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Internationaal en 
intercultureel

O v e r  v ro u w e n d a g e n  e n  a n d e r e  k le u r r ijk e  e v e n e m e n te n

Er valt weer heel wat te beleven in cultuurminnend Gent. Omdat u 
niet altijd de bloemetjes kan buitenzetten en een te lange nachtrust meer 
kwaad doet dan goed, volgen hier enkele suggesties.

Nu het toch weer eens tijd wordt dat 
u die hopeloos achteroplopende cursussen 
wat bijbeent, (want u bent toch niet vergeten 
dat mei te laat is om de laatste cursussen af 
te halen?) kan ik het volgende meedelen: 
hebt u nood aan een wat meer gesimplifi- 
eerde versie van Machiavelli ’s, Averoëssen 
of andere Plato’s, begeef u dan op 11 
maart naar de stedelijke bibliotheek, want 
daar organiseert het Nationaal Centrum 
voor Jeugdliteratuur het openingsfeest 
van de jeugdboekenweek. Als u zich 
daarvoor schaamt maar uw innerlijkste ik 
het uitschreeuwt om toch aanwezig te mogen 
zijn, ontvoer dan iemand die er nog jeugdig 
uitziet en laat hem niet meer los tot u zich 
veilig en wel in de stedelijke bibliotheek 
bevindt. Onze onbemande cam era’s 
registreren alles, zodat u later nog kan 
nagenieten van deze duivelse maar 
broodnodige actie. £££ Als deze jongeling 
zich het slachtoffer voelt van onvrijwillige 
vrijheidsberoving en daardoor klacht 
neerlegt bij de dichtstbijzijnde politie of 
rijkswacht, zal hij hoogstwaarschijnlijk niet 
veel succes oogsten. Uit onderzoek blijkt 
namelijk dat klachten niet echt grondig 
worden behandeld. Dit komt door de 
dienstverlening van de politiediensten. Die 
verloopt niet zo efficiënt als dat zou moeten. 
Om dit te verhelpen wordt binnenkort wel 
een attest verleend aan slachtoffers. 
Daardoor kunnen deze beter worden 
geholpen. Ik wil jullie waarschuwen. Ook 
jongelingen kunnen zo’n attest aanvragen. 
Wees dus op uw hoede! £££ Wilt u uw 
kinderlijke ik op een andere, actievere 
manier botvieren door te ravotten zonder 
uzelf belachelijk te maken, kom dan eens 
het vernieuwde speelterrein verkennen nabij 
de Verenigde Natieslaan. Het is er 
verduiveld plezant geworden door al die 
nieuwe spelaccomodaties. De kandidatuur- 
studenten die de kaap van de twintig nog 
niet zijn gepasseerd behoren trouwens nog 
tot de doelgroep (zowel voor kleuters als 
voor tieners, leest mijn lodderoog!)£££ En 
nu we toch over de mogelijkheden van de 
hedendaagse jeugd aan het palaveren zijn, 
kan ik ook het volgende bericht niet voor 
mezelf houden. Het NSV zal hier niet blij

mee zijn, wij des te meer: iedereen die met 
intercultureel werk bezig is, kan zijn ideeën, 
projecten en initiatieven vanaf 2 maart 
voorstellen. Worden ze door een jury goed 
bevonden, dan worden ze ook nog eens 
financieel ondersteund. Per projectaanvraag 
wordt 50 000 Fr. voorzien. £££ Ergert u 
zich ook - meer dan goed voor u is- aan de 
stinkende vuilniszakken van uw kotbuur, 
of heeft die Duitse herder u weer doen 
kwijlen van ergernis met zijn dampende 
hondenpoep? Laat het u niet aan het hart 
komen, en vul nog voor de blokperiode 
begint (ten laatse 1 mei dus) een formulier 
in bij het Gentse Schepencollege. Zo maakt 
u kans het ver te schoppen in de wereld van 
het Gentse leefmilieu. Eens u erkend bent 
als zijnde milieuvereniging, kunt u iedereen 
aanklagen die het niet zo begrepen heeft op 
het milieu in Gent, en het leuke is dat u er 
nog subsidies voor krijgt ook. Laat u maar 
eens goed gaan, en wees eens creatief door 
u met het geld wat anders aan te schaffen 
dan die felbegeerde vuilnisemmer. £££ Iets 
heel anders nu. Droomt u ook wel eens weg 
bij het aanschouwen van een Zweedse 
schone, een Deens sneeuwlandschap of een 
ongerept Fins meer? Dan zijn de 
Scandinavistendagen wel iets voor u (Het 
Pand, 2 en 3 maart). Onder de welluidende 
titel ‘Att se med andra ögon: författaren 
i transnationellt perspaktiv’ organiseert 
de Gentse vakgroep Scandinavistiek een 
symposium. Het Scandinavische schrijver-
schap staat hierbij centraal. Hopelijk wordt 
er iets meer verteld dan alleen trollen- 
verhalen en soortgelijke mythes.£££ Wie 
zich liever toelegt op andere melodieuze 
talen als Duits , Engels, Frans, Italiaans, 
Portugees of Spaans kan zich terug laten 
inschrijven in het Talencentrum. Alleen 
studenten die de eerste cycluslessen hebben 
volgehouden, hebben hier een boodschap 
aan. (dit berichtje is dus hoogst-
waarschijnlijk verloren moeite). Voor wie 
zijn studies niet meer ziet zitten en voor wie 
de blok-en examenperiode dus een ramp 
moet zijn, komt misschien wel aan zijn 
trekken. De cursussen lopen tot begin juni. 
Als je slaagt heb je toch tenminste een 
talendiploma, en zo heb je toch nog iets

gepresteerd dit jaar. £££ Ben je  een 
romantische ziel die niet zo vlug zal 
toegeven dat klassieke muziek voor jou het 
toppunt van genot betekent, dan zal dit 
berichtje euforische prikkels in uw onderste 
ledematen veroorzaken. Morgen (2 maart) 
organiseert muziek-Plateau de volgende 
concerten: sonate op. 24 van Beethoven, 
triptyque van André Prevost en nog 
enkele werken van klinkende namen. Zorg 
ervoor dat u om 12u.30 stipt in de Plateauzaal 
bent (Paddenhoek 3) anders hebt u een 
grote kans dat u iets mist. £££ Hebt u het 
eerder begrepen op een andere vorm van 
veredelde cultuur, dan kan u nog altijd naar 
het nieuwe stuk van Fils Féministes (het 
toneelgezelschap van de unief). Het stuk 
bestaat uit twee delen: “De man met de 
bloem in de mond” en “Ik droom, 
misschien”. Deze worden samengesmolten 
in één avond, en zo wordt het toch nog 
plezant in theaterland. Begeef u voor dit 
spektakel richting Burgcentrum (19,20,21 
maart)£££ Mocht u na dit alles nog tijd vrij 
hebben, dan kan u nog wat konij nen stropen, 
mussen vangen of mottenballen in uw 
kleerkast leggen. Als ontspanning na deze 
zware beproevingen is het toegestaan u 
naar het D ocum entairefestival van 
Viewpoint te begeven. In de ons wel-
bekende Plateau-filmzaal worden hier-
omtrent lezingen gegeven (5,9, 10 maart). 
Na bovengenoem de, hersendodende 
activiteiten hebt u wel nood aan een 
inspanning van het brein, dus de lezingen 
zijn meer dan welkom. De cineasten, die 
worden verwacht, zijn niet de minste (dat 
heb ik van horen zeggen, want mij zeggen 
ze niet veel meer dan Piet Konijn of Lowie 
Lijkepoeper). Ik wil u de namen desondanks 
niet besparen. 5 maart: Jean Rouch , 9 
maart: Johan Grimonprez, 10 maart: Peter 
Hutton en Nicolas Philibert. £££ Deze 
Kort wil ik, als vrouwelijk individu, afsluiten 
met wat reclame voor het eigen geslacht. 8 
maart wordt een grote dag voor iedereen 
die de letter V terugvindt op zijn identiteits-
kaart. Dan is er namelijk de Internationale 
Vrouwendag. Er is zelfs een stads-
wandeling voorzien die de rol van vrouwen 
in de Gentse geschiedenis belicht. Trans- 
seksuelen worden extra aangespoord om 
deel te nemen. Kwestie van niemand te 
discrimineren , heet dat dan. £££
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Edito
Waarom houden studenten-

vertegenwoordigers zich in godsnaam 
bezig met met een of ander illegaal 
contract tussen de RUG en de Instelling 
van Openbaar Nut (ION) Instituut 
Professor Vlerick voor Management? 
Ik hoor het je al vragen en ik heb het 
mezelf ook afgevraagd. Het antwoord is 
eenvoudig. Omdat de RUG voor 
miljoenen inkomsten verliest en terzelf- 
dertijd geen geld over heeft om in zijn 
studentenwerking te stoppen. Daarom. 
Omdat de studentenvertegenwoordigers 
in de Raad van Bestuur en het Bestuurs-
college de RUG niet alleen lastigvallen 
met de prijs van de broodjes en het 
aantal fietsrekken aan Home Vermeylen 
maar mee verantwoordelijk zijn voor 
het hele beleid van de RUG. Daarom. 
Omdat het Rekenhof de constructie 
veroordeeld heeft als onwettelijk. 
Daarom.

Jarenlang werden we gecon-
fronteerd met studentenvertegen-

woordigers die de studentenbelangen 
behartigden met vooral hun CV in het 
achterhoofd. Het resultaat was dat we op 
papier in vrijwel elke raad, elk college en 
elke commissie vertegenwoordigd werden, 
maar dat er tijdens de verkiezingen-vrijwel 
niemand kwam opdagen omdat onze 
afgevaardigden toch geen klop uitvoerden. 
Op het uitvechten van hun onderlinge 
oorlogjes na misschien. Het rectoraat 
daarentegen was zeer tevreden.

Door een speling van het lot hebben 
enkele van de huidige studentenver-
tegenwoordigers - onder meer Dries 
Lesage, Bart Gruyaert en Stijn Van 
Nieuwenburgh - wel haar op hun tanden, 
en slagen ze er wel in samen te werken. Ze 
prediken misschien niet de arbeiders- 
revolutie, maar ze bijten zich vast in dossiers 
die de studenten aangaan. Ze klagen het 
asbestprobleem in De Brug aan op een 
moment dat sommige leden van het 
universiteitsbestuur niet eens weten dat er 
asbest in De Brug zit. Ze zijn de motor

achter de Gentse StudentenRaad (GSR) 
en trachten zo een forum te creëren waar 
de studentengemeenschap kan over-
leggen, standpunten innemen en acties 
plannen. En ze stoppen wekenlange 
research in het Vlerickdossier om dan 
uit te pakken met hun terechte aanklacht 
(zie ook verder in deze Schamper). We 
kunnen onze appreciatie voor de inzet 
van die gasten niet beter laten blijken 
dan door klaar te staan om hen met de 
nodige acties te ondersteunen indien ze 
teveel tegenwerking krijgen. En door op 
2 april massaal naar de stembus te trekken 
om hen of hun opvolgers te kiezen en 
hen de nodige geloofwaardigheid mee 
te geven. We kunnen na een jarenlange 
malaise eindelijk tevreden zijn met onze 
studentenvertegenwoordigers.

Het rectoraat daarentegen is veel 
minder tevreden. Zo hoort het ook.

Tom De Decker

2/5/1



De schrijversharen van 
Eriek Verpale

L it e r a ir e  s tu d e n te n ja r e n

Eriek Verpale, geboren in 1952 te Zelzate, studeerde aan onze 
dierbare UG, toen nog RUG, 1 jaar Germaanse Filologie en 1 jaar  
Slavistiek (1970-1972). De bekendste literaire wapenfeiten van de man 
zijn ‘Alles in hetklein ’(1990), ‘Olivetti 82’(1993), ‘Grasland’(1996) en 
het pas verschenen ‘De patatten zijn geschild’. Voor zijn roman ‘Alles 
in het klein ’ werd hij in 1992 bekroond met de NCR Literaire Prijs.

heb toen een tijdlang intens contact gehad 
met de joodse gemeenschap van Gent. Maar 
ja, ik woon in Zelzate en ik denk dat ik hier 
op mijn eentje de joodse gemeenschap 
vertegenwoordig. Nochtans heb ik een 
streng katholieke opvoeding gehad. Ik denk 
dat mijn interesse voor de joodse cultuur 
voortkomt uit het feit dat een mens op een 
gegeven moment op zoek gaat naar zijn 
eigen identiteit. Ik heb vaak het gevoel dat 
ik tussen twee culturen in zit. Bovendien is 
mijn vrouw arabiste en islamologe zodat er 
hier van alles wat is”

Schamper: Vanwaar komt uw 
interesse dan voor literatuur?

Verpale: “ Na de lagere school 
volgde ik Economie-Talen als 
interne leerling bij de broeders in 
Oostakker-Lourdes. Nu, op een 
kostschool waren de ontspan-
ningsmogelijkheden zeer beperkt 
als je niet aan sport deed. Daar ik 
niet sportief was aangelegd, bleef 
er niets anders over dan lezen, lezen 
en lezen. Met alle gevolgen van 
dien, want dan las je ook dingen 
die je niet mocht lezen.”

Schamper: Heeft U pro-
blemen gehad met uw 
leeswoede op school?

Verpale: “Jaja. Wij hadden 
op school een zeer uitgebreide 
bibliotheek, maar dan wel eenzijdig 
uitgebreid. Van Louis-Paul Boon 
was geen sprake, laat staan dat je 
Claus daar kon vinden. Op een 
gegeven moment was ik door die 
bib heen en ben ik zelf boeken 
beginnen kopen. Ik zal toen 15 h 
16 jaar geweest zijn en verdiende 
in de vakantie wat zakgeld met 
klussen. Zo had ik ‘Wij, helden’ 
gekocht van Simon Vinkenoog, 
de goeroe van Amsterdam die 
experimenteerde met LSD en 
marihuana. Ik had het echter 
uitgeleend aan een medeleerling 
en bij een controle van de kamers 
door de surveillant viel dat boek 
van onder zijn hoofdkussen. Het 
had nog het meest onschuldige 
boek mogen zijn, maar een boek 

dat onder een hoofdkussen zat was al per 
definitie verdacht. Met als gevolg dat mijn 
arme ouders per brief gesommeerd werden 
om naar school te komen. Er werd gedreigd 
dat ik van school zou gestuurd worden.

Zich ten huize begeven van een 
schrijver heeft altijd iets spannends. Als 
lezer heb je steeds weerde onweerstaanbare 
neiging een plaats waar literatuur gebrouwd 
wordt te romantiseren. Doch ook deze keer 
stemt de realiteit niet overeen met het 
geïdealiseerde beeld. We treffen een 
goedgemutste Eriek Verpale in een 
anoniem rijhuis in een banale straat in het 
fabrieksdorp Zelzate. Z’n 
schrijversheiligdom beperkt 
zich tot een gammel bureautje 
in het verlengde van de woon-
kamer die weliswaar vol- g 
gestouwd is met boeken.

•Q
Een anti-literaire |  

omgeving ^

van een joodse achtergrond. Hoe komt 
dit?

Verpale: “ Wel, eigenlijk ben ik tot 
mijn twaalfde opgevoed door mijn 
overgrootmoeder, die vlak naast ons 
woonde. Zij was joodse en wekte mijn 
belangstelling voor de joodse cultuur. Toen 
ik op de lagere school het alfabet leerde, 
heeft mijn overgrootmoeder me ook het

Schamper: Hoe om-
schrijft U het milieu waar 
u bent grootgebracht?

Eriek Verpale: “Och, 
ik bracht mijn vroegste jeugd 
door in het landelijke 
Wachtebeke en kom uit het 
meest ordinaire, maar dan in 
de betekenis van gewone, 
arbeidersgezin. Mijn vader was 
zijn ganse leven vrachtwagen-
chauffeur voor een brouwerij, 
wat het één en het ander met 
zich meebracht (lacht en maakt 
drinkgebaren). De smoezen 
die deze man kon bedenken, 
waren onbetaalbaar. Iedereen 
wist dat hij aan het liegen was, 
maar je was nieuwsgierig wat 
hij deze keer weer uit zijn 
mouw zou schudden. Mijn 
moeder heeft steeds gewerkt 
als poetsvrouw. Ik kom dus uit 
een totaal a-literair milieu, ik "omdat ik moet schrijven, een andere uitweg is er
zou zelfs stellen anti-literair. niet: het is mijn verdoemde, mijn vervloekte lot"
Thuis waren er geen boeken te (uit: Olivetti 82, p.18)
vinden.”

Schamper: In uw schrijfsels zijn 
hier en daar sporen terug te vinden

Hebreeuwse alfabet geleerd. Ik kan niet 
zeggen dat ze me echt Jiddisch heeft geleerd, 
maar ze zorgde voor de basis. Later ben ik 
dat allemaal zelf gaan uitpluizen. Van ’75 
to t’77 heb ik Hebreeuws gestudeerd en ik



Gelukkig is mijn toenm alige leraar 
Nederlands voor mij in de bres gesprongen: 
‘jamaar, hij leest veel en hij kan daar wel 
tegen.’ Vanaf dit voorval tot het einde van 
mijn humaniora moest ik elk boek dat niet 
uit de schoolbibliotheek kwam gaan tonen 
aan mijn leraar Nederlands, die dan een 
schriftelijke toelating moest geven. Af en 
toe gebeurt het nog dat ik een boek neem uit 
mijn bibliotheek en er nog een dergelijk 
briefje in aantref.”

Gent: vrijheid, blijheid!

Schamper: Na je  humaniora ging 
je  aan de Gentse unief Germaanse 
studeren. Was dit een voor de hand 
liggende keuze?

Verpale: “Ja, ik was in de hu-
maniora, al zeg ik het zelf, een zeer goed 
student. Een eeuwige tweede. De grote 
droom van mijn moeder was dat ik leraar 
zou worden, net zoals een of andere kozijn 
van haar. Dat was in haar ogen zowat het 
hoogste dat je kon bereiken. Gezien mijn 
zeer grote belangstelling voor literatuur, 
heb ik voor Germaanse gekozen. Ik moet 
bekennen dat ik vrij snel teleurgesteld was. 
Ik had me de unief voorgesteld als een 
bolwerk van wijsheid waar je ook je eigen 
interesses kon uitspitten. Ik had het moeten 
weten want de decaan had bij de openings-
toespraak gewaarschuwd ‘En al de mensen 
die Germaanse willen gaan studeren omdat 
ze graag boeken lezen, raad ik thans aan om 
naar huis te gaan.’. Ik ben gebleven maar 
heb mijn draai niet kunnen vinden.”

