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Februari, de maand waarin ik misschien toch beter eens aan mijn 
thesis zou beginnen en enkele nota’s bijwerken. Dit jaar trouwens een 
nieuw persoonlijk record gevestigd. “Pedagogische aspecten van de 
ontwikkeling”. Slechts drie lessen bijgewoond, er is geen cursus en in 
ju n i is het open-boek-examen. Hopelijk vraagt hij iets over de 
pedagogische aspecten van de korte berichtjes.

£££ Gentse seniorenverenigingen 
mogen niet vergeten om hun subsidie-
aanvragen voor 1 april 1998 in te dienen bij 
de Dienst Sociale Zaken op het Woodrow 
Wilsonplein 1. Ook Schamper heeft, uit 
pure wanhoop, besloten dit jaar zijn kans te 
wagen. Nou ja, als we bij het stadsbestuur 
bot vangen kunnen we ons met onze 
stramme ledematen nog richten tot de 
faculteit geneeskunde, afdeling reuma-
tologie, waar op 10 maart een Klinisch 
Seminarie Reumatologie plaatsvindt. Voor 
al uw kwaaltjes, groot en pijnlijk bel: 09/ 
240 22 30 £££ Maar eigenlijk mogen we 
niet klagen: zo beschikt de dienst studenten-
activiteiten nu over een voltijds personeels-
lid voor het secretariaat, en komt daar 
binnenkort nog een halftijdse medewerker 
bij. Joehoe, anderhalve medewerker om de 
activiteiten van zo’n 22.000 studenten in 
goede banen te leiden. Die mensen gaan 
daar ganse dagen met hun vingers zitten 
draaien. £££ Krijg je van je vrienden steeds 
te horen datje een zekere uitstraling mist, 
dan is op zaterdag 25 april het Instituut voor 
Nucleaire Wetenschappen the place to be. 
Op het programma staat een bezoek aan de 
kernreactor (niet vergeten met twee 
woorden te spreken: “dag meneer de 
kernreactor” dus) en het cyclotron. £££ 
Spijs op donderdag 19 februari zowel de 
inwendige mens als de geest en schuif aan 
op de dinner-causerie aangaande “de 
verborgen verleiding van fictie en theater 
in de late middeleeuwen” met als gastheer 
prof. Prevenier. Ik ga het zeggen, Walter: 
Isobello O. Voor info kun je altijd bellen 
naar 09/264 70 00 of e-mailen naar: 
Leen.Moreau@rug.ac.be. Bij Leentje kun 
je ook terecht voor de daguitstap naar Lille 
(Rijsel), georganiseerd door vzw Alumni. 
£££ Vertoef je tijdens de vakantie graag in 
het buitenland maar ontbreken de centjes? 
Dan kan je vanaf nu de zomerkampen-
brochure 1998 van de VZW VIA (inter-
culturele uitwisseling via vrij willigerswerk) 
bestellen op het telefoonnummer: 03/235- 
94 19. £££ Schamper doet trouwens een

oproep naar studenten die op ietwat 
afwijkende wijze hun schamele budget 
aanvullen, op de redactievergadering werd 
hierbij gedacht aan jobs zoals daar zijn: 
neushoomafrichter, lichtekooi, prof. of 
proefobjekt aan de fakulteit experimentele 
psychologie. Bellen naar 09/264 70 87 of 
eens binnenspringen in het schamper- 
redactielokaal dat zich in de kelders van het 
studentenhuis De Brug bevindt. Inderdaad, 
u leest het goed, de kelder. In tegenstelling 
tot de Leuvense VETO, dat over maar liefst 
zes lokalen beschikt, heeft men ons in een 
benepen kelderke gestopt. En dan mogen 
we volgens bepaalde geruchten nog blij 
zijn dat men ons al lang niet ingemetseld 
heeft. £££ Waar we na pasen gaan eten is 
trouwens ook nog een raadsel. Het restaurant 
De Brug sluit dan immers zijn deuren, en 
dit omwille van een te hoog asbest-gehalte. 
En wij maar denken dat het aan de bouillon 
lag. £££ Ondertussen heeft de RUG voor 
het luttele bedrag van 30 miljoen de 
gebouwen van de Emile Braunschool van 
de stad Gent overgekocht. Wel behoudt de 
stad Gent nog tot het jaar 2000 het (gratis) 
gebruiksrecht op de gebouwen en krijgt ze 
ook nog een langdurig gebruiksrecht op de 
gronden van de uni versiteit aan de Antonius 
Triestlaan en het Beneluxplein. Zoals het 
spreekwoord luidt: “wie een boer wil 
bedriegen, moet een boer meebrengen”. 
£££ De uitdrukking “als een dief in de 
nacht”, een geheel nieuwe betekenis gevend: 
in de nacht van 16 op 17 februari verhuist de 
dienst voor culturele zaken van het Sint 
Pietersplein naar het Hotel Amold Vander 
Haeghen in de Veldstraat 82. £££ De St. 
Pietersabdij zelf is dan weer voor zes 
maanden gesloten. Dit wegens aanpassings- 
werken met het oog op de tentoonstelling 
rond “Karei V”. Voor mij maakt het niets 
uit. Sinds die keer dat ik in een ietwat 
beschonken bui de abdij abusievelijk 
verwisseld had met een wel heel groot 
uitgevallen Pizza Hut en me luidkeels 
afvroeg waar mijn Pizza M argarita 
g*dverd***e bleef én dat hun urinoirs wel

heel sterk op wijwatervaten geleken, kan ik 
mijn gezicht daar beter niet meer vertonen. 
£££ Hadden blijkbaar wel de beschikking 
over bakken vol met geld: de laureaat van 
de wedstrijd “volledig zinloze onderzoeken 
die een hele hoop geld opslorpen” is 
geworden: “Kijkoperaties in gewrichten nu 
ook succesvol toegepast bij kleine 
huisdieren” van prof. Dr. Bernadette Van 
Ryssen en Prof. Dr. Henri Van Bree. 
Vroeger verzoop men die beesten gewoon. 
Nu is men echter veel humaner geworden. 
Voor de oververwende huisdiertjes wel te 
verstaan, de negertjes in Afrika mogen nog 
altijd verrekken van de honger. Vraagje 
van de week: “hoeveel maagjes ken men 
voeden met één optische vezel?” £££ Goed 
nieuws is er voor de winkelende medemens, 
in antropologische kringen ook wel beter 
gekend als de homo materialismus. Gent 
kent nu ook een winkelstraatmanager. “De 
rol van de winkelstraatmanager bestaat er 
onder meer in op een intensieve manier 
samen te werken met handelsverenigingen, 
eigenaars en buurtbew oners om de 
handelsactiviteit te verhogen en de 
leefbaarheid in de w inkelstraten te 
verbeteren. Door promotionele en imago-
versterkende activiteiten wordt getracht de 
winkelstraten lokaal te revitaliseren en hun 
specifiek karakter een bovenlokale 
uitstraling te geven”. “l’Homme a besoin 
de rêver”, zei mijn grootvader zaliger steeds. 
£££ Op 18 februari om 20u.30 is er een 
concert van het Universitair Symfonisch 
Orkest. Op het programma staan onder 
meer Beethoven, Schubert, een pauze, 
Carl Maria von Weber en Cole Porter 
met o.a. “I get a kick out of you” en “My 
heart belongs to daddy”. Play that funky 
music white boys, zou ik zeggen. En nu 
maar hopen dat het Universitair Symfonisch 
Orkest niet voor drie kwart uit zwarten 
bestaat. Reservaties: 09/232 50 21. £££ 
Honderd jaar geleden ontdekte Adrien de 
Gerlache op Antartica iets wat hij het “Gent- 
eiland” doopte. Helemaal naar het verre 
Antartica varen, maanden op een boot 
vastzitten en dan nog geen originelere naam 
dan “Gent-eiland” kunnen verzinnen. Aan 
de andere kant is het ergens wel intrigerend. 
Jammer, maar we zullen nooit weten 
waarom den Adrien deze naam koos, want 
de tentoonstelling is reeds voorbij.

Cobbaut
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Soms is het bijzonder leerzaam die 
vergeelde, oude Schampers nog eens ter 
hand te nemen. Naar aanleiding van het 
artikel rond de telecommunicatieproblemen 
in de homes, wou ik nagaan wat we rond de 
protonsoap allemaal al geschreven hadden. 
Want uit de rondvraag in de homes bleek 
eens te meer dat proton niet die geldelijke 
messias is die men ons beloofde. De'met 
proton uitgeruste telefoontoestellen blijken 
vaker defect dan bruikbaar.

Reeds bij het zoeken naar een bank 
die samen met de RUG proton zou 
aanbieden, liep het goed fout. De Generale 
Bank kreeg de mogelijkheid een agressieve 
reclamecampagne te voeren. Daarbij werd 
ze gesteund dooreen briefje van de rector in 
het inschrijvingspakket. Op de vraag 
waarom de RUG zich bond aan één bepaalde 
bank terwijl vrijwel alle banken proton 
aanboden onder vergelijkbare condities, 
antwoordde Logistiek Beheerder Dirk 
Mangeleer: “Het meest doorslaggevende 
argument was dat de bank ook nog 
studentenactiviteiten wou sponsoren’’ 
(Schamper 340). Ten eerste kan men zich 
de vraag stellen of het niet de taak is van de 
RUG om ervoor te zorgen dat studen-

tenverenigingen behoorlijk kunnen functio-
neren zonder dat ze daarvoor bij banken 
moeten gaan schooien. Ten tweede heb ik 
evenveel door de Generale gesponsorde 
studentenactiviteiten gezien als er maagden 
zijn in een bordeel. Of men zou de 
inschrijvingen moeten omschrijven als een 
studentenactiviteit.

In hetzelfde artikel beweert Dhr. 
Mangeleer dat het niet de bedoeling was dat 
studenten enkel nog met proton zouden 
betalen. Zijn woorden waren nog niet koud 
toen de enige publieke telefoon van De 
Brug vervangen wérd door zo’ n proton ding. 
Toen we Dhr. Mangeleer om uitleg vroegen, 
kon hij: “...daar geen uitspraak over doen, 
aangezien ik geen informatie heb over de 
concrete situaties” (Schamper 343). Toch 
vreemd dat een logistiek beheerder geen 
weet heeft van de concrete voorzieningen 
in de RUG-gebouwen.

Nu is er in feite weinig in te brengen 
tegen een goed functionerend, gratis 
elektronisch betalingssysteem in te brengen. 
Het vermindert de circulatie van baar geld 
en de risico’s die daarmee verbonden zijn. 
Het bespaart de gebruiker veel geklungel 
met kleingeld en het bezorgt de banken een

miljoenenbesparing op de personeels-
kosten. Iedereen tevreden toch? Niet echt. 
De protonperikelen in de resto ’s 
(Schamper 351) en de defecte tele-
foontoestellen in de homes tonen aan dat 
het systeem allesbehalve op punt staat. 
B ovendien bewij zen de recente pogingen 
van de banken om elektronisch betalings-
verkeer (nog meer) te tariferen, dat we 
serieuze vraagtekens bij het blijvend 
gratis karakter van proton kunnen 
plaatsen.

De geruchten blijven de ronde 
doen dat het rectoraat proton, of een 
vergelijkbare technologie, wil koppelen 
aan de persoonlijke gegevens van de 
student. Het verklaart alleszins de 
hardnekkigheid waarmee de RUG ons 
proton door de strot wil rammen. Ik 
begrijp best dat het rectoraat geilt op een 
systeem waarmee het desnoods kan 
nagaan hoelang een student doorbrengt 
op het toilet. Zolang de studenten er 
echter alleen de nadelen van ondervinden, 
geldt er maar één motto: Steek proton in 
uw... (Schamper 343)

Tom De Decker

II
: 1  ' I j  

.

1 6 /2 /1 W

i 
i 

i



De schamele haren van 
Nie Balthazar

O ver studeren en gesticu leren

Nic Balthazar, de sympathieke duivel-dóet-al in medialand, studeerde 
Germaanse talen in Gent. Tijdens zijn studies werkte hij al als 
theaterrecensent voor (De M orgen’. Later werd Balthazar ook 
theaterrrecensent voor de radio. Vandaar was de stap naar het 
becommentariëren van jïlm s niet groot meer. Balthazar verwierf 
misschien welzijn grootste bekendheid met zijn filmbesprekingen, zowel 
voor radio als voor televisie ( ‘Filmfan’). Daarnaast werkte hij ook aan 
tal van andere radio-en televisieprogramma’s mee. Sinds december 
kunnen we Balthazars rijzijge gestalte elke maandagavond bewonderen 
op Canvas waar hij zijn eigen televisieprogramma Dood doet leven’ 
presenteert.

Op een winterse maandagavond 
werd Schamper in Nick Balthazars Gentse 
thuishaven ontvangen. Na ons van een natje 
en een droogje te voorzien en ons te 
waarschuwen dat zijn broer in vroegere 
tijden ook nog voor Schamper geschreven 
heeft, gingen wij van start meteen interview 
over Balthazars studententijd. Op enthou-
siaste en ietwat verwarde wijze vertelde 
onze gastheer het volgende, zijn relaas met 
weidse gebaren onderstrepend.

Schamper: Je hebt Germaanse 
talen gestudeerd. Was dat een bewuste 
keuze?

Nick Balthazar: “Niet echt. Ik zat 
met de vraag opgescheept: “wat doe je als 
je niet weet watje moet studeren?” Nu wist 
ik wel min of meer wat ik wou studeren. Ik 
wou eigenlijk helemaal niet naar de unief. 
Ik was nogal bezig met theater, maar ik wist 
dat ik niet goed genoeg was om acteur te 
worden. Toen wou ik regisseur worden,

"Ik was nogal bezig met 
theater, maar ik wist dat 
ik niet goed genoeg was 
om acteur te worden."

zodat ik anderen kon zeggen wat ze moesten 
doen. Dat was ook weer een probleem: in 
België is er eigenlijk niets om regie te 
studeren. Mijn vader vond dat ik eerst een 
universitair diploma moest halen. Ik wou 
eigenlijk psychologie en pedagogiek gaan 
studeren. Het laatste waar ik aan dacht was 
om Germaanse te gaan studeren, maar mijn 
vader zei: “Je leest toch veel boeken.” 
Aangezien dat in de Germaanse ongeveer 
het enige is wat je moet doen, heb ik 
uiteindelijk voor die richting gekozen.”

Schamper: Waarom koos je  
binnen de Germaanse voor Engels- 
Zweeds?

Balthazar: “Dat was het resultaat 
van eliminatie: ik wou geen Nederlands 
doen en zeker geen Duits. Ik heb er geen 
spijt van gehad dat ik voor Zweeds gekozen 
heb. Zo had ik 
na afloop van 
mijn opleiding S 
tenminste het § 
gevoel dat ik ^ 
iets geleerd had Jj 
op de unief. Je 
kent wel dat 
abstracte ge-
voel als je na 
vier jaar de u- 
niefbuitenkomt 
en denkt: “Shit, 
wat heb ik nu 
eigenlijk ge-
leerd?” Na twee 
jaar Zweeds had 
ik toch tenmin-
ste iets geleerd.
Ik heb Zweeds 
na die twee jaar 
wel laten vallen 
en voor Alge-
mene L itera-
tuurwetenschap 
g e k o z e n .
Vreemd genoeg 
ben ik daar ei-
genlijk onge-
looflijk tegen.
Literatuur is 
geen w eten-
schap. Toch 
waren die

laatste twee jaar heel interessant.”

Schamper: Waarover heb je  je  
thesis geschreven?

Balthazar: “Die thesis, dat is mijn 
grote succesverhaal geweest en ook het 
enige, slimme wat ik heb gedaan in m’n 
leven. Op het moment dat ik mijn thesis 
moest schrijven was ik in de theaterwereld 
verzeild geraakt. Er werden toen subsidies 
toegewezen aan de theatergezelschappen 
door de Raad van Advies. Ik vond dat het 
interessant was om na te gaan wie er subsidie 
moest krijgen en wie niet, en wie ze 
uiteindelijk ook wel of niet kreeg. Door die 
subsidies toe te wijzen, maakte de Raad van 
Advies eigenlijk uit wat kunst was en wat 
niet. Er werd toen een evaluatie gedaan bij 
de theatergezelschappen in Oost- en West- 
Vlaanderen. Die evaluatie heb ik na-
getrokken. Ik had ook een papier mee-
geritst op het Ministerie van Cultuur waarop

3S?



Mc Baltazar studeerde Germaans filologie in Gent.

de correlatie stond tussen hoeveel subsidies B 
theaters kregen en hoeveel eigen inkomsten |  
ze hadden. Toen ik die relatie zwart op wit I  
heb kunnen bewijzen met mijn thesis, o 
sprongen alle theatergezelschappen erop. >2 
Ik heb mijn thesis toen zelfs verkocht. Het 
was een groot moment voor mij toen ik van 
het ministerie zelf een bestelling kreeg: het 
ministerie wou voor al haar commissieleden 
een exemplaar van die thesis. Zo heb ik dan 
toch nog iets aan mijn studies gehad.”

Schamper: Was je  een goed 
student?

Balthazar: “Ik had in eerste kan 
wonder boven wonder eerste zit. Ik weet 
nog altijd niet hoe ik dat klaargespeeld heb.
Het gaf in ieder geval een fantastisch gevoel. 
Toen we in tweede kan kwamen zeiden de 
proffen tegen ons: “Proficiat, jullie hebben 
de kaap van eerste kan gehaald.” Met andere 
woorden: als we nu niet aan de drugs 
geraakten of dodelijk ziek werden, zouden 
we hoogst waarschijnlijk ons diploma wel 
halen. En dat was voor mij de aanzet tot 
brossen.”

