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De Laatste Stuiptrekkingen
j.ï;: afscheid nadert. Nog een paar berichten moeten de revue
passeren en dan houdt ook ‘kort’ het dit academiejaar voor bekeken. De 
itou m  lezers zullen vanaf nu kortloos door het leven moeten. Jammer, 
maar helaas.

Het is alweer een tijdje geleden, maar 
we willen jullie het volgende bericht toch 
niet onthouden. Onze fraudegevoelige 
regeringscommissaris Yannick De Clercq 
is onlangs nog maar eens serieus uit de 
bocht gegaan. Nee, deze keer heeft hij niet 
aan belangenvermenging gedaan, maar is 
hij wel in een sloot beland toen hij met zijn 
Alfa Romeootje op weg was naar een 
begrafenis. Dat komt ervan als hij zich niet 
een keertje door zijn eigen chauffeur laat 
vervoeren. £££ Als u een liefhebber bent 
van ondoorgrondelijke, obscure fenomenen, 
dan moet u uw oor eens te luisteren gaan 
leggen bij de Open Universiteit Gent. 
Daar worden voordrachten gehouden over 
het ‘Java fenomeen’. Op dit eigenste 
moment ben ik sterk aan het twijfelen of ik 
dit fenomeen al dan niet nader zal uitleggen. 
Al was het maar om uw nieuwsgierigheid 
zwaar op de proef te stellen. U kan de 
laatste van een reeks van drie voordrachten 
gaan bijwonen op 1 april. £££ Nu heb ik me 
toch wel bedacht zeker. Het beruchte Java 
fenomeen, liefste lezer, is eigenlijk een 
programmeertaal die onder meer geluid 
kan toevoegen aan webpagina’s. Als uw 
computer u spontaan begint uit te lachen, is 
dit dus waarschijnlijk te wijten aan, jawel, 
de Java.£££ Het kan natuurlijk ook zijn dat 
uw computer u enkel uitlacht als u probeert 
om het statistische programma SPSS onder 
de knie te krijgen. Is dit het geval, dan heb 
ik goed nieuws. Ook hierover wordt 
namelijk vorming gegeven. Deze lessen 
starten op 19 maart op de Hoveniersberg. 
£££ Bent u één van die zeldzame personen 
die niet genoeg kan krijgen van de Gentse 
studentenradio, wees dan zo vriendelijk om 
u af en toe te beperken tot Internet (http// 
urgent.rug.ac.be), zodat uw kotgenoten ook 
eens iets anders door de muren horen. We 
kunnen het internet-initiatief van URGent 
dus alleen maar toejuichen. En nu alleen 
nog uit de ether. £££ Bent u uw saaie 
leventje beu, wilt u uw bestaan over een 
heel andere boeg gooien? Dan is dit 
misschien iets voor u: ga de toer op van de 
Helmut Lotti’s onder ons, en word 
operaster. Let wel, indien u niet het niveau 
bereikt van een Diamanda Galas, dan bent 
u gedoemd tot bijscholing. U kunt er best zo 
vlug mogelijk aan beginnen, en dat kan 
ondermeer op 30 april, 6 mei en 20 mei. 
(Volderstraat). Oefen ook weer niet teveel, 
of u krijgt ongetwijfeld problemen met 
blokkende kotgenoten.£££ Vindt u deze 
uitdaging niet uitdagend genoeg, ga dan 
eens te rade bij een al even radeloze persoon 
als Reginald Moreels. Na al die nutteloze

projecten in ‘Den vreemden’ ziet hij het 
blijkbaar weer zitten. Hij houdt op 31 maart 
een voordracht onder de welluidende titel 
‘Nieuwe uitdagingen voor de inter-
nationale sam enwerking’ (faculteit 
geneeskunde).£££ Misschien moet Moreels 
zich laten inspireren door professor Henri 
Verhaaren. Deze goedaardige man heeft 
zijn steentje bijgedragen tot de weder-
opbouw van Bosnië-Herzegovina. Met zijn 
‘Lospedus’ -project heeft hij de medische 
faculteiten van de Bosnische universiteiten 
gesteund en bijgestaan. Jammer genoeg 
niet alleen de medische faculteiten, ook de 
grootheidswaanzin van de UG.£££ Hebt u 
er ooit bij stilgestaan dat de Anne- en 
Rozemiekes in de Jommeke stripboekjes 
toch wel stereotiep worden voorgesteld 
(paardenstaartje, rokje, niet al te avon-
tuurlijk, en noem maar op). Mocht u ook 
geïnteresseerd zijn in de rest van het 
striplandschap en meer bepaald in de 
beeldvorming van mannetjes en vrouwtjes 
in deze boekjes, begeef u dan naar het enige 
echte ‘strips en gender’-debat (31-3, 
Blandijn).£££ Bent u een machtig man of 
vrouw én bovendien depressief, dan kan u 
op 1 april een verklaring voor dit verschijnsel 
gaan aanhoren. De Gentse socioloog Piet 
Bracke komt hierover alles uit de doekjes 
doen in de lezing ‘Geslacht, macht en 
depressiviteit’ .£££ Als u het niet ziet zitten 
om later een paar keer in de week een

voedselbank te bezoeken, dan kan u volgend 
jaar maar beter van studierichting ver-
anderen. Tenzij u al een rechtenstudent 
bent, kunt u maar beter overschakelen op 
deze studie. Onder afgestudeerde licentiaten 
rechten zijn er namelijk bijna geen 
werklozen. Er is wel een kans dat u met dit 
diploma niet veel verder geraakt dan de 
modale Vlaming, want velen zitten in een 
‘weinig aantrekkelijke beginsituatie’. Als 
u zich daar niets bij kan voorstellen, dan 
moet u zelf maar eens een tijdje in de Unie 
gaan werken.£££ Het is goed mogelijk dat 
u binnenkort de vertrouwde gezichten van 
kuisvrouwen Anita, Anja en Carola zult 
moeten missen. Onze eigenste universiteit 
is namelijk aan het werken aan een 
vernieuwd personeelsbeleid. Dat zou 
moeten leiden tot betere in- en uitstromen 
van het personeel. Wat de proffen betreft, 
hopelijk gebeuren er bij dit soort personeel 
meer uitstromen dan instromen.£££ Een 
uitstroom van personeel zou er ook wel 
eens kunnen zijn in het Gentse Universitair 
ziekenhuis. Alles wat er met patiënten 
gebeurt, wordt nu automatisch door 
computers geregistreerd. Of je nu met je 
dikke darm in het gips ligt, of net een 
snortransplantatie hebt ondergaan, alles 
wordt door de plaatselijke computer 
opgeslaan.

Daardoor moet het personeel zich 
bijna niet meer met de administratie 
bezighouden.£££ Ondanks dit laatste 
bericht, raden we alle studenten aan om 
zich toch maar eens met de interne 
administratie van cursussen bezig te houden. 
Tot volgend jaar. £££

Els
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We schrijven één uur voor het ter 
perse gaan van dit nummer, en de sfeer op 
de redactie is, om het met een under-
statement te zeggen, hectisch. Onze 
printer, die ons zovele jaren trouwe dienst 
heeft bewezen, krijgt last van ouderdoms- 
verschijnselen en dementie. Pas na 20 
keer proberen is het ons gelukt deze 
eigenste pagina uit te printen. We zouden 
het dierbare toestel maar wat graag zijn 
verdiende rust geven in een tehuis voor 
gepensionneerde electron!ea, en een nieuw 
jong en dynamisch model aanwerven in 
het kader van een Smet-baan. Jaja. wij 
zijn met onze tijd mee.

Helaas! Het geld ontbreekt ons om 
dergelijke noodzakelijke aanwervingen 
te doen. Omdat dit alweer het laatste 
nummer van het academiejaar is. hadden 
wij u graag een extra dikke editie van 28 
pagina's aangeboden. Maar ook daarvoor 
ontbreekt het ons aan de nodige fondsen.

Een jammer gevolg hiervan is dat 
een aantal artikels niet gepubliceerd kunnen 
worden. Met pijn in ons hart hebben wij 
een doorgedreven selectie moeten maken 
( 'iene miene mutte"), en bovendien hebben 
wij enkele artikels genadeloos moeten 
inkorten. ”7 Leven is ne strijd," zo placht 
mijn opa steeds te zeggen.

Maar niet getreurd, de informatie-
maatschappij biedt redding! Op onze 
waanzinnig populaire webstek http:// 
www.schamper.rug.ac.be/stwn nog steeds 
alle artikels in onverkorte vorm weer-
gegeven! Meer nog, heelder artikels,; 
ongepubliceerd in dit papieren exemplaar, 
staan op het Internet ongeduldig op u te 
wachten!

Rest mij nog u een plezante blok toe 
te wensen, waar na ik u geen vaarwel 2eg, 
maar: tot aktoberl

Maarten De Genét 
Eeuwig Onbeduidend Redacteurtje
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Heeft het zin?
Op 2 april mogen we vier studen-

tenvertegenwoordigers kiezen die in de 
Raad van Bestuur zullen zitten. Eén van 
deze vier mag ook in het Bestuurscollege 
een woordje meepraten (zie voor verdere 
uitleg ook op pagina 11 van deze 
Schamper).

Bij elke verkiezing hoor je hetzelfde 
defaitistische gemekker. Het heeft 
allemaal geen zin, het zijn allemaal 
zakkenvullers, ze doen het alleen maar 
voor hun CV, we hebben toch niets te 
zeggen,... Ook bij studenten hoor je maar 
al te vaak dergelijke praat. Deze houding 
valt ten dele te verklaren door de (foute) 
veronderstelling dat de zaken die in de 
Raad van Bestuur beslist worden ver van 
het studentenbed staan. Een andere 
mogelijke verklaring is dat democratie 
mensen onverschillig laat. Deze perverse 
onverschilligheid is niet eigen aan 
studenten maar heeft de hele maatschappij 
aangetast. De opgang van het Vlaams 
Blok, de megascores van de FPÖ (Freiheits 
Partei Östenreichs) in Oostenrijk, de 
perikelen in Frankrijk rond het FN (Front 
National), het lauwe optreden tegen de 
NSV (N ationalistische Studenten 

^ereniging),... allen getuigen ze van een

gebrekkige kennis van het extreem-rechtse 
gedachtengoed en de lichtzinnigheid 
waarmee met democratie wordt om-
gesprongen. Democratie is geen verworven 
recht maar een proces dat voortdurend 
schommelt tussen participatie van de hele 
bevolking en beleidsvorming door een 
beperkte groep uitverkorenen. Democratie 
is NIET vanzelfsprekend maar moet elke 
dag bevochten worden.

Dat de democratie zoals we ze nu 
kennen geen ideaal systeem is, is genoeg-
zaam bekend. Het is wel het enige systeem 
waarin het volk de kans krijgt zijn leiders 
regelmatig te beoordelen en deze leiders 
desgewenst een trap onder hun verheven 
achterste te verkopen. Het is ook niet 
verwonderlijk dat de landen die het hoogste 
welvaartspeil koppelen aan de meest gelijke 
welvaartsverdeling allen democratieën zijn. 
Het is in een democratie mogelijk dat om 
het even wie om het even wat mag zeggen, 
schrijven, tekenen, musiceren. Het is in een 
democratie mogelijk dat minderheden 
zichzelf mogen zijn zonder te moeten vrezen 
voor vervolging.

Het zou onaanvaardbaar zijn om de 
democratische rechten, waar duizenden 
mensen voor gestorven zijn (en nog steeds

voor sterven - gedenk het Plein van de 
Hemelse Vrede, Kosovo, de Koerden,...) 
te verkwanselen omdat het ons niet interes-
seert.

Het zijn toch maar studenten-
verkiezingen? Zeker. We zijn ook nog 
maar studenten en iedere student heeft 
toch belang bij goed onderwijs, goedkope 
en lekkere maaltijden in de resto’s, 
degelijke homes en koten, voldoende 
middelen voorde studentenverenigingen, 
betaalbare inschrijvingsgelden, studie-
beurzen waarmee je zonder veel moeilijk-
heden kan studeren. Dit zijn maar enkele 
thema’s waar studentenvertegenwoor-
digers zich mee bezighouden. Voor 
studentendemocratie geldt echter het-
zelfde als voor democratie in het algemeen. 
De verworven rechten kunnen zonder het 
waakzaam oog van de studentenvertegen-
woordigers verdomd snel tenietgedaan 
worden en nieuwe studentenproblemen 
worden enkel door hen op de agenda 
geplaatst.

Lees dus als de bliksem die ver-
kiezingsbijlage (p.l 1 t.e.m. p. 15), maak 
je keuze, pakje stembrief en ga op 2 april 
tussen 8 en 14 uur stemmen verdorie!

Tom De DecketJ
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Rector VUB bekent
D e  ro o ts  van  d e  h a re n  van  B s  W itte

Na een jaar interviews over de studentenharen van ‘Who’s who in 
F landersheeft de redactie de indruk dat de helft van de Vlaamse 
bevolking aan de RUG gestudeerd heeft. Buiten een beperkt aantal 
mensen is de Vlaamse bevolking echter vreselijk oninteressant. Wij 
vonden nog één specimen dat aan onze verstrengde criteria voldeed. Els 
Wittef de rector van de VUB, studeerde ook in Gent!

Schamper: Na j e  hum aniora heb 
j e  e e rs t n o rm a a lsc h o o l g ed a a n . 
Waarom ben j e  niet m eteen aan de 
universiteit begonnen?

Els Witte: “Ik wou vooral ge-
schiedenis doen en met mijn diploma van 
de moderne humaniora kon je geen enkele 
richting van de Letteren en Wijsbegeerte 
doen. Daarom ben ik geschiedenis gaan 
doen in de normaalschool.”

Schamper: Ben j e  van thuis uit 
gestim uleerd in die keuze?

Els Witte: “Van jongsaf heb ik een 
heel grote interesse gehad in politiek en de 
politieke aspecten van de recente periode. 
Ik werd er thuis ook zeer sterk in gesteund. 
Mijn vader had een grote politieke belang-
stelling en ook mijn moeder had heel veel 
interesse voor geschiedenis. Maar goed, 
wat zij niet voorzien hadden, is datje voor 
universitaire studies geschiedenis Latijn- 
Griekse gedaan moest hebben.”

Schamper: H oe ben j e  dan uit-
e in d e lijk  aan  de R U G  beg in n en  
studeren?

Els Witte: “Ik ben afgestudeerd aan 
de normaalschool in 1961. Daarna ben ik 
les gaan geven en heb ik de Centrale 
Examencommissie gedaan voor Latijn- 
Grieks, omdat men toen geen Geschiedenis 
kon gaan studeren zonder een diploma van 
de oude humaniora. Dat examen heb ik 
gedaan in 1962. Het jaar daarop ben ik dan 
geschiedenis beginnen studeren. Ook de 
kandidaturen heb ik ook voor de Centrale 
Examencommissie gedaan. Tijdens die 
periode heb ik een aantal professoren uit 
Gent leren kennen, of beter gezegd, ik heb 
hun cdrsussen geblokt. De Centrale 
Examencommissie zat toen zo in elkaar dat 
je niet wist over welke cursus je zou 
ondervraagd worden. Voor verschillende 
vakken heb ik dan ook twee cursussen 
geblokt omdat je ook niet wist of je door 
een Gentse of een Leuvense prof onder-
vraagd ging worden. Vandaar dat ik de 
cursus moraal van Leuven tegelijkertijd 
met de cursus moraal van Kruithof gevolgd 
heb (lacht). Dat was heel interessant.”

Schamper: Was j e  zeker dat j e  in 
Gent wilde studeren nadat j e  voor de

Centrale Exam encom m issie geslaagd  
was?

Els Witte: “Ja, omdat ik absoluut 
Hedendaagse Geschiedenis wou studeren. 
Aan de VUB bestond de afdeling Heden-
daagse Geschiedenis nog niet en de reputatie 
van Jan Dhondt, het hoofd van de 
Hedendaagse Geschiedenis in Gent, was 
van die aard dat ik zeker daar wou studeren. 
Bovendien heb ik het geluk gehad in de 
normaalschool een prof te hebben gehad 
die op universitair niveau les gaf en die ook 
een rol speelde in dat netwerk van historici. 
Met die kennis kan je dan ook beter een 
vergelijking maken.”

Schamper: Hoe is j e  eerste ja a r  in 
Gent verlopen ?

Els Witte: “Ik had een half lessen- 
rooster, want ik gaf tegelijkertijd ook nog 
Nederlands en Moraal aan een rijks-
middelbare school in de omgeving van 
Aalst. Uiteraard ben ik vooral 
naar de lessen van Kruithof en 
Dhondt gegaan. Het was hard 
werken omdat ik ook nog les 
gaf, maar ik had het er wel voor 
over, veronderstel ik. Het was 
toen trouwens een periode 
waarin het aantal studenten in de 
Geschiedenis enorm de hoogte 
in ging. We zijn met meer dan 
zestig afgestudeerd.”

Schamper: Je hebt niet echt een 
studentenleven gehad. Betreur je  dat ?

Els Witte: “Ik kan niet zeggen dat ik 
dat als een groot gemis in mijn leven 
beschouw. Dat neemt niet weg dat ik wel 
politiek actief was. In die periode was ook 
Kruithof zeer actief en ik was iemand die, 
toen al aan de linkerzijde, daar sterk 
geïnteresseerd in was. Kruithof was op dat 
ogenblik de strijd aan het aanbinden tegen 
de BSP (Belgische Socialistische Partij), 
die op dat moment duidelijk een zwenking 
naar rechts maakte. Bij een beperkt aantal 
studenten was daar wel belangstelling voor.”