Schamper: Het daaropvolgende 
jaar bent u dan Slavistiek gaan 
studeren. Ook daar hebt u het slechts 
een jaar uitgehouden. Ook teleur-
gesteld?

Verpale: “ Neen, Slavistiek lag mij 
heel goed. De groep was veel kleiner en ik 
was enorm geboeid, niet alleen door de 
Russische literatuur maar ook door alle 
andere vakken. Ik heb nog les gehad van de 
haast legendarische prof Frans Vincke, 
die een uitmuntend verteller was. Ivan de 
Verschrikkelijke en Raspoetin waren zijn 
stokpaardjes. Aan hem heb ik mijn 
belangstelling voor Oud-Slavische muziek 
te danken. Om familiale redenen heb ik dan 
die studie moeten stopzetten.”

Schamper: Met spijt afscheid 
genomen van het studentenleven?

Verpale: “Tsja, het was geen vrije 
keuze. Ik had voor die periode zes jaar 
achter slot en grendel gezeten en dan plots 
een enorme vrijheid gekregen. Ik kon mijn 
tijd ineens zelf indelen, zelf kiezen of ik 
naar de les ging of niet en lezen wat ik wilde 
lezen. Ik ben tijdens mijn legerdienst nog 
getrouwd en onmiddellijk daarna gaan 
werken in een fabriek. Maar tot op vandaag 
ben ik me tamelijk intensief met Russische 
literatuur blijven bezighouden. Tijdens 
mijn legerdienst heb ik het voor elkaar

gekregen dat ik 
kon beschikken 
over een leeg-
staand aalmoeze- 
nierslokaaltje waar 
ik kon lezen en o 
schrijven.” 'S,

Schamper:
Was u een kot- 
student?

V erp a le :
“Daar er slechts 
twee tot drie bus- 
sen per dag vanuit 
Wachtebeke naar 
Gent gingen kon ik 
moeilijk anders. Ik 
zat echter heel ver 
van ‘denBlandijn’ 
omdat ik om finan-
ciële redenen een 
kot moest zoeken 
dat niet te duur 
was. Zo ben ik 
beland in de 
B a u d e lo s tra a t.
Daar kon je koten 
vinden voor 1000 
frank per maand.
Voordeel hiervan 
was dat ik in een 
heel gezellige 
buurt zat met een 
parkje en de open-
bare bibliotheek binnen handbereik. Johan 
Daisne was toen nog hoofdbibliothecaris. 
Vaak ging ik ’s ochtends om negen uur al 
een boek halen, dat ik dan nog voor 
sluitingstijd had uitgelezen. Hele dagen 
heb ik in die bibliotheek doorgebracht!”

Schamper: Was je  als student 
betrokken in het Gents verenigings-
leven?

Verpale: “Eigenlijk niet. Ik had 
weinig contact met andere studenten en 
nam niet deel aan het ‘echte studentenleven. 
Ik zat niet in een vereniging. Wel ben ik 
samen met Roel Richelieu Van Londerzeel 
betrokken geweest bij de oprichting van 
het literaire tijdschrift ‘Koebel’ dat het toch 
heeft uitgehouden tot ’82. Daar zijn dan 
ook mijn eerste pennevruchten in ver-
schenen. In het studentenmilieu heb ik ook 
een aantal mensen leren kennen die net als 
ik bezig waren met literatuur. In de 
Slavistiek leerde ik de dichteres Miriam 
Van Hee kennen waarmee ik een drukke 
briefwisseling had.”

Schamper: Hoe ging het er in het 
uitgaansleven aan toe?

Verpale: “Aan het echte uitgaans-
leven heb ik niet deelgenomen. Het 
uitgaansleven concentreerde zich toen op 
het Zuid, de Kuiperskaai. Café ‘Den Amber’ 
was toen één van de grote trekpleisters. Er 
werd daar op bepaalde dagen getapt aan 5 
frank voor een pint. Ik heb nog een tijdje

Een "incestueus aangelegde Joodse schurk" typeert 
Verpale zichzelf *n Alles in het klein' (p.l 70)

gewerkt in een cafeetje op het Zuidplein, 
‘Het Kantientje’, maar daar heeft op een 
gegeven moment iemand de bazin en twee 
klanten neergeschoten en toen was het uit 
met de pret. Ik ging vooral veel naar de 
film. Ik herinner mij dat toen het plafond 
van de Studio Skoop was beplakt met lege 
eierkartons om het geluid te dempen. Met 
de regelmaat van de klok viel er dan zo’n 
karton naar beneden. Ik heb daar de hele 
rimram van Kurosawa gezien. Andere films 
die me zijn bijgebleven zijn ‘Woodstock’, 
‘Blow up’, en ‘Don’t look back’ van Bob 
Dylan. Een filmticket kostte toen ongeveer 
40 frank.”

Schamper: Om ofte  ronden, wat 
is uw kijk op het leven?

Verpale: “Om het met een boutade 
van Reve te zeggen, ‘het leven heeft vaak 
weg van een slecht gecomponeerde Duitse 
operette’. Gecomponeerd omdat ik niet 
geloof in toeval. Sommige dingen zijn me 
op een danig absurde manier overkomen 
dat ik denk dat toeval niet bestaat. Wij 
dobberen voort. Hierover heb ik steeds 
eindeloze discussies met mijn goede vriend 
Luuk Gruwez, die gelooft dat alles toeval 
is.”

Schamper: Bedankt voor dit 
gesprek.

bri&an/greet.

V V W l



_______Bome Fabiola_______
B o o m  v o o r g in g  te g e n  d e  v la k te  o n d a n k s  g e p la n d e  a c tie

II Het begon met wilde plannen dinsdagnacht en eindigde met een 
Omgezaagde boom woensdagochtend. Op de groene vlakte tussen de 
achterkant van de Octopus in de Overpoort en de ingang van home 
Fabiola begon de heraanleg van de tuin. Omwille van deze werken, 
moest een boom sneuvelen die voorde Fab stond. Een aantal studenten 
wilden deze oude els redden door erin te klimmen, maar stonden te laat

Het is woensdagochtend 11 februari, 
8u35. Voor home Fabiola, gelegen op het 
Stalhof, grijpen de kale takken van een 
oude elzeboom in de iele februarilucht. Het 
terrein tussen de home en de Octopus is 
afgezet met hekkens en is deels afgegraven. 
Er staan nog twee bomen met gelijke 
omvang en een viertal jongere schriele 
broertjes. Twee werkmannen zijn bezig 
met het klaarmaken voor gebruik van een 
kettingzaag. Een jonge kerel probeert in de 
boom te kruipen maar slaagt daar niet in 
omdat de tak-
ken te hoog 
beginnen en 
omdat een 
arbeider hem 
terug op de 
grond trekt. De 
jongen geeft het 
op en probeert 
dan maar op de 
werklui in te 
praten. Nu zie 
ik dat er ook 
nog een meisje 
staat. Beiden 
wonen in home 
Fabiola. Ze ver-
tellen dat de 
actie voorzien 
was om 9u 
omdat er door-
gaans geen 
werken be-
ginnen voordat 
uur. Buiten hen 
is er dus nog 
niemand.

Een arbeider met rood geverfd haar 
hanteert de kettingzaag en op nog geen 
twee minuten is de boom klaar om 
omgeduwd te worden. Met een kraanarm 
krijgt de els een duwtje en de boom legt zich 
bij de feiten neer. Om 8u45 rust hij in vrede.

De wilde plannen werden dinsdag-
avond gesmeed in de resto Overpoort. Een 
vijftiental studenten besloot de volgende 
ochtend in de boom te klimmen. De actie 
sproot voort uit een ongenoegen omdat ze 
nu pas vernamen dat de boom voor de bijl

ging en omdat ze toch wel gehecht waren 
aan dit symbool voor hun home.

Het is 8u35. Twee studenten komen 
toe en versterken Pascale. Ze zijn 
teleurgesteld, ze wisten wel dat ze de boom 
niet konden redden, maar hadden gehoopt 
de werken een paar uur op te houden. “Om 
12u zouden ze met koffie komen, maar dat 
zal niet meer nodig zijn, “ verzucht David. 
De werkman met rood haar komt even bij 
de studenten staan. Hij vindt het ook spijtig 
dat dit moest gebeuren, maar de boom was

vanbinnen toch volledig rot. Uit de ramen 
aan de voorkant van de Fabiola hangen vele 
hoofden, ze kijken neer op hun gevelde 
trots. Er komen nog twee jongens toe, ze 
wilden mee in de boom klimmen maar 
kropen niet vroeg genoeg uit hun bed. Ze 
werden gewekt door de knak. Koen kijkt nu 
uit op een building in plaats van op een 
boom. Hij kan er niet mee lachen. David 
vertelt dat er altijd twee koolmeesjes en een 
duif in de boom zaten. “En al die wormen 
die daarvan leefden!”, relativeert Jurgen, 
verwijzend naar de rotheid. “We hadden

zoveel plannen”, zucht Pascale. Jurgen: “Ik 
zat hier nog niet lang, maar die boom was 
toch een deel van de Fab. Hij moet zogezegd 
weg omdat de brandweer niet door kon, 
maar er is toch plaats genoeg nu de 
fietsenrekken weggaan.” En hij brost nog 
wel om de boom te redden, maar ja... Om 
9ul5 worden de takken van de boom 
afgezaagd, zeven actievoerders kijken toe. 
Het toppunt van de actie komt een beetje te 
laat om nog zoden aan de dijk te brengen.

Ankie Vereecken, voorzitster van 
de homeraad, was op de hoogte van de actie 
en had er zeker niets op tegen. Ze begrijpt 
de actievoerders wel. De boom was zo’n 
beetje het symbool van home Fabiola. Er 
was echter niets aan te doen. Die specifieke 
boom moest weg omdat er niet genoeg 
ruimte was tussen de boom en de ballustrade 
om een brandweerwagen door te laten. 
Waarom dat nu pas nodig blijkt, vraagt ze 
zich ook af. “Ik vind het ook spijtig, maar ik 
denk dat de boom toch niet uniek genoeg 

was om als 
m o n u m e n t  
geklasseerd te 
worden.” Vorig 
academ ie jaar 
was de her-
aanleg van de 
tuin met in -
begrip van het 
omzagen van 
die boom, aan 
bod gekomen in 
een algemene 
homeraad. Dit 
j aar stond het in 
de verslagen 
van de home-
raad. De home- 
b e w o n e r s  
m oeten ze 
natuurlijk wel 
lezen, wat blijk-
baar niet vaak 
het geval is.

Het is 
koud buiten en 

een voor een druipen de actievoerders af. 
Een aantal is blijkbaar zelfs niet meer naar 
buiten gekomen toen ze zagen dat de boom 
tegen de vlakte lag. En zo ging het einde 
van de Fabiola-boom niet onopgemerkt 
voorbij, wat uiteindelijk toch de bedoeling 
was. Misschien is het zelfs veiliger dat ze 
niet met vijftiental in die verrotte boom 
gekropen zijn. Er zou dan mis-schien geen 
kettingzaag nodig geweest zijn om hem 
omver te krijgen.

Nadine Lahaye



De wet is voor iedereen!
A a n k la c h t  te g e n  to e s ta n d  V le r ic k  S c h o o l

Sinds enkele weken voeren de studentenvertegenwoordigers uit de 
Rood van Bestuur actie tegen de praktijken rond het Instituut Professor 
Vlerick voor Management. De universiteit zou vele inkomsten aan zich 
Zien voorbijgaan en te immobiel zijn om daar iets aan te veranderen. Het 
voorlopig hoogtepunt van hun offensief was de verspreiding van een 
persbericht op 16 februari; verdere acties worden gepland. De modale 
student vraagt zich echter af: ‘ Wat is er eigenlijk aan de hand en wat heb 
ik ermee te maken?’

De Vlerick School voor 
Management bestaat eigenlijk uit twee 
gescheiden instellingen. Enerzijds is er de 
School voor Management, een departe-
ment van de Universiteit Gent (UG), die 
voornamelijk voortgezette Academische 
Opleidingen aanbiedt. Anderzijds is er een 
privé-instelling voor openbaar nut het 
Instituut Professor Vlerick. Dit instituut 
staat in voor wetenschappelijke dienst-

Gespleten persoonlijkheid...

verlening, permanente vorming en contract-
onderwijs. Op 29 juni van vorig jaar bracht 
het Rekenhof echter een verslag uit waarin 
zij stelt dat de Vlerick School voor 
Management een illegale constructie is.
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...niet gewenst

De universiteit heeft drie taken te 
vervullen: aan wetenschappelijk onderzoek 
doen, onderwijs verstrekken en diensten 
verlenen aan bedrijven en instellingen. 
Vooral het laatste heeft altijd voor 
problemen gezorgd. Tot voor enkele jaren 
bestonden aan de UG zeer veel zwarte 
kassen en vzw’ s die volledig aan de controle 
van de UG ontsnapten. De bedoeling was 
gemakkelijk geld te kunnen innen en 
uitgeven voor congressen en onderzoek om 
zo de administratieve rondslomp aan de 
UG te omzeilen. Er kwamen echter ook 
misbruiken voor, waardoor de universiteit 
heel veel geld aan zijn neus heeft zien 
voorbijgaan (zie Schamper 347). Omdat er 
niets aan deze toestand werd gedaan greep 
de Vlaamse Raad in en een nieuw decreet 
was geboren. Het Dienstverleningsdecreet 
van 22 februari 1995 stelt dat geen derde 
rechtspersoon taken van de UG mag 
ovememen die de universiteit zelf kan doen. 
Vele vzw’s werden daarom opgedoekt, 
maar de Vlerick School (en andere) bleef 
bestaan. Vandaar het protest van het 
Rekenhof.

De verdediging

Zich volledig op het dienstver-
leningsdecreet baserend, vinden stu-
dentenvertegenwoordigers Bart Gruyaert 
en Dries Lesage dat het tijd wordt om in te 
grijpen. Het Vlerickinstituut neemt nl. de 
onderwijsopdracht van de universiteit over 
en onttrekt op die manier geld aan deze 
instelling, terwijl het wel gebruik maakt 
van de wetenschappelijke expertise van de 
UG. De Vlerick School verdedigt zich 
echter. Zo wordt sterk benadrukt dat de 
school een grote reputatie te verdedigen 
heeft en dat er daarom niet kan worden 
geraakt aan het statuut. Ook zouden de 
contacten die via de School worden gelegd 
met de ‘haute finance’ voor vele onder-
zoekscontracten aan andere faculteiten 
zorgen. Dit argument lijkt echter zwak

omdat niemand eist dat de School van naam 
verandert. ‘Vlerick’ als merknaam kan best 
gebruikt worden; enkel de structuur van de 
school dient te veranderen. Verder 
argumenteert prof. Van Dierdonck, 
voorzitter van de School van Management, 
dat men in het begin van de jaren negentig 
niets ander kon dan een instelling van 
openbaar nut (gelijkgesteld aan een vzw) 
oprichten omdat ‘permanente vorming’ toen 
niet één van de taken van de universiteit 
was. Het contract tussen de UG en het 
Vlerickinstituut, dat in die tijd werd 
ondertekend, was dus wettelijk, maar hier 
blijft de vraag waarom men dit contract in 
1995 heeft hernieuwd? Sinds 1991 behoort 
‘permanente vorming’ tot de lesopdracht 
van de universiteit. Toen het hernieuwde 
contract werd ondertekend, was het 
dienstenverleningsdecreet reeds in voege. 
Andere argumenten zijn eveneens weerleg-
baar en subjectief. Zo is men er bij Vlerick 
fier op dat het instituut de gebouwen waar 
ook de School voor Management (de 
universiteit dus) zit, zelf huurt. Het is waar 
dat het hier gaat om 12 miljoen, maar wat is 
dit op een omzet (dus niet winst) van 250 
miljoen? Overigens, behoort dit geld de 
universiteit niet toe?

Een beetje ethiek

Zowel het Bestuurscollege van 13 
februari jongstleden als Van Dierdonck 
geven nu echter (half en half) toe dat 
bepaalde elementen in het contract moeten 
worden aangepast. Voor Lesage en Gruyaert 
is dit echter niet genoeg. Zij zijn de 
(opzettelijk?) trage besluitvorming moe en 
eisen een consequente regeling. Het is 
onverantwoord dat geld aan de universiteit 
wordt onttrokken terwijl iedereen het weet 
en niemand iets doet. Het ligt dan ook voor 
de hand dat iedere student zich betrokken 
voelt. Als men lang moet aanschuiven voor 
een maaltijd omdat er te weinig capaciteit 
is, als zoveel studentenverenigingen het 
met veel te weinig subsidies moeten doen, 
als een deftige muziek- en video-installatie 
zelf niet voorhanden is in het HIKO, dan 
blijkt iedere keer dat geld een schaars goed 
is aan deze universiteit. Als de universiteit 
door gebrek aan moed of wil dit geld zelfs 
niet durft op te eisen, dan moeten de 
studenten dit in haar plaats doen en opkomen 
voor hun rechten. In het Vlerickinstituut 
hoopt men echter op een serene discussie. 
Wij zeggen dan ook zonder schreeuwen en 
uiterst beleefd: de wet is voor iedereen!

V.
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Heeft iedereen zijn 
huiswerk gemaakt?

D e  s tu d ie b u r e a u s  d o o r g e lic h t

Soms zie je  als student de bomen door het bos niet meer. Ten eerste 
heb je  het Adviescentrum voor Studenten en Student in G ent, waar je  
vooral voor praktische en algemene zaken terecht kunt. Daarnaast zijn 
er studentenbegeleiders die aan een aantal faculteiten actief zijn. Dan 
heb je  nog het peter-en-meter-systeem van de faculteitskringen, en 
tenslotte zijn er de studiebureaus. Dit zijn particuliere instellingen die 
weinig contact hebben met de R. U.G. zelf. Niet ver, niet duur? Schamper 
ging op onderzoek.

“Slagen is geen toeval!” is de slogan 
van het studiebureau Progress in de 
Plateaustraat. Uw schamper-redacteurtje 
sprak met Kristin De Bruy ne, die het geheel 
coördineert. Ze studeerde Rechten en Pers-
en Communicatiewetenschappen in Gent. 
Ze staat zelf ook in voor de begeleiding .