Schamper: Zat je  op kot?
Balthazar: “Neen, ik woonde in 

Gent. Maar het tweede jaar dat ik aan de 
unief zat, zijn mijn ouders vreemd genoeg 
op kot gegaan. Mijn vader is toen 
gouverneur geworden, zodat mijn ouders 
in een kast van een huis moesten gaan

wonen. Ik was op dat moment van plan om 
op kot te gaan, maar aangezien mijn ouders 
verhuisden, kon ik in mijn eigen huis op kot 
gaan.”

Schamper: Hoe ben je  na je studies 
bij de radio en televisie beland?

Balthazar: “Voor het zover was, 
moest ik eerst mijn legerdienst nog doen. 
Totaal tegen mijn zin ben ik onderluitenant 
geworden bij de Zeemacht. Dat telde mee 

als wachttijd om 
te gaan doppen. 
Toen ik afge-
zwaaid was, 
deed ik een sol-
licitatie bij de 
BRT. Ik moest 
een stem test 
doen. Ik kreeg 
nogal wat kri-
tiek op mijn “1” 
en mijn twee-
klanken. Toen 
ik die opmer-
kingen hoorde, 
dacht ik bij me-
zelf: “Ik ben met 
de auto geko-
men en kan daar 
ook mee terug.” 
Tot mijn verba-
zing kreeg ik 
onm iddellijk  
daarna te horen 
dat “het er door 
de band nogal 
mee door kon 
en ik de rest 
maar met de 
personeelsdi- 
recteur moest 
regelen.” Om-
dat ik daarvoor 
al als theater- 
recensent voor

De M orgen  gewerkt had, mocht ik 
theaterrecensies doen voor Radio 1. Toen 
ik daar werkte, ging de man die film deed 
net weg. Hij stelde voor om mij film te laten 
doen. Dat was iets anders dan theater. Over 
theater durfde ik een grote mond opzetten. 
Op 22-jarige leeftijd was er niemand die 
meer theater had gezien en meer van theater 
afwist dan ik.

Ik heb ook nog voor de Wereld-
omroep gewerkt. Dat was de meest 
fantastische job ter wereld. Ik moest daar 
eigenlijk nooit iets doen. Ik werkte vrijdag- 
, zaterdag-, en zondagavond. Die uren 
werden dubbel betaald en de rest van de 
week had ik vrij. Ik was dus een hele week 
overal te zien en niemand geloofde dat ik 
een job had.”

Schamper: Nog een laatste Jïlo- 
sojïsche vraag om dit interview te 
beëindigen: hoe zou je  de mens om-
schrijven als soort?

Balthazar: “De mens is een zoogdier 
dat even wreed is als teder; even wonder-
baarlijk intelligent als verrassend stupide. 
Even genadeloos egoïstisch als verrassend 
genereus. De mens is een diersoort die 
ervan overtuigd is dat ze de enige diersoort 
is die iets uitmaakt. Dat is een schromelijke 
ver-gissing die ons waarschijnlijk ook de 
kop zal kosten. De mens is een diersoort die 
tot veel in staat is, maar eigenlijk weinig 
doet. We zijn de enige diersoort die 
rechtstreeks op zijn eigen ondergang 
afstevent.”

Schamper: Bedankt voor dit 
interview.

Els en greet



Driehonderdduizend.__
Studenten w orden overvallen.

Het voorstel van de drie grote Vlaamse universiteiten (KUL, RIJG & 
VUB) om voor een Voortgezette A cademische Opleiding (VAO) tot bijna 
300.000 frank te vragen, werd door de studentengemeenschap zeer 
negatief onthaald. Zeker omdat de laatste jaren de tendens versterkte om 
meer dan één diploma te behalen, is hoger inschrijvingsgeld voor een 
VAO een zeer ondemocratische maatregel. Zo zouden enkel studenten 
die het kunnen betalen een bijkomende opleiding kunnen volgen. 
Protest kon niet uitblijven. In Leuven werd op 26 en 27 januari het 
rectoraat bezet en op 5 februari volgde er een betoging, met zo ’n 1000 
studenten.

Minister Van Den Bossche besliste 
eind 1994 de subsidiëring per student af te 
schaffen in het geval van de Voortgezette 
Academische Opleidingen. In plaats 
daarvan kregen de universiteiten elk jaar 
een “enveloppe”, waarmee de VAO’s 
gefinancierd konden worden. Bovendien 
zouden ze zelf het inschrij vingsgeld kunnen 
bepalen. De studenten protesteerden en één 
en ander leidde ertoe dat het Arbitragehof 
een artikel uit het decreet liet schrappen. 
Het bewuste artikel stipuleert onder welke 
omstandigheden een hoger inschrijvings-
geld te rechtvaardigen is. Een ander artikel 
dat over de inschrijvinsgelden zelf gaat, 
verwijst naar de opleidingen in het 
geschrapte artikel. Het decreet waarmee 
sinds vorig academiejaar gewerkt wordt, is 
dus inconsistent.

O ngeregeld

Toch wordt voor 11 van de 186 
universitaire VAO’ s (onwettelijk) een hoger 
inschrijvingsgeld gevraagd. Deze situatie 
wilden de indieners van het nieuwe voorstel 
uiteraard graag geregulariseerd zien. Het 
voorstel van de universiteiten houdt in dat 
voor de helft van de VAO’s het in-
schrijvingsgeld verhoogd kan worden. Een

VAO zou aan slechts één van de volgende 
drie criteria moeten voldoen om er een 
hoger inschrijvingsgeld voor te vragen.

1. Bijzondere kosten van de opleiding 
zoals het aantrekken van hoog gespecia-
liseerd personeel, het uitrusten van een ge-
specialiseerde bibliotheek, onder- 
zoeksuitrusting, prom otiekosten, en 
dergelijke.

2. Het aanbieden van bijzondere 
activiteiten en faciliteiten zoals bedrijfs-
bezoeken, residentiële seminaries en 
dergelijke.

3. De bijdrage die in het binnen- en 
buitenland van het doelpubliek gevraagd 
wordt voor andere opleidingsinitiatieven.

Zowel de Universiteit Gent als de 
KU Leuven hebben per faculteit al 
gespecialiseerde bibliotheken, zodat aan 
dit criterium sowieso voldaan is. Bovendien 
zijn er in het buitenland altijd vergelijkbare 
opleidingen te vinden waarvoor hogere 
bedragen worden gevraagd. Omdat een 
V AO niet aan alle, maar slechts aan één van 
de drie criteria zou moeten voldoen, komt 
het erop neer dat elke VAO in aanmerking 
kan komen voor verhoging.

I

Protest

De V ereniging van Vlaamse 
Studenten (VVS), die het protest tegen het 
huidige voorstel inzette, is van mening dat 
de verhoging van de inschrijvingskosten 
een bijkomende drempel tot hoger onderwij s 
is. Het huidige voorstel is voor de VVS 
volledig onaanvaardbaar.

Mare Duyck, voorzitter van de V VS 
maakt de bedenking dat zelfs indien de 
hiaten die in het huidige voorstel zitten, 
opgevuld worden, de zaak niet opgelost is. 
Hij stelt voor de bijkomende kosten die er 
in een VAO zijn, zoals seminaries, ook in 
het voorstel te verwerken, opdat duidelijk 
zou worden wie wat betaalt. Hij wijst ook 
op mogelijke achterpoortjes. Zo is er 
momenteel geen regeling over wat VAO 
genoemd wordt en wat Permanente 
Vorming (PV). Voor deze laatste soort 
opleiding kan wel meer gevraagd worden. 
Het onderscheid tussen VAO en PV moet 
volgens Mare Duyck dan ook nu gemaakt 
worden.

D ruk in L euven

Op 26 januari drongen 50 Leuvense 
studenten het rectoraat binnen. De bezetting 
hield aan tot 10 uur de volgende ochtend. 
Deze beproefde manier om in de belang-
stelling te komen miste zijn effect niet. 
V ervolgens riep de Leuvense 
Overkoepelende Kring O rganisatie 
(LOKO) op tot een algemene betoging op 
donderdag 5 februari. Een duizendtal 
studenten (waaronder een vijtigtal uit Gent) 
stapte die avond door de Leuvense straten. 
De betoging verliep zonder veel moeilijk-
heden, hoewel na het einde van de officiële 
manifestatie een groepje van 200 studenten 
erin slaagde de rijkswacht en politie te 
verschalken en gedurende twee uur een 
aantal kruispunten te bezetten. Het 
verrassend ongeweldadige optreden van de 
Leuvense ordediensten, die toch versterking 
hadden gekregen van de Brusselse rijks-
wacht, leidde ertoe dat ook een trein enkele 
minuten vertraging opliep doordat een 
dertigtal studenten op de sporen ging zitten. 
Na een lichte bedreiging van de rijks-
wachters, verlieten de studenten de sporen. 
Er werd ook niemand aangehouden, wat 
ons doet vermoeden dat de ordediensten 
geleerd hebben hoe ze studenten moeten 
aanpakken.

Voorlopig heeft de VLOR (Vlaamse 
Onderwijsraad) het voorstel van de 
universiteiten niet aangenomen. De VLOR 
adviseert de problematiek van de VAO’s in 
zijn algemeenheid te bekijken. Wij houden 
u op de hoogte

MaK
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De Brug sluit
de pest van asbest

Na de paasvakantie zal resto De Brug (Sint-Pietersnieu w straat 45) 
dichtgaan om het kankerverwekkende asbest uit de muren te verwijderen. 
De Dienst Maaltijdvoorzieningen plant cafetaria’s in nabijgelegen 
faculteiten zodat de hongerige studenten worden opgevangen. Men is 
uiterst gehaast om dit alles in beweging te krijgen. Was de situatie dan 
zo accuut? Zat er niet alleen een haar, maar ook asbest in de soep?

De best draaiende resto van onze 
universiteit zit met een asbestprobleem. 
Dat is geen recent verschijnsel, maar dankzij 
een speciale behandeling waren de 
asbestvezels tot voor kort gefixeerd.

Recente metingen hebben echter 
uitgewezen dat deze fixatie aan het oplossen 
is en dat, om te voorkomen dat asbest in 
grote hoeveelheden in de lucht zou 
vrijkomen, andere maatregelen genomen 
dienen te worden. Er zijn plannen om De 
Brug te renoveren. Het restaurant zou 
gesloten worden tot oktober 1999. Vast 
staat dat de resto in april sluit en na de 
Paasvakantie niet zal heropenen. Deze 
beslissing is genomen door het bestuurs-
college op 22 januari 1998. In dit 
bestuurscollege zit één student die ons allen 
vertegenwoordigt, Dries Lesage. Hij is 
verkozen als studentenvertegenwoordiger 
en vanuit de sociale raad is hij dan door de 
andere studentenvertegenw oordigers 
afgevaardigd naar het bestuurscollege. Dit 
voorjaar verkiezen we nieuwe vertegen-
woordigers, dus is Dries aan zijn laatste 
maanden bezig.

Hij was aanwezig op het bestuurs-
college waar het asbest ter sprake kwam en 
is dus op de hoogte. We spraken met hem 
op de bus op weg naar de betoging tegen de 
300000 bef inschrijvingsgeld voor de 
VAO’s (zie elders in deze Schamper).

A lles veilig

Er is nooit enig gevaar geweest voor 
de gezondheid van de studenten, blijkt uit 
het rapport van de firma die de metingen 
uitvoerde. Dit wordt ook bevestigd door de 
arbeidsgeneesheer van de universiteit Gent, 
meneer Leopold de Thibault de 
Boesinghe.

Asbest is een kankerverwerkende 
stof die best niet ingeademd wordt. Tot 
wanhoop van velen werd asbest in de jaren 
zeventig veelvuldig gebruikt in de bouw. 
Het is mogelijk asbest te verwijderen, maar 
daarvoor moet het gebouw tot op de 
ruwbouw uitgekleed worden. Een 
gespecialiseerde firma komt vervolgens de 
vezels verwijderen. De mensen die dit werk 
uitvoeren, zijn vaak immigranten omdat dit 
werk gevaarlijk en lastig is. Ze werken 
maximum twee uur aan een stuk, in een 
speciaal pak om hen te beschermen.

Dries vertelde ons dat er metingen 
gebeurden zodra de universiteit vermoedde

dat de fixatie begon te verouderen. In 
december ’97 voerde een onafhankelijk 
laboratorium opnieuw metingen uit. Dit 
labo adviseerde deze keer in haar rapport, 
het gebouw in de komende maanden te 
sluiten en de schadelijke stoffen te laten 
verwijderen. Over een jaar zou immers 
gevaar kunnen ontstaan voor de gezondheid 
van de studenten. Het rectoraat kon zo’n 
advies natuurlijk niet naast zich neerleggen. 
Het advies werd doorgegeven aan het 
bestuurscollege. Dit bestuurscollege heeft 
in j anuari beslist dat het gebouw dicht moest. 
Een oplossing voor de studenten die elke 
dag in die resto eten, is er jammer genoeg 
nog niet.

In de krant stond dat de plaatsing van 
een restaurant boven de geplande nieuwe 
auditoria in de Sint-Pietersnieuwstraat, niet 
doorgaat. Verder zou De Brug anderhalf 
jaar dicht gaan om het helemaal te renoveren 
zodat er geen nieuwe resto nodig is. Welnu, 
dat klopt niet. Alleen een vergadering van 
de raad van bestuur heeft de bevoegdheid 
hierover te beslissen, en de bewering van de 
krant dat hierover al beslist werd is foutief.

Intern moet nu onderzocht worden 
wat de beste oplossing is: ofwel De Brug 
sluiten, de asbest zo snel mogelijk 
verwijderen en de resto weer openen, ofwel 
De Brug anderhalf jaar sluiten en helemaal 
opknappen, zoals de krant heeft vermeld. 
De nieuwe resto zou dan gewoon worden 
geschrapt. Sommigen denken misschien 
dat dit al beslist is, maar dat is niet zo. Er 
zullen hierover nog een aantal instanties 
hun mening moeten geven: de
bouwcommissie, de sociale raad waar 
studenten inzitten, enzovoort.

K otselijk

Nog steeds volgens Dries werd een 
cijfer genoemd van 12 miljoen frank om de 
asbest gewoon weg te halen, zonder 
renovatie. Dit is een haalbaar bedrag, in 
vergelijking met de 100 miljoen die de 
optie mét renovatie zal kosten.

We legden ons oor ook te luister bij 
de administratie, bij algemeen coördinator 
van de dienst Studentenvoorzieningen, 
Mare Bracke. Zijn dienst is volop bezig 
alternatieven uit te werken, want ze hebben 
maar twee maanden om de sluiting van De 
Brug, en de daarbij horende gevolgen, op te 
vangen. Bracke betreurt dat juist deze resto 
sluit, want deze is een boegbeeld voor alle

universitaire resto’s, dankzij haar trouwe 
clientèle. Hij wil wel bevestigen welke 
ideeën er de ronde doen, maar benadrukt 
dat er nog niets goedgekeurd is.

Ideetjes

Als je in de resto binnenkomt, zijn er 
twee glazen deuren. Het tweede paar deuren 
zal tijdens de asbestverw ijdering 
dichtgemetseld worden, zo wordt de resto 
afgesloten van het studentenhuis. In het 
oudere studentenhuis, waar o.a. uw redactie 
huist, zit er geen asbest (oef!). De resto zal 
ontmanteld worden tot op de ruwbouw. De 
ingang zou verplaatst worden naar de 
parking van het technicum. Dit zeker tijdens 
de werken, en misschien ook daarna. Zo 
kan men meer zitplaatsen maken, daar waar 
nu de ingang is. Men zou op die manier van 
350 naar 700 of meer plaatsen kunnen 
uitbreiden. Het plateautje tussen het 
gelijkvloers en de eerste verdieping zou 
worden behouden, evenals het onderscheid 
tussen de resto en de cafetaria.

Na de paasvakantie is er dus 
aanzienlijk minder eetgelegenheid binnen 
de universiteit. Daarvoor is men ook 
oplossingen aan het zoeken (toch is nog 
niets beslist). Er zou een cafetaria komen in 
het Aquarium van de Blandijn en in de 
faculteit Economie op de Hoveniersberg. 
Er is een vraag gestuurd naar de decanen 
van enkele faculteiten, en Bracke wacht op 
hun antwoord. In resto Overpoort zou er 
meer eetgelegenheid komen door de resto 
uit te breiden ten koste van de cafetaria. Die 
verhuist dan naar de weinig succesvolle 
Barrikade, waar men nu alleen iets kan 
drinken. In resto Sint-Jansvest, zou men 
ook ‘s avonds warme maaltijden aanbieden.

De jobdienst veliest zijn kantoren na 
de paasvakantie. Zij kunnen volgend 
academiejaar in het gebouw tussen De Brug 
en de vakgroep Bevolkingswetenschappen 
terecht. Daar zit nu nog Student in Gent 
(hogescholen). Zij verhuizen waardoor het 
gebouw ter beschikking komt van de 
universiteit, in casu de jobdienst. Maar zij 
zijn er na de paasvakantie nog niet uit, dus 
zal er een tijdelijke oplossing gezocht 
moeten worden. Straks is de jobdienst nog 
technisch werkloos!

Op de dagorde van het 
bestuurscollege van 13 februari staat ‘het 
organisatieplan bij de asbestverwijdering’. 
Er zal dus beslist worden hoe dit allemaal 
zal verlopen. Daarna heeft de dienst van 
Bracke nog twee maandjes om alles uit te 
werken en uit te voeren. We houden u op de 
hoogte en laat de laatste ‘De Brug’- 
maaltijden u smaken.

