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lles welbeschouwd leven hondjes (sic) was echter geniaal. Alles
wij in het pa ra dij s. kan échter beter: sluit de studiodeuren
Komende van mij ver- en laat in de plaats van de labradorschoothondjes een door José H a p p a r t
baast deze stelling u misschien
opgeleide Rottweiler aantreden. Choit
wel en inderdaad gaat de Saignant als het ware. £ £ £ De islam en
wereld in sneltreinvaart naar de Europa hebben ook al enkele bloederige
knoppen, ondertussen maffer ontmoetingen achter de rug. We kunnen
en maffer wordend, maar wij in enkel hopen dat de door H e t V r e d e s het westen hebben echt geen h u i s (S t-M a g rie ts tra a t 9) georgaklagen. Denkt u misschien dat niseerde vorm ingscyclus ie tw a t van
al die vluch-telingen voor hun wederzijds begrip creëert. De volgende
weken zijn deel III, IV en V aan de beurt.
plezier naar hier komen?!
Yep! De wereld is in oproer, oorlogen,
ziektes, tropische stormen en financiële
crisissen. Wij houden ons ondertussen
bezig m et het registre re n van g e v a a r l i j k e honden. A f en toe bijten die
namelijk iemand. £ £ £ In Irak registreert
men Amerikaanse vliegtuigen. A f en toe
gooien die namelijk een paar steden plat.
£ £ £ Op 24 maart wordt in het kader
van de lezingencyclus ‘Film, genre en
m aatschappij’ een diepere betekenis
gezocht achter het bloed en de gore die
zoals steeds rijkelijk van het scherm
druipen: ‘De horrorfilm als ondermijning
van culturele zekerheid’. De voordracht
- die om 19u00 aanvangt wordt gevolgd
door een screening van de Deense film
‘Haxan’ (Heksen - zie elders in Schamper) uit 1921. Deze sessie is, net als de
inleidende sessie op woensdag 1 7 maart
volledig gratis! Voor meer in-lichtingen
kunt u steeds proberen te bellen naar
het nummer 0 9/264.3 5.52, maar als ze
daar iets uit de slasherfilms geleerd
hebben zullen ze de te le fo o n niet
opnemen. £ £ £ Slaakt u bij elke inslag
van een kruisraket een welgemeende
‘yeehaw’ en kunt u maar niet genoeg
krijgen van dit bloedballet ‘the American w ay’ dan h e e ft F i l m P l a t e a u
speciaal voor u een western cyclus op
touwen staan. Rio Bravo mag op dinsdag
1 6 maart de spits afbijten, op donderdag
1 8 maart volgt Fort Apache en The Wild
Bunch van Sam P e c k i n p a h sluit op
donderdag 25 maart af. En d it alles
slechts voor een luttele 180 BEF de film.
Yeehaw! £ £ £ Zo slecht hebben we het
dus echt niet getroffen. £ £ £ Alhoewel,
S t a n l e y Ku b r i ck is zopas overleden
en Chris D u s a u c h o i t heeft een nieuw
TV-programma gekregen. Chris speelt
een talkshow host die geen flauw benul
heeft waar zijn programma over gaat of
w at hij er in hemelsnaam in aan het
uitspoken is. ££ £ Typecasting heet
zoiets. £ £ £ De introd uctie van zijn
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In deel III: ‘De islam op de Balkan’ met in
de hoofdrollen het Osmaanse m illetsysteem, de Bosnjakken en Albanezen
(1 3 maart). In deel IV wordt de ‘Islam in
de W est-Europese L e ke n sta a t’ (2 0
maart) onder de loep genomen en deel
V behandelt de heikele kwestie van het
‘ M igrantendebat en racism e’ op 27
m aart. £ £ £ Als de ‘spontane’ eerbetuigingen aan het adres van een
gewapend, zeventienjarig, auto stelend,

snertjochie ons één ding duidelijk maken
is het wel dat de migrantengemeenschap
evenveel mesjoche figuren te lt als een
gemiddelde N S V-bijeenkomst. £ £ £ Ook
de Slovenen hebben van verdraagzaamheid niet echt veel kaas gegeten.
Volgens de Vakgroep S l a v i s t i e k en
O o s t - E u r o p a k u n d e en de studentenvereniging Sl avi a kunnen wij echter wel
nog wat leren van hen. Zij hebben dan
ook be slo te n van hun tra d itio n e le
Slavische avond een Sloveense avond,
met -oh verrassing- Sloveense verhalen,
gedichten, liederen en muziek te maken.
Woensdag 17 maart om 20u00 in de
balzaal van de V o o ru it. S tudenten
moeten 200 BEF betalen, de rest 300
BEF. Blauwhelmen mogen er naar het
schijnt gratis in. U kunt steeds reserveren op het nummer 0 9 /2 6 4 .3 8 .1 6 .
Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij
Leen Devos ( leen.devos@rug.ac.be) of
op het secretariaat van de vakgroep.
£ £ £ Mijd vooral de kaas. Het onderscheid tussen bacteriologische oorlogsvoering en kaasbereiding is immers niet
alle Sloveense kaasboeren even duidelijk.
Dat d it nieuwe uitdagingen voor de
wetenschap met zich meebrengt wordt
duidelijk op woensdag 17 maart als
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Pr o f . Dr. M. R o b e r t f r o i d (UCL) het
heeft o ve r ‘Food and N u t r it i o n Toxi c o l o g y: N e w C h a l l e n g e s in Risk
A s s e s s m e n t ’. £ £ £ Als u niet het risico

