niet verworpen. Het is zoeken totdat de 
‘Ware Toedracht’ wordt gevonden.

Heel origineel is het idee van Eva 
Bal om het verhaal vanuit het politiebureau 
te vertellen maar tegelijk met andere beel-
den te combineren. Het kantoorraam wordt 
daarbij als een projectiescherm voor video-
beelden gebruikt. Dit heeft als effect -wat 
heel goed gelukt is- dat we niet alleen zien 
wat er buiten gebeurt maar ook krijgen we 
de zaken te zien die zich uitsluitend afspe-
len in de hoofden van de personages. De 
beelden, gemaakt door Vincent Bal, zijn 
dus niet alleen ondersteunend maar sugge-
reren ook emoties die de acteurs niet oproe-
pen. Deze beelden, die perfect samenvallen

met wat er op de scène gebeurt, creëren 
spanning. De acteurs verhogen deze span-
ning door na een bepaalde vaststelling en-
kele seconden te ‘bevriezen’ waarbij het 
licht een heel belangrijke rol speelt. Eva 
Bal is er bijzonder goed in geslaagd om de 
spanning van de politieroman over te bren-
gen op de scène. De acteurs doorbreken die 
spanning en zorgen voor duidelijkheid door 
op tijd en stond uit het verhaal te stappen en 
als vertellers een korte samenvatting, een 
terugblik of een commentaar geven. Een 
aanrader!

Melanie

‘Voetstappen in de nacht’ wordt 
nog gespeeld op vrijdag 18 en zater-
dag 19 april om 20u, zondag 20 april 
om 15 u, dinsdag 22 april om 10u en 
14u en op woensdag 21 mei om 15u in 
de Kopergietery (Blekerijstraat 50). 
Kaarten kunnen gereserveerd wor-
den op tel. 09/2337000.

Victoria Festival
H e td e rd é

p;::: Van woensdag 30 april tot en met zondag 4 mei heerst het 
yictoriafestival over een stukje Belgische en buitenlandse theater/dans/ 
WIBekwereld. Dit gebeurt op allerlei locaties in Gent.

Op de derde pagina van het festival-
magazine wordt u bekogeld met een citaat 
van Oscar Wilde : “Experiment is the 
name everyone gives to their mistakes”. 
Waarop artistiek leider van Victoria Dirk 
Pauwels de bal terugslaat m et: “The third 
Victoria festival is a real experiment”. Deze 
uitspraak is natuurlijk, natüüürlijk, wars 
van enige ironie, als u begrijpt wat ik be-
doel.

“Experiment” brengt risico’s met 
zich mee, aldus Koen Gisen van Victoria. 
Zo heb je daardoor soms geen echte 
publiekstrekkers en kunnen dingen fout 
gaan. Een festival creëert wel meer kansen 
dan een gewone programmering. Er is meer 
plaats voor nieuw bloed. Maar voor de 
selectie worden er wel professionele nor-
men gehanteerd. Kwaliteit primeert.

Belangrijk voor Victoria is “het zich-
zelf opnieuw uitvinden”. Er moet een dui-
delijke evolutie merkbaar zijn in wat er 
wordt gebracht. Stagnatie is uit den boze.

Er is ook een voorzichtige verandering 
merkbaar van een receptief naar een meer 
creatief festival. Zo heb je naast uitgeno-
digde voorstellingen ook eigen creaties van 
minder ervaren makers. Jonge mensen ko-
men zelf aanlopen met projecten.

Victoria nodigde onder andere de 
New Yorkse theatermaker Péter Halasz 
uit om een productie te maken voor het 
festival, samen met de laatstejaarsstudenten 
van het Conservatorium Gent, afdeling to-
neel. ‘Hotel het verloren kind’ o f ‘Moord is 
verouderd ; Liefde wordt overschat’ is de 
titel. Er wordt gebruik gemaakt van mu-
ziek, computerbeelden en video. Er is ook 
een duidelijke invloed merkbaar van de 
Japanse cultuur, onder andere in de soms 
haiku-achtige taal.