Nadine Lahaye



Phone home!
Telefonie en bekabeling in  de hom es

“Met wiens kloten zijn ze hier feitelijk aan het rammelen? Die 
strontbak van een proton heeft nog geen dag behoorlijk gewerkt. Gaan 
die prutsers dat hier eindelijk vermaken (sic) o f hoe zit dat?” Een licht 
geënerveerde bewoner van studentenhome Boudewijn hing deze 
boodschap op naast het proton-telefoontoestel in zijn home.

De bewoners van home Boudewijn 
kunnen er niet mee lachen. Met meer dan 
450 studenten zijn zij de grootste van de vijf 
studentenhomes, maar ze zijn het slechtst 
bedeeld wat telefonie betreft. Er zijn slechts 
twee uitgaande lijnen: één proton- 
telefoontoestel, dat vaker defect is dan dat 
het werkt, en één telefoontoestel van 
Belgacom. M idden januari verving 
Belgacom haar oude telecard-toestel door 
een nieuw toestel, dat niet meer met de 
oude telecards maar enkel met proton of 
een nieuwe telecard met chip zou werken. 
Zou, want bij het ter perse gaan was het 
enige wat reeds uit het nieuwe toestel was 
gekomen het bericht: ‘appareil hors service’.

Met de binnenkomende lijnen is het 
nog erger gesteld: er is er slechts één, op de 
gelijkvloerse verdieping. Als je daar naartoe 
belt, mag je al van geluk spreken wanneer 
een toevallig passerende bewoner het toestel 
opneemt. Vervolgens moet die passant de 
gewenste kamer verwittigen via het 
parlofoonsysteem, waarna de kamer-
bewoner de lange tocht naar de telefoon 
beneden mag aanvatten. Leuk voor wie op 
het veertiende verdiep woont.

Misnoegd trok de homeraad naar 
logistiek beheerder Diederik Mangeleer.

Die bleek nog niet over de situatie in de 
home op de hoogte te zijn. Prompt deed hij 
een aantal beloften: een derde uitgaande 
lijn, herstel van het telecard-toestel, 
beterschap met de proton-telefoon, een 
binnenkomende lijn op elke verdieping, en 
aansluiting op het 264-net. Bijna alle 
gebouwen van de uni versiteit beginnen hun 
telefoonnummers met de getallen (09) 264. 
Wie vanop één universitair telefoontoestel 
naar een ander toestel binnen dat 264-net 
belt, hoeft alleen de laatste vier cijfers van 
het nummer te vormen, en belt zonder 
kosten. Home Boudewijn is één van de 
weinige gebouwen die nog niet op het 264-' 
net zitten.

B ellen  in bed

De verschillen qua telefonie en 
bekabeling binnen de homes zijn frappant. 
Aan de ene kant heb je home Astrid en 
home Heymans, waar op alle kamers 
Internet-aansluiting, televisiekabel en 
telefoon aanwezig is. Voor een televisie-
toestel en een computer moeten de bewoners 
zelf zorgen (zie ook Schamper 348), en ook 
het kijk- en luistergeld valt ten koste van de 
gebruikers. Een telefoontoestel daarentegen

is sinds dit jaar gratis op alle kamers 
geplaatst.

De telefoon doet dienst als parlofoon, 
als binnenkomende lijn vanaf alle mogelijke 
telefoontoestellen, en als uitgaande lijn voor 
het 264-net van de universiteit. Wie ook 
buiten de universiteit wil bellen vanop zijn 
kamer, moet een abonnement nemen bij 
Belgacom. Studenten die geen Belgacom- 
abonnement nemen, moeten het met minder 
luxe rooien: op de Heymans met twee 
regelmatig defecte proton-telefoons, op de 
Astrid een proton-telefoon en een 
Belgacom-telefoon.

D e eeuw ige term inals

Op home Vermeylen stellen ze het 
met minder luxe. Op de kamer bevindt zich 
enkel een parlofoon die in verbinding staat 
met de receptie op het gelijkvloers. Moeders 
die naar zoon- of dochterlief bellen, komen 
eerst bij de receptie terecht, waar de 
receptionist van dienst via de parlofoon de 
kamerbewoner waarschuwt dat er telefoon 
is, en vervolgens de telefoon doorschakelt 
naar de verdieping van de bewoner. Op elk 
van de acht verdiepingen bevindt zich één 
binnenkomende lijn in de gang. Dat home 
Vermeylen de enige home is met een 
receptie* heeft zo zijn voordelen: wie een 
bewoner wil bellen, heeft de garantie dat 
zijn/haar telefoontje wordt beantwoord en 
doorgeschakeld. Dat is geen evidentie in 
o.m. home Fabiola en home Boudewijn, 
waar alles afhangt van de goodwill van een 

t o e v a l l i g  
passerende mede- 
homebewoner.

Home Ver-
meylen heeft maar 
liefst drie u it-
gaande lijnen. Eén 
proton-telefoon, 
die vaker defect is 
dan wat anders, 
één nieuw Belga- 
comtoestel zoals 
in home Boude-
wijn, dat één week 
na installatie reeds 
stuk was, en één 
good o ld telecard- 
toestel, het 
betrouw baarste 
van de drie.

Maar Ver-
meylen is vooral 
bekend om zijn 
acht terminals in 
de inkomhal. Op 
deze tekst-
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terminals kan men ook na negen uur, het 
sluitingsuur van het Academisch 
Rekencentrum (ARC), het Internet bewan-
delen, evenwel zonder grafische toepassin-
gen. Ooit waren deze terminals dag en 
nacht beschikbaar voor alle RUG-studenten 
en -personeel, maar si nds de zomervakantie 
geldt de nieuwe regeling dat tussen 
middernacht en zes uur ts ochtends enkel 
studenten van de centrumhomes (Heymans, 
Vermeylen en Fabiola) worden toegelaten. 
Voor de veiligheid. Om 11.59 uur vormt u 
nog geen bedreiging, twee minuten later 
bent u plots een gevaarlijk sujet.

Maar de vermeylenaars wachten 
betere tijden: tegen oktober 1998 zou de 
bekabeling van iedere afzonderlijke kamer 
een feit zijn, met telefoon, kabeltelevisie en 
Internetaansluiting. Rita Poppe, coör-
dinator van de Dienst Huisvesting, zegt dat 
de studenten daar onvermijdelijk enige 
hinder van zullen ondervinden, “maar we 
trachten zo weinig mogelijk last te 
veroorzaken. De werken beginnen normaal 
gezien na de eerste zittijd, en ik hoop dat 
tijdens de tweede zittijd alle luidruchtige 
werken voorbij zullen zijn. Het zal wel 
onvermijdelijk zijn dat de studenten 
beurtelings naar een ander verdiep zullen 
verhuizen: de werken veroorzaken immers 
veel vuil.”

A bsolu tely  F ab io la

Resten nog de paria’s onder de 
homes: Boudewijn en Fabiola. Hierboven

schetsten we reeds de toestand in home 
Boudewijn. De Fabiola-bewoners hebben 
gelukig wel een binnenkomende lijn op 
elke verdieping, en ze zijn wel aangesloten 
op het 264-net, maar verder is de situatie 
vergelijkbaar met deze in home Boudewijn. 
Er zijn twee uitgaande lijnen, een nieuw 
Belgacomtoestel en een protontoestel dat - 
u raadt het al - regelmatig defect is.

Maar ook Fabiolabewoners mogen 
verzuchtend uitkijken naar de toekomst! 
Men is namelijk van plan om iedere kamer 
een eigen telefoon te geven. Dat komt zo: 
verschillende homes kregen steeds hogere 
telefoonrekeningen gepresenteerd, veroor-
zaakt door een steeds groter aantal collect 
calls vanuit alle werelddelen. Veerle 
Bosmans, voorzitster van de homeraad van 
de Boudewijn, vertelde ons dat ze enkele 
weken geleden een rekening van maar liefst 
64.000 BF aan collect calls onder ogen 
kreeg voor home Boudewijn alleen. Ook op 
home Astrid en home Fabiola werden de 
collect calls een ware plaag.

Op home Astrid werd dit opgelost 
door gratis op elke kamer een telefoontoestel 
te plaatsen, zodat men kan nagaan wie 
precies die collect calls aanvaardt. Op de 
andere homes wil men hetzelfde doen. “Zo 
snel mogelijk,” aldus Rita poppe, “maar 
natuurlijk hangt alles af van de budgetten 
die men daarvoor opzij wil houden. Ik 
vermoed dat de Fabiola en de Boudewijn 
zullen moeten wachten tot ze gerenoveerd 
worden over enkele jaren.”

Die renovatie begint pas wanneer de 
nieuwe home op campus De Sterre er zal 
staan. Ten vroegste in 1999.

M DG
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Twee semesters zijn ook een jaar
Hoe pest je  een student?

In andere landen hebben ze het al; bij ons verloopt alles nogal 
chaotisch: sommige faculteiten hanteren het semestersysteem, andere 
het jaarsysteem en nog andere gebruiken -  om het helemaal belachelijk 
te maken -  de twee door elkaar. In de economische wetenschappen 
hanteerde men tot voor kort voor bepaalde jaren het semestersysteem en 
voor andere hetjaarsysteem. Er werd echter beslist om vanaf ditjaar het 
semestersysteem door te voeren voor de ganse faculteit Economische 
Wetenschappen. Niet iedereen is daar echter even gelukkig mee. Wij 
vroegen ons a f  waarover men nu eigenlijk al zo lang discussieert en 
vergadert en met welke argumenten. We vroegen de mening van Professor 
Gaus (Politieke Wetenschappen), Professor De Bens (Communicatie-
wetenschappen) en enkele studenten. Dit is het resultaat.

Waar volgens Professor Gaus de 
prioriteit naar zou moeten uitgaan is - naast 
de discussie of we nu de voorkeur moeten 
geven aan het semestersysteem dan wel aan 
het jaarsysteem - het doorvoeren van één 
systeem voor de ganse universiteit. Het 
samen gebruiken van beide jaarindelingen 
veroorzaakt immers aanzienlijk wat 
problemen. De moeilijkheden doen zich 
niet alleen voor op het vlak van inter-

nationale uitwisseling (de meeste Europese 
landen hanteren het semestersysteem), maar 
ook op het gebied van bepaalde keuze-
vakken. Wie bijvoorbeeld Communicatie-
wetenschappen studeert en een keuzevak 
volgt aan de faculteit Economische 
Wetenschappen, heeft volop les binnen de 
eigen faculteit wanneer hij/zij voor dat 
keuzevak examen moet afleggen. De 
beslissing met betrekking tot één systeem

dringt zich meer en meer op en zal 
uiteindelijk door het Rectoraat moeten 
worden genomen.

K oko ziet het n iet m eer  
zitten

In een jaarsysteem worden studenten 
overrompeld met stof, waardoor zij aan het 
eind van het jaar alles slechts kunnen 
reproduceren als papegaaien en de stof 
eigenlijk niet grondig hebben verwerkt. 
Wanneerje echter werkt in semesters, wordt 
de stof beter gespreid en zitten de lessen 
nog fris(ser) in het geheugen.

Bovendien zorgt een semester-
systeem al voor een eerste grondige selectie. 
Men kan zich hier echter afvragen of aan de 
universiteit nog niet genoeg wordt 
geselecteerd. Vooral voor eerste kandida-
tuur is dit een gevoelig punt. Deze studenten 
krijgen immers al na een paar maanden 
examens over zich uitgestort, terwijl zij 
vaak nog onvoldoende hebben geleerd hoe 
zij de lijvige cursussen moeten verwerken. 
Ook is het psychologisch een zware klap 
wanneer in januari al duidelijk wordt dat de 
mogelijkheden op een tweede zit naar hun 
maximum lopen.

D e lesm arathon  
heru itgevonden

De overschakeling van een jaar-
systeem naar een semestersysteem zou 
ervoor kunnen zorgen dat de lessen, die nu 
over het hele jaar gespreid zijn, worden 
gecomprimeerd in één semester. In plaats 
van twee uur les krij gt men dan blokken van 
vier uur. De problemen in verband met 
aandacht en motivatie zijn in zo’n geval 
niet te overzien. Volgens Heene en De 
Block moet men de timing en het tempo 
zeer goed in acht nemen. Een studie van 
Hyman uit 1970 wees immers uit dat 
volwassenen maximaal één uur ge-
concentreerd kunnen luisteren, waarbij veel 
afhangt van het belang van de uiteenzetting, 
de interesse van de studenten en dergelijke 
meer.

Uit experimenten van Bligh uit 1972 
blijkt dat rustmomenten, zoals pauzes of 
het aanbieden van audiovisueel materiaal, 
de aandacht weer kunnen verscherpen, maar 
uiteraard niet tot in het oneindige (waar-
schijnlijk zelfs niet langer dan een half uur). 
De ervaring leert ons echter dat ook pauzes 
niet de ideale oplossing zijn.

Ook voor professoren is het enorm 
lastig om zo lang gemotiveerd les te geven. 
Dit uiteraard op voorwaarde dat ze echt les 
geven en niet louter voorlezen uit hun cursus
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R evolu tie  en andere  
veran d erin gen

Volgens Prof. De Bens vergt het 
semestersysteem enkel wat aanpassing van 
beide kanten. Momenteel haken teveel 
studenten af. De auditoria lopen leeg, wat 
een meer dan duidelijke hint is in de richting 
van onderwijsvernieuwing, met de in-
voering van het semestersysteem. Studenten 
zouden zich enkel over de schrik moeten 
zetten om te veel en te lang te studeren. Wie 
immers de lessen volgt en actief met de 
vakken bezig is, heeft de blok en het examen 
veel meer in de hand. Studenten zullen 
bovendien actiever en meer betrokken 
moeten zijn bij het hele lesgebeuren. Ook 
een toename van de zelfstudie door 
studenten is hier opportuun.

De vrees om meer te zullen moeten 
studeren en om minder vakantie en vrije 
tijd te hebben is natuurlijk wel aanwezig. 
De vraag is of deze vrees wel terecht is. 
Voormalig vice-rector Etienne Ver- 
meersch, die niet voor het semestersysteem 
te vinden was, was ervan overtuigd dat alle

studenten verplicht cultuurbarbaren zouden 
worden, omdat zij uitsluitend nog zouden 
moeten studeren.

Het aantal weken les zou niet 
veranderen. Een semestersysteem verkort 
zelfs de blok niet. Uiteindelijk zou het dus 
allemaal zo erg nog niet zijn: studenten 
mogen evenveel naar de les en zelfs op het 
blokken wordt geen snelheidsbeperking 
gezet. Waar knipt men dan wel (in de 
veronderstelling dat het jaar zijn 365 dagen 
blijft behouden)? Jawel, u hebt het al 
geraden: na een grondige herstructurering 
van het academiejaar zouden er nog twee 
(of misschien iets meer) weken te kort zijn 
■om alles gesmeerd te laten verlopen. Dit wil 
zeggen: een week vroeger beginnen (in 
september dus) en een week later eindigen 
(examens tot in juli), vakantiejobs ten spijt.

E x-ex-cathedra

Maar niet alleen de studenten 
worden van hun stok gehaald: ook voor 
professoren wordt het zwaarder. Het nieuwe 
systeem verplicht hen om het aantal uur les 
te beperken. Dit betekent dan ook het einde

van het ex-cathedra onderwijs. Voortaan 
moet alles in de cursus staan en dienen 
lessen uitsluitend voor het benadrukken 
van de hoofdlijnen, debatteren en weten-
schappelijke toepassingen, waaraan de 
studenten uiteraard actief deelnemen.

Hoe dit praktisch moet gebeuren is 
echter nog de vraag. Groepen van 600 
studenten kun je eventueel nog opsplitsen, 
maar waar vind je genoeg auditoria voor 
zo’n aanpak? Hier zouden natuurlijk de 
discussies over het maturiteitsexamen, het 
baccalaureaat, het ingangsexamen en de 
numerus clausus opnieuw kunnen worden 
geopend.

Het blijft een feit dat het semester-
systeem niet zomaar ingevoerd kan worden 
zonder de nodige praktische en vooral 
menselijke bezwaren in acht te nemen. Aan 
de formule zal zeker nog gesleuteld moeten 
worden indien men dit systeem ook 
daadwerkelijk wil doorvoeren. Wij hopen 
dat hier dan ook rekening gehouden wordt 
met de studenten en dat de beslissing niet 
over onze hoofden heen wordt genomen.

Annelies & Roel

In het land van weiden en koeien
“Nieuw! Vers geïmporteerd vlees - niet uit Groot-Brittannië 

en hormonenvrij!” Het staat allemaal op mijn lijf geschreven als 
ik de Torhoutse fuifzaal binnenstap. Onmiddellijk draaien alle 
hoofden zich naar één kant en staren mij met 
lodderige koeienogen aan. Ik bestel een glas 
melk en schrap uit ethische overwegingen 
het woord vrij.

De interesse mindert zienderogen 
en al snel wordt mij duidelijk hoe stierlijk 
sommigen zich hier wel vervelen. Toch 
zijn er ook een aantal fuifbeesten aanwezig, die met elegante en 
goed ingestudeerde passen over de dansvloer schrijden. Ik kijk en 
geniet met mate.

ton stap in hel Torhiiulse 
studentenleven

door Annelies

Ik ga zo op in mijn observaties dat ik hem niet zie komen: 
een waar prijsbeest. Pas als ik twee stierenkloten over mijn knie 
voel schuiven, schrik ik op en kijk hem aan. “Castratie?” vraag 

ik vriendelijk, waarop ik even snel weer alleen 
word gelaten. Nog andere helden menen hun 
kans te moeten wagen. Jawel, ze zijn enorm 
stoer, maar ik wou dat ze wat meer verstand 
hadden van subtiliteit. Ik kan het echt niet helpen 
dat hun vettig gebabbel mij niet opwindt.