wil lopen om u tijdens het zwemmen
plotseling temidden van een bende door
o e s tro g e n e n en een s te v ig e b eat
opgezweepte zwangere zeekoeien te
bevinden dan kunt u op dinsdag 30
m aart van 18 to t 2 0u00 be te r het
zwembad Van Eyck mijden als betrof het
de badkuip van een zekere A. Pandy.
Op dat tijdstip en die plaats zal er immers
een kennismaking met zwanger zwemmen plaatsvinden. Als u echt, maar dan
ook echt absoluut zeker bent dat u
hierover meer inlichtingen wilt, kan u
steeds bellen op het num m er 0 9 /
225.96.29. £ £ £ Neen, zwangere, langs
alle kanten opzwellende en opgeblazen
vrouwen in een veel, en ik bedoel véééél
te nauw aansluitend zwempak, zijn niet
echt mijn idee van esthetische schoonheid. £ £ £ En neen, de baywatch bimbo’s
ook niet! £ £ £ Als je vrouwen met inhoud
zoekt, en dan heb ik het dus niet over
siliconen, kan je steeds terecht op de
lunchgesprekken van het Centrum voor
Genderstudies. Maandag 29 maart zijn
van 12 to t 1 4u00 in de bibliotheek
Engelse Taalkunde (Rozier 44) P r o f .
C a r o l i n e J a n ssen met ‘Sta stil, laten
we wenen: vrouw en literatuur in de preen vroeg-islamitische periode’ en D r a .
P e t r a van d er J e u g h t met ‘De zigzag route is altijd de ko rtste ’ aan de
beurt. Kostprijs 50 BEF. £ £ £ En durft u
achter voorgaande zin geen dubbele
betekenis te zoeken! ‘Sometimes a cigar is ju st a cigar’. £ £ £ Probeer dat
laatste maar eens aan Hillary wijs te
m aken, Bill. £ £ £ Daar kunnen
Embrikos, E l y t i s en E n g o n o p o u l o s
qua surrealisme nog een serieuze pijp
aan opste ke n . Em brikos, E lytis en
E ngonopoulos w aren vo lg e n s D r .
A n d r i ë t t e S t a t h i - S c h o o r e i de drie
E’s van het Griekse surrealisme. Voor
deze drie Marx brothers van de oudheid
kunt op woensdag 24 maart terecht in
de Academiezaal (Volderstraat 9) om
19u30. Voor meer info kunt u terecht
op het nummer 0 9 /2 6 4 .4 0 .9 6 of via email: kristoffel.demoen@rug.ac.be. £ £ £
‘I have a complaint. You know who was
in my room last night.’ ‘No, who?’ ‘Nobody, th a t’s my complaint’.
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e universiteit geeft aan dergelijk scenario af. De coördinator van
de DSA verwijt de Aktief Linkse Studena l l e r h a n d e
studentenverenigingen ten (A LS ), lid van h e t P o litie k en
Konvent dat ze binnen het
de kans om hun activiteitenFilosofisch
te
W erkgroepenkonvent twee schaduwontpooien. Zij doet dit door verenigingen heeft, namelijk Blokbuster
subsidies te geven aan de en de Studentenvakbond (SVB). De ALS
Dienst Studentenactiviteiten re p lic e e rt daarop d a t h e t om een
(DSA), die op haar beurt het ideologische zaak gaat en dat coördinageld weer verdeelt tussen de to r L o u i s - P h i l i p p e V a n C a u w e n konventen. Zo zijn er onder b e r g h e hen omwille van zijn eigen
andere een politiek en filoso- politieke overtuiging wil nekken (Van
fisch konvent, een werkgroe- C auwen-berghe is lid van de Jong
penkonvent en een kultureel Socialisten).
Het gaat hier niet om wie gelijk heeft.
ko n v e n t. Deze ko nv en te n
verdelen de subsidies die zij Diegenen die het dossier bekijken en
van de DSA krijgen onder hun misschien nog iets verder kijken, zullen
gem akkelijk t o t de ju is te conclusie
lidverenigingen.
Elke vereniging wil natuurlijk zoveel
mogelijk middelen. Eén van de manieren
om meer middelen te verwerven, is het
opzetten van schaduwverenigingen. Dat
zijn verenigingen die eigenlijk bevolkt
worden door dezelfde mensen als een
andere bestaande vereniging, maar apart
gesubsidieerd worden. Het is dan ook
n ie t leuk om te zien d at som m ige
ve renigingen e ig e n lijk dubbel geld
krijgen, wanneer anderen om financiële
middelen schreeuwen.
Id e o

l o g ie

en

sc ha duw

A f en toe worden enkele van deze
schaduwverenigingen aangeklaagd en
worden ze uit de konventen gegooid.
E igenlijk zouden ve re n ig in g e n die
schaduwverenigigen oprichten zelfs
geschorst moeten worden. Het is echter
vaak zo dat twee verenigingen nauwe
banden met elkaar hebben, maar daarom
nog geen schaduwverenigingen zijn.
Wanneer het dan nog om politieke
organisaties gaat, kan het gebeuren dat
men een beweging ervan beschuldigt
een schaduw vereniging te hebben,
terwijl het in werkelijkheid een ideologische afrekening is. Het is daarentegen
ook m ogelijk d a t het e ffe c tie f om
schaduwverenigingen gaat.
Sc

ha duw

en

sc ha duw

Het gaat hier duidelijk om een zeer
delicate materie. Spijtig genoeg speelt
zich op d it m om ent in de Brug een

komen. Wanneer deze zaak voor de
sociale raad en het bestuurscollege
komt, zal Schamper erover berichten.
L ’e n f

er

c

’e s t

l es

a ut r es

Ik wil hier enkel mijn onvrede uiten
over het gebrek aan inzicht en intelligentie waarmee sommige mensen deze zaak
benaderen. Voor velen is het een a priori uitgemaakte zaak, want ze horen al
lang verhalen over ALS en haar schaduwverenigingen. De medestanders van ALS
horen dan weer al lang verhalen over de
politieke overtuiging van Van Cauwenberghe. Het spijt mij, maar verhalen zijn
in zulke kwesties niet genoeg. Het dossier van beide partijen moet grondig
bekeken worden en het kan best dat men
dan dezelfde conclusie tre kt als uit de
verhalen die men hoorde. Er lopen echter
heel wat mensen rond die over deze zaak
al een uitgemaakte mening hadden voor
het dossier opgesteld was, gewoon
omdat ze toevallig in het ene of het
andere kamp zaten. Dit pleit niet voor
deze mensen. U gelooft toch ook niet
zomaar wat er in Schamper staat.
Ma K

B ouw en aan de RUG
Er is geen geld!