Naast deze productie is er ook nog 
dans van Jéróme Bel, een plastisch-thea- 
trale installatie ‘Vol Wit’ door Ilse Joliet 
(zie ook fototentoonstelling in de Over- 
poortresto) in de meubelzaak W eba,...

Voor de andere producties en crea-
ties raad ik u aan het festivalmagazine eens 
te raadplegen. Meer informatie te verkrij-
gen op het Fratersplein 7, tel 09/2253732.

W e d n e s d a y

Péter Halasz



Een fid e e l G elu id
Een regelmatig terugkerend punt van kritiek op 

het podiumbeleid van de kunstencentra en aanver-
wanten is dat het ruikt naar arty-farty. Naast 
Hedendaags klassiek, jazz en avant-garde zou er noch 
plaats zijn voor muzikale stromingen die de 
ontluikende generaties beroeren noch voor niet- 
westerse muziek.

Wat de niet-westerse muziek betreft maken de kunstencentra 
sinds enkele jaren een heuse inhaalbeweging, maar de ontspruitende 
westerse muziek(sub)culturen blijven tot nader order grotendeels 
ondergronds opereren. Dit academiejaar kwam daar echter 
verandering in toen de Vooruit met de Ballroom Sessions op de 
proppen kwam.Muziek heet van de (pick-up) naald krijgt nu ook de 
kans zich in een rechtstreekse confrontatie met een publiek te 
bewijzen. Dat de gelauwerden geen doorsnee Uitlaat of top-100

groepjes zijn hoeft niet te verbazen. Hun eigenzinnigheid en 
gedrevenheid sluiten hitgevoeligheid en dito vette contracten zonder 
meer uit. Bovendien gaan jonge muzikanten zich meer en meer 
richten op tijdelijke projecten en spelen ze in diverse formaties 
tegelijkertijd. Juist daarmee heeft de mainstream het nu moeilijk 
want chaos en verwarring willen ze ten allen tijde vermijden. 
Volgens ons komt deze rusteloosheid enkel de kwalitatieve 
verscheidenheid ten goede.

De Vooruit heeft alleszins het ijs gebroken, maar er is nog 
veel werk aan de winkel. De progammatie kan en moet veel breder, 
zonder weliswaar de ‘gevestigde’ genres uit het oog te verliezen. 
En zolang we de jongerenmuziekcultuur onder Ballroom Sessions 
blijven catalogeren is de erkenning niet compleet. Ten slotte 
moeten we ons toch bezinnen over de vraag of de pioniersfunctie 
van het clubcircuit hier niet in het gedrang komt? Elk weird hem, 
newaar! Voor de programmatic van de Vooruit zie Schampavie.

M o’KUL
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Jazzlab Gele Zaal barst uit z’n voegen!
“W ie (x  5) h e e ÏÏ daEgedaan!?^

■ Naar jaarlijkse gewoonte is Gent op 19 april a.s. 
Ophieuw het strijdtoneel voor de CJP-plamuurdag. 
Die dag wordt cultuurbarbaren aangeboden eindelijk 

ipiUttgat naar eigen goeddunken te plamuren. Naast 
diverse workshops, die uw actieve deelname vragen, 
Munt u ook kennis maken met muziekgenres die 
lichtjaren van de doorsnee top 30 verwijderd zijn.

Het besef dat cultuur begint noch stopt bij een kudde 
geblondeerde veulens die huppeldehup doen op bonke bonk
deuntjes, tja, dat kan én zal bij velen _____________________
onder ons écht pijn doen. Maar niet 
getreurd, pijn doet leven!

Plaats bij uitstek om die bewuste 
dag tot inkeer te komen is de Gele Zaal.
Vanaf 20.30u. worden de aldaar 
samengetroepte berouwvollen getrak-
teerd op een stortregen van huilende 
meteoren die de ether transformeren in 
een hallucinant kraterlandschap. En 
speciaal voor jullie niet zomaar een trosje 
meteoren. Nee nee, de echte Jazz- 
m eteors (wereldberoemd in hééél 
Nederland) komen naar je toe!