Scham per: Hoe waren j e  con-
tacten m et de andere studenten ?

Els Witte: “Met de andere studenten 
had ik door de band goede contacten. Er 
waren er een aantal die me hielpen omdat er

helaas teveel cursussen waren waar je nota 
moest nemen en waar er niet gewerkt werd 
met handboeken. Zij speelden me hun nota’ s 
door en daar blijf ik hen dankbaar voor.”

Scham per: Ben j e  na j e  uni-
versitaire studies nog blijven lesgeven 
aan de hum aniora?

Els Witte: “Neen, in ’66 ben ik 
meteen bij het fonds (Nationaal Fonds voor 
Wetenschappelijk Onderzoek) gegaan. Mijn 
thesis ging over de Brusselse politiek in de 
post-revolutionaire periode van 1830. 
Tijdens die periode heb ik ook van Kruithof 
heel veel steun gehad. Dhondt was toen 
rector van de universiteit van Elisabethstad. 
Kruithof heeft mij gestimuleerd om in het 
historisch onderzoek de onderzoeks-
resultaten van de politieke wetenschappen 
te betrekken.”

Scham per: N iet lang daarna ben 
j e  naar de VUB gegaan.

Els Witte: “Onmiddelijk na mijn 
doctoraat in 1970, ben ik op het Gentse 
seminarie gekomen als assistent. Ik werd 
ook bijna onmiddellijk vastbenoemd. Toen, 
in 1972 is Dhondt plots overleden. Bij de 
opvolging bleek dat Herman Balthazar, 
die in Brussel prof was geworden was aan 
de net opgerichte Hedendaagse Ge-

schiedenis, terug 
naar Gent wilde 
komen. Aangezien 
ik in Brussel 
woonde en mijn 
onderzoek over 
Brussel ging, was 
het een beetje 
evident dat ik 
kandideerde voor 
die vrijgekomen 

plaats. In februari 1974 ben ik dan in de 
plaats van Herman Balthazar naar Brussel 
gekomen.”

Schamper: Welke indruk heeft de 
sfeer van die nieuwe universiteit toen 
op j e  gem aakt?

Els Witte: “Het was niet echt een 
totaal vreemde wereld. Voor de Centrale 
Examencommissie had ik er ook een paar 
colleges gevolgd en met proffen en 
medestudenten kennis gemaakt. Eigenlijk 
kende ik dus al een aantal mensen van de 
VUB. Bovendien werkte ik toen in de 
Koninklijke Bibliotheek en daar werkten 
ook mensen uit de Geschiedenis en de 
Filosofie, dus ik kende al een aantal mensen. 
Het feit dat het een veel kleinschaligere 
omgeving was, was wel een grote overgang, 
waarvan ik toch ook heel goed de positieve 
punten kon inschatten. In Gent had de

"De p ro f  was het 
diensthoofd, de top 

van de pyram ide, en 
iedereen behoorde 

to t de hofhouding  
van de p ro f."
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grootschaligheid tot gevolg 
dat er tussen de verschillende 
disciplines, ook in de humane 
wetenschappen, zo goed als 
geen contacten waren. Er 
waren ternauw ernood 
contacten tussen de 
verschillende richtingen in de 
Geschiedenis. Iedereen had 
zijn eigen territorium. Je mag 
ook niet vergeten dat in Gent 
het hoogleraarschap bestond 
in de vorm van leerstoelen. 
De prof, het diensthoofd, was 
de top van de pyramide en je 
behoorde tot de “hofhouding” 
van zo’n prof. In Brussel was 
dat helemaal niet zo. Je had 
er dat systeem van de 
leerstoelen niet, ook om 
ideologische redenen. In 
Brussel ging men de 
moderne, progressieve toer 
op en dat was na-tuurlijk een 
groot verschil. Ik ken de 
situatie niet, maar het zou mij 
toch niet verwonderen dat die 
mentaliteit zich ook vandaag 
nog doet voelen en dat er ook 
ten aanzien van de studenten 
een ander soort hiërarchieën 
bestaan.”

Scham per: Zou je ,  
in d ien  de VU B een  
gelijkwaardige opleiding  
had kunnen bieden toen 
je  begon te studeren, net 
om de v r ijz in n ig e  
ideo log ie  eerd er  n aar  
Brussel gegaan zijn?

Els Witte: “Ik kwam uit een 
vrijzinnig milieu en was dat zelf ook, maar 
de faculteit Letteren en Wijsbegeerte van 
Gent moest met figuren als Kruithof en 
Apostel zeker niet onderdoen op vrijzinnig 
vlak. Naast een aantal liberale en heel wat 
linkse professoren, vormden de overtuigde 
katholieken maar een kleine groep. Als de 
Faculteit van Gent toen niet zo’n vrijzinnig 
profiel had gehad, dan zou trouwens ook de 
KULAK (Katholieke Universiteit Leuven 
Afdeling Kortrijk) niet ontstaan zijn.”

Schamper: Was j e  dan liever in 
Gent gebleven als je  de m ogelijkheid  
had gehad?

Els Witte: “Dat is een heel moeilijke 
vraag omdat je het natuurlijk altijd achteraf 
bekijkt, (twijfelt). Eigenlijk kwam ik graag 
naar Brussel, ook wel om heel praktische 
redenen, ik woonde en werkte hier en ik 
kende veel mensen. Het feit dat Dhondt 
weggevallen was, maakte de aantrek-
kingskracht veel minder groot. Dhondt is 
een geniale historicus geweest, die door 
Gent veel te weinig in het licht werd gezet. 
Ook was het in Gent in die tijd minder 
evident dat een vrouw er prof kon worden. 
In Brussel kregen vrouwen gemakkelijker

derde wereld pro-
blem atiek. De 
studentenbeweging 
was toen ook ac-
tiever. Het was uite-
raard een heel andere 
periode dan de j aren 
’80. Ik doe echter 
niet graag mee met 
die deni-grerende 
houding van mijn 
collega’s zoals “de 
studenten van 15-20 
jaar geleden waren 
maatschappelijk ge- 
ëngageerder en nu 
zijn ze veel ego- 
ïstischer ge worden.” 
Studenten engage-
ren zich vandaag 
ook. Alleen zijn dat 
niet de thema’s van 
tien, twintig jaar 
geleden.”

een kans. De reden dat ik in Brussel docent 
werd, moeto.a. gezocht worden bij de steun 
die ik kreeg van een aantal oud-Gentenaars 
die in Brussel waren. Bovendien heeft 
mevrouw de Bock, die de eerste decaan was 
van de Letteren en Wijsbegeerte, en een 
zeer overtuigde feministe, op dat vlak een 
rol gespeeld.”

Schamper: Je bent heel jo n g  p ro f  
geworden, zeker als vrouw. Speelde 
dat een rol in j e  contacten m et de 
studenten?

Els Witte: “Ik was na-tuurlijk al 
vertrouwd met les-geven. Ik herinner me 
nog altijd de eerste les Politieke Geschie-
denis die ik heb moeten geven in Brussel, in 
een auditorium met een verschrikkelijke 
akoestiek, voor honderden studenten. Had 
ik toen geen leservaring gehad, dan zou ik 
het veel moeilijker gehad hebben.”

Schamper: Je hebt gedurende 25  
ja a r  de evolutie van de studenten  
kunnen meemaken. Kan je  daar iets 
bepaald over zeggen? Zijn er zekere 
trends?

Els Witte: “In de jaren ’70 was er 
bijvoorbeeld grote belangstelling voor de

S c h a m p e r :  
D en k  j e  d a t er  
tegen woordig ook 
nog een verschil 
is tu sse n  de  
studenten in Gent 
en Brussel. O f  is 
dat enkel nog geo-
grafisch bepaald?

Els Witte: 
“De toename van het 
aantal studenten in 
Gent heeft vooral te 
maken met het feit 
dat Gent de uni-
versiteit is geworden 

van Oost- en West-Vlaanderen. In de jaren 
zestig was Gent voor overtuigde katholieken 
een stap te ver. Men moest naar Leuven 
gaan. De oprichting van de KULAK is er 
juist gekomen omdat men vond dat Gent te 
vrijzinnig was.”

Schamper: Is er iets wat j i j  tijdens 
j e  studies hebt geleerd, dat j e  op het 
einde van d it interview nog zou willen 
m eegeven?

Els Witte: “Wat ik ervaren heb, is 
dat een universiteit vooral een intellectueel 
milieu moet zijn en een intellectuele attitude 
moet creëren. De rol, de invloed, de houding, 
de positieve ingesteldheid van de prof ten 
opzichte van een student is in je latere leven 
bijzonder belangrijk. V erschillende 
professoren die ik in Gent ontmoet heb, 
hebben mij dat meegegeven. Ik ben er hen 
dankbaar voor en heb hun voorbeeld 
trachten te volgen. Ook als rector van de 
VUB, zal je mij dus nooit horen zeggen dat 
ik negatief terugblik op mijn tijd in Gent, 
helemaal niet.”

MaK



Wie helpt???
S tu d en ten  m e t ju rid is c h e  p ro b le m e n

Waarheen kunnen studenten met juridische problemen terecht voor 
juridische bijstand? Onze doelstelling was het vinden van een organisatie 
!op maat van de student die kosteloos juridisch advies én rechtsbijstand 
verstrekt. Er blijkt een waaier van diensten te bestaan voor juridisch 
advies maarje bent naïef als je  gelooft in kosteloze rechtsbijstand. In dit 
artikel vind je  een overzicht van de verschillende diensten en hun 
beperkingen.

Indien er zich problemen voordoen met een 
werkgever zal men voor jou trachten te 
bemiddelen. Maar indien de bemiddeling 
mislukt en de zaak een juridisch staartje 
krijgt word je doorverwezen naar andere 
diensten (Sociale Dienst, vakbonden, 
Sociale Inspectie, Infobalie).

De leemte

De meest voorkomende juridische 
problemen bij studenten hebben te maken 
met het huren van koten (vocht, ingehouden 
huurwaarborg, lawaai, contractbreuk, ...) 
en het jobben (niet betaald worden). Andere 
hoogvliegers zijn financiële perikelen met 
de ouders en studenten die zich willen 
domiciliëren in Gent. In de meeste van deze 
gevallen komt men tot een minnelijke 
schikking of wordt de zaak geregeld op 
ni veau van het vredegerecht en i s het nemen 
van een advocaat niet echt noodzakelijk. 
Advies en begeleiding (bv.. invullen van 
documenten) volstaan hier. Overstijgt de 
zaak het vredegerecht (geen akkoord bij de 
vrederechter, correctionele zaken zoals 
bijvoorbeeld drugsbezit en vandalisme 
tijdens een betogingsmars) dan moetje op 
zoek naar een advocaat. Wie hier denkt als 
student kosteloos beroep te kunnen doen op 
een advocaat komt bedrogen uit. Het 
verkrijgen van een advocaat pro Deo is 
geen evidentie vooreen student. Wij vonden 
ook geen enkele organisatie die kosteloos 
een advocaat ter beschikking stelt.

“Heel af en toe komt er wel eens een 
student langs met een probleem en als ik 
voor de vuist weg een antwoord kan geven 
dan doe ik dit uiteraard. Maar eigenlijk is 
het niet onze job.” Ze wijst erop dat een 
student met juridische problemen zich tot 
respectievelijk de Sociale Dienst, de 
Huisvestingsdienst en de Jobdienst dient te 
wenden. Deze diensten kunnen bij de 
Juridische Dienst wel advies aangaande 
een specifiek juridisch probleem.

D iensten b innen de RUG

SOCIALE DIENST 
Stalhof 6 
tel.: 264.71.29

JOBDIENST
De Brug, St-Pietersnieuwstr. 45 
264.70.74

DIENST HUISVESTING 
Stalhof 6 
tel. :264.71.08

Bij de Sociale Dienst kan de student 
terecht voor problemen die zich situeren 
binnen het sociaal recht (arbeidsrecht en 
sociaal zekerheidsrecht). De dienst wordt 
bemand door twee sociaal assistenten die je 
informeren en adviseren of doorverwijzen. 
Een beperkte begeleiding (invullen 
papierenrompslomp) is mogelijk. Voor 
problemen op andere vlakken zal men 
trachten je door te verwijzen naar de meest 
competente diensten (JAC, Infobalie, 
Sociale Inspectie). Zij hebben geen advocaat 
ter beschikking.

De Dienst Huisvesting kan informe-
ren over de huurwetgeving en bemiddelend 
optreden voor studenten i ndien zij over een 
huurcontract beschikken dat via de unief of 
een hogeschool tot stand is gekomen. Bij 
andere contracten kan zij adviseren maar 
niet bemiddelend optreden. Meestal worden 
die personen doorverwezen naar andere 
instanties. Bovendien is het zo dat ook voor 
de eerste categorie geen begeleiding wordt 
voorzien bij juridische stappen (indien 
bemiddeling mislukt). Zij worden dan ook 
doorverwezen (Huurdersbond, Infobalie).

Op de Jobdienst kan je terecht voor 
info en advies omtrent studentenarbeid,

Jammer genoeg moeten we vast-
stellen dat er voor studenten met juridische 
problemen geen voldoende opvang bestaat 
aan onze universiteit. Afgezien van het feit 
dat geen van de voor studenten toegankelijke 
diensten over een advocaat beschikt, is het 
zo dat geen van deze diensten door juristen 
bemand wordt. Zij geven enkel advies over 
een beperkt rechtsdomein en verwijzen 
vooral door wanneer het gaat om concrete 
juridische problemen. Tevens kan men de 
neutraliteit van deze diensten in vraag 
stellen. De Jobdienst staat in voor het 
aanwerven van jobstudenten voor de RUG. 
Hoe kan een jobstudent neutraal juridisch 
advies krijgen van die dienst indien hij 
meent onrechtmatig door zijn werkgever 
(RUG) te zijn behandeld? Momenteel doet 
zich een dergelijke situatie voor (zaak Van 
Cauwenberge, zie Schamper 356, 358 en 
359). Ook de andere diensten zijn voor 
juridisch advies afhankelijk van een dienst 
die geacht wordt enkel de belangen van de 
RUG te verdedigen. Hoe kunnen deze 
diensten dan neutraal adviseren?

Wij kunnen niet anders dan besluiten 
dat het de sociale sector van de RUG aan 
een onafhankelijke, gespecialiseerde 
ju rid ische b ijstandsdienst voor alle 
juridische problemen ontbreekt. Rondvraag 
hierover bij de huidige diensten leverde

O rganisaties bu iten de RUG

JONGERENADVIESCENTRUM 
Holstraat 23 
tel.:223.68.82

HUURDERSBOND O-VLAANDEREN
Fratersplein 6
tel.:223.28.77
Fratersplein: di op afspr., vrij 18-20u 
Kokerstraat 36 : do 18-20u

INFOBALIE
Koetshuis Korte Meer 20
tel.:233.94.79

WETSHUIS 
Korenlei 2 
tel.:224.18.28 
di-avond na tel. afspraak

PRO DEO-BUREAU 
Justitiepaleis lokaal 17 
Koophandelsplein 23 
aanvangsuren ma, wo, do: 11 en 17u

VAKBONDSORGANISATIES 
ABVV : Vrijdagmarkt 9 

265.52.11
BBTK: Vrijdagmarkt 9 

265.52.70 
ACV: Poel 7

265.42.50
ACLVB: Koning Albertln 89A

220.12.62



VOORBL 3TUD6TNJTEN IN DE RECHTeTN) 
KAMPETN MET"JURIDISCHE PRODLEMetaU
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Overeenkomstig welke verordening uit het Koninklijk Besluit houdende algemeen reglement 
betreffende het vervoer van zaken met motorvoertuigen tegen vergoeding van 25 november 1992 
kan de bijzondere vergunning voor internationaal vervoer door de minister of zijn gemachtigde

volgende reacties op. Rita Poppe (Dienst 
Huisvesting) :”Het is onze grote wens dat 
er vol waardige juridische bijstand zou zijn 
voor studenten.”. Veerle De Roeck: ‘ik  
denk dat dit dubbel gebruik zou vormen 
met de advocaten pro Deo. Ik denk dat een 
student het prototype is van iemand die in 
aanmerking komt voor een advocaat pro 
Deo.” Bij dit laatste hebben we wel gegronde 
twijfels. Om vooreen advocaat pro Deo in 
aanmerking te kunnen komen mag het 
inkomen niet hoger liggen dan 31500 BEF. 
Daar het merendeel der studenten nog steeds 
ten laste is van de ouders wordt er naar het 
maandelijks inkomen van de ouders 
gekeken. Deze 31500 wordt wel verhoogd 
met 10% per kind ten laste. Hoeveel ouders 
van medestudenten kent u die het met minder 
dan 35000 BEF moeten rooien?

In het verleden hebben studenten 
reeds initiatieven ondernomen in een poging 
om deze leemte op te vullen. Allereerst was 
ervan 1972tot 1981 de Wetswinkel. Deze 
weliswaar socialistisch getinte organisatie 
had als doel het verlenen van individuele 
rechtshulp. In 1986-87 zag de Rechtshulp- 
boetiek eventjes het licht. Licentiestudenten 
van de faculteit Rechten verstrekten 
kosteloos advies aan andere studenten (ook 
hogescholen) in de Brug. Tenslotte 
adviseerde het JAS (Juridisch Advies voor 
Studenten) gratis van ’91 tot ’93 in De 
Brug. En toen bleef het stil...

Buiten de RUG
Noodgedwongen gingen wij dan 

maar op zoek naar organisaties buiten de 
RUG waar studenten met juridische 
problemen terecht kunnen. Natuurlijk gaat 
het hier om organisaties die openstaan voor 
een breder publiek en waarvoor soms lidgeld 
moet betaald worden. Organisaties die 
kosteloos volwaardige juridische bijstand 
leveren bleken onvindbaar. De leemte blijft. 
Hieronder een kort overzicht.