O

p 26 februari heeft de dit moment minstens 4 miljard BEF nodig
Raad van Bestuur van de v o o r dringende nieuw bouw en u itUniv ersiteit haar on- breidingen. Dat bedrag kan oplopen to t
6 miljard BEF wanneer we ook rekening
roerend beleid voor 1 9houden
9$
met de noden die in de nabije
vastgelegd. Iedereen weet dat toekomst zullen opduiken.
het patrimonium van de RUG
met vele t e k o r t k o m i n g e n
kampt. Drie dagen voor de
Helaas is er slechts 300 miljoen BEF
bijeenkomst van de Raad van per jaar beschikbaar voor investeringen.
Bestuur werd het rectoraat nog Dit betekent dat het tw intig jaar zal
bezet door de bewoners van de duren om alle noodzakelijke bouw studentenhomes, om de aan- projecten af te krijgen. Het zijn bouwdie dringend nodig zijn en dus
dacht te vestigen op de be- projecten
niet geschrapt kunnen worden. Hier lijkt
labberde staat van de homes zich een onoverkomelijk probleem te
(zie Schamper 369). Zal de RUG stellen.
in 1999 haar infrastructuur
kunnen verbeteren?
Laten we maar meteen doordringen
to t de kern van de zaak: er is te weinig
geld. Als we algemene verbouwingen en
werken met betrekking to t veiligheid en
milieu buiten beschouwing laten, is er op

Ex pe r

t e n c o mmis s ie s

Vice-rector A nd r e a s De L e e n h ee r
heeft over dit probleem lang nagedacht

E en g re e p
Een greep uit de projecten die op
stapel staan of zouden moeten staan.
In de fa c u lte it Psychologische en
Pedagogische Wetenschappen aan de
Dunantlaan is er een nijpend plaatsgebrek. Bovendien moet de capaciteit
van het bestaande auditorium dringend
verdubbeld worden. De plannen om het
auditorium te verdubbelen lopen al jaren
vertraging op, omdat een proces over
de bodemvervuiling van het stuk grond
naast het auditorium nog steeds aansleept en omdat er nog moeilijkheden
zijn bij de onteigening van twee woningen langs de Triestlaan.
Het gebouwencomplex tussen de
P lateaustraat en de Rozier kan ook
dringend een restauratiebeurt gebruiken.
De Universiteit kan daarvoor aanspraak
maken op enige subsidies vanwege de
Vlaamse overheid, maar in dat geval zou
het wel in zijn oorspronkelijke staat
moeten hersteld worden. Dit betekent
dat alle bijgebouwen, die in de loop der
jaren zijn opgericht op de binnenpleintjes
van het Plateau-Rozier-complex, moeten

worden afgebroken. Een aantal vakgroepen zal daardoor moeten verhuizen,
maar ook het auditorium A in de Plateau
zal dan met de grond gelijk gemaakt
worden. In dat geval zal het nodig zijn
een nieuw auditorium met een capaciteit
van 500 a 600 personen te bouwen in
de geplande nieuwbouw aan de SintPietersnieuwstraat (zie elders op deze
pagina).
In de Universiteitsstraat kampt men
ook al met plaatsgebrek. De renovatie
van de krotten in de Korte Meer gaat
maar met mondjesmaat vooruit. Nochtans moeten de gevels aan de straatzijde
voor de vakantie 1999 gerenoveerd zijn
volgens een overeenkomst met de stad
Gent. Pas als de Korte Meer gerenoveerd
is, zal men ertoe komen de Rechtsfaculteit uit te breiden naar de gebouwen
van de Braunschool, die a ch te r de
gebouwen van de faculteit liggen.
En ten slotte, de situatie op de homes
is iedereen inmiddels wel bekend, zeker?

370

en stelde op de Raad van Bestuur dat
de Universiteit op zoek moet gaan naar
a lte rn a tie v e fin a n cie rin g sb ro n n e n .
Momenteel komt het budget uit portefeuilles en schatkistcertificaten, uit de
o p b re n g st van het gebruik van de
in fra s tru c tu u r d o o r derden en u it
investeringsuitkeringen van de Vlaamse
regering. De Vlaamse overheid is niet
bereid meer geld uit te keren en de
opbrengsten uit portefeuilles kunnen
volgens de vice-rector niet echt meer
verhoogd worden.
Een eerste idee van de vice-rector is
meer geld te halen uit overhead. Een
w oordje uitleg. Naast onderw ijs en
w etenschappelijk onderzoek hebben
academici ook de plicht om aan dienstverlening te doen, dat wil zeggen kennis
te r beschikking te stellen en onderzoeksprojecten te doen in opdracht van
bedrijven en particulieren. Deze dienstverlening gebeurt uiteraard niet gratis,
en brengt jaarlijks 1,3 miljard BEF op.
10% daarvan moeten de proffen weer
afstaan aan de Universiteit, omdat ze
voor deze winstgevende a ctivite ite n
gebruik maken van de infrastructuur van
de RUG. Die 10% van de inkomsten uit
dienstverlening noemt men overhead.
3% van deze inkom sten (dus drie
tienden van de overhead) is beschikbaar
voor de bouwproblematiek.
Vice-rector De Leenheer wil nu het
budget uit de overhead optrekken, om
er een jaarlijks investeringsbudget van
100 miljoen BEF uit te verkrijgen. Hij
w ijst er op dat aan buitenlandse universiteiten soms to t 40% overhead
wordt aangerekend. De Raad van Bestuur
vond dit een goed idee, en besloot een
expertencommissie op te richten om te
onderzoeken hoe de overhead in andere
universiteiten wordt geïnd en wat er in
Gent mogelijk is.
Een tweede idee van de vice-rector
is vastgoedfinanciering. Dit betekent dat
de U niversiteit nu geld leent om te
bouwen en die lening over een termijn
van tw in tig ja a r te ru g b e ta a lt. De
Leenheer: “ Dit is een gewaagd systeem,
om dat de U niversiteit daarmee voor
tw intig jaar gebonden is een deel van
haar budget aan terugbetalingen uit te
geven. Daarom m o e t v a s tg o e d -

