
De universitaire homes 
dertig jaar niets veranderd



S p e le n  in v ie rd e  p ro v in c ia le
Oude drom en en n ieuw e program m aform ats

Maart zou een doorsnee 
maand zijn zonder echte 
hoogte- of laagtepunten 
ware het niet dat op 5 maart 

de jaarlijkse foor opnieuw op 
het Sint -Pietersplein neers-
tri jkt.  En deze foor zou enkel 
en al leen een ie tw a t  groot  
uitgevallen kermis zijn ware het 
niet dat elke prof deze gebeur-
tenis aangrijpt om ons tot  in 
den treuren te wijzen op de 
n a d e r e n d e  b lok.  De p r e t -  
bedervers.

De proffen zijn met hun oproepen to t  
plichtsbesef en matigheid qua goede- 
s te m m in g -n a a r-d e -va a n tje s -h e lp e n  
echter slechts amateurs vierde provin-
ciale in verge lijk ing  m et ‘De nieuwe 
Droomfabriek’ . Na het programma - en 
Johan T e r r y n  en T in e  V a n  den  
B r a n d e  - vo lle d ig  aanschouw d te  
hebben overheerste slechts één gedach-
te : “ som ebody g e t me a chainsaw  
please” , en toen moest het deuntje nog 
komen. £ £ £  De nieuwe droomfabriek, 
een uitstekend vehikel te r promotie van 
lobotom ie, elke zondag op TV1 £ £ £  
Gedeelde smart is halve smart dachten 
wij en daarom geven wij de door een wel 
heel ongunstige wind op de schamper- 
redactie aanbelande Droomfabriek-cd 
weg. Op deze cd prijk t niet alleen het 
‘Nieuwe Droom fabriek’-lied (zowel de 
volledige als de soundmix versie!) maar 
ook de dromenjacht, het computerspel 
van de Droomfabriek-beer. £ £ £ Verlos 
ons van het infantiele. Een eenvoudig 
bezoekje  aan de scham perredactie  
volstaat. £ £ £ Het Gentse stadsbestuur 
heeft dan weer de strijd  aangebonden 
met een andere infantiele uitingsvorm: 
wie maatregelen te r voorkom ing van 
ongewenste gra ffiti neemt kan rekenen 
op een fikse premie. De gebouwen aan 
de Rozier indach tig  hebben w ij he t 
aanvraagformulier onmiddellijk naar de 
heer Mangeleer, logistiek beheerder van 
de gebouwen van de RUG, doorgestuurd. 
£ £ £
Alhoewel, de links en rechts (sic) op het 
Rozier-gebouw aangebrachte leuzen kan 
je  bezwaarlijk als g ra ffiti bestempelen. 
Graffiti verondersteld immers toch een 
minimum aan creativite it. £ £ £ Hadden 
daarentegen geen gebrek aan crea-
tiv ite it : In geborg  Beek, Mieke De 
M a e y e r  en de s tu d e n te n  van de 
Academie. Voor het grafisch werk van

Ingeborg Beek en Mieke De Maeyer in een 
concept van Ward Denys kan u nog 
to t  5 maart te recht in de Galerij Kunst- 
Zicht (eerste verdieping van het studen-
tenrestaurant “ O verpoort” ). Het werk 
van de Academiestudenten kan u nog 
to t  31 maart gaan bekijken in de Sint- 
Pietersabdij. £ £ £ Vergis u echter niet 
van gebouw want van 6 to t  26 maart 
loopt in de Sint-Pietersabdij ook nog 
“L e s b i a n  C o n n e X i o n / s ”. Zestig  
lesbische fotografes uit 14 landen stellen 
er hun werk tentoon. Verder zijn er ook 
nog fotoworkshops, kunstmanifestaties, 
voo rd rach ten , m uziek en een fo to -
wedstrijd om trent de lesbische z ich t-
baarheid. De tentoonstelling zelf is elke

dag (behalve maandag) van 10 to t  17 
uur te  bezichtigen. £ £ £ Op 20 maart is 
het trouwens lesbiennedag.  Voor het 
politieke luik daarvan kan u terecht in 
de Vandenhoutezaal van het Graven-
s te e n , a lw aar de d e b a tte n  zu llen  
plaatsvinden. Deze debatten lijken mij 
trouwens niet de ideale gelegenheid om 
de oude boerenspreuk ‘Kippen die het 
meest kakelen, leggen niet de meeste 
eieren’ van onder het s to f te  halen. £ £ £ 
De s ta a t A labama h e e ft zopas een 
verbod uitgevaardigd op het verkopen 
van vibrators. Op de aanschaf van deze 
love to y  s ta a t voortaan  to t  1 jaa r 
celstraf o f een hoge boete. Vorig jaar 
waren reeds stripbars en stimulerende 
e ro tic a  (en h ie ro nd e r w orden  ook 
bepaalde soorten condooms verstaan) 
sterk, en ik wik mijn woorden, in hun 
bewegingsruim te beperkt. Half-auto- 
matische vuurwapens mogen daaren-
tegen nog steeds perfect legaal ver-
k o c h t w o rde n . £ £ £ O n de rtusse n  
worden er in the deep south meer en 
meer gevallen gemeld van nigger o f 
homo bashing, vrij vertaald het to t moes 
slaan van eenieder wiens huidskleur en / 
o f seksuele geaardheid u niet bevalt. 
Voor wie zijn handen n ie t graag vuil 
maakt bestaat ook de volgende variant: 
men neme een ’a fw ijkend ' ind iv idu, 
verbind hem door middel van een ketting 
met een wagen en rijd t er vervolgens 
mee rond to t  het hoofd van de romp 
gescheiden is. Om tenslo tte  samen met

enkele vrienden de doorstane emoties 
in een lokale pub door te  spoelen. £ £ £ 
Am erica the  land o f the  free ! £ £ £ 
Gelukkig één rage die nog niet naar onze 
contreien is overgewaaid. Zo is er in Gent 
er tijdens de maand december in het 
verkeer geen enkele dode gevallen. £ £ £ 
De wonderen zijn de wereld niet uit. £ £ £ 
Dat is alvast mening van de Katholieke 
kerk die, middels de erkenning van een 
nieuw mirakel te  Lourdes, haar geloof in 
een interveniërende God bevestigt. Na 
1 2 jaar onderzoek is de wonderbaarlijke 
genezing van een door multiple sclerose 
aan een ro ls to e l g e k lu is te rd e  man 
officieel als een mirakel beschouwd. £ £ £ 
Slechts één vraagje, als God toch zo 
alwetend is, waarom heeft Hij dan in de 
eerste plaats MS geschapen?! Verveelde 
Hij zich na hemel en aarde gebrouwen 
te  hebben, wou Hij op tijd  en stond ook 
wel een vertie rtje  hebben, of w ordt MS 
dan toch veroorzaakt door het eten van 
appels? £ £ £ In de vaderlandse pers 
werden hieraan in to taa l 5 regeltjes 
gew ijd. O ntkerstening o f kop in het 
zand? £ £ £ Andere voorbeelden van 
indoctrinatie kan u gaan bekijken in het 
Vredeshuis. Daar loopt nog to t  10 april 
de te n too ns te llin g  ‘De o o r l o g  op  
t a f e l ’, een tentoonstelling van spelen 
en legpuzzels u it de jaren 1 920 - 1946 
met als centraal thema de oorlog en het 
aanwakkeren van de vaderlandse gevoe-
lens. Het Vredeshuis, Sint-Magrietstraat 
9, alle dagen van 9 to t  1 7 uur. De inkom 
is gratis. £ £ £  In Alabama, pal in het 
midden van de bible belt, ge looft men 
trouwens ook sterk in een persoonlijk 
tussenbeiden komende God. Vooral het 
b lanke bevo lk ingsgedee lte  dan. De 
colored en gays hebben er zo hun twijfels 
over. £ £ £ Vooral dan als ze achter een 
pick-up truck hangen te bengelen. £ £ £ 
Al mijn dromen worden waar want ik 
s c h r ijf  een b r ie f je  naar de n ieuwe 
droomfabriek? £ £ £  Neen, geef mij dan 
maar “ Het leven zoals het is” , the direc- 
to r ’s cut.
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Schamper besteedt vier pagina’s aan de 
bezettingsactie van de homebewoners. 
De voorbije jaren publiceerden we menig 
a rtike l over de snel verslechterende 
staat van de homes en over de steeds 
w eer u itg e s te ld e  plannen vo o r een 
nieuwe home. De toestand en het beleid 
zijn zo lamentabel dat onze reactie op 
deze actie is: “ Eindelijk, ze doen iets.” 
Wat dreef de homebewoners to t  deze 
actie? Volgens de bezetters werd de 
sociale sector in het algemeen tw intig  
jaa r verwaarloosd. Vooral de homes 
hebben te lijden gehad onder d it non- 
beleid. Ze werden intensief gebruikt maar 
er werd te  weinig geïnvesteerd om de 
le ve n so m s ta n d ig h e d e n  op pe il te  
houden. Gevolg: de homes zullen binnen 
een paar jaar onbewoonbaar zijn als er 
niet grondig gerenoveerd wordt. Tegen 
zo ’n renovatie hadden de studenten 
geen bezwaar, maar het was duidelijk dat 
d it niet kon terw ijl de kamers werden 
bewoond. De un ive rs ita ire  overheid 
schrok er e ch te r vo o r te ru g  tw e e -
honderd kamers van de markt te  halen 
en wachtte liever to t  de nieuwe home 
er is. De oude homes konden dan één

voor één grondig worden gerenoveerd 
terw ijl de bewoners op de nieuwe home 
verbleven. Die nieuwe home laat echter 
nog steeds op zich wachten. Onder-
tussen w ordt er zo weinig mogelijk geld 
ges token  in de oude homes in a f-
wachting van een grondige renovatie. De 
toestand verslechtert nog steeds en de 
s tu d e n te n  leven in s te ed s  m inde r 
aangename omstandigheden. Ze vragen 
zich af o f de beleidsmensen eigenlijk wel 
weten hoe het gesteld is met de homes 
en eisen da t er aan de e rg s te  on -
gemakken iets gedaan wordt. Het zijn 
vaak kleine zaken die n ie t veel geld 
vragen, waar al jaren om gevraagd wordt 
via de geijkte kanalen maar die toch niet 
gebeuren.
Lees op de vo lgende  pag ina ’s een 
verslag van de beze tting  en w at de 
ergste grieven zijn. De meeste s tu -
denten wonen graag op hun home en 
hebben er zelfs een affectieve band mee. 
Misschien is da t ook wel een reden 
geweest om to t  actie over te  gaan: om 
‘hun’ homes van de ondergang te red-
den.
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B e z e ttin g  re c to ra a t

Op dinsdag 23 februar i  instal leerden een v ee r t ig ta l  
homebewoners zich op de zesde verdieping van het  
rectoraat.  Ze zouden niet weggaan voor de volgende 
ochtend. De onvrede over het beleid tegenover de homes was 

zo groot, dat ze een gesprek eisten met de rector. Uw reporter  
ter plaatse was erbij en schreef erover.
Dinsdagochtend om 10u verzamelden de 
actievoerders zich op home Fabiola. 
Vandaar trokken ze naar het rectoraat waar 
ze meteen de zesde verdieping bezetten. De 
studenten namen hun in intrek in twee zalen: 
de receptieruimte en de grote vergaderzaal 
van de Raad van Bestuur. Spandoeken 
werden uit de ramen gehangen, een 
televisie, een videorecorder, een waterkoker 
en microgolfoven werden geïnstalleerd.
De studenten zaten nog maar pas op het 
rectoraat, of er waren al drie filmploegen 
(TV1, VTM, AVS), enkele persfotografen en 
journalisten. Er lag een dossier klaar met 
een overzicht van de ergste klachten in vier 
van de vijf homes. De actie ging uit van de 
interhomeraad, een overkoepeling van de 
verkozen homeraden. Alleen home 
Heymans deed niet mee aan de actie. 
Vrijwel onm idde llijk  kwam Diederik 
Mangeleer, logistiek beheerder, naar de 
bezetters om te praten. Voor het oog van 
de camera’s ontspon zich een discussie 
tussen Mangeleer en Lennart D’hulst,

voorzitter van home Boudewijn. Mangeleer 
verklaarde dat er wel middelen zijn voor de 
homes, dat de nieuwe home er binnen twee 
jaar komt en dat een grondige renovatie 
maar mogelijk is als er geen studenten in 
de kamers zijn. Het probleem hierbij is dat 
er dan 200 kamers uit de markt worden 
genomen, wat mogelijk een invloed heeft op 
de huurprijzen voor koten in de privé. 
Gejuich bij de bezetters toen bleek dat de 
bezetting in het Journaal van 13u aan bod 
kwam. In de zaal was het inmiddels een 
komen en gaan van sym pathisanten. 
Overdag waren er steeds een veertigtal 
bezetters aanwezig.

G e s p r e k  m e t  d e  r e c t o r

Om 17u45 kwam Mangeleer terug, ver-
gezeld door rector Willems. Veertig bezet-
ters schaarden zich rond de grote vergader-
zaal, een constructieve dialoog ontspon 
zich. Lennart D’Hulst en Ben Derudder, RR. 
van de interhomeraad en home Boudewijn-

De bezetters luisteren sceptisch naar wat Mc_

bewoner, voerden het woord voor de 
studenten. We drukken slechts enkele 
fragmenten van de discussie af.
Het eerste punt dat aan bod komt was de 
veiligheid. Mangeleer: “Er is al initiatief 
genomen door de oprichting van de PPD in 
oktober. Dat experiment lukt vrij goed 
volgens ons. Vorig jaar is er ook opdracht 
gegeven aan een bedrijf om een software- 
systeem te ontwerpen om via een elec- 
tronische kaart toegangscontrole in alle 
universitaire gebouwen uit te oefenen. Dit 
systeem zal eerst in de homes worden

K lachten lijs t
De homes stelden zelf een dossier samen 
met een overzicht van de meest prangende 
problemen op hun home. Een bloemlezing.

V e i l i g h e i d

In home Vermeylen is er een receptie die 24u 
open is, maar in de andere homes kan 
iedereen binnen en buiten. Zwervers vinden 
in de homes een warme verblijfplaats. Home 
Fabiola heeft het meeste last door de 
nabijheid van de Overpoort. D iefstal, 
vandalisme, fysiek geweld en zelfs stalk- 
ing,... In home Boudewijn werd twee jaar 
geleden een meisje op haar kamer aan-
gerand. Meisjes worden begluurd in de 
douches. Er is een mobiele veiligheidsdienst 
maar die komt volgens de studenten vaker 
niet dan wel opdagen.

N a t t e , o u d e  k a m e r s

In home Vermeylen zijn de meeste isolatie- 
rubbertjes tussen de ramen afgesleten of 
volledig kapot. Langs hier hebben wind en 
regen vrij spel in de kames. Op de bovenste 
verdiepingen geven de radiators nauwelijks 
warmte waardoor het helemaal ijskoud 
wordt.

B r a n d v e i l i g h e i d

Hier is de laatste jaren veel in geïnvesteerd. 
Men moest wel, of de brandweer zou de 
homes hebben laten sluiten. Branddetecto- 
ren gaan echter vooral af wanneer dat niet

hoeft. De branddetectoren doen een alarm 
afgaan op de verdieping zelf, maar voor een 
evacuatie-alarm dat op de ganse home 
hoorbaar is, moet een huisbewaarder 
af komen om dat in werking te stellen. Niet 
in elk home is er een huisbewaarder van 
wacht, wat wil zeggen dat die soms van ver 
moet komen. Stel dat het brandt in home 
Astrid en de huisbewaarder van home 
Fabiola moet het evacuatie-alarm komen 
activeren, dan is hij minstens een kwartier 
onderweg. Brandveilig? De veiligheids-
adviseur van de universiteit zelf, Herman 
Beyst, dringt aan om een permanentie per 
detectiesysteem te voorzien.
In de gemeenschapszaal van home Boude-
wijn heeft men de steunpilaren brandveilig 
gemaakt door metalen stroken rond de 
hoeken aan te brengen. De randen van deze 
metalen bescherming zijn echter vlijmscherp 
en verschillende studenten zijn al naar de 
eerste hulp van het UZ moeten gaan met 
ernstige snijwonden.
In home Vermeylen is er een nieuwe 
brandtrap gekomen. Na enkele maanden 
bleek echter dat er scheurtjes zaten in het 
metaal. De aannemer is verstevigingen 
komen aanbrengen, maar er is nooit door 
een onafhankelijke expert vastgesteld of 
deze trap veilig is. Niemand kan met 
zekerheid zeggen of deze brandtrap het

houdt als er meerder mensen deze trap in 
geval van nood gebruiken.

S t r o m e n d  w a t e r

Dit academiejaar zaten de 450 bewoners 
van home Boudewijn regelmatig zonder 
water, op 12 december zelfs meer dan twaalf 
uur zonder één druppel (wastafel, douches 
en toiletten). Als er dan toch water is, moet 
je nog geluk hebben dat het warm is. Home 
Vermeylen kent ook niet steeds de luxe van 
warm water in de douches. Vooral ’s 
morgens is het water bijna altijd koud.

T e l e f o o n s
Terwijl home Vermeylen en home Astrid 
telefoon- en kabelaansluiting hebben, is er 
in home Boudewijn slechts één binnen-
komende telefoonlijn voor 450 studenten. 
Die hangt beneden in de hal en het is aan 
de goede wil van de passanten te danken 
dat iemand je kan bereiken. Om zelf te 
telefoneren zijn er twee belgacomtelefoons 
en een protontelefoon die even zelden werkt 
als de andere protontelefoons aan de unief.