Progress biedt individuele studie-
begeleiding , zowel voor studenten aan de 
unief als voor hogeschoolstudenten. Men 
pleitervooral voorde ‘persoonlijke’ aanpak. 
Je kan je laten begeleiden voor één of 
meerdere probleem vakken, maar ook voor 
taken of je thesis. Het systeem is dus heel 
flexibel: je kiest voor algemene of specifieke 
begeleiding.

Alle lesgevers of begeleiders zijn 
licentiaten uit verschillende richtingen. Dit 
klinkt wel prijzenswaardig, maar je mag 
niet vergeten dat deze mensen geen 
pedagogen zijn. Progress heeft ook een 
psychologe in dienst, die problemen

behandelt zoals leermoeilijkheden, con- 
centratiestoomissen en faalangst.

De studenten die bij Progress 
ingeschreven zijn, komen uit diverse 
richtingen, zoals Rechten, Geneeskunde, 
Geschiedenis, enz. Toch is hun aantal niet 
zo groot. Momenteel zijn er slechts een 
veertigtal studenten ingeschreven. Het 
betreft vooral studenten uit de le  Kandi-
datuur, maar anderen blijven komen tot ze 
afgestudeerd zijn.

“Het is een feit,” zegt Mevr. De 
Bruyne, “dat de studenten meestal slagen 
voor de vakken waarvoor ze begeleiding 
kregen. Meestal komt de student tweemaal 
per week langs, en moet dan altijd een stuk 
leerstof voorbereiden tegen de volgende 
keer”.

De kostprijs bedraagt 850 frank per 
uur, voor sommigen misschien wel duur, 
op een academiejaar ben je toch snel 50 000 
Fr., kwijt. Anderzijds kan men zich afvragen

of het niet goedkoper is om ‘probleem- 
studenten’ een jaar te laten begeleiden dan 
om nog eens een jaar op kot te laten zitten.

Money talks...

Het volgende bureau op ons rijtje is 
Docentes, gecoördineerd door Mevr. B. 
Vandaele. Het studiebureau heeft zijn 
ontstaan eigenlijk aan haar te danken. 
Mevrouw Vandaele is ooit begonnen met 
het geven van bijlessen geschiedenis. 
Algauw bleek dat er iets schortte aan de 
aanpak: er was een gebrek aan informatie 
over de studenten zelf, de ervaring was niet 
wat ze zijn moest.. Er werd geleidelijk 
aangestuurd op een professionele aanpak. 
Zo kwam zeven jaar geleden het studie-
bureau Docentes tot stand. Alles verloopt 
nu bij zonder gestructureerd en de studenten 
boeken resultaat. Structuur en planning zijn 
de twee basisvoorwaarden voor de goede 
werking van een studiebureau, want de 
meeste problemen bij de studenten lijken 
daar te liggen.

De studenten die bij Docentes om 
raad komen, kan men in twee groepen 
indelen: enerzijds zijn er de studenten met 
leerproblemen in het algemeen; anderzijds 
zijn er de studenten met problemen rond 
specifieke vakken. Deze problemen worden 
uiteraarcf op een verschillende wijze 
aangepakt. Wanneer een student moeite 
heeft een cursus te structureren, heeft het 
geen zin om de hem/haar een kant-en-klare 
samenvatting te geven (zoals veel gedaan 
wordt bij studentencursussen). Beter is het 
om de student te leren hoe hij/zij moet 
structureren. Een beetje zoals het motto 
“het is beter een arme mens te leren vissen 
dan hem elke dag een vis te geven”.

Voor studenten met problemen voor 
specifieke vakken kiest men voor een andere 
begeleidingsvorm:. men gaat de kennis 
regelmatig toetsen. De tijd waarin een 
student een cursus onder de knie moet 
krijgen, hangt af van de student zelf. Het 
principe van Docentes is dat elke student 
zijn eigen tempo heeft, maar niet zonder 
zelfdiscipline.

Om hieraan zo goed mogelijk 
tegemoet te komen wordt voor iedere 
student een apart schema opgesteld. Dat 
schema bepaalt het aantal uren waarin de 
student een cursus, of een deel ervan, moet 
kunnen verwerken.

foto Samson
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Voor het eigenlijke examen krijgen 
de studenten de mogelijkheid een proef- 
examen af te leggen. Studenten en proffen 
geven zelf voorbeeldvragen door aan 
Docentes. De vragen zijn dus wel degelijk 
representatief. Nadien volgt een evaluatie 
van het examen.

Dat Docentes zich ook bezighoudt 
met dieper liggende oorzaken van studie-

B lok‘tilt you drop
Mamix zat niet op kot en was in het bezit 
van een auto. Het gebeurde dikwijls dat 
Mamix Arthur naar de supermarkt moest 
voeren. Ondertussen was het lesuur 
verstreken en moest Arthur betaald 
worden. Soms praatte Arthur een uur over 
zijn prwè-teven en wilde daarvoor betaald 
worden. Je vraagt je  qf waarom Mamix er 
niet gewoon mee stopte; maar dit bleek 
niet zo eenvoudig: hg intimideerde hem, 
lachte hem uit en verzekerde hem dat hij 
alleen kon slagen met het ‘waterdichte' 
programma.

problemen, blijkt uit de concentratie- 
oefeningen die worden gegeven.

Wat de prijs betreft, lijkt het erop 
dat de meeste studiebureaus op dezelfde 
lijn zitten. Er is dus niet echt sprake van 
concurrentie of een prijzenslag. Docentes 
vraagt 4500 bef inschrijvingsgeld en 850 
Fr., per uur. Docentes biedt ook de 
mogelijkheid aan de “klanten” om pas vanaf 
drie lessen het inschrijvingsgeld te betalen.

Nood aan slachtofferhulp

Voor ju llie  allem aal naar een 
studiebureau spurten, kan je beter eerst 
verder lezen, want Schamper sprak enkele 
studentjes die niet zo tevreden waren over 
de betreffende studiebureaus, de vermelde 
namen zijn pseudoniemen om de privacy te 
waarborgen. Laten we beginnen met het 
schrijnende verhaal van Mamix. Hij volgde 
het programma van het studiebureau D’obio 
in zijn eerste kandidatuur Kunstweten-
schappen . De man die het geheel 
coördineert, zag er uit als een clochard 
(nvdr dit heb ik niet kunnen nakijken, deze 
persoon was onvindbaar anno 1998). Het 
lokaal waar de studenten ontvangen werden, 
had veel weg van een muf studentenkot. 
Arthur had Geschiedenis en Rechten 
gestudeerd en had zelfs les gegeven aan 
Vld’er Verhofstadt. Deze persoon is ook 
goed gekend bij de proffen van de Letteren 
en W ijsbegeerte. Hij ‘verzorgde’ de 
begeleiding van universiteitsstudenten uit 
verschillende richtingen, vooral uit 
Geschiedenis, Rechten, Politieke en Sociale 
Wetenschappen, Economie, enz.

Mamix betaalde drie jaar geleden 
zo’n 550 Fr., per uur, inschrijvingsgeld was 
niet vereist. Het werd hem aangeraden om

voor alle vakken begeleiding te volgen, 
alleen dan zou het programma effectief 
zijn. Mamix had nog geen ervaring met de 
unief en geloofde alles wat Arthur hem zei. 
Zijn eerste jaar in Gent werd er één om 
nooit meer te vergeten. Anderhalf uur 
vertelde hij mij over het onheil dat hem 
overkwam.

De manier van werken was op zijn 
minst merkwaardig te noemen. In plaats 
van de studenten te leren hoe ze een 
samenvatting konden maken, moesten ze 
zijn samenvatting leren. Nu komt het pas: 
Arthur vatte de boeken samen terwijl de 
studenten moesten luisteren en opschrijven. 
Deze werkwijze is zeer tijdrovend en 
om slachtig. Zo telt het boek 
“Middeleeuwen” van De Boer (dat men in 
die tijd moest lezen voor Prof. Milis) meer 
dan vijfhonderd bladzijden. Als je weet dat 
Mamix 550 Fr., per uur betaalde, kun je je 
wel inbeelden dat Marnix fenomenale 
bedragen op tafel mocht leggen. Ook voor 
een simpele oefening (een boekbespreking 
voor Prof. Van Tyghem) telde Mamix meer 
dan 10 000 Fr. neer.

Arthur werkte niet alleen. Zo kreeg 
Mamix soms ook les van een licentiestudent 
Geschiedenis. Zijn werkwijze was nog veel 
chaotischer: soms ontving hij alle studenten 
tegelijkertijd, hij was vaak dronken en 
bovendien enorm gefrustreerd. Mamix’ 
eerste opdracht was: zeventig bladzijden 
van buiten blokken uit de cursus van prof. 
Vervliet. Deze cursus is verplicht voor alle 
studenten Letteren en Wijsbegeerte. Het is 
een overzicht van de literatuur (in het 
Westen) vanaf de vroegste geschriften tot 
het einde van de 20e eeuw. Het gaat om een 
opsomming van data, auteurs, titels en 
stijlen. Mamix’ moest dit kunnen afram-
melen nog voor hij les had gekregen! Nooit 
werd hem geleerd een schema of planning 
op te stellen. Een studiemethode heeft hij 
uiteindelijk geleerd van zijn zus.

Mamix duizelde helemaal van de 
grote hoeveelheden stof die hij moest 
verwerken: voor de cursus van prof. Milis 
(Middeleeuwen) moest hij hele stambomen 
van buiten leren terwijl Prof. Milis daar 
nooit veel belang aan hechtte. Deze prof 
legt de nadruk op belangrijke evoluties en 
tendenzen. Mamix propte zijn hoofd vol 
met encyclopedische kennis. Vanaf februari 
gaf de licentiestudent die bij het studie-
bureau werkte hem de raad niet meer naar 
de les te gaan en Captagon te nemen. De 
druk van Arthur was te groot. Steeds 
opnieuw werd hem verteld dat hij met deze 
methode kon slagen in eerste zit.

De vraag is “Kan dit zomaar ?” 
Blijkbaar bestaat het studiebureau D’obio 
officieel, maar Mamix heeft nergens een 
factuur van, hij moest alles cash betalen. 
Arthur is dus ongrijpbaar. Voor Mamix en

zijn medestudenten is het een dure levensles 
geweest, het geld waarvoor hij een jaar 
gewerkt had, heeft hij allemaal aan Arthur 
gespendeerd. Achteraf lijkt het nog goed te 
komen met Mamix, maar dat heeft hij 
uitsluitend aan zichzelf te danken.

Veerle (nog steeds een pseudoniem) 
volgde begeleiding bij Progress in haar 
eerste en tweede kandidatuur Rechten. Ze 
moest veel van buiten leren en in november

And the winner i s ... 
Deeindbalansisronduittriesttenoemen. 
Mamix:" Ik zou nog zoveel voorbeelden 
kunnen opsommen. Het voordeel van dit 
alleswasdatmijinteressevoorderichting 
vergrootte en mjjn woordenschat voor-
uitging. Bovendien heb ik geleerd niet op 
te geven." We kunnen ons crfvragen of de 
voordelen wel qfivegen tegen de nadelen. 
Er waren slechts negen studenten die in 
dat jaar begeleiding volgden bjj Arthur. 
Eén werd er buitengekegeld, twee ervan 
waren geslaagd in eerste zit en twee in 
tweede z i t  Mamix had vier vrijstellingen 
na twee zittijden. Na dat jaar was hjj 
volledig uitgeput.

had ze al twee cursussen volledig onder de 
knie . Dit ging ten koste van haar sociaal 
leven. Omdat ze tijdens het jaar zoveel 
studeerde, had ze in de blok geen energie 
meer . Ze is geslaagd, maar wil ons niet 
vertellen wat het grapje haar gekost heeft. 
Wel zegt ze: “Dat doe ik nooit meer.”

Tenslotte is er nog Sandra, die in 
haar bisjaar Burgerlijk Ingenieur te rade 
ging bij Progress. Ze studeerde veertien uur 
per dag, maar bij Progress zei men haar dat 
ze nog meer moest studeren. Sandra hield 
zichzelf in de blok wakker met Captagon en 
Catorid. Na een slopende tweede zittijd 
was ze geslaagd.

Tot slot kunnen we besluiten dat 
studiebureaus een oplossing zijn voor 
studenten met leerm oeilijkheden en 
studenten die niet genoeg zelfdiscipline 
hebben om tijdens het jaar hun cursussen 
bij te houden. Voor de “gewone” student 
lijkt het mij een nogal tijdrovende activiteit, 
waarbij je een waar “blokbeest” wordt. 
Bovendien is het een hele investering 
bovenop het toch al dure studentenleven. Ik 
zou zeggen “geniet en studeer met mate” en 
dan kom je er wel! Als je echt met faalangst 
te kampen hebt, kan je de problemen beter 
bij de oorzaak aanpakken in plaats van je 
kapot te blokken. In de vakgroep 
O ntw ikkelings-en Persoonlijkheids- 
psychologie geeft men cursussen over 
omgaan met faalangst. Bevoegde personen 
op dit vlak zijn Paul Hamers en Greet 
Vanhoute, die je kan contacteren op het 
nummer 2646427.

Lies (met dank aan Els en 
Karlien)
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Het Rapport Dillemans
R e c to r e n  s tu d e n te n  g e v e n  h u n  v is ie

In navolging van ons artikel over het rapport Dillemans, laten we de 
rector en de studenten vertegenwoordigers eens aan het woord om hun 
visie op dit rapport te geven. Blijkt dat de revolutionaire veranderingen 
toch nog niet voor morgen zijn.

In januari zijn er een drietal 
besprekingen omtrent het rapport Dillemans 
gevoerd. Een verslag zal binnenkort 
gepubliceerd worden dat zowel een aantal 
algemene principes zal bevatten als een 
aantal concrete maatregelen.

Schamper: Wat is uw persoonlijk 
standpunt over het rapport Dillemans ? 
Was er nood aan?

Rector Willems: “Ik spreek liever 
over het rapport Dillemans dan over een 
plan Dillemans, want ik denk niet dat er een 
echt plan in zit. Ik denk dat het goed is om 
eens gans het universitaire landschap te 
herbekijken of het niet op een efficiëntere 
manier kan gebeuren. Men moet nagaan of 
er een verbetering kan gebeuren aangaande 
afschaffingen of door bepaalde zaken anders 
te plaatsen. Dit is goed, maar men moet niet 
denken dat daardoor het universitaire 
landschap revolutionair zal veranderen. Er 
zullen een aantal aanpassingen gebeuren. 
Vooral wat de aanvullende opleidingen 
betreft, kunnen er belangrijke gevolgen zijn, 
over een paar jaar gezien.”

Schamper: Blijft het rapport 
Dillemans bestaan zoals wij het ter 
ore kregen ?

Rector Willems: “Over de cycli is 
er op dit ogenblik nog geen echt standpunt 
in genomen, maar de raad is het er wel over

eens dat het een interessante denkpiste is. 
Althans de veralgemening van de eerste 
kan en een specialisatie naar de rest toe. Er 
zal ook gedacht worden aan het reduceren 
van de vijf jaar rechten , apoteker , 
psychologie en handelsingenieur naar vier 
jaar Binnenkort komen er nog rapporten. 
(Dillemans had 5 jaar gekregen om een 
rapport te maken).”

Schamper: Zal diergeneeskunde 
en geneeskunde een aparte behande-
ling krijgen?

Rector Willems: “Diergeneeskunde 
zou zes jaar blijven (voorzien in het rapport 
Dillemans). Hoe de verdeling van de jaren 
over de kandidaturen en de licenties zal 
worden, moet nog over besproken worden. 
Wat geneeskunde betreft, het huidige 3+4 
(3 kandidaturen en 4 licenties) zou naar een 
2+4 of een 3+3 verdeling gaan. Dus de 
totale duur met een jaar verkorten.”

Schamper: Zouden de speciali-
satiejaren over de verschillende 
universiteiten verspreid blijven, zoals 
in het Rapport Dillemans voorzien is ?

Rector Willems: “Wat de voort-
gezette opleidingen in de vorm van 
professionele opleidingen betreft, deze 
zouden gegeven worden daar waar de 
basisopleidingen gegeven worden. Er zal 
dus geen monopoliesysteem ingevoerd

worden voor die opleidingen die profes-
sionele vorming geven . Bijvoorbeeld: de 
opleiding rechten zal vier jaar basisopleiding 
bevatten en één j aar professionele vorming. 
Elke uni versiteit die de basisopleiding geeft 
zal ook de professionele opleiding mogen 
geven. Voor de echte gespecialiseerde 
opleidingen zal men daar moeten gaan waar 
men deze opleiding inricht. Wat nu trouwens 
ook al het geval is, hoewel het wat meer 
verspreid is. Overlappingen van gespe-
cialiseerde opleidingen zou men gaan 
terugdringen. Daarover zou het volgende 
rapport gaan. Er zou dus een reductie zijn 
van een aantal gespecialiseerde opleidingen, 
omdat het nu een beetje te versnipperd is.” 

Schamper: Wat vindt V van het 
idee van een pluralistisch universitair 
landschap?

Rector Willems: “Wij (de RUG) 
zijn een pluralistische universiteit, en 
anderzijds heeft Leuven, Brussel, 
Antwerpen een eigen identiteit. En men 
stemt er mee in dat een universiteit een 
eigen identiteit kan hebben, maar wat 
primeert is de kwaliteit. Regionale of 
ideologische motieven mogen niet dienen 
om een uitbreiding of een inkrimping van 
bepaalde opleidingen te verwezenlijken.” 

Schamper: Waarom niet overal 
een pluralistische universiteit?

Rector Willems: “Elke universiteit 
heeft nu eenmaal zijn eigen identiteit, een 
eigen inrichtende macht, een eigen profiel. 
En het is toch niet zo, dat wanneer men het 
woordje katholiek gaat schrappen dat de 

un iversiteit Leuven dan 
ineens minder katholiek zal 
zijn!”

Schamper: De
Leuvense studenten-
vereniging zou de K (van 
katholiek ) laten vallen 
als de zuilgebonden  
motieven een optimali-
satie in de weg zouden 
staan.

Rector W illem s:
“Oké, maar men moet de 
realiteit zien zoals ze is. Of 
men nu wel of niet een K zet, 
zal de realiteit niet 
veranderen. Als men de 
K atholieke U niversiteit 
Leuven nu U niversiteit 
Leuven noemt, dan verandert 
er toch niets...”