Om twee uur is bijna alles stil. Bedtijd is reeds lang 
voorbij en nagenoeg alle runderen zijn weer op stal. Een 
herademing voor de zinnen en voor de rest van het leven. TAV 
is hier niets bij.

Victor Fris
)

In navolging van vorige keer gingen 
we opnieuw op zoek naar een straatridder. 
We vonden er een in de buurt van het Rabot: 
Victor Fris. Hij was in een vorig en wellicht 
ook beter leven prof aan de RUG. Victor 
Fris studeerde op het einde van de vorige 
eeuw geschiedenis aan onze vertrouwde 
instelling. In die hoedanigheid liep hij 
college bij Henri Pirenne en Paul 
Fredericq, de zeg-kwezelken-wilde-gij- 
döAjsett-fanaat die hier al eens de revue 
mocht passeren. 1

Victor Fris werd vooral bekend door 
zijn publicaties over de geschiedenis van

W h  Ml

Gent. Hij schreef zowel wetenschappelijke 
turven, zoals zijn bekende ‘Histoire de 
Gand ’, als publicaties voor het grote publiek 
en de leerlingen van stadsscholen. Tijdens 
de Eerste Wereldoorlog werd hij berucht 
door zijn uitspraken aan de vooravond van 
een 11 juli-herdenking. Hij riep de Vlaamse 
bevolking op om niet aan deze plechtigheid 
deel te nemen. Dit was een riskante onder-
neming, maar de bezetter heeft nooit de 
identiteit van de ‘opruier’ achterhaald.

In 1916 ging hij werken in het Gentse 
stadsarchief, en toen in 1918 de Gentse 
universiteit de deuren terug opende, ging

hij paleografie doceren. Dit was echter niet 
zo vanzelfsprekend, getuige een fragment 
uit Paul Fredericqs dagboek van 15 juni 
1899: “Lang gesprek met mijnen leerling 
Victor Fris. Hij wil advocaat worden na 
zijn historisch doctoraat. Zal hij dan niet 
verloren gaan voor onze wetenschap? Ik 
zeg hem dat onder de Gentsche oud- 
leerlingen er drie zijn die volgens mij 
professor kunnen worden: (...) en Fris, 
indien hij ervoor werkt. Hij is er zeer over 
gevleid. ”

K7
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De fietsende flik
voorheen de snorrende snor

Geen buikige, uitgebluste 
politieagenten meer die 
luidop de dagen, die hen 
nog van hun pensioen 
scheiden, tellen.

Laat ik dit artikel maar meteen aanvangen met een bekentenis. Als 
fietser heb ik nooit echt veel aandacht besteed aan de verkeersregels. 
Verbodstekens, voetpaden o f winkelstraten, fietsverlichting en ja, zelfs 
remmen. Dat waren dingen waar anderen zich mee bezig hielden. Als ik 
sinds de invoering van het mobiliteitsplan al minder overtredingen heb 
begaan, dan is dat enkel en alleen te danken aan hetfeit dat dit als fietser 
in Gent bijna onmogelijk is geworden. Niet dat ik eensklaps een eerbare 
burger ben geworden, integendeel. Ik voelde me ongenaakbaar want ik 
besefte ten volle dat dankzij het verkeerslu we centrum (wat ook betekent 
dat er geen combi’s meer patrouilleren), de pakkans vrijwel nihil werd. 
Gelet op het fiets gedrag van mijn medestudenten, was ik trouwens niet 
de enige. En toen zag ik HEN. Wie waren ZE, waar kwamen ZE 
vandaan, en vooral, WAT waren ZE?

P acific b lue

De Gentse fiets- 
brigade heeft, net zoals hun 
Antwerpse skatende colle-
ga’s, de mosterd gehaald 
uit Amerika. Niet de po-
litieserie “Pacific blue”, die 
momenteel op VT4 loopt, 
maar wel een artikel uit 
1989 was de aanleiding tot 
het oprichten van de fiets- 
brigade. Initiatiefnemer 
achter het gehele project is 
Steven De Smet, adjunct 
com missaris-inspecteur 
van de Gentse stadspolitie: Hoe sterk is de eenzame fietser...

ZE bleken deel uit te maken van de 
Gentse fietsenbrigade. Deze brigade, die 
officieel nog niet bestaat, omvat jonge 
politieagenten die het gure Belgische 
winterweer liever met de fiets trotseren dan 
in een verwarmde combi.
Er bestaan geen vaste 
waarden meer in deze 
wereld. Geen buikige, 
uitgebluste politieagenten 
meer die luidop de dagen, 
die hen nog van hun pen-
sioen scheiden, tellen. De 
fietsbrigade bestaat uit 
jonge sportievelingen, die 
hun werk graag doen, 
dragen ze geen snorren en 
zijn ze bovendien nog 
sympathiek ook. “Het zou 
niet mogen zijn”, kweelt 
Stijn Meuris op de achter-
grond. Aangezien het ech-
ter wel zo is, besloot 
Schamper, na de banden 
opgepompt en het fietslicht 
hersteld te hebben, eens een 
kijkje te gaan nemen.

“In ’ 89 bleek het algemene klimaat nog niet 
klaar voor deze innoverende aanpak. De 
komst van het mobiliteitsplan zorgde er 
echter voor dat het acht jaar later toch 
mogelijk werd”.

fietsbrigade komt hieraan ruim 
tegemoet. Mare Verstraete: “Je 
bent voor de burger gemakke-
lijker aanspreekbaar en op een 
fiets zie je ook meer, vooral in de 
strijd tegen gauwdieven is dat 
een groot voordeel”. Om het 
contact met de burger nog te 
verhogen zal de fietsbrigade 
trouwens binnenkort naam-
kaartjes krijgen die ze kan 
uitdelen.

De fietsbrigade is zeker 
ook economischer dan de klas-
sieke patrouilles. Niet alleen kun 
je voor de prijs van één combi 
verschillende fietsers volledig 
uitrusten, ook maakt ze pa-
trouilles van één man mogelijk. 
Momenteel bestaat de brigade 
uit acht man: William, Benoni,

Met het verkeersvrij maken van de 
binnenstad stelde zich immers een nieuw 
probleem: hoe zou de politie daar nu 
patrouilleren? Geen wagens houdt immers 
ook geen politiewagens in. Niet alleen 
zouden patrouillewagens in het centrum bij 
de bevolking niet in goede aarde vallen 
(met opmerkingen genre: “blijkbaar gelden 
de nieuwe regels niet voor de politie”), ook 
maakten bepaalde infrastructuurwerken 
snelle interventies met wagens onmogelijk. 
De Smet was al die jaren informatie uit 
Amerika, waar de aanpak zijn deugde-
lijkheid reeds bewezen had, blijven 
verzamelen. Dit dossier, tesamen met een 
meer fietsvriendelijke houding van het 
stadsbestuur (met burgemeester F rank “de 
Bike” Beke, zoals hij ook wel in sommige 
kringen genoemd wordt, op kop) zorgde 
ervoor dat het idee reeds in maart 1997 
goedgekeurd werd.

N aam kaartjes

De fietsbrigade moet niet 
alleen patrouilles in het verkeers-
luwe centrum van Gent mogelijk 
maken, maar past in een al-
gemene reorganisatie van de 
Gentse stadspolitie.

Contactvriendelijkheid 
en bedrijfseconomischer te werk 
gaan staan hierbij centraal. De
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Peter, Rudy, Mare 
(Verstraete), Ivan,
Mare (Debuck) en 
Wim. Allen vrijwilli-
gers, die ook in hun 
vrije tijd sportief zijn.

De reden dat de 
brigade nog niet offi-
cieel bestaat is dat het 
projekt zich nog 
steeds in een evalu- 
atiestadium bevindt.
Tweewekelijks ver-
gaderen alle betrokke-
nen en wordt nage-
gaan wat voor ver-
betering vatbaar is. Zo 
zal ook het uniform 
(momenteel dat van de 
mobiele eenheid) aan-
gepast worden. Hier-
bij zal vooral gelet 
worden op de veilig-
heid: fluo-kleuren en 
pothelm, en de weer- 
bestendigheid. Ook 
hoopt men hiermee 
een voorbeeldfunctie naar de andere fietsers 
toe te vervullen en de jeugd meer aan te 
spreken. Pas in maart van dit jaar zal de 
officiële persconferentie plaatsvinden. De 
fietsbrigade staat er trouwens niet alleen 
voor. Er is samenwerking met de motor- 
brigade en met de stadwacht. Bovendien is 
er continue coördinatie met de gewone 
patrouilles die bij interventies bijstand 
kunnen verlenen. Een inbreker kun je 
immers moeilijk op het bagagerekje naar 
de cel voeren, vooral niet als ze met twee 
blijken te zijn.

Toch n iet zo sym path iek

De fietsbrigade zal voornamelijk 
actief zijn in het centrum van de stad en de 
studentenbuurten en dit is vooral voor ons, 
studenten, slecht nieuws. Mare Verstraete: 
” negen van de tien door ons geverbaliseerde 
fietsers zijn student. Dat is ergens wel 
logisch aangezien het vooral studenten zijn 
die zich in Gent met de fiets verplaatsen”.

"Als fietser moet je  in Gent 
sowieso weinig regels volgen: 
als de verlichting en de remmen 
werken en ze niet in de verboden 
rijrichting rijden, zijn wij al 
tevreden, maar blijkbaar is zelfs 
dat teveel gevraagd."

Zijn de fietsende politie-agenten er 
dan enkel als pakkemannen, bedoeld om de 
voorheen ongrijpbare fietsers eindelijk bij 
de lurven te kunnen vatten en zo de Gentse 
stadskas te spijzen?

Steven De Smet: ’’Zeker niet. De 
eerste drie maand hebben we trouwens enkel 
waarschuwingen gegeven, maar dat bleek

De politie is en blijft je  vriend, ook op de fiets.

niet veel effect te hebben. We krijgen 
bovendien al een tij’dje brieven van 
voetgangers en winkeliers die klagen over 
fietsende waaghalzen. Blijkbaar zijn de 
fietsers sinds het invoeren van het 
mobiliteitsplan overmoedig gewórden. Als 
fietser moet je in Gent sowieso weinig 
regels volgen: als de yerlichting en de 
remmen werken en ze niet in de verboden 
rijrichting rijden zijn wij al tevreden, maar 
blijkbaar is zelfs dat teveel gevraagd. Tja, 
je kunt niet blij ven waarschuwingen geven”.

F o to : Sam so n

Dat hebben enkele van mijn vrienden 
reeds aan den lijve mogen ondervinden: 
aan hun defect fietslicht bleek een 
prijskaartje van 5.600 bef. te hangen. En 
ikzelf? Laat ik zeggen dat ik blijkbaar een 
verdomd goede enge-bewaarder heb. 
Aangezien men echter niet op dom geluk 
kan blijven rekenen, ben ik toch maar een 
voormiddagje naar de fietsherstelplaats (zie 
kader) getrokken. En nu maar hopen dat 
mijn fiets niet gestolen wordt.

Cobbaut

F i e t s e n h e r s t e l p l a a t s
Gent

Gevestigd in deAntonius Triestbum 12, in de omgeving van de facu lteit 
Psychologie en de Waïersportbaan. Voor meer informatie, teL 22539.10 of kijft:

; Uhiversiteit Gent ■ • : v; ;
Onze alma mater heeft sinds twee jaar ook een herstelplaats voor haar 
studenten, In een kelder aan de zijkant iwi de Mandijn, omgeving Qverpoort, in 

. het straatje naar de Rosier. Ze isaUe dagen open van Mu tot IGu en op maan 
woensen vrjjdag ook van 8ut&i0u.1Sjjk ook op de website.

l l J g g  ! ;  | e t s e n r e g i s t r a i p e  ,  y
Ben je  het ook beu d a tje  gestotdnfiets voor eeuwig verdwenen is? Maak het 
je ze lf en de politie wed gemakketijker, en laa tje  rijksregistemummer in het 
fram e graveren. Als de politie dan een fie ts vindt, kunnen ze de eigenetar snel 
vinden ma dat nummer en hebjij een fie ts op reserve. Zo kan je  misschien je  
hele studentencarriane .uitdoen piet twee fietsen!

I Beidefietsenherstelplaatsen bieden die mogelijkheid. In de Anianius Triestlaan ;=!]!=
I elke dinsdag van 16u tot 19u, en in de universitaire herstelplaats worden er 
ook regelmatige graveersessies georganiseerd, de volgende is op woensdag 25 
m aart 1998,

I Neem je  identiteitskaart en rijksregisternwnmer mee (indien da t niet op je  
identiteitskaart staat). Bet grottenen is gratis en staa t ook open voor niet 

; Gentenaars. Wacht er niet te tang mee, anders is je fie ts  alweer weg!

J| htip://studimuto.mg,ac.be/~fctippens^ts/index.html j
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De zaak van de portefeuille
•  O f hoe van oorringen een jo in t ro lle n

Waarde, het is je  waarschijnlijk ook al overkomen. Nee, niemand 
twijfelt eraan. Onrecht blijft zo vaak aan onze broek hangen. Laat me je  
een straf verhaal presenteren, en om de populaire Jan uit te hangen, zal 
ik in dit verhaal verschillende, elkaar tegensprekende personages aan 
het woord laten. Kijkers van Schalkse, De Drie Wijzen, en zelfs The X- 
Files mogen zich alvast opwarmen, want, jawel, de vraag is en blijft: (Is 
het verhaal waar o f niet waar?’ Leen me je  slakkenhuis&stuff en laatje 
keuze doordacht zijn.

Ter introductie stel ik je graag voor, 
Sarah Dehenauw, laatstejaars interieur-
vormgeving aan de Gentse academie. Met 
haar begon alles, zij is dan ook ons eerste 
hoofdpersonage, en voor de detective- 
puzzelaars in de zaal alvast de eerste 
hoofdverdachte. Schuldig is ze zeker. 
Luister en begrijp. Haar vertelperspectief 
levert het volgende bizarre plot op.

Ergens eind november maakte Sarah 
zich schuldig (voilà) aan het verliezen van 
een portefeuille. Dat was brute pech, want 
in haar geldbeurs zat een massa poen. 
Diezelfde week nog, zou Sarah haar part 
van de huishuur betalen en dat was haar 
reden om heel wat cash bij te hebben. Sarah 
dacht dat ze haar geld en papieren nooit 
meer zou terugzien, maar ze dacht verkeerd. 
Een tijdje na het grote verlies kregen haar 
ouders een telefoontje van de RUGent. 
Sarah kon gelukkig zijn, haar portefeuille 
lag klaar aan de infobalie van het Rectoraat. 
Al het geld zat er nog in, al waren haar 
papieren half bezweken onder de vochtig-
heid. Sarah was vastbesloten de gelukkige 
vondst zo snel mogelijk op te halen, maar 
dat kon ze pas de volgende maandag doen. 
Die maandag in het Rectoraat kreeg blije 
Sarah haar portefeuille terug. Eerst moest 
ze het ding wel eens beschrijven aan de 
dame van de infobalie. Deze dame wou 
zeker zijn de portefeuille niet aan de 
verkeerde mee te geven. Sarah bedankte 
haar vriendelijk en vergat verder niet de 
eerlijkheid van de vinder te prijzen.

Lezer, ik begrijp dat het verhaal tot 
nu toe niet veel suspens te bieden had, maar 
hou vol, de gein is nog maar begonnen.

Enige tijd verstreek. De zaak van de 
verloren portefeuille leek afgehandeld. Niets 
was minder waar. Sarah ging naar huis voor 
het weekend, niet vermoedend wat haar te 
wachten stond. Haar ouders wachtten haar 
op. Het zag er uit alsof ze niet in een goede 
stemming waren, en dat waren ze ook niet. 
De moeder van Sarah had een brief 
ontvangen, opgesteld door ene ‘Jobstudent 
Infobalie Rectoraat’, verstuurd vanuit zijn 
werkplaats. In de overigens korte brief werd 
onder andere gesproken over de inhoud van 
de beruchte portefeuille. De jobstudent vond 
het nodig aan te tonen dat hij bij een eerste 
inspectie een leeg zakje had aangetroffen,

hierover wist hij ook te vertellen dat het 
zakje waarschijnlijk gebruikt was om 
softdrugs in te bewaren. Verder bevatte de 
brief ook het adres van de eerlijke vinder, 
zodat het vergeten bedankje toch nog zijn 
bestemmeling (een metselaar van de 
Technische Dienst van het GBO) zou 
kunnen vinden. Sarah’ s ouders tilden zwaar 
aan het idee dat hun dochter een softdrugs- 
gebruikster was, en dat zal weinigen 
verwonderen, te beseffen 
dat ouders, kroost en joints 
in Vlaanderen nog steeds 
een slechte driehoeks- 
relatie vormen.

Wie volhardend 
naar de waarheid in dit 
verhaal aan het zoeken 
was, kan worden gerust-
gesteld. Mijn eigen 
queeste naar het zeldzame 
ding dat waarheid heet, 
bracht me bij personages 
die een andere kijk boden 
op het gebeuren. Graag 
verwoord ik daarom ook 
het oogpunt van de dame 
aan de infobalie, en dat 
van haar collega job-
student. Puzzelhacker, 
focus je aandacht.