»

financiering goed onderzocht worden
voor er daadwerkelijk aan te beginnen.”
De Raad van Bestuur besloot meteen een
expertencom m issie voor vastgoedfinanciering op te richten.
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Door deze a lternatieve financieringsbronnen hoopt De Leenheer de
term ijn om alles gefinancierd en gebouwd te krijgen terug te brengen to t
zo’n vijfjaar. “ Want twintig jaar, dat kan
niet, dat is echt teveel,” aldus de vicerector.

C a m p u s S in t- P ie t e r s n ie u w s t r a a t

De h em el b eh o ed e ons voor o n b e k b a re cam p u sn am en !
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an goede voornemens en plaatsen van deze kerkwegel momenteel
plannen geen gebrek. Op gebouwen, maar ach, de ontwerpers
de Raad van Bestuur van zullen wel weten wat ze doen.
26 februari werd een nieuw
‘ st ad s o n t w er p ’ voorgelegd
G e e n me g a - a u d it o r iu m
voor de heraanleg en uitbouw
Het re cto ra a t k rijg t volgens het
van de universitaire gebouwen
stadsontwerp een extra stukje nieuwaan de Sint-Pietersnieuwstraat. bouw langs de zijkant van De Vooruit,
Als het van de Universiteit
afhangt, wordt de Sint-Pietersnieuwstraat in het volgende
decennium een universiteitscampus die zich uitstrekt van
het rectoraat tot aan de SintPieterskerk op het Sint-Pietersplein.
De vakgroep Architectuur en Stedenbouw werkte samen met de stad Gent
en de Regie der Gebouwen een totaalontwerp uit voor het gebied tussen de
Sint-Pietersnieuwstraat en de Schelde,
tussen het rectoraat en de Sint-Pieterskerk. De Sint-Pietersnieuwstraat zou een
éénrichtingsstraat worden, met bredere
voetpaden en meer plaats voor fietsers
en openbaar vervoer. Tussen de SintPietersnieuwstraat en de Schelde wil men
een oude kerkwegel herwaarderen en er
een in te rn e v o e tg a n g e rs ro u te van
maken. Langs daar zou men dan van aan
het re c to ra a t t o t aan de F a cu lte it
Economie en zelfs de Sint-Pieterskerk
kunnen wandelen. Volgens de stafkaart
van Scham per staan op som m ige

De Schelde vormt de oostelijke grens van de
campus Sint-Pietersnieuwstraat.

to t tegen de straatkant. Momenteel is
dat nog parkeerruimte. De oprijlaan van
het rectoraat, of de ‘rectoraatshelling’,
moet dan meer het allure krijgen van een
ingesloten, langwerpig plein, waar het
aardig vertoeven is. Het ingesloten
karakter van dit plein moet volledig worden door een nieuwbouw op de plaats
waar nu nog de bekendste krotten van
de Universiteit staan.
De krotten in de Sint-Pietersnieuwstraat, tussen de gebouwen van het
technicum en het rectoraat, zijn reeds
lang een doorn in het oog van de stad
Gent. De Universiteit heeft deze krotten
in de loop der jaren al vele bestemmingen
gegeven (nu eens zou er een nieuw restaurant komen, dan weer een mega-auditorium voor 1 200 personen), maar
nooit werd de knoop doorgehakt. Een
beslissing is er nog steeds niet, maar het
stadsontwerp voorziet dat deze krotten
worden afgebroken en dat er een lange,
aaneengesloten nieuwbouw in de plaats
komt. Hoe die nieuwbouw er uit zal zien
is een discussie voor later.
Eén ding is echter zeker: er komt
geen mega-auditorium met 1 200 z itplaatsen (een megalomaan ideetje van
de vorige vice-rector E t i e n n n e V e r m e e r s c h ) . Als het van huidig vice-recto r A n d r e a s De L e e n h e e r afhangt,
komt er wel zeker een auditorium met
500 a 600 zitplaatsen. Dat zal nodig zijn
wanneer auditorium A in de Plateaustraat
moet afgebroken worden (zie elders op

deze pagina’s). Nog volgens De Leenheer moet het Talencentrum, dat nu nog
in een herenhuis aan de overkant van de
Slnt-Pietersnieuwstraat zit, verhuizen
naar de nieuwbouw. Ten slotte, maar
daarover b e s ta a t v o o rlo p ig m inder
uitsluitsel, denkt men er ook aan student-gerichte diensten in deze nieuwbouw onder te brengen, zoals het
Adviescentrum. Dat zou alleen jammer
zijn van de kosten die m om enteel
gestoken worden in de renovatie van het
gebouw van het Adviescentrum op het
Sint-Pietersplein.
Go