Het Jongerenadviescentrum is 
volgens ons de enige bestaande organisatie 
die voor een degelijke opvang zorgt. 
Opgelet, deze organisatie staat open voor 
alle soorten problemen van jongeren tot 25 
jaar. Juridische problemen vormen dus 
slechts een luik van hun activiteiten. Het 
JAC informeert (een gigantische infobalie), 
adviseert en begeleidt. Doelstelling is het 
bieden van laagdrempelige eerstelijns-
hulpverlening. Wat het JAC boven de andere 
organisaties plaatst is haar verregaande 
begeleiding en opvolging. An Brabant 
(maatschappelijk werkster JAC): “Als er 
hu bijvoorbeeld iemand is die het niet ziet 
zitten om alleen naar het vredegerecht of 
een advocaat te gaan, dan kan er iemand 
van het JAC met hem meegaan.” Een ander 
positief punt is dat het JAC tracht zo weinig 
mogelijk door te verwijzen. An Brabant: 
“Wij proberen jongeren in de mate van het 
mogelijke oplossingen aan te reiken en zo 
min mogelijk door te verwijzen omdat men 
al zoveel doorverwezen wordt.” Het JAC

telt echter onder zijn personeel evenmin 
juristen en kan evenmin gratis een advocaat 
ter beschikking stellen. An Brabant: “Dit is 
jammer. Het idee leeft wel om een pas 
afgestudeerd advocaat één avond i n de week 
gratis advies te laten verstrekken, maar 
voorlopig is dit op de lange baan ge-
schoven.” Wel wordt er momenteel er 
samengewerkt met een advocaat waar zij 
terechtkunnen voor telefonisch advies. 
Indien iemand niet voor een pro Deo in 
aanmerking komt wordt er naar hem 
doorverwezen omdat deze man eventueel 
bereid is zich financieel te schikken naar 
zijn cliënt. Tenslotte beschikt het JAC over 
een co llectief lidm aatschap bij de 
Huurdersbond waardoor zij elk jaar een 
beperkt aantal mensen gratis kunnen 
doorverwijzen.

Studenten met huurperikelen kunnen 
zich steeds rechtstreeks wenden tot de 
Huurdersbond Oost-Vlaanderen. Dit is 
een organisatie die de belangen van de 
huurders verdedigt. Zij verstrekt juridisch 
advies, verzorgt de publikatie van praktische 
brochures en werkt ook naar het beleid toe 
(ijveren voor een huurdersvriendelijke 
wetgeving). Voor de som van 300 BEF ben 
je een jaar lid. Dit betekent gratis advies en 
6 exemplaren van hun tijdschrift in de bus. 
Ook beschikken zij over een aantal 
modelbrieven die je kan gebruiken. Ook 
hier gaat het enkel om advies en niet om 
volwaardige juridische bijstand.

Bij de Infobalie van de Gentse 
advocatenbalie kan je steeds persoonlijk of 
telefonisch terecht voor gratis advies. Er is 
echter geen begeleiding. Indien je daad-

werkelijk juridische stappen moet onder-
nemen wordt je doorverwezen naar de 
advocatuur.

Wetshuis is een vzw waar je terecht 
kan voor juridisch advies mits betaling van 
400 BEF lidgeld per jaar. Je kan er echter 
niet zomaar binnenvallen. Je dient eerst 
vooraf telefonisch een afspraak te maken 
en dan kan je op de aangereikte datum (één 
vaste avond per week) je vraag afvuren. 
Wel enigszins eigenaardig dat ook op deze 
vzw geen juristen werken. Advies, maar 
geen begeleiding.

Indien je mocht in aanmerking 
komen voor een advocaat pro Deo, dan 
moet je je wenden tot het Pro Deo-Bureau. 
Bureaucratie troef! Deze dienst is tele-
fonisch niet bereikbaar. Men moet zich in 
hoogsteigen persoon gaan aanbieden. 
Bovendien zijn de openingsuren nogal 
eigenaardig geregeld : men kan er terecht 
vanaf een bepaald tijdstip en de dienst blijft 
open zolang er een rij wachtenden is. 
Middeleeuwse toestanden dus.

Tenslotte zijn er de Vakbonds-
organisaties waar je terecht kan mocht je 
problemen hebben met een werkgever. 
Hiervoor moetje wel een jaarlijks lidgeld 
betalen. #

Van alle hier opgesomde diensten 
benadert het JAC, ondanks het feit dat dit 
niet haar hoofdobjectief is, het dichtst een 
juridische bijstandsorganisatie op maat van 
de student. Misschien kunnen de RUG- 
mannen met plannen hier eens hun licht 
gaan opsteken.

bri&an (m.m.v. Chris)
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Geslaagd/Geslagen
H o e  z it  d a t m e t d e  s laag c ijfe rs  in  d e  eers te  kan?

■ De kermis staat er. Tijd om die cursussen op te snorren, want de 
examens lonken. Vooral voor onze ruwweg 4500 eerstejaars wordt het 
een spannende periode.

Zowat de helft van de eerstejaars 
valt elk jaar weer af in de UG-race naar die 
begeerde tweede kandidatuur. We staken 
ons hoofd binnen bij het Adviescentrum 
voor studenten op het Sint-Pietersplein om 
te horen waar de meeste slachtoffers gaan 
vallen. En waarde minste natuurlijk, kwestie 
van de mensen wat hoop te geven.

Rudy De Potter, coördinator van 
het Adviescentrum, vetelde ons dat zijn 
dienst bezig is met het uitwerken van een 
nieuwe manier van rapporteren, waarin 
minder nadruk gelegd wordt op cijfers. In 
de toekomst wil hij ook het participeren aan 
de examens in kaart brengen, naast uiteraard 
de kwaliteit van dit participeren (geslaag/

gebuisd). We kregen een kopie van een 
model met de slaagcijfers van de eerste 
kandidaturen 1996-97. Bij het lezen van 
deze cijfers moetje in je achterhoofd houden 
dat ze uit een voorlopig model komen en 
werden in aanmerking genomen voor de 
berekening van de slaagcijfers.

Over de twee zittijden gezien, 
kwamen de classici (Latijn en Grieks) er 
het beste uit (87,1%), gevolgd door de 
burgies (70,1 %) en de Scheikunde (69,4%). 
Voor de Criminologie (32,5%), delnforma- 
tica (30,6%) en de Moraalwetenschappen 
(22,6%) liep het het vaakst slecht af. 
Opmerkelijk was dat de meeste studenten 
die afhaakten voor de examens (8 van de 39 
of 20,5%) eveneens uit de Moraalweten-
schappen kwamen. De andere afschrik-
kende richtingen waren Romaanse (8 van 
de 59 of 13,6%) en Afrikaanse Talen en 
Culturen (5 van de 31 of 16,1 %). Een vijfde 
(23,1%) van de eerstekanners die niet 
geslaagd was in eerste zit, schreef trouwens 
niet meer in voor tweede zit.

Mark Schittekatte van de faculteit 
Psychologische en Pedagogische weten-
schappen stuurde ons zijn analyse van dit 
model toe. Hij wijst onder andere op het 
hogere slaagpercentage van de meisjes. Van 
de 100 vrouwen in eerste kan psychologie 
slagen er na twee zittijden 54, tegenover 42 
mannen. Jongens, het is nog niet te laat voor 
die operatie! Jongens bissen dan weer wel 
meer, waardoor de lat gelijk ligt wat het 
belanden in tweede kan betreft.

Er is hoop
Het moreel van enkele lezers is nu 

misschien gekelderd, maar dat is niet nodig. 
Deze slaagcijfers geven weer hoeveel 
mensen er vori gj aar doorgi ngen naar tweede 
kan, dat is alles. Ze zeggen niets over de 
individuele slaagkansen van een student. 
Het is niet omdat het slaagcijfer van de 
pol&soc vorig jaar 40,3% was, dat je als 
eerstekanner pol&soc maar een kans van 
twee op vijf hebt om te slagen. Dat is een 
foute redenering. De slaagkansen van een 
individu worden door andere factoren 
bepaald en beïnvloed (motivatie, sociale 
achtergrond, geslacht, reeds genoten 
opleiding,...).

Lage cijfers
Vorig academiejaar slaagden 2105 

van de 4438 die zich inschreven hadden 
voor de examens, dat is 47,4%. De helft van 
de mensen die universitaire studies 
aanvatten, slagen dus niet in het eerste jaar. 
i s  dat geen laag aantal?’, vroegen we aan 
meneer De Potter.

r fünhaal fheirte zittijden) 1996-97
Latijn & Grieks 87,1% (27/31)
Burgerlijk Ingenieur 70,1% (131/187)
Scheikunde 69,4% (43/62)
Afrikaanse talen & culturen 69,2% (18/31)
Landmeetkunde 67,9% (19/28)
Oosteuropese talen & culturen 63,4% (26/43)
Geschiedenis 63,2% (110/193)
Farmacie 63% (75/119)
Oosterse talen & culturen 60,4% (29/54)
Geneeskunde 57,3% (114/206)
Pedagogie 55,7% (73/137)
Geografie 54,1% (20/39)
Bio-ingenieur 53,6% (127/245)
Psychologie 53,4% (207/409)
Wiskunde-natuurkunde 48,9% (43/99)
Rechten 46,9% (217/479)
Motorische revalidatie & kinesitherapie 45,5% (51/113)
Logopedie & Audiologie 44,7% (17/39)
Biologie 42,4% (50/123)
Tandheelkunde 42,9% (12/30)
Geologie 42,1% (8/19)
Burgerlijk ingenieur architect 41,1% (30/73)
Politieke & Sociale wetenschappen 40,3% (139/354)
Dierengeneeskunde 39,2% (74/196)
Germaanse 39% (101/273)
Toegepaste economische wetenschappen 38,3% (102/271)
Voedings-en dieetleer 35,7% (5/15)
Wijsbegeerte 35,7% (20/63)
Romaanse 35,3% (18/59)
lichamelijke opvoeding 35% (35/109)
Kunstwetenschappen & Archeologie 34,2% (63/195)
Criminologie 32,5% (64/197)
Informatica 30,6% (30/98)
Moraalwetenschappen 22,6% (7/31)
Medisch-sociale wetenschappen 0% (0/1)
(oppassen bij het interpreteren van deze percentages: 1 persoon van de 
medisch-sociale wetenschappen staat voor 100%, 1 rechtenstudent staat voor 
0,2%. + ze hebben maar betrekkking op één jaar.)

Van 100 starters,
47 mannen en 53 vrouwen,
vallen er 5 weg voor inschrijving voor examens,
95 starten aan de eerste zittijd,
27 slagen in de eerste zittijd,
16 "verdwijnen" (slagen niet en doen geen 2de zit),
52 nemen deel aan de 2de zittijd,
18 slagen in 2de zit,
34 "verdwijnen".
In totaal slagen er van de 100 starters 45 en "verdwijnen" er 55.



”Het is al veertig jaar zo dat het 
slaagpercentage in de eerste kan rond de 
helft schommelt. Laat mij daar een aantal 
zaken tegenover plaatsen. In het algemeen 
secundair onderwijs is het ook zo, datje op 
die route van zes jaar, een uitval hebt die op 
een bepaald ogenblik de helft bedraagt. Die 
kunnen natuurlijk wel overstappen naar 
andere systemen van secundair onderwijs, 
ze kunnen naar de technische of beroeps 
gaan. In hoger onderwijs buiten de 
universiteit zien we hetzelfde. Je maakt 
daar hetzelfde fenomeen mee. In België 
hebben we hebben nu eenmaal voor een 
soort onderwijs gekozen, waar selectie 
vooropstaat. Je volgt een jaar onderwijs en 
op het einde van dat jaar, moet je een 
bepaalde studieprestatie geleverd hebben. 
Er komt een examen, een evaluatie, en dan 
volgt een oordeel: ja of neen,”

Geïntegreerd systeem
”Nu zijn er systemen in andere landen 

die eerder gericht zijn op oriëntatie. De 
student kan doorstromen naar een ander 
niveau zodat dat jaar niet voor niets was. 
Het Individueel Aangepast Jaar (I.A.J. is 
een voorzichtige poging in die richting, 
maar we staan nog ver af van een systeem 
waar de examenuitslagen een oriënterende 
waarde krijgen. We pleiten er al jaren voor 
dat, indien er een grondige hervorming zou 
komen van het tertiair onderwijs in zijn 
totaliteit, men een soort van geïntegreerd 
model zou maken. In dat model kan men 
instappen op een niveau naar keuze. Aan de 
hand van de studieprestaties kan men zich 
dan oriënteren, maar niet in de zin van 
gebuisd of niet gebuisd. Stel, je studie-
prestaties zijn niet goed genoeg om door te 
stromen naar de tweede kandidatuur 
economie, maar wel naar een andere 
economische richting hoger onderwijs, 
marketing bijvoorbeeld. Het jaar is niet 
verloren. En als je na dat diploma van het 
korte type behaald te hebben, plots wel 
goede leerprestaties levert, kan je terug 
naar de universiteit. Maar je moet niet in de

tweede kandidatuur beginnen. Je hebt dan 
bijvoorbeeld een eenjarige licentie. 
Vertrekkend van verschillende plateaus, 
langs verschillende wegen, kan men dus op 
hetzelfde uitkomen. Dat geïntegreerd model 
is echter toekomstmuziek.”

’’Stel je mij de vraag: ‘Liggen de 
examenresultaten zoals we die nu kennen, 
met een pure selecterende functie, laag?’, 
dan antwoord ik ja. Ik vind ze laag, maar 
dat is eigen aan ons systeem.”

”Nu is er elk jaar een 20% van de 
studenten, schat ik, die zich vergissen in 
het niveau of die de verkeerde richting 
kiezen. In België kennen we de vrije keuze, 
uitgezonderd voor de geneeskunde en de 
ingenieurs. Je kan gelijk welke universiteit 
of hogeschool kiezen. En je kan eender 
welke richting kiezen, ongeacht de 
vooropleiding. Zulke vergissingen zijn dus 
weer ingebakken in het systeem. Als je het 
ene moet opgeven voor het andere, zeg ik

als democraat, laat alsjeblieft die toegang 
vrij. In ons systeem is er niemand die kan 
zeggen: ik wou en ik kon, maar ik mocht 
niet.”

” We zitten dus met die terminologie, 
geslaagd of gebuisd. Er zijn geen alter-
natieven. ’t Is natuurlijk geen troost voor 
wie gebuisd is, te moeten horen dat het te 
wijten is aan structurele factoren! Maar ‘tis 
een feit.”

Meneer De Potter concludeert dat 
het gemiddelde lage slaagcijfer dus te 
verklaren door zowel institutionele (manier 
van lesgeven en examineren aan de UG) als 
structurele factoren (alles of niets, vrije 
keuze). Hij zou het liever anders zien 
evolueren, door het invoeren van een 
geïntegreerd systeem met de nadruk op 
oriëntatie i.p.v. op selectie. Als je gebuisd 
bent dit jaar, heb je dus een excuus: “ ‘t is het 
systeem, mama!”

Nadine Lahaye

Activiteitenkonvent
do 02-04 ESN Jeneverfuif, Het hemelsbreed verschil 21 u. gratis

Faculteiten kon vent
<131-03 VTK VTK Show, DC Ledeberg
wo 05-04 VTK VTK Show, DC Ledeberg
wo 05-04 Savia Bulgaarse avond, Parochiehuis, St Amandsfr, 20u
do 02-04 VTK VTK Show, DC Ledeberg
do 02-04 VLK Cantus Paviljoen
di 21-04 VTK Intrafacultair Minivoetxtornoot GUSB
wo 29-04 VTK 1 /8e Studententrlatton, watersporfbaan

Politiek & Filosofisch Kon vent
di 35-03 JongSoc. Debat: Het Gentse referendum, Jniveisrïeitsfraat NBU 9u30
wo 2904 AK + JA Debat: Autorally'sop de openbare weg, Blandijn, 20ti

Werkgroepenkonvent
za 2104 VG Roze Zaferdagfuif, Twieoa 21 u

De Oudburg_______
Zo o u d  als d e  s ta d  z e lf

De Oudburg, wat letterlijk oude stad 
of stadsdeel betekent, is een van de oudste 
straten van Gent. Volgens Victor Fris is de 
Oudburg zelfs ‘zo oud als de stad zelf.’ Nu 
kan de naam inderdaad worden terug-
gevonden in de oudste teksten van of over 
Gent. In Latijnse geschriften van de 12de 
eeuw maakt men immers al gewag van ‘in 
Veteri Castro ’ of ‘in Veteri Urbe Gandensi ’ 
en in een tekst daterend uit 1281 vinden we 
de vermelding ‘Oudenborgh

De Oudburg was omwald als een 
eiland door de Plotersgracht en de 
Schipgracht, en vormde zodoende een

versterkt dorp binnen de stad, dat toehoorde 
aan de graven van Vlaanderen. Nu is de 
Oudburg enkel nog een straat, maar dan wel 
een hele mooie, te situeren tussen het 
Patershol en de Vrijdagsmarkt. Aan de ene 
kant loopt de Leie, aan de andere kant kan 
men verschillende smalle, kronkelende 
steegjes doorlopen die afdalen naar de 
inmiddels gedempte Plotersgracht.

Via postkaarten weten we bovendien 
dat het er ooit krioelde van de statige 
herenhuizen. Het bekendste ervan was het 
huis Palfijn, genoemd naar de Genste 
heelkundige, wiens beeldhouwwerk allerlei

ziektes en operaties voorstelde. In 1901 
werd deze laatse restant van een roemrijk 
verleden echter gesloopt.