Bij een eerste be-
zoek aan het Rectoraat 
wist de dame aan de 
infobalie (dezelfde 
dame?) me te vertellen, 
dat de jobstudent in kwes-
tie -ik vermeld zijn naam 
niet omdat hij dit zo 
verkoos- niet aanwezig was. De dame wilde 
me wel vriendelijk uitleggen wat ze zich 
van het voorval herinnerde. Het zat vers in 
haar geheugen dat het meisje van de 
portefeuille niet al te beleefd uit de hoek 
was gekomen. De dame vond dit uiterst 
onbeschoft, omdat de bedienden van het 
Rectoraat toch steeds opnieuw hun best 
doen om verloren voorwerpen aan de 
rechtmatige eigenaars terug te bezorgen. 
Ze gaf me de naam van de jobstudent die de 
brief geschreven had, en beloofde me dat 
hij me zou contacteren. De volgende dag 
ging ik ten tweede male richting Rectoraat. 
Jobstudent X had telefonisch bericht

achtergelaten bij de Schamperredactie. Dat 
berichtje had ik net gemist, en hetzelfde 
kon gelden voor Jobstudent X zelve. In 
tegenstelling tot de dag ervoor, lag de 
inkomhal van het Rectoraat er verlaten bij, 
wat voor de info-dame het teken was om 
mij eens de waarheid te vertellen. Ze 
beklaagde zich erover dat hun inspanningen 
inzake ‘verloren voorwerpen’ blijkbaar 
meer miserie meebrachten dan vriendelijke, 
dankbare mensen. Hieraan koppelde ze ook 
een hele klaagzang over het vele werk, de 
ondankbare werkomstandigheden, de 
mentaliteit van het gross van de hedendaagse 
jeugd, de kloterijen der politiek in het 
algemeen, en de slechte toestand van de 
wereld in het bijzonder. Ze gaf mij 
bovendien het sterke vermoeden te kennen 
dat Sarah Dehenauw mij een verhaal op de 
mouw zou hebben gespeld. Ik bedankte

haar vriendelijk en maakte een afspraakje 
voor de dag erna.

Die volgende dag had ik meer geluk, 
jobstudent X was aanwezig. De dame die 
mij voordien had te woord gestaan was er 
niet. Jobstudent X gaf me een kopie van de 
brief die ik zocht. Het was de eerste keer dat 
ik deze brief te zien kreeg, Sarah D. had 
hem al die tijd gezocht maar niet terug-
gevonden. Ditis waterinstond: ‘MevrouwJ 
Donderdag //. heb ik uw portefeuille 
onderzocht, dit om hem zo snel mogelijk 
terug te/ kunnen bezorgen. Hierbij trof ik 
ook een leeg [zijn vet] zakje aan, 
waarschijnlijk gebruikt om soft-drugs/in te
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bewaren. Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat 
de vinder, een werknemer van de RUG, de/ 
inhoud gestolen heeft maar het geld, toch 
meer dan 3.000 Fr.., heeft laten zitten.//  
Omdat ik (wij) [zijn invoeging] ervan 
overtuigd ben dat u de eerlijke vinder nog 
zal willen bedanken, u bent dit/maandag in 
alle commotie vergeten doen, heb ik hier
zijn adres bij gevoegd;/ De brief was
gedateerd ‘Dinsdag 2 december 1997’. 
Jobstudent X legde er, net als de info-dame 
de dag ervoor, de nadruk op dat hij zelf het 
initiatief voor de brief heeft genomen. Hij 
koos opzettelij k voor papier zonder officiële 
hoofding. Zijn brief was een verbouwe-

reerde reactie op het gedrag van Sarah D. 
Zij zou hem, aldus de jobstudent, ervan 
hebben beschuldigd ‘haar weed’ te hebben 
gestolen.

Met de aangepaste versie van het 
verhaal ging ik te rade bij Sarah D. zelf. Ze 
ontkende ten stelligste. Het leeg zakje had 
enkel een paar oorringen bevat, nooit zat er 
drugs in. Het zakje zag er dan ook bijzonder 
clean uit. Bovendien had ze volgens haar 
weten nooit met een man gepraat, enkel met 
een dame. Tenslotte vond ze zichzelf toch 
ietwat slimmer dan een softdrugsgebruikster 
die haar illegale hobby luidkeels in het 
Rectoraat uitschreeuwt.

Het moment was gekomen dat de 
tegenstrijdige stellingen een arme twee-
sterrenpuzzelaar als ik over zijn bestaan 
deden twijfelen. Ik had genoeg gegevens 
maar nog steeds moest ik gokken naar de 
waarheid. Puzzelaars die zich meer dan 
twee sterren kunnen toeëigenen kunnen mij 
misschien aan de hand van bovenstaande 
gegevens raad verschaffen, maar ik moet 
de ijverige rechercheurs onder de lezers 
waarschuwen, ondanks de moeilijkheids-
graad is hier geen prijs aan verbonden.

Erwin Plancke

I Fiamminghi in Bologna
Bologna La D otta

Een Vlaming verdwaald in Bologna. Een geschiedkundige die een 
beurs heeft versierd, en nu rondzwerft tussen Fiats, Vespa ’s en de muren 
van de oudste universiteit in Europa. Door heimwee overvallen, stuurt 
hij brieven naar het thuisfront, naar het enige blad waarmee hij een 
affectieve band blijft behouden. Deze week: de tweede brief.

Volgens de overlevering werd de 
universiteit van Bologna in 1088 opgericht. 
Bologna gaat er sindsdien prat op de oudste 
universiteit van Europa te huisvesten en 
noemt zich bijgevolg nog steeds “La Dotta” 
(de geleerde). In de twaalfde en dertiende 
eeuw werden daar de grondslagen gelegd 
van de rechtenstudies en later zouden onder 
meer de anatomie en de fysica voor het 
eerst geïntroduceerd worden. Beroemd-
heden als Dante, Petrarca, Copernicus, 
Marconi en Galvani (de ontdekker van de 
electriciteit) volgden er les of doceerden er, 
en tegenwoordig is Umberto Eco er de 
bekendste professor.

L a R ossa

Binnen de studentenwereld van Italië 
is Bologna ook sinds jaar en dag bekend als 
“La Rossa”, en dat niet alleen door haar 
beroemde rode daken. De stad kreeg haar 
bijnaam vooral door het feit dat de meest 
linkse universiteit van Italië er gevestigd is. 
Het lijkt hier wel elke week mei 1968 - voor 
zover ik daar een duidelijk beeld van kan 
vormen natuurlijk.

Elke dag is er wel een manifestatie 
tegen een of andere beslissing van de 
universitaire leiding: de prijzen van de 
resto’ s gaan weer eens omhoog, de toegang 
tot de departem entsbibliotheek van 
Italianistiek wordt geweigerd voor studen-
ten die niet behoren tot de Facoltd di Lettere, 
ondanks de leegstand in Bologna swingen 
de prijzen voor studentenkamers de pan uit 
(10.000 frank per maand voor een kamer - 
kosten niét inbegrepen- is hier heel gewoon) 
en het aanbod van computers voor de

studentenbevolking blijft ondermaats, 
ondanks de steeds stijgende inschrijvings-
gelden. Redenen genoeg om geregeld eens 
protest te voeren tegen Zamboni 33, het 
gebouw waar het rectoraat gevestigd is!

Internet

Dat het maar povertjes gesteld is met 
de verspreiding van informatica over de 
universiteit, is dan nog lichtjes eufemistisch 
gezegd ! Eerst en vooral ziet een groot deel 
van het personeel én van de studenten het 
verschil niet in tussen surfen op het WWW 
en een e-mailtje versturen. Het is er 
aartsmoeilijk om als student aan een 
persoonlijk account te geraken. Erasmus- 
studenten kunnen na een eindeloze 
zoektocht én herhaaldelijk aandringen toch 
een account openen, maar ze zitten dan wel 
met een emailadres opgescheept dat moet 
gedeeld worden met andere studenten!

Voor de Italianen is de toestand 
helemaal dramatisch: zij moeten bij een of 
andere gratis provider terecht, waar ze na 
een stortvloed aan reclame ook nog enkele 
uren voor hun schermpje mogen kamperen 
om hun ingekomen post te kunnen bekijken. 
Een 386 is nu eenmaal voor toepassingen 
op het internet niet meer het best bruikbare 
materiaal.

Gevolg van de massale stormloop 
naar de gratis mail-providers is onder meer 
dat de computers bijna nooit vrij zijn voor 
ander gebruik. Dit bracht enkele departe-
mentshoofden op het lumineuze idee om 
boven alle computers de mededeling te 
hangen dat deze computer alleen maar 
gebruikt mag worden voor bibliografisch

onderzoek in de catalogus van de universi-
teit. Alsof daar een internetaansluiting voor 
nodig is! Natuurlijk trekken weinigen zich 
iets van deze draconische maatregels aan, 
maar het blijft toch bizar dat men in Gent 
praat over “internetaansluitingen voor 
iedere kamer in de homes” en in Antwerpen 
over “een persoonlijke account meteen bij 
inschrijving aan de universiteif’, terwijl in 
Bologna de electriciteit nog uitgevonden 
moet worden.

Dan is er nog de angst voor het grote 
virusspook, vooral de gevaarlijke variant 
die van het internet afkomstig zou zijn. 
Sinds het ontstaan van enkele wilde 
geruchten wordt het downloaden van 
teksten, beeld of geluid er met de 
allergrootste argwaan bekeken. De op-
lossing hiervoor was ook snel gevonden: 
we kleven de diskdrive gewoon dicht (extra 
voordeel: er komt ook heel wat minder stof 
de computer binnengeslopen?).

C arabin ieri

Door de grote aanwezigheid van 
studenten (een op vijf inwoners studeert er 
aan de universiteit) hebben ook de 
carabinieri of lokale flikken geregeld hun 
handen vol aan het studentengespuis... Met 
de regelmaat van een ontregelde klok komen 
ze een oogje in het zeil houden in de 
studentenbuurt rond de Piazzale Verdi, waar 
een aantal agressievere hasj verkopers en 
professionele helers van gestolen fietsen 
opereren. Hun handeltje gebeurt er trouwens 
helemaal niet in de duistere hoekjes van het 
plein: waarschijnlijk is de concurrentie zo 
groot dat de grootste waaghals ook het 
meest succes heeft (en met even veel 
zekerheid ook het snelst in de prigione 
verzeilt). Tot meer dan wat oppervlakkige 
razzia’ s is het hier echter nog niet gekomen. 
Bologna heeft niet voor niets de reputatie 
het Amsterdam van Italië te zijn...

Thomas Cole



Internet Ad Random___
V erp lich te  s to f vo o r h e t In te m e tju n k  examen

Sommige redacteurs hier op Schamper hebben geen inspiratie meer. 
Eén van hen heeft Internet al drie maal volledig doorkruist en houdt zich 
nu onledig met het onderzoek naar de invloed van Voodoo en Kaballah 
op Windows95. Een andere redacteur trok onlangs naar Brussel en 
trachtte door middel van een slagroomtaart in BUI Gates ’ gezicht de 
wereldeconomie te destabiliseren. Maar ondertussen zit de Internetjunk 
nog altijd aan zijn scherm gekluisterd, wachtend op nieuwe links. Tijd 
voor Internet ad random.

De echte Internetj unk kent het gevoel 
ongetwijfeld. Hij surft naar een search 
engine, zoals Hotbot of AltaVista, maar 
weet niet wat hij gaat zoeken. Het zoekvakje 
blijft leeg. Dit noemen wij surfer’s block. 
De enige remedie hiertegen is een site die je 
zomaar, ad random, ergens naartoe stuurt. 
Deze Random Link Gene- 
rators kiezen eigenlijk alleen 
uit een lijst sites. Hoe groter 
die lijst, hoe kleiner de kans 
datje twee keer op dezelfde 
site terecht komt.

Yahoo heeft waar-
schijnlijk de meeste sites in 
zijn lijst, maar de kans datje 
op een totaal oninteressante site komt, is 
natuurlijk vrij groot. Daarom gebruikt een 
slimme Internetverslaafde de Magicurl 
Mistery Trip, die kiest uit een authentieke, 
met de hand verzamelde collectie random 
links. Als je echt te moe bent om nog te 
klikken, surf dan met je laatste krachten

naar Matt’s Autopilot die vanaf dan om de 
12 seconden een nieuwe site kiest.

De gemiddelde Internetjunk ziet 
weinig mensen. Daarom zijn de Internet- 
camera’s uitgevonden. Hier en daar hebben 
andere geobesedeerde freaks, video-

cameraatjes aangesloten op hun computer. 
Zo kan onze cyberdude toch nog af en toe 
een menselijk gelaat zien. Altijd dezelfde 
persoon observeren is natuurlijk oer- 
vervelend. De Random Intemetcamera kiest 
er zomaar eentje uit een grote lijst. Zo vindt 
de junk altijd iets om naar te kijken.

Sommige van deze sites zijn ook interactief. 
Echte freaks kan je een boodschap sturen 
op hun bieper. Dan zwaaien ze even naar 
het cameraatje en heeft de junk weer genoeg 
sociaal contact gehad voor een maand. Een 
andere soort voyeurisme is het kijken naar 
wat andere mensen op het Internet aan het 
zoeken zijn. M etacrawler’s Metaspy 
bijvoorbeeld, geeft je een overzicht van wat 
er in de laatste 10 seconden via Metacrawler 
gezocht werd.

Vele netjunkies hebben last van een 
superioriteitscomplex. Dat is te wijten aan 
de intergalactische superheldenspelletjes 
die ze spelen. Om met beide voeten terug 
op aarde te komen zonder dat de ogen het 
scherm verlaten, zijn de insult servers 

ontwikkeld. Deze websites 
zijn voorzien van een pro-
grammaatje dat de bezoeker 
zwaar beledigt. Een database 
met een oneindig aantal 
beledigingen, die ook nog 
met elkaar gecombineerd 
worden, zorgt ervoor dat je 
nooit tweemaal op hetzelfde 
gepakt wordt.

Soms voelt de Intemetjunk ook de 
behoefte iemand anders (via email) allerlei 
smeerlapperij naar het hoofd te smijten. 
Een normale mens schrijft zoiets natuurlijk 
zelf, maar een freak maakt gebruik van de 
Electronic Complaint Letter Generator, on-
getwijfeld het beste programma in zijn gen-
re. Op de site kan je de naam van de persoon 
ingeven en voor een korte, middelmatige of 
lange tirade kiezen. De Generator schrijft 
dan zelf een protest tegen die persoon. Wij 
lieten het programma onze hoofdredacteur 
belasteren. Hij is huilend naar huis gerend 
en eindelijk aan zijn thesis begonnen.

Iedereen die een beetje met IRC, 
MUD of MOO bezig is, gebruikt op het 
Internet niet zijn eigen naam, maar een 
pseudoniem. Dat noemen ze in cyberspace 
een handle. Onze Chef Internet wordt door 
ons bijvoorbeeld Maarten genoemd, maar 
wij zijn erachter gekomen dat hij in de 
digitale gemeenschap beter bekend is als 
‘Polleke’. Omdat niet iedereen evenveel 
inspiratie heeft als onze webmaster, geven 
wij u de adressen van enkele sites die u 
helpen bij het verzinnen van uw eigen 
handle. De Louis Farakkhan African Name 
Generator zet uw saaie blanke naam om 
naar zijn Afrikaanse equivalent. Wij deden 
dit met de naam van onze hoofdredacteur 
en noemen hem sindsdien Zaghawa. De 
werken aan zijn thesis liggen weer stil.

MaK
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Random Links
Yahoo: http://random.yahoo.com/bin/ryl
Magicurl Mistery Trip: http://www.netcreations.com/magicurl/
Matt’s Autopilot:
http://www.mit.edu:8001/people/mkgray/autopilot.html 

Search Engine Voveurisme
Metaspy: http://search2.metacrawler.com/perl/metaspy 
Web Voyeur: http://voyeur.mckinley.com/cgi-bin/voyeur.cgi 
Web Spy: http://webcrawler.com/Games/SearchTicker.html

Name Generator’s & Insult Servers 
Complaint-letter generator:
http://www-csag.cs.uiuc.edu/individual/pakin/complaint 
Arabian Insults: http://www.cris.com/~pelevin/insults.shtml 
Abuse-a-Tron: http://www.xe.net/upstait/abuse/
Monty Python Insult Server:
http://www.pythonline.com/spamclub/content/sendabuse/
The Textual Abuse Page: 
http://fbox.vt.edu: 10021/A/avessey/abusepage.html 
Lee’s (Useless) Super-Hero Generator: 
http://fly.hiwaay.net/~lkseitz/comics/herogen/
Louis Farakkhan African Name Generator: 
http://www.fadetoblack.com/farrakhan/namekahn.htm

These are the voyages of the 'Schamper Internetredactie' 
Its continuing mission:
To explore strange new sites,
To follow new links and new webcreations,
To randomly go where no surfer has gone before.

(And accept NO COOKIES!)



Klonen versus seks
Eros en Thanatos

Er is de laatste weken nogal wat geschreven rond het klonen van 
mensen. Dit heeft natuurlijk te maken met het succes van de genetici van 
het Roslin Instituut in Edinburgh. Het team van Dr. Ian Wilmut slaagde 
er immers in een nieuw schaap te creëren uit de melkkliercel van een 
eerste schaap. Anderzijds heeft dit ook alles te maken met de beweringen 
van de Amerikaan Richard Seed. Seed verkondigt immers onverbloemd 
zijn plan een kliniek voor het klonen van mensen te gaan openen om aan 
hardnekkige onvruchtbaarheidsproblemen tegemoet te komen.