ed

ver t o even

De parking v o o r het Technicum
verhuist naar de parkeergarage van het
rectoraat, die uitgebreid zal worden. In
de plaats kom t een ‘studentenplein’ ,
waar het nog aardiger vertoeven zal zijn
dan op het rectoraatspleintje. Met aan
de ene kant allerlei student-gerichte
diensten e n /o f auditoria en aan de
andere kant de vernieuwde studentenresto De Brug, moet het studentenplein
een ontm oetingsplaats worden van jawel- studenten!
De Faculteit Economie zit momenteel
erg krap in haar betonblok op het einde
van het steegje met de naam Hoveniersberg. Met een nieuwbouw tussen het
huidige Economie-gebouw en de Tweekerkenstraat (het zijstraatje vlak naast
de Sint-Pieterskerk) krijgt de faculteit
niet alleen meer ruimte en nieuwe auditoria, maar ook een ingang die naam
waardig. Momenteel is op die plek nog
een kinderkribbe gevestigd.
Ko

mt

ie

!

Dit alles is nog maar een ontwerp,
waaraan nog gesleuteld kan worden. De
Raad van Bestuur heeft het plan toe-

g e ju ic h t, maar h e e ft er nog geen
beslissing over genomen. Als we weten
dat de voorbije jaren wel vaker projecten
v o o r de ve rn ie u w in g van de S in tPietersnieuwstraat werden afgeblazen,
waarom zou dit project dan wel lukken?
Vice-rector De Leenheer: “ Het welslagen
is afhankelijk van twee factoren. De
eerste is geld: we moeten voldoende
financiële middelen bijeenkrijgen om dit
project te kunnen financieren. Door het
systeem van vastgoedfinanciering (zie
elders op deze pagina’s) kunnen we het
nodige geld bijeenkrijgen. De tweede
factor is overleg met andere instanties,
zoals de stad Gent. In het verleden
stuitten projecten zoals het mega-audito riu m op een ve to van het stadsbestuur. De huidige plannen zijn echter
opgesteld in samenwerking met de stad
Gent, dus daar zouden geen problemen
meer mogen rijzen.”

6

Krotten worden afgebroken
om nieuwbouw te zetten

Oeps!

MDG

Eén ding heeft men alvast schromelijk
over het hoofd gezien bij het opstellen

Technicum-gebouwen

Nieuwbouw
aan het Rectoraat

van dit plan: het studentenhuis De Brug,
dat vlak vóór resto De Brug ligt. Het
stu d e n te n h u is b e v in d t zich in een
erbarmelijke toestand, is niet brandveilig,
en kan zö afgekeurd w orden door
inspectiediensten. Er is dringend renovatie en/of een andere locatie nodig voor
het studentenhuis. De Leenheer: “ Hier
moet ik het antwoord schuldig blijven.
De renovatie van resto De Brug zit sinds
de asbest-problematiek van vorig jaar in
een stroomversnelling, maar het studentenhuis, dat geen asbest heeft, is niet
mee in die stroom terecht gekomen. Ik
zal d it aankaarten bij de L ogistiek
Beheerder Dirk M a n g e l e e r . ”

Parking voor het Technicum
wordt een 'studentenplein'

Huidige
Faculteit Economie

Resto De Brug,
momenteel in renovatie

Nieuwbouw
Faculteit Economie

W a a ro m s o m m ig e m e n s e n e e n
e r e d o c t o r a a t k r ijg e n

O

p 19 m a a r t v i e r t naam staan. Verder zetelde hij al
o n z e u n i v e r s i t e i t in de redacties van 32 w etentijd s c h rifte n . Zijn
haar verjaardag, u schappelijke
biochemisch-microbiologisch onen ik kunnen dat vieren
derzoek bestrijkt onder andere de
door een dagje vrijaf te biosynthese, de genetica en de
nemen, de jarige zelf doet metabolische (de)regulatie van
dit door vijf eredoctoraten microbiële primaire en secundaire
uit te reiken. Eurosong- microbiële metabolieten en enzymen, alsook de nutrititionele en
festivalsgewijs stellen we fysicochemische optimalistatie van
de ka ndidaten e v e n t je s de b e tre ffe n d e fe rm e n ta tie voor. Als u per se punten processen. W at d a t allem aal
wil geven of iemand de betekent, vraagt u hem beter zelf
eens. Als u het zelf weet kan u
grond wil inboren, kan u dat w
ederom een gele b rie fk a a rt
altijd doen op een gele sturen naar het bekende adres. Er
b r i e f k a a r t die u naa r zijn weeral geen mooie prijzen te
Schamper opstuurt. Er zijn winnen.
geen mooie p r i j z e n t e
winnen.
De enige Nederlander in het gezelschap is Prof. Dr. Frans Van
Vug ht. Hij is afkomstig van de
universiteit van Twente en houdt
zich daar vooral bezig met bestuurskunde en b e le idsw e te n schap. Zijn m eest in v lo e d rijk
onderzoek gaat over de grenzen
tussen wetenschappelijk onderzoek en politieke meningsvorming
en over het to e ko m s tg e ric h te
denken in managementprocessen.
Daarnaast heeft Van Vught internationale faam verw orven als
onderwijsdeskundige. In die hoedanigheid voerde hij al onderzoek
voor de Wereldbank, de OESO en
de UNESCO.

Prof. Dr. Arnold Demain is de
oudste in het rijtje en is geboren
in Brooklyn. Zijn ding is duidelijk de
industriële microbiologie en wat
meer is: hij is er ook redelijk goed
in. Dat bewijzen althans de 46
wetenschappelijke prijzen, 420
artikels en 1 6 patenten die op zijn

Prof. Dr. Nicholas Peppasdan
maar. Deze Griek van geboorte is
sinds 1 976 verbonden aan de
u n iv e rs ite it van Purdue in de
Verenigde Staten. Mocht u zich
afvragen wie in 1984 voor het
e e rs t in te llig e n te polym eren
gebruikte, dan is dit uw man. Mocht
u er trouwens aan twijfelen wie de
meest geciteerde auteur ter wereld
is op het gebied van geneesmiddelafgiftesystemen, kan ik u
alweer g e ru s ts te lle n . Nicholas
Peppas, again. En w at deed
Nicholas Peppas met zijn in te lligente polymeren? Hij ontwierp er
een pH- en temperatuurgevoelig
systeem mee voor gemoduleerde
vrijgave van farmaceutische enzymen. Of wat had u anders gedacht,
dommerik.