L i f t e n
In home Astrid, Boudewijn en Vermeylen zijn 
de liften niet meer van deze tijd . Ze 
blokkeren heel regelm atig of werken 
gewoon niet.



rec to raat uitgeroepen to t home voor 24 uur
toegepast. De kaart kan 
worden ‘gedevalideerd’ als 
ze wordt verloren, terwijl een 
verloren sleutel nu in slechte 
handen kan vallen. De con-
trole in de homes zou dan op 
drie manieren gebeuren. Ten 
eerste wordt er gedacht aan 
een soort draaideur waar-
door er maar één persoon 
tegelijkertijd binnen kan. Ten 
tweede kan iemand alleen 
binnen met een kaart . Ten 
derde zou er een camera 
komen die 24u registreert en 
dan zichzelf uitwist om de pri- 

mgeleer vertelt. vacy te garanderen. Als er 
iets gebeurt, kunnen dan de 

laatste 24u wel worden bekeken.” Ben vroeg 
sceptisch: “Dit is de eerste keer dat we van 
dit voorstel horen. Voor wanneer zou dat dan 
zijn?” “Dit voorstel zal niet klaar zijn voor het 
einde van 1999. De firma met wie we een 
contract hebben gesloten heeft tijd nodig om 
deze systemen te realiseren,” antwoordde 
Mangeleer. Rector Willems pikt in: “Een 
probleem dat zich hierbij stelt is de bescher-
ming van de privacy. Ik stel voor dat meneer 
Mangeleer en meneer Bracke (algemeen 
coördinator van de Dienst Studenten-
voorzieningen, nvdr.) de interhomeraad

bijwonen om zich beter te informeren.” Ben 
wees dit af: “Nee, dat is niet nodig. Er zijn 
mensen van de huisvestingsdienst op de 
hoogte, luister gewoon naar hen.”
Lennart: “Een oud zeer dat al sinds de jaren 
70 wordt aangeklaagd, zijn de open post-
vakjes. Geregeld verdwijnt er post of wordt 
er post geopend. Wij vragen al jaren om daar 
een oplossing voor te zoeken. Wij vroegen 
om deurtjes met een sleuteltje. Er werd ons 
gezegd dat dat te duur was, dat zou 400.000 
frank kosten. Wij deden dan een ander 
voorstel: op elke gang twee brievenbussen 
met een sleuteltje, dat kan toch niet zo veel 
kosten. De algemene coördinatie vond dat 
nog te duur en stelde zelf een oplossing 
voor: zet op elke verdieping een mandje. Dat 
is toch juist hetzelfde als wanneer de post 
beneden te grabbel ligt! Zo zijn er nog 
voorbeelden die duidelijk laten zien dat het 
beheer niet weet hoe alleswerkt op een 
home. Dit probleem kaarten we al 20 jaar 
aan, het mag toch iets kosten om onze post 
veilig te ontvangen.”
Lennart: “ Een ander voorbeeld zijn de 
pilaren in de gemeenschapszaal van 
home Boudewijn waarvan de randen 
vlijmscherp zijn sinds ze brandveilig zijn 
gemaakt. Wie heeft er daar zijn hand al 
aan gesneden?” V ijf mensen staken hun 
hand op. “Al drie jaar vragen we via de

in te rh o m e ra a d  om d a t in o rde  te  
brengen. Al wat er moet gebeuren, is dat 
dat randje opgevuld wordt met siliconen. 
Het GBO (Dienst Gebouwen, Beheer en 
Onderhoud) is komen kijken en zegt dat 
het zo kan blijven. Dat wil toch zeggen 
da t de mensen die vo o r de homes 
verantwoordelijk zijn niet beseffen hoe 
dat s toort. Mensen doen zich serieus 
pijn, hebben hechtingen nodig als ze zich 
daaraan snijden, dat kan toch n ie t.”
Als er dan toch geïnvesteerd werd, werd het 
geld vaak verspild  aan zaken die de 
studenten niet als hoogdringend beschou-
wen. Lennart haalde het voorbeeld aan van 
de aanpassingen in home Astrid voor 
gehandicapte studenten (ingang, sanitair) 
die overbodig gebleken zijn. Het was goed 
dat er iets gedaan werd voor de ge-
handicapte studenten maar op deze home 
mogen er géén rolstoelgebruikers wonen na 
een negatief advies van de brandweer! 
Mangeer reageerde: “Die investeringen zijn 
niet verloren, er is ook een resto in home 
Astrid die nu beter toegankelijk is voor 
rolstoelgebruikers.”
Sinds vorig jaar gebeurden herstellingen niet 
meer door de huisbewaarder, maar werden 
de herstellingen gecentraliseerd en door-
gegeven aan het GBO. Voor de studenten 
betekende dit dat ze veel langer moeten

Home Boudewijn op de proef gesteld

Begin februari schreven twee misnoegde inwoners van Home 
Boudewijn een brief aan drie zwaargewichten in het beleid 
van onze alma mater. Na v i j f jaar  verblijf op dit home kwam 
hun gemoed in opstand tegen het wanbeleid dat ze telkens weer 

mochten vaststellen. Ze daagden de beleidsverantwoordelijken 
uit t o t  het  a f leggen  van drie proeven  die de le v e n s -
omstandigheden in de home hopelijk zouden duidelijk maken. De 
proeven behelsden de lift nemen, een gerecht koken tussen 1 7 
uur en 19 uur en een douche nemen. Homebewoners beginnen 
nu spontaan te grinniken want ze kennen de problemen die bij 
deze banale activiteiten al eens om de hoek komen kijken.
De twee initiatiefnemers zijn de voorzitter 
van de homeraad Lennart D’hulst en de p.r. 
van de interhomeraad Ben Derudder. In 
hun brief vermelden ze de inkrimping met 
negen miljoen van het budget van de 
huisvestingsdienst die verantwoordelijk is 
voor de universitaire homes (zie Schamper 
367). Dit in combinatie met de ‘desinves-
teringen’ van de afgelopen jaren, doet hen 
opmerken dat het begrip ‘sociale sector’ zo 
wel een nieuwe dimensie krijgt! Volgens 
deze twee is de toestand in de homes 
erbarmelijk.
De brief is gericht aan drie beleidsverant-
woordelijken: rector Jacques Willems, 
logistiek beheer Dirk Mangeleer en alge-
meen coördinator van de Dienst Studen-
tenvoorzieningen Mare Bracke. Ze werden 
uitgenodigd op vrijdag 12 februari om 17 uur

om drie proeven te komen uitvoeren. We 
citeren even uit de brief.
“1. Wij gaan te voet, op wandeltempo, van 
de benedenverdieping tot helemaal op de 
14de verdieping. U neemt alledrie de lift met 
hetzelfde traject. Slaagt u erin om eerder dan 
ons boven te raken?”
“2. Nadat we u uit de lift bevrijd hebben, 

hebben we een nieuwe uitdaging voor u 
klaar. In de keuken van de veertiende 
verdieping poogt u elk apart (in duizend 
seconden) een heerlijk stoofpotje te be-
reiden, bestaande uit een stukje vlees, 
heerlijke rijst en lekkere groentjes. Succes! 
(Lijkt ons weinig waarschijnlijk, want er zijn 
eenvoudig niet genoeg kookvuurtjes. 
Nochtans moet er een manier zijn, want er 
wordt blijkbaar verondersteld dat wij het met 
zijn tweeëndertig wel kunnen.)”

“3. U neemt elk een andere verdieping en 
gaat douchen. Kiest u een nieuwe douche, 
dan moet u er in vijf minuten in slagen niet 
levend gekookt te worden. Verkiest u 
daarentegen een oude douche, dan is uw 
opdracht nog eenvoudiger: u probeert er 
middels een wasbeurt properder uit te 
komen dan u erin stapte. Concreet: geen 
bruine smurrie tussen de tenen, een 
kakkerlakvrij lichaam en geen verfschilfers 
op uw weelderige haardossen.”
Ondanks de in het vooruitgeste lde 
beloningen -  gaande van een fles cham-
pagne, een bak bier tot een etentje in de 
resto, afhankelijk van het aantal geslaagde 
proeven -  kregen de twee geen reactie. 
Misschien was het risico van de tegen-
prestatie als er niets lukte -  een publieke 
bekentenis in de pers dat de toestand in de 
homes ontoelaatbaar is -  te groot? Wellicht 
hebben deze drukbezette heren hun gevoel 
voor studentenhumor enkele jaren geleden 
achter zich gelaten. Lennart en Ben bleven 
echter strijdbaar en vroegen aan Schamper 
of wij geen interesse hadden. Zo’n stukje 
onderzoeksjournalistiek zegt elke stukje 
ingebeeld journalist wel wat en dus trokken 
we op woensdag 10 februari naar home 
Boudewijn. Met in onze rugzak een 
handdoek, fototoestel, douchezeep en 
notaboekje.
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wachten tot iets gerepareerd wordt. Zo 
mocht een studente vijf weken wachten tot 
haar lavabo ontstopt werd. Het zijn nu ook 
steeds andere mensen, terwijl vroeger er 
nog een sociale band was met de huis-
bewaarder. Mangeleer: “Het GBO heeft 
d irectieven gekregen van ons dat de 
bestelbons van de homes prioritair dienen 
te worden uitgevoerd.” Ben antwoordde: 
“Dat gebeurt dan toch niet.” Mangeleer: 
“Meneer Bracke zegt mij nochtans dat de 
tussenkomsten snel gebeuren. Hij houdt 
daar statistieken over bij waaruit dat ook 
blijkt.”
Lennart bracht aan dat een home momen-
teel rustig een kwartier kan branden voor er 
iemand aanwezig kan zijn om het evacuatie- 
alarm te activeren. Mangeleer sputterde 
tegen en kwam uiteindelijk met dit argument: 
“Het brandalarm gaat vaak af om dat de 
studenten kaarsen op hun kamers branden. 
Dat mag ook niet.” Lennart: “Dat is toch nog 
altijd geen argument om studenten in 
gebouwen te steken die niet brandveilig 
zijn!” Uiteindelijk gaf Mangeleer toch toe dat 
de toestand op het moment “niet optimaal” 
is, maar dat er plannen waren om dat te 
veranderen. De universiteit is blijkbaar veel 
van plan.
Joris, een bezetter, kwam tot de kern van 
de zaak: “Veel problemen waren gekend, 
worden al jaren aangeklaagd. Veel dingen 
gebeuren niet terwijl ze geen handenvol 
geld kosten. Men zorgt wel voor internet-

V a n  d e  g r o n d  g a a n

Rond 18 uur houdt een vriendelijke home- 
bewoner de deur open zodat ik ongestoord 
binnenga. Ik stap samen met een bewoon-
ster in de lift. De deur sluit en de lift vertrekt 
niet. De lift ernaast neemt gelukkig wel een 
vlotte start. Ik stap binnen bij Ben om een 
exemplaar van de brief te vragen. Hij had

Lennart vertrekt met de trap.

aansluitingen maar niet voor gesloten 
postvakjes. Wat voor beleid is dat!?” 
Mangeleer: “Een deel van het pro-
bleem is dat het om partiële reno-
vaties gaat die weinig verhelpen. Er 
moet zo snel mogelijk werk worden 
gemaakt van een grondige, efficiënte 
renovatie. De rector deed trouwens 
een voorstel om het beleid te verbe-
teren.’’Rector Willems: “Nodig de 
logistiek beheerder uit op de inter- 
hom eraad.” Lennart reageerde: 
“Vraag gewoon de verslagen op van 
de interhomeraden, dan bent u op de 
hoogte.” Willems: “Wij hebben zo’n 
berg papieren te lezen, het is onmogelijk al 
die verslagen te lezen. Het is beter een 
ander middel van communicatie te zoeken.” 
Een student schamperde: “Ik heb een berg 
cursussen te studeren, op een examen kan 
ik dat ook niet als excuus gebruiken.” 
Mangeleer: “Er zijn zaken die waarvan u 
zegt dat u ze al jaren aanklaagt, waarvan ik 
niet op de hoogte ben.” Lennart: “U ver-
schuilt zich door te zeggen dat u niet op de 
hoogte bent. Dat geloof ik niet. U moet toch 
die onvrede hebben aangevoeld.” Willems: 
“Het is toch zo dat bepaalde zaken niet 
doorstromen.” Patrick, bewoner van home 
Boudewijn: “U zegt dat u niets van ons hoort, 
dat is onze opdracht toch niet. U moet 
controleren of de kamers in orde zijn voor u 
ze verhuurt.”
Mangeleer: “Ik geef 100% toe dat de homes

uitgeleefd zijn, het is hoog tijd voor een 
grondige renovatie. Alle reparaties zijn 
ondertussen pleisters op een houten been. 
De kamers die nu leeg staan worden al 
gerenoveerd.” Een student stelde voor: 
“Kunnen de bewoners van kamers waar het 
binnenregent niet verhuizen naar kamers die 
nu leeg staan?” Mangeleer vond dit een 
goed idee en beloofde het te bekijken. 
Wannes, van home Boudewijn: “We zitten 
hier niet om concrete zaken te laten 
oplossen. De communicatie zit blijkbaar al 
jaren fout, dat kan niet alleen aan ons liggen. 
Het systeem faalt.” Lennart:” Daarom zijn we 
gestapt naar de twee die het hoogst in de 
hiërarchie staan, jullie kunnen hieraan iets 
doen.” Willems schuddebuikte van het 
lachen: “De twee hoogsten in de hiërarchie,

H O M E B E l J O h J E R E

me nog willen bellen, maar dat was onmo-
gelijk want alledrie de telefoons werkten 
even niet. Is dit waar of een poging tot 
beïnvloeding van de onafhankelijke pers? 
Samen nemen we de trap naar het veer-
tiende waar Lennart woont. Hij is er nog niet 
en ik ga dus even in mijn eentje op ver-
kenning.
Om half acht heb ik genoeg mensen 
verzameld om de liftproef te ondernemen. 
Ben, Lies (een homebewoonster) en ik 
staan beneden aan de lift. Op het startsein 
gaan we naar de liften en begint Lennart aan 
zijn trappentocht naar het veertiende. Ben 
voorspelt dat we alledrie pas na Lennart 
boven zullen zijn.
Mijn lift deel ik met iemand, die op het vierde 
uitstapt. De lift stopt nog eens op het achtste 
waar echter niemand instapt. Boven-
gekomen staat Lennart me inderdaad op te 
wachten. Hij is wat buiten adem en hij geeft 
toe dat hij gelopen heeft. Dat was echt niet 
nodig geweest, want Ben komt met de trap 
aan. Zijn lift blokkeerde op het zevende, 
grijnst hij. Ik kijk ongelovig maar moet ter 
plekke vaststellen dat het inderdaad zo is. 
Lennart en Ben kunnen hun plezier niet 
onderdrukken. De liftproef is in hun voordeel 
beslecht.

P o t j e  v a n  m a k e n

Ik besluit niet echt iets te koken want na mijn 
ronde moet ik vaststellen dat er niet veel volk 
in de keukens is en ik gerust plaats genoeg

zou hebben om te kokkerellen. Deze proef 
zou zeker slagen, ik heb geen reden om ze 
af te leggen. Ik eet een hapje mee op het 
veertiende. Lennart lucht zijn hart. Op het 
veertiende zijn er tijdefijk maar vier kook- 
plaatjes (normaal zijn er zes) waardoor je 
vaak moet wachten om te koken. Vroeger 
waren er zes, maar die gaven regelmatig 
kortsluiting. Ze zijn dan vervangen door
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bleef ook slapen. Ik vroeg Iris of ze 
tevreden was? “Ik denk dat het niet 
veel uitgehaald heeft, maar het is wel 
leuk. Er zullen wel wat kleine dingen 
gebeuren, maar ik verwacht geen 
grote veranderingen. M isschien 
krijgen we eindelijk gesloten post-
vakjes!”, lachtte ze.
Om 8u ontwaakten de meesten door 
de opkomende zon en werd er op-
geruimd. De kranten werden gehaald 
om te lezen wat er over hun actie 
instond. Ben Derudder vond de actie 
geslaagd: “Ondanks dat alle homes 
niet even talrijk aanwezig waren, is 

het toch een succes. Ten eerste is onze 
doelstelling om hier 24 uur te blijven 
gehaald. Ten tweede waren er genoeg 
studenten aanwezig. Er zijn 30 studenten 
blijven overnachten en een veelvoud 
daarvan is langs gekomen. Ten derde is er 
een sprankeltje hoop dat er toch iets aan 
onze problemen zal worden gedaan wat niet 
zou gebeurd zijn als we geen actie hadden 
gevoerd. Van de vergadering vrijdag 
verwacht ik niet veel. Ik hoop dat de nieuwe 
home er snel komt, maar we zijn pessi-
mistisch gezien de voorgeschiedenis. Ik heb 
wel goede hoop dat bepaalde kleine 
ergernissen die geen grote investeringen 
vragen snel kunnen worden geregeld. Dat 
de beleidsmensen van niets wisten klinkt 
ons ongeloofwaardig in de oren. Iedereen 
weet toch van de erbarmelijke toestand op

Studeren en gezelschapspelletjes spelen.

als de vice-rector dat maar niet hoort.” Na 
een gesprek van een goed uur wordt de 

discussie afgesloten door 
een concrete afspraak te 
maken. Vrijdag 5 maart zal 
er door de verantwoor-
delijken samen met de 
studenten vergaderd wor-
den.