Het ‘protocol’ van Dr. Wilmuts team 
gaat als volgt. Een ooi A levert een 
melkkliercel. Daaruit wordt de DNA- 
bevattende kern afgezonderd. (Het DNA 
staat voor de biologische molecule, die het 
erfelijk of genetisch materiaal draagt.) Een 
ooi B levert een niet-bevruchte eicel, waaruit 
de kern verwijderd wordt. Nu wordt de kern 
van A met de kernloze eicel van B door 
elektrische fusie versmolten. Dit ,‘her- 
kemde’ ei wordt in de baarmoeder van een 
draagmoeder, ooi C, ingeplant. Zij schenkt 
dan enige maanden later het leven aan 
‘Dolly’, een lammetje dat genetisch identiek 
is aan ooi A.

Deze doorbraken leveren heel wat 
stof voor geladen ethische debatten. Het 
wordt plots belangrijk om na te denken 
over wat wel en niet mag op dit terrein. 
Daarnaast is het ook leuk om even stil te 
staan bij de evolutionair biologische 
betekenis van wat voorgesteld wordt.

Het minst aantrekkelijke aan 
Wilmuts voorstel is ongetwijfeld dat er aan 
deze voortplanting geen seks te pas komt. 
En dit voorstel is minder onschuldig dan zo 
op het eerste gezicht lijkt.

Situeren we seks even evolutionair. 
Onze planeet Aarde wordt zo’n dikke 4,6 
miljard jaar oud geschat. Na een goed 
miljard jaar verschijnen de eerst levens-
vormen. Het gaat om eencellige blauw- 
wierenen bacteriën. Zij heten ‘prokaryoot’, 
waarmee aangeduid wordt dat ze geen kern 
(of karyon) dragen: hun genetisch materiaal 
zwemt los in hun ‘lichaam’, dat slechts uit 
één cel bestaat. Bij tijd en wijle ontdubbelt 
dat genetisch materiaal. Elke DNA- (of 
RNA-) keten schikt zich dan aan een pool 
van de cel. Tenslotte snoert de cel membraan 
af tussen beiden ketens in: de cel heeft zich 
voortgeplant. Deze vorm van voortplanting 
heet vegetatief of aseksueel.

Het genetisch materiaal van de 
‘dochter’ -cel is bij na -op eventuele mutaties 
na- identiek aan dat van de ‘moeder’-cel. 
OK, maar wie is de dochtercel, de linker- of 
de rechtercel? Wie is de moedercel, de 
bovenste of de onderste cel? Het materiaal 
van de oorspronkelijke cel is immers 
volledig symmetrisch over ‘beide dochter-
cellen’ verdeeld. Andere poging: de 
moedercel vormt twee dochtercellen. Waar 
is de moedercel dan naartoe? Is die dood? 
Haar materiaal zit nu evenredig in twee

nieuwe cellen: is zij dan opgelost in haar 
dochters? Of leeft zij door in haar dochters? 
Wanneer gaat zij dan dood? Als haar beide 
dochters sterven? Maar die hebben allang 
kleindochters gemaakt, en die kleindochters 
achterkleindochters, etc. Als de hele familie 
sterft, met alle nakomelingen inbegrepen? 
Dat kan echter wel een tijdje duren. Een 
aantal bacteriëngroepen (met name op 
bepaalde plaatsen in Groenland of in Zuid- 
Afrika) leven nu reeds 3,5 miljard jaar 
nagenoeg ongewijzigd door, en dat kan nog 
even blijven duren ...

Anderhalf miljard jaar geleden trad 
een nieuwe mijlpaal op in de Geschiedenis 
van het Leven: de uitvinding van seks! De 
eerste organismen, die aan seksuele 
voortplanting doen, zijn nog eencelligen. 
Maar de evolutie lijkt in een stroomversnel-
ling geraakt te zijn: 650 miljoen jaar geleden 
ontstaan de eerste ongewervelde meercelli- 
gen, 500 miljoen jaar geleden de eerste ge- 
wervelden en 15 miljoen jaar terug de eerste 
hominiden. En allen doen ze aan seks.

Wat is er dan zo bijzonder aan seks? 
Het bijzondere van seksuele voortplanting 
ligt hem in de constructie van het genetisch 
materiaal van de nakomeling. Het versmel-
ten van ei- en spermacel is hierbij slechts de 
fin ishing touch van een ingenieuze 
biologische strategie. De genialiteit van de 
evolutie ligt hem namelijk eerder in de 
manier waarop deze ei- en spermacel 
gevormd worden. In tegenstelling tot alle 
andere cellen van het lichaam bevatten deze 
cellen -gameten genaamd- maar één set 
chromosomen. Een chromosoom is niets 
anders dan een lange, sterk opgewonden 
DNA-draad. Mensen hebben er zo 46, die 
geschikt zijn in 23 paren. Elk paar bestaat 
uit twee homologe chromosomen. Goed 
dus dat de gameten maar één paar bezitten, 
anders zou het genetisch materiaal elke 
generatie verdubbelen.

Het verwarrende bij deze technische 
uiteenzettingen is dat we hier voortdurend 
te doen hebben met drie generaties: ten 
eerste de vrouw en de man in kwestie (die 
zich voortplanten), ten tweede hun respec-
tievelijke ouders en ten derde het kindje 
van die vrouw en die man. In de lichaams-
cellen van de vrouw zitten dus 46 chromo-
somen, waarvan 23 afkomstig van de eicel 
van haar moeder en 23 afkomstig van de 
spermacel van haar vader. Exact hetzelfde

geldt voor de man. Nu wordt het probleem 
duidelijker: in de eicel van de vrouw zitten 
dus slechts 23 chromosomen, evenals in de 
spermacel van de man.

Hebben deze mensen dan een keuze 
gemaakt, in de aard van: neem ik nu van de 
46 de 23 van mijn moeder of de 23 van mijn 
vader om in mijn eicel (respectievelijk in 
mijn spermacel) te steken? Neen, bij de 
vorming van de gameten gebeurt iets heel 
bijzonders. Er wordt vertrokken van een cel 
met 46 chromosomen (die van oma + die 
van opa). Karikaturaal gesteld worden die 
dan heel sterk door elkaar geschud, waar-
door 46 nieuwe chromosomen ontstaan. 
Een nieuw chromosoom ontstaat dan door 
stukjes van een chromosoom van oma met 
stukjes van het homologe chromosoom van 
opa opnieuw aan elkaar te lijmen, en omge-
keerd natuurlijk. Dit proces heet recombina- 
tie. Daarna moet het aantal chromosomen 
alleen nog maar gehalveerd worden. Dit 
proces gebeurt zowel bij mama als bij papa. 
Dan leggen zij hun gameten samen, zodat 
een geheel van 46 chromosomen ontstaat: 
een unieke erfenis, waaruit hun kindje vorm 
zal krijgen.

Het bijzondere van seks is dus dat 
de nakomeling een unieke combinatie van 
DNA heeft: een combinatie, die zowel ver-
schilt van die van zijn ouders als van die van 
zijn eigen kinderen, of van die van eender 
welk ander van zijn soortgenoten (met 
uitzondering van een eeneiige tweelings- 
broer of-zus). Met andere woorden: met de 
uitvinding van seks wordt meteen ook de 
uniciteit van het organisme uitgevonden. 
“Je suis unique et sublime, comme chacun 
d’entre nous.”, stelt de Franse bioloog en 
humanist Albert Jacquard het. Nu kost 
het ons niet langer moeite om de ouderlijke 
generatie van de nakomelingen te onder-
scheiden. Tegelijk ontstaat met de seks en 
het individu in de natuurgeschiedenis ook 
voor het eerst het fenomeen dood. Seks 
maakt van ons onderscheidbare en daardoor 
ook sterfelijke organismen. De dood van 
het individu is nu immers een op zich staande 
gebeurtenis en niet langer afhankelijk van 
(de dood van) diens nakomelingen. Geen 
eros zonder thanatos dus, ook niet in de 
natuur.

Een gekke bedenking hierbij is, dat 
het dus pas in je kleinkinderen is dat het 
genetisch materiaal werkelijk met dat van 
je partner versmelt... Bij Dolly werd een 
loopje genomen met dit hele proces: uit de 
eicel, waaruit dit lam ontwikkelde, werd 
het oorspronkelijk enkelvoudig genetisch 
materiaal weggenomen en vervangen door 
de dubbele set homologe chromosomen 
van haar moeder. Geen seks, geen recombi- 
natie, wel een nieuw organisme? Een delica-
te vraag. Wel is zeker dat nog nooit tevoren 
een schaap zo sterk op een ander schaap 
heeft geleken... (Ariane)



Jagers in de vuurlinie
Jacht op  jagers is  geopend

Achtenzestig procent van de Belgen zou volgens het Koninklijk 
Belgisch Verbond voor de Bescherming van de Vogels vzw (KBVBV) 
helemaal tegen het jagen zijn. Deze steunt daarbij op een onderzoek 
gerealiseerd door Dimarso. Helaas zijn de resultaten wel op een zeer 
sluwe manier bekomen, en dus volkomen waardeloos....

De drijfveren van het KBVBV zijn 
een belangrijk gegeven. Waarom zouden 
ze juist nu met zo’n onderzoek naar buiten 
treden? Het antwoord is vrij simpel. Voor 
juni ’98 moet de Vlaamse regering nieuwe 
openingsbesluiten vastleggen. Deze 
besluiten reguleren de jacht in Vlaanderen. 
Het omvat een geheel van openingsdata, 
statuten van de jager en zijn organisaties 
enz... De besluiten zijn 5 jaar geldig zodat 
ze steeds herzien kunnen worden om het 
jachtgebeuren in goede banen te leiden. Het 
ligt dus voor de hand dat de anti-jacht-

lobby er alles aan zal doen om die besluiten 
zo negatief mogelijk te laten uitvallen voor 
de jagers. Vandaar het onderzoek.

L astercam pagne

Zoals reeds aangehaald, is dit 
onderzoek dus helemaal niet representatief.

Het KBVBV wou een resultaat dat 
zeer negatief zou uitvallen voor de jagers, 
en dit heeft hun objectiviteit duidelijk in de 
weg gestaan. Volgens Dimarso is 68% van 
de Belgen tegen het doden voor het plezier 
van de jacht. Het doden voor het plezier van 
de jacht....

Iedereen zal hiermee akkoord gaan, 
ook de jagers zelf. Jagen is veel meer dan 
enkel met een wapen door een bos gaan en 
daar alles wat beweegt tegen de vlakte te 
knallen. Mensen die schieten om te schieten 
vind je terug in de kleiduif-sport, niet in de 
natuur.

Indien je de volgende vraag zou 
stellen: “ga je ermee akkoord dat de jager in 
het kader van een wildbeheersplan op een 
weidelijke manier gaat jagen”, dan zou je 
al een heel ander resultaat bekomen. Het is 
evident dat je niet om het plezier van het

doden gaat jagen. Er bestaat nog zoiets als 
jachtethiek.

Met dit in het achterhoofd is het niet 
moeilijk meer om de nutteloosheid van de 
resultaten van Dimarso in te zien. In 
Wallonië, bijvoorbeeld, zou zelfs 72% tegen 
het doden voor het plezier van de jacht zijn. 
Toch wel raar dat in een streek waar de j acht 
reeds tientallen jaren gemeen goed is bij de 
mensen, waar ze er nog van leven, dat juist 
daar de meeste tegenstand is tegen de jacht. 
De 72% zijn echter makkelijk te verklaren. 
In Wallonië leeft de traditie van de jacht 
nog sterker dan in Vlaanderen. Jachtethiek

staat er nog hoog aangeschreven. Doden 
om het plezier van de jacht druist volledig 
in tégen deze jachtethiek. Vandaar het 
hogere percentage.

G eld, geld  en nog eens geld

Het KBVBV probeert dus met alle 
middelen de jacht, ten onrechte, in een 
slecht daglicht te plaatsen. Moeten we nu 
geloven dat zij een nobele strijd leveren 
tegen de wreedheid van de jagers, om zo 
weer vrede te scheppen in het sprookjes-
achtige dierenrijk? Natuurlijk niet. Er is 
een veel realistischere reden. Helaas draait 
het bij het KBVBV enkel om geld.

Wat valt op in de nieuwe openings-
besluiten? De WBE (Wild Beheers Eenheid) 
zou een wettelijk statuut krijgen. De WBE 
groepeert verschillende jachtgroepen in 
eenzelfde gebied, en zorgt ervoor dat er aan 
wildbeheer gedaan wordt. Wanneer nu deze 
WBE’ s wettelijk erkend worden, maken ze 
ook aanspraak op subsidies. Daar wringt 
het schoentje. Het KBVBV zou dan minder 
subsidies krijgen, en dat willen ze natuurlijk 
niet. Dit verklaart een heleboel vreemde 
voorstellen van het KBVBV. In hun 
wetsvoorstel voor de openingsbesluiten 
bijvoorbeeld, willen ze de Vlaamse Hoge 
Jachtraad opdoeken als adviesorgaan. Enkel 
hun vereniging zou dan nog advies mogen 
uitbrengen. Toch raar dat men in een 
democratie één van beide partijen de mond 
wil snoeren, en weigert een dialoog aan te 
gaan. Dit zijn haast communistische, 
fascistische praktijken. En enkel om alle 
subsidies voor zichzelf te kunnen 
houden...Wat een nobele strijd ...

Bij deze roep ik dan ook iedereen 
op, om eindelijk eens een open dialoog te 
starten met zowel de KBVBV als de 
Jagersvereniging (Koninklijke Sint- 
Hubertus Club België), zodat er een hoop 
vooroordelen eindelijk de wereld uit 
geholpen worden. In de huidige maat-
schappij kan het toch niet dat organisaties 
door middel van lastercampagnes hun 
tegenpartij de mond snoeren om een 
maximaal winstbejag na te streven. Het zou 
al helpen om eens naar een voordracht over 
de weidelijke jacht te gaan luisteren, zodat 
iedereen weet wat een weidelijke jacht nu 
eigenlijk inhoudt.

Roel Lenaerts

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



Laat u eens muzikaal in 
elkaar rammen

B runo Genero Percussioni Ensem ble

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het Belgisch Afrikaans Slagwerk 
(B.A.S.) in samenwerking met de vzw Democrazy een percussieconcert. 
Op zaterdag 28 februari wordt de Italiaan Bruno Rosé Gehero 
uitgenodigd. De man wiens carrière begon als jazz-drummer wordt door 
de Afrikanen zelf erkend als een zeer begenadigd djembé-speler. De 
bewierrookte djembé-solist blinkt uit door de originaliteit van zijn 
improvisaties en zijn specifieke klankkleur.

De gelukkigen onder u konden hem 
reeds aan het werk zien als opener van het 
Groot Podium op de laatste Gentse Feesten. 
Genera’s debuut-CD verscheen eveneens 
vorig jaar. Op Baby-Ba combineert de 
percussionist Afro-Cubaanse met West- 
Afrikaanse muziek door ook van gitaren, 
synthesizers en blazers gebruik te maken. 
Dit eigenzinnig werkstukje mag zeker tot 
één van de betere wereldmuziek-albums 
van het afgelopen jaar gerekend worden. 
Spijtig genoeg ging de aandacht op het 
muzikale vlak vaak enkel naar acts als 
Natascha Atlas en Afro Celt Sound 
System.

Genero’s muziek is, zoals eerder 
genoemde groepen, eveneens nauw 
verbonden met dans. De percussionist kan 
immers niet zonder intens contact met zijn 
publiek en kan zich daarom wel eens 
opwinden als er niemand uit het publiek het 
podium bespringt om er een solo-dans uit te 
voeren. U weze gewaarschuwd!

Het gezelschap dat Genero op 
zaterdag 28 februari naar de Democrazy 
brengt is het Bruno Genero Percussione 
Ensemble. Dit is de ritme-sectie van zijn 
grotere ensemble, aangevuld met ver-
schillende danseresssen-zangeressen. Op

het podium mag dan ook een spetterend 
spektakel verwacht worden. De combinatie 
van virtuose drums en indrukwekkende 
choreografieën vormt een uniek geheel en 
bezorgt de toeschouwer een visuele 
overrompeling en een waar oorgasme. Allen 
daarheen!

Ookditnog: Naar analogie met vorig 
jaar stelt uw Democrazy opnieuw een aantal 
DJ sound trackx voor. Voor zij die op 4 
februari de waanzinnige Brazil van Terry 
Gilliam misten, werden ook nog de 
volgende prenten van een nieuw muzikaal 
kleedje voorzien: de Duitse klassieker Das 
Boot van Wolfgang Petersen en THX- 
1138 van George “Star-Wars” Lucas 
worden door uw huis-dj’s van dienst onder 
handen genomen op respectievelijk 11 maart 
en 1 april. We konden het niet laten u hier 
nu al van op de hoogte te brengen.

De Buurman

Waar zijn die mannen mee
bezig?

D em ocrazy:P a rtn e rin  d rijvende  schroothoop
Hoe is het mogelijk dat een concertzaal met een zo grote reputatie als 

de Democrazy zo diep in een zowel financiële als organisatorische put 
kan “zinken”? Het loopt van kwaad naar erger.

Tot nu toe was er al de bijna 
onoverzichtelijke schuldenlast waarde vzw 
mee te kampen had. Maar de vooruitzichten 
waren mooi. In ’98 zou een verhuis 
plaatsvinden naar de ‘Basilea’, een boot 
waarover in dit blad reeds eerder bericht-
geving was. Bedoeling was om met enkele 
andere organisaties deze boot in te richten 
voor allerlei muzikale projecten. De 
Democrazy zelf zou er ondermeer over een 
concertzaal beschikken. Doch, deze plannen 
vielen letterlijk en figuurlijk in het water. 
Plots blijkt nu dat de Basilea niet zeewaardig 
en eigenlijk een grote hoop schroot is. 
M.a.w. een vergiet i.p.v. een concertboot.