Schamper: Zouden de 
aanvullende studies be-
perkt worden, zoals voor 
zien in het rapport? Zal

veranderen.
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me/t een toelatings-examens 
inrichten voor het vijfde jaar.

Rector Willems: “Er zijn 
verschillende vijfde jaren, en men 
moet het onderscheid maken tussen 
het vijfde jaar als professionele 
opleiding en het vijfde jaar als 
gespecialiseerde opleiding. Wat de 
professionele opleiding betreft, daar 
zou iedereen die de basisopleiding 
doet, ook het vijfde jaar mogen doen.
Wat de echte gespecialiseerde 
opleidingen betreft, daar zou het de 
bedoeling zijn om het aantal te 
beperken.”

Schamper: Op welke basis 
zal men dan deze selectie door-
voeren?

Rector Willems: “Op zuiver 
kwalitatieve basis natuurlijk. Op basis 
van wie de meeste kwaliteiten heeft.
Nu is er aan de RUG, behalve 
management, geen selectie.”

Schamper: Zullen er op 
korte termijn grote verande-
ringen komen? t

Rector Willems: “Het zal 
toch nog een aantal jaren duren voor 
er echte veranderingen komen.
Kleine veranderingen zouden nog 
niet voor volgend jaar zijn, wel voor 
het jaar erna. Men zal dan de zeer beperkte 
richtingen gaan integreren in andere 
richtingen. Een herschikking in de Letteren 
en Wijsbegeerte bijvoorbeeld. Men gaat 
ook bekijken of men een aantal richtingen 
niet terug naar vier jaar kan brengen, zoals 
bijvoorbeeld handelsingenieur.”

Schamper: Bedankt voor dit 
gesprek.

Standpunt
Studentenvertegenwoordigers

Ook de studentenvertegenwoor-
digers in de Raad van Bestuur in de RUG 
hebben hun standpunt gevormd over het

H e t  r a p p o r t  D i l l e m a n s  v e r d e d i g t  

d e r g e ly k e  m o n o p o lie s  v o o r  d e  '‘c u r io s a "  

(o p le id in g e n  m e t  z e e r  w e in ig  s tu d e n te n  

i n  V la a n d e re n ) . M o n o p o lie s  k u n n e n e n k e l  

a a n  p lu r a l is t is c h e  u n iv e rs ite ite n .

rapport Dillemans. Ze ondersteunen de 
denkpiste die het huidige aanbod herschikt 
en de kwaliteit verhoogt. Ze zijn wel 
verbaast dat Dillemans blijft uitgaan van 
zuilgebonden instellingen. Het behouden 
van eenzijdige ideologische universiteiten 
maakt een consequente en noodzakelijke 
optimalisatie onmogelijk. Want als men 
eerlijk en rechtvaardig wil zijn, dan moet 
elke zuil ongeveer krijgen wat de andere 
ook krijgt. Optimalisatie zoals bedoeld in 
het rapport Dillemans staat dus funda-
menteel in contradictie met zuilgebonden 
universitaire instellingen.

Volgens de studentenvertegen-
woordigers kan optimalisatie in één 
Vlaamse Ruimte dus enkel binnen een 
stelsel van pluralistische universiteiten. Men 
moet dus de K (katholiek), de V (vrije) en 
de S (sint) afschaffen, want deze staan de 
optimalisatie in de weg. Dit betekent dat 
binnen elke universiteit alle strekkingen 
aanwezig moeten zijn en er overal een 
klimaat van ideologische dialoog en 
confrontatie heerst. Het standpunt van de 
studentenvertegenwoordigers is dan ook 
zeker niet antipolitiek. In een omgeving 
van pluralistische instellingen is het 
ideologische bij de optimalisatie een-
voudigweg van de baan.

Toch creëren we zo geen eenheids-
worst, want elke universiteit zal haar eigen 
profiel ontwikkelen: op basis van de sfeer 
van de stad (Gent is gewoon anders dan 
Brussel), eigen sterkte punten in de 
opleiding (bv. de Biomedische weten-
schappen aan de RUG), uitstraling van 
prominente professoren, verschillend 
onderwijssysteem (semestersysteem, 
studiebegeleiding).....

Monopolies

Een ander aspect is het gevaar van 
opleidingen die enkel aan zuilgebonden 
instellingen worden aangeboden. Vorig jaar 
kwam bijna een compromis tot stand waarbij 
de KULeuven het monopolie over de 
universitaire opleiding kinesitherapie zou 
krijgen. Op die wijze zouden niet-katholiek 
studenten verplicht worden naar de

KULeuven te gaan, iets wat voor de 
studentenvertegenwoordigers totaal onaan-
vaardbaar is en blijft. De schrapping van 
godsdienst als verplicht vak is een lachertje, 
omdat het ideologische klimaat aan een 
universiteit véél dieper geworteld zit dan 
dat.

De studentenvertegenwoordigers 
hebben in overleg met hun collega’s van 
andere universiteiten het standpunt van het 
pluralisme aan alle universiteiten reeds 
verdedigd. Aan de KULeuven heeft men 
onlangs beslist ons standpunt over te nemen, 
zij het in een iets zwakkere versie. Als blijkt 
dat de zuilbelangen de kwaliteitsgerichte 
optimalisatie in de weg staan, dan zullen de 
Leuvense studenten eisen dat de k, de S en 
de V verdwijnen. Het standpunt van de 
Leuvense studentenvertegenwoordigers 
heeft intussen stof doen opwaaien aan de 
KULeuven, tot grote tevredenheid van de 
Gentse studentenvertegenwoordigers.

De studentenvertegenwoordigers 
wijzen erop dat het ideologische aspect 
maar één luikje uit de hele onderwijs- 
optimalisatie problematiek is.

RoeL
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Hoe sluit De Brug?
A s b e s t p e s t  u n iv e r s ita ir e  o r g a n e n

Vorige week meldden we dat in april resto De Brug sluit omdat er 
kankerverwekkend asbest in het gebouw zit. Ondertussen zocht men 
naar manieren om die sluiting op te vangen. En opnieuw stellen we toch 
enkele vragen bij de snelheid waarmee dit moet gebeuren.

Donderdag 12 februari was er een 
speciale vergadering van de Sociale Raad 
over desluiting van De Brug. Vrijdag 13 
februari kwam hetzelfde ter sprake in een 
bijzondere bijeenkomst van het bestuurs-
college. Dat bestuurscollege kwam op 
donderdag 19 februari opnieuw samen in 
aanwezigheid van vier experten. U ziet het, 
de sluiting van het best draaiende resto 
veroorzaakt veel beweging in de bestuurs-
organen en de administratie.

Twee opties

Er waren twee gedachtenpistes. De 
eerste behelsde naast de sluiting van De 
Brug, een volledige renovatie van De Brug. 
De resto zal dan gesloten blij ven tot oktober 
1999. We mogen stellen dat dit plan uit de 
administratie kwam en bij gevolg de grootste 
kans had om goedgekeurd te worden. En zo 
geschiedde op donderdag 19 februari.

De tweede gedachtenpiste kwam van 
de studentenvertegenwoordigers en hield 
indatdeDeBrug rpaar gesloten zou worden 
tot oktober van dit jaar en dat deze zomer 
alleen die asbest zou verwijderd worden 
die een direct gevaar opleverde voor de 
gezondheid. Hier was er dus geen sprake 
van een renovatie. De studentenvertegen-
woordigers opteerden hiervoor omdat ze 
het beter vonden haast te zetten achter de 
geplande bouw van een nieuw restaurant 
met alle moderne voorzieningen dan 
massa’s geld te pompen in een oud gebouw 
dat in niet meer al te beste staat is.

Oost, west, waar asbest?

De eerste metingen zijn er gekomen 
begin 1997 op aandringen van de studenten-
vertegenwoordigers die ervan op de hoogte 
waren dat de garantie voor de inkapseling 
van de asbestvezels ongeveer verlopen was. 
Er bleek niets aan de hand te zijn. In het 
begin van dit academiejaar vroegen de 
studentenvertegenwoordigers hoe vaak die 
metingen zouden herhaald worden. In 
december liet de universiteit de firma 
Fibercount dan toch nog maar eens komen 
om grondig te onderzoeken welke soorten 
asbest er zaten. en waar die zich juist 
bevonden. Dat rapport was de directe 
aanleiding tot de sluiting van De Brug, 
want een verwijdering bleek zich op te 
dringen. Daar is echter niet iedereen de

studentenvertegenwoordigers dankbaar 
voor.

Dries Lesage, gekozen in de Raad 
van Bestuur en aangeduid door die raad als 
lid van de Sociale Raad en het Bestuurs-
college, zegt hierover: “Ik vind dat wij als 
studentenvertegenwoordigers onze verant-
woordelijkheid opgenomen hebben. Wij 
wisten immers dat er een asbestprobleem 
was, dat die inkapseling heel oud was en dat 
die ooit een keer niet meer ging deugen. 
Daarom hebben wij geëist dat dat onder-
zocht zou worden. Een gevolg van die eis 
van ons en van dat onderzoek is dat De Brug 
toe moet en sommigen proberen te zeggen 
dat dat onze fout is. Niet officieel, maar in 
de wandelgangen. Men wilt niet toegeven 
dat men dat zelf had moeten doen.”

De snelheid waarmee de sluiting van 
De Brug moet georganiseerd worden, doet 
enkele kanttekeningen rijzen. De admini-
stratie moet nu erg snel handelen en heeft 
weinig tijd om alternatieven grondig na te 
pluizen. Het is niet ondenkbaar dat er fouten 
worden gemaakt omdat alles zo snel moet 
gaan. Is een volledige renovatie van De 
Brug wel de goede oplossing, aangezien 
het een oud gebouw blijft met structurele 
mankementen. Zou men al dat geld niet 
beter in een nieuw restaurant steken? De 
kosten zijn trouwens niet geraamd zodat de 
beslissingsorganen van de universiteit een 
blanco cheque zouden moeten geven. 
Tenslotte is er nog de vooropgestelde 
tijdsschema. De asbestverwijdering zou 
starten in augustus 1998, zodat de renovatie 
in januari 1999 kan aanvangen om dan 
volledig af te zij n eind september 1999. Als 
er in die planning ook maar iets mis gaat 
(aanbesteding, voorontwerp, bouwaan- 
vraag), loopt het hele project vertraging op 
en mis je de start van het academiejaar 
1999-2000. Ervaringen uit het verleden (cfr. 
de nieuwe home) geven niet veel hoop dat 
het vooropgestelde tijdschema zal gehaald 
worden.

Op donderdag 19 februari kwam het 
bestuurscollege opnieuw samen om over 
dit alles te beslissen. Er waren vier 
specialisten aanwezig om te adviseren: een 
professor architectuur, de coördinator van 
de dienst Gebouwen Beheer en Onderhoud 
(GBO) Diederik Mangeleer en twee 
mensen van de Regie der Gebouwen (een 
federale dienst). Dries Lesage pleitte ervoor 
om alleen die asbest te verwijderen die in

direct contact staat met de studenten, op 
voorwaarde uiteraard dat er geen gezond-
heidsrisico was. “Hopelijk kan De Brug 
dan terug open tegen 1 oktober 1998, en 
dan laat men de resto zoals hij is, omdat het 
absurd is dat oud kot te willen omvormen 
tot een nieuw. Dat gaat toch nooit optimaal 
zijn en met dat geld zou je beter een nieuwe 
resto zetten. En het auditoriumcomplex met 
een nieuw restaurant daarop gewoon te 
realiseren, zoals beslist op de Raad van 
Bestuur van 18 april 1997.” Hoe zit dat 
trouwens met die nieuwe auditoria, 
goedgekeurd toen Etienne Vermeersch 
vice-rector was? Toen men over die nieuwe 
auditoria sprak, bleek zo’n complex maar 
interessant als het gecombineerd werd met 
een restaurant. Het was niet rendabel om al 
die investeringen te doen voor uitsluitend 
leslokalen. Die plannen lijken echter op de 
lange baan geschoven te zijn.

Dries Lesage vroeg ons of we wilden 
benadrukken dat hij zijn voorstel niet per se 
gerealiseerd wilde zien. Nu zei men echter 
dat het niet kon omdat heel De Brug vol 
levensgevaarlijk asbest zit en dat je maar 
half werk levert als je niet alles weghaalt. 
Er is echter nog niet onderzocht waar het 
juist zit en als de studenten er nog mogen 
eten tot en met april, zal het toch niet zo 
gevaarlijk zijn. Of toch? Bart Gruyaert, 
verkozen in de Raad van Bestuur en lid van 
de sociale raad, merkte hierbij op (weliswaar 
voor het bestuurscollege van 19/2): “Men 
kan noch ons voorstel weerleggen, noch de 
vragen die wij hebben over hun voorstel 
beantwoorden.”

Het voorstel van de studenten-
vertegenwoordigers werd niet haalbaar 
geacht door de experten en van tafel 
geveegd. Het bleek onmogelijk de asbest 
die gevaarlijk is, te verwijderen tegen 
oktober ’98. “We hadden het liever anders 
gehad, maar als er geen enkele expert bereid 
of in staat is om te zeggen dat onze optie 
mogelijk is, ja, dan is dat nu eenmaal zo”, 
zei Dries Lesage hierover. De optie van de 
administratie werd unaniem goedgekeurd 
en dus gelden de meeste voorstellen die 
Mare Bracke, algemeen coördinator van 
de dienst Studentenvoorzieningen, in het 
vorig artikel bevestigde. De zaken zullen 
grondig aangepakt worden: volledige 
afbraak tot op de ruwbouw van De Brug, 
herinrichting met uitbreiding tot 700 
zitplaatsen, ingang langs de parking van het 
technicum, afsluiting van de verbinding 
met het Studentenhuis en verhuis van de 
Jobdienst naar de Plateaustraat (tijdelijk, 
tot ze in het gebouw kunnen waar nu 
‘Student in Gent’ huist). Ee zijn oo;k enkele 
nieuwe ideeën die nog interessant kunnen
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zijn voor de sociale wetenschappers. Het 
computerlokaal van de Sociale Weten-
schappen verhuist naar een zaal boven het 
Film Plateau, in de Paddenhoek. De leszaal 
Quetelet en de kleine lokalen tussen de 
twee Queteletzalen mogen niet meer 
gebruikt worden. De dienst maaltijd- 
voorzieningen zal binnenkort zijn boeg-
beeld moeten missen en zal dat proberen op 
te vangen door een decentralisatie van zijn 
diensten. Je zal broodjes kunnen kopen in

de Ledeganck, op de Hoveniersberg 
(economie), op de Blandijn (letteren& 
wijsbegeerte) en in de Barricade in de 
Overpoort. Tenslotte zullen er ook warme 
maaltijden worden voorzien in de Overpoort 
waar nu de cafetaria is en in het aquarium 
van de Blandijn (vanaf volgend academie-
jaar). Niets van dit alles is echter honderd 
procent duidelijk. De voorstellen zullen 
nog verder intern uitgewerkt dienen te 
worden.

Fibercount zal binnenkort de rest 
van het gebouw komen controleren op 
asbest. In april gaat de resto voor minsten 
anderhalf jaar dicht om volledig gereno-
veerd te worden. We zien de resto terug 
wanneer hij volledig vernieuwd zal worden 
geopend in oktober 1999 (hopen we uit de 
grond van onze maag). Maar nog tot april, 
geen gezucht in De Brug want dan adem je 
misschien dieper in dan goed voor je is!

Nadine Lahaye

Krakers herdenken 
ontruiming Korte Meer

H o e  d r in g e n d  is  h o o g d r in g e n d ?

MpP 4 februari was het net één jaar geleden dat krakers gedwongen 
werden het verkrotte universiteitspand Korte Meer 1 te ontruimen 
wegens “hoogdringende redenen”. Tot op heden staat het gebouw, 
weliswaar in iets slechtere toestand, nog steeds leeg. Wat verstaat de 
RUG nu onder hoogdringendheid?

zijn immers plezantere dingen dan wachten 
tot ‘onze vrienden’ je voordeur komen 
inbeuken.

RUG-mannen maken 
plannen

Op 14 juli 1996 werd de Korte Meer 
1 gekraakt na 7 jaar leegstand. De Gentse 
krakers reageerden hiermee tegen het

‘verkrottingsbeleid’ van de Gentse Uni- 
versiteit. Het gebouw werd door hen leefbaar 
(in krakerstermen wel te verstaan) gemaakt 

en even leek het erop 
dat er een goede 
v e r s t a n d h o u d i n g  
ontstond met de unief. 
Telefonisch werd met 
Gratiën Janssens, 
coördinator van de 
dienst Gebouwen, 
Beheer en Onderhoud 
(GBO), afgesprokendat 
ze twee jaar zouden 
kunnen blijven en de 
waterleiding werd zelfs 
hersteld op kosten van 
de unief. Tot op 31 
januari ’97 een deur-
waarder verscheen met 
een eenzijdig verzoek-
schrift wegens hoog-
dringende redenen om 
het pand te verlaten. 
Nadien volgde nog een 
dag-vaarding aan de 
krakers om alle toe-
gebrachte ‘schade’ te 
vergoeden. Toen op 5 
februari ’97 een 
interventie-eenheid van 
de politie het gebouw 
binnenviel, bleek dat de 
krakers de dag voorheen 
het gebouw vrijwillig 
hadden ontruimd. ErDeze gebouwen van de Universiteit Gent staan te verkrotten 

aan de Korte Meer.

Op 4 februari jl. werd het pand voor 
een tweede maal gekraakt, ditmaal slechts 
voor een symbolische 24 uur. De krakers 
wilden hiermee de aandacht vestigen op het 
onrecht dat hen is aangedaan daar, afgezien 
van het kweken van duiven, de unief 
intussen niks heeft aangevangen met het 
gebouw.

Reden te over voor Schamper om 
eens te informeren naar de inhoud van het 
bureaucratische begrip ‘hoogdringendheid’ 
bij de bevoegde universiteitsdienst GBO.