O v e r n a c h t i n g
De avond viel en nog 

teken van goede wil steeds kwamen sympa- 
nog een pintje mee. thiserende studenten een 

kijkje nemen. Het leek wel 
een gezellig  samenzijn met 
gezelschapspelen: er werd geriskt, gekaart, 
getrivial pursuitet,... Een dertigtal bezetters

r/v/ hJftRR RECTORmr

nieuwe vuurtjes, maar eentje minder dan 
voorheen. Hij geeft toe dat de fout ook een 
beetje bij de studenten ligt ,want ze zijn te 
lui om dit soort dingen door te geven. Zo zag 
hij onlangs in de gang een uitgedraaide lamp 
aan een touwtje hangen met een briefje bij. 
Op het briefje  stond: “Lamp kapot, 
vervangen a.u.b.” Op die manier weet de 
technische dienst natuurlijk niet wat er

hersteld moet worden. Een briefje in de bus 
op de benedenverdieping is de geijkte pro-
cedure.
Lennart vindt het jammer dat het niet regent, 
want anders had ik een kamer op het vierde 
kunnen zien waar het binnenregent. De 
oplaadterminal voor PROTON werkt ook 
niet. Maar ja, ermee betalen in de resto is 
toch een kansspel want een op vier keer 
werkt het systeem niet. Lennart stelt voor 
om “samen te douchen zodat hij het me eens 
allemaal kan tonen”. Hilariteit aan tafel. Is 
dit een poging tot omkoping van de journa-
liste van dienst? Lennart verduidelijkt dat hij 
de mankementen van de douche bedoelt.

N a t  w o r d e n

Voor ik terugkeer naar de beschaafde 
wereld, neem ik een douche op het veer-
tiende. In de badkamer zijn er drie douches. 
De verf op het plafond boven de douches 
bladdert af, niet erg uitnodigend. Ik stap in 
de middelste douche maar ik merk dat er 
maar één gordijn hangt en ga eens in de 
andere douches kijken of er daar geen twee 
hangen, zoals meestal het geval is. In de 
andere douches hangt ook geen tussen- 
gordijn. Ik kleed me dan maar uit en haal 
eens diep adem. Beide kranen hebben een 
rode stip, welke geeft nu warm water? Na 
wat regelen krijg ik een warme, stevige 
waterstraal. Niet slecht. Ik zeep mijn haar in 
en kijk wat rond. Oeps, ik kan naar buiten 
kijken via een spleetje naast de gordijn. Wil

de homes en zeker Mangeleer zou in zijn 
functie beter moeten weten. Mangeleer 
probeerde de schuld nog een beetje in de 
schuld van de studenten te schuiven, maar 
dat gaat niet op. De verhuurder moet instaan 
voor de gebouwen. Voorlopig komen er 
geen acties meer, we wachten het overleg 
af.”
Opvallend was de oververtegenwoordiging 
van home Boudewijn. Voorzitter Lennart 
D’hulst: “ Ik ben trots op m’n schaapjes. De 
toestand op home Boudewijn en Fabiola is 
dan ook het ergst van de vijf homes. Daarom 
vind ik het wel jammer dat er maar één 
vertegenwoordigster van Fabiola is blijven 
slapen, die dan nog verwittigd werd door een 
bewoner van home Vermeylen. Dit was een 
uitgelezen kans voor de verantwoordelijke 
studenten om hun klachten kenbaar te 
maken bij de rector en Mangeleer. Van de 
vergadering verwacht ik niet veel. Ik vrees 
dat we een ‘paraplu-fenomeen’ zullen zien: 
elkaar met de vinger wijzen over problemen 
uit het verleden in plaats van een oplossing 
te zoeken voor de toekomst. Ik hoop dat ik 
verkeerd ben. En bedankt aan Schamper 
om heel de bezetting bij ons te blijven.” 
Geen dank, maar we vonden het wel hoog 
tijd om 24u ons eigen bed te gaan bezetten. 
Met de belofte u op de hoogte te houden 
van de afwikkeling van deze zaak. Droom 
zacht, rector, en hoop dat het vannacht niet 
brandt op de homes...

Nadine Lahaye

dat niet zeggen dat men naar binnen kan 
kijken? Ik draai me kuis naar de muur. Na 
het afdrogen neem ik mijn kleren van het 
haakje, ze zijn gelukkig nog droog. De 
broekspijpen worden wel nat als ik mijn jeans 
aantrek doordat de vloer nat ligt. Alles is wel 
proper, een pluim voor het onderhouds-
personeel. De douche deed deugd, deze 
proef beschouw ik als succesvol. Als ik mijn 
haar wil kammen op de kamer van een 
homebewoner, is er geen licht boven de la-
vabo. Via een papiertje is door de bewoner 
al drie maal een nieuwe lamp aangevraagd, 
maar zonder succes.

E e n  b a k  b i e r

Het leven op een home is leefbaar, vaak 
amusant, maar de bewoners moeten er wel 
heel wat ongemakken bijnemen. De on-
gemakken worden al jarenlang aangeklaagd 
via de gewone kanalen (homeraad, inter- 
homeraad) maar de home-bewoners voelen 
aan dat de verantwoorde-lijken geen idee 
hebben hoe het er in een home aan toe gaat 
en dat er weinig goede wil is om in de homes 
te investeren. Twee van de drie proeven zijn 
gelukt, maar ik zal mijn bak bier maar niet 
opeisen. De om-standigheden waarin de 
homebewoners verkeren, lijken me toch van 
die aard dat ze die beter zelf kunnen 
gebruiken om de realiteit wat te verfraaien.

Nadine Lahaye
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P r o f e s s o r  B l o m m a e r t  o v e r  r a c i s

H e t g a a t n ie t goed m et ons

V o lgens  E u ro p ese  
stat ist ieken blijkt ons 
land het meest racis-
tische van de Europese Unie te 

zijn. De Belgische ziekte heeft  
er dus weer een symptoompje 
bij. Op zoek naar genezing  
gingen we praten met profes-
sor Jan Blommaert, die over de 
kwestie al een paar werkjes 
h e e f t  geschreven ,  en mee  
g e s ta l te  gaf  aan het  an t i -  
racismebeleid van Mechelen.  
Een gesprek over non-beleid, 
pessimisme,  g e t to v o rm in g ,  
integratie en stemrecht.

SCHAMPER: Waar loopt het mis?

Blommaert: «Er zijn twee factoren. Om te 
beginnen is er geen degelijk beleid, noch op 
lokaal, noch op federaal vlak. Er worden wel 
principes gemaakt en symbolische acties 
gevoerd, maar een concreet afdwingbaar 
anti-racismebeleid is er niet. Dit geeft dan 
de schizofrene situatie dat de overheid wel 
campagnes tegen racisme subsidieert, maar 
geen allochtonen bij de politie aanwerft. Het 
gevaar is dan ook reëel dat dit vacuüm door 
extreem rechts opgevuld wordt.
Een tweede factor is dat veel vormen van 
racisme niet als dusdanig worden aanzien. 
Op alle niveaus, zowel bij de wetgever als 
bij integratiecentra, zie je dat slechts een 
klein deeltje van racisme als probleem 
erkend wordt. Op politiek vlak is men 
gefixeerd op het Vlaams Blok en het cor-
don sanitaire daarrond, terwijl het toch in de 
eerste plaats om de ontwikkelingskansen 
van migranten zou moeten gaan. Men 
beperkt het debat tot een partijpolitieke strijd. 
Een ander voorbeeld is de herleiding van 
racisme tot expliciet geweld. Een agent die 
op allochtonen begint te meppen is in die 
optiek een racist, maar als hij iedere avond 
vijftien allochtonen meeneemt naar het bu-
reau voor een administratieve controle, is hij 
dat niet.»

«Een en ander heeft ook te maken met 
een gebrek aan betrokkenheid van de 
slachtoffers zelf. Migranten krijgen zeer 
weinig inspraak in de zaken die hen 
aanbelangen. We zien dit zowel bij lokale 
maatregelen als bijvoorbeeld bij de weige-

ring om hen stemrecht te verlenen.»

SCHAMPER: Vreest U niet dat het invoe-
ren van stemrecht voor migranten koren 
op de molen van het Vlaams Blok is?

Blommaert: «Ik ben niet overtuigd van die 
stelling en heb er ook nog geen bewijs van 
gezien. Maar ik zal U zeggen waarom het 
stemrecht er totnogtoe niet gekomen is. 
Eerst en vooral vrezen veel coalities in 
Brusselse gemeenten dat ze hun coalitie- 
meerderheid zullen verliezen. Als je in 
Molenbeek nu geen vijftig procent van de 
stemmen haalt, kan je het wel schudden als 
migranten daar mogen meekiezen. Daar-
naast is er de vrees van de traditionele 
partijen dat er weinig kiezers onder de 
allochtonen te rekruteren vallen. Terecht 
natuurlijk, want ze hebben er jarenlang niets 
voor gedaan. Polls heben aangetoond dat 
los van nieuwe partijen de meesten voor 
Agalev en de PvdA zouden stemmen. Dit zijn 
dus de pragmatische redenen waarom het 
stemrecht er niet komt.
Principieel moetje echter toegeven dat een 
democratie incompleet blijft zolang niet 
iedereen vertegenwoordigd is. Want het 
spelletje werkt als volgt: de bevolking kiest 
zijn vertegenwoordigers, die vervolgens 
kunnen doen wat ze zelf leuk vinden. Maar 
na vier jaar kan je zeggen: “jij hebt met mijn 
voeten gespeeld en ik verkies je niet meer.” 
Migranten hebben deze stok niet achter de 
deur. Zonder stemrecht kan je dus nooit een 
belangengroep vormen, en als je dat laatste 
niet bent, heb je geen macht.
Het is bovendien heel belangrijk dat we ze 
via het stemrecht verantwoordelijkheid 
kunnen geven en hen met deze maat-
schappij betrokken maken. We kunnen nu 
bijvoorbeeld honderd discussies over het 
dragen van een hoofddoek voeren, maar 
daarmee komen we geen stap vooruit. Stel 
nu dat er een moslimpartij opgericht wordt 
die een wetsvoorstel indient dat alle vrouwen 
verplicht een hoofddoek te dragen. Het 
voorstel zal ongetwijfeld door de andere 
partijen weggestemd worden en dan hebben 
we wel iets bereikt. Dan kunnen we namelijk 
eisen dat iedereen zich bij deze demo-
cratische beslissing neerlegt. Zo maken we 
hen verantwoordelijk voor hun eigen lot op 
een manier die ernstig is.»

SCHAMPER: Een ander tegenargument 
is dat wie in een maatschappij  wil 
meedraaien, moet aantonen dat hij erin 
geïntegreerd is. Als je nu de optelsom 
maakt van al die criteria kom je ongeveer 
uit op de nationaliteitswetgeving. Met 
andere woorden: wie wil stemmen, moet 
maar Belg worden?

Blommaert: «Ik stel vast dat wanneer we 
beginnen over criteria die integratie moeten 
vaststellen, we in een een vicieuze cirkel 
verzeilen. Je kan bewijzen datje deelneemt 
aan de samenleving door onder andere 
dezelfde taal te spreken. Wanneer je nu kijkt 
naar taalcursussen Nederlands zie je dat er 
enorme wachtlijsten zijn die gaan van enkele 
maanden tot enkele jaren. Om hier iets aan 
te doen moet je het beleid veranderen en 
daarvoor heb je een belangengroep nodig. 
We zijn dus terug bij af. Het werkt alleen 
maar als je hen eerst de rechten geeft die 
ze nodig hebben om hun plichten te vervul-
len, en niet omgekeerd.

Daarnaast leiden integratiecriteria al te 
vaak tot willekeur. Meestal begint het met 
het polsen naar de taal en de culturele 
gewoontes, maar na een tijdje gaat het van: 
«Ze kunnen geen bloemkool klaarmaken en 
er staat een koran op de schouw.» Ik pleit 
voor een concrete definitie van integratie, 
zodat mensen naar de rechter kunnen 
stappen en zeggen: «Ik ben geïntegreerd en 
ik kan dit bewijzen.» Dan hoeft de overheid 
er niet nog eens tussen te komen en zijn we 
meteen van de willekeur af.

Het is trouwens een fabeltje dat het zo 
makkelijk gaat om Belg te worden. Veel 
aanvragen worden zonder enige grond 
afgewezen, en ook hier gaat het er vaak om 
dat men geen nieuwe Belgen wil die 
werkloos zijn of voor de PvdA stemmen.»

SCHAMPER: Kunnen we eigenlijk wel 
samenleven? Je ziet vaak schitterende 
staaltjes van multiculturaliteit in muziek 
en kunst, maar gaat het verder dan dat?

Blommaert: «Jamaar, wat doen wij om het 
samenleven makkelijker te maken? Je kan 
geen assimilatie verwachten als ze niet van 
twee kanten komt. Eigenlijk is dit dezelfde 
situatie die Vlaanderen in zijn strijd tegen het 
fransta lige  cu ltuurim peria lism e heeft 
gekend. We hebben blijkbaar ons lesje 
nog altijd niet geleerd. Zolang je migran-
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e  e n  d i n g e n  d i e  v e r k e e r d  g a a n

ten ziet als een aparte identificeerbare 
groep zal het trouwens altijd problemen 
blijven geven.»

SCHAMPER: Zullen we dat niet altijd 
blijven doen zolang allochtonen in 
bepaalde wijken samenwonen en op 
die manier een getto vormen?

Blommaert: «Er zijn wel meerdere getto’s 
in Vlaanderen. Sint-Martens-Latem en 
Brasschaat zijn er twee .van, maar dan 
voor rijken. Je moet goed beseffen dat

De Belgen die beter beginnen te 
verdienen trekken naar betere plaatsen in 
de stad en naar verkavelingen. Alloch-
tonen die hetzelfde van zin zijn, stuiten 
vaak op onwil van immobiliënkantoren. Als 
je dus de mogelijkheid tot verspreiding zou 
scheppen, zou die er komen.»

SCHAMPER: De nieuwe wet op de 
racismebestrijding zoekt het vooral in 
een verbod op racistische uitspraken. 
Komen we daar niet in het vaarwater 
van de vrije meningsuiting?

Blommaert: «Ik ben pessimistisch. Het 
beleid blijft op het spoor van nu en geeft 
geen blijk van vordering. Extreem rechts 
b lijk t een b lijvende facto r te z ijn . In 
Frankrijk, Nederland en Duitsland wordt 
niet echt rekening met extreem rechts 
gehouden, maar hier zijn ze een grote 
partij. De kaarten liggen dus niet goed.

Daarenboven is ons asielbeleid na 
Semira Adamu nog altijd zeer repressief. 
Naar migranten toe is dit zeer vreem- 
delingonvriendelijk. De werkloosheid gaat 
ook niet weg en je moet er rekening mee 
houden dat die bij a llochtonen vijftig

“ Er  z ij n  w e l
MEERDERE GETTO'S

in  V l a a n d e r e n . 
S in t -M a r t e n s - 

La t e m en 
Br a s s c h a a t  z ij n

ER TWEE v a n ”

“ He t  r e c h t  o p 
vr ij e  me ning -
s u it in g  w o r d t
VEEL TE VEEL 

GEÏDEALISEERD. 
Je MOET NU 

EENMAAL 
BEPAALDE REGELS 

VAN FATSOEN
r espec t er en”

*

mensen niet bij hun gelijken gaan wonen 
omdat ze dat zelf willen, maar omdat ze 
daar door sociaal-demografische redenen 
toe verplicht worden. Als je kijkt wie er in 
een verkaveling woont, zijn dat twee-
verdieners met twee auto’s, 1,7 kinderen 
en per gezin een netto-inkomen van 120 
000 per maand. Ze zijn daar gaan wonen 
omdat ze een rustige buurt willen voor hun 
kinderen, met veel groen en niet te veel 
verkeer en criminaliteit.

In de binnensteden vinden degenen 
die een laag inkomen genieten en veel 
oppervlakte nodig hebben hun stek. Jonge 
mensen, werklozen en migranten met 
kinderen voor wie een studio te klein is.

Blommaert: «Het recht op vrije menings-
uiting wordt veel te veel geïdealiseerd. Het 
is namelijk niet zo absoluut als sommigen 
denken. Je moet nu eenmaal bepaalde 
regels van fatsoen respecteren. Als ik zeg 
dat ik vrouwen tweederangswezens vind, 
zal mij dat aan de RUG heel wat proble-
men opleveren. Als ik iemand in het 
openbaar on te rech t beschu ld ig  van 
moord, zal ik mij schuldig maken aan 
laster en eerroof. Je kan dus niet altijd 
zeggen wat je wil.»

SCHAMPER: Hoe ziet U het racisme in 
de nabije toekomst evolueren?

procent bedraagt. Op school weten die 
kinderen al dat een op twee van hen nooit 
aan de slag zal kunnen. Je creëert daar 
dus een ongeloofllijk revolterende situatie. 
In de getto’s komt evenmin verandering 
en ziet er ook niet naar uit dat er een 
nieuwe politieke partij komt. Tenslotte is 
er een zeer scherpe ervaring van racisme 
in de relatie met de politie.

Volgens een eurobarometer is België 
het meest racistische land van de E.U. Het 
wordt misschien eens tijd dat we daar iets 
aan doen.»
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Een h o n d e le v e n
H et gedrag van de hond in onze m aatschappij

Sinds vorige week staat het 
hele land in rep en roer 
omdat een kindje is dood-
gebeten door drie Rottweilers. 

Zijn honden nu werkeli jk zo 
gevaarlijk of is het allemaal wat 
overroepen? De Vlaamse Die-
rengeneeskundige Werkgroep 
voor Ethologie (V.D.W.E.)  is al 
langer bezig met een onder-
zoek naar  het  gedrag van 
honden. Schamper vroeg wat  
meer uitleg aan Professor Rudy 
De Meester van de facul te it  
Dierengeneeskunde, één van de 
verantwoorde l i jken  van het  
onderzoek.

Vorig jaar, in het begin van de zomer, 
waren er in Antwerpen problemen met 
p ittbu lls . Toen vond de V.D.W.E., in 
overleg m et de regering, da t er nu 
eindelijk eens een ju is t standpunt moest 
geformuleerd worden in verband met het 
gevaar dat honden m et zich zouden 
kunnen meebrengen. To t dan toe deden 
er vele geruchten de ronde, goochelden 
mensen met cijfers over het gedrag van 
honden terw ijl niemand w ist waar die 
cijfers vandaan kwamen. De V.D.W.E.  
is to e n  in sa m e nw erk ing  m e t de 
G.E.R.D. (de Waalse tegenhanger) een 
zelfstandig onderzoek begonnen.