De jazzmeteors werden in ’94 bij 
elkaar gebracht door drummer en 
componist R uben van Roon. Het 
gezelschap bestaat sindsdien uit M aar-
ten Ornstein op saxofoon en klarinet,
Christof May op altsaxofoon, Paul Jan 
Bakker op gitaar, Wiboud Burkens op 
keyboards en Marcel van Ettinger plukt 
de bas. Allen verdienden reeds hun 
sporen in het wereldje en spelen in 
meerdere formaties. Zo vinden we Paul 
Jan en Wiboud terug tussen de gelederen 
van The Hipbone Connection.

De groep zelf gaat er prat op de mosterd uit de potjes van 
Miles Davis, Rage Against The Machine en de Beastie Boys te
hebben gehaald. Wij horen er de gedreven jazzy deathfunk van 
ikoon Defunkt in, aangelengd met de allures van landgenoot Hans 
Dulfer (vader van het snoepje). Wat het ook moge wezen, bereidt 
u alvast voor op een stomende set waarin funk, crossover en jazz 
fusioneren. De truuk met de vloeibare heupen zal na dit hoorspel 
voor elk van u een fluitje van een cent zijn. Niet overtuigd? Een 
flinke cocktail van laxeermiddelen, tabasco en mescaline vooraf 
verzet meer dan bergen alleen! Studenten genieten zoals gewoonlijk 
het reductietarief (250 fr.) en CJP’ers komen er in voor slechts 
honderd frankskes. (Mo'KUL)

G ratis Scham pagne  *  G ratis Scham pagne  *  Gratis

U bent een 
overtuigd(e)man/ 
vrouw maar uw 
moeder helaas 
niet!? Schamper ||k 
weet er wel raad 
mee. De eerste 10 q j |[
(mensen, nvdr) 
die zich op 19 
april met dit be-
richtje tussen de 
tanden aanbieden 
aan de kassa van 
de Gele Zaal en 
hel antwoord op 
de vraag: "Wie j g  
heelt dat ge-
daan?” binnen de 
lijntjes kunnen 
zingen komen er 
gratis in. Betalen 
moetje dan pas na de truuk 
met de vloeibare heupen.

The Jazzmeteors; Concert in het kader van 
CJP Plamuurdag in Gele Zaal (19/4/97)

Den baard Vooruit



M ich ae l

. Een film van Neil Jordan met Liam 
Neeson,Aidan Quinn,Alan Rickman, 
Julia Roberts en Stephen Rea

Paasopstand 1916. In Dublin wordt het 
grote postgebouw aan flarden geschoten. Ierse 
opstandelingen ondernemen voor het eerst in 
deze eeuw een poging om zich van de Britten los 
te maken. Het werd een catastrofe en de leiders 
werden geëxecu-teerd. Sommigen van hen 
ontsnapten aan de terechtstelling omdat ze geen 
Ierse burgers waren. Onderhen de latere president 
Eamon de Valera (Alan Rickman) die de 
Amerikaanse nationaliteit had. Collins (Liam 
Neeson) kwam er met enkele maanden 
gevangenisstraf van af.

Hij had echter Iers nationaal bloed in de 
aderen en zette zich volledig in voor de 
onafhankelijkheid van het land. Daarbij ging hij 
meedogenloos te werk. Op de terroristische 
aanslagen volgden represailles en de geweld- 
spiraal kon alleen doorbroken worden door 
onderhandelingen met de Britten. De Valera 
stuurt Collins op pad en komt terug uit Londen 
met een Ierse Vrijstaat waarin toch nog een eed 
van trouw aan het Britse Gemenebest noodzake-
lijk was. Dit leidde tot een regelrechte 
burgeroorlog.

Collins wordt geschetst als een joviale, 
charmante man en samen met zijn maatje Harry 
Boland (Aidan Quinn) voeren ze een guerilla- 
oorlog in het wilde Dublin. Ze delen alles, zelfs 
het bed waarin zij met de voeten naar elkaar toe 
slapen. Ook hun beider liefde Kitty (Julia 
Roberts) wordt tussen de twee boezemvrienden 
heen en weer geslingerd.