Wetende dat de Democrazy hoe dan 
ook haar lokatie in de Reinaertstraat moest 
verlaten wegens problemen met de Vlarem- 
milieuwetgeving waardoor hun vergunning 
eind september ’98 zal verlopen, kan men 
zich vragen beginnen stellen bij zowel de 
toekomst van de club als het beheer ervan. 
Hoe is het mogelijk dat een dergelijke 
gerenomeerde organisatie niet eerder 
stilstond bij de fundamentele en over-
duidelijk dreigende problemen. Het ziet er 
op dit moment naar uit dat de Democrazy 
vanaf september een historisch feit zal zijn.

Toch wordt er uitgekeken naar 
alternatieven. Er wordt gezocht naar een

andere boot, maar wie zal dat betalen? Er is 
de mogelijkheid om de eigen concert- 
programmatie te laten doorgaan in andere 
zalen, onder de naam ‘Democrazy’, maar 
waar is de charme van de alternatieve club 
als illustere groepjes in pakweg de ‘Vooruit’ 
zullen spelen?

En toch werkt de ploeg verder aan 
haar programma. Naar eigen zeggen was er 
immers nog nooit zoveel interesse voor de 
activiteiten als dat nu het geval is. Maar er 
is meer nodig dan hoop om de vzw 
Democrazy staande te houden. Misschien 
kan het ministerie van cultuur met een 
financiële oplossing voor de dag komen, nu 
er toch een budget en een erkenning is voor 
rock en pop als volwaardige kunstvormen. 
Wie weet?

De Buurman

1 6 /2 /1 ^8
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Victoria houdt open deur. Gedurende een week defileren vier 
producties uit de eigen collectie, voorstellingen door de ‘groentjes’ van 
Victoria. Ze hebben geen groene vingers o f een lidkaart van Gaia, ze zijn 
enkel jonger dan de doorsnee-theatermaker. Deze frisse wind waait al 
een tijdje door Victoria. Drie van de vier producties zijn al eens aan het 
publiek getoond, enkele maanden terug. Victoria plukt ze weer uit de 
lucht en combineert ‘Shirtologie ’, ‘Auri Sacra Fames ’ en ‘Kung Fu ’ tot 
een avondvoorstelling in drie aparte afleveringen. ‘Alles is zeer goed’ 
vond Viederik Peeters en zijn productie maakt de ‘Gang o f Four’ 
volledig.

Naast producties van ‘gevestigde 
waarden’, zoals Bemadetje van Platei en 
Sierens, of gastvoorstellingen van gere-
nommeerde gezelschappen van ver buiten 
de provinciegrenzen, wil Victoria ook een 
broedplaats zijn voor aanstormend talent. 
Inderdaad, dit talent is jong, maar het is niet 
omdat het gros van de getalenteerden de 
kaap van de dertig nog niet gerond heeft, 
dat hun producties niet voor vol kunnen 
aanzien worden. In drie van de vier gevallen 
ontwikkelde een groep jongeren enkele 
basisconcepten en goot ze daarna in een 
passende vorm, bijgestaan door een 
theatermaker met iets meer ervaring. Op 
die manier maakt Victoria schijnbaar 
dissonante combinaties van mensen. Ze 
hebben andere visies of komen uit andere 
disciplines, desalniettemin slagen ze erin 
niet-evidente, harmonieuze eindproducten 
neer te zetten.

Jon g  m aar n iet 
m inderjarig

Alles is zeer goed is het enige stuk 
dat nu zijn première kent. De overige drie 
zijn grondig herw erkte versies van 
voorstellingen waar het publiek pakweg 
een half jaar geleden al eens van kon 
proeven. Dirk Pauwels, artistiek leider van 
Victoria, kende Diederik Peeters als acteur 
bij Victoria en vroeg hem om een stuk te 
schrijven binnen een C-ploeg. Met zo’n Co-
productie wil Victoria jonge projecten 
ondersteunen, naast hun A-en B-producties 
waarvoor het theater een beroep doet x>p 
gevestigde waarden, respectievelijk uit de 
theaterwereld (b.v.Platei en Sierens bij 
Bemadetje) en uit andere disciplines (b.v. 
Honoré Ó’ O). Net als bij een B-film, 
werkt zo’n C-ploeg met jong en onbekend 
talent dat op die manier toch een kans krijgt 
te tonen wat het waard is. Wim Van Gotha, 
onlangs nog te zien in de monoloog Zéér 
volle maan in Het Speelteater, opereerde 
enkele jaren geleden ook in zo’ n ‘C-ploeg’. 
Zijn opvolger, Diederik Peeters, maakt nu 
Alles is zeer goed. Oorspronkelijk zou het 
project voorgesteld worden op het vorige 
Victoriafestival. Maar Diederik Peeters 
koos als mentor de Amerikaan Roy 
Faudree, wat de zaken niet echt

vergemakkelijkte. Faudree is de bekendste 
acteur van de Woostergroep die samen met 
zijn vrouw, de plaatselijke videoverhuurder 
en de pizzaman, producties op poten zet in 
Northampton. Peeters zag Faudree voor het 
eerst aan het werk op het Timefestival drie 
jaar geleden. Onder zijn begeleiding begon 
Peeters aan dit stuk te schrijven in New 
York. Samen met de andere leden van zijn 
toneelgroep Tristero nam hij later deel aan 
een workshop met Faudree. Op basis hiervan 
werden de mannenrollen in het stuk 
verdeeld; er was enkel nog een auditie 
nodig om de vrouwenrol op te vullen en 
Gert Portael nam die voor haar rekening.

De titel Alles is zeer goed is eigenlijk 
een citaat in Schopenhauers Er is geen 
vrouw die deugt waarin Schopenhauer op 
zijn beurt de Bijbel aanhaalde. “De titel is 
even niet au sérieux te nemen als het stuk. 
Tegelijk is het al een oordeel voor ze het 
stuk gezien hebben”, lichtte Diederik 
Peeters de titel toe.

Bij de repetities vertrokken de acteurs 
(Youri Dirkx, Gert .Portael en Diederik 
Peeters) van losse stukken tekst waaraan 
pas later een stevig geraamte werd 
toegevoegd.

Personages proberen te anticiperen 
op wat anderen van hen denken en ze zoeken 
naar manieren waarop ze die indrukken 
kunnen beïnvloeden. Bijvoorbeeld hoe 
iemand zichzelf ziet dalen in andermans 
achting omdat Jeroen Olyslaeghers een 
grote onbekende is voor haar is, en bijgevolg 
vijf minuten later tegen een ander beweert 
dat Olyslaeghers een standbeeld verdient. 
Peeters onderzoekt de mechanismen achter 
deze sociale kronkels. “Waar kan je die in 
het echte leven terugvinden? In hoeverre 
zijn mensen daar mee bezig?” vraagt hij 
zich af in dit stuk. Tegelijkertijd verbindt 
hij dit anticiperend gedrag met cultuur- 
snobisme, twee thema’s die duidelijk veel 
gemeen hebben. Ook plaatst hij vraagtekens 
bij een aantal uitwassen van politieke 
correctheid. “Hoe komt politieke correct-
heid tot uiting? En wat kan je daar mee 
doen?”. Dit en nog veel meer kan je zien in 
Victoria op 17 februari om 20u.

Shirtologie

Gang o f  F our
Jéröme Bel, de vrij controversiële 

Parijse choreograaf, is de mentor achter 
Shirtologie. Het basisconcept achter deze 
voorstelling was de creatie van een dialoog 
via opschriften van T-shirts. Met dit idee in 
zijn achterhoofd had Bel al drie solo’s 
ontworpen die te zien waren op een festival 
in Lissabon. Toen werkte hij met één danser. 
In opdracht van Victoria breidde hij dit uit 
voor een groep. Een bende energieke 
jongeren kreeg als eerste opdracht 10 
minuten stil te staan want de T-shirts waren 
belangrijk. Enkele jongeren haakten dan 
ook af omdat ze het te abstract vonden. De 
anderen probeerden de basisideeën van Bel 
op een creatieve manier verder in te vullen. 
Bel grijpt terug naar de theorie van Barthes 
rond tekens en symbolen. Taal staat letterlijk 
voor wat ze is. Alle communicatie gebeurt 
via T-shirts. Hij baseert zich op de 
éénduidigheid van de boodschappen op de 
T-shirts, de letterlijke relatie tussen teken 
en betekenis. Als een T-shirt het opschrift 
‘Follow me’ heeft, dan volgt de hele groep 
het personage met dat T-shirt. De eerste die 
het podium betreedt, draagt het nummer 1 
op zijn T-shirt, de volgende het nummer 2, 
enz. Ook de muziek is eenduidig verbonden 
met de T-shirts, je hoort de muziek van 
Madonna als iemand een T-shirt van 
Madonna draagt.

Bel geeft de letterlijke logica van 
taal weer, van wat er staat. Hij neemt mensen 
mee in zijn gedachtengang maar gooit het 
roer even later compleet om met een stel 
associaties. Zonder dans of actie onderzoekt 
men een communcatievorm op scène. De 
communicatie gebeurt enkel via slogans. 
T-shirts zijn inwisselbaar, enkel dejongeren 
blijven.

Shirtologie werd bij de presentatie 
op het Victoriafestival met gemengde 
gevoelens onthaald. Een deel van het publiek 
reageerde heel positief, anderen vonden het 
maar niks. Het gebrek aan actie maakt het 
geen evidente voorstelling. De huidige 
versie werd verder uitgewerkt en bevat iets 
meer dans en muziek.

A uri Sacra F am es
Drie jaar geleden maakte Latrinité 

zijn eerste productie, Dansé Donsé Dan 
Dan. Het trio bestaat uit Ben Benaouisse, 
Helmut Van Den Meersschaut en Noël 
Van Kelst. Hun naam kozen ze haast bij 
toeval “et en s’amusant”, ze waren tenslotte 
met drie en het bleek een grappige 
woordspeling. Hun nieuwe voorstelling, 
Auri Sacra Fames, speelt zich af in de 
gokwereld, waar ze de heilige honger naar 
geld en de bijhorende intriges onder de loep 
nemen. De ideeën achter deze voorstelling 
rijpten al lang. Drie jaar geleden las Helmut 
Van Den Meersschaut De Speler van



Dostojevski. Hij wist zijn fascinatie voor 
het gokleVen over te brengen op Ben en 
Noël en de fundamenten voor deze 
voorstelling werden gelegd. Ook in deze 
productie blijft bewegen het sterkste punt, 
al wordt er iets meer gesproken. Auri Sacra 
Fames is het logisch vervolg op hun weg 
samen. Noël Van Kelst kijkt met argusogen 
toe hoe hun tweede productie zal onthaald 
worden. “Bij de eerste productie kom je 
buiten met iets, haast een soort droom. Wat

je doet, is fris en maagdelijk. Vanaf het 
tweede stuk moet je voldoen aan ver-
wachtingen. Het publiek gaat verge-lijken. 
Je moet bewijzen wat je kan en dat maakt 
een tweede productie moeilijker dan een 
eerste.” “De volgende is altijd moeilijker”, 
meent Ben, “niet alleen de tweede”. Dit 
stuk ging in première aan het begin van het 
academiejaar, maar ook Latrinité polijstte 
zijn voorstelling en toont ze opnieuw aan 
het publiek. De personages in Auri Sacra 
Fames spreken Frans, waardoor het stuk 
ook makkelijk buiten de landsgrenzen kan 
opgevoerd worden.

Of Latrinité in de toekomst nog -in 
deze formatie- producties zal maken, blijft 
een open vraag. Hun interesses zijn 
uiteenlopend en geen van de drie is 
professioneel danser of acteur. Er bestaat 
dan ook geen druk om deze formule te 
behouden. Voorlopig is het drietal te zien 
om 21u30 in het Nieuwpoorttheater.

Jon g  m aar n iet 
m in d erw aard ig

Hekkensluiter van de drie avonden 
is Kung Fu. Dit project onstond eveneens 
op het jongste Victoria Festival en kende al

een première in september. De structuur is 
sindsdien grotendeels dezelfde gebleven, 
ook het concept van een catwalk bleef de 
rode draad waaraan alles opgehangen wordt. 
Inhoudelijk is de voorstelling wel kritisch 
bekeken en uitgediept.

Felix van Groeningen maakte eens 
een filmpje voor het Victoriatheater en 
Victoria vroeg hem mee te werken aan een 
project met Jonas Boel en Tim Van Der 
Gucht. Zij trommelden een vijfentwintigtal

KungFu

vrienden en vriendinnen op om een heus 
défilé te organiseren. In tegenstelling tot 
het ‘Faisbeauettais-toi’ van de mannequins 
in‘echte ‘ shows, trekken de modellen hier 
wel hun bek open. Gezwets, faits-divers, 
frustraties, verliefdheden, danspasjes en 
pijnlijke getuigenissen passeren de revue. 
Door het grote aantal medewerkers bleek 
het onmogelijk samen te repeteren. Alle 
acteurs en actrices hebben hun inbreng in 
hun scènes, maar hoe de totale voorstelling 
eruit zal zien, blijft ook voor hen een 
raadsel tot een paar doorlopen voor de 
première. Enkel de drie regisseurs en hun 
iets oudere ‘begeleider’, Pol Heyvaert, 
weten perfect waar de definitieve versie 
van Kung Fu heen moet.

Kung Fu heeft zijn eigen repetitie-
ruimte, Bureau F, naast Café Trefpunt. Het 
groepje Gents ongeregeld wil niet alleen 
ruimtelijk onder de vleugels van Victoria 
vandaan. Een theater als Victoria biedt hen, 
naar eigen zeggen, veel mogelijkheden maar 
het maakt ook veel onmogelijk. Hun huidige 
uitvalsbasis, bureau F, maakt het makke-

lijker om spontaan contact te leggen met 
mensen die in hen geïnteresseerd zijn.

Ook het etiket ‘jongerenproject’ 
drumt hen in een hoekje waar ze liever niet 
in staan. Met het label ‘jong’ worden ze niet 
voor vol aanzien, enkel omdat ze nog niet 
lang genoeg op deze aardbol vertoeven.

Kung Fu heeft alvast een waslijst 
grootse plannen. In de toekomst wil het 
evolueren naar een zelfstandige organisatie 
die muziek, mode, merchandising,...

combineert tot samenhangende voor-
stellingen. Toch wil het absoluut niet 
uitgroeien tot iets wat lijkt op een 
theatergezelschap.

Binnenkort bekijken van 
Groeningen, Boel, Van Der Gucht en 
Heyvaert locaties om hun voorstelling Kung 
Fu telkens opnieuw uit te werken tot een 
evenement aangepast aan de omgeving. Op 
21 maart organiseert het viertal een casting 
in één van de vijf zalen van de Eskimo-fuif 
om nieuwe mensen te recruteren. Deze zaal 
doet dan tegelijk dienst als fuifzaal, studio 
en bar. Profiteer van deze zeldzame kans 
om spontaan ontdekt te worden.

Ondertussen kan je alleen maar 
ervaring opdoen door Kung Fu te gaan 
bekijken, op 18-20 feb. om 23u in zaal 
Moods, Dendermondse Steenweg 140a.

Karlien

‘Alles is zeer goed’ is te zien op 
dinsdag 17 februari, de andere drie 
spelen respectievelijk om 20u., 21.30u. 
en 23u. op de drie volgende dagen. 
Een aparte voorstelling kost 200 Bef, 
een dagpas van 400 Bef verleent je  
toegang tot drie voorstellingen op 18, 
19 o f 20 februari.
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Rui Horta__
In  de ban van de dans

Het S.O.A.P. Danstheater Frankfurt is te gast in de Vooruit. Ze 
brengen de productie Hhóra, een creatie van Rui Horta voor 7 dansers. 
Rui Horta, Portugees van geboorte, werkt en creëert in Frankfurt, 
omringd door een groep van dansers van verschillende nationaliteit. Het 
werk van Horta is voor velen representatief voor de dans van de jaren 
90. Zijn compagnie reist als internationaal succesmodel zowat de hele 

wereld rond en is nu dus in België.
Rui Horta kan zeker en vast tot het 

groepje befaamde en internationaal geëerde 
choreografen gerekend worden, waar ook 
de Belgen Karin Vyncke en De 
Keersmaeker toe behoren. Helaas is hij in 
België niet zo bekend als Meg Stuart of 
Cunningham.

De dans stelt met Horta weer vragen 
over de wereld en het lichaam van de danser. 
Hij vermoedt dat het lichaam de enige plaats 
is van intimiteit en emoties. Daartegenover 
stelt hij een buitenwereld voor die overheerst 
wordt door systemen van communicatie. 
Met z’n creatie onderzoekt hij hoe men de 
wereld op scène kan brengen zonder in 
stereotypen te vervallen of die wereld tot 
een komisch spektakel te herleiden. Dit 
zoeken wordt ondersteund door muziek 
van de Antwerpse componist Koen Brandt,

de man achter de ‘The Chain Gang'-groep. 
Samen met Brandt slaagt Horta erin om de 
kijker bij het zoeken te betrekken.

De dansers krijgen tijdens de 
opvoering van de choreograaf heel wat 
vrijheid om voor zichzelf uit te maken hoe 
men het best de kijker ‘aanspreekt’. De 
dans bevindt zich voor Horta aan de rand 
van de taal. Hij wil ons door heel zuiver 
danstaal-gebruik een boodschap brengen 
zonder daarom uitsluitend een illustratie te 
zijn van enkele artistieke concepten. De 
dans moet tot ons ‘spreken’. Daarom moet 
elke danser onafhankelijk staan van de 
andere dansers en de choreograaf. Hij heeft 
een eigen persoonlijkheid en kan tijdens de 
opvoering improviseren. Die individualiteit 
wordt door de kostuums van Kathy Brunner, 
die ook vorig jaar voor de creatie Arial de

kostuums verzorgde, tot uitdrukking 
gebracht. Rui Horta is zich heel goed bewust 
van het feit dat hij zich beweegt binnen een 
heel jonge kunstvorm die nog volop aan het 
groeien is. Na veel experimenten in de jaren 
’60 en ’70 en heel wat esthetisering van de 
dans in de tachtiger jaren is men aan het 
eind van de jaren ’90 terug gekomen op de 
essentie van de dans, mn. de beweging en 
de relatie van het lichaam met z’ n omgeving. 
Daar wil Rui Horta op een speelse manier 
vorm aan geven.