Tot enkele jaren na de tweede 
wereldoorlog hadden de stoffenwinkels in 
de Oudburg een zekere faam. Op een 
kantwinkel, een hoedenwinkel en nog wat 
trendy klerenwinkels na, staat het Oudburg 
anno 1998 meer bekend omdat het er zo 
mooi wandelen is. Bovendien fungeert de 
straat één keer in het jaar, tijdens de 
Patersholfeesten, als oriëntatiepunt te-
midden de wirwar van straten die het 
Patershol is.

w / y m
K7



Centen en studenten
P ecun ia  n o n  o le t

Het platte-beurs-syndroom. Veel studenten hebben er last van en er 
bestaat slechts één doeltreffende oplossing: de handen uit de mouwen 
steken. Sommigen staan wekelijks achter de bar van hun stamkroeg, 
anderen zitten dagelijks tot aan hun ellebogen in het sop van het 
plaatselijke restaurant. Schamper zocht en vond een aantal studenten 
met een wel heel lucratieve bijverdienste.

Wie net zijn job verloren heeft door 
de sluiting van De Brug of wie meereizen 
als ‘mini-bar’-man met de trein net niet 
voldoende reizen vindt, kan hier een welkom 
alternatief vinden.

Mode
Kristof is 20 jaar en studeert op de 

faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Twee 
maal per week poseert hij als naaktmodel 
voor de 1ste meestergraad beeldende 
vorming en het tweede jaar beeldende 
vorming. “Ik was op zoek naar een job en ik 
wou altijd al zoiets doen maar dat kwam er 
niet van. Toen zag ik dat men bij Sint-Lucas 
een model zocht en daar ben ik dan 
enthousiast op afgegaan. Het aanbod 
fascineerde mij. Ik beschouw het 
als meewerken aan een poging 
tot kunst. Ik beschouw model 
staan niet echt als een job. Het is 
niet van we gaan hier eens goed 
geld verdienen. En hoe sneller, 
hoe liever. Ik poseer voor het 
vak anatomie (2de jaar) en het 
vak illustratie (3de jaar). Het is 
telkens een andere manier van 
poseren. Bij illustratie moeten 
de studenten vooral beweging 
en spiermassa weergeven via 
lijntekeningen of op basis van 
tonaliteit. Bij lijntekeningen 
geven ze de contouren weer via 
duidelijke lijnen en bij tonaliteit 
werken ze met licht- en 
schaduwvlakken om vage 
contouren aan te geven. Hiervoor 
moetje vele, verschillende poses 
aannemen van minimum 5 a 10 
minuten, tot maximum lu30. Bij 
anatomie oefenen de studenten 
zich in het letterlijk weergeven 
van het menselijk lichaam. Ze 
tekenen spieren en gewrichten 
en daarvoor moet je doorgaans 
lang dezelfde pose aannemen, 
soms tot twee uur lang dezelfde 
pose. Dat is wel vrij vermoeiend.
Als je de eerste keer poseert, 
moet je wel een zekere géne 
overwinnen. Dat taboe rond 
naaktheid moet je wel even

overwinnen. Maar dat is ook maar de eerste 
keer. Ik heb sowieso weinig probleem met 
naakt-zijn. Dat is zo’n artificieel taboe. 
Bovendien zijn het altijd dezelfde 
studenten.”

Boodschappen doen
Wim begaf zich op illegaal terrein 

om een centje bij te verdienen. Hij dealde 
soft-drugs in zijn tweede kandidatuur en 
eerste licentie. Hij verdiende er goed geld 
mee en behaalde onderscheiding op de 
universiteit. “Mijn ouders betaalden mijn 
inschrijvingsgeld. Voor hobby’s en extra 
kosten in het studentenleven moest ik zelf 
geld weten te verdienen. Ik ben niet 
opzettelijk beginnen dealen om geld te

verdienen. Ik reed naar Nederland om wiet 
en hasj te kopen. Mijn smaak is nogal 
specifiek en dan kocht ik het liever zelf. 
Soms vroegen vrienden om voor hen ook 
iets mee te brengen. Al snel ontdekte ik dat 
je soms 15 000 frank korting kreeg als je 
voor grote hoeveelheden kocht. Als een 
kennis dan iets wou kopen, vroeg ik wat 
meer, zo hield ik nog wat voor mezelf over. 
Toen begon ik grotere hoeveelheden te 
kopen omdat ik er goed mee kon verdienen. 
Ik zocht zelf geen klanten, ze kwamen naar 
mij. Steeds waren het vrienden of kennissen. 
Aan onbekenden of onbetrouwbare types 
verkocht ik nooit iets. Er is een introductie 
nodig: een vriend brengt zijn kennissen 
mee, zo gaat de keten verder. Het ging altijd 
om marihuana, aan hard-drugs waagde ik 
me niet. Uiteindelijk haalde ik er dubbel 
voordeel uit: ik verdiende geld en ik had 
voor mezelf ook altijd goedkope wiet. Met 
het geld dat ik verdiend had, kon ik een 
brommer kopen en het studentenleven 
betalen. Ik ben nooit betrapt omdat ik 
voorzichtig was en er niet verdacht uitzag. 
Als er in de krant iets stond over 
grootscheepse drugscontroles, dan bleef ik 

thuis. Je moet ook niet op 
zaterdagavond 'naar Nederland 
rijden. Eén keer zijn we als 
wielertoeristen naar Nederland 
gereden. Zo werkten we nog aan 
onze conditie ook! Nu ben ik 
ermee gestopt want ik was het 
beu om mij zoveel uit te sloven, 
elke twee weken ging ik 
‘boodschappen doen’. Bovendien 
heb ik het altijd als iets tijdelijks 
gezien.”

Paar het nuttige aan 
het aangename

Vicky studeert rechten in 
Antwerpen. Als ze naar de les 
ging, keek ze rond of ze geen 
fijne jongens zag. Vicky is een 
heel mooi en joviaal meisje. Vele 
jongens vonden haar dan ook best 
sympathiek. Voor een uurtje 
vrijen betaalden ze haar 500 frank, 
een hele nacht was natuurlijk 
duurder. “Het waren altijd aardige 
jongens waarmee ik sowieso in 
bed zou beland zijn. Ze hadden er 
geen problemen mee om mij geld 
te geven. Het was natuurlijk niet 
altijd veilig, maar ik heb nooit 
iets tegen mijn zin gedaan. Het 
was wel leuk.”

"Dat taboe rond naaktheid moetje wel even overwinnen." Karlien en Lies

U f a t h p e t  360



Gaat allen stemmen
V erk iezin g en  s tu d en ten verteg en w o o rd ig ers  k o m e n  e ra a n

Donderdag 2 april mogen we 
opnieuw naar de stembus om vier studen-
tenvertegenwoordigers in de Raad van 
Bestuur te kiezen. Eén van die vier studenten 
gaat ook naar het Bestuurscollege. De Raad 
van Bestuur en het Bestuurscollege zijn 
samen de belangrijkste organen aan onze 
universiteit. Er wordt beslist over nieuwe 
homes, resto’s en auditoria. Proffen en 
assistenten worden er aangenomen en 
gepromoveerd. Het budget wordt er begroot 
en aangepast. Ingrijpende veranderingen, 
zoals die er aankomen met het plan 
Dillemans, worden er besproken en in hun 
definitieve vorm gegoten. Deze twee 
organen vormen zowat de regering van 
onze universiteit.

In de jaren zestig kende onze 
samenlevingeen algemenedemocratisering 
en mochten allerlei groepen mensen 
participeren aan het beleid en mee beslissen 
over de vorm die onze maatschappij moest 
aannemen. De fundamentele openheid die 
toen werd verkregen, werd vooral bevochten 
tijdens de wereldwijde studentenprotesten 
van ’68 - ’69. Het zijn die studenten die 
ervoor gezorgd hebben dat wij allen op 2 
april onze democratische rechten/plichten 
mogen gaan vervullen.

De voorbije jaren, en zeker in de 
jaren ’80, zagen we een algemene

desinteresse bij de studenten als het over 
studentenvertegenwoordiging, inspraak en 
contestatie ging. Onder invloed van het 
yuppie-credo ‘ikke, ikke, ikke en de rest 
kan stikke’ waren ook de studenten

behoorlijk egocentrisch. Hogere in-
schrijvingsgelden, slecht verzorgde homes, 
aantasting van het studiebeurzensysteem,... 
het kon de modale student maar matig

interesseren. De opkomst bij de laatste 
studentenverkiezingen was dan ook 
bedroevend laag.

Ondanks de schaarse steun van de 
studentengemeenschap hebben de stu-
dentenvertegenwoordigers die de laatste 
twee jaar onze belangen verdedigden voor 
een kentering gezorgd. Ze beten zich vast 
in moeilijke dossiers en klopten desnoods 
maanden op dezelfde nagel totdat het 
universiteitsbestuur wel moest ingrijpen 
(bvb. asbest in de Brug, Vlerickdossier). 
Door hun serieux, een vlotte onderlinge 
samenwerking, en een gedegen dossier-
kennis hebben ze ervoor gezorgd dat er 
opnieuw rekening gehouden wordt met de 
studenten.

Ditjaarkomenernegen kandidaten 
op, wat behoorlijk veel is. Eén kandidaat 
diende geen tekst in, maar de programma’s 
van de overige kandidaten worden 
hieronder en op de volgende pagina’s 
voorgesteld. Willen we de verkozenen 
genoeg geloofwaardigheid meegeven 
zodat ze met voldoende gewicht de lijn 
van hun voorgangers kunnen voortzetten, 
dan moeten we op 2 april massaal naar de 

stembus. En stuur de eerste die je vertelt dat 
het toch niets uitmaakt maar naar de redactie. 
Het maakt deksels veel uit!

Tom De Decker

Peter Com hoire

Een democraat in hart en nieren, dat ben ik! Vorig iaar keek ik dus vol verwachting uit naar de 
verkiezingen voor een studentenvertegenwoordiger in de raad van bestuur.. Eindelijk eens in een 
instituut waar de onderwezenen iets te zeggen krijgen. Een aantal kandidaten passeerden de revue, 
onder andere Bart Gruyaert. m et de eenvoudige vermelding: ”Ik ben de kandidaat van de V T K .” Dat 
volstond blijkbaar om massaal op hem te stemmen. Hij is dus verkozen en daarna hebben wij niets meer 
van hem  g e h o o rd , tenz ij a f  en toe  in  S cham per. S tu d e n te n v e rte g e n w o o rd ig in g !  
Faculteitskringvertegenwoordiging. Ja dat was het!

Studentenvertegenwoordiging=vertegenwoordiging van de studenten = interactie met de studenten 
m.a.w. V O O R  DE ST U D EN TEN .

1. Daarom is het belangrijkste punt in mijn programma, ik heb er dus wel een, elke m aand een 
avond waarop diegenen die geïnteresseerd zijn actief iets kunnen vragen, aanklagen o f doen. Zodat er 
echte inspraalc is!

Ik heb zo het vermoeden dat er onder diegenen die gaan stemmen toch enkele zijn die ook daarna 
nog iets willen zeggen. D at m oet kunnen!

2. Ik ga streven naar een meer verantwoorde geldbesteding, van de UNIV: Er staat een immens 
patrim onium  te verkrotten terwijl er alsmaar niewe gebouwenEij komen. Vb UZ-gent. H et U Z  in 
Leuven maakt een verlies van 1 miljard. Gevolg, hier in Gent heeft het U Z  ook een nieuw gebouw 
nodig  Terwijl er eerst een besparing is op de service die een patiënt er krijgt.

E n  wij zitten nog steeds in gebouwen waar de m uur afpeld en ruiten aan diggelen liggen.
3. De Universiteit G ent is een Gemeenschapsinstelling=> Iedereen moet hier alle richtingen 

kunnen volgen.
Dat is mijn programma.

Ik hoop dat de studenten niet slaafs voor de kandidaat van de kring zullen stemmen.

D ank u, 
Peter Com haire



Geert Cool

Stop de waanzin

De kandidaten van de Studentenvakbond (SVB) komen op op basis van een programma, niet op 
basis van een foto met de bedoeling de persoonlijke populariteit te testen o f om een CV  wat aan te vullen.

De centrale eisen en program m apunten van SVB zijn:
-degelijk onderwijs toegankelijk voor iedereen
-resto’s: hier werd de waanzin van het R U G -”beleid” aangetoond door de asbestproblemen in De 

Brug. Toen 12 jaar geleden bekend werd dat er asbest zat, had de RUG direkt moeten beginnen met 
het uitwerken van een ernstig alternatief, dat is (uiteraard) niet gebeurd m et alle gevolgen van dien (de 
wachtrijen in oktober zullen nog meer Moskouse proporties aannemen) SVB kom t op voor goedkope 
degelijke m aaltijden waarvoor je  geen uur moet aanschuiven.

-de sluiting van De Brug is geen alleenstaand geval. Al jaren weigert de RU G om  te investeren in 
de sociale sektor. De home-bewoners zullen daar wel van kunnen meespreken. De RUG heeft de 
voorbije 20 jaar niets gedaan aan de homes. Bovendien blijft het maar wachten op de beloofde nieuwe 
home.

Daarnaast kom t SVB ook op voor gratis openbaar vervoer en een fietsvriendelijk beleid, tegen 
fascisme en racisme, voor een degelijke uitbetaling van jobstudenten,...

De SVB-verkozenen zullen voor deze eisen opkomen om  het RU G -bestuur het zo moeilijk 
mogelijk te maken om  de verworvenheden en de sociale situatie van studenten aan te pakken.

De kandidaten van SVB zijn: Geert Cool (effektief) en Annoesjka Valent (opvolgster) voor de 
Raad van Bestuur en Andy Van Maele (effektief) samen met Rik Lampaert (opvolger) voor de sociale 
raad (waarvoor ze wegens gebrek aan kandidaten reeds verkozen zijn).

Meer info: svb@student.rug.ac.be
Binnenkort verschijnt ook ons volledig programma op internet:
http://w w w .student.rug.ac.be/-svb

Use D eriuyn

D onderdag 2 april gaan, hopelijk veel, studenten stemmen... want dan worden studenten 
gekozen die zullen m oeten vechten; daar zal het op aan komen, de kom ende twee jaar. In  de loop der 
jaren zijn de studenten erin geslaagd via vertegenwoordiging een aantal plaatsen te bekomen in alle 
geledingen van de universiteic. Tal van grieven vanuit de studenten werden op deze manier al 
a a n g e p lk  Toch blijven er nog genoeg objectieven over waar voor ‘gevochten’ z Jm o e te n  worden.

Vechten om  alle sociale voorzieningen aan de RUG te_ vrijwaren en verder uit te bouwen, 
Iedereen m oet de kans krijgen om  te studeren, en niet alleen de rij ksten en de ‘ besten’, denken we maar 
aan de VA O-voorstdlen.

Er zal ook verdom d hard op  tafel geslagen moeten worden om  eindelijk eens het Home- 
probleem aan te pakken. Herstellingen, meubilair,... en tal van het m oet en zal telkens opnieuw op 
de agenda kom en te staan. Misschien zal er eindelijk eens iets veranderen voor de studenten op de 
homes. M aar meer dan ooit moeten we ons straks inzetten om  het onderwijs op onze Universiteit te 
optimaliseren. N iet op een manier zoals Dillemans voorstek waarbij we opnieuw in een klassensysteem 
terechtkomen.

H et Universitair onderwijs m oet verbeterd worden op een constructieve manier, in overleg met 
alle geledingen, vooral m et de studenten en hun vertegenwoordigers. Alleen zo kan er een zinvol plan 
uit de bus komen, De psychologen, (ortho-)pedagogen, sociaal agogen, alle paramedici in spe d ienun 
opleiding gedevalueerd zien weten maar al te goed w at dat betekent. O ok  het beleid naar de lesgevers 
toe m oet serieus veranderen, door een nieuwe, valide en betrouwbare evaluatie in te voeren, DA T zijn 
objectieven die m oeten bereikt worden.

Ilse Deriuyn, studente 1ste licentie orthopedagogiek, is bereid dit programma te verdedigen. Ze 
staat daarin echter niet alleen, ook haar opvolger, W im  Hoste (Iste  licentie pedagogiek) wil zijn 
schouders onder d it programma zetten. Én m et hen een hele groep enthousiaste studenten-
vertegenwoordigers, Ilse staat dus niet alleen, temeer het hier gaat over them a’s die alle faculteiten 
aanbelangen. H et team dat straks verkozen wordt, zal er zijn voor alle studenten. Aan jullie om  je 
hierbij aan te sluiten.



Eva. E rauw

Liefite kiezers,

O p  2 april van d it j aar worden opnieuw  vier studentenvertegenwoordigers verkozen voor de Raad 
van Bestuur. Er stellen zich negen studenten kandidaat.

M ijn naam is Eva Erauw en ik stel mij kandidaat voorde hum ane wetenschappen. Ik zit in de eerste 
licentie rechten en heb twee iaar ervaring in het praesidium van het Vlaams Rechtsgenootschap (V. R. G. 
) achter de rug. De kom ende twee jaar wil ik mij evenwel volledig inzetten voorde Raad van Bestuur, 
Daarom  vraag ik hier alle studenten om  te komen stemmen.