Jordan brengt alles heel meeslepend op 
het scherm waardoor je je laat verleiden om de 
onderdrukte Ieren te steunen. Dat is tegelijkertijd 
ook het grote probleem van deze film. Is Michael 
Collins inderdaad de good guy en zijn politieke 
concurrent de bad guy? De geschiedschrijving 
over de Ierse onafhankelijkheidsstrijd houdt de 
gemoederen op de Britse eilanden nog steeds 
bezig en rakelt regelmatig hevige emoties op. 
Daarom waren de meningen in Ierland en 
Engeland van meet af aan verdeeld over deze 
film.

(Decascoop)

Melanie

The Funeral

!;.•: van Abel Ferrara met Christop-
her Walken (Ray), Chris Penn (Chez), 
Annabella Sciora (Jean), Isabella 
Rossellini (Clara), e.a.

Van Abel Ferrara kennen we films als 
Fear City, China Girl, Bad Lieutenant en King 
of New York. De begrafenis waarmee de film 
opent, is deze van Johnny, de jongste van de drie 
broers Tempio, een Italiaans-Amerikaanse 
gangsterfamilie op het einde van de jaren ’30. In 
tegenstelling tot bijvoorbeeld The Godfather is

1

deze familie niet zo (invloed-)rijk : The Funeral 
speelt zich eerder af in kleine familiekring, meestal 
binnenskamers, terwijl de conflicten de stempel 
dragen van het noodlot van een generatielange 
traditie van geweld. Zo kan Ray, de oudste broer 
die zich koel en berekend voordoet, zich niet 
losmaken van zijn ‘inwijding’, waarbij vader 
Tempio hem opdroeg om een weerloze, lam 
geslagen man af te maken. Indien de kleine Ray 
zou weigeren, zou deze man meer dan waar-
schijnlijk Ray zelf komen te vermoorden zodra 
hij de kans kreeg.

Het dilemma tussen doden en gedood 
worden, vergelding, maar ook schuld en boete 
blijft de (katholieke) broers tergen en bepaalt hun 
verdere levenskeuzes. De respectievelijke 
echtgeno-tes spelen een aparte rol : zo heb je 
Jean, de vrouw van Ray, die als enige gestudeerd 
heeft en dan ook iets mondiger is en zich verzet 
tegen de criminele praktijken van de Tempio’s. 
Zij tracht het vriendinnetje van Johnny te troosten 
met de boodschap dat ze zich eigenlijk nog 
gelukkig kan prijzen, aangezien zij zo aan het 
leven als vrouw van een gangster ontsnapt. 
Schoonzus Clara wil dan weer vanuit haar diep 
geloof haar echtgenoot Chez naar een psychia-
trische instelling in de wereld-beroemde 
Belgische gemeente Geel sturen, waarop Chez in 
woede uitbarst.

Het is een vrij donkere, gewelddadige, 
maar psychologische prent ontdaan van 
romantiek, maar vol vragen omtrent bijvoorbeeld 
het bestaan en de verantwoordelijkheid van God, 
en die eigenlijk iets weg heeft van een klassiek 
Grieks drama, waarin men niet aan het noodlot 
ontsnapt.

(Sphinx)

zijn jonge staat een plaats in de wereld wou 
bezorgen. De film is een éénpansgerecht 
geworden met als hoofdingrediënt de boks- 
kamp,een snuifje politiek, een handvol muziek 
en enkele reepjes geschiedenis. Doordat Leon 
Gast over meer dan 250 uur pellicule beschikte, 
trachtte hij zoveel mogelijk materiaal in 88 
minuten film te proppen. Het resultaat is een 
impressionistische film waarin weliswaar ook 
over de politieke situatie van de Aff o-Amerikanen 
en President Mobutu gepraat wordt, waarin ook 
de muziek van B.B. King, The Spinners, James 
Brown en Miriam Makeba aan bod komt, maar 
waarin geen van deze elementen echt wordt 
uitgewerkt zodat de kijker een beetje onbevredigd 
achterblijft.