Volgens Janssens was de ontruiming 
noodzakelijk omdat ‘men’ toen beslist had 
alle panden in de Korte Meer (de unief laat 
er momenteel meerdere gebouwen ver-
krotten) samen te renoveren. Hiervoor moest 
men opmetingen doen en plannen opmaken. 
Begin maart dit jaar zal de bouwaanvraag 
ingediend worden en men hoopt tegen 
oktober ’98 de renovatiewerken te kunnen 
aanvangen. Doelstelling is dat in oktober 
1999 de werken afgerond zijn zodat de Pol 
& Soc (dekanaat, burelen, leslokalen) er 
zijn intrek kan nemen.

Gezien de werken op zijn vroegst in 
oktober zullen aanvangen, rest ons 
natuurlijk de vraag waarom de unief het 
pand reeds vorig jaar (hartje winter!) 
omwille van hoogdringende redenen liet 
ontruimen. Leegstand lijkt ons geen conditio 
sine qua non voor het opmeten van een 
gebouw.

bri&an



It’s... Pompbak Repair Man!
D e  s o c ia le  s e c to r  v e r lie s t  h a a r  te c h n is c h e  d ie n s t

Tot vorig jaar had de Dienst Studentenvoorzieningen, ook wel de 
sociale sector geheten, haar eigen technische dienst voor het uitvoeren 
van werken en herstellingen. Maar in januari werd deze technische 
dienst uit de sociale sector gehaald, en overgeheveld naar de dienst 
Gebouwen, Beheer en Onderhoud (GBO), de centrale dienst die instaat 
voor de infrastructuur van de hele universiteit. Een saai fait-divers, zo 
lijkt het, ware het niet dat deze overheveling niet overal onopgemerkt
bleef.

De Dienst Studentenvoorzieningen 
omvat de meeste sociale voorzieningen voor 
studenten, waaronder de studentenrestau-
rants en de dienst maaltijdvoorzieningen, 
de studentenhomes, de huisvestingsdienst, 
de sociale dienst voor studenten, de dienst 
studentenactiviteiten, en het kinder-
dagverblijf van de RUG. Omdat herstel-
lingswerken in verschillende van deze 
afdelingen erg dringend en belangrijk 
kunnen zijn, kreeg de Dienst Studenten-
voorzieningen haar eigen technische ploeg. 
Begin dit jaar echter werd deze technische 
dienst overgeheveld van de Dienst 
Studentenvoorzieningen naar het GBO.

De overheveling gebeurde volgens 
logistiek beheerder Diederik Mangeleer 
vanuit het oogpunt van efficiëntie: door de 
inschakeling in een groter geheel zullen de 
onderhoudswerken in de gebouwen, ook in 
deze van de sociale voorzieningen voor 
studenten, door meer gespecialiseerd 
personeel kunnen uitgevoerd worden en 
centraal kunnen worden gecoördineerd door 
het GBO. Daarnaast kan men, door alle 
werken aan de Universiteit te centraliseren, 
een beter overzicht krijgen van de 
infrastructuurproblemen aan de unief.

Dure uren

De overheveling zorgde in ieder 
geval voor een verbetering, aldus Carla 
Verhaegen, personeelscoördinator van de 
Dienst Studentenvoorzieningen. “Belang-
rijke herstellingen en aanpassingen worden 
nu veel gemakkelijker uitgevoerd, en het 
GBO werkt redelijk snel.” Dat beaamt ook 
Louis-Philippe Van Cauwenberge, 
beheerder van de Dienst Studenten-
activiteiten (DSA): “Wij hebben begin 
januari een waslijst van aanvragen voor 
herstellingen en infrastructuurwerken aan 
het studentenhuis De Brug binnengeleverd; 
zaken die we sinds maart vorig jaar reeds 
aan de technische dienst van de sociale 
sector hadden aangevraagd. Sindsdien 
komen de mensen van het GBO hier 
regelmatig over de vloer, en hebben ze 
reeds heel wat punten van onze waslijst 
uitgevoerd. Maar toch,” zo voegt hij eraan 
toe, “toch werkt het GBO niet altijd zo snel.

Ik heb op 3 februari een herinneringsmail 
gestuurd voor de aansluiting van twee 
telefoons; de kabels liggen er al, ze moeten 
enkel een nummer toekennen. Tot op heden 
(19 februari, nvdr) is dat nog niet gebeurd. 
Op 5 februari heb ik een herinnering 
gestuurd voorde werken in het serverlokaal, 
waar de student-server staat. Tot op heden 
nog geen reactie.”

In home Fabiola kunnen ze ervan | 
meespreken. Onder normale omstandig-
heden hebben de studenten die in home 
Fabiola wonen twee liften terbeschikking. 
Maar sinds begin januari is één van de 
twee liften afgesloten wegens werken, 
terwijl de andere lift regelmatig blokkeert. 
“Soms zelfs twee of drie maal per dag,” : 
aldus een misnoegde homebewoner.

Het is natuurlijk niet aangenaam 
als je zeven verdiepingen met de trap 
moet doen, maar ach, zo doe je tenminste 
nog iets aan je conditie. Problematischer 
wordt het voor rolstoelgebruikers: zij 
kunnen niet zomaar de trap afhobbelen, 
en zijn dus afhankelijk van een lift die 
werkt. In home Fabiola wonen drie 
rolstoelgebruikers, allen op de eerste 
verdieping. Wanneer beide liften weer 
eens onbruikbaar zijn, moeten zij de 
trappen op en af gedragen worden. De 
hemel verhoede dat er brand zou 
uitbreken...

Liftendans

De liften in home Fabiola zijn oud 
en aan vervanging toe. Vandaar dat één 
van beide liften sinds januari is afgesloten. 
Eddy Liebrecht, van de Dienst Ge-

De overheveling naar het GBO 
bracht niet alleen aangename gevolgen met 
zich mee. Van Cauwenberge: “Vroeger 
moest de DSA enkel de materialen betalen, 
nu moeten we ook de werkuren van het 
GBO-personeel betalen. Op de begroting 
van de DSA is het geraamde budget voor 
werken weliswaar gestegen van 270.000 
BEF vorig jaar tot 550.000 BEF dit jaar, 
maar ons totaal budget is nauwelijks 
gestegen. Dit betekent dat de extra 330.000 
BEF voor werken voor een groot deel van 
andere posten wordt afgetrokken. Voor 
telefonie bijvoorbeeld werd vorig jaar nog 
150.000 BEF begroot, dit jaar slechts40.000 
BEF”

In een eerste reactie spreekt Carla 
Verhaegen dit tegen: “Louis-Philippe heeft 
een extra budget gekregen om de mensen 
van het GBO uit te betalen. Natuurlijk, als

bouwen, Beheer en Onderhoud (GBO), 
verklaart: “We kunnen bezwaarlijk beide 
liften tegelijk vervangen, daarom ver-
vangen we nu eerst de ene, en in een 
tweede fase de andere. Tegen begin maart 
zou de eerste nieuwe lift geïnstalleerd 
moeten zijn, daarna beginnen we aan de 
tweede. Tegen de blokperiode zouden de 
werken af moeten zijn.”

Maar waarom slaagt men er niet in 
de tweede, oude, lift nog enkele maanden 
behoorlijk te laten werken? Liebreeht: 
“De elektrische schakelkast van die lift 
zorgt voor veel problemen. Het grote 
probleem is dat de twee liften eenzelfde 
machinekamer hebben, en eenzelfde 
schakelkast met duplexwerking. Dit 
bemoeilijkt natuurlijk de installatie van 
een nieuwe lift: we hebben eerst een en 
ander moeten aanpassen. Om die tech-
nische redenen, en om niet in de weg te 
lopen van de firma die de nieuwe lift 
installeert, neemt defirmadie tevoren het 
onderhoud vande lift verzorgde nietlanger 
de verantwoordelijkheid voor de liften in 
de Fabiola. Dus moet de nieuwe firma 
gedurende deze overgangsmaanden ook 
nog het onderhoud van de oude lift 
verzorgen.”

MDG

De lift is kapot
Het zal je  maar overkomen: je  zit in een rolstoel, en je  komt *s 

nachts thuis van een avondje u it Aangezien je  de volgende dag vroeg 
les hebt, wil je  zo snel mogelijk in je  nest liggen. Maar, o verdomde 
noodlot! De lift, die je  naarjouw verdieping moet brengen, blijkt weer 
kapot, en je  staat daar mooi te schilderen!



hij nu herstellingen aan vraagt die we bij het 
opstellen van de begroting niet hadden 
voorzien, dan kost het hem wel meer.” 
Wanneer we mevrouw Verhaegen echter 
de concrete cijfers voorleggen die Van 
Cauwenberge ons had gegeven, nuanceert 
ze haar standpunt: “Het is zo dat de Dienst 
Studentenvoorzieningen vroeger een 
centraal budget had om de technische ploeg 
te betalen. Dit jaar is dat budget verdeeld 
over onze verschillende afdelingen, opdat 
ze zelf de werkuren van het GBO kunnen 
betalen. Het spreekt voor zich dat de resto’ s 
en de homes een groter deel van die pot 
krijgen dan de DSA. Wat die cijfers over 
telefonie en dergelijke betreft, kan u gelijk 
hebben. Maar voor het waarom daarvan 
moet u bij de financiële coördinator Guido 
Martens zijn, daarover kan ik u niet helpen.” 
Helaas konden wij meneer Martens niet 
meer bereiken voor het ter perse gaan.

Een lamp vervangen

Ook op de homes voelt men duidelijk 
de verschillen nu het GBO alle reparaties 
uitvoert. Een aantal grote herstellings-
werken, die reeds jaren op zich lieten 
wachten, worden nu eindelijk uitgevoerd; 
zo is men in home Vermeylen dan toch 
begonnen aan de herstellingen van de 
douches.

Maar wie zijn oor te luister legt bij de 
homestudenten, krijgt niet altijd positieve 
opmerkingen te horen. Bij kleinere 
problemen en herstellingswerken duurt het 
sinds januari veel langer voor men iemand 
van het GBO over de vloer krijgt. Het gaat 
meestal om zaken die geen specialist 
vereisen. Tot vorig jaar had elke studenten-
home haar eigen huisbewaarder, die instond 
voor alle herstellingsaanvragen van de 
homebewoners. De huisbewaarder kon 
verscheidene malen per dag de brievenbus 
lichten, waar de homebewoners hun 
aanvraagformulieren in deponeren, en 
kleine herstellingswerken meteen uitvoeren.

In januari echter werden de huis-
bewaarders, samen met de rest van de 
technische dienst van de sociale sector, 
overgeheveld naar het GBO, waar ze nu als 
werknemer in dienst zijn. Dit betekent dat 
zij de hele dag op pad zijn. Hun taak als 
huisbewaarder kunnen zij enkel nog ‘s 
avonds uitoefenen; de herstellings-
aanvragen worden dus minder frequent 
opgehaald.

Bovendien mogen de huisbewaar-
ders nu niet meer op eigen initiatief kleine 
herstellingen uitvoeren. Alles moet eerst 
door de administratieve mallemolen naar 
het GBO worden doorgestuurd, dat 
vervolgens één van haar personeelsleden 
naar de home zendt. Voorheen konden de 
huisbewaarders direct nadat zij een 
herstellingsaanvraag vooreen kapotte lamp 
hadden gekregen, een nieuwe lamp 
indraaien, of de studenten konden gewoon 
aan het schoonmaakpersoneel een nieuwe 
lamp vragen om deze zelf te vervangen. In

januari echter mochten de homes geen 
lampen meer in voorraad hebben, omdat de 
aanvraag door het GBO moest worden 
behandeld.

Rita Poppe, coördinator van de 
Huisvestingsdienst, bevestigt dat de 
overheveling van de technische dienst naar 
het GBO heel wat extra administratie met 
zich meebrengt. De herstellingsaanvragen 
worden nu eerst verzameld per home door 
de huisbewaarders, deze verzenden de 
aanvragen dan naar de huisvestingsdienst, 
waar Rita Poppe ze iedere dag moet 
doorsturen naar het GBO, die dan de 
aanvraag doörspeelt aan haar eigen 
werknemers. “Maar,” aldus Rita Poppe, 
“wij hebben inmiddels verkregen dat de 
homes terug een eigen voorraad lampen 
mogen hebben, opdat de studenten zelf hun 
lampen kunnen vervangen. Want geef toe, 
de kosten lopen wel erg hoog op wanneer 
een technisch personeelslid betaald moet 
worden voor zulk een kleinigheid.”

Red tape

Dat alles nu met meer administratieve 
rompslomp gepaard gaat, bevestigt ook 
Louis-Philippe V an Cauwenberghe. “Ik heb 
inmiddels bijna tien verschillende versies 
van aanvraagformulieren voor herstellingen 
gekregen,” aldus Van Cauwenberghe. “En 
weet je wat ik ook jammer vindt? Dat het 
GBO niet één contactpersoon heeft, maar 
dat we met alle afzonderlijke secties van 
het GBO moeten praten. Wanneer ik in het 
studentenhuis De Brug een lokaal wil laten 
renoveren, krijg ik niet één schatting van 
het daaraan verbonden prijskaartje, maar 
moet ik de afdeling schilderwerken, de 
afdeling sanitair, de afdeling schrijnwerken, 
de afdeling elektriciteit, enz. allemaal 
afzonderlijk om een raming vragen.”

MDG

Lange Violettestraat
E e n  V r o m e  V o lk s o v e r le v e r in g ?

In 1812 luidt de naamgeving voor 
een toentertijd grote winkelstraat in het 

i verlengde van de Brabantdam, ‘Violette-
straat’. Nu kennen we deze straat als de 
Lange Violettestraat, een naam die (door 
zijn lyrische welluidendheid?) altijd tot mijn 
verbeelding sprak.

Eigenlijk dateert deze naam van de 
15* eeuw. De etymologie ervan werd vaak 
betwist; sommigen beweerden dat de 
benaming te maken had met een gebouw 
dat zo zou zijn geheten; anderen maakten er

zich van af met de uitleg ‘straat met een 
bloemennaam’. Wanneer we nu deze laatste 
denkpiste volgen, kan worden opgemerkt 
dat de Recollettenlei vroeger Violettenlei 
heette, en dat beide straten langs een klooster 
lopen (de lange Violettestraat langsheen 
het klein begijnhof, en de Violettelei langs 
het St-Agneteklooster) en daardoor ook 
langs een begraafplaats.

Daaruit volgt dan weereen poëtische 
verklaring voor de straatnaam, die een nogal 
stadslegendarisch karakter heeft, en daarom

hier een plaatsje krijgt. De volks-
overlevering vertelt immers dat het 
‘vroeger’ de gewoonte was om gebroken 
heiligenbeeldjes te begraven en met 
bloempjes (viooltjes?) te beplanten, zodat 
de achteloze voorbijganger toch enige piëteit 
zou vertonen en de ‘begraafplaats’ niet 
zomaar zouden vertrappelen. Als dit gebruik 
daadwerkelijk in onze middeleeuwen 
bestond, ligt daarin misschien de verklaring 
voor de straatnaam.

K7



Subject: Re: vragen i.v.m. 
_______ RUGnet_________

Tb; s c h a m p e r@ s tu d e n t.ru g .a c .b e

De fanatieke lezers van deze rubriek zullen zich a f  vragen wat een 
interview op deze pagina komt doen. Vrees niet, beste fundamentalisten, 
w ij surf en nog steeds verder. Maar omdat we zonder de computer-
infrastructuur van de RUG niets zouden zijn, vonden wij het belangrijk 
te onderzoeken waaraan we ons in de komende jaren kunnen verwachten. 
Wij stuurden onze vragen richting Geert.DeSoete@rug.ac.be, directeur 
van het Academisch Rekencentrum (ARC) en kregen prompt antwoord.

Schamper: Wat zijn de belang-
rijkste krachtlijnen voor de toe-
kom stige uitbreidingen van het 
RUGnet ?

Geert De Soete: ‘Ten eerste, in 
gebruikname van een snelle glasvezel 
backbone. Sinds januari 1998 zijn de meeste 
campussen van de RUG aangesloten op de 
nieuwe glasvezelbackbone. De hoofd-
verbinding van deze backbone (de 
verbinding rectoraat - Sterre) heeft een 
bandbreedte van 1 gigabit per seconde. De 
overige campussen worden op de knoop 
van het rectoraat of de knoop van de Sterre 
aangesloten middels een verbinding van 
100 megabit per seconde of 10 megabit per 
seconde voor de kleine sites. In de komende 
maanden zullen ook de campus Ardoyen en 
het INW op deze nieuwe glasvezel- 
ruggengraat aangesloten worden.

Ten tweede, het voorzien -van 
redudantie in de ruggengraat door plaatsing 
van een bijkomende glasvezelverbinding 
tussen de campus Ardoyen en het complex 
GUSB, Dunantlaan 1 en 2. Dit voorstel zal 
in de komende weken voorgelegd worden 
aan het Bestuurscollege.

Vervolgens ook het verder bekabelen 
van de studentenhomes met UTP. Momen-
teel zijn reeds alle kamers van de homes 
Astrid en Heymans voorzien van een een 
UTP-aansluiting. Tijdens de zomermaanden 
van 1998 zullen ook de 475 kamers van de 
home Vermeylen bekabeld worden en 
aangesloten worden op het netwerk.

Voorts komt er nog een sterke 
toename van het aantal dial-in lijnen, (nvdr 
zo kan u van thuis o f op kot met her RUGnet 
verbinden)."

Schamper: De universiteit kampt 
soms met een overbelasting van de 
computerinfrastructuur. Zouden 
langere openingsuren van de com- 
puterklassen hierin een oplossing 
kunnen bieden?

De Soete: “Elke faculteit beschikt 
momenteel over een facultair PC-knoop- 
punt. Sommige faculteiten beschikken reeds 
over meerdere knooppunten. Daarnaast

beschikt het ARC over een gebruikerszaal. 
Het ARC staat in voor het technisch beheer 
van de facultaire knooppunten en van de 
gebruikerszaal. Het openhouden van de 
knooppunten valt onder de verant-
woordelijkheid van de faculteiten. Het 
openhouden van de gebruikerszaal van het 
ARC gebeurt door het ARC. Omwille van 
de grote vraag vanwege van studenten, 
werd het aantal toestellen (zowel PC’s als 
X-terminals) in de gebruikerszaal van het 
ARC vorige zomer sterk uitgebreid. 
Daarenboven is de gebruikerzaal van het 
ARC open van maandag tot donderdag van 
8u tot 21u en op vrijdag van 8u tot 18u. 
Allicht ware het wenselijk dat ook de 
facultaire knooppunten langere openings-
uren zouden hebben. De meeste faculteiten 
kampen echter met een personeelsgebrek 
om de knooppunten te kunnen open-
houden.”