P o s t b o d e s  z i j n  a a r d i g ,
HONDEN NIET

Darbij vroeg men eerst samenwerking 
aan verschillende ministeries. Zo vroegen 
de onderzoekers bij het Ministerie van 
Landbouw, het Ministerie van Binnen-

landse Zaken en tenslo tte  het Ministerie 
van Volksgezondheid o f zij gegevens te r 
beschikking hadden i.v.m . agressief 
gedrag bij honden. Er bleek dat hierover 
nergens gegevens werden bijgehouden!

De onderzoekers besloten dan maar zelf 
een enquête op te  stellen. Eerst hielden 
ze een beperkte steekproef bij dieren- 
arsten. Hun werd gevraagd hoe vaak ze 
euthanasie op honden moesten plegen 
wegens agrassief gedrag. De conclusie 
was du ide lijk : “ ze lden ” . V ervo lgens 
vroegen de onderzoekers aan de huis-
artsen hoeveel patiënten zij moesten 
verzorgen wegens verwondingen door

hondenbeten. Opnieuw luidde de con-
clusie: “ zelden” .

Maar misschien gaan de mensen wel 
rech tstreeks naar de spoedopname? 
Daarom heeft men ook aan de zieken-
huizen enquetes opgestuurd  en die 
gegevens is men nu aan het verwerken. 
Ook aan de g em e e n te b e s tu re n  en 
politied iensten werden enquêtes ge-
s tu u rd , m et de vraag: z ijn  er veel 
klachten in verband m et honden? De 
postbeambten mogen eveneens enquê-
tes invullen. Postbodes zijn immers 
belangrijke potentiële slachtoffers van al 
die ‘g e va a rlijke ’ honden. Ook deze 
gegevens worden momenteel statistisch

verwerkt. Aan de hondenbezitters zelf 
werden geen enquêtes gestuurd, maar 
er is wel overleg m et verscheidene 
verenigingen van hondenliefhebbers.

O p g e l e t ! G e v a a r l i j k e  

f r i e t k e t e l !

Voorlopig zijn er dus nog geen resultaten 
bekend en he t is nog te  vroeg om 
bepaalde honden te veroordelen to t  de 
status van ‘gevaarlijke hond’ . Wanneer 
de resu lta ten  gekend zijn, zullen ze 
bekend gemaakt worden op een sympo-
sium ergens in juni o f bij het begin van

het volgende academiejaar. Op dat sym-
posium zal men m et verenigingen en 
openbare diensten in discussie treden 
over welke maatregelen er al dan niet 
moeten genomen worden.

De bedoeling van het onderzoek is de 
ware g ro o tte  van he t prob leem  te  
bepalen, want, zoals professor Rudy De 
M e e s t e r  zelf zegt: “ Er sterven meer 
kinderen door het vallen van een hete 
f r ie tk e te l dan d o o r de b e te n  van 
h o n d e n .” B e te k e n t d it  d a t we de 
frie tke te ls  ook moeten verbieden, of 
waarom niet, er belastingen op heffen?

Maar t j e



Le p la s tiq u e  c ’e s t fa n ta s tiq u e

Misschien heb je het zelf 
al gezien: sinds enkele 
weken zi jn de dr ink-  
bekert jes  in de s tuden ten -  

r e s t o ’s van de RUG er een 
beetje kleurlozer op geworden. 
Jammer? Nee hoor, het is voor 
de go e d e  z aak .  V a n a f  nu 
worden die bekertjes namelijk 
gerecycleerd.

De beslissing kwam van de resto ’s zelf, 
ze g t P a t r ic k  N e y t  van de D ienst 
M aa ltijd voo rz ie n ing en  aan de RUG. 
Enkele jaren geleden al werd er gedacht 
aan een milieuvriendelijker beleid toen er 
plannen waren voor een nieuw studen-
tenrestaurant in Zwijnaarde. Het moei- 
lijk s t bleek een firm a te  vinden die 
bekertjes kon leveren maar ze ook wilde 
te ru g n e m e n . S le ch ts  één b e d r ijf ,  
T e d e c o ,  was d a a rto e  be re id . De 
bekertjes zijn nu gewoon w it en minder 
s te v ig  dan v roege r. De kos ten  die 
hieraan verbonden zijn worden volledig 
d o o r de u n iv e rs ite it  b e ta a ld . H et 
systeem had al eerder in werking moeten 
treden maar liep vertraging op doordat 
er ve rkeerde verzam elboxen waren 
geleverd.
Was het dan n ie t m akkelijker om op

glazen over te  schakelen? Neen, zegt 
Neyt, w ant het is n ie t bewezen dat 
glazen beter zijn voor het milieu. Er is 
meer plaats nodig om ze op te  bergen 
en bovendien moeten ze afgewassen 
worden, waarvoor je e lektric ite it, water 
en detergent nodig hebt en dat is ook 
schadelijk. Als er eentje breekt, moet d it 
onmiddellijk opgeruimd worden anders is 
het te  gevaarlijk.

De student moet na gebruik enkel het 
bekertje  onbeschadigd in de daartoe 
bestemde container gooien. Je hoeft de 
bekers dus niet zelf te  recycleren door 
Ze bijvoorbeeld te  gebruiken als asbak, 
er je sinaasappelschillen in te  doen of er 
heuse kunstw erken  mee te  maken. 
Gewoon in de box droppen, th a t’s it.

Kat hl een
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B o ek en  te  koop!

Deel 3: de toegepaste  en de m edische w etenschappen

V ooreerst: gefel ic iteerd  
aan de lezer  die nog 
steeds de moed heeft  
deze serie over boeken- en 

c u rsu sd ien s ten  te  vo lgen .  
Want, we geven het grif toe,  
het  is moei l i jk te  ver te ren  
materie die bovendien ook nog 
zwaar op de maag blijft liggen. 
Maar toch, houd vol, koene 
lezer! Wie weet ontdekt u in 
deze dossiers wel wat uw eigen 
kring u onthoudt! Wie weet  
ontdekt u dat ze u de voorbije 
jaren steeds bij uw pietje gehad 
hebben!

Fa c u l t e it :
T o eg epa st e  Wet ens c ha ppen

Kr ing : V l a a ms e  T ec hn isc he  
KRING (V .T .K .)

De ingenieursstudenten kunnen bij hun 
kring VTK zowel boeken als cursussen, 
die door de proffen worden uitgegeven, 
verkrijgen. H eiko  Isse lé e ,  cursus-
verantwoordelijke, verte lt: “ De gehan-
teerde strategie is de volgende: voor 
cursussen die verkocht worden, rekenen 
we dezelfde prijs voor leden en niet- 
leden van de VTK. Dit doen we vanuit 
het standpunt dat een student zonder 
meerkost aan een noodzakelijke cursus 
moet kunnen komen. Voor cursussen die 
we zelf uitgeven, bv. samenvattingen, 
krijgen de leden wel een korting tegen-
over niet-leden. Hetzelfde geldt voor de 
verkoop van boeken: leden krijgen een 
korting tegenover niet-leden.”
VTK probeert alle jaren te  bedienen, 
maar voor de kand idaturen is meer 
m ate riaa l besch ikbaar dan vo o r de 
proeven. “ In de proeven z itte n  we 
immers m et een tien ta l verschillende 
opleidingen,” zo verklaart Isselée. De 
boeken worden aangekocht bij Stan-
daard Boekhandel; met de 1 5% korting 
die zij geven zijn ze volgens de VTK net 
iets goedkoper dan de Story.
De verkoop loopt gans het jaar door, met 
uiteraard pieken in het begin van beide 
semesters.

Opl e id in g : Geneesk unde

Kr ing : V l a a ms e  
Geneesk undig e  Kr ing  

(V.G.K.)

De Vlaamse Geneeskundige Kring ver-
koopt geen boeken aan haar leden, maar 
wel een hoop cursussen en andere 
geneeskundige benodigdheden, zoals 
labojassen, skeletten, schedels,... “Voor 
zowat alle vakken is er een syllabus,” zo 
ve rte lt studieverantwoordelijke Isa bel  
Leroux-Roels.  “Voor de syllabussen en 
cursussen die w ij m ogen verde len , 
rekenen we 1 BEF per blad, en we ronden 
af naar beneden. Die prijs geldt enkel 
voor leden, niet-leden betalen 50 BEF 
extra per cursus.”
De verkoop vindt plaats tijdens de eerste 
twee weken van het jaar. Cursussen die 
pas later uitkomen omdat de prof ze later 
u itgeeft o f omdat het vak pas in januari 
start, worden uiteraard op een later tijd -
stip verkocht.
Alle jaren worden bediend, behalve het 
zevende jaar, om dat die laatste jaars 
enkel nog stages hebben. Merkwaardig 
genoeg is er voor de eerste kandidatuur 
slechts één cursus beschikbaar. “ Dat 
k lo p t , ” a ldus Isabel, “ in de e e rs te  
kandidatuur verdelen bijna alle proffen 
hun cursussen liever zelf. Velen doen dat 
om de studenten meteen te tonen waar 
de practica  p laatsvinden, zo zijn de 
studenten meteen hun drempelvrees 
kw ijt.”

Fa c u l t e it : La n dbo uw k und ig e  
W e t e n s c h a ppe n .

Kr ing : V l a a ms e  
La n d b o u w k u n d ig e  Kr ing  

(V .L .K .)

Ook de VLK organiseert ieder jaar een 
verkoop. Christof De Pauw, medewer-
ker van de cursusdienst, verte lt: “Wij ko-
piëren en verkopen cursussen van prof-
fen tegen 1 BEF per blad, afgerond naar 
boven. Zowel leden als niet-leden mogen 
zich dat bij ons aanschaffen, maar niet- 
leden vragen we wel zo’n 20 a 25% meer 
per cursus. We hebben in ons aanbod 
gemiddeld een zevental cursussen per 
jaar, behalve voor de eerste kandidatuur, 
waar het anbod beperkt is.”

Fa c u l t e it : Die r g eneesk unde

Kr ing : V l a a ms e  
D ier g eneesk undig e  Kr ing  

(V .D .K .)

VDK haalt haar boeken bij boekhandel 
Story, en biedt ze aan haar leden aan 
met een korting van meer dan 10%. Die 
korting geldt enkel voor leden, voor niet- 
leden is het duurder: de prijs lig t voor 
hen boven de inkoopprijs.
Daarnaast verkoopt de Vlaamse Dier-
geneeskundige Kring ook losbladige 
cursussen van proffen, tegen een zeer 
voordelig tarief. Cursusverantwoordelijke 
An B erc km an s:  “ We verkopen de 
cursussen aan 0,78 BEF per blad, dat is 
de laagste prijs waaraan w ij kunnen 
kopiëren. De cursusdienst is nog maar 
d it jaar opgestart, vandaar dat nog maar 
1 5% van de proffen hun cursussen via 
ons verspreidt, maar we hopen dat er 
volgend jaar meer bijkomen.”
De verkoop van boeken en cursussen 
loopt het ganse jaar door. Voor de eerste 
kandidatuur worden er in het begin van 
het jaar twee dagen uitgetrokken voor 
massale verkoop in de Ledeganck. Voor 
die dagen w o rd t er een s to c k  op -
geslagen. Daarna verloopt de verkoop via 
bestelling: de studenten bestellen wat 
ze nodig hebben, en vervolgens gaat de 
VDK het gevraagde aantal exemplaren 
kopen of kopiëren.

V oor eerstekanners zijn  er wel een 
zevental boeken, aanbevolen o f zelfs 
ve rp lich t, zo ve rvo lg t De Pauw. “ Wij 
bieden die aan in een boekenpakket, al 
kunnen de studenten de boeken ook 
afzonderlijk bij ons kopen. Maar wie het 
ganse pakket koopt, betaalt 11 % minder 

- dan iemand die alle boeken afzonderlijk 
zou kopen.” VLK haalt zijn boeken deels 
b ij boekhandel W alry, deels b ij de 
Standaard Boekhandel. “Wij krijgen bij de 
Standaard een korting op basis van de 
verkoop van het jaar voordien,” aldus De 
Pauw. “ Dit jaar konden wij 20% lager dan 
de winkelprijs inkopen. We verkopen de 
boeken tegen bijna dezelfde prijs door: 
op de boekenpaketten maken we slechts 
een 100 a 200 BEF w inst.”
De verkoop loopt het hele jaa r door, 
iedere dag in de lokalen van de VLK. 
Behalve tijdens de examens natuurlijk.



Opl e id in g : Ta n d h e e l k u n d e  

Kr ing : De n t a l ia

De studenten tandheelkunde kunnen alle 
benodigde boeken en cursussen bij hun 
kring Dentalia verkrijgen. De losbladige 
cursussen worden door Dentalia geco- 
pieerd en aan 1 BEF per blad verkocht. 
“ Al onze p ro ffe n  z ijn  bere id  onze 
cursussen via ons te  verspreiden,” zo 
ve rte lt preses C h r is t ia n  S w ae lens . 
“eén prof maakt zijn kopies zelf, en laat 
ze dan door ons verdelen, alle anderen 
laten ook het kopiëren aan ons over.” 
Daarnaast zijn er de pro ffen die hun 
cursus in boekvorm uitgeven via Acade- 
mia Press. Swaelens: “Voor die boeken 
la ten  we de s tu de n ten  een b e s te l-
formulier invullen, en daarna bestellen wij 
het gevraagde aantal bij boekhandel 
Story. Story maakt dan zelf een prijs op 
waaraan wij de boeken kunnen inkopen. 
Wij zijn maar een kleine kring dus echt 
g ro te  ko rtingen , zoals bij de g ro te  
kringen, kunnen wij n iet u it de brand 
slepen.”
Dentalia verkoopt zowel aan leden als 
aan niet-leden, tegen dezelfde prijzen. 
De verkoop loopt het hele jaar door, 
naargelang de proffen hun cursussen 
binnnenbrengen. De studenten kunnen 
hun exemplaar dan op om het even welk 
moment in het jaar afhalen.

Fa c u l t e it : Fa r ma c e u t isc h e  
W et ens c ha ppen

Kr ing : Gen t se  Fa r ma  Kr ing
(G.F.K.)

De kring van de farmaciestudenten kan 
haar studenten niet veel service aan-
bieden voor de aankoop van cursussen 
en boeken. Enkel voor de eerste kandi-
datuur worden een vijfta l niet-verplichte 
boeken verkocht. Preses Els V an  de 
W a lle  ve rd u ide lijk t: “ De s tuden ten  
hebben in onze fa c u lte it bijna geen 
boeken nodig. Daarom organiseren wij 
alleen voor de eerste kan een verkoop 
van een aantal aanbevolen, maar niet 
verplichte boeken.”
Daarbij worden zowel leden als niet-leden 
bediend. Van de Walle: “Wij verkopen 
alles zonder w in s t tegen  de boek- 
handelprijs. De s tudenten  mogen in 
oktober op een blad aanduiden welke 
boeken ze w ensen, waarna w ij de 
bestellingen in de goedkoopste winkel 
halen.”

Opl e id in g : V o e d ing s - en 
D iee t l ee r , Lo g o pedie  en  

A u d io l o g ie , Med isc h -S o c ia l e  
W e t e n s c h a ppe n .

Kr ing : V.L.A.M.

“ Dit academiejaar is het eerste jaar dat 
we een boeken- en cursusdienst organi-
seren,” zo v e rte lt preses Liesbeth 
Buyse, “ daarom verkopen we d it jaar 
enkel aan onze leden. Volgend jaar zullen 
we de verkoop proberen uitbreiden naar 
niet-leden.” Die verkoop be tre ft zowel 
boeken als cursussen.
De boeken worden bij Story aangekocht 
m et 10% korting, “wat voor onze leden 
een voordeel geeft van zo’n 100 a 300 
BEF per boek," aldus Buyse. “Voor de 
cursussen rekenen we 1 BEF per blad.

We zijn bij alle proffen langsgeweest, en 
bijna tw ee derden wou meewerken. 
Degenen die zelf w inst willen maken op 
hun cursussen konden we natuurlijk niet 
over de streep trekken.”
VLAM probeert alle jaren en alle rich-
tingen te  bedienen. Dat is niet altijd even 
gem akkelijk: “ Voor de Logopedie en 
Audiologie hebben we een groot aanbod, 
voor de Medisch-sociale wetenschappen 
eveneens. Voor de Voedings- en Dieet-
leer is d a t helaas ie ts  m in d e r,” zo 
vervolgt Liesbeth Buyse.
In oktober houdt VLAM elke dag perma-
nentie voor haar boekenverkoop, vanaf 
november w ordt dat één dag per week. 
Buyse: “Onze verkoop b lijft het ganse 
jaar doorlopen: vele boeken en cursussen 
komen pas later op het jaar binnen, soms 
zelfs nog na het Paasverlof. Wij zijn bij 
de weinige kringen die het een gans jaar 
volhouden.”

OPROEP
Voor de mensen uit het semestersysteem 
zijn de examens nog maar net gedaan, maar 
voor anderen liggen de eindexamens al vers 
in het vooruitzicht. Schamper zou Schamper 
echter niet zijn, als we de student niet 
zouden willen helpen in deze moeilijke 
periode. Daarom overwegen we om in ons 
laatste nummer een lijstje bloktips te 
publiceren. Geen afgezaagde oude brol die 
iedereen al kent, maar frisse, nieuwe, leuke 
en al dan niet uitvoerbare tips. Daarom doen 
we hier een oproep om in uw pen of nog 
beter uw toetsenbord te kruipen, en ons met 
uw wijsheid te overspoelen. Omdat het 
tegen dan waarschijnlijk veel (te veel) 
warmer zal zijn dan nu, willen we graag de 
nadruk leggen op het aspect ‘blokken in een 
hittegolf. Tips die daarmee verband houden 
zijn extra welkom. Ons contactadres vindt u 
in de colofon. De origineelste tip krijgt de 
origineelste prijs. De domste tip krijgt de 
domste prijs, namelijk een Grunge Golem 
spel, dat al een jaar in onze kast staat en 
dat we aan de straatstenen niet kwijtraken.