D it laatste i$ niet zo evident. De Raad van Bestuur staat immers ver van het alledaagse 
studentenleven hoewel de beslissingen die daar worden genomen de student vaak rechtstreeks 
aanbelangen. H et is daarom ook belangrijk gemotiveerde, geïnformeerde en capabele mensen te kiezen. 
Ik verzeker jullie dat ik die functie m et volle overtuiging zal waarnemen en zal strijden voor kwaliteit 
op alle vlak. Daar er onder andere beslissingen worden genomen over benoemingen van professoren, 
verschillende voorzieningen voor de student en voortgezette opleidingen, beïnvloeden die zeker het 
niveau van ons diplom a. Ut wil de kwaliteit ervan garanderen om  zo ook de positionering van de Gentse 
universiteit op het internationaal vlak te verzorgen. Zo zijn er voorstellen om  het inschrijvingsgeld voor 
voortgezette opleidingen te verhogen to t maxim um  30U.000 BF. D it hikt mij nogal onlogisch in een 
tijd waar er steeds meer van de student wordt gevraagd en zich noodzakelijkerwijze steeds verdere 
specialisaties opdringen. D it zijn maar enkele van de verschillende punten waar de student in de Raad 
van Bestuur inspraak heeft. O ok op alle andere terreinen wil ik mij ten volle inzetten om  de belangen 
van de student te vertegenwoordigen.

Er zijn steeds enkele studenten die vanuit een politieke overtuiging en m et een meer dogmatische 
houding, gevolgd door een gedreven achterban. Ik kom ongebonden, maar daarom zeker niet 
ongemotiveerd op. Ik werk ervoor om  de steun van meerdere faculteiten te verkrijgen. Ik heb begrip voor 
de andere aard van hun  studies en practica en vereisten van onderzoek. In de ophouw van de studies zie 
ik evenwel vele gelijkenissen en zet ik mij in om kwaliteit op alle vlak te garanderen.

Ik wil bij deze ook iedereen aansporen om op  2 april te kom en stemmen en Eva te kleuren.

B a rt G ruyaert

M ijn naam is Bart Gruyaert, student le  proef burgerlijk scheepsbouwkundig ingenieur en ik ben 
momenteel reeds lid van de Raad van Bestuur. Samen met Caroline Van der Steen, student le  proef 
bio ingenieur, kom ik opnieuw op voor de Raad van Bestuur.

M et tevredenheid kan ik terugblikken op mijn eerste jaar in de Raad van Bestuur. Er is opnieuw 
een goede communicatie tussen de studenten dankzij de oprichting van de Gentse Studentenraad, een 
eigen homepage (http://w w w .student.rug.ac.be/-stv) en andere initiatieven. De onderwijsraad kreeg 
een andere samenstelling, de renovatie van de homes werd opgestart,.... Toch waren er ook m inpunten, 
denken we maar aan de aanwezigheid van asbest in de Brug en de behandeling ervan.

Ik heb de unieke kans om te claimen voor een verlenging van mijn mandaat in de Raad van Bestuur. 
Uniek in de zin dat dossier kennis, werkmethodes en opgebouwde contacten niet verloren gaan.

M ijn programma steunt dan ook vooral op het verder zetten van de ingeslagen weg: samenwerking 
met studenten, verdere uitbouw  van de Gentse Studentenraad, werken rond dossiers en ongezouten 
kritiek geven als het nodig is. Dankzij een halftime medewerker zullen wij naar de toekomst toe heel 
wat meer mogelijkheden nebben o.a. qua communicatie naar de medestudenten.

Kwalteitszorg in het onderwijs wordt steeds belangrijker. Onderwijsevaluties zijn daar een niet te 
onderschatten onderdeel van. H et huidige systeem is echter niet goed, om dat de gevolgen die eruit 
moeten worden getrokken uitblijven. H et moet mijn hoofdopdracht zijn het proces rond kwaliteitszorg 
te versnellen, verder uit te bouwen en er actief aan deel te nemen.

H et m oet duidelijk wezen dat deze tekst slechts een klein stukje belicht van het volledig 
programma, dat te vinden is op http://studw w w .rug.ac.be/-bgruyaer.

T o t slot wens ik op te merken dat er in de Raad van Bestuur geen plaats mag zijn voor flapuits, 
zwijgers o f CV jager. H et is een delicate taak voor studenten om goede studentenvertegenwoordigers 
aan te duiden, maar ik ben ervan overtuigd dat een stem op mij een goede keuze is. D it is ook de reden 
waarom onder andere V TK  en VLK mij steunen. Zo geeft U  de studentenvertegenwoordiging de kans 
om verder te gaan m et de huidige goede en stevige aanpak.
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M atm ati M ourad
Sara Vanobberghen

Hallo. D room  jij ook van goedkope, kwaliteitsvolle maaltijden in de resto’s o f een goed kot dat ook 
jij kunt betalen ? Ben je het beu dat je opnieuw net naast die noodzakelijke studiebeurs greep o f om  in 
bomvolle mega-auditoria te zitten ? otel je je ook vragen over de gebrekkige of onbestaande 
studiebegeleiding, de dure studieboeken en cursussen en de soms onmogelijke examenroosters? Heb je 
al gehoord van net plan Dillemans die de unief nog meer wil afstemmen op de noden van de grote 
patroons (met als gevolg het verdwijnen van richtingen, veralgemeend ingangsexamen o f numerus 
clausus,...)?

W eet jij dat vertegenwoordigers van diezelfde patroons in de raad van beheer zitten en op ‘t unief 
het schoon weer maken zonder ooit verkozen te zijn? W eet jij dat als de voorstellen van Moreels erdoor 
komen het bijna onmogelijk wordt voor 3de wereldstudenten om hier te kom en studeren? Als kandidaat 
van de Marxistisch- Leninistische Beweging wil ik d aa r,samen met jullie, lijnrecht tegen ingaan. Daarom 
kom t MLB op voor volgende eisen:

*Een unief zonder selectie', intrekking van de plannen Dillemans en Moreels. Geen numerus 
Clausus, geen ingangsexamen. Gelijke rechten voor buitenlandse studenten.Nederlandstalige en franstalige 
studenten solidariteit.

*Een sociale unief. kleine auditoria, interactieve lessen, meer proffen en assistenten, goede sociale 
huisvesting en gratis openbaar vervoer.

*Een gratis unief: geen inschrijvingsgeld, een studentenloon voor elke student

*Een unief in dienst van het volk: onderzoek in dienst van de behoeften van de bevolking en niet 
in functie van de winsthonger van de patroons. Verwijdering van de patronale vertegenwoordigers uit 
de raad van beheer. Een grotere studentenvertegenwoordiging (50% van de plaatsen)

*Een unief gefinancierd volgens de behoeften: geen enveloppe-fmanciering. Nationale herfinanciering 
betaald m et de m astodontwinsten van de banken en de multinationals.(grote fortuinen en vermogens 
in ‘97= 28000 miljard bfr. !).

M ike Torck
M ike T orck  (22) zit in tweede kan politieke wetenschappen. Hij is oud-voorzitter van het 

W erkgroepenKonvent en is momenteel voorzitter van het Politiek en Filosofisch Konvent. V anuit die 
functie is hij lid van de Gentse Studentenraad (GSR). H ij is tevens één van de vier afgevaardigden van de 
GSR in de Vlaamse Vereniging voor Studenten (VVS).

_ Z ijn opvolgster is Sofie De Bruycker (20). Zij zit in eerste tic pedagogiek- optie sociale agogiek. Sofie 
is leidster van een Akabe-scoutsgroep voor mentaal gehandicapten en is een actief lid van de W erkgroep 
Psychologie en Pedagogiek (WerPP).

Inspraak van de studenten in het dagelijks beleid van de universiteit is voor ons een zeer belangrijk 
gegeven. Hoewel geen enkel thema onbelangrijk is, zijn er toch enkele die onze bijzondere aandacht 
opeisen.

Onderwijs.
H et rapport Dillemans heeft het grote onderwijsdebat weer op gang getrokken. In deze discussie mag 

de stem van de studenten niet ontbreken. Een nauwe samenwerking tussen studenten uit de verschillende 
faculteiten is daarom  noodzakelijk. Overleg tussen de studentenvertegenwoordigers, zoals in de 
onafhankelijke Gentse Studentenraad gebeurt, krijgt dan ook onze volle steun.

D e sociale sector.
De sociale sector is een zeer belangrijk onderdeel van deze universiteit. N iet alleen zorgt zij ervoor 

dat de uitgaven van destudenten enigszins binnen de perken blijven, anderzijds biedtzij ook dienstverlening, 
die echter al een tijdje niet meer evolueert. De essentiële noden van de studenten daarentegen, evolueren 
wel. Een PC  bvb. is geen overbodige luxe meer voor universiteitsstudenten. De dienstverlening van de 
sociale sector zou uitgebreid kunnen worden door het ter beschikking stellen van zulke infrastructuur, bv. 
door het verhuren van P C ’s, M en mag de sociale sector echter niet laten verkommeren, w at dus een beleid 
m et visie impliceert. En dat laatste ontbreekt wel eens aan de RU G, getuige hiervan de haastige sluiting 
van resto De Brug. O ndanks het feit dat men al laren wist dat er een asnestprobleem was, neeft men 
nagelaten tijdig maatregelen te nem en om het probleem  op te lossen.

Studenten in de RvB zij n volwaardige medebestuurders van de universiteit en hebben daardoor ook 
een aantal verantwoordelijkheden. W ij zijn bereid om  deze verantwoordelijkheden op ons te nemen en 
om  doordacht onze menig te laten geiden in de RvB.

Daarom  stemt u dus voor Mike Torck en Sofie De Bruycker !
Voor meer info, ga naar http://studwww.rug.ac. be/-m torck/ .

-............. ..................... ................................................................................
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Thüxm t Van Zele (effectief)
- Ka trien Van C ro mb rugge (opvolger) m et steun van ; VGK, VDK, FARMACIE, DENTALIA, 

H1LOK, VLAM

O p 2 april zijn er opnieuw verkiezingen voor de raad van bestuur. T ijd dus om  onszelf en enkele 
van onze program m apunten aan jullie voor te stellen. . . , , 1 . . .  . ,

Katrien 2it nu  in de tweede kandidatuur geneeskunde en zetelde dit j aar in de opleidingscommissie. 
Ikzelf zit in d e  derde kandidatuur geneeskunde. De voorbije twee jaar zat ik in de opleidingscommissie 
en dit jaar was ik studieverantwoordeliike van het VGK. Volgend jaar zitten Karnen en ik ook in de 
faculteltsraadgeneeskunde. Onze kandidatuur is dan ook een (chrono)logisch gevolg van ons engagement 
op gebied van studentenvertegenwoordiging.

*  FACULTEIT G EN EESK U N D E , r , , ■ , __ , .
T  De toekom st van bepaalde richtingen van de faculteit geneeskunde is onzeker. H et gaat hier

vooral om  richtingen zoals M Ó R EK I, voedmgs-en dieedeer, logopedie en audiologie. H e t is dus 
noodzakelijk dat e ro p  w ordt toegezien dat deze richtingen niet van de universiteit verdwijnen,

• Wegens het dalend aantal studenten geneeskunde, door de toelatingsproef zullen de 
financiële middelen van de faculteit dalen. Een bevriezing van het huidig budget is daarom noodzakelijk 
om  de kwaliteit van het onderwijs te behouden en het wetenschappelijk onderzoek te kunnen

• De sociale voorziening op het U Z  (STC) en FFW  zij n allesbehalve toereikend, De bouw 
van een nieuw e cafetaria m et b ijho rende  voorzien ingen  voor de verschillende clubs en 
studentenvertegenwoordigers is daarom  hoogst dringend en geen overbodige luxe.

O N D E R W IES , . J ^  , ,  .
• De onderwijsevaluatie is duidelijk aan \erm euw ing toe. Vooral het soort vragen en de

inhoud van de vragen dient grondig aangepast te worden. Bovendien m oet de student enige vorm van 
feedback krijgen over de evaluatie. .

• H e t inschrijvingsgeld van de voortgezette opleidingen aan de universiteit zal in de toekomst 
300000 ff. bedragen. D it is onaanvaardbaar des te meer om dat men hierdoor een klasse-opleiding

» Naar het voorbeeld van andere universiteiten, zou de RUG kunnen voorzien in een 
verhuurdienst voor PC ’s.

• H et gebruik van m ultim edia toepassingen in het onderwijs moet gestimuleerd w orden: het 
afleggen van een voorbeeldexamen, het raadplegen van een cursus (met links naar andere cursussen) o f 
bepaalde practicumpreparaten en videoconferencing m oeten via het internet mogelij k gemaakt worden.

euR<*>unes
Busdiensten n a a r

* 350 BESTEMMINGEN
* 25 EUROPESE LANDEN

NU GOEDKOPER DAN OOIT!

EUROLINES-PASS! Vrijwel 
onbeperkt reizen tussen 30  

Europese steden voor 30 of 60  
dagen! Vanaf 8 .390 BF.

NIEUW KANTOOR TE GENT! 
EUROLINES 

Kon. Elisabethlaan 73 
9000 Gent 

Tel. 0 9 /2 2 .9 0 .2 4
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Prijzen heen  en  terug  (vanaf)

AMSTERDAM
PARIJS
FRANKFURT
LONDON
PRAAG
MILAAN
KOPENHAGEN
BORDEAUX
BERLIJN
WENEN
BUDAPEST
BARCELONA
TOULOSE
MADRID

800
990

1.760
1.990 
3 .3 2 0
3 .5 0 0
3 .5 9 0
3 .5 9 0  
3 .65 0
3 .9 5 0
3 .9 5 0
3 .99 0  
4 .4 9 0
5 .50 0

BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
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NSV betoogt in Gent
v o o r B russel V laam s

Onze verslaggever op de NSV- 
betoging wist ons te vertellen dat alles daar, 
buiten het scanderen van enkele racistische 
leuzen, rustig verliep. Tien migranten werd 
bij het begin van de betoging door de 
ordetroepen - naar eigen zeggen om 
veiligheidsredenen - administratief ge-
arresteerd omdat ze provocatief gedrag 
vertoonden. De tweehonderd betogers van

De ordetroepen waren tot alles bereid om de twee betogingen gescheiden te houden. 
Tot een charge toe, ter hoogte van de ruïnes van St-Baafsabdij.

Donderdag 12 maart organiseerde de Nationalistische Studenten 
Vereniging (NSV) een betoging in het kader van wat zij ‘Brussel 
Vlaams’ noemen. Deze manifestatie werd officieel toegelaten door de 
stad Gent. Hiertegen kwam verzet van militante en minder militante 
Bkkse bewegingen, die samen in een platformtekst opriepen tot een 
tegenbetoging.

kleerscheuren het eindpunt, café Roeland 
in de Kortrijksepoortstraat.

Bij de politie vielen vier licht-
gewonden. Dat twee agenten in burger door 
de ordemachten zelf verwond werden, is 
een gerucht dat wij echter niet kunnen 
bevestigen.

MaKGent leek donderdag een bezette stad. 
De ordetroepen waren massaal aanwezig 
op de grond en in de lucht. Om half acht 
vertrok de tegenbetoging met meer dan 
vijfhonderd deelnemers aan het Zuid, 
richting Sleepstraat, waar de betoging 
ontbonden had moeten worden. Ontbinden 
wanneer men slechts één kant uit kan, heeft 
echter weinig zin. De moeilijkheden die 
hierop volgden zijn dan ook enigszins 
begrijpelijk. Eenenveertig manifestanten 
werd gearresteerd, waarvan 37 administra-
tief en 4 die gerechtelijk vervolgd zullen 
worden.

de NSV bereikten vervolgens zonder veel

Thesis lijdt onder storm van
Razzia’s

B ende N e o  N a z i’s o v e rv a lt b re in  van  Tom  D e  D e c k e r

1Het is noodzakelijk dat de slechte elementen uit 
het brein van de hoofdredacteur verdwijnen, ” was de 
verklaring die de rechtse individuen gaven voor hun 
grootscheepse operatie in Toms schedel.

Het werd er niet gemakkelijker op voor onze hoofdredacteur 
toen de Mentale Liberatie Beweging een grootscheepse tegenactie 
organiseerde. “Tom De Decker moet bevrijd worden van 
stresserende elementen die hem opgelegd worden door de 
Academische Overheid,” argumen-teerde hun leider. Onze 
verbazing werd nog groter toen wij vernamen dat ook de Anarchisten 
hun intrek hadden genomen tussen Toms hersenhelften. “Wij 
hebben Toms schedel al enkele keren gekraakt omdat er grote delen 
leegstaan die anders toch maar verkrotten,” spraken de Anarchisten.

De Academische Overheid en de Gentse gemeenteraad zijn 
blij met de migratie van de extremisten. “Tom De Decker is een 
levende martelaar en moet beloond worden voor het feit dat hij 
zulke groeperingen van de straat houdt,” verklaarden ze op een 
gezamenlijke persconferentie. Minister van Justitie Stefaan de

Clerck opteert ervoor verbanning naar Toms hersenen te voorzien 
als een alternatieve straf. “Sinds de staatsgevaarlijke elementen een 
nieuwe behuizing hebben gevonden komen ze veel beter overeen,” 
verklaart ook Minister Vande Lanotte. “België kan haar asielbeleid 
een beetje relaxeren,” meldt hij, “er is toch plaats genoeg in het 
brein van de man uit Schellebelle”.

Aan de persoonlijke beslommeringen van Tom De Decker 
denkt blijkbaar niemand. De redactie van Schamper, het 
studentenblad van de RUG, houdt zich wel bezig met deze 
problematiek. “Toms thesis moet absoluut vorderen,” vertelt een 
woordvoerder. Ook zijn huisgenoten kunnen de herhaaldehjke 
aanslagen op Tom niet meer verdragen. “Het is niet normaal meer 
wat ze die jongen aandoen,” lieten ze ons weten. “Tom wil echt wel 
aan zijn thesis werken, maar met zoveel ventjes in uwe kop gaat dat 
toch niet zeker,” mort zijn vader.