Schamper: Is er ruimte voor de 
uitbreiding van de computerklassen?

De Soete: “Dit varieert sterk van 
faculteit tot faculteit. In sommige faculteiten 
zoals de faculteit Psychologie en 
Pedagogische Wetenschappen was er geen 
ruimte om de bestaande computerklas nog 
uit te breiden. Daarom werd besloten het 
knooppunt te verhuizen naar een andere 
lokaal teneinde het aantal werkposten te 
verdubbelen. Dit j aar zal dit ook gebeuren 
in de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. In 
andere faculteiten, zoals bijv. de faculteit 
Farmaceutische Wetenschappen, is er nog 
voldoende ruimte in de computerklas om 
het aantal werkposten uit te breiden.”

Schamper: Sommige studenten 
gebruiken de netwerkinfrastructuur 
ook voor recreatieve doeleinden. Hoe 
staat u daar tegenover?

De Soete: “In principe is het netwerk 
daar niet voor bedoeld. Vandaar dat in de 
‘Regels voor het goed gebruik van RUGnet 
en van de computers beheerd door het 
ARC ’ staat dat extensief gebruik van 
RUGnet voor persoonlijke of recreatieve 
doeleinden niet toegestaan is.”

De laatste jaren zijn er vanuit de 
studentengemeenschap uit verschil-
lende initiatieven rond internet, 
bijvoorbeeld Zeus, de Werkgroep 
Informatica. Hoe staat u tegenover 
dergelijke initiatieven?

De Soete: “Ik ben onvoldoende op 
de hoogte van de huidige initiatieven om 
daar een mening te kunnen over geven. Feit 
is dat in het verleden deze initiatieven niet 
allemaal even constructief waren.”

Schamper: Hoe staat het met het 
beleid inzake veiligheid op het 
RUGnet? Welke middelen worden er 
gebruikt om misbruik te weren?

De Soete: “Zoals de meeste acade-
mische netwerken probeert RUGnet in 
principe een zo open mogelijk netwerk te 
zijn. Dit betekent dat de beveiliging 
voornamelijk gebeurt op het niveau van de 
servers eerder dan op het niveau van het 
netwerk. Een dergelijke benadering is 
evenwel slechts mogelijk als de gebruikers 
een aantal regels naleven. Wanneer 
duidelijke inbreuken daartegen vastgesteld 
worden, wordt ingegrepen.”

Schamper: Hoe goed is de infra-
structuur en organisatie van RUGnet 
in vergelijking met de andere Vlaamse 
universiteiten?

De Soete: “Momenteel beschikt de 
RUG over het meest performante netwerk 
van alle Vlaamse universiteiten. De RUG 
was ook een van de universiteiten ter wereld 
met een gigabit backbone!”

Schamper: Wat is uw visie op lange 
termijn over RUGnet? Wat wordt er 
belangrijk, wat is misschien over-
roepen?

De Soete: “Momenteel beschikt de 
RUG over een zeer snel intercampus- 
netwerk. Waar het nog mank loopt is de 
verbinding met het Internet. De uitdaging 
voor de toekomst zal erin bestaan een snelle, 
betrouwbare en betaalbare Internet- 
connectiviteit te garanderen. De federale 
overheid die momenteel de aansluiting van 
de Vlaamse universiteiten via BELNET op 
het Internet financiert, heeft reeds laten 
weten dat de universiteiten vanaf volgend 
jaar zullen moeten betalen voor deze 
verbinding! Voor de RUG kan dit een bedrag 
van 8 tot 16 miljoen BEF per jaar 
betekenen!”

MaK



Dromen om te onthouden
O v e r  d e  R E M  in  o n z e  w ild s te  n a c h te n

II Studenten kennen bij uitstek een hectisch nachtelijk leven met 
onregelm atige  dag in delin gen , om gekeerde dag-nachtritm es, 
doorgestoken nachtjes o f aaneengeslapen dagen. Slapen is nochtans al 
net zo cruciaal als studeren voor wie wil slagen. Tijdens het slapen treden 
namelijk episodes op waarbij de hersenen even sterk functioneren als in 
wakkere toestand en waarbij informatie actief zou worden opgeslagen.
Deze episodes zijn de droomfases en krijgen de term REM-slaap mee.
Waarom dromen we en wat betekenen onze dromen ? Dromers -net zo 
goed als neurofysiologen en psychologen- tasten in het duister.

De REM- (Rapid Eye Movement)- 
slaap werd in 1952 ontdekt door de toen 
dertigjarige assistent van Prof. Kleitman 
(U niversiteit van Chicago), Eugene 
Aserinsky. Voor het eerst werden in de 
oogspieren van slapende proefpersonen 
inderdaad voortdurende spanningswij-
zigingen waargenomen, alsof die proef-
personen doorlopend heen en weer blikten. 
Werden zij in deze fase gewekt, dan 
noteerden de onderzoekers vrijwel steeds 
levendige droomverslagen. De REM-fase 
is nochtans niet de enige droomfase van de 
slaap, ook tijdens niet-REM-episodes wordt 
gedroomd. REM-droomverhalen zijn echter 
levendiger, vreemder, com plexer en 
emotioneler gekleurd dan niet-REM- 
droomverslagen, die realistischer en 
rationeler zijn.

Een slaapnacht bestaat eigenlijk uit 
een aantal cycli van 90 è 100 minuten. 
Tijdens de eerste cyclus doorloopt de niet- 
REM-slaap eerst vier stadia (sluimer, lichte, 
matig diepe en zeer diepe slaap). Deze niet- 
REM-periode duurt circa 90 minuten en 
wordt gevolgd door een REM-fase van 10 
minuten. De tweede en derde REM-fasen 
volgen sneller op de voorafgaande niet- 
REM, maar duren zelf langer. De vierde (en 
meestal laatste) REM-episode duurt tot 30 
minuten; tijdens deze finale ontwaken we.

Wat is er nu zo bijzonder aan REM? 
Een eenduidige verklaring bestaat er niet, 
wel een aantal hypothesen.

Het elektro-encefalogram (het EEG) 
toont dat de hersenen tijdens de REM-slaap 
al net zo actief zijn als in wakkere toestand. 
Het verschil tussen beide toestanden ligt in 
de oorsprong van de verwerkte informatie. 
In wakkere toestand is die afkomstig van 
externe -voornamelijk visuele- prikkels, die 
door de zintuigen worden opgevangen. 
Tijdens de REM-slaap treedt eveneens 
prikkeling op van de visuele centra in de 
hersenschors (de hersenschors of cortex is 
de buitenste laag hersenweefsel, die als de 
zetel van de ‘hogere functies’ -zoals 
begrijpen en denken- wordt beschouwd). 
De prikkelstroom komt nu niet van buiten 
maar vanuit een deel van de hersenen zelf,

namelijk vanuit de hersenstam, De 
hersenstam is de structuur waarlangs het 
ruggemerg de hersenen binnendringt. Het 
is nu in de hersenen zo dat alleen die 
zenuwbanen en -verbindingen blijven 
bestaan, die vaak genoeg worden aan-
gesproken. Om minder vaak aangesproken 
routes te kunnen behouden, bestaat dan ook 
een noodzaak tot spontane repetitieve 
hersenactiviteit. Het is nu een hypothese 
dat de REM-prikkelstromen vanuit de 
hersenstam kunnen zorgen voor het behoud 
van minder gebruikte netwerken. In het 
bijzonder bij jonge kinderen zou deze functie 
cruciaal zijn en zou REM-slaap zelfs de 
uitgroei van zenuwverbindingen stimuleren. 
Een droom wordt in die context ge-
ïnterpreteerd als het toevallige ‘beste 
verhaal’ dat de hersenschors kan maken bij 
de toevallige combinatie van visuele 
prikkels, die ontstaan door de continue 
beschieting vanuit de hersenstam...

Onthouden is dromen op 
ritme

Deze hypothese strookte echter niet 
met de waarnemingen van de psychologie, 
die duiden op een ontegensprekenlijke 
correlatie tussen de bekommernissen van 
de dromer en zijn dromen; bovendien noopte 
een aantal nieuwe neurofysiologische 
gegevens de onderzoekers tot herziening 
van hun hypothese. De zenuwcellen uit de 
hersenstam initiëren immers ook een 
prikkelstroom in een andere, heel bijzondere 
structuur van de hersenen, die tussenin de 
hersenstam en de visuele centra ligt, met 
name de hippocampus. Hippocampus is het 
Oud-Griekse woord voor ‘zeepaard’, een 
diertje dat in vorm lijkt op dit hersendeel. 
De hippocampus is de hersenstructuur bij 
uitstek die als ‘zetel van het geheugen’ 
wordt beschouwd; deze structuur ontvangt 
informatie uit zintuiglijke en associatieve 
schorszones, verwerkt die informatie en 
stuurt die dan terug naar de schorszones.

Elektrische metingen in die hippo-
campus tonen nu bij REM-slaap een heel 
specifiek ontladingsritme, het zogenaamd 
theta-ritme. Dit theta-ritme treedt echter

niet enkel op tijdens REM, maar werd bij 
een aantal zoogdieren ook tijdens bepaalde 
gedragingen in wakkere toestand waar-
genomen. Telkens ging het om gedragingen, 
die heel typisch en cruciaal waren voor de 
(overleving van de) bestudeerde soort, zoals 
b.v. sluipen bij katten of snuffelen bij ratten. 
Het laatste decennium werd het moleculair 
mechanisme van ‘het geheugen’ (deels) 
ontrafeld. Neurofysiologisch betekent 
geheugen dan ‘het stabiel maken van 
verbindingen tussen zenuwbanen’; mole-
culair wordt die stabiliteit dan weer vertaald 
naar: ‘het gemak van overseinen tussen 
twee zenuwcellen’. Of nog: als je maar een 
kleine impuls nodig hebt om van één 
zenuwbaan naar een andere over te springen, 
dan is dat brugje stabiel en dan heb je een 
stukje van iets ‘onthouden’. Eén mecha-
nisme om dat brugje te stabiliseren is de ene 
zenuwcel een paar keer na elkaar op de 
andere zenuwcel te laten ‘afvuren’ (op 
gedragsniveau is het equivalent hiervan de 
strategie ‘herhalen om te onthouden’). Wel 
nu, er werd ontdekt dat de periodiciteit van 
het theta-ritme perfect overeenkomt met 
die vuringsfrequentie, die vereist is voor’ 
die stabilisering van zenuwbanen. Wanneer 
zoogdieren overdag iets cruciaals aan het 
doen zijn, zijn ze dus tegelijk alles zeer 
actief aan het ‘inprenten’. Echter, men kan 
dus eveneens vermoeden dat er ook ‘s nachts 
van alles wordt gememoriseerd.

Een laatste relevante waarneming 
binnen dit onderzoek toont dat tijdens de 
REM-slaap de theta-ritmes in verschillende 
onderdelen van de hippocampus en in de 
geassocieerde structuren van de hersen-
schors synchroon zijn met elkaar. Dit duidt 
erop dat de ontladingsritmes van de 
zenuwcellen in die zones gelijk lopen en 
waarschijnlijk met elkaar communiceren. 
Dromen in die context kan dan begrepen 
worden als het oprakelen van (dag- 
)herinneringen, het laten herafspelen van 
die scènes en het stabiel fixeren van 
informatie hieruit... Dromen om te leren 
dus.

Moraal van het verhaal? Of je 
hersenen er nu bij gaan groeien, of ze er nu 
bij gaan memoriseren, wie leuk droomt, 
leuk slaagt. Of nog: succes gegarandeerd 
voor wie alle REMmen loslaat...

Ariane B.

Verdere lectuur:
-Wilson J.: The Meaning of Dreams. 

Scientific American 1990; 11:42-48.
-Kavanau J.L.; Origin and Evolu- 

tion of Sleep. Brain Research Bulletin 1997; 
42:245-264.
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________ D e  ja c h t
Beste Roel,
Ik wil even reageren op je standpunt 

over de jacht. Ten eerste was het goed 
geschreven: je had het duidelijk over 
“subjectieve” vraagstelling en niet echt over 
de jacht zelf. Het was zeker geen verheerlij-
king van de jacht zoals ik had gevreesd.

Ten tweede: de subjectieve vraag 
omtrent de “jacht puur voor het plezier” 
komt voort uit de huidige situatie. In West- 
Europa is er niemand meer die moet jagen 
om te overleven. We beschikken over 
enorme kwekerijen en slachthuizen, 
vefwerkings- en verpakkingsbedrijven, 
keurders,... Kortom, vlees in de supermarkt 
kopen is goedkoper en gemakkelijker dan 
je dagelijkse hapje zelf te vangen of te 
schieten. Met de jacht voor het plezier 
bedoelt men dus j acht die niet noodzakelijk 
is voor het levensonderhoud. Waarschijnlijk 
wordt het geschoten wild wel geconsumeerd 
(bepaalde restaurants zetten “Waterkonijn” 
op de kaartje  weet ook wel wat dit is). Er 
is dus wel degelijk een onderscheid.

Ten derde wil ik het even hebben 
over die weidse jacht van jou. Dit illustreer 
ik aan de hand van een persoonlijk voorval: 
bij ons thuis hebben we paarden die rustig 
grazen in de wei. Tijdens het jachtseizoen 
liepen er enkele jagers in onze wei, klaar 
om te schieten (op konijnen beweerden ze). 
De wei is gelegen op 20 m van een wandel-
route: de potentiële slachtoffers waren dus 
niet enkel onze paarden, maar ook spelende 
kinderen, fietsers en wandelaars. Toen mijn 
broer aan de jagers vroeg om weg te gaan, 
werd het geweer naar hem gericht (gelukkig 
hebben we daar een foto van).

Ten vierde heb ik iets tegen het doden 
van dieren in het algemeen, maar ik vind 
het wel consequent om alleen iets te eten 
dat je zelf gedood hebt. Zo ben je je altijd 
bewust van het slachtproces. Voorwaarde 
is wel dat de jacht eerlijk verloopt, en dat is 
tegenwoordig niet meer het geval.

Lies De Nijs 
le  lic. Archeologie

________A lc o h o l
Beste vrienden,

Leuk artikel over alcohol (In bad 
met Archimedes, Schamper 19/1/98). 
Alleen: waar heb ik dat nog gelezen? Mijns 
inziens hebben jullie een vakkundige 
collage gemaakt van de interviews met Dr. 
Jos over alcohol in GO Student (april ’97) 
en in de GUIDO Stads gids 97-98, aangevuld 
met nog wat gegevens uit ‘Student en 
Gezond’. Het doet me genoegen vast te 
stellen dat jullie op deze manier het Woord 
van onze Lijfarts helpen verspreiden, maar 
dat had dan wel even in jullie bronnenlijst 
tot uiting mogen komen. The U-Shaped 
Curve ? The French Paradox? Je maakt mij 
niet wijs dat jullie die gespecialiseerde 
artikelen zijn gaan raadplegen in de 
vakbladen, temeer daar Dr. Jos die lastige 
materie in zijn onverbloemde stijl zo 
kristalhelder heeft toegelicht. Hij laat 
trouwens weten dat de ene theorie in jullie 
artikel die niet van hem gepikt is, namelijk 
het betoog waaruit zou blijken dat hetzelfde 
aantal pinten hetzelfde promille geeft bij 
iedereen, fout is. “Die snotneus spreekt 
zichzelf tegen,” grijnst de dokter, “Eerst

zegt hij dat het percentage alcohol per liter 
bloed verschilt bij dikzakken, magere latten, 
vrouwen, mannen en Aziaten, en daarna 
komt hij beweren dat het promille per pint 
bij iedereen gelijk is. Leg die snotaap even 
uit dat het verschil tussen promille en percent 
enkel zit in de plaatsing van de komma.” 
Einde citaat.

Sans rancune, vrienden, maar toch 
nog even dit. In Science 279 van 23 januari 
staat een stuk over een Poolse professor die 
een kankerstudie letterlijk gekopieerd heeft 
van een ouder artikel. Het plagiaat verscheen 
in 1991 in een vakblad en werd nu pas 
ontdekt dankzij het Internet. Er wordt 
sindsdien zwaar gespeurd naar overschrij- 
verij in wetenschappelijke publicaties, dus 
wees in het vervolg dubbel voorzichtig.

Herbert De Paepe 
Eindredacteur GO Student en 

GUIDO Stadsgids

Bron: Marshall, Scientific Mis- 
conduct. Medline searches turn up cases of 
suspected plagiarism, Science, jan. 1998

Ik heb inderdaad de boven-
vermelde bronnen gebruikt zonder te 
vermelden, waarvoor mijn oprechte 
spijt en verontschuldigingen. In het 
vervolg zal zoiets dan ook niet meer 
voorkomen. De theorie dat hetpromille 
per pint bij iedereen gelijk is (uit 
(Student en gezond’) moet waar-
schijnlijk heel ruim worden opgevat, 
in die zin dat men hier verschillen 
bedoelt die niet zo verschrikkelijk groot 
zijn - een (beduidend) verschil is 
immers een rekbaar begrip.

DDW
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Blaas mijn zak op
M a c e d o n is c h e  b ra s s b a n d  e n  K is s  M y  J a z z

In het kader van Vooruit Geluid zal op 5 maart de balzaal opnieuw 
muzikaal opgeblazen worden. Verantwoordelijk hiervoor is het Antwerpse 
collectief Kiss My Jazz die haar nieuwe CD ‘the lost soul convention ’ zal 
komen voorstellen. De zaal zal tegen dan reeds in vuur en vlam staan 
door de bombastische en schelle tonen van de Macedonische zigeuner- 
brass band Koéani Orkestar. Zij spelen ter vervanging van het voorziene 
A Group, dat met andere woorden NIET van de partij zal zijn.

Kiss My Jazz is zo één van die 
typische groepen die iedereen wel kent van 
naam, maar waarvan niemand weet wat zij 
precies doen. Daar is ook een logische 
verklaring voor. Kiss My Jazz dankt zijn 
naambekendheid voor een groot deel aan 
het feit dat dit collectief draait rond Rudy 
Trouvé. U weet wel, die jongen die in een 
ver verleden ooit nog bij een bekend 
Belgisch groepje speelde, dat inmiddels al 
twee keer op TAV stond. En ik bedoel 
uiteraard niet Channel Zero.