Aangezien de documentaire om finan-
ciële redenen pas 22 jaar na de opnames kon 
gem onteerd worden, krijgen we ook de 
commentaar te horen van Norman Mailer en 
George Plimpton (beiden toendertijd verslag-
gever van de kamp) en Spike Lee (filmregisseur) 
over het historisch karakter van deze hoogmis 
voor zwarten, en wordt de impressionante, 
welbespraakte Muhammad Ali in zijn juiste 
context geplaatst. Ongetwijfeld zullen de kids in 
The Bronx binnenkort niet alleen met petjes van 
Malcolm X rondlopen maar ook deze boks- 
grootheid opnemen in hun gallerij van zwarte 
idolen.

(Studio Skoop)

DDT

Op de internet-Schamper vind je  
nu ook de volledige programmatte van 
alle Gentse bioscopen !!!

s.

W hen W 
W ere K ings

Documentaire van 
Leon Gast en David 
Sonenbergmeten over 
onder andere Muham-
mad Ali en George 
Foreman.

Oscar voorde bes-
te documentaire.

Hoewel deze documen-
taire opgebouwd werd rond de 
Rumble in the Jungle, het 
memorabele gevecht tussen 
Muhammad Ali en George 
Foreman in 1974, kan men 
nauwelijks spreken van een 
zuivere sportdocumentaire. De 
kamp was immers onderdeel 
van een grootse zwarte hap-
pening en werd voorafgegaan 
door concerten van de zwarte 
topartiesten van dat moment. 
Het hele circus werd betaald 
door president Mobutu, die zo

GEWOON EVEN EEN VRAAG.

WAT ZOU JIJ DOEN OM DE VRIJE UREN TUSSEN STUDEREN EN UiïGAAN 
EFFICIËNT ÏN TE VULLEN?

UW ANTWOORD: “DEELNEMEN AAN DE PRESELECTIES VAN DE
BLOEMPOTTENSHOW”

ONS ADVIES : RESERVEER TIJDIG UW POTGROND

UW ANTWOORD: “ZO NU EN DAN WERKEN OM NA DE EXAMENS ONMIDDELLIJK 
DE BAHAMAS IN TE TREKKEN !!!

ONS ADVIES : NEEM DAN ZEKER CONTACT OP MET HET
MARKTONDERZOEKSBUREAU N.I.D. OM TELEFONISCHE ENQUETES AF TE NEMEN 
TUSSEN 13 EN 21H TIJDENS DE WEK EN VAN 10H TOT 18H TIJDENS HET 
WEEKEND.

f  U.« Tom ,
KT j e  AMösr voor  J 
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IÏvmmIM.

INFO; 09/221.10.11 
tussen 13 en 21h , 
Vosltensloon 228 4de 
verdiep vroqen noor 
Riko of Dimitri
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Tentoonstellingen-Toneel-Festivals
Plantentuin RUG: 'V leese tende  p lan ten ', 17-25 mei
Het de rde  V ic to ria  Festival, van  30 april to t 4 mei, ZIE S cham per p. 21
'Sokrates. Zeven Scenische Herinneringen.', Rode Pomp, 5-7, 12-16 mei, 20u30
Paljas 'V riend innen ', Tinnenpot, 18,19,25,26 april, telkens om  20u
Heimo W allner en M artin D ickinger, El Huis, Sassekaai 45, 19 april-14 juni, 24 uur open
Lisi Breus en Uli Vonbank-Schedler, C roxhapox, 19 april-16 mei, 24 uur open
Krakeel 'W ie is b a n g  van  V irgina W oolf', 26/4, 2,3,8-10,16,17 mei, telkens om  20u l5
'Design en Iden tite it', Museum voor Sierkunst, Jan Breydelstraat 5, to t  25 mei
NTG 'C asanova 's  thuisreis', w oe, do, vrij, za, to t 12 april, telkens om  20u.
ARCA, 'Hysteria ', elke di, do, vrij en za v a n a f 10 mei, 20u,
Kopergietery, Het lu izengevecht, d o  1 en vrij 2 mei, 20u

vrijdag 18 april
Magazijn Faroutski, 23u, gratis!
Gele Zaal Pierre Lognay Sextet, 20u30
Area Komt u hier dikwijls?, 20u

zaterdag 19 april
Magazijn Stuffed Babies On Wheels, 23u, gratis!
Gele Zaal The Jazzmeteors, 20u30 (ZIE p. 22 voor VRU