Opl e id in g : Lic ha me l ij k e  
Opv o e d ing  en Kine s it he r a pie

Kr ing : HILOK

En dan is er nog een kring die helemaal 
niets organiseert: de Kring van het Hoger 
Instituut van Lichamelijke Opvoeding en 
de Kinesitherapie. Preses S te in  T a n t: 
“ De studenten kunnen hun boeken en 
cursussen gewoonlijk bij de p ro f zelf 
kopen, o f bij boekhandel Story. Boven-
dien hebben de studenten bij ons veel 
praktijkcursussen, waarvan de tekst pas 
na het paasverlof u itkom t. In onze kring 
is er ook geen trad itie  van boeken- en 
cursussenverkoop. Misschien proberen 
we het volgend jaar eens.”

MDG
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D e C a rd io v a s c u la ire  S im u la to r
Duizenden proefdieren dreigen hun job te  verliezen

Elk jaar worden meer dan 
honderd miljoen dieren op-
g e o f f e r d  aan w e t e n -
schappelijk medisch onderzoek. 

Mede onder druk van milieu- en 
d i e r e n r e c h t e n o r g a n i s a t i e s  
zoekt men nu steeds meer naar 
a l te r n a t i e v e n  voor  d ie r e x -
perimenteel  onderzoek. Ook 
aan de RUG heeft men aandacht 
voor het probleem. Dat bewijst 
onder meer  een card iovas-
culaire simulator, ontwikkeld 
door de ingenieurs Segers en 
Verdonck van het Laboratorium 
voor Hydraulica ( Instituut voor 
Biomedische Technologie).

De geboorte van de simulator kwam er 
met de doctoraatsverhandeling van prof. 
V e r d o n c k  (1 9 9 1 ). In samenwerking 
m et de U n ive rs ite it van Trondheim  
(N o o rw e g e n ) en h e t UZ van G ent 
ontwikkelde hij een fysisch model van de 
linkerhelft van het menselijk hart. Deze 
h a rth e lft o n tva n g t in een bovenste  
kamer, de boezem of het atrium, het 
zu u rs to frijk  bloed a fkom stig  van de 
longen, en s tu u r t  h e t dan via een 
onderste kamer (ventrikel) en de aorta 
naar alle organen van het lichaam. De 
rechterharthelft, die niet in de simula-
to r werd opgenomen, staat in voor het 
transport van zuurstofarm bloed u it het 
lichaam naar de longen.
In 1992 breidde collega S e g e r s  het 
model uit met het grootste gedeelte van 
het bloedvaten-stelsel, zodat men vanaf 
dan te re c h t kon sp reken  van een 
cardio(=hart) vasculaire(=bloed-vaten) 
simulator.

E e n  r u b b e r h a r t  m e t  w a t e r

Midden in het grote labo voor Hydraulica 
s ta a t de s im u la to r nu in een klein 
kamertje opgesteld. Op een tafel lig t het 
hart te  pompen. Het is g ro te r dan ik 
verwacht had, maar dr. Segers ve rte lt 
me dat het hele model op ware grootte  
is gebouwd. De ‘hartkam ers’ zelf zijn 
gemaakt van rubber, en zijn op hun beurt 
ingebouwd in p lexig las kamers. Die 
laatste zijn m et water gevuld en staan 
elk in verbinding met een cilindrisch res-

ervoir. Op het w ater in dat reservoir 
w ordt door de computer mét perslucht 
een druk uitgeoefend, die ervoor zorgt 
dat het hart ‘k lo p t’ . Belangrijk is dat 
beide kamers a fzonde rlijk  gestuurd  
worden, zodat alle mogelijke hartritme- 
stoo rn issen  eenvoudig  gesim uleerd 
kunnen worden.
Vanuit het hart stroom t het water, dat 
het bloed m oet voorste llen , naar de 
slagaders die eveneens uit een soepel 
soort rubber zijn gemaakt. Vandaar gaat 
he t naar de kleinere b loedvaten  en 
eventuele organen die door spuiten 
worden voorgesteld. Het hele bloed-
vatenstelsel ligt netjes uitgespreid in een 
bak van twee op twee meter naast de 
simulator.
Voor de wetenschappers onder ons nog 
even vermelden dat de onderzoekers wel 
d e g e lijk  reken ing  houden m e t h e t 
verschil in v iscosite it ( ‘stroperigheid) 
tussen bloed en water. Bij experimenten 
w aarb ij d it  be langrijk  is, w o rd t een 
mengsel van water en glycerine gebruikt 
om de ju iste  viscosite it te  bekomen.

T o e p a s s i n g e n

De card iovascu la ire  s im u la to r is zo 
natuurgetrouw  mogelijk gebouwd, o f

toch wat het mechanische aspect van 
de bloedsomloop be tre ft. Experimenten 
waar biochemische parameters belang-
rijk zijn, zoals de b iocom pa tib ilite it, 
kunnen er niet mee worden uitgevoerd. 
De zuiver mechanische opvatting, die 
dus alleen op de ‘strom ing’ van het bloed 
gericht is, laat echter nog mogelijkheden 
genoeg over.
De simulator wordt onder meer gebruikt 
v o o r h e t te s te n  van k u n s tm a tig e  
hartk leppen. Deze kleppen die zich 
tussen de kamers en de in- en uitstroom- 
openingen van het hart bevinden, zorgen 
ervoor dat het bloed steeds in de juiste 
richting b lijft stromen en niet terug kan 
vloeien. Zijn ze erg beschadigd dan 
worden ze vervangen door kunstkleppen. 
Een andere toepassing is het testen van 
hartondersteunende pompen, die in de 
p rak tijk  vaak worden geb ru ik t in a f-
w a c h tin g  van een d o n o rh a rt. Een 
techniek die de laatste jaren in opgang 
is, is die van de coronale stents. Deze 
kunnen het best vergeleken worden met 
een kleine veer (diameter 3 a 4 mm), 
die het vernauwde bloedvat ondersteunt 
en een stroomopening voor het bloed 
vrijhoudt. Ook hun werking kan met de 
cardiovaculaire simulator gecontroleerd 
worden, en wel op een veel gem ak-
kelijkere manier dan met proefdieren.
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M e t e n  i s  W e t e n

Een groot deel van zijn succes dankt de 
simulator aan het fe it dat de ontwerpers 
er steeds voor gezorgd hebben dat het 
toegankelijk zou zijn voor alle m eet-
apparatuur die in de klinische praktijk 
dagelijks gebruikt wordt. Zo kunnen er 
op verschillende plaatsen catheters voor 
drukmeting worden ingebracht en heb 
ik m et mijn eigen ogen een Doppler- 
echografie mogen meemaken, u itge -
boerd met precies hetzelfde toestel als 
men daarvoor in het ziekenhuis gebruikt. 
Op een eenvoudige  m anier kunnen 
allerhande parameters zoals hartritme, 
bloeddruk in de hartkamers, e lasticiteit 
van de slagaders, de verpom pte hoe-
veelheid bloed, enz... worden ingesteld 
Men kan ook een g a a tje  m e t z e lf 
gekozen afmetingen in een kunstmatige 
hartklep maken. In alle gevallen is men 
precies op de hoogte van wat er aan de 
hand is. Als de oorzaken dan aan de 
traditionele metingen (zoals met echo- 
doppler) worden gekoppeld, heeft men 
een prachtige manier voor de ‘ijking’ van 
deze meetinstrumenten, of, eenvoudiger 
gezegd, men merkt dat bij iemand met

een gaatje van zo groot op die bepaalde 
plaats, de echo dat specifieke beeld 
geeft.

V o o r de to e k o m s t d e n k t h e t o n t-  
werpersduo, een paar jonge bouw-

kundig ingenieurs die de tw eejarige  
aanvu llende op le id ing  b iom edische  
ingenieurstechnieken volgden, aan een 
terugkoppelingssysteem in hun model. 
Hierbij kan de computer de hartwerking 
aanpassen in functie  van de gemeten 

bloeddrukken in de 
h a rtk a m e rs , de 
a o rta  en ha ls -
slagaders, net zoals 
in het echte leven...

PROEFDIEREN NiET L0N<5ER 
MODiCj b i j  E X P E R IM E N T E N

DDW

De microgolfoven

Stralend wit staat hij in de 
keuken van mijn kot, de 
trouwste vriend van de

kotstudent. Nog nooit heeft hij 
me een goeiemorgen gewenst,  
maar als ik honger heb kan ik 
op hem rekenen. Dan open ik 
zijn enorme muil en schuif het 
m agnetronbestendige  pot je  
met lekkers van thuis naar 
binnen. Ik stel een paar knop-
pen in en mijn kameraad begint 
tevreden te spinnen. ‘T ing’ , 
klinkt het als hij klaar is, en 
dampend verhuist het eten van 
zijn muil naar de mijne.
Maar waar komt die warmte vandaan? 
Als je de deur van een microgolfoven 
opent en je steekt je  hand naar binnen, 
voelt het niet echt warm aan. En als je

van een soee droog brood een sma-
kelijke, warme toast wil maken, hoef je 
he t ook n ie t m e t de m ic ro g o lf te  
proberen. Waarom w ordt het ene wel 
warm en het andere niet? Het antwoord 
bestaat u it twee letters en een cijfer: 
H20, o f ‘w ater’ . Test het zelf maar eens 
uit: alles waar geen of heel weinig water 
in z it zul je met moeite warm krijgen. 
De lucht w ordt niet warm en het droge 
brood ook niet, maar soep, spaghetti, 
pizza, groenten en zelfs katten of ba-
by’s bevatten genoeg water om een flink 
aantal graden warmer te  worden.
Het geheim zit hem in de energieniveaus 
van de watermolecule. In tegenstelling 
to t  wat vele mensen denken, zijn mol- 
ecules geen statische en futloze materie, 
maar wriemelen ze er lustig  op los. 
Luchtmoleculen bijvoorbeeld sjezen met 
gro te  snelheid rond (en tegen) onze 
oren. In een v lo e is to f kruipen ze al 
tuimelend en trillend langs elkaar, terw ijl 
in een vaste s to f de moleculen zo dicht

opeen z itten  dat ze alleen nog maar 
kunnen trillen. Al dat gewriemel is echter 
aan s trik te  w etten  onderworpen. Mol-
ecule A mag bijvoorbeeld met die, die 
en die snelheid roteren, terw ijl molecule 
B het alleen met drie andere snelheden 
kan. Ook water moet gehoorzamen. Om 
een watermolecule van de ene rotatie- 
snelheid naar de andere te  doen gaan, 
is een welbepaalde hoeveelheid energie 
nodig. Die energie kan geleverd worden 
door straling m et een frequentie  van 
2450 MHz, microgolven dus. Net op die 
frequentie is de m icrogolfoven gepro-
gram m eerd. De onz ich tba re  stra len  
dringen in he t voedsel en doen de 
watermoleculen sneller draaien. Door de 
onderlinge wrijving w ordt tenslo tte  de 
hele maaltijd warm. Smakelijk!

DDW
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S u c k e r 6 .1 0 2 .1 5 4
De mens ach ter de GIF

Bezit u ook een homepage, zo’n 
eigen elektronisch stekje op 
het web? En bevat deze pagina 

zo’n fantastisch tellertje dat aangeeft 
hoeveel bezoekers uw creatie reeds 
mochten aanschouwen? Is het een 
briljant ontwerp met lichtjes en 
sterretjes en een geanimeerde brie-
venbus en links naar de homepages 
van uw vriendjes en vriendinnetjes die 
zo waanzinnig inhoudsloos zijn dat ze 
nauwelijks van de uwe te onder-
scheiden zijn?
Gefeliciteerd, u bent volledig opgegaan in 
de massa. Gone with the flow, zoals de 
uitdrukking het wil. Samen met 6.102.153 
andere clowns heeft u het web vol amorfe 
junk gestort. Gewichtloze eenheidsworst 
zonder bestaansreden, ware het niet dat 
zelfs de minstzeggende homepage het ego 
van de bezitter ervan zo exquisiet streelt dat 
deze er in een narcistisch orgasme een 
voorgebakken GIF meer op deponeert.
Uit voorgaande opmerking zou kunnen 
afgeleid worden dat ik mij opwerp als pro-
tector van de inhoud der verenigde webben. 
Deze derivatie is loos: ik wens iedereen 
absolute vrijheid van expressie op het web 
toe. Dat deze expressie in vele gevallen 
inhoudsloos is, bedrukt echter mijn geest. 
Het doet mij vermoeden dat er onder de 
oppervlakte van deze massa homepages

een gigantisch verlangen naar expressie 
sluimert dat zwaar onderdrukt wordt door de 
normen die vandaag in tal van com- 
municatie-aangelegenheden blijken te 
gelden.
Zeer illustratief hiervoor is de homepage van 
Ohm op onze eigenste eduserver (http.V/ 
studwww.rug.ac.be/~bdhooghe/ )Een eerste 
blik op zijn pagina levert de klassieke 
karakteristieken der massaconsumptie op. 
Een eenheidsgifje hier, een populistisch 
achtergrondje daar en een menuutje waarin 
De Heer Ohm

DIGITAAL
zijn hyperwaren aanprijst. Wat ons natuurlijk 
het meeste interesseert is een plaatje dat 
naar The person behind Ohm’ verwijst. We 
willen absoluut weten welke fantastische 
kerel er achter de elektrische eenheid van 
weerstand schuilt. Wie is die mysterieuze 
verzetsleider Ohm toch? Met bonzend hart 
klikken we op de link ‘find out everything 
there is to know about me’ ...
Verraad! In plaats van sappige details 
betreffende ons nieuwe idool Ohm, vers-
chijnt een pagina propvol propaganda van 
de christendemocratische studenten op het 
scherm.
We kunnen het nauwelijks geloven en 
besluiten het dus helemaal niet te geloven.

Ohm zou zich nooit tot zulke terreurdaden 
verlagen, tenzij.. .
. . .  het zijn manier is om te protesteren tegen 
de toestand die wij in dit eigenste schrijven 
zelf aanklagen. Briljante ironie, dat is het. 
Ohm drijft de spot met alle inhoudsloze 
pagina’s die op het web te vinden zijn. Alles 
wordt nu duidelijk. Ook de meta-verwijzing 
‘My collection of links’ die geen link is, maar 
een stille aanklacht tegen inhoudsloze 
verwijzingen.
Maar wat moeten we denken van Geert 
Vernaeve? (http ://studwww.rug.ac.be/ 
~gvernaev) Zijn site, ‘Geert’s WWW Cor-
ner!!!’, is een indoctrinatie in de cultus die 
hij in de loop der jaren rond zijn persoon 
gevormd heeft. Vernaeve is een zelf- 
propagandamachine die op volle toeren 
draait. Zijn site is in drie talen te bezichtigen, 
maar hij verbiedt de nuchtere en kritische 
werknemers van Microsoft de toegang tot 
zijn pagina’s. Talloze afbeeldingen van het 
hoofd van Vernaeve staan op strategische 
locaties in de site opgesteld. Hij gedraagt 
zich dan ook als een volleerde Guru en 
beantwoordt zogezegd spirituele vragen 
over zichzelf, zoals ‘Sinds wanneer zijt gij 
uwen baard aan ‘t laten groeien’. Bovendien 
schaamt hij zich niet 400 BEF te vragen 
voor kwakzalverij, zoals een T-Shirt ‘dat 
de waarheid niet verheelt’. Geert’s WWW 
Corner is duidelijk demagogie van het 
ergste type vermomd als een homepage 
met inhóud.

Ma K/  BOEK ^

IRIS MURDOCH, AN HONOURABLE DAME

De dood heeft gevoel voor ironie: 
onlangs stierf een van de scherpste 
geesten uit de naoorlogse Britse 

schrijverij, de filosofe Iris Murdoch (geboren 
in 1919, Dublin), aan Alzheimer. De ‘Dame’ 
die al sinds haar negende schreef en in 1945 
haar debuut ‘Under The Net’ publiceerde, 
wist op onnavolgbare wijze haar twee 
passies, filosofie en literatuur, met elkaar te 
bevruchten. Dat heeft niet alleen verschil-
lende literaire prijzen tot gevolg gehad, maar 
ook een zalig onklasseerbaar oeuvre. De 
spinsels van Plato, Satre ‘et les autres’ 
worden in haar zesentwintig romans verwe-
ven met grootse romances en intriges, 
gedragen door op z’n minst een beetje 
vreemde personages. Uitgerekend zij wist 
op het laatste niet meer waar ze was.

R o l l e r c o a s t e r

Ook de lezer kan zich in de boeken van 
Murdoch volkomen verloren voelen tussen 
de talloze lagen, wijdloperige plots, opeen-

gestapelde adjectieven en verwijzingen naar 
onderliggende patronen. Het is waarschijn-
lijk niet toevallig dat een van haar prijs- 
beesten The Sea, The Sea heet. Negatieve 
kritieken hebben het inderdaad meestal over 
de ongecontroleerde, krakende en piepende 
vorm. Soms hebben ze gelijk, maar vaker 
is de densite it van haar romans een 
uitnodigende rollercoaster die de lezer 
duizelig kan achterlaten. Toch lijken haar 
boeken op het eerste gezicht geruststellend 
negentiende-eeuws, vol details en wijs-
heden, maar al vlug blijkt dat een illusie en 
pas dan wordt het spannend. Dat je Mur- 
dochs Boeken op verschillende niveaus kunt 
lezen is wellicht ook een verklaring voor haar 
succes. Ze was geen gemakkelijke dame, 
maar ze was absoluut afkerig van het droge 
karakter van veel filosofische werken. In The 
Sea, The Sea verwerkte ze bijvoorbeeld 
haar meest ongewone kookrecepten. Dit 
van en vooral de ironie, waarmee ze haar 
complexe mix van symbolisme, liefde en 
filosofie doorspekt, die de avontuurlijke lezer

in u kunnen verschalken.