Onze voorlaatste kandidaat heet
Em.
P ro f.
Dr.
C lau de
Champaud, is zeventig jaar en
doet een hoogleraar emeritus aan
de Université de Rennes na. Niet
zo moeilijk, als je daar titularis van
de leerstoel handelsrecht en leider

van het ‘Institut d’administration
des Entreprises’ bent geweest.
Claude Champaud heeft zijn sporen
verdiend in de uitbouw van het
economisch recht en het ondernemingsrecht. Volgens de public
relationsdienst van onze jarige
universiteit gaan zijn haarscherpe
analyse van de sociale w erkelijkheid en diepgaand prospectief
denkvermogen samen m et een
morele verantwoordelijkheidszin en
bekommernis voor de medemens.
Naast diepgaand medelevend is hij
ook advocaat bij het Hof van
Beroep te Rennes.

Ook Prof. Dr. André Capron is
een zuiderbuur van ons. In 1958
behaalde hij tegelijkertijd het diploma van Doctor in de Geneeskunde en dat van Licentiaat in de
Wetenschappen aan de Université
de Lille. Tijdens zijn legerdienst in
Madagascar z e tte hij daar zijn
wetenschappelijk onderzoek verder aan het Pasteur In s titu u t.
Terug in Frankrijk legde hij zich toe
op immunologische afweer tegenover parasieten, de pathogenese
van a lle rgie ë n, de is o la tie en
identificatie van nieuwe immunosuppressieve moleculen en inhiberende antilichamen die de effectormechanismen van de immuniteit
controleren. Heel mooi allemaal.
Wat nog veel mooier is, is dat hij
in zijn laboratorium het eerste
vaccin ontwikkelt tegen ‘Schistosoma’ , een zuigworm die in de
tropen bij meer dan 200 miljoen
mensen voorkomt. Als dat geen
eredoctoraat verdient, dan weet ik
het echt niet meer. Maar ik dobber
dan ook rond in een zalige zee van
onwetendheid.

Bar t

Go hom es!

De h om es vrag en , h e t re c to ra a t b elo o ft

D

e b e z e t t i n g van het
V e r n ie u w d d ir e c t ie c o mit é
rectoraat
door de Op het einde van de vergadering kwam
homebewoners op 23 Bracke met het voorstel deze eenmalige
ontmoeting een vervolg te laten vinden
februari bleeft niet zonder
gevolg. Vrijdag 5 maart verga- in een vernieuwing van het directiederden vertegenwoordigers van comité. Dat directiecom ité is nu een
de homebewoners met verschil- sanctie-orgaan dat bijvoorbeeld kan
om een student bij wangedrag
lende coördinators en mensen adviseren
geen kamer meer te verhuren op een
van het GBO (Dienst Gebouwen, home. De w erking van d it orgaan
Beheer en Onderhoud) onder de kwakkelt al een tijdje. Het zou nieuw
deskundige leiding van logistiek leven worden ingeblazen door er een
beheerder Diederik Mangeleer. overlegorgaan op logistiek vlak van te
Komt alles nu in orde op de maken. Het d ire ctie co m ité zou dan
enkele keren per jaar homebewoners,
homes?
In Schamper 369 hebben we uitvoerig
b e ric h t o ver de n o o d k re e t van de
homebewoners die het rectoraat uitriepen to t hun nieuwe home voor 24 uur.
De toestand op de homes was al jaren
aan het verslechteren en de homebewoners hadden de indruk dat het
beleid hier niets aan wilde doen. Ze
verkregen een gesprek m et re c to r
J a c q u e s W i l l e m s die samen m et
logistiek beheerder Mangeleers naar de
bezetters kwam luisteren. Daar werd een
datum vastgelegd voor een vergadering
over de aangekaarte problemen.
V

er gader en

Op de ve rg a d e rin g za te n v o o r de
studenten: Fleur Kilsdonk, voorzitster
van de IHR (In te rh o m e ra a d ), B e n
D e r u d d e r , p.r. van de IHR, L e n n a r t
d ’ Hulst, voorzitter Home Boudewijn en
M a r k K e t e l s , m edew erker Home
Fabiola. Aan de andere kant van de tafel:
Mangeleer, Mare Bracke, coördinator
Studentenvoorzieningen, Rita Poppe,
coördinatrice Huisvesting, D o m i n i q u e
V a n Acker, coördinatrice PPD (Preventie en Permanentie D ienst) en vier
diensthoofden van het GBO.
Eerst mochten de studenten hun grieven
nogmaals onder woorden brengen. Ben
Derudder begon met de vraag om de
zinloze discussie over de grondige
renovatie niet opnieuw te openen.
Iedereen is het erover eens dat dit pas
mogelijk is zodra de nieuwe home er
staat en dat dit nog niet voor volgend
jaar is. Ondertussen kunnen toch kleinere
problemen worden aangepakt zonder dat
de home daar v o o r o n truim d m oet
worden. Hierna nam Mangeleer, als
ervaren vergaderaar, de discussie in
handen. De problemen werden één voor
één besproken en de betrokken coördinator en verantwoordelijke binnen het
GBO werd gevraagd zich te v e ra n twoorden. Voor een overzicht van wat er
op ieder home zal gebeuren, zie kader.