Wij vroegen Tom zelf om een reactie. “Ventjes in mijne kop, 
onnozelaar, waar zijt gij over bezig,” reageerde hij verbaasd. Zijn 
geheugen is blijkbaar al zwaar aangetast. Wij vrezen het ergste.

MaK

foto:



Het Federaal Parlement
Na het vorige nummer kon de Internet-redactie van Schamper haar 

geluk niet op. Het artikel ‘Seks op Internet’ belandde op de cover, wat 
resulteerde in een twintigtal lege flessen Glennfiddich en een kater van 
hier tot in Zottegem. Maar alras volgde de ontnuchtering: nog een 
laatste Internet-artikel diende geschreven te worden dit academiejaar. 
Bestaat er echter een onderwerp dat niet schriel en onbeduidend zou 
afsteken tegenover seks? De redactie zat met de handen in het haar, tot 
iemand uitriep:

“Waaromde politiek niet genomen?”

Politiek! Geen betere opvolgster voor 
het seks-artikel dan de politiek! Waar 
politiek is, is seks; waar seks is, is politiek. 
Politiek, de eeuwige, onafscheidelijke 
concubine van seks.

Overdaad schaadt, aldus een volks-
wijsheid, dus beperken we ons deze keer tot 
welj a, het Federaal Parlement. De bezoeker 
wordt meteen verwelkomd door een 
onrealistisch zonnige foto van het Paleis 
der Natie. Uiteraard komt op deze site de 
taalkeuze vooraan, en hoewel de Duitstalige 
versie een sublieme Grundgesetz bevat 
(tracht dit eens luidop te lezen met een joint 
in uw bek!), raden wij toch aan de 
Nederlandstalige of de Franstalige versie te 
kiezen. Daar bevindt zich onder meer Het 
Parlement Virtueel, een virtuele rondgang 
met korte stukjes uitleg over het gebouw en 
de werking van het Parlement. De rondgang 
zit zeer mooi in elkaar, en het is nog praktisch 
ook, want nu hoef je niet meer te wachten 
tot 21 juli voor een gegidst bezoekje.

De Senaat
Begeven wij ons vervolgens naar de 

Senaat. En wij vallen van verbazing van 
onze stoel: deze website is veel dynamischer 
en veel meer flashy dan wij van het duffe 
senatorenkransje verwachten. Je kan deze 
site bekijken met of zonder frames. In de 
frames-versie zitten wel enkele vervelende 
fouten: vaak blijkt het onmogelijk om in 
een frame naar beneden te scrollen, en

wanneer je een link uit de website van de 
Senaat volgt, blijf je toch in de frames- 
structuur van de Senaat gevangen zitten. 
Gebruik dus liever de noframes-versie 
( ‘zonder snelkoppelingen ’).

Over de rest geen kwaad woord. 
Frank Swaelen is zo vriendelijk een 
nietszeggend welkomstwoord te schrijven, 
in de brievenbus van de Senaat wordt 
iedereen uitgenodigd interactief in contact 
te treden, en verder biedt deze site heel wat 
informatie aan. De samenstelling, werking 
en bevoegdheden van de Senaat, bijvoor-
beeld.

Interessant zijn zeker de databanken 
van de Senaat. Doorploeg de databank van 
politieke personaliteiten (senatoren van 
vroeger en nu), en nooit nog zal u voor lui 
staan omdat u Bert Anciaux niet (her)kent. 
De site maakt zeer handig gebruik van 
hyperlinks: er worden intelligente kruise-
lingse links gelegd tussen de databases, 
zodat informatie via verschillende wegen 
bereikt kan worden. Ook de meeste 
publicaties en parlementaire stukken 
(schriftelijke vragen, wetgevende stukken, 
handelingen, enz.) staan on line en kunnen 
doorzocht worden, met gebruikmaking van 
zoektermen.

Diegenen onder u die wel eens naar 
het nieuws kijken, hebben ongetwijfeld al 
gehoord van de Commissie Rwanda. 
W aarschijnlijk kon u dat spannende 
vervolgverhaal niet meer volgen nadat u 
een aflevering gemist had (precies die

aflevering waarin Guy Verhofstadt op de 
vuist gaat met Jean-Luc Dehaene en er 
vanaf komt met twee gebroken voortanden). 
U heeft geluk, want de hele story staat nog 
eens te lezen op de website. Enjoy!

By the way, de Senaat is op zoek 
naar volk om haar website grondig uit te 
breiden en te vernieuwen. Haast u, want de 
uiterste inschrijfdatum is vandaag, 30 maart!

De Kamer
Keren wij de Senaat nu de rug toe, 

dan staan wij oog in oog met de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers. Qua layout is de 
Kamersite beter verzorgd dan die van de 
Senaat (daarom ook dat de Senaat die offerte 
uitschrijft, wat dacht je - maar wees 
vreugdevol, want ook de Kamer zoekt 
informatici en systeembeheerders), en de 
structuur heeft net dat kleine je-ne-sais- 
quoi extra dat het geheel een gevoel van 
overzichtelijkheid meegeeft.

De Kamer herbergt dezelfde ingredi-
ënten als de Senaat: een saai voorwoord 
van Raymond Langendries, voorstelling 
van haar werking en andere praktische 
informatie (bijvoorbeeld hoe een parle-
mentslid te ontmoeten?), de structuur van 
België, en een complete database van alle 
kamerbewoners (zoek de woordspeling!). 
De Kamer maakt zo mogelijk nog meer 
gebruik van hyperlinks tussen haar 
databases. Voorts ook hier een hoop 
kamerdocumenten, parlementaire mede-
delingen, agenda’s, verslagen,... waarmede 
u wel enkele maanden zoet bent. Alles, tot 
en met de volledige handelingen, staat hier 
te wachten om op uw scherm te mogen 
verschijnen. De Kamer denkt trou wens aan 
u (en aan haar portefeuille): bijna alle 
mogelijke parlementaire documenten 
kunnen van op de website besteld worden. 
Ze zijn zo eerlijk de prijs te vermelden.

Ach, als politicoloog kan ik uren op 
deze site blijven rondwandelen, puur voor 
het orgasmisch genot (voilà, wat zei ik? 
Politiek en seks!) Hier vind ik de volledige 
procedure om Belg te worden (Toeme toch ! 
Ik ben al Belg!), daar kan ik het verslag van 
de Commissie Dutroux-Nihoul raadplegen 
( “Normvervaging is ook protectie! ”), dit is 
het Nirwana voor Universiteitsstraat- 
studenten!

Al die sukkelaars echter, die van dat 
Wetstraatees niks begrijpen, moeten niet 
wanhopen. De Kamer stelt speciaal voor 
hen haar eigen verklarende woordenlijst ter 
beschikking. Benieuwd of u er wijzer uit 
wordt...

MDG

Het federale parlement: http://www.fed-parl.be/
Das Grundgesetz: http://www.fed-pari.be/constitution_de.html 
Het parlement virtueel: http://www.fed-pari.be/vindex.html 
De Senaat: http://www.senate.be/
De commissie Rwanda:
http://www.senate.be/senbeldocs/rwanda/index_nl.html 
Offerteaanvraag voor de vernieuwing en uitbreiding van de Web-site 
van de Senaat: http://www.senate.be/misc/webproj_nl.html 
De Kamer van Volksvertegenwoordigers: http://www.dekamer.be/
Hoe word ik Belg?: http://www.dekamer.be/hoe_word_ik_belg_.html 
Verslag Commissie Dutroux-Nihoul: 
http://www.dekamer.be/documents/713/8.pdf
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Hersenen in tweestrijd
these fo o lis h  th in g s  ( th a t I  c a ll m y  b ra in s )

Studenten doen het met hun hersenen. Of ten minste worden geacht 
het daarmee te doen. Maar waarover hebben we het eigenlijk? 1300 
gram vettige en vormeloze kwabben: het hoogste orgaan van het “zijn” 
of slechts een instrument van de geest? Neurofysiologisch onderzoek 
ontrafelt de paradoxen van ons meesterorgaan. Een paar weetjes over 
materie en ijlte in het brein, over denken en voelen.

E-mail is een fantastisch instrument. 
Niet alleen kun je  er studentikoze, 
professionele en intieme correspondenties 
mee voeren, maar bovendien word je ook 
regelmatig met de nodige jokes bestookt 
(Ook al gehoord wat de vrouw van Bill 
Gates, de legendarische Microsoft-goeroe, 
hem op de eerste huwelijksnacht in het oor 
fluisterde? Oh dear, now I understand where 
you got the name of that company of yours!). 
Eén van die kwinkslagen (met dank aan 
Koen) laat mij toe de eerste pointe van dit 
geschrijf te illustreren. Graag had ik U 
uitgenodigd tot volgend experiment:

“Follow the directions in the following, be 
honest with yourself and you will get the 
most out of this. Be sure and follow the 
directions to the letter.

READ the following sentence.
FINISHED FILES ARE THE RESULT OF 
YEARS OF SCIENTIFIC STUDY COMBI-
NED WITH THE EXPERIENCE OF YEARS.

Now count out loud the F s  in that sentence. 
Count them ONLY ONCE; do not go back 
and count them again.
See below...

ANSWER:
There are six F s  in the sentence. One of 
average intelligence finds three of them. If 
you spotted four, you’re above average. If you 
got five, you can turn  your nose at most 
anybody. If you caught six, you are a genius.

There is no catch. Many peopel forget the 
OFs. The hum an brain tends to see them as 
“V s” instead of “F s”.”

Een soortgelijk resultaat krijg je 
bijvoorbeeld ook wanneer je een proef-
persoon een lijst woorden laat lezen en hem 
telkens vraagt naar de kleur van de inkt, 
waarin dat woord geschreven staat. Je merkt 
dan een belangrijk inhibitie-tffect wanneer 
het woord zelf een kleur aangeeft die niet 
strookt met de te noemen kleur: het woord 
‘rood’ bijvoorbeeld in groene inkt geschre-
ven. Vaak ‘ziet’ de proefpersoon de inkt 
niet als groen maar als rood.

Neurofysiologen konden aantonen 
dat de hersenzone voor woordbegrip (met 
name de zone van Wernicke) spontaan 
geactiveerd wordt bij confrontatie met 
woorden (dus ook al wordt niet gevraagd 
die woorden te lezen). Daarop volgt een

sterke activatie van een andere cortexzone 
(de voorste cingulaire cortex), die bepalend 
zou zijn voor de inhiberende werking van 
deze automatische betekenis-respons. In 
dit geval zal die inhibitie de informatie uit 
de visuele kleurzones neutraliseren. “Het 
brein zoekt op een onweerstaanbare manier 
naar betekenis,” opperen de onderzoekers, 
die zich over dit fenomeen bogen.

Lichaam of geest?
Het eerste punt dat ik wil maken is 

het volgende: inhibitie- en soortgelijke 
experimentjes waren totnogtoe het geprivi-
legieerde domein van de psychologie en 
verklaringen voor de fenomenen werden in 
psychologische termen gegeven (competitie 
tussen strijdige gegevens, inhibitie, enz.). 
De laatste decennia echter zijn neurofysio-
logen langzamerhand alle gedragsterreinen 
gaan binnendringen en brachten zij ook 
bio-logische argumenten. Hun verklaringen 
worden gestaafd met neuro-anatomische, 
neurofysiologische en biochemische 
gegevens. Stuk voor stuk materiële 
argumenten dus.

Hierbij lijkt een eeuwenoude contro-
verse kwasi zonder slag of stoot beslecht te 
worden: namelijk de vraag of de mens nu 
zou bestaan uit een lichaam en een geest 
(dualisme) of dat alles uiteindelijk lichaam 
zou zijn (materialisme). Hoe verder het 
onderzoek reikt, hoe sterker blijkt dat voor 
alle vragen, waarop totdantoe louter 
psychologische antwoorden werden 
gegeven, ook fysiologische verklaringen 
bestaan. Het aandeel aan geest wordt in een 
steeds enger wordend bastion terug-
gedrongen. Nochtans blijven enkelen, en 
niet de minsten, aanhangers van het 
geestesconcept. Zo stelt de nobelprijs- 
winnaar Sir John Eccles dat de geest drie 
weken na de conceptie door God met de 
foetus zou vereenzelvigd worden ...

verstand of gevoel?
Op het eind van de jaren ’70 

onderging een patiënt, die de naam Elliot 
meekreeg, een hersenoperatie, waarbij een 
mandarijngrote tumor uit de hersenvliezen 
werd weggesneden. Ook al kon hij na die 
ingreep zijn activiteiten hervatten, toch leek 
zijn nieuwe gedrag zijn omgeving te 
verontrusten. Hij bleek niet langer in staat

zijn tijd op een rationele manier te beheren 
of complexere taken tot een goed eind te 
brengen. Zo verliet hij zich in het lezen van 
documenten, die hij geacht werd te 
klasseren. Toen hij al het huishoudgeld 
weggaf aan verdachte speculaties met een 
bedrieglijke makelaar, vroeg zijn vrouw 
om echtscheiding. Antonio Damasio, 
professor in de neurofysiologie te Iowa 
(VS), en destijds hoofd van de dienst waarop 
Elliot terechtkwam, verklaart: “Elliot 
scoorde een hoog IQ. Hij was noch dom, 
noch onwetend, maar gedroeg zich alsof hij 
dat was. Hij zag heel goed de desastreuze 
resultaten van zijn gedrag in, maar was niet 
in staat om daar een les uit te leren.” 
Onderworpen aan complexe redeneertesten, 
bleek Elliot perfect in staat logische 
constructen en deducties te maken. Wat 
was het enigma van dat onredelijke brein, 
dat tegelijk al zijn redeneercapaciteiten 
behouden had?

Om erachter te komen, hernam 
Damasio zijn gesprekken met de patiënt. In 
eerste instantie had hij verondersteld dat de 
koelheid en afstandelijkheid waarmee Elliot 
over zijn problemen had verteld niets anders 
weerspiegelde dan een een soort heldhaftige 
zelfbeheersing. Op een dag echter onder-
wierp hij de man aan een psychologische 
test, waarbij ‘schokkende foto’s van 
brandende gebouwen, aardbevingen, 
gewonde en bloedende personen’ werden 
geprojecteerd. Elliot gaf toe dat hij daar 
niets bij voelde, helemaal niets. Damasio 
stond plots voor een onthutsende revelatie: 
Elliot’s redeneervermogen was verstoord, 
zoniet vernietigd, door een tekort aan 
emotionaliteit!

Dit brengt mij tot mijn tweede punt. 
Naast de aloude tegenstelling geest-lichaam, 
verscheurt een al even oude tweestrijd tussen 
verstand en gevoel het menselijk bewegen. 
Rationalisten zweren bij koele beheerstheid, 
romantici verheffen het affect. De volks-
wijsheid wil dat emotie-arme mensen betere 
redeneerders zijn, maar ook de psychologie 
heeft het, wat logica en deductievermogen 
betreft, over cognitieve processen en zelden 
over emoties. Neurobiologen merken nu 
dat denken en voelen produkten zijn van 
hetzelfde substraat: hersencellen of 
neuronen. Bovendien kunnen die in dezelfde 
hersenzones teruggevonden worden. Met 
magnetische resonantietechnieken werden 
immers belangrijke lesies in Elliot’s 
frontaallobben aangetoond, frontaallobben 
die totdantoe als de exclusieve zetel van het 
denken werden beschouwd. Voor de 
neurobiologie zijn beide processen dus 
kwasi onontwarbaar met elkaar vervlochten. 
De keuze denken-voelen stelt zich niet: het 
een kan blijkbaar niet zonder het ander.

Ariane B.



Ocean of sound
V o o ru it G e lu id  F e s tiv a l

W tÊer gelegenheid van het Vooruit Geluid Festival dat van 1 tot en met 
9 mei plaatsvindt, willen we nu reeds vooruitblikken op deze 
grensverleggende concertenreeks waarbij het publiek gedurende een 
tiental dagen ondergedompeld wordt in een zee van vernieuwende en 
verfrissende geluiden.

Het tweejaarlijks festival tracht de 
grenzen van de klassieke muziekgenres te 
doorbreken en presenteert op die manier 
een amalgaan van genres en stijlen. De 
aanwezige muzikanten hebben één gemeen-
schappelijke deler. Ze beperken zich immers 
niet tot één muziekgenre, in tegendeel, ze 
stellen zich open voor wat er in de rest van 
de muziekwereld gebeurt. Zodoende kan 
men de aanwezigheid van het Belgische 
Aka Moon verklaren. De jazz-formatie werd 
op vraag van Vooruit en het Antwerpse 
C.C. Luchtbal aan het ensemble van de 
Senegalese meesterpercussionist Doudou 
N’diadye gekoppeld.

Gedurende het negendaagse festival 
wordt veel van het publiek gevergd. 
Dagelijks concerteren verschillende 
artiesten uit diverse muziekgenres,dus als 
het ware een ontdekkingsreis door het 
hedendaagse muzieklandschap. Belangrijk 
hierbij is dat muziek niet steeds op zich 
hoeft te staan. Zo is de combinatie van 
muziek en woord een centraal thema van de

Vooruit Geluid editie 1998. Teksten als 
voornaamste inspiratiebron voor een 
muziekproject, zijn voor onder meer Elvis 
Peeters, Henry Threadgill en Dirk 
Roofthooft van het allerhoogste belang. 
De ontmoeting tussen muziek en andere 
kunstdisciplines is reeds langer een centraal 
concept van het festival. Daarom zal het 
theatergezelschap Needcompany haar 
Snakesong Trilogy integraal presenteren, 
live begeleid door het Kammerensemble 
Neue Musik Berlin.