O n h e c h t e  H e l d e n

Wat u misschien ook kan aantrekken, zijn 
de intigerende personages in Murdochs 
universum. Ze lijken een wereldvreemd 
legertje van magiërs, demonische geliefdes, 
wijzen en goddeloze priesters, of, zoals de 
titel zegt, Nuns and Soldiers. Ze hebben, 
bijvoorbeeld, een problematische verhou-
ding met hun huizen en meubels. Het lijkt 
ook alsof ze in een soort parallelle wereld 
leven, los van de maatschappij, wat niet zo 
verbazend is als je weet dat hun geestelijke 
moeder iets heeft met metafysica. Vaak zijn 
de personages even plompverloren in ‘de 
veelheid der dingen’ als de lezer van La 
Murdoch dat kan zijn in de kronkels van haar 
romans. Die onthechtheid heeft geleid tot de 
kritiek dat de personages intelligente poppen 
zijn die alleen maar, als dummy’s, voor een

V er vo l g  op Pag ina 20
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L E Z E R S  G R 1 E F
Hom ofobe
decaan?

Geachte,

Sta me toe me eerst voor te stellen: ik ben 
voorzitter van het SWOP, Studenten-
werkgroep Opleiding bestaande uit alle 
studentenvertegenwoordigers van de Fakul- 
teit Geneeskunde, richting geneeskunde. Wij 
werden op de hoogte gebracht van het 
probleem met de affiche van Verkeerd 
Geparkeerd (VeGe). Het voorval werd 
besproken onder de studenten en een klein 
kommentaartje werd op onze homepage 
gezet (http://student.rug.ac.be/swop). Het 
artikel in Schamper geeft ons inziens het 
probleem in onze fakulteit niet voldoende 
precies weer.
Het probleem van de advalvas is ruimer en 
reeds langer bestaand. Wij hebben twee jaar 
geleden als studentenvertegenwoordigers op 
de noodzaak gewezen van een korrekte 
advalvas. Voordien was het een grote chaos 
en de fakulteit heeft zeker een paar stappen 
genomen ter verbetering. Helaas hebben we 
dit niet kunnen opvolgen, waardoor de 
advalvas nog een aantal onvolkomenheden 
vertoonde. In het begin werden zelfs onze 
eigen affiches weggenomen van de advalvas- 
borden tussen auditorium C en D (nota bene 
de beste plaatsen voor reklame). Strikte 
normen waren er niet en de besprekingen 
werden overspoeld door een ander, groter en 
belangrijker projekt van de Fakulteit, met

name de kurrikulumhervorming.
Wij nemen bijgevolg een gedeelte van de 
verantwoordelijkheid op ons. We hadden hier 
meer werk moeten in steken. Onze oprechte 
ekskuzes hiervoor. Dat nu juist VeGe voor dit 
probleem werd gesteld is jammer. VeGe is 
een erkende vereniging van het FK binnen 
onze Universiteit en heeft bijgevolg evenveel 
recht als elke andere vereniging. U heeft dus 
ook toegang tot onze advalvas.
In de gezondheidssektor komen wij, als geen 
ander, in kontakt met diverse strekkingen, 
waaronder ook homofilie, en ik kan u 
verzekeren dat wij als toekomstige artsen 
onze plaats daarin kennen. Wij zijn er niet om 
te oordelen of veroordelen; wij zijn er om zorg 
te dragen voor de gezondheid van eenieder 
en te maken dat elkeen de verzorging krijgt 
die hem toekomt, zij het nu een vluchteling, 
krimineel, homo of transseksueel. Ik zet nu 
deze vier op een rijtje omdat elke mens een 
eigen mening hierover kan hebben. Voor een 
arts mag die mening daar zijn, maar mag deze 
niet interferen met onze taak.
Konkreet: De advalvas tussen aud. C en D 
en in K13 worden enkel voorbehouden voor 
officiële berichten; de reden hiervoor is dat 
affiches voor fuiven (zij het een holebifuif of 
een verkleedfuif of themafuif van onze kring) 
voor de patiënten zeer storend kunnen zijn. 
De advalvas van Blok A en Blok B (bereikt 
tweede kan tot tweede proef) zal worden 
uitgebreid (hier komen geen patiënten) en ook 
de advalvas aan aud. A ( tweede en derde 
proef) zal meer mogelijkheden bieden. En 
verder beschikken we over het STC (Studen-

tenTrefCentrum) waar iedereen welkom is. 
Ik hoop ten zeerste dat VeGe ons probleem 
begrijpt en beseft dat het niet onze deken is 
die in de fout ging.

Met vriendelijke groet,

Bart Lelie
VVierde proef Geneeskunde 

Naschrift MDG:
Het is niet meer dan normaal dat voor 
officiële, studiegebonden berichten een 
afzonderlijk bord wordt voorzien. Maar in de 
hal naar auditorium C en D (u zegt het zelf: 
de beste plaatsen voor reclame) zijn 
meerdere borden beschikbaar. Waarom 
moeten de verenigingen van al deze borden 
wijken?
Dat affiches storend kunnen zijn voor 
patiënten willen wij aannemen. Maar in de 
hal tussen aud. C en D (op de 2e verdieping) 
hebben patiënten normaal niks te zoeken, 
tenzij misschien een eenzame verdwaalde. 
Ook in het STC kan een rondzwervende 
patiënt terecht komen, en volgens onze man 
ter plekke komen ook in Blok A wel eens 
patiënten. Waarom zouden dan tussen aud. 
C en D geen affiches mogen hangen? Op 
de door u voorgestelde alternatieve lokaties 
wordt de eerste kan amper bereikt.
Wij kunnen ons nog steeds niet van de 
indruk ontdoen dat de decaan (minstens 
gedeeltelijk) uit homofobe overwegingen 
handelde. Hijzelf ontkent dit ten stelligste; 
wij hopen van harte dat hij de waarheid 
spreekt.

f  Woensdag 17 Maart 
van 17.00u tot 24.00u

lo p  URGent (107.7FM)

f Jouw persoonlijke 
L Top 5 van de jaren ‘90

ZE N D  JE  
TO P  5

Opsturen naar URGent 
-PB 414, 9000 Gent-1
- mail : top@urgent.rug.ac.be
- fax : 09 / 264 69 73
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Deze pagina staat open voor standpunten van individuele lezers(max. 700 a 800 woorden); politieke propaganda evenals anonieme schrijfsels 
worden naar de prullenmand verwezen en de redactie behoudt hoe dan ook het recht om een ingezonden tekst al dan niet te publiceren.

Een m o tie  te g e n  de a n tip e rs o o n s m ijn e n
| H et Verdrag van O ttaw a treed t in w erking op 1 m aart

M aandag 1 maart zal het 
Verdrag van Ottawa 
(Canada) - dat in december 

1997 werd ondertekend - van kracht 
worden. Daardoor zal het deel uit-
maken van het Internationaal Recht. 
Dit Verdrag beoogt een volledig 
verbod op het gebruik, het opslaan, 
de productie en het verspreiden van 
antipersoonsmijnen.

Dit resultaat werd in enkele jaren bereikt 
door de mobilisatie van de internationale 
publieke opinie en de bereidwilligheid van 
enkele regeringen. In die mobilisatie heeft 
de Internationale Campagne tegen de 
Antipersoonsmijnen een determinerende 
rol gespeeld. Deze koepel van ongeveer 
1200 NGO’s werd in 1992 opgericht door 
zes organisaties, waaronder Human Rights 
Watch en het in België actieve Handicap 
International. Zij kregen daarvoor de Nobel-
prijs voor de Vrede in 1997. 
Antipersoonsmijnen verschillen in menig 
opzicht van andere conventionele wapens: 
ze zijn vaak onzichtbaar, daar ze in de grond 
begraven zijn of net aan de oppervlakte 
liggen, hetgeen ze aan elke controle doet 
ontsnappen. Hun effecten duren tot tiental-
len jaren na de beëindiging van de conflicten 
voort. Overal liggen er mijnen: in de akkers 
die de boeren opnieuw willen bewerken, bij 
de bronnen waar vrouwen water gaan halen, 
in de berm langs de weg, in de rand van het 
bos waar de kinderen spelen,...
Niet alleen het leven van de burgerbevolking 
wordt op lange termijn verstoord, maar dat 
van het totale milieu. Er is een plotse daling 
van de landbouwproductie en het fragieler 
worden van de bodem, onderbreking van de 
verbindingswegen en de transportsystemen, 
ernstige effekten op de natuurlijke omge-
ving, massale verplaatsingen van de burger-
bevolking in en buiten hun land van her-
komst, gedeeltelijke of volledige vernietiging 
van de fysieke, sociale en ekonomische 
infrastrukturen en verzwakking van de socio- 
culturele structuur zonder meer. Momenteel 
liggen er naar schatting meer dan 80 miljoen 
anti-persoonsmijnen begraven in meer dan 
zestig landen. En die maken slachtoffers: 
sinds twintig jaar zijn er meer dan één 
miljoen mensen op een mijn getrapt. 
Gemiddeld ontmoet iemand om de twintig 
minuten ergens ter wereld een mijn waar-
door ze een been, een arm, het gezicht en 
misschien zelfs hun leven zullen verliezen. 
Wie de ontploffing van een mijn overleeft, 
moet vaak een amputatie ondergaan. 
Vervolgens wachten hem of haar een lang 
verblijf in het ziekenhuis en een trage en 
moeizame revalidatie. Deze mensen hou-
den er ook trauma’s aan over die vaak het 
ganse leven duren, daar de aantasting van

het lichaamsbeeld een groot verlies aan 
zelfvertrouwen meebrengt. Dat wordt 
bovendien versterkt doordat ze vaak weinig 
sociale waardering krijgen en een last 
worden voor gemeenschappen of families 
die reeds verzwakt zijn door een omgeving 
die door de oorlog verwoest is. Velen onder 
hen zullen dan ook hun dorpen verlaten om 
te gaan bedelen in de stad.
Dat die anti-persoonsmijnen vanuit militair 
oogpunt nauwelijks enig nut hebben, maakt 
het allemaal nog veel cynischer. Er werd 
nooit vastgesteld dat deze wapens, zelfs 
wanneer ze massaal werden ingezet, ooit 
een bepalende rol hebben kunnen spelen 
voor de afloop van een conflict. De effecten 
van de anti-persoonsmijnen op de niet 
beschermde infanterie van de vijand zijn 
uitermate beperkt: slechts een relatief klein 
percentage infanteriesoldaten wordt uitge-
schakeld, te meer daar de legers, dankzij 
het moderne materiaal dat toelaat bressen 
te slaan in de mijnenvelden, deze obstakels 
zonder al te veel moeilijkheden kunnen 
overkomen.
Met het Verdrag van Ottawa lijkt men nu de 
weg te hebben ingeslagen naar een volledi-
ge vernietiging van dit nutteloze maar de-
structieve wapen. Reeds 133 staten hebben 
het Verdrag ondertekend, meer dan twee 
derde van de international gemeenschap. 
Maar veel van de landen die het verdrag nog 
niet hebben ondertekend lijken niet geneigd 
om dat snel te doen. Onder hen zitten 
immers de grote producenten of gebruikers 
van anti-persoonsmijnen, zoals de VS, 
China, Rusland, Israël, Iran, Irak, Libië. Zij 
verwijzen overigens graag naar de zogehe-
ten “intelligente” mijnen om aan te tonen dat 
ze zich op humanitair en ethisch vlak niets 
te verwijten hebben. Deze anti-persoons-
mijnen zijn namelijk zo vervaardigd dat ze 
zichzelf automatisch vernietigen of des- 
activeren waardoor ze geen gevaar meer 
vormen voor de burgerbevolking eens ze 
vernietigd zijn. In werkelijkheid maken deze 
mijnen hoofdzakelijk deel uit van een 
strategie waardoor de productie, de handel 
en het gebruik van anti-persoonsmijnen kan 
voortgezet worden. Terwijl deze mijnen niet 
eens aan de minimale humanitaire vereisten 
beantwoorden: niet alleen blijven ze gevaar-
lijk en blijven ze zonderonderscheid mensen 
treffen gedurende heel hun voorziene 
levensduur, maar bovendien zijn de mecha-
nismen van zelfvernietiging en desactivering 
niet voldoende betrouwbaar.
Ondertussen moet er ook werk worden ge-
maakt van de ontmijning. Dit brengt een e- 
norme kost met zich mee. Terwijl een klas-
sieke anti-persoonsmijn tussen 3 en 10 dol-
lar kost, hebben de Verenigde Naties ge-
schat dat de totale kost van de verwijdering 
tussen 300 en 1000 dollar zou liggen. Voor 
landen die geruïneerd zijn door jaren van

conflict, zoals Cambodja, Mozambique of 
Afghanistan, is het onmogelijk de kost van 
de ontmijningsoperaties te betalen.
België heeft als voormalig producent en 
uitvoerder een zekere verantwoordelijkheid 
voor de ongecontroleerde verspreiding van 
die wapens. Ons land heeft in 1995 als 
eerste eenzijdig het gebruik, de productie en 
de verkoop van anti-persoonsmijnen wette-
lijk verboden en heeft verder ook een aan-
zienlijke rol gespeeld in de voorbereiding van 
het Verdrag van Ottawa. Maar toch blijven 
de reeds geleverde inspanningen onvol-
doende in verhouding tot de enorme noden 
van de getroffen streken. Het geld voor 
ontmijningsacties en slachtofferhulp mag 
niet komen van fondsen voor ontwikkelings-
hulp. Er moeten bijkomende financiële 
inspanningen worden geleverd. En om de 
perverse spiraal in de handel van anti-
persoonsmijnen te doorbreken, mogen de 
commerciële bedrijven die deel uitmaken 
van industriële groepen die bij de productie 
van mijnen betrokken zijn, geen toegang krij-
gen tot het geld van ontmijningprogramma’s. 
Bedrijven als Fiat, British Aerospace en 
Honeywell hebbenvoor miljarden franken 
winst gemaakt op de mijnenverkoop.
Tot slot heeft België, en de gehele internatio-
nale gemeenschap, de belangrijke opdracht 
om te verzekeren dat het Verdrag van Ot-
tawa geen lege doos wordt. Zoals reeds in 
de inleiding van het artikel werd gezegd, 
heeft de “civil society” een aanzienlijke rol 
gespeeld bij het tot stand komen van het 
verdrag. Om zich net te verzekeren van een 
naleving van het Verdrag, hebben de NGO’s 
van de Internationale Campagne tegen de 
Antipersoonsmijnen het “Landmine Moni- 
tor”-systeem opgericht, waarin Handicap 
International een belangrijke, coördinerende 
functie vervult. Jaarlijks zal er in het kader 
van dit initiatief een rapport worden uitge-
bracht waarin een evaluatie wordt gemaakt 
van de vooruitgang die er wordt geboekt 
voor wat betreft de implementatie van het 
Verdrag van Ottawa. De termijnen die door 
het Verdrag zijn ingesteld -  vier jaar voor 
de vernietiging van alle bestaande stocks en 
tien jaar om te ontmijnen -  lijken strict, maar 
zijn niet onmogelijk. Dat er wel degelijk iets 
beweegt, bewijst de realiteit. De export is 
bijna stilgelegd, de productie is sterk 
verminderd, legers hebben hun “gewoonte” 
om mijnen met miljoenen tegelijk te plaatsen 
klaarblijkelijk opgegeven,... Men is goed op 
weg, maar de weg blijft nog steeds bezaaid 
met mijnen.

TT4" #  *  ^ ^ ^ ^ f ^ O S M A N S

Voor meer info over het Verdrag van Ot-
tawa, of als u wil meewerken, kan u steeds 
terecht bij Handicap International, bij Julie 
Tilman, Spastraat 67, 1000 Brussel, 
Julie.Tilman@handicap.be, 02/280.16.01.
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DE MENS - HET NIEUWE SECTAIRE DENKEN

In dat heuglijke jaar 1 99 2  
sleten wij voor de laatste  
maal onze broeken in het niet 
nader genoemde provincienest 

alwaar  wij nog s teed s  r e -
sideren. Met weemoed denken 
wij terug aan onze toenmalige 
docent K. R. die, in een poging 
ons ongeletterden toch nog 
enige cultuur bij te brengen, 
ons kennis liet maken met het 
toneel. Welk stuk het betrof,  
kunnen wij ons met de beste 
wil van de wereld niet meer 
h er inneren .  Het  h o o f d p e r -
sonage, Osjcar genaamd, werd 
door zijn geweten - geperso-
nifieerd door het f iguur De 
Mens - op de harde fe i ten  
gewezen die hij voor zichzelf 
om de een of andere reden 
verborgen hield. Wat vonden 
wij het idee van een personage 
De Mens genaamd, geniaal.  
Onlangs echter verzekerde een 
eminent lid van de eindredactie 
ons dat er ontelbare toneel-
stukken en romans bestaan  
alwaar De Mens een personage

verto lkt.  We zijn een illusie 
armer.

De Mens is e ch te r n ie t alleen een 
dankbaar personage in de p o lit ie k  
geïnspireerde literatuur maar tevens de 
naam van 'een der Vlaanderens betere 
Nederlandstalige rockgroepen. Hoe heeft 
u het kunnen raden? Het be tre ft hier, 
ju is t ja, De Mens. Beginjaren negentig 
bes loo t F r a n k  van  d e r  L in den ,  
vo o rm a lig  m u z ie k jo u rn a lis t b ij he t 
ondertussen  al veel van zijn  linkse 
pluimen verloren hebbend weekblad, dat 
vooral goed scoort bij pubers en we 
bedoelen n ie t Joep ie , he t m uziek- 
gebeuren van een ander gezichtspunt te 
beleven. De Mens was een fe it. In dat 
heuglijke jaar 1992 brachten zij hun 
eerstgeborene te r wereld, alwaar kleine 
pareltjes als Dit is mijn huis (heel gezellig 
by the way), Jeroen Brouwers schrijft 
een boek (en inderdaad hij weet hoe dat 
moet, aldus alweer dat eminent lid van 
de eindredactie) en dat mooie kind Irene.