De reden waarom veel mensen niet 
weten waar deze groep mee bezig is ligt al 
evenzeer voor de hand. De muziek die 
gebracht wordt is mede door de frequent 
wisselende bezetting zeer divers. Bovendien 
bestaat er geen term of genre waar de groep 
onder te plaatsen valt. Het is bijgevolg ook 
niet zo simpel om Kiss My Jazz te 
beschrijven. Aanwezige elementen zijn 
steevast ontregelde gitaarrock, jazz en uit 
de hand gelopen improvisaties. Naast de 
klassieke rockinstrumenten (gitaar-bas- 
drum) wordt er ook op sax en trompet 
gespeeld.

De Koéani Orkestar Gypsy Brass 
Band staat volgens de Vooruit voor een 
‘intense feestvreugde in het kwadraat’. De 
tienkoppige bemanning van deze band staat 
onder leiding van ene Naat Veliov die

naast de trompet ook veelal de arrangemen-
ten voor zijn rekening neemt. En deze zijn 
volgens kenners zeer sterk en origineel te 
noemen. Zigeunermuzikanten bezitten 
namelijk als enigen de kunst om de 
traditionele muziek uit hun land van 
oorsprong, die zij als geen ander onder de 
knie hebben, te vermengen met invloeden 
die zij door het vele rondtrekken hebben 
leren kennen. In dit geval is er sprake van

zowel Griekse, Servische, Bulgaarse, 
Turkse als Albanese invloeden.

Dit wordt dan allemaal gekoppeld 
aan hun Macedonische afkomst en basis-
invloed. Het feit dat Macedonië op zich al 
een mengeling van volkeren en culturen is, 
maakt het alleen nog boeiender. De ritmes 
die gebruikt worden zijn gebaseerd op de 
traditionele dansen uit dat land. De band 
rond Naat Veliov wordt gevormd met als 
bezetting o.m. trompetten, klarinetten, 
saxofoons, baritons, een tuba, een accordeon 
en een basdrum. '

Voor meer info en tickets kan je in de 
Vooruit terecht op het nummer 09/ 
267.28.28. Kaarten voor dit dubbelconcert 
op donderdag 5 maart kosten 300 ü 400 
frank.

De Buurman

Kiss My Jazz: een bende ontregeld ongeregeld.

X-plosion’s DJ-contro!!ed movies
W e g e n s  o n g e k e n d  s u c c e s  v e r le n g d

De vzw X-plosion is een jonge 
organisatie, die zich sinds 1995, behalve 
met woordspelletjes, ook bezighoudt met 
multi-mediaprojecten. Zij bedachten een 
nieuwe vorm van film beleving, het 
zogenaamde ‘dj controüed film concept’. 
De bedoeling hiervan is naar eigen zeggen 
tweeërlei. Enerzijds krijgt een breed publiek 
de kans om kennis te maken met een aantal 
zeer waardevolle cultfilms. Anderzijds moet 
het vooroordeel dat hedendaagse elek-
tronische muziek emotieloos en leeg zou 
zijn, uit de wereld geholpen worden. Om
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dat te bewijzen worden de sfeer en emotie 
uit de film vertolkt en zelfs versterkt door 
deze muziek.

Concreet wordt er dus een nieuwe 
definitie gegeven aan het woord ‘sound-
track’. De complete film in kwestie wordt 
voorzien van een hedendaags muzikaal 
kleedje waarbij een DJ een greep doet uit 
het aanbod van ambient, dub, trippy hop, 
techno en drum’N’bass. Op die manier 
ontstaat een ‘geluidscollage’ die de sfeer en 
het verhaal zou versterken. Het is in geen

geval de bedoeling om bij elke scène een 
passend geluidje te vinden.

Passeerden onder meer reeds de 
revue: Metropolis, Koyaanisqatsi, Atlantis 
en 2001 A Space Odyssey. Op 11 maart is 
het de beurt aan de Duitse klassieker ‘Das 
Boot’ van Wolfgang Petersen. De set vindt 
plaats in de Democrazy. De drum’N’bass 
zal er inslaan als torpedo’s.

De Buurman



In de kast met Lucas
V a d e r s  e n  Z o n e n 'e n  ’

Lucas Vandervost, regisseur van toneelgroep ‘De Tijd’, duikt op twee 
maart in de kast van Vooruit Zo laat Vooruit het publiek op een andere 
wijze kennismaken met enkele theatermakers. Vandervost plunderde 
zijn persoonlijke bibliotheek en leest samen met enkele vrienden vooruit 
zijn favoriete literatuur. Vandervost gaat door met het enige wat hij wil 
doen: timmeren aan zijn persoonlijke vorm van theater. Niet uit noodzaak 
maar als een bewuste keuze voorde manier waarop hij esthetiek vorm wil 
geven in het theater. Wie een andere stijl wil zien, moet elders zoeken. 
Schamper sprak met hem over zijn twee jongste producties Vaders en 
Zonen en Noorderlicht, net voor ze in première gaan.

Is het geheugen er om wat je wil 
onthouden te stapelen of is het geheugen 
er nu net om watje niet wil onthouden te 
elimineren.

Schamper: Verwijst de ene titel, 
Vaders en Zonen, naar het gelijk-
namige toneelstuk van Toergenjev?

Lucas Vandervost: “Nee, het heeft 
met Toergenjev niets te maken. Vaders en 
Zonen heeft vooral te maken met het feit dat 
ik een vader ben, en ook een zoon. Mijn 
vader stierf 8 jaar geleden en ik wou al lang 
iets maken over mijn vader. Maar al gauw 
vond ik dat een te groot privé-gevoel. Ik 
hoef daar geen voorstelling over te maken.... 
Ik wou ook al lang een stuk maken over het 
bewustzijn van de werkelijkheid, de 
werkelijkheid van een ik-figuur. Ik heb er 
twee andere mensen bij gehaald Dirk Buyse 
en Wim Van Der Grijn, die allebei vader 
en zoon zijn. Vrij 
snel al wou ik het 
combineren met 
Noorderlichtt.lk 
heb dan aan Paul 
Pourveur de op-
dracht gegeven
een voorstelling te schrijven, met als 
uitgangspunt de werkelijkheid van de 
wereld tegenover de werkelijkheid van de 
ik-figuur. En dat is de start geweest. De 
werkelijkheid is voor mij het kernwoord 
van de twee voorstellingen. Hoe ga je met 
die werkelijkheid om? Bestaat er een 
w erkelijkheid? O f zijn er meerdere 
werkelijkheden? Daarom heeft Pourveur 
ook de Solvay-conferentie (1927) als 
startpunt genomen....Dat is een heel 
belangrijke periode. Daar gaat onze 
voorstelling nu niet over, maar die periode 
dient wel als achtergrond. Het kubisme 
onstaat in die tijd. In de literatuur ontstaan 
er stromingen die een andere structuur, 
andere verhoudingen zoeken. Ook Weber, 
en heel die Weense school, begonnen al 
met een andere werkelijkheid. WO I is daar 
een beetje de trieste metafoor van, omdat 
die oorlog gevoerd werd op een 19de eeu wse 
manier, volgens de strategieën van 
Napoleon, maar wel met moderne wapens. 
Het is een fiasco geworden. Het is een

beetje een spil moment naar een ander besef 
...Ik heb jaren geleden De Fantasten uit 
1922 geënsceneerd. Toen ging het daar ook 
over.”

“We kunnen vandaag niet 
meer denken zoals 5(Tjaar 

geleden”

Schamper: Denk je  dan dat de 
wereld weer even verder kan met die 
nieuwe werkelijkheid?

Vandervost: ”Nee, het wordt moei- 
lijker en moeilijker. Het gaat alsmaar verder.

Alles verandert ontdenken, bijv. de 
snelheid van het le ven verandert en daardoor 

evolueert het denken 
weer. We kunnen 
vandaag de dag de 
wereld niet meer be-
grijpen zoals we dat 
vijftig jaar geleden 
deden. Paul zoekt 

eigenlijk voor zichzelf een tussenweg tussen 
die twee extreme manieren van denken.
Alleen is de ordening nu zo groot geworden 
dat er terug chaos ontstaat. Alles wordt 
korter en korter, en gestapelder en 
gestapelder zodanig dat we terug in de 
chaos zitten. We kunnen vandaag niet meer 
denken zoals 50 j aar geleden. Ik denk dat de 
mensen zich daar zonder te weten aan 
a a n p a s s e n .
Iedereen zal het
altijd ontkennen Ik wou ook al lang een stuk maken
natuurlijk. Pas op, 0Ver het bewustzijn van de werkelijkheid,
tegelijkertijd ben (je werkelijkheid van een ik-figuur. 
ik nog altijd een 
geschiedenisfreak.
Ik wil verbanden leggen. Ik kan daar niet 
buiten. Paul zegt: “Hoe kan ik Sarajevo in 
godsnaam nu nog verstaan?” Ik verbind het 
nog altijd met de grootheidswaanzin van 
het keizerrijk Oostenrijk. Dat legt natuurlijk 
de manier van oorlog voeren niet uit of de 
manier van denken van die mensen. Hun 
werkelijkheid kunnen we absoluut niet

begrijpen, maar ik heb het nodig om op 
zoek te gaan naar een reden. Ook al vind ik 
ze niet, de zoektocht blijft zeer belangrijk.”

Schamper: Pleit je  er dan voor om 
geschiedenis te bestuderen van op een 
zekere afstand?

Vandervost: “Het vreemde is dat de 
geschiedenis geschreven en vaak her-
schreven is. Zoals het belangrijk is dat een 
klassieker om de zoveel jaar opnieuw 
vertaald wordt. En zo moet geschiedenis 
elke keer weer opnieuw geschreven worden. 
Het gaat hem om een blijven herschrijven. 
Elke keer weer opnieuw.

Schamper: “Leg je  dan de link 
met iemand zijn persoonlijk leven in 
die zin dat je  dan als mens eveneens 
rationeel afstand neemt van je  eigen 
verleden?”

Vandervost: “Dat is ook moeilijk. 
Mijn verleden wordt weer ingekleurd door 
mijn herinneringen. Vaders en Zonen gaat 
meer over hoe herinnering functioneert en 
gebruikt wordt. Is het geheugen er om wat 
je wil onthouden te stapelen of is het 
geheugen er nu net om wat je niet wil 
onthouden te elimineren. Welke start neem 
je? En in welke mate is een herinnering een 
mythe van jezelf? Vaders en Zonen is 
gebaseerd op onze eigen herinneringen, die 
we een beetje vervormd hebben om het 
theatraler te maken. Snel blijkt dat het alleen 
maar dat i s, en daar willen we de voorstelling 
ook over laten gaan. Een mensenleven is 
misschien alleen maar vier beelden uit een 
herinnering. Daarom is de voorstelling een 
gesprek tussen drie ongeïdentificeerde 
lijken.”

Schamper: Hoe is de relatie tussen 
die drie onderling? Zijn het vaders of 
zonen of allebei?

Vandervost: “Ze zijn het allebei. Er 
is niet echt een relatie tussen die drie 
onderling. Het is vrij associatief, omdat 
herinnering eveneens zo werkt. Als Wim 
aan iets denkt, al komt er maar een woord, 

een kleur of een beeld 
in, dan is er weer een 
flits om mij een andere 
herinnering te laten 
openen. Dat is de enige 
verhouding die tussen 
die drie mensen be-

staat. Het is eigen-lijk een groot sollicitatie-
gesprek naar het publiek toe. Niet zozeer 
naar identificatie van naam en geboorte-
datum, maar naar herkenning toe. Zodanig 
dat het publiek zegt: “ik herken dat”. Alleen 
maar dat. Het gekke is dat we nu in het 
werkproces de verhalen van de anderen 
altijd veel spectaculairder vinden dan onze



eigen verhalen. Ik vind de verhalen van 
Wim fantastisch, terwijl hij dan zegt: “ik 
wou dat ik jouw verhaal had”. Dan hebben 
we eens geprobeerd het om te draaien: Wim 
vertelt mijn verhalen, ik die van Dirk. Maar 
die verhalen worden daardoor niet specta-
culairder. Dus je merkt dat die verhalen ook 
op de juiste manier gezegd moeten worden, 
met de juiste dosis schaamte, die die tekst 
weer geschiedenis geeft. En dan pas wordt 
die tekst weer goed.”

Schamper: Dan zitten er ook 
elementen in als hetfeit datje als kind 
dingen totaal anders ervaart dan als 
vader? Dat je  een totaal andere 
perceptie hebt?

Vandervost: “Ja. Maar het is zeker 
geen voorstelling over het generatieconflict. 
Er komen wel conflicten voor in sommige 
verhalen, maar het gaat 
niet over het afzetten 
tegen de vader, het is 
niet: ik kijk anders dan 
mijn vader. Dat is alvast 
niet de basistoon. In die 
zin is het een voorstelling 
die voorbijgaat. Het 
begint ergens en het 
eindigt ergens. Dat is een 
risico dat we nemen, 
want we weten dat het 
publiek een dramatische 
opbouw wil. En die zal 
er ook wel zijn, maar het 
zou mooi zijn mocht het 
voorbijgaan, zoals het 
leven.

Schamper: Hoe 
heeft Paul Pourveur 
de tekst van V aders 
en Z onen geschre-
ven? Op basis van 
jullie verhalen?

V a n d e r v o s t :
“Paul heeft eerst een 
structuur gemaakt van 
hoe het geheugen werkt.
Die hebben we gebruikt 
om onze herinneringen 
op te roepen en te 
noteren. Daar zijn we 
anderhalve maand mee 
bezig geweest. Paul 
heeft daar enkel struc-
tuur in aangebracht. Hij 
is bezig met zijn eigen 
Vaders en Zonen, die 
veel meer weg gaat van 
de pri vé-sfeer. We hopen 
dat die tekst klaar is tegen 
het einde van de reeks, 
zodat we dan in een paar zalen lezingen 
kunnen houden van de nieuwe tekst.”

Schamper: Wie spelen jullie in 
Noorderlicht?

Vandervost: “Er is één weten-
schapper die deel uitmaakt van het Solvay-

congres. Hij heeft geen naam. Er worden 
wel namen genoemd van de hoofdfiguren 
uit die tijd. Het conflict lag toen tussen 
Einstein en Bohr en Heisenberg, de laatste 
twee waren de grote voorstanders van de 
quantum-theorie. Eisenstein was in die 
periode een beetje de god van de wetenschap 
en als die ja zou zeggen dan was de quantum- 
theorie op weg om populair te worden. Het 
stuk speelt zich af op de laatste avond van 
dat congres waarop men het antwoord van 
Einstein afwacht. En de wetenschapper, 
gespeeld door Dirk Buyse, is een beetje de 
go-between tussen de kamers 13, waar 
Einstein logeert, en de kamers 66 en 67, 
waar Bohr en Heisenberg logeren. Hij zit 
duidelijk op die spil tussen die twee 
werkelijkheden. Verder is er een paleo- 
antropoloog, gespeeld door Wim Van Der 
Grijn. Hij wacht in de balie van het

In welke mate is een herinnering een mythe van jezelf?

Metropool-hotel -waar de conferentie 
plaatsvindt- op een telefoontje om te kunnen 
vertrekken naar het oosten, waar hij denkt 
de eerste mens te zullen vinden. Ondertussen 
is hij verliefd geraakt op het meisje dat zijn 
eerste vrouw moet worden. Dus hij zit ook

op die scharnier tussen twee werkelijkheden. 
Zijn eerste vrouw, vindt hij die nu in het 
reële leven of vindt hij die ooit in het zand? 
Ik speel de receptionist van het hotel. Die 
man is een oorlogsveteraan uit de eerste 
wereldoorlog. Hij heeft zijn confrontatie 
met de verschillende werkelijkheden al 
achter de rug en hij is alleen nog maar in 
staat om het de klanten naar hun zin te 
maken. Om ervoor te zorgen dat het hotel 
een perfect georganiseerd wereldje is. Paul 
confronteert die drie mensen -in hun drie 
werkelijkheden- met elkaar.

Schamper: Waarom kies je  ervoor 
om zo weinig -laten we het maar 
afleiding noemen- te gebruiken?

Vandervost: “Dat is ook zo. Ik doe 
-vreemd genoeg- geen theater om op te 
vallen. Ik wil me wel laten zien maar ik wil 

toch niet opvallen. Dat 
heeft waarschijnlijk veel 
met mijn karakter te 
maken. Alles wat ik niet 
nodig heb, verdwijnt. 
O nm iddel-lijk. Ik 
probeer wel veel uit. Het 
geluid is deze keer 
muzikaler. Ik gebruik 
muziek uit die tijd. Ik 
vind niet dat muziek 
gebruikt kan worden 
alleen maar om het 
effect, om sen ti-
mentaliteit te creëeren. 
Muziek wil ik muzikaal 
gebruiken in het geheel. 
Bij Vaders en Zonen ligt 
het enigszins anders, 
omdat daar heel
w aarschijnlijk een 
aantal herinnerings- 
klanken in komen.

Schamper: Blijf 
je  ook in deze voor-
stelling streven naar 
ontroering?

V a n d e r v o s t :  
“O ntroering is het 
mooiste wat bestaat. 
Ontroering is iets ver-
staan. Dat is voor mij 
het belangrijkste. Maar 
de grens met senti-
mentaliteit is heel dun. 
Daar wil ik niet in 
t e r e c h t k o m e n .  
Ontroering heeft niets te 
maken met een krop in 
de keel. Ontroering is 
beweging en daarom 
zijn onze voorstellingen 
vaak zo statisch. Ik zoek 

de beweging ergens anders. Ik zoek de be-
weging niet in actie, terwijl de (verplaatsing 
in de ruimte op zoek is naar een plastische 
vorm voor die ontroering.

Karlien.



De man met de bloem in de mond
I k  d r o o m , m is s c h ie n

Zo luiden de titels van twee eenakters geschreven door Luigi 
Pirandello. U krijgt ze te zien in de nieuwe productie van Fils Féministes 
(Gents Universitair Toneel) in een regie van Sven Dupré.

De driekoppige universitaire theater- 
draak (Fils Féministes, kayton cie en 
Feenx) spuwt opnieuw vuur! Vuurmond is 
deze keer Fils Féministes, dat twee eenakters 
van Pirandello op rij brengt, goed voor een 
uur theater. Het stuk wordt geregisseerd 
door Sven Dupré die eerder reeds voor Fils 
Féministes ‘De Rinoceros’ van Ionesco 
(1995) en ‘Yvonne, prinses van Bour- 
gondië’ van Gombrowicz (1996) bracht.