Een andere pijler van het festival is 
de confrontatie van hedendaagse ensembles 
met niet-academische componisten. Zo 
schreef sample-wonder David Shea (zie 
o.a. John Zorn, Mr. Bungle en vele 
anderen) een compositie waarin het Ictus 
Ensemble met haar elektronisch evenbeeld 
-de sampler- comuniceert. Ook Fred Frith’s 
Tense Serenity werd in die optiek gepro-
grammeerd. Het publiek kent de gitarist 
reeds langer als improvisator en als lid van 
onder meer Henry Cow en Naked City,

maar sinds een aantal jaren legde de man 
zich ook toe op het schrij ven gecomponeer-
de muziek voor strijkkwartetten en piano.

Traditionele muziek uit andere 
continenten komt eveneens op deze editie 
van het festival aan bod. U krijgt dus ook 
een portie wereldmuziek voorgeschoteld. 
Aanraders hierbij zijn onder meer het eerder 
genoemde Aka Moon en de Klezmatics.

Naast de voornoemde muzikanten 
sieren uiteraard nog tal van anderen de 
affiche van dit festival. Uit dat ruime aanbod 
lijkt ons een selectie onmogelijk en raden 
we elke rechtgeaarde muziekliefhebber een 
festival passé partout aan. Op die manier 
kan je voor slechts 2.500 frank (of als 
student voor 2.000!) gedurende het gansp 
festival alle concerten bijwonen en de 
wondere wereld van de hedendaagse muziek 
ontdekken. Deze trip voert u van de flitsende 
drum ‘n’ bass, langsheen de hedendaagse 
klassieke muziek, naar de Cubaanse 
feestmuziek. Daarbovenop zorgen improvi- 
satiesessies en tranceverwekkende Syrische 
5«/i'muziek ervoor dat u helemaal het 
noorden verliest. Kom en verlies jezelf in 
dit muzikale avontuur!!!!

De Buurman

Democrazy goes Unsane
Inderdaad, uw Democrazy program-

meert nog steeds de betere gitaargroepjes 
zoals Unsane. Een aantal jaren geleden 
waren dergelijke groepjes niet weg te slaan 
uit de concerttempel in de Reinaertstraat. 
Zodoende bezorgden ze de Democrazy een 
enorme reputatie. De laatste jaren kwam 
men op dat beleid terug en 
werd men selectiever in de 
programmatic van de betere 
gitaarmuziek. Toch verwaar-
loost de Democrazy zijn oude 
publiek niet. Het New Yorkse 
trio Unsane wordt er namelijk 
op woensdag 8 april verwacht, 
als opwarmer werd Zen 
Torpedo uitgenodingd.

Sinds eindjaren tachtig 
is dit trio reeds actief en 
maakte spraakmakende al-
bums als Total Destruction.
Kenmerkend voor Unsane is 
de rauwe energie die je als 
luisteraar om je hoofd geslin-

gerd krijgt; kortom, agressie en frustraties 
op gitaren botgevierd. Vergelijkingen met 
stadsgenoten als Barkmarket of het ter 
ziele gegane Cop Shoot Cop zijn dan ook 
niet uit de lucht. Getuigen van al dat moois 
zijn ook Unsanes platenhoezen. Steevast 
prijkt hierop één of andere bloederige prent

van één of andere verongelukte medemens. 
Of nog meer stoerdoenerij: nummers 
getiteld organ donor of exterminator. 
Bovendien telt Unsane reeds één drugdode, 
de oorspronkelijke drummer, wat hun 
geloofwaardigheid uiteraard enkel ten 
goede kan komen.

Toch mogen we hier 
zeker niet negatief besluiten. 
Daarmee zou Unsane onrecht 
aangedaan worden. Wie hen 
reeds eerder live aan het werk 
zag zal dit zeker beamen. Het 
trio beschikt immers overeen 
stevige live-reputatie. Maar 
toch nog even dit: diezelfde 
avond, op 8 april, concerteren 
eveneens het legendarische 
Pere Ubu en Dead Man Ray 
in het Antwerpse. Aan u de 
keuze.

De Buurman

Unsane heeft misschien niet veel kaas gegeten van vocabulaire, van 
gitaar-rammen des te meer. (foto: Gaü butenskyi
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De vrouw achter de schermen 
en op de barricade

O ns in d u s tr ie e l v e rle d e n  in  h e t M IA T

Wie denkt dat vrouwen pas in de 20ste eeuw buitenhuis zijn gaan 
werken, moet dringend eens naar het MIA T (Museum voor Industriële 
Archeologie en Textiel). Daar is een permanente tentoonstelling 
opengesteld over de leefwereld van de vrouw tussen 1750 en 1900, 
waarbij duidelijk aangetoond wordt dat vrouwen toen ook al hun 
mannetje stonden.

Hoewel de tentoonstelling nog niet 
helemaal op punt staat, loont het toch de 
moeite nu al eens een kijkje te gaan nemen. 
Als bezoeker wandel je doorheen de tijd, 
beginnend bij het Ancien Régime om te 
eindigen bij de tweede industriële revolutie. 
Op die wandeling maak je niet alleen kennis 
met het leven van de gewone arbeiders-
vrouwen, maar ook met dat van vorstinnen, 
courtisanes en précieuses.

Foto’ s, schilderijen en gravures tonen 
ons hoe de vrouw reeds in het Ancien 
Regime een rol speelde in het economisch 
leven. Zowel in de land- als in de 
huisnijverheid waren de dames actief. Op 
Ons Industrieel Verleden zijn naast de vele

foto’s allerlei werktuigen en machines te 
zien waarvan velen onderons waarschijnlijk 
het bestaan niet kennen. Een mechanische 
tremel, een twijnmolen en een volmachine 
doen geen belletje rinkelen? Geen nood, 
het vertrouwde weefgetouw is er ook nog. 
Juist, zoals in de lagere school, maar dan 
wel een tiental keer groter. Alle machines 
zijn trouwens reusachtig groot, en dat maakt 
de tentoonstelling wel indrukwekkend. 
Toch jammer dat er niet meer uitleg gegeven 
wordt over het doel en het functioneren van 
de werktuigen. Maar zoals gezegd staat de 
tentoonstelling nog niet op punt, en dienen 
‘de educatieve facetten’ nog verder 
uitgewerkt.

Er worden bovendien boeken, kleren 
en huisraad tentoongesteld. De bezoeker 
komt ook terecht in het salon van een rijke 
koopman, een klaslokaal en een beluik- 
huisje. Helemaal op het einde pas krijg je 
wat te zien over de vrouwen op de 
barricaden.

De tentoonstelling Ons Industrieel 
Verleden bestaat uit twee luiken. Het eerste 
luik (periode 1750-1900) werd nu reeds 
voor het publiek opengesteld, het luik 1900- 
2000 zal te bezoeken zijn vanaf oktober 
1998. De tentoonstelling kadert in het 
G elijkekansenbeleid van de Vlaams 
Minister van Brusselse Aangelegenheden 
en Gelijkekansenbeleid.

Sandrina

A lle dagen van 9.30 uur tot 17  
uur, m aandag gesloten. Jongeren tot 
en m et 25 ja a r  betalen 50 BEF. MIA T, 
M innem eers 9, Gent. Inlichtingen 09/ 
223.59.69

Partij kiezen
Tot 25 april kan je  bij Arca gaan kijken naar Partij Kiezen, een stuk 

van Ronald Harwood (Taking Sides). De regie is in handen van Jules 
Croiset, die eerder al De Dikzak voor Arca regisseerde. In het stuk staat 
het onderzoek naar de oorlogsactiviteiten van een beroemde dirigent 
centraal.

Als je de zaal binnenstapt, stap je 
meteen ook in de sfeer van Partij Kiezen. 
Naast het podium zit een sjofel geklede 
vrouw tussen een hoop puin (een deur, een 
op zijn kop gezet portret van Hitler, een 
halfverbrande nazivlag,...). Ze kijkt 
verward de zaal in, ze lijkt wel een beetje 
gek. Ze zit daar heen en weer te wiegen op 
de tonen van klassieke muziek.

De klassieke muziek loopt als een 
rode draad door het stuk. Alles draait rond 
de figuur van Wilhelm Furtwangler, “de 
grootste nog levende dirigent van deze 
eeuw” zoals hij in Partij Kiezen zo vaak 
genoemd wordt. Maar ook de andere 
personages willen hun idee over klassieke 
muziek kwijt.

Zo is er de Amerikaanse majoor 
Steve Amold (rol gespeeld door regisseur

Jules Croiset). Het hele verhaal speelt zich 
af in zijn kantoor in Berlijn. De oorlog is 
voorbij en de denazificeringscommissie 
onderzoekt of enkele beroemde personen 
connecties met het regime onderhielden. 
Majoor Arnold leidt het onderzoek rond 
Furtwangler, de dirigent van het Berliner 
Filharmoniker. Steve, een opvliegend per-
soon, is vastbesloten de ‘misdadiger’ aan 
de schandpaal te nagelen. Hij verafschuwt 
klassieke muziek en hij is ervan overtuigd 
dat alle kunstenaars misdadigers zijn.

De majoor wordt in zijn onderzoek 
geholpen door zijn secretaresse Emmi 
Straube (Lieve Cornelis) en door de jonge 
luitenant David Wills (Niels Croiset). Deze 
laatsten houden van klassiek en proberen 
de majoor te laten luisteren naar Beethoven. 
Ze wekken hiermee alleen maar zijn ergernis 
op.

Emmi en David hebben het moeilijk 
partij te kiezen, en daar draait het tenslotte 
om in het toneelstuk. Ze moeten samen-
werken met Steve, maar koesteren een grote 
bewondering voor Furtwangler die door de 
majoor op een brutale manier ondervraagd 
wordt. De keuze wordt nog bemoeilijkt 
door de tussenkomst van een aantal 
getuigen: Tamara Sachs (de vrouw die we 
eerder al tussen het puin zagen zitten, 
gespeeld door Aafke Bruining), Helmuth 
Rode, tweede violist van het Berliner 
Filharmoniker en de vrolijke noot van het 
stuk (Daan Vanden Durpel), en natuurlijk 
de dirigent zelf (Piet Balfoort).

Ook de kijker krijgt het op den duur 
moeilijk, en wel omdat de dialogen 
eindeloos lijken. Ondanks de goede 
acteerprestaties vraag je je echt af wanneer 
er een einde komt aan de ruzies tussen de 
hoofdpersonages.

Sandrina

Partij Kiezen, nog tot 25 april in 
Arca, Sint-W idostr.3. Voor 10 lezers 
hebben wij een vrijkaart op p.24.
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"Boel" zei De Koe _ _
D e  van  G lo ttis

Cie. De Koe groeide een tiental jaren geleden uit een aantal 
laatstejaarsstudenden van het Antwepse conservatorium. Na stukken 
'Ms\:*È>e Gebiologeerden’, ‘3 K o n in g e n ‘Talkshow* en ‘In de gloria’ 
wagen de kernleden van Cie. De Koe zich meer en meer op glad ijs. Ze 
üérkden de vertrouwde cirkel van verwante zielen en creëeren 
voorstellingen met minder vertrouwde collega’s. Peter Van den Eede 
regisseerde onlangs Wysiwyg, en op 8 april gaat De Slag van Glottis in 
première in de Gentse Minard. Schamper polste eens naarde stand van 
zaken bij regisseur Frank Focketyn en één van de acteurs, Luc Nuyens.

Schamper: D e Slag van Glottis 
wordt aangekondigd als ‘een studie 
van de hum or’, waarbij één van de 
them a’s de relatie is tussen taal en 
werkelijkheid. Krijgen we in d it stuk  
een heel lichtvoetige behandeling van 
dit filosofisch thema?

Frank Focketyn: “Je moet geen 
studie van humor verwachten. Ik lach heel 
graag, maar humor kan je niet pakken. Of 
zoals Réné Bergson het zegt in Le Rire: 
‘Humor is als het schuim in de branding van 
de zee. Men kan het zien, maar als men het 
wil pakken, is het er niet meer.’ Hetzelfde 
geldt ook voor het leven. Daarom is het heel 
belangrijk te kunnen ‘loslaten’. Bijvoor-
beeld: passie is energie, maar als die 
bezitterig is of wordt, dan is dat niet meer 
zo. De Slag van Glottis is synomiem voor 
het leven. Slag verwijst enerzijds naar slagen 
leveren en slagen incasseren, anderzijds 
roept het ook het woord kwinkslag op, wat 
dan de humor uit het stuk aangeeft. Tegelijk 
krijg je eveneens een link naar wel 
of niet slagen.

Je wordt geboren en je 
groeit op. Ondertussen praten 
ouders en volwassenen je allerlei 
di ngen aan. Zodra je dat doorhebt, 
begint de strijd die je moet leveren 
om al die vormingen en mis-
vormingen van je af te gooien.
Harry, het mannelijke personage 
uit het stuk - gespeeld door Luc 
Nuyens, is een vertegenwoordiger 
van lucht. Hij heeft nooit rust. Op 
weg naar een afspraak krijg je een 
ommekeer, een korte klik, een 
‘glottisslag’. Dat is het moment 
waarop zijn auto gepikt is. Hij is 
het noorden kwijt en hij strandt.”

Luc Nuyens: “De titel De 
Slag van Glottis roept dikwijls grote 
veldslagen op, zoals De Slag van Water- 
loo,...Veel mensen vragen zich dan af in 
welke tijd De Slag Van Glottis speelt.”

Focketyn: “De Slag van Glottis 
verwijst ook letterlijk naar de glottisslag, 
waarbij de stemspleet of glottis (de spleet 
tussen de twee stembanden) zich sluit om 
een nieuwe klank te lanceren. De titel 
verwijst dus naar een fractie van een seconde
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en naar zoveel eeuwen terug. We spelen 
ook met tegenstellingen. Personages kunnen 
niet zonder elkaar. Je kan niet lachen als je 
niet kunt huilen. Via een artikel dat de 
dramaturge Griet Op de Beeck vond, kan 
je de bedoeling duidelijker maken. Ze had 
een fictief interview met Réné Magritte 
gelezen waarin Magritte zijn schilderijen 
zichtbare gedachten noemde. Dit geldt ook 
voor De Slag van Glottis: het moet zichtbaar 
en voelbaar zijn. Mensen maken hun eigen 
voorstelling en krijgen zo energie. Het gaat 
om lachen, niet uitlachen. Je komt tot het 
inzicht dat de wereld er ook anders kan 
uitzien dan hij eruitziet.”

Schamper: D e bedoeling van het 
stuk is dat het publiek  m et iets positiefs 
de zaal verlaat?

Nuyens: “Je kan nooit op voorhand 
beslissen hoe het publiek een voorstelling 
zal opnemen. De tekst brengt tegengestelde 
dingen aan, daartussen krijg je een ruimte, 
een vacuüm dat het publiek invult. Zo

ontstaat er iets tussen die twee tegen-
gestelden, een soort wisselwerking.”

Focketyn: “Ik wil geen rationele 
logica. De wereld zit onlogisch in elkaar. Er 
bestaat misschien wel een logica, heel diep, 
in het onderbewustzijn. In die zin is het niet 
een éénduidige, maar wel een simpele 
voorstelling. Bijvoorbeeld: een persoon die 
valt, daar heeft iedereen zijn eigen beeld en 
fantasie van. In theater heb je altijd een

dikke en een dunne, een contrast. Voor elk 
soort theater is dat zo.”

Nuyens: “Mijn personage, Harry, is 
‘on the run’. Hij voelt zich niet goed in zijn 
vel. De twee actrices, een moeder en haar 
dochter (Sien Eggers en Anne De Wilde), 
leggen beslag op hem. Ze trekken hem open 
en zo kan hij tot rust komen. Daardoor kan 
hij zichzelf zien en kan hij ook zien wie die 
twee anderen zijn.”

Focketyn: “Het begrip tijd is hier 
een fractie van een seconde maar ook de 
eeuwigheid. Het is een abstract begrip door 
mensen uitgevonden. Toch valt het begrip 
tijd weg op de ultieme momenten van het 
leven, zoals een orgasme of bij emotionele 
dieptepunten, bijvoorbeeld een sterfgeval. 
Verleden en toekomst vallen dan samen. 
Het woord wordt stilte. Dat verbindt de drie 
personages. Harry levert volop zijn strijd, 
heeft gestreden, zal nog strijden. Harry is 
een vertegenwoordiger van het nu, de twee 
actrices representeren respectievelijk het 
heden en het verleden. Dit zit in ieder van 
ons, hoe ouder je  wordt, hoe meer 
herinneringen en hoe minder toekomst je 
hebt.”

Schamper: H oe voelt het om niet 
mee te spelen en j e  eigen tekst te 
regisseren ?

Focketyn: “Bij Cie. De Koe willen 
we meestal geen personages neerzetten, 
maar universele eenzaten, losgeslagen 
individuen. Hier krijgen we een combinatie 
van drie personen die op zoek zijn, bewust 

of onbewust, en wat er dan gebeurt.
Het is heel merkwaardig 

om aan de andere kant te zitten. 
Op het speelvlak heb je je tekst, de 
woorden en je verbeelding en dan 
moetje wel. Als regisseur, zegje 
enkel wat er moet gebeuren. Maar 
eigenlijk zeggen we dat samen 
(Luc knikt bevestigend). Je mag 
nooit, niks forceren. Je moet het 
rustig aan doen, zodat je eerst op 
dezelfde golflengte zit. Voor het 
eerst werken we met drie mensen 
van buitenaf, die elkaar niet 
kennen. Toen we iets deden met 
Bas Teeken en Peter Van den 
Eede kenden we elkaar al heel 
goed. Dat maakte het iets 
makkelijker. Je moet op je bek 

durven gaan. Als een glottisslag terug iets 
nieuws durven doen.”