Frank is een bezige bij en had zijn 
plannen om de wereld te  veroveren 
duidelijk nog niet opgeborgen. Met zijn 
‘moeilijke tweede’ Ik wil meer maakte 
Frank aan de aandachtige lu isteraar 
duidelijk hoe hij de wereld veroveren

wou. Of dacht u dat Nederland en Zij z it 
daar en ik z it hier gewoon leuke song-
tite ls waren? Gelukkig zijn er nog mensen 
als uw dienaar om zijn snode plannen te 
verijdelen. Toen Frank in 1 995 m et zijn 
solo-album Frank van der Linden bij u 
thuis alsnog probeerde onze versterkte 
burcht binnen te geraken, lieten wij onze 
rottw e ile rs los. Verandering van spijs 
doet die beesten eten, dachten wij zo 
bij onszelf.

Frank, voor geen kleintje vervaard, en 
ondertussen enkele psycho log ische 
trucs rijker sloeg een andere weg in. 
Volgens sommigen was Wil je beroemd 
zijn uit 1996 gewoon een goed album 
met het bescheiden hitje Sheryl Crow I 
need you so. Wij weten echter beter. 
Frank heeft een sekte opgericht waarbij 
Sheryl Crow als de nieuwe reïncarnatie 
van de moedergodin aanbeden wordt. 
Zijn recentste album Sex verandert alles 
bevestigt onze vermoedens. Of dacht u 
dat een nummer als Het einde van de 
eeuw louter toeval is?

De mens - V o o r u i t  b a l z a a l  - 
woensdag 10 /0 3

GORKI

Als jonge blagen betraden 
wij in 1 9 9 0  h e t  
schoolgebouw dat  ge-
durende drie jaar onze thuis-

haven en voornaamste bron van 
kennis zou zijn. Na die drie jaar 
waren niets wijzer geworden en 
had Gorky een naams- annex 
persoonswisseling ondergaan. 
Het kan verkeren.

In 1990 wist Gorky de derde plaats te 
veroveren in humo’s Rock Rally. Geen kat 
die zich nog herinnert wie de eerste plaats 
in de wacht wist te slepen. Of hoe de minder 
begaafde leerling uiteindelijk triomfeert 
boven de primus van de klas (eat your heart 
out X). Een jaar na de beruchte rockrally had 
Gorky niet alleen een platencontract onder 
de linker-, maar ook een sterk debuutalbum 
onder de rechterarm. Hun titelloze album 
bevatte instant-klassiekers als Mia, Anja (te-
vens hommage aan De Belgische zangeres 
Anja en haar hit uit 1969: De laatste dans) 
en hoe kunnen we het vergeten Lieve kleine 
piranha (het lijflied van menig ichtyoloog).

Om het succes van hun eerste te vieren 
bracht Gorky in 1992 een live-album uit met 
de alles behalve swingende titel Boter-
hammen. Toegeven ene met hesp en ene 
met kaas zou nog belachelijker geklonken 
hebben en het betrof hier.een registratie van 
het optrederj tijdens de Brusselse Boter-
hammen in het park-concertreeks, maar 
toch. In 1993 wijzigde Gorky de ijzersterke 
groepsnaam voor de iets minder voor de 
hand liggende groepsnaam Gorki, volgens 
ons nog steeds een onvergeeflijke daad 
tegenover de Amerikaanse schilder van 
Armeense afkomst (dank u beleefd meneer 
de encyclopedieënverkoper!). Dat wij niet 
alleen die mening zijn toegedaan, werd 
duidelijk gemaakt door de groepswissel 
waardoor Luc Devos alleen kwam te staan, 
hoewel dat laatste ook het gevolg van 
‘muzikale mëningsverschillen’ kan zijn.

Dat Gorki zijn laatste adem nog niet 
uitgeblazen had, maakte Luc duidelijk met 
zijn in 1993 uitgebrachte album Hij Leeft, een 
weinig aan de verbeelding overgelaten titel. 
En mocht het met Gorki niet meer lukken, 
dan had Luk al een ander beroep in

gedachten: Berenjager, tevens de titel van 
hun uit het album getrokken single.

Berenjager is Luc niet geworden. Daar 
besliste het lot en Studio Brussel hoge piet 
X anders over. Luc werd aangesproken voor 
het Studio Brussel programma Collage en 
maakte het album Monstertje. Of beiden met 
elkaar in verband staan durven we niet 
zeggen. In ieder geval heeft het Luc er niet 
van weerhouden om in 1998 een nieuw al-
bum uit te brengen. Vlaanderens best 
scorende rockgod in het klassement puber- 
meisjes die net hun barbiepoppen ontgroeid 
zijn, mag een gesmaakt gastoptreden geven 
op dit album waarmee Luc het niveau van 
zijn eersteling benadert.

En om het geheel met een flauwe grap af te 
sluiten: Luc heeft beloofd om op 5 maart in 
de theaterzaal van de Vooruit aanwezig te 
zijn. Hij verwacht van u hetzelfde.

G o rk i  -  V o o r u i t  T e a te r z a a l  - 
v r i j d a g  0 5 /0 3
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DIGITAL HARDCORE NIGHT
HET G E N T -O FFE N S IE F

In Schamper 364  kon u alles 
lezen over Digital Hardcore. 
Dit naar aanleiding van het 
d e c e m b e r o f f e n s ie f  d a t  de 

Democrazy op u losliet en dat 
g e r u g g e s t e u n d  w erd  door  
enkele Digital  Hard core -a f -  
gevaardigden. Aangezien zij 
toch dezelfde set ten berde 
zullen brengen, wilden wij ons 
a r t i k e l  u i t  s c h a m p e r  3 6 4  
re c y c le re n .  He t  lot  en de 
S c h a m p e r - h o o f d r e d a c t e u r ,  
bijgestaan door enkele kop-
stukken uit de redactie, beslis-
ten daar echter anders over. 
Het zij zo.

EC80R (Ee-Kay-Tor) is volgens onze man 
in Duitsland momenteel de parade-schurft- 
hond van Digital Hardcore Recordings. 
EC80R bestaat uit de pas de puberteit 
ontgroeide Patric -die voorheen schoon spel 
maakte als E-De-Cologne- en Gina D’Orio. 
Tot hun meest recente wapenfeiten behoort 
de 12" Spex is a fat bitch. Spex is geen 
gedumpt vriend innetje  maar wel een

AN HONOURABLE DAME
VERVOLG VAN PAGINA 16

of ander thema of idee staan. In The doek  
wordt zo, via de personages, het thema van 
de zelfontwikkeling op ironische wijze aan 
dat van godsdienst gekoppeld. A Severed 
Head belicht de moderne mens die alle 
aspecten van de liefde uitprobeert en niet 
weet waar hij zal uitkomen. A Fairly Honour- 
able Defeat heeft de complementariteit van 
het goede en het kwade als hoofdthema, 
met daaraan gekoppeld het probleem van 
de menselijke relaties: geen mens mag de 
andere tot het eigen geluk gebruiken. Naast 
de vraag wat realiteit en wat illusie is, is het 
thema van de ethiek dan ook een allesover-
heersend thema in Murdochs werk. Dat 
waaiert uit in thema’s die de aloude krachten 
van de menselijke psyche betreffen: haat en 
liefde, schuld en onschuld, macht en 
bevrijding. The Sacredandthe Profane Love 
Machine is in dat opzicht een veelzeggende 
titel.
Critici die de personages van Murdoch 
onecht vinden, staren zich misschien blind

toonaangevend Duits tijdschrift. Klaarblij-
kelijk loopt EC80R niet echt warm voor dit 
tijdschrift. Hier ten huize Schamper zijn wij 
al lang blij dat nog niemand het nummer 
Schamper is a tiny bastard gecreëerd heeft 
(hout vasthouden). Sergio wordt echter 
nauwlettend in het oog gehouden.

Voor Bomb20 is het slechts een kwestie 
van tijd vooraleer WO III uitbreekt. Zij 
hebben zich alvast voorbereid en een field 
manualopgesteld. Wij vermoeden dat zij bij 
het opstellen van dit manual enkele Koso- 
varen onder de arm genomen hebben. Wat 
er ook van waar moge zijn, het manual heeft 
ons bij de vorige schamperredactie-verga- 
dering uit enkele netelige posities weten te 
halen. Wilt u het manual ook even op zijn 
degelijkheid testen, sluipt u dan netgewijs 
naar hun website alwaar u het manual terug 
vinden kan. Test u het daarna maar uit op 
schamperredactieleden en vervoeg u bij 
onze vrijheidsstrijd. Kanonnenvlees is altijd 
bruikbaar.

Terwijl de troepen zich klaarmaken voor wat 
misschien wel de beslissende slag kan zijn, 
wordt Schizuo er op uitgestuurd om twee-
dracht te zaaien in vijandelijke rangen. Zo

op de grootse mix van grootse thema’s. 
Zoals het met de vorm van haar boeken is, 
is het namelijk ook met Murdochs literaire 
kinderen: je moet ze een beetje gewoon 
worden. Het kan natuurlijk ook dat de per-
sonages onecht gevonden worden omdat 
hun moedige zelfbewustzijn en hun pogin-
gen om authentiek te zijn hen iets superieurs 
geven. Op on-Amerikaanse wijze moeten 
hun verlangens niet subito presto vervuld 
worden, moeten ze niet perse zichzelf 
vinden en blazen ze hun ikje niet op tot 
belachelijke proporties. Laverend tussen 
sarcasme en naïviteit en doordrongen van 
het besef dat “human beings are essentially 
finders of substitutes” , wordt hun bestaan 
bepaald door nobele doelen als op zoek 
gaan naar de ware aard van de liefde en de 
ander. Daar moet je misschien wel een 
tikke ltje  onthecht voor zijn, maar het 
gestrompel van Iris’ kroost in haar absurde 
wereld geeft ze voorwaar wat, soms heel 
veel menselijke trekjes.

Gr o o t s he id  Re v is it e d
Misschien is de grootste kwaliteit van 
Murdoch’s werk wel dat ze, net zoals haar 
personages, haar intelligentie niet aan 
prententie maar aan pretentieloze ironie

hij het overleeft, wordt hem een plaatsje bij 
Schamper aangeboden, alwaar hij de functie 
van opperpurificator opnemen kan.

Mogelijk bent u de mening toegedaan dat 
uw dienaar zich alweer door zijn verbeelding 
laten leiden heeft en dat het wel allemaal 
niet zo’n vaart lopen zal. Gedenk dan dat 
Digital Hardcore de oorlog heeft verklaard 
aan de gecorrumpeerde muziekbusiness en 
dat Lord Chamberlain ook vol vertrouwen 
terug kwam van zijn gesprekje met die 
andere Duitser (Hitler -nvdr). Natuurlijk kunt 
u blijven hopen dat musical warfare voorals-
nog verboden wordt. Maar in afwachting 
daarvan bereidt u zich maar beter voor op 
een avondje Digital hardcore. De buren 
zullen weer klagen.

V el dmaar sc hal k  JB

D i g i t a l  H a r d c o r e  N i g h t  - 
Democrazy -  z a te rd a g  0 6 /0 3  
u r l ’ s :  h t t p : / /  hom e.m sen.com / 
~ l i r / e c 8 o r
h t t p : / /  member. xoom.com/Ec8or 
h t t p : / /w w w . Bomb20. com

koppelt. Zo was ze niet de welbekende 
zelfingenomen auteur die de eigen intelli-
gentie uit een soort ongeduld met de per-
sonages tentoonspreidt. Deze schrijfster 
verdedigde haar personages. Zo besloot ze, 
na een paringsdans met het existentialisme 
van Sartre, dat ze zijn zwartgalligheid over 
het absurde van het bestaan te truttig vond. 
Voor haar werd dat absurde en die veelheid 
gewoon de perfecte setting voor haar ro-
mans. Met haar bevreemdende romans 
draaide ze ook de idee om dat het denken 
een manier is om ervaring te controleren. 
Misschien is de ‘onbehoorlijke’ vorm van 
veel van haar romans daarom een parodie 
op het vormfetisjisme van auteurs die vooral 
lijken te willen zeggen hoe fantastisch het 
is dat ze zo vernuftig zijn. Mischien moet Iris 
Murdoch wel de eeuwigheid ingaan als de 
schrijfster die, door haar zin voor ironie, wars 
was van grootsheid, als de schrijfster die 
zich volledig toelegde op het schrijven van 
boeken die zeggen: ‘It’s quite fun to be 
smart’. Tot die viezerik van een Alzheimer 
opdoemde, natuurlijk. Pure jaloezie, die 
vent, I teil you.

Bar bar a
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HET CIRCUS VAN VREUGDE EN PIJN
LA STRADA

In 1 9 5 4  draaide Frederico  
Fellini de film La Strada. Deze 
prent met onder andere Guilet- 
ta Masina, Anthony Quinn en 
Richard Basehart bezorgde de 
Italiaanse cineast onmiddellijk 
in te rn a t io n a le  bekendhe id .  
Voor het N.T.G. maakte Filip 
Van Luchene van dit film-sce- 
nario een theater-bewerking.

Het s tuk  La Strada to o n t Zampano 
(Mare Peeters)  enGelsomina 
(Elise B u n d e r v o e t ) .  Zam-
pano is een kerm isartiest en 
k rach tpa tse r die vuurspuw t, 
k e ttin g e n  b re e k t e tc . Gel- 
somina is een simpel meisje.
Haar m oeder, een weduwe, 
verkoopt haar op een dag voor 
10 .000  frank aan Zampano.
Samen tre k k e n  deze tw e e  
mensen, die n ie ts  gem een-
schappelijks met elkaar lijken te 
hebben, van stad to t  stad en 
voeren kunstjes op. Zampano 
behandelt Gelsomina als één 
van zijn attributen: hij verkracht 
haar, s la a t haar, b e d r ie g t 
haar,... Het meisje m ist haar 
veilige thuishaven en probeert 
geregeld weg te lopen. Steeds 
houdt Zampano haar tegen. Na 
een tijd je  sluit Zampano zich 
aan bij een circus. Gelsomina 
on tm oe t er de Zot ( B r e c h t  
Cal lewaer t ) .  Bij hem kan ze 
haar p rob lem en  en zo rgen  
kwijt. Langzaam begint ze haar 
relatie met Zampano te analy-
seren en b e s e ft ze d a t ze 
ondanks alles aan die brute man 
gehecht is. Ze zou hem niet 
meer zo maar kunnen verlaten 
en hoopt dat hij oo it van haar 
zal houden. Zampano kan de 
sterke band tussen Gelsomina 
en de Zot niet verkroppen en 
het kom t to t  een aanvaring 
tussen de twee mannen. Zij 
kwamen nooit echt goed over-
een, m aar nu is de ruz ie  hevig en 
u ite inde lijk  d o o d t Zampano de Zot. 
Gelsomina verliest nu ieder geloof in een 
m oo iere  to e k o m s t en v lu c h t in de 
waanzin. Ook Zampano l ijk t  na he t 
voorval iets van zijn ongenaakbaarheid 
te  verliezen. Hij weet niet hoe hij moet 
reageren op Gelsomina’s verdriet en hij 
verlaat haar. Jaren later ontdekt hij dat

Gelsomina gestorven is. Pas dan wordt 
hij echt geconfronteerd m et zijn een-
zaamheid.

Op het podium speelt alles zich af op een 
gro te  s traa t. In La Strada zie je  hoe 
tijd e n s  de re izen van Zam pano en 
Gelsomina op die weg trouw feesten, 
processies en zuippartijen plaatsvinden. 
De straat staat ook symbool voor de 
existentiële keuzen die je maakt in het 
leven. Steek je  de weg over, sla je  links 
o f rechts af o f b lijf je  rechtdoor lopen?

Met dergelijke vragen worstelen de twee 
hoofdpersonages. Het decor, ontworpen 
doo r reg isseur N i e k  K o r t e k a a s ,  
bestaat hoofdzakelijk u it beton. Het 
geheel komt vrij koel over, maar is wel 
functioneel. Op zo’n “ lege” scene kunnen 
de figuranten ervoor zorgen dat je je nu 
eens op de kermis dan weer op een 
markt waant. In La Strada communiceren

zij amper in woorden, maar verbeelden 
m et hun lichaam, op welke plaats de 
actie zich afspeelt. Soms lijken ze wel 
een ballet op te  voeren. Naast choreo-
grafie is ook muziek belangrijk in d it stuk. 
Fellini gebruikte in zijn film muziek van 
Nino Rota. Het N.T.G. bewerkte deze 
m uziek t o t  p ia n o p a rt itu re n . Twee 
vleugels begeleiden La Strada live.

Voora l de a c te e rp re s ta tie  van Elise 
Bundervoet valt op. Deze actrice speelde 
enkele jaren geleden mee in de hilarische 

Bart De Pauw-serie Buiten de 
Zone. Ze sch itterde d it sei-
zoen ook al in de N.T.G.- 
productie Closer. Nu ze t zij 
een geloofw aard ige Gelso-
mina neer. T e n s lo tte  m is-
schien nog een kleine nega-
tie v e  n o o t: G r e t a  V a n  
Langendonck,  beslist een 
goede actrice, maar niet meer 
van de jongsten , loop t ge-
ruime tijd  ha lfnaakt op de 
bühne. Dit z ich t hadden ze 
ons mogen besparen. Ook de 
verkrachtingsscene kan voor 
sommigen shockerend zijn. 
Wij willen ons echter niet als 
de n ieuw e Ward Beyssen 
profileren en al het b loot in 
het theater verbieden. Al bij 
al is La Strada een boeiend 
stuk en een echte aanrader.