De man met de bloem in de mond’ 
gaat over een man die terminaal ziek is (de 
bloem is de verbloeming van de huidziekte 
waaraan ie lijdt). Hij ontmoet een vrouw 
waardoor hij uiteindelijk aanvaardt dat ie 
zal sterven. Oorspronkelijk speelt het 
verhaal zich af in een café maar in het stuk 
ontmoeten ze elkaar als lifters in een auto. 
‘Ik droom, misschien brengt het relaas van

een relatie waarin de vrouw de man bedriegt. 
De man wordt hierdoor paranoïde, veel 
meer dan eigenlijk aanvaardbaar is. 
Langzaam wordt duidelijk dat het stuk 
eigenlijk de droom of nachtmerrie is van de 
vrouw.

Vanwaar de keuze voor de com-
binatie van deze eenakters? Sven Dupré: 
“De twee stukken werden los van elkaar 
geschreven maar door ze na elkaar te 
plaatsen krijg je een andere dimensie. Geen 
van de beide stukken vertelt immers alles, 
ze vullen elkaar eigenlijk aan. Het thema 
van het ene verhaal loopt verder in het 
andere. Het gaat om mensen die niet meer 
in staat zijn met elkaar te communiceren 
maar toch proberen een absolute controle te 
verwerven over eikaars leven én hun eigen 
leven. Ondanks het feit dat deze stukken in

de eerste helft van deze eeuw geschreven 
werden, vond ik ze heel typisch voor de 
manier waarop mensen met elkaar omgaan 
in onze tijd. Beide samen vormen een 
verhaal over wantrouwen en een tekort aan 
tastbare werkelijkheid. Werkelijkheid en 
schijn lopen door elkaar. Daarom hoefde ik 
nagenoeg niets aan de tekst te veranderen. 
Mijn inbreng beperkt zich tot de manier van 
brengen, de manier van tekstzegging.”

Ga kijken en speel misschien het 
volgende j aar zelf mee want Fils Féministes 
staat open voor elke student die ook eens 
zelf op de planken wil staan.

bri&an

De voorstellingen vinden plaats 
op 19, 20 en 21 m aart in het 
Burgcentrum (Burgstraat, Gent) en 
op 28 maart in het Fakkeltheater 
(Antwerpen), aanvang om 20u30. 
Reserveren op 225.25.15.

The Chairman smiles
V o o r  w ie  n ie t  a l t i jd  g r o e n  w il  la c h e n

Als je  je  blindstaart op de binnenkant van de plaatselijke cafés, breng 
dan dat zoveelste springuurtje eens nuttig door in het AMSAB-museum. 
Daar kan je  tot 27 maart genieten van authentieke propaganda in 
communistisch-socialistische stijl.

Net tegenover de Music Man (aan de 
Vooruit) vind je, na enig zoeken, het 
AMSAB-museum. Overwin enige schroom 
en druk op de bel. Het lijkt of je niet welkom 
bent, maar niets is minder waar. Eens je 
binnen bent, kan je probleemloos en 
ongestoord de tentoonstelling bekijken. Op 
verzoek krijg je zelfs een blaadje met wat 
meer uitleg (ook te vinden op Internet: 
http://www.iisg.nl/chairman). De tentoon-
stelling bestaat uit drie luiken, die samen 
goed zijn voor zo’n zestig affiches.

De oudste affiches zijn uiteraard 
afkomstig uit de voormalige Sovjet-Unie. 
Na de Russi sche Revolutie van 1917 maakte 
Lenin immers volop gebruik van posters 
om het nieuwe communistische bewind te 
promoten. Kleurrijke exemplaren (met het 
nodige rood) roepen op tot strijd, hygiëne 
en socialisme.

Midden deze eeuw kwam in China 
Mao Zedong aan de macht. In de jaren ’60 
hanteerde hij, net als zijn Russische 
collega’s, dit medium om China op het

streng-communistische pad te brengen. De 
Chinese affiches bevatten elementen uit de 
typische traditionele schil-
derkunst en het socialis- 
tisch-realisme. Geïdeali-
seerde figuren moeten het 
volk opvoeden tot goede 
staatsburgers. Elk detail 
staat in het teken van de 
staatsideologie. Deze affi-
ches vonden wij iets minder 
de moeite, precies omwille 
van de traditionele stijl.

Daartegenover staat 
een affiche met als titel 
“Christ Guerrillero”, die je 
naar Cuba. Che Guevara is 
er uiteraard “topmodel”. In 
tegenstelling tot de kritiek-
loze en opvoedende affi-
ches uit eerder genoemde 
landen, beschikten de Cu-
baanse kunstenaars over 
een grotere artistieke vrij-

heid. Dit manifesteert zich onder andere in 
de nodige kleur en humor.

De tentoonstelling is niet enkel 
toegankelijk voor rode rakkers en linkse 
meiden. Ook wie van een vleugje retro 
houdt, is hier op zijn plaats.

Karlien en Annelies.



L o lit a

Amerikaanse film  van Adrian 
Lyne, meto.a. Jeremy Irons, Domi- 
nique Swaim, Melanie Griffith

Adrian Lyne is de man die ons in 
de jaren tachtig en negentig licht verteerbare, 
van de nodige flou artistique voorziene 
soft-erotica draken voorschotelde als 9 1/2 
Weeks en Indecent Proposal. Nu waagde 
hij zich aan de verfilming van de schandaal- 
roman Lolita van Vladimir Nabokov, en 
daardoor ook beetje aan een remake van 
Kubricks gelijknamige filmklassieker.

Ondertussen is het verhaal van 
Humbert en Lolita klassiek geworden. Zoals 
Dante betoverd werd door de negenjarige 
Beatrice, en Petrarca door de twaalfjarige 
Laura, wordt de wereld van de intellectuele 
Europese professor Frans Humbert beheerst 
door zijn fascinatie voor jonge meisjes, die 
hij nymphettes noemt. Toen hij zelf nog 
een kleine faun was, beleefde hij aan de 
Ri vièra immers een sprookjesachtige idylle 
met de nymphette Anabel, die jammer 
genoeg te vroeg kwam te sterven. Wanneer 
Humbert (ondertussen in de VS) vele jaren 
later een kamer wil huren bij een weduwe, 
en daar op de vloer een wit sokje van de 
jonge dochter des huizes aantreft, is dit het 
startsein voor een dolgedraaide, paranoïde 
verhouding tussen de oudere Humbert en 
de tomboy Lolita.

Nu zijn we de eersten om commerci-
ële nitwits een tweede kans te geven, zeker 
wanneer ze het aandurven een gegeven te 
verfilmen dat wel honderd keer zo contro-
versieel en tijdloos is als het kwadraat van 
hun hele oeuvre. Maar voor het zelfde geld 
kan de op controverse beluste regisseur al-
weer een draak afleveren, en j ammer genoeg 
is dit ook hier gebeurd. Lyne slaagt er im-
mers niet in de onderhuidse zinderingen die 
het oorspronkelijke verhaal zo ambivalent 
maken, die de obsessie van de in wezen zie-
kelijke Humbert spiegelen aan een begrijpe-
lijke, fatale begeerte, naar het witte doek te 
vertalen. Hij stelt zich tevreden met het 
toepassen van zijn trade markflou artistique.

Van de acteurs echter geen kwaad 
woord. Jeremy Irons is een geslaagde incar-
natie van de binnenvetter Humbert, en debu-
tante Dominique Swain, die we kennen 
van Face/Off, is door haar jeugdigheid en 
hoog kwajongens-gehalte een geloofwaar-
digere Lolita dan de haar voorgangster Sue 
Lyons, bij wie het nymphette-imago werd 
teruggeschroefd tot het dragen van een hart- 
jesbril. Ook Melanie Griffith, wier eigen 
Lolita-dagen reeds lang vervlogen zijn, is 
op het scherm letterlijk en figuurlijk uitdruk-
kelijk aanwezig als Lolita’ s moeder. Helaas 
blijven hun prestaties boter aan de galg.

Wie deze Lolita in de Deca gemist 
heeft, kan haar nu nog gaan bekijken in de 
Sphinx om 22.30.

K7

W e lc o m e  to  

________ S a ra je v o

Am erikaans-Brits oorlogs- 
drama van Michael Winterbottom 
gebaseerd op het boek 'Natasha’s 
Story' van Michael Nicholson. Met 
Stephane Dillane, Woody Harrel- 
son, Goran Visnjic, Emira Nuser- 
vic, Marisa Tomei, en anderen.

Sarajevo 1992, dag na dag gaat de 
meute oorlogsjoumalisten op zoek naar de 
meest sensationele beelden en verhalen in 
de hoop het prime time nieuws te halen, ’s 
Avonds worden de frustraties van de dag 
weggezopen in de bar van het paradijselijke 
Holiday Inn hotel. Henderson (Stephen 
Dillane) begint zich echter vragen te stellen 
bij de kille professionele objectiviteit van 
de nieuwsgaring. Hij bijt zich vast in een 
reportagereeks die de mensonterende 
situatie van een weeshuis middenin de 
vuurlinie aanklaagt. Uiteindelijk gaat z’n 
engagement zover dat hij een van de wezen 
(Emira Nuservic) het land uitsmokkelt en 
adopteert. Henderson verliest zijn neutrali-
teit als verslaggever. Bovendien duikt ineens 
de moeder op...

Uitgangspunt van Winterbottom
(’Jude’ (1995), 'ButterflyKiss’(1996))voor 
deze film was het echt gebeurde verhaal 
van de Britse oorlogsreporter Nicholson 
die een kind uit de Bosnische hel smokkelde 
en adopteerde. De prent werd ter plaatse 
gedraaid met een aantal lokale ‘acteurs’ (o.a. 
Emira), mensen die het Bosnisch drama 
beleefden. Het resultaat is geen slaafse 
verfilming maar een geslaagde originele 
bewerking waarin hij de kijker beklijft met 
de zinloze gruwel van deze oorlog. Tevens 
is de prent een aanklacht tegen de lakse 
houding van de Westerse politici in deze 
oorlog. Het inlassen van oude nieu wsflashes 
met voorzichtige nietszeggende statements 
van ondermeer Bush, Mitterand, Major, 
Clinton, Karadzic, enz. tussen de 
schrijnende oorlogstaferelen door, mist z’n 
effect niet. Een mogelijke kritische 
bedenking is dat Winterbottom enkel de 
Bosnische slachtoffers ten tonele brengt.

Liefhebbers van cynische humor 
komen volop aan hun trekken. Een VN- 
ambtenaar die een noodkreet om hulp sust 
met de statistische vaststelling dat er 
tenminste 13 plaatsen in de wereld erger 
aan toe zijn dan het belegerde Sarajevo. En 
meer van dat.

De film raast door als een trein tot op 
het einde. Nadien even alles laten bezinken 
bij een pintje is dan ook een must. Gevoelige 
kijkers nemen best een jenevertje voor het 
kijken.

Steengoede film! (Studioscoop)

Bri&An

S tra n g e rs  o n  a  

t r a in

Amerikaanse film  uit 1951 van 
Alfred Hitchcock, met Farley 
Granger, Robert Walker, Ruth 
Roman, Leo G. Carroll, Patricia 
Hitchcock, en anderen.

Wie wil weten waar David Lynch 
zijn mosterd haalt voor hallucinerende 
suspense-projecten, type LostHighway, kan 
op 12 maart een kijkje gaan nemen in het 
Film-Plateau. Men draait er Strangers on a 
train, een van de grote werken van Alfred 
Hitchcock, en waarlijk een van de meest 
bizarre en verrassende thrillers van de 
meester. Farley Granger portretteert een 
beroemde tennisster die met het idee speelt 
zijn vrouw te vermoorden omdat ze niet 
bereid is van hem te scheiden. Op de trein 
ontmoet hij een aangename halve gare die 
hem voorstelt de moord uit te wisselen. De 
vreemdeling zal de moord van Granger 
ovememen, als Granger bereid is diens 
vader te vermoorden.

Hoewel deze merkwaardige uit-
gangspunten klinken als iets dat enkel 
Hitchcock kon verzinnen, is het ijzersterke 
script van deze prent van niemand minder 
dan Raymond Chandler, die in de fourties 
en fifties verantwoordelijk was voor tal van 
de betere filmscenario’s (waaronder o.a. 
het meesterlijke Doublé Indemnity van Billy 
W ilder). Hij bewerkte hiervoor het 
romandebuut van Patricia Highsmith en 
hield zich op die manier aan Hitchcock’s 
typische werkwijze: lees eerst een boek, 
herwerk het via een serie knappe scenario-
schrijvers tot er bijna niets meer van 
overblijft en breng dat scenario daarna zo 
filmisch mogelijk tot leven. Vooral die 
laatste stap wordt bij Hitchcock steeds weer 
op fenomenale wijze gezet. Tal van 
suspence-scènes krijgen een meerwaarde 
door de perfecte mise-en-scène, het tot op 
heden vrijwel onovertroffen gevoel voor 
timing en montage en de dikwijls gewaagde 
maar steeds weer feilloos uitgevoerde 
cinematografische experimenten. Zo wordt 
er in Strangers on a train een moord in beeld 
gezet via de afgevallen bril van het 
slachtoffer en krijgt de film een sublieme 
finale op een paardemolen.

Hitchcock is de cineast bij uitstek, 
die met zijn films een genre op zich heeft 
uitgevonden: de Hitchcock-film. Hij 
produceerde meer dan 50 films tussen 1925 
en 1976, waarvan er meer wel dan niet de 
status “meesterwerk” verdienen. Strangers 
on a train hoeft dan ook niet meteen zijn 
allerbeste te zijn om gewoon een van die 
films te zijn die je niet mag missen. (Film- 
Plateau, 12 maart om 20.00u)

David Bauwens



Tentoonstellingen-Toneel-Festivals
*Museum Dr. Guislain 'M et Recht en Rede', to t 30 april 
*Vredeshuis 'Strangersin LostParadise?', to t2 0 m aart 
*Kopergietery 'N inaen Thomas', 1-4m aart, iöu
*Studio Scoop & Fiim Plateau, Viewpoint', Docum entair Filmfestival, 4 - i I  m aart
* Museum voor H edendaagse Kunst, Video & Fiim works, to t 12 april 
*Fnac, N ick Wapiington 'LivingRoom', to t 14 m aart
*AMSAB, B agattenstraat i74, Foto's 'The ChairmanSmi/es', to t2 7 m aart 
*KNS 'Tartuffe', 4 -7  m aart, 20u
*NTG2 A Ciockwork O ran g e ', 20u, to t i  1 april, woe-zo 
*Arca 'PartijKiezen', 20u, 70m aart-30april(di,do,vrijza)
*Tinnenpot 'KoiiektiefHeiena', 20u, 2 -4 m aart
* Witte Zaai, R ichard Long 'omcirkeid', to t 28 m aart
*Vooruit, Dans: Wim Vandekeybus & Uitima Vez, 20u, 5 -7 m aart
* Vooruit, H e t Zuidelijk Toneel 'Faust', 20u, 10 -13 m aart 
*Minard, D e Tijd 'Vaders en Zonen', 20u, 11-14 m ei 
*Kopergietery 'Verledenhartjes', 12-14m aart

m a a n d a g  2 m aart
Vooruit In de kast van Lucas Vandervorst, 20u 
Trefpunt Frans Joseph Goot

dinsdag 3 m aart
Plateau Film 'Kwaidan', 20u

w oensdag 4 m aart
Blandijn J.P.Van Bendegem: Pseudo-Wetenschappers en

paranormalen, 20u 
Arca De Zolder, 20u

donderdag  5 m aart
Tinnenpot 'Memories', 20u
Vooruit Kogani Orkestar en Kiss my Jazz, 20u

vrijdag 6 m aart
Tinnenpot 'Memories', 20u

zondag 8 m aart
KNS Foyer: Freek en gasten, 11 u30
NTG2 Concert: Claude Coppens, 20u
Rode Pomp 2nd Workshop fa  Singers

m aan d ag  9 m aart
Tinnenpot 'Mr. Sommer', 14u
Trefpunt An Pierlé

dinsdag 10 m aart
Ledeganck Dodonea: 'Ecologie van Europese hagedissen' 

door Dirk Bauwens, 18ul5 
Tinnenpot 'Mr. Sommer', 10u, 14u

donderdag 12 m aart
Plateau Film 'Strangers on a train', 20u
Burgcentr. Monoloog: De Tuba, 12u
Democrazy Kemistry & Storm

zaterdag 7 m aart
Rode Pomp 2nd Workshop for Singers

Faculteiten konvent

di 03-03 VGesKColoquium ‘Spanning tussen economie
en ecologie’ (dag 1), Het Pand

woe 04-03 VGesKColoquium ‘Spanning tussen economie 
en ecologie’ (dag 2), Het Pand 

do 05-03 WINA Nacht van de intoxicatie, De Cantus 
vrij 06-03 VGK GalabalGeneeskunde,NieuwCasinoGent
vrij 13-03 VEK Vek Galabal, Nieuw Casino Gent

Politiek e n  Filosofisch K onvent

di 10-03 JS Discussie-avondoverdrugs,20u,DeBrug
do 12-03 ALS Anti-NSV betoging, 19u30, Zuid

A ctivite iten konvent

di 03-03 VVN Bezoek aan het studiecentrum voor 
kernenergie, 7u30, Plateau 22, vooraf 
inschrijven!

di 10-03 VVN Prof. Heyde: De atoomkern bekeken 
onder het vergrootglas, 19u45, Blauwe 
Zaal

vrijdag 13 m aart
Bijloke Concert: I Fiamminghi

zaterdag 14 m aart
Vooruit KKWT 'Snözje', 20u
Bijloke Concert: Het Symfonieorkest van Vlaanderen

zondag 15 m aart
KNS Foyer: Muzikaal aperitief, 1 lu30

En het GUSB laat weten dat de universitaire voetbalploeg een 
finale-derby speelt tegen de Mercator Hogeschool. 

Woensdag 4 maart om 18.30 op de terreinen van het GUSB. 
Rijkswachters en loszittende betonblokken worden voorzien.

5 vrijkaarten voor 
Vaders en zonen'(Pe Tijd) 
op woensdag 12 maart

Stuur een kaarffe o f een fo to  van 
uw vader naar Schamper, 
St-Pietemieuwstraat 45