Schamper: Bedankt.
Karlien

100 lezers kunnen gratis naar een 
try-out van De Slag van Glottis op 
m aandag 6 april in de M inard. Zie 
p.24.

Frank Focketyn: 'Toch valt het begrip tijd weg op de ultieme 
momenten van het leven, zoals een orgasme of bij emotionele 
dieptepunten, bv. een sterfgeval.''
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Masterclass_______
A l z in g e n d  d o o r h e t leven

Op weg van een vijfsterrenrestaurant naar een eersteklas hotel 
knalde de luxe-voiture van een prinses en haar minnaar tegen de pijler 
van een tunnel. De prinses stierf aan de zijde van haar kersverse geliefde 
en haar hele volk droeg haar ten grave. Heel wat sterren waren een 
minderfortuinlijk lot beschoren: Maria Callas stierf op 53-jarige leeftijd 
aan een hartaanval. Jaren eerder had ze al haar geliefde, haar kind en 
haar operastem verloren. ‘Masterclass ’ zoomt in op het einde van haar 
leven. Chris Lomme geeft gestalte aan deze tanende godin van de opera 
en is hiermee voor het eerst te zien in een NTG-productie.

Terrence McNally, beter bekend 
als de schrijver van de verfilmde komedie 
Frankie and Johnny, schreef Masterclass 
in 1995. Sindsdieastaat het stuk overal ter 
wereld op het repertoire van theatergezel-
schappen en de NTG-voorstelling manoeu-
vreert zich subtiel een weg tussen deze 
verschillende versies.

Masterclass is een huzarenstukje om 
op te voeren, omdat de regisseur - hier 
Jean-Pierre De Decker- op zoek moet 
gaan naar de reïncarnatie van Placido 
Domingo en Robert De Niro in één en 
dezelfde persoon. De twee aria’s uit het 
stuk, één uit Tosca van Puccini en één uit 
Macbeth van Verdi, blijven zelfs voor 
beroepszangers moeilijk verteerbare, 
dagelijkse kost. Bovendien moeten de 
zangers ook liefst wat kunnen acteren. Het 
NTG zocht daarvoor zijn heil in Nederland. 
Bij Toneelgroep Amsterdam vond men een

pianist en twee sopranen. Hilde Heijnen, 
de enige uit de vaste NTG-ploeg in deze 
productie, zingt de eerste sopraan. Het NTG 
vond zijn tenor na een tweede reeks audities: 
de Gentenaar, Dirk Laplasse. Laplasse 
volgde een opera-opleiding, en deed 
toneelervaring op in Engeland. Hij 
omschrijft zijn personage als “een typische 
tenor, die niet denkt maar doet”. Zo bestaat 
er zelfs een uitdrukking die dit onderschrijft: 
‘dom, dommer, tenor’. Dit gaat ook op voor 
mijn personage. Hij is ontwapenend 
zelfzeker, zonder arrogant te zijn.” Laplasse 
speelt een leerling uit de klas van Maria 
Callas. “Voor de tenor is het de gelegenheid 
om auditie te doen voor een autoriteit. 
Tegelijkertijd maakt zo’n masterclass met 
een jeune premier bepaalde gevoelens bij 
haar los. Ook de aria’s gaan over sterke 
emoties.” Masterclass toont een prima 
donna die terugblikt op haar leven. De 
zangstem i s er piet meer, de mythe wel nog.

Toch blijft het stuk niet steken in de 
mythe. Het graaft naar de diepmenselijke 
pijn die Maria ervaart als ze stemproblemen 
krijgt. Het verlies van haar stem confronteert 
haar met haar eigen vergankelijkheid. Chris 
Lomme zet de diva Callas, met de vele 
uiterlijkheden die daarbij horen, even opzij. 
“De vrouw Maria Callas is veel belangrijker. 
Ik zoek naar affiniteiten met haar. Ze heeft 
een sterk karakter en veel temperament. 
Het is eveneens een combinatie van humor 
en een zekere tragiek. Ik sta er heel dichtbij; 
zo is er een symbiose mogelijk. Figuren 
zoals Marilyn Monroe hebben niet per se 
een gelukkig privé-leven. Je hebt niet alles 
in de hand. Veel hangt af van de situatie, 
van geluk. Ik heb eigenlijk vreselijk met 
haar te doen. Ze verloor zichzelf op zo’n 
extreme manier toen ze Onassis ontmoette. 
Ze was heel dik. Tot dan toe was ze alleen 
maar bezig geweest met zingen. Ze had 
hooguit één of twee mannen gekend in haar 
leven. Dan kwam Onassis en ze was 
verloren. Ze was verslingerd aan hem. Het 
is het soort passionele liefde waarbij je 
jezelf niet meer bent. Ik ken het. Het is zeer 
extreem, je bent een vod, verslaafd aan een 
vent. Toen trouwde hij met een ander 
(Jackie Kennedy).”

Karlien

M asterclass in de KNS op woe, 
don, vrij, za t om 20u en op zon om 15u. 
van 28 m aart tot 25 april. Weekmati- 
nees op 30 m aart en 23 april om 14u.
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The Spanish Priscmer

Amerikaanse film van David 
Mamet met in de belangrijkste 
rollen Ben Gazarra, Ricky Jay, 
Steve Martin, Rebecca Pidgeon en 
Campbell Scott.

De eerste 20 minuten lijkt het wel 
alsof je in een banaal psychologische drama 
bent verzeild geraakt. We ontmoeten de 
ietwat wereldvreemde Joe Ross (Campbell 
Scott) op een exclusief eilandje in de 
Caraïben. Joe, een jongeman van heel 
gewone komaf, staat op het punt dé 
carrièresprong van zijn leven te maken. Hij 
heeft namelijk een revolutionaire strategie 
ontworpen die zijn werkgever Klein 
(Gazarra) hopen geld zal opbrengen. “The 
Process” heet het ding. De laatste be-
sprekingen met de nodige geldschieters zijn 
rond en Joe bereidt zich voor op een 
rijkeluisleventje, de toekomst lacht hem 
toe...

Doch deze film is niet wat ie op het 
eerste zicht lijkt, evenzo is niets en niemand 
in deze film wat zij aanvankelijk lijken. 
Wanneer Joe een pakje van het eiland 
meeneemt op vraag van de excentrieke 
rijkaard Jimmy Dell (Steve Martin) met 
wie hij een nacht is doorgezakt, onthult de 
prent in een fiks opgedreven tempo haar 
ware gelaat. Geen melig psychologisch 
drama maar een zetelkluisterendesuspense- 
film in onvervalste Hitchcockstijl met een 
Kafkaiaans tintje. De “Mc Guffin” (term 
voor het voorwerp waarop iedereen aast) is 
het unieke rode schriftje waarin Ross de 
ingenieuze formules van “The Process” 
heeft neergepend. Ross raakt verstrikt in 
een tot het einde toe intrigerend web van 
samenzwering, diefstal, verraad en moord. 
Slechts met mondjesmaat ontrafel je als 
kijker stukjes van de plot via trial and error. 
Net als Ross word je voortdurend op het 
verkeerde been gezet.

Met ‘The Spanish Prisoner' levert 
veelschrijver Mamet (ongeveer 22 toneel-
stukken en 14 filmscenario’s op zijn 
palmares) een waar meesterwerk af in het 
genre. De prent is een uniek hedendaags 
staaltje van een stilistisch uitgepuurde film. 
Geen overbodige stilistische franjes noch 
bombastische “special bloederige effects” 
maar een naakte film die steunt op een 
ingenieuze plot en natuurlijk de schitterende 
acteerprestaties van een onderkoelde 
Campbell Scott en Steve Martin. Deze 
cinefiel stelt zich dan ook vragen bij de 
middelmatige quotering in heel wat 
tijdschriften.

Tip : vergeet niet te ademen !

hri&an
Studio Skoop

K/ym

T h e  B oxer

Film van Jim Sheridan, met 
Daniël Day-Lewis, Emily Watson, 
Brian Cox en Ken Stott.

Jim Sheridan, die we nog kennen 
van ‘My Left Foot’ maar vooral ‘In the 
Name o f the Fat her’, maakte met ‘The 
Boxer’ opnieuw een film rond de Noord- 
Ierse kwestie. Daarin legde hij ook opnieuw 
een hoofdrol weg voor Daniël Day-Lewis, 
en sprak bovendien Gavin Friday weer 
aan voor de muziek. We kunnen de man 
echter geen ongelijk geven, de succes-
formule blijkt immers nog steeds te werken.

Daniël Day-Lewis speelt hier Danny, 
een ex-IRA lid en bokser, die na veertien 
jaar uit de cel komt en niets meer met het 
IRA te maken wil hebben. Samen met zijn 
verzopen ouwe makker Ike (Ken Stott) 
heropent hij zijn vroegere sportschool. 
Daardoor komt hij in contact met zijn 
vroegere liefje Maggie (Emily Watson), 
wiens huidige man niet alleen ooit Danny’s 
beste vriend was maar op dat ogenblik ook 
in de cel blijkt te zitten wegens IR A-terreur. 
Natuurlijk voelen Danny en Maggie na al 
die jaren nog steeds wat voor elkaar. 
Constant dreigt echter het IRA, voor wie 
het koppel een gedroomd doelwit is. Danny 
wordt immers beschouwd als afvallige 
verrader, terwijl Maggie met vuur speelt 
dooreen IRA-lid achter tralies te bedriegen.

Wat volgt is een bij momenten 
explosieve film, die naast een sport- en 
liefdesdrama toch vooral een politiek drama 
is. De obstakels die de relatie van Danny en 
Maggie in de weg staan, de mokerslagen in 
de ring die bij Danny na veertien jaar 
opsluiting aankomen als welkome tekens 
van leven, kunnen immers gezien worden 
als metaforen voor de verbittering en 
verwarring die het vredesproces in Noord- 
Ierland nog steeds bemoeilijken. Sheridan 
heeft hier weer raak de complexiteit van 
een bestaan te midden van sluimerend 
geweld en onrust weten te schetsen.

The Boxer’ is dus een aangrijpende 
film geworden, die echter nooit ‘over the 
top’ gaat en die een perfect evenwicht 
hanteert tussen de hardere scènes, o.a. in de 
boksring en tijdens de straatrellen, en de 
ingetogen liefdestaferelen. Voorts is ‘The 
Bokser’ ook nog het bekijken waard om te 
zien hoe Daniël Day-Lewis heter als bokser 
vanaf brengt. Omdat hij nu niet direct over 
de fysiek van een Sylvester Stallone 
beschikt, heeft de man zich namelijk drie 
jaar voorbereid op deze rol. Allen daarheen.

k.7
Sphinx

N in o tc h k a

Amerikaansefilm uit1939, van 
Ernst Lubitsch, met Greta Garbo, 
Melvyn Douglas, Ina Claire, Bela 
Lugosi, Sig Rugmann, Felix 
Bressart, e.a.

Van alle charmante Hollywood- 
blijspelen die Ernst Lubitsch regisseerde, 
doen vooral The shop around the corner 
(1940) en To be or not to be (1942) bij de 
meeste mensen belletjes rinkelen. Ten 
onrechte, want het oeuvre van deze regisseur 
van goede smaak omvat talloze meester-
werken waarvan de meeste netjes gespreid 
liggen over de jaren ’20 en ’30. Ninotchka 
is er ongetwijfeld één van.

Het talent van Greta Garbo om 
gelijktijdig ijskoud en sensueel te zijn, wordt 
in dit verhaal, over een geharde, plichts- 
bewuste communiste die geleidelijk smelt 
voor het romantische Parij s, opti maal benut. 
Haar metamorfose wordt ingekleurd door 
sympathieke personages die zich liefdevol 
over haar ontfermen. De kritiek van 
Lubitsch op de communisten lijkt hoofd-
zakelijk beperkt tot hun gebrek aan stijl en 
humor. Wat dat laatste betreft, ondervindt 
Garbo de helende kracht van het lachen aan 
den lijve. In wat de meest hilarische lachbui 
uit de filmgeschiedenis zou worden, lacht 
de onderkoelde filmdiva zich letterlijk plat 
onder tafel. De film werd dan ook werkelijk 
gepromoot met de slogan: “Garbo Laughs!”

Lubitsch is daarenboven een van die 
grote vertellers die ongemerkt kunnen 
balanceren tussen lachen en verdriet. Zijn 
unieke methode om emotionele en drama-
tische momenten te creëren, zonder van een 
melodrama te moeten spreken, staat dan 
ook gekend als de “Lubitsch touch” en is 
onnavolgbaar (m.i. halen alleen Charles 
Chaplin en Billy Wilder -die tevens het 
scenario voor Ninotchka schreef- daarin 
zijn niveau). Luchtigheid en humor zijn bij 
Lubitsch altijd de grote pluspunten geweest. 
Men moet maar eens wat men vandaag de 
dag onder de noemer “komedie” tracht te 
verkopen onder de loep nemen om het 
zeldzame daarvan in te zien.

David Bauwens

Film-Plateau, donderdag 2 april, 
20M u



Tentoonstellingen-Toneel-Festivals
* Museum Dr Guislain 'Met Recht en Rede', tot 30 april
* Museum voor Hedendaagse Kunst Video & Fiim works, tot 12 april 
*NTG2 A Ciockwork Orange', tot 11 april(woe-zo), 20u
*Arca 'PartijKiezen', tot30april(di, do, vrij, za), 20u 
*Kopergietery, Speeiteater 'Een dag van Koper', tot5 april 
*KNS 'Masterclass', tot 25 april (woe-zo), 20u
* Vooruit, Blauwe Maandag 'Voor het Pensioen', 2-4 april, 20u 
*Minard, Cie. De Koe 'De s/ag van Glottis ',8-11 april 20u
* Vooruit, Het Zuidelijk Toneel 'Caiiguia', 15-18 april 20u
* Vooruit, Maipertuis 'Bloedgroep', 22-25april
* Vierde Vooruit Geluid Festival van 30 april tot 9 mei
* Plamuur het gat in je cultuur, 25 april
*NTG2, Taptoe 'Beerenbodegem', 21-24 april 10 en 14 uur
*Minard, KNS 'Drama 's uit het courante ie ven', 23 april-16 mei (woe-zo, j, 20u
*Vredesmaandin het Vredeshuis, van 20 april tot 15 mei
*Tinnenpot, 'Vrouwendecamerone', 23-25april 20u

maandag 30 maart Plateau The llfe of Emile Zola, 20u
Plateau Klassiek Middagconcert, 12u Vooruit Geletterde mensen: Mutsaers & Hertmans, 20u
KNS Film: Meeting Venus, 20u KNS Open theaterdag, van 9 tot lóu

dinsdag 31 maait woensdag 22 april
Plateau Film: Rashomon, 20u Democrazy Lazy Cowgirls + de Bossen

woensdag 1 april
Arca De Zolder, 20u

donderdag 2 april
Plateau Film: Ninotchka, 20u 
Magazijn Concert: Payday in March

zaterdag 4 april
Magazijn Concert: Aum 
Bijloke II Fondamento: Haydn

zondag 5 april
KNS Foyer: Freek en gasten, 11 u30

maandag 6 april
KNS Film: Carmen, 20u

woensdag 8 april
Democrazy Unsane + Zen Torpedo

vrijdag 10 april
Vooruit Concert: Joe Jackson

maandag 13 april
KNS Film: La Bohème, 20u

maandag 20 april
KNS Film: Madame Butterfly, 20u

donderdag 23 april
Plateau Raoul Servais' mooiste animatiefilms, 20u
Vooruit Hush Hush Hush Via', 20u
Bijloke Les Rumeurs Souterraines

vrijdag 24 april
Magazijn Concert: Suzy Creamcheese
Vooruit Hush Hush Hush Via', 20u

zaterdag 25 april
Plateau Film: Duck Soup
Magazijn Concert: Tribe of Cro
Backstage Didi de Paris en DJ Dr. Von Tanaka, 22u, gratis!
Rode Pomp 4th Workshop (1ste dag)
Bijloke Het Symfonie-orkest van Vlaanderen

zondag 26 april
KNS Foyer: Muzikaal aperitief, 1.1 u30
Minard Concert: Luc De Vos, 20u
Rode Pomp 4th Workshop (2de dag)
Democrazy Boss Martians + 50ft Combo

maandag 27 april
Plateau Klassiek Middagconcert, 12u

dinsdag 28 april
Plateau Film: Scarface, 20u
Ledeganck 'Eutrofiëring van het VictoriameerLaud. 4, 18ul5

dinsdag 21 april donderdag 30 april
Plateau Film: The big sleep, 20u
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10 vx^kaartmi voor ’Partij Kiezen' in Arca
(zie ook p,209, op een dinsdag naar dsgen 

keuze! Kaartje naar Schamper, Sint- 
Prétersnieuwstraat 45, 9000 Cent. Wij zijn 

omkoopbaar met ehocoiade-eteren.

Dn omdat dit het laatste nummer van het academiejaar is, zijn 
we extra gul: maar liefst 100 mensen kunnen gratis naar een 

try-out van 1De Steg van Glottis' door Cie, De Koe (zie ook p.21), 
op maandag 6  april om 20 uur in de Minard, Plaatsen op 

voorhand reserveren in het bespreekbureau van Vooruit (zeg 
maar dat Schamper u gestuud heelt).
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