Op maandagavond w ordt La 
Strada niet gespeeld, maar 
w ordt de theaterzaal van de 
K.N.S. even een bioscoop. Er 
worden dan om 20 uur films 
getoond die aansluiten bij de 
th e m a tie k  van deze p ro -
ductie. Je kan er zien: When 
n ight is falling 22 februari, 
Funny Bones 1 maart, The 
Circus 8 m aart, Freaks 1 5 
m aart en Fellini’s m eester-
werk zelf La Strada 22 maart. 
Op zondag 28 m aart kom t 
Circus Ronaldo voor een 
concert Bric a Barak dat het 

stuk begeleid naar de KNS.

El s

Voor meer i n f o r m a t i e :  N .T .G . ,  
S t .  B a a f s p le in  17, G en t,  T e l .  
0 9 /2 2 5 .3 2 .0 8 .  La S tra d a  l o o p t  
nog t o t  27 m a a r t .

op de lege scene wordt nu eens een markt dan weer een kermis 
getoond
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( FILM ( INFO )

Dr. A k a g i
Kanzo Sensei

Over de Tweede Wereldoorlog zijn 
al heel wat films gemaakt en nu 
dus weer eentje. Ditmaal een film 
u it Japan van de tweeënzeventig-jarige 

reg isse u r S h o h e i  I m a m u r a ,  die 
hiermee zijn laatste film heeft gemaakt. 
De oorlog is echter maar achtergrond 
voor het verhaal vol slapstick- humor en 
excentrieke personages.
Op het einde van de Tweede Wereld-
oorlog, in de zomer van 1945, zoekt 
dokter Akagi naar de oorzaak van hepa-
t it is .  Hij raakt er door ge ïn trigee rd  
wanneer zijn patiënten stuk voor stuk 
ziek worden door deze leverziekte. De 
dokter uit het kuststadje nabij Hiroshima 
krijg t de bijnaam van “ kanzo sensei” , 
leverdokter. Wanneer hij het berich t 
k r i jg t  d a t z ijn  zoon aan h e t f ro n t  
gestorven is, w ordt hij nog vastbera-
dener een oplossing voor de epidemie 
te  zoeken. Daarbij k r ijg t hij hulp van 
enkele heel verschillende mensen; zijn 
dienstmeisje, een aan morfine-verslaafde 
chirurg, een monnik en een ontsnapte 
Nederlandse krijgsgevangene die hij 
v e rz o rg t en la a t o n d e rd u ike n . Ze 
schrikken er n iet van terug om in de 
naam van de wetenschap lijken op te 
g raven  o f in te  b reken  in s ta a ts -
gebouwen. En bij alle personages vind 
je die typische Japanse hyperactiv iteit 
terug; die na een tijdje serieus op je eigen 
zenuwen kan beginnen werken!
“ Een dokter moet altijd rennen,” wordt 
ergens in het begin van de film gezegd 
en de daad wordt bij het woord gevoegd. 
Dr. Akagi rent de hele film door, maar 
de reden daarvoor is me niet helemaal 
du ide lijk . Ook he t verhaal ze lf gaat 
nergens naartoe. Het duurt een tijd je  
voor je  je  begint in te  leven in de film. 
W anneer er dan e inde lijk  ook in de 
film beweging kom t, va lt de bom. Je 
w acht nog op een vervolg, een o n t-
knoping maar die kom t er n ie t. Wat 
overb lijft is de vraag waar de dokter en 
met hem de hele film, heen rent... De 
film bevat wel eens grappige stukjes, 
soms geeft hij een interessant beeld van 
de Japanse samenleving, maar het b lijft 
toch slechts een w irwar van scènes, 
zonder duidelijk verband.

Maar t j e

r e g i e  d o o r  S h o h e i  Im a m u ra ,  
a c t e u r s :  A k i r a  Amoto, Jacques 
G a m b l i n ,  K e i t o  M a t s u z a k a ,  
s p e e l t  i n  S p h in x

Liv ing  o u t 
loud

Dromen zijn bedrog. Voor 
velen een volkswijsheid, 
voor de Getuigen van 
Borsato een retourtje opwin-

ding. Voor Judith Nelson (Holly 
Hunter) een confrontatie met 
eigen zeer. Bedrog laat geen 
plaats  voor n a ïv i te i t .  Also  
o n d e r v in d t  J u d i t h .  N a d a t  
droomprins Mr. Nelson (Martin 
Donovan) na 1 6 jaar van merrie 
wisselt en zijn kasteel ergens 
anders opslaat, staat Judith er 
alleen voor. Een geluk bij een 
ongeluk. De echtelijke ketens 
zijn verbroken  en de vr i je  
wereld is onbekend terrein voor 
Judith. Vol overgave stort ze 
zich op het uitgaansleven van 
New York. Op zoek naar zich-
zelf. Geruggesteund door een 
rist randfiguren, vb. f a t  Pat 
(Danny De Vito) en Liz Bailey 
(Queen Latifah).  Laatste twee  
loodsen Judith  u i te inde l i jk  
heelhuids door haar innerlijk 
doolhof. Corny !

Melig. But who’s to  blame ? Het indruk-
wekkende strafblad van LaGravenese 
l ig t bovenaan. Memorabele lite ra ire  
delicten aan hem toegewezen zijn o.a. 
The Horse Wisperer en The Bridges of 
Madison County. Pareltjes van pseudo- 
poëtische propaganda ! Je zou denken: 
een man leert u it zijn fouten. Niets is 
m inder w aar. L iv ing  o u t loud, he t 
reg iedebuut van LaGravenese, te e r t 
gretig op oude gewoonten. Nep-lyriek 
ten top. Ellenlange dialogen gaan hand 
in hand m et gepolijs te  lobby-muzak. 
Puberaal geëm m er over re la ties  en 
m enopauzes le id t t o t  n ie ts  bu iten  
zenuwachtig heen-en-weer gefrunnik 
van verveelde filmgelovigen. Je inleven 
in de situaties op het doek hou je voor 
de volgende keer, als de hoge voorspel- 
baarheidsfactor je minder parten speelt. 
Spijtig, de cast liet anders spannendere 
dingen vermoeden: Holly Hunter, Danny 
De V ito  en een acte-de-présence van 
Elias Koteas  (Exotica). Gegokt en 
verloren. En toch, de film  hee ft zijn 
kwaliteiten. Maar waar ? ■m m

van R ic h a r d  L a G ra ve n e se ,  met 
H o l l y  H u n te r ,  Danny De V i t o  (USA 
1998)

goed  w e te n
Democrazy zoekt vrijwilligers om 
flyers en affiches te verspreiden 
in ruil voor gratis concerttickets. 
Ben je geïnteresseerd? Spring 
dan eens binnen in het Citade- 
Ipark of bel naar 09/245.67.1 1

Schamper geeft zoals altijd vijf 
vrijkaarten weg voor elk concert 
van Logos,(zie agenda op p.24) 
Kaartje naar Schamper volstaat. 
Uw kop in ons lokaal laten zien 
kan ook helpen. Hangt af van uw 
kop.

Programma 2de Congres van de 
studentenvertegenwoordiging

VRIJDAG 5 MAART 1999 (14-1 8 uur) 
- Hoveniersberg 4 - Faculteit Economie 
en Bedrijfskunde. Iedereen is welkom 
1 3 .4 5 u . Onthaal
1 4 . 0 0 u . W elkom sw oord door Mark 
Oosterlinck (voorz itte r Gentse Studen- 
tenRaad)
14 .1  O u.Sorbonne-verklaring: universi-
ta ir onderwijs in een Europees keurslijf? 
door Bart Gruyaert (Raad van Bestuur, 
Bestuurscollege)
1 4 .4 0 u .Pauze
1 5 .0 0 u .Keuze uit vier workshops:
1 .Is vrije toegang to t  het universitair 
onderwijs haalbaar?
Hoe gaan we om met studie-oriëntatie, 
studentenbeperking, toelatingsproeven, 
numerus clausus,...
2 .Semester of jaarsysteem: weg ermee?! 
Hoe moet de studie worden opgebouwd? 
S e m este rsys tem en , ja a rs y s te m e n , 
c red itsys tem e n , a fs tandsonderw ijs , 
modulaire opbouw,...
3 .Moet de georganiseerde studenten-
beweging een mening over maatschap-
pelijke them a’s innemen en uitdragen? 
Is het de taak van de studentenbeweging 
om een rol te  spelen in belangrijke  
maatschappelijke debatten? Zo ja hoe 
moet dat dan?
4 . O nderw ijs in vreem de ta len : een 
“ m ust” ?
Moeten s tuden ten  in hun lic e n tie s / 
proefjaren geen cursussen in vreemde 
ta len  aangeboden krijgen?  Z ijn er 
voorwaarden aan verbonden?
1 6 . 3 0 u .  Pauze
1 7 . 0 0 U .  Plenaire voorstelling
van de bevindingen van de workshops 
1 7 . 4 5 u .  Einde
1 8 . 0 0 u .  Mogelijkheid om samen
iets te  gaan eten
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KRING EN EN KONVENTEN

K a j t o n  C i e . ‘LECHO’, VREEMD GAAN ‘S NACHTS, 15 , 16 , 1 7  &  18  MAART, 

T in n e n p o t t h e a t e r , 2 0 u

Dl 2 -3 C h e m ic a c a n t u s , S a l a m a n d e r

S t u d e n t e n f a n f a r e c a n t u s , S a l m a n d e r , 2 0 u

S K MINI-VOETBAL, G U S B , 1 7 -2 0 u

V.V.N. * SPREEKBEURT DOOR M. COPPENS ! ‘FRACTALEN EN HUN TOEPASSINGEN

in  d e  S c h e ik u n d e ’ , P l a t e a u s t r a a t  2 2 , a u d . D, 1 9 .4 5 u

DO 4 -3 SK m in iv o e t b a l , G U S B , 1 7 -1 9 u

1 1 .1 1 .11 . 1 1 .1 1 .1 1 .-FUIF, S io u x , 2 1 u

‘t  Z a l  &  J S -R U G K e r k u i t r e d in g , B l a n d i j n , 9-1 9 u

V R 5 -3 V G K GALABAL, KASTEEL LAKE, ZULTE

G S R 2 e  c o n g r e s  v a n  d e  G e n t s e  S t u d e n t e n r a a d , H o v e n ie r s b e r g  

4 , 1 3 .4 5 u

MA 8 -3 1 1 .1 1 .11 . SPREEKBEURT OVER DE SCHULDENLAST IN DE DERDE WERELD,

U n iv e r s i t e i t s s t r a a t , 2 0 u

S K B o n n e c a n t u s , S a l a m a n d e r

VLAM in t e r f a c u l t a i r e  s p o r t k w is , G U S B , 1 9 .3 0 u .

Dl 9 -3 VLAM NiEUWJAARSVAT, &  VERKLEEDFUIF A m BIORIX

WO 1 0 -3 S t u d e n t e n f a n f a r e r e p e t i t i e , C a n t u s  m o e d e r  E z e l , 2 0 u

V E K THEATER ‘L a  S t RADA’ , NTG
DO 1 1-3 1 1 .1 1 .11 . f i l m : ‘H e t  B l o e d  v a n  d e  K o n d o r ’ , P a d d e n h o e k  3 , 2 0 u

S K MINIVOETBAL, G U S B , 1 7 -1 9 u

VLAM INTERFACULTAIRE BADMINTONWEDSTRIJD, G U S B

V R 1 2 -3 G B K GALABAL, CARLOS Q UINTO

OAK S u r v iv a l  &  a d v e n t u r e  w e e k e n d  in  d e  A r d e n n e n , i n s c h r i j v in g e n  

T.E .M . 2 5 -2 , KELDERS BLANDIJN, MA TOT DO, 13U -14U

V E K GALABAL, CASINO

C o l o t o n
Schamper is he t kritische en onafhankelijke studentenb lad  van de  

Universiteit Gent. De redactie  bestaa t uit vrijwilligers en kom t elke 
dinsdag samen om  19u op  vo lgend adres:

Schamperredactie 
Studentenhuis De Brug 

St.-Pietersnieuwstraat 45 
9000 Gent 

tel. en fax: 09/264.70.87 
E-mail: schamper@student.rug.ac.be 

Rek.nr.: 890-0144049-35

Lezersbrieven zijn welkom, liefst op  diskette. Naamloos is prullenm and. 
Vermeld ook studierichting, jaar en con tactadres. Op grondig 

gemotiveerd verzoek laten wij uw naam weg. Lezersbrieven d ienen 
betrekking te  hebben op  de  s tudentenprob lem atiek en de  RUG in het 

a lgem een  o f artikels in Scham per in het bijzonder. De redactie  
b e h oud t zich het recht voor om  ingezonden stukken verkort weer te  

geven, of om  technische redenen niet te  plaatsen.
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4000 exem plaren, gratis verspreid in alle facu lte iten, 

resto's en homes van de  RUG
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M anu Keuleers 
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DONDERDAG 11 MAARTül FORUM
www.tforum.com

MAANDAG 1 MAART "

Tequilla Slavia: fuif
KNS Film: Funny Bones, 20u
Krawietelke De Portables, 21 u30

DINSDAG 2 MAART

Film-Plateau 
Bal Infernal

ZATERDAG 6 MAART

ICC Fuif Planet Production
Tequilla Verjaardagsfuif 
Magazijn B.J. Scott + dj Bieke 
Finnegans Poitin Still 
Vooruit White White Tunes, 22u 
Rode Pomp Kamerorkest Sebastian 

Strings

ZONDAG 7 MAART

Rode Pomp Trio Ragmaninov

MAANDAG 8 MAART

The Party, 20u
The Lunatic Comedy Club

KNS Film : The Circus
DEMOCRAZY Trumons Water

I’m being good, 20u

Tequilla Sint-Guislain : fuif
Rode Pomp Martin + Helmerson 
Minard Try-out: Dahlia's en

Gladiolen, 20u, g r a t is  
Film-Plateau Het bloed van de 

Condor, 20u

VRIJDAG 12 MAART

Magazijn Dancehall met dj 
Miguel

Rode Pomp Abraham + Beheydt 
Carlos Quinto GBK : Galabal

ZATERDAG 13 MAART

WOENSDAG 3 MAART

Tequilla Verkleedfuif
Sphinx The Getaway (20u)

DONDERDAG 4 MAART

Tequilla Vroedkunde : fuif
Charlatan Les Nomades, 22u30
Vooruit The Sands of Time, 20u

VRIJDAG 5 MAART

Twieoo 100 DAGEN-fuif
Tequilla Hotelschool Tweebruggen :

fuif
Vooruit Gorki
Rode Pomp Openingsconcert Mogilewsky

DINSDAG 9 MAART

Ambiorix VLAM : Verkleedfuif, 22u
Logos Arne Deforce & Yutaka

Oya, 20u
Rode Pomp Extra-serieel magistraal 

pianorecital
Vooruit Leonard Nolens en Anna

Enquist
Bal Infernal The Lunatic Comedy 

Club

WOENSDAG 10 MAART

Tequilla Jaren ‘80-fuif
Vooruit De Mens -  Dildo Warheads
Sphinx Roma, 20u

Tequilla Disco-fuif 
Magazijn F.L.O.W. + dj 187 
ICC Jo Lemaire zingt Edith

Piaf, 20u 
Vooruit Stef Bos 
Rode Pomp Rubio Strijkkwartet

ZONDAG 14 MAART

Rode Pomp Laporeva+Merrmann 
ICC Internationale Platen

en CD beurs,11u

Nieuwpoorttheater De Broers Geboers, van 3 tot 6 maart om 20u30 en van 10 tot 13 maart om 21 u30
De Kopergietery Drie Koningen in Patagonië, van 11 en 12 maart om 14u en 12 en 13 maart om 20u

Zeer volle maan, 6 maart om 20u 
Stiefmoeders, 4 en 5 maart om 14u, 5 maart om 20u 

Vooruit Hotel Quid Pro Quo, 11 en 12 maart om 20u
KNS La Strada, 3 tot 6 en 10 tot 13 maart om 20u, 1 en 8 maart om 14u, 7 maart om 15u
Teater Krakeel Harten Koning, 6 maart om 14u30

Bejutiful, 7 maart om 14u30 
De Pop en de Spiegel, 13 maart om 14u30 
Rioolvogels, 14 maart om 11u 
Psst! Kijk ! Waaw !, 14 maart om 14u30 

Arca De Zolder, 10 maart om 20u
Museum voor Schone Kunsten De vrienden van Scribe, tem 14 maart
Museum voor Industriële De vrouw achter de schermen en op de barricade, tem 31 december 2001
Archeologie en Textiel
Museum Dr. Guislain HET KIND, Gekoesterd en Gekluisterd, tem 30 april

Tunnelmensen, tem 30 april
Gele Zaal Ignace Van Ingelgom, tem 19 maart
Museum voor Volkskunde Papiertheater, tem 28 maart
FNAC Tibet, tem 15 maart
Klein Raamhof De School van toen, tem 2 april
Flanders Expo Disney On Ice featuring Pocahontas, 13 en 14 maart om 11 u, 10,13 en 14 maart om

15u, 14 maart om 18u, 10, 12 en 13 maart om 19u30 
Lentebeurs, van 6 tem 14 maart

De volledige kalender 
vindt u op

http ://ww w.tf or u rn.com/

Elke maand FNAC-bonnen en NTG-tickets te winnen. 
Deelnemen kan door een eenvoudige vraag te beantwoorden 
op http://www.tforum.com/
Ook uw aktiviteiten kunnen door ‘t FORUM in de kalender op-
genomen worden. Voor informatie: info@tforum.com