KAARTEN!)
Area Komt u hier dikwijls?, 20u
Logos Donald Knaack 'junk music', 20u
Rode Pomp M engelconcert: Phoenixtrio, 20u30

m aandag 21 april
Trefpunt De Willems Vemnanderes,, 21 u, gratis!
Brugse Poort Infokeuken 'D e kunst van het afhaken', 19u 
Tinnenpot Een dans teveel, 20u

dinsdag 22 april
Film-Plateau Film 'A m arcord ', 20u

w oensdag 23 april
Vooruit Louis Sclavis, Fred Frith & Jean-Pierre Drouet, 20u

donderdag 24 april
Tinnenpot Theater Yvonne Lex 'M am a C arlotta ', 20u 
Logos David Means 'strange attractors' multi-media, 20u
Rode Pomp Vlaamse Componisten, 20u30 
Film-Plateau Film 'P at G arret and Billy the kid', 20u

vrijdag 25 april
Vooruit Ballroom Sessions Vol. 6, 22u
Gele Zaal Bhatt, Bhattacharya & Ghosh (India), 20u30 
Sterre Taleninfo 'W etenschappelijk Engels', 10u-14u
Rode Pomp Piano: Thomas Dietljens, 20u30

zaterdag 26 april
Magazijn Transjazztical + Ozark Henry, 23u, gratis!
Rode Pomp Philibert Mees & Henry Raudalus, 20u30 
Landbouw faculteit: ISAG NIGHT '97

IS ! GRAfISp
Speeltheater :

Schamper geeft 20 vrijkaarten weg voor 'Voet-
stappen inde nacht', het nieuwestuk van Eva Bal.
De zeer snellen kunnen al op 18 en 19 april om 
20u en op 20 april om 15u gaan kijken ais ze ons 
laten weten welke voorstelling ze willen zien, de 
minder snellen moeten gaan op 21 mei om 15u.

zondag 27 april
Magazijn A lice's 5 moons, 23u, gratis

m aandag 28 april
Trefpunt Para Rondalla, 21u, gratis!
Brugse Poort Infokeuken 'Islam-Fundamentalisme', 19u 
Vooruit Eels, 20u 
Tinnenpot Een dans teveel, 20u

dinsdag 29 april
Vooruit M arty Ehelich: Dark W ood Ensemble, 20u 
Film-Plateau Film 'II G attopardo ', 29u

dinsdag 6 mei
Vooruit Radici /  Mare Ribot & René Lussier 
Logos Guy Klucevsek, 20u

donderdag 8 mei
Logos Partita Radicale, 20u

dinsdag 13 mei
Vooruit Willem Breuker Kollektief + Slagwerkgroep Den 

Haag

dinsdag 20 mei
Vooruit Système Friche /  Think o f one

w oensdag 21 mei
Logos Jon Gibson, 20u

zondag 25 mei
Vooruit Zita Swoon + Film 'Sunrise'

m aandag 26 mei
Logos M axwell's Daemon, 20u

zaterdag 31 mei
Vooruit Musafir: Les Gitans de Rajasthan (India)

GRATIS ! GRATIS ! GR
Arca Logos

Hysteria heet het nieuwste stuk van Zoals steeds kunt u ook een vrijkaartje krij- 
Arca en ook voor dit toneelstuk geven gen voor elk concert in Logos Tetraeder, dit 
we 20 kaarten weg. Speelt vanaf 10/ keer voor de concerten op 19 en 24 april en 
mei "(precieze data: zie agenda op 6, 8, 21 en 26 mei(zie agenda voor de- 
bovenaan). Kaartje naar: Schamperi-] taiis|Kaartjenaar Schamper (wat dacht u?), 
St.-Pietersnieuwstraat 45,9000 Gent. St.-Pietersnieuwstraat 45,9000 Gent.
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