Verder kunt u ook kennis maken met 
het werk van Renate Graziadei die als 
leerlinge van Rui Horta sinds enkele tijd als 
Labor GR AS 888 met Arthur Staldi een 
veelbelovend duo vormt. Met hun stuk Idyll 
wordt ook hier de essentie van de dans, 
dewelke Horta steeds maar verder explo-
reert, heel verfrissend naar voren gebracht.

Frederik Haentjens

Labor GR AS 888 - Idyll dinsdag 
17februari en Rui Horta & S.O.A.P. 
- Khöra, donderdag 19 en vrijdag 20 
februari telkens om 20.00u in de 
Vooruit (Domzaal).
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‘Strangers in Lost Paradise?’
Lanka

De stad Gent ondersteunt het Shanti-huis, een opvangtehuis voor 
jonge textielarbeidsters in Sri Lanka. In het kader hiervan kan je  in het 
Vredeshuis een inleefatelier en een fototentoonstelling bezoeken. Dit 
interactief gebeuren draagt als titel: ‘Strangers in Lost Paradise? 
(Over)leven in Sri Lanka \

22

De 11.11.11 .-actie van het voorbije 
jaar gebruikte als slogan: “Wie laat hen 72 
uur per week stikken?” Het Vredeshuis 
noemt ze Strangers in Lost Paradise, de 
jonge Sri-Lankaanse textielarbeidsters die 
tegen een hongerloon werken bij inter-
nationale textielreuzen. Deze textiel- 
magnaten hebben alle macht in handen 
omdat ze zich in een economische 
vrijhandelszone bevinden. Dit is het 
hoofdthema van de tentoonstelling.

Na een inleidende diareeks geven 
drie educatieve hoekjes een beeld van Sri 
Lanka. Het eerste hoekje laat het publiek 
kennismaken met het religieuze leven. Het 
tweede luik positioneert de Westerse toerist 
en zijn houding tegenover dit paradijselijke 
eiland en haar bevolking. In het derde hoekje 
kan de bezoeker enkele nieuwsberichten 
beluisteren over de niet-aflatende burger-
oorlog tussen de Tamils en de Singalezen. 
De berichten situeren de guerillastrijd in 
België waardoor dit nieuws het ver-van- 
mijn-bed-gevoel verdrijft. Tegelijkertijd

wordt je netvlies geconfronteerd wordt met 
dia’s van de 15 jaar oude burgeroorlog in 
Sri Lanka.

Via drie workshops stelt het 
Vredeshuis vragen over de houding van het 
Westen tegenover Sri Lanka. Eén van de 
workshops toont hoe het Westen zijn 
culturele waarden opdringt via het toerisme 
en de media. Workshop 2 bekijkt de prijzen 
van kleren die Westerse textielgiganten in 
Sri Lanka produceren. De derde workshop 
linkt die prijzen dan weer met de lonen van 
de plaatselijke arbeidsters.

Zo belandt het publiek bij de 
fototentoonstelling waarin je een beeld krijgt 
van Sri Lanka dat verdergaat dan kokos-
noten en palmbomen. De nadruk ligt hier 
eveneens op de arbeidsomstandigheden van 
de werksters. Ook het Shanti-centrum, in 
Katunayake, wordt voorgesteld. ‘Shanti’ 
betekent rust in Sri Lanka en dit tehuis wil 
een oase van rust en opvang zijn voor de 
jonge arbeidsters. Het streeft naar betere 
leef-en werkomstandigheden van de

stiksters en doet tevens aan vorming. De 
jonge vrouwen kunnen er tevens medisch 
en juridisch advies inwinnen. Het Shanti- 
huis krijgt financiële ondersteuning vanuit 
Gent.

Net als de tentoonstelling Binnenste- 
buitenland, rond (e)(im)migratie in België, 
is Strangers in Paradise een interactieve 
tentoonstelling die vooral gericht is tot 
jongeren tussen 12 en 18 jaar. Het 
inleefatelier is te bezoeken door groepen 
uit scholen of jeugdbewegingen en heeft 
een jeugdige en educatieve aanpak. De 
fototentoonstelling kan je ook als individu 
bezoeken. Toch is deze tentoonstelling niet 
enkel boeiend voor studenten uit de 
Psychologie of Pedagogische Weten-
schappen of voor toekomstige maat-
schappelijk assistenten, ook andere 
studenten die iets meer willen weten over 
Sri Lanka en de Noord-Zuid-problematiek 
kunnen daar hun licht opsteken. Door de 
educatieve doelstellingen en de jonge 
doelgroep van de tentoonstelling is het 
geheel wellicht minder interessant voor Sri 
Lanka-kenners en Noord-Zuid-specialisten.

Karlien
Strangers in Paradise, tot 20 

maart, en Binnenstebuitenland, tot 
15 mei, in Het Vredeshuis, Sint- 
Margrietstraat 9.



Le goût de cérise

Iraanse film  van Abbas Kiaro- 
stami meto.a.e Homayoun Ershadi

Deze film van de Iraanse regisseur 
Kiarostami sleepte vorig jaar op het Festi-
val van Cannes een Palme d’ Or in de wacht. 
Veel lovende kritieken en een titel als een 
gedicht zullen wëllicht menig filmliefhebber 
naar de bioscoop lokken. Le Goût de la 
Cérise (originele titel: Taim E Guilass) is 
inderdaad een aanrader voor wie houdt van 
actieloze, slaapverwekkende prenten.

De eerste scène is nochtans veelbelo-
vend. Een man, Badii (rol van Homayoun 
Ershadi), rijdt traag door de buitenwijken 
van Teheran en lijkt naar iets of iemand op 
zoek. Werklozen langs de kant van de straat 
staren hem aan, willen weten wat hij wil, 
maar de blik van de bestuurder staat op on-
eindig. Er hangt een beklemmende sfeer in 
de lucht die een spannende film doet ver-
wachten. Het blijft helaas bij een verwach-
ting. De man rijdt de stad uit en maakt een 
rit door het dorre, Iraanse woestijn-
landschap. Algauw wordt duidelijk waar 
het hoofdpersonage naar op zoek is: een 
persoon die hem na zijn dood wil begraven 
in zijn zelfgedolven graf.

De hele film draait rond de (niet 
bepaald leuke) thema’s leven en dood en 
zelfmoord. Badii heeft beslist een einde te 
maken aan zij n leven, maar de redenen voor 
zijn beslissing worden nooit duidelijk. Het 
enige plezier dat de kijker gegund wordt, is 
een gok naar het einde van de film: zal B adii 
zelfmoord plegen of niet?

De minuten tussen de begin- en 
eindscène van Le Goût de la Cérise lijken 
eindeloos. Badii voert met de verschillende 
mensen die hij ontmoet minimalistische 
dialogen over de zin des levens. De dialogen 
met de oude man,die zich uiteindelijk bereid 
verklaart Badii te begraven, worden 
uitgerokken tot een heus filosofisch gepreek, 
waarbij het leven (letterlijk) bezongen 
wordt. De filosoof-analfabeet, zoals 
Kiarostami hem zelf noemt, stuurt de ene 
metafoor na de andere de zaal in, zoals “Het 
leven is als een trein die voortrijdt, op het 
einde bereikt hij het eindstation”. Om het 
geheel nog eentoniger te maken, is Le Goût 
de la Cérise ondergedompeld in een zee van 
bruingele tinten. Het compleet afwezig zijn 
van muziek, de luttele seconden spanning 
en de norse kop van het hoofdpersonage 
werken op den duur op de zenuwen. Begrijpe 
wie begrijpen kan, maar tot overmaat van 
ramp wordt op het einde van de film 
duidelijk dat de kers uit de titel in feite een 
moerbei is.

Het resultaat van dit alles kan een 
“intimistische” prent genoemd worden, 
maar ik hou het toch liever bij “eentonig”. 
Misschien toch een aanrader voor wie aan 
slapeloosheid lijdt.

H ard  E igh t

Amerikaanse film  van Paul 
Thomas Anderson, met Philip 
B aker Hall, fö h n  C. Reilly, 
Gwyneth Paltrow, Sam uel L. 
Jackson, F. William Parker...

Eigenlijk is het vooral uitkijken naar 
de tweede film van de regisseur Paul 
Thomas Anderson, Boogie Nights, waarin 
Mark Wahlbergh een jonge pomo-acteur 
speelt (in een vorig leven was Wahlbergh 
nog de broer van Donny van New Kids on 
the Block, daarna Marky Mark of Peter 
Andre avant la lettre, nog later Calvin 
Klein-model met hoog wasbord-gehalte, 
en vorig jaar revelatie in de Basket Ball 
Diaries.). Boogie Nights is naar het schijnt 
een heerlijke film over de pomo-industrie, 
gesitueerd in de jaren zeventig en dus 
behoorlijk campy (haal uit die gouden 
kettingen en plaksnorren) met een verras-
sende rol voor onze favoriete snor: Burt 
Reynolds! Kan niet slecht zijn.

Nu kaa men zich nog troosten met 
Hard Eight, de debuutfilm van de 27-jarige 
Anderson, die door sommigen al de nieuwe 
Scorsese wordt genoemd. Sidney, een rol 
voor de vrij onbekende karakteracteur 
Philip Baker Hall, een doorgewinterde 
gokker en all-round smooth guy, laat zijn 
vaderlijke gevoelens de vrije loop voor een 
sullige scharrelaar,'gespeeld door John C. 
Reilly. Hun onduidelijke relatie wordt in de 
loop van het verhaal getroebleerd door een 
hoer, driewerf hoera voor Gwyneth 
Paltrow in haar eerste gestileerde trashy 
rol, en the ultimate smooth guy: Samuel L. 
Jackson.

Anderson heeft duidelijk oog voor 
casting. De acteurs, en dan vooral Philip 
Baker Hall, geven hun personages de 
diepgang die nodig is om de kijker aan het 
scherm te binden en moeiteloos doorheen 
het toch simpele verhaaltje te leiden. 
Daardoor is Hard Eight meer dan een 
veelbelovende debuutfilm van een jonge 
regisseur. Is het een verhaal over ge-
perverteerde onschuld of over de bitterzoete 
smaak van de jeugd? Waarschijnlijk over 
allebei.

Toch blijft het vooral uitkijken naar 
Boogie Nights, een film dus met Burt 
Reynolds in een -naar het schijnt- heel erg 
a-typische rol voor onze favoriete snor. 
Reynolds speelt eens niet de ultieme macho 
zoals we hem kennen uit Deliverance en 
dergelijke.
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Scorsese-week

After Hours- (1985) met Griffin 
Dunne, Rosanna Arquette, Verna 
Bloom, Thomas Chong, e.a.

Goodfellas- (1990) met Robert 
De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci, 
Lorraine Bracco, Paul Sorvino, 
e.a.

In het Film-Plateau zijn nog twee 
werkstukken te bekijken van Martin 
Scorsese, een van de grote hedendaagse 
meesters van de Amerikaanse film. Dinsdag 
17 februari draait men er een van zijn betere 
producten: de angstaanjagende komedie 
After Hours. Het verhaal laat zien hoe een 
onschuldig afspraakje kan ontaarden in een 
absurde nachtmerrie. Een geheel van 
misverstanden, uitputtende achtervolgingen 
en bizarre personages maken van deze film 
een unieke reis van de dagdagelijkse 
werkelijkheid naar een nachtelijke wereld 
vol zwarte fantasie. De schitterende 
fotografie van Michael Ballhaus creëert 
een verraderlijk, donker Soho waarin de 
protagonist achter elke hoek een nieuw 
gevaar mag trotseren.

Ondanks het feit dat in After Hours 
een vast Scorsese-ingrediënt ontbreekt, 
namelijk Robert De Niro, is het een veel 
sterkere film dan het te lange gangsterepos 
Goodfellas. (te zien op donderdag 19 
februari). Het is al zeer de vraag of dit 
matige broertje van Mean Streets, de 
definitieve doorbraakfilm van Scorsese, wel 
thuishoort in de selectie van zijn betere 
werk. De personages die het levensverhaal 
van hoofdfiguur Henry Hill (De Niro) kleur 
moeten geven zijn dermate onfascinerend 
dat je moeilijk meer dan twee uur in hun 
gezelschap wilt vertoeven. Veel visuele en 
technische meesterstukjes ten spijt, komt 
de film daarenboven nooit echt van de 
grond. Telkens wanneer het uitgerokken 
verhaal begint te vlotten, ontaardt het in een 
eindeloze serie brutale scheldwoorden en 
nodeloos geforceerd geweld. Het losse 
scenario werd geschreven door Nicholas 
Pileggi (naar zijn eigen roman Wiseguy) in 
samenwerking met Scorsese zelf, die 
beweerde als kind altijd  een grote 
bewondering te hebben gehad voor de 
gangsters uit de buurt waarin hij opgroeide. 
Met andere woorden: wie Scorsese wil 
ontdekken, doet dat best op dinsdag 17 
februari.

David Bauwens

16/2/1^8
Sandrina



Tentoonstellingen-Toneel-Festivals
* Victoria, Fratersplein7, 'Gang o f four', 17-20 februari, 20u  
*Tinnenpot, FEE N X 'Phaedra', i  6-18 februari, 20u
*NTG 'Torch Song Trilogy', to t21 februari
*Arca 'Rijksdag', to t28 februari(di, do, vrij, za), 20u
* Museum Dr. Guisiain 'M et Recht en Rede', to t 30 april
* Museum vor Sierkunst 'in Koeien van Letters', to t 1 m aart 
*Tinnenpot, Jules Croiset 'De Dikzak', to t 28 februari (do, vrij, za), 20u
* Vooruit, Blauwe M aan d ag  Cie. 'Ten oorlog, to t 1 m aart
* Vredeshuis 'Strangers in lost Paradise ?', to t 20  m aart 
*Nieuwpoort, D e ondernem ing 'Kipstuk', 25-28 februari, 20u30 
*Minard, Bob D e M oor 'Grasland', 19-21 februari, 20u  
*ZuiderpershuisAntwerpen 'Memories', to t2 7 februari, 20u30 
*Kopergietery 'N inaen Thomas', 1-4m aart, 15u

m a a n d a g  16 februari
Vooruit Meredith Brooks
Plateau Lunchconcerten, 12u30
Fnac Live radio 3 uitzending, 13u30

dinsdag 17 februari
Plateau Scorsese 'After hours', 20u
Opera 'Semele',19u30
Minard Ceremonia 'Kamer & de Man', 20u
Vooruit Labor GR AS 888'Idyll', 20u

Democrazy Back 'o wall Soundsystem 
Rode Pomp Klassiek Pianorecital, 20u30 
Vooruit Dans: S.O.A.P. 'Khóra', 20u

zaterdag 21 februari
Kopergieter/ Filmweekend, 20u 
Democrazy Purple Moon

m aan d ag  23 februari
Vooruit Dood Paard Titus Andronicus', 20u

w oensdag 18 februari
Area De Zolder 'De Erfenis', 20u
Minard Ceremonia 'Kamer & de Man', 20u
Logos Avant-garde kamermuziekklas, 20u

donderdag  19 februari
Plateau Scorsese 'Goodfellas', 20u
Democrazy Neil Landstrumm (FGA)
Opera 'Semele', 19u30
Fnac Lunchconcert: Frederik Croene, 12u
Vooruit Dans: S.O.A.P. 'Khöra', 20u

vrijdag 20 februari
InterC. Ont. Indische muziek: Pandit Patho, 20u 
Expo I love Techno
Kopergietery Filmweekend, 20u

dinsdag 24 februari
Tinnenpot 'Soap', 20u
Vooruit Dood Paard 'Titus Andronicus', 20u

w oensdag 25 februari
Tinnenpot 'Surplas', 20u
Kopergietery Geletterde mensen: Bart Moeyaert, 15u

donderdag 26 februari
Plateau Film 'La nuit Américaine', 20u
Democrazy Fuse-Night met o.a. Pierre
Fnac Klassiek Lunchconcert, 12u

vrijdag 27 februari
InterC. Ont. Pierrot Ghandi, 21u30, gratis!
Kopergietery For the one and only, 20u
Vooruit Antigone 'Wolokolamsker Chaussée', 20u

zaterdag 28 februari

IS ! GRATIS I GR Democrazy
Fnac
Vooruit

Bruno Geneiro 
The Vard Sisters, 14u
Antigone 'Wolokolamsker Chaussée', 20u

5 vrijKaarten voor Logos 
op woensdag 18 febmari

5 Vrijkaarten voor Katon Cie., 
Ks Pruimentija,

op woensdag 4 februari om 15 uur
Faculteitenkonvent

17-02 WINA Cantus: De Cantus, 20u

Kaartje naar Schamper, 
St.-Pietersnieuwstraat 45

28-02 WINA 
17-02 VEK 
19-02 VEK

Weekendje (tot 1 maart) 
Beleggingsavond, aud 1, Hoveniersberg 
Economica Sporttomooi

IS ! GRATIS ! GR
19-02 Chemica 
25-02 VLAM

Nacht van de Scheikunde, Twieoo 
Vrij-Gezellige Fuif, Twieoo

3S?