coördinators van betrokken diensten en
mensen van het GBO samenbrengen.
Blijkbaar is het niet voldoende dat Rita
Poppe op de vergaderingen van de IHR
aanwezig is zoals nu het geval is. In het
directiecomité zou er direct contact zijn
m et de beleidsm ensen en m e t de
mensen van de praktijk, het GBO. En
zoals Lennart d’Hulst het uitdrukt: “ Dan
moeten we niet altijd op Rita haar kap
zitten.”
Dat dit erg nuttig kan zijn, illustreert
volgend voorbeeld. Zo bleek dat Home
Boudewijn geen microgolfovens heeft
om dat men geen goed a n ti-d ie fsta l
systeem vindt. De microgolfovens zijn
reeds aangekocht maar binnen het GBO
was men nog aan het onderzoeken hoe
de microgolfovens het best beveiligd
konden worden. Op de vergadering
kwam Dominique Van Acker van de PPD
met het idee om de ovens met speciale
lijm vast te lijmen op steunijzers en die
in de muur te verankeren. Zo hangen de
ovens veilig én op een hoogte tegen de
muur. Het GBO zal kijken of dit mogelijk
is, maar het belangrijkste is dat er door
communicatie tussen verantwoordelijken
een oplossing naar voren werd gebracht.
Rea

c t ie s

De stemming op de vergadering was
c o n s tru c tie f; maar w a t vonden de
deelnemers er achteraf van?
SCHAMPER: Fleur, w a t vond j e van
de v e r g a d e r i n g ?
Kilsdonk: “ Ik had niet anders verwacht

dan dat we met een delegatie zouden
worden uitgenodigd op het rectoraat.
Vergaderen over problemen is immers
een van de meest geijkte oplossingen,
denkt het rectoraat. Zeker als ze op
datzelfde rectoraat (zogezegd) niet
weten van de problemen op de homes!
Wat ik wel jam m er vind is dat je de
afdelingshoofden erop betrapt dat ze
willen keren voor eigen deur en elkaar

de schuld geven voor het niet realiseren
van bepaalde werken. Aan de andere
kant heeft een dergelijke vergadering
natuurlijk ook een positief effect. Je leert
de mensen kennen die voor de verschillende departementen verantwoordelijke
zijn persoonlijk kennen waardoor de
afstand verkleint. Je bent er nu tenminste van overtuigd dat alle personen op
de vergadering onze problemen op zijn
minst hebben gehoord.”
SCHAMPER: Denk je d a t alle
g e dan e b e l o f t e n zullen wo rd en
nagekomen?
Kilsdonk: “ Zo naïef ben ik niet meer.

Na twee jaar voorzitterschap en talrijke
rectoraatsvergaderingen, samen met de
‘uiterm ate snelle’ opvolging van de
problem en die via de IHR w orden
aangekaart, ben ik een gewaarschuwd
mens. Ik koester bijgevolg een gezond
wantrouwen. Wel denk ik dat ze zeker
voor een deel van de gedane beloften
hun best zullen doen, men name voor
de zogenaamde ‘ kleinere, m akkelijk
oplosbare problemen zonder al te veel
kosten’. Dat is misschien ook wel wat
opviel tijdens de vergadering: de grote
bereidheid bij het bestuur om ieder op
zijn eigen vlak de problemen aan te
pakken. Nu nog hopen dat het niet
enkele bij de bereidwilligheid blijft, en dat
de realisatie van de initiatieven niet
opnieuw een eeuwigheid op zich laat
wachten. Wat je toch niet allemaal met
een nachtje rectoraat bereiken kan!”
Ook Lennart d’Hulst sloeg ervan achterover dat nu zowat alles mogelijk was:
“ Waar ik voor gevreesd had, een soort
paraplu-effect, heb ik totaal niet gezien.
Alles wat we vroegen was mogelijk ofwel
werd ons gezegd waarom het n ie t
mogelijk was. De geveldichting van Home
Boudewijn is bijvoorbeeld ingeschreven
op de begrotingswijziging. Ik word er wel
argwanend van, je weet wel, zoals een
kind dat opeens alles krijgt wat z’n hartje
verlangt.”
SCHAMPER: V e el z a k e n die al lang
via de IHR w e r d e n a a n g e k l a a g d ,
w o r d e n nu g e r e g e l d . W a a r o m
w e r d er n i e t g e l u i s t e r d na a r de
H u i s v e s t i n g s d i e n s t die op de IHR
a a n w e z i g is, is d i t g e e n g o e d
kan a a l ?
M an g el e e r : “ Ik ben het niet eens met

deze stelling. De technische tussenkomsten zijn sneller en efficiënter dan
ooit. Wel is gebleken dat wegens de zeer
grote werkdruk van het GBO er te weinig
informatie kwam rond de opvolging en

de uitvoering van de gevraagde werkzaamheden. Daar zal nu aan verholpen
worden.”

SCHAMPER: De s t u d e n t e n w a r e n
v e r b a a s d d a t alles zo v l o t w e r d
t o e g e z e g d op de v e r g a d e r i n g .
W a a r o m kan nu alles o p e e n s wel?
M a n g e l e e r : “ De meeste problemen

waren mij en de centrale coördinatie
onbekend. We wisten de homes uitgeleefd waren. Maar we wisten ook dat
stu d e n te n geen hinderlijke werken
dulden tijdens hun verblijf. Dit bleek
re c e n te lijk u it het p ro te s t van de
studenten van Home Fabiola wegens de
renovatie van het sanitair, iets wat als
dringend werk vorig jaar werd aangevraagd. Dus hebben wij op de nieuwe
home gew acht v o o r alle zaken die
wegens geluidshinder moeilijk te realiseren waren. De studenten zouden nu zelfs
bereid lijken om een home van maximum
250 kamers te sluiten nog voor de
nieuwe home zal gerealiseerd zijn.
Hierdoor verandert de context en kunnen
we sneller met de grondige renovatie
starten.”

verbeteren. Het is nu aan de studenten
om alles op te volgen en hopelijk worden
de homes ditmaal behoed voor compleet
verval.

van n ie ts w e te n . Een ve rn ie u w d
d ire ctiecom ité is een manier om de
communicatie tussen zij die in een home
wonen en zij die er eigenaar van zijn, te

N a d in e L a h a y e

K n e lp u n ten en hun oplossing

Hier zijn enkele van de problemen die op de vergadering een mogelijke oplossing kregen.

V

e il ig h e id

De toegangscontrole in de homes is nihil, behalve in home Vermeylen waar een receptie is
die 24 uur per dag open blijft. Per home komen er twee huisbewaarders (zie ook Schamper
369) zodat er een permanentie is. De ingang van Home Boudewijn en van Home Fabiola
zal worden aangepast. Een electronische kaart vervangt de sleutel, een draaideur zorgt
ervoor dat er slechts één persoon tegelijkertijd binnen kan en een videocamera registreert
24 uur wie er binnen en buiten gaat.
Op Home Fabiola wordt de veiligheid gekoppeld aan telefoons op de kamer. Het voorstel
van Rita Poppe is om ‘s nachts het zo te regelen. Als een niet-bewoner op de home binnen
wil, zal hij naar de receptie in Home Vermeylen (gebouw ernaast) moeten gaan. Daar vraagt
hij dan aan de receptionist om de gewenste kamer te contacteren. De bewoner weet dan
wie er komt en kan beslissen of hij die persoon wel wil zien. Op die manier kan er niemand
ongewenst binnen, als de studenten zelf natuurlijk niemand anders binnen laten met hun
electronische kaart.

D

o uc he

De renovatie van de douches op Home Fabiola zal binnen twee maanden afgerond zijn.
Ondertussen zullen de weinige nog toegankelijke douches beter worden onderhouden;
Markt merkt op dat de reeds gerenoveerde douches geen succes zijn: het water loopt
langs de gevel weg en de watertemperatuur kan niet geregeld worden. Er zal bekeken
worden of er mengkranen kunnen komen (ook in Home Boudewijn) en
hoe de renovatie op de eerste verdieping uitgevoerd is.
Het herverven van de douches blijkt niet zo simpel als je zou denken.
De verf bladerft af door ventilatieproblemen en lekkende buizenz. olang
daar niets aan gebeurd, is verven zinloos. Het geïnstalleerde
ventilatiesyteem met detectoren werkt echter niet, De verantwoordelijke
suggereert dat dit komt door studenten die draadjes doorknippen. Na
wat aandringen, blijkt het om twee defecte detectors op 28 te gaan
(die al dan niet gesaboteerd zijn). De concrete belofte wordt dan toch
gedaan om werk te maken van de afbladerende verflaag op de plafonds.
Op Home Vermeylen zullen de versleten doucheknoppen worden
vervangen.

B in n e n r

eg en

Op Home Boudewijn zal zo snel mogelijk werk worden gemaakt van
de geveldichting. Home Fabiola zal moeten wachten op de grondige
renovatie want daar is er een andere reden voor het binnenregen.

T

el ef o o ns

De proton-gedrochten die zelden werken verdwijnen. Belgacomtelefoons worden bijgeplaatst en dan ziet de verdeling er zo uit. Astrid:
drie telefoons; Boudewijn: vier telefoons; Fabiola: twee telefoons en
op Heymans: twee telefoons.

Br

a n d v e il ig h e id

De brandtrap van Home Vermeylen, waarvan niet zeker is of hij wel
stevig genoeg is, zal onderzocht worden door een onafhankelijke expert.
Het algemene evacuatie-alarm dat nu alleen ter plaatse door een
huisbewaarder kan worden geactiveerd, zal ook van op afstand
geactiveerd kunnen worden na een telefoontje. Elke flauw e
grappenm aker begint nu te watertanden, maar nee, alleen de
preventiestudenten krijgen die bevoegdheid. Dit zijn studenten die
vrijwillig een opleiding hebben gevolgd rond brandveiligheid.

Po

Feit b lijft dat de homebewoners jarenlang al zaken aanklagen die niet door de
beugel kunnen, zoals kamers waar het
binnen regent. Het bestuur heeft nu
blijkbaar de klachten gehoord en kan in
de toekomst niet meer zeggen dat ze

st va k j es

En tenslotte het postprobleem dat al sinds de jaren 70 aansleept. Heel de discussie werd
opnieuw gevoerd. Bracke stelt voor om de post te laten ophalen in een lokaal waar sociale
controle is. Maar dat is nu reeds het geval, er is toch sociale controle in een inkomhal?
Mangeleer belooft het voorstel voor individuele postvakjes met slotje nog eens onder de
loepe te nemen.
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R aad van B estu ur g e e ft to e a a n eisen V A K

D

S a n s p a p ie r s k r ijg e n to c h lo k a a l

at het Vluchteningen- wel.
actiecomité (VAK) de
TOCH LOKAAL
Blandijn en het rectoraat
Raad van Bestuur bleek van het zelfde
bezette om een lokaal afDete
dwingen, kon u al lezen in oordeel. Het maatschappelijk debat dient
Schamper nrs. 367 en 368. Op immers aangemoedigd maar een verblijf
26 februari willigde de Raad van
Bestuur, althans ge-deeltelijk,
die eisen in. De sans papiers
kunnen de laatste week voor
de paasvakantie terecht in de
Resto in de O v e r p o o r t .
Overnachten mag niet. Het
lokaal zal geopend zijn van 9
tot 1 9 uur.

5 RN5 -PRPIER

Volgens het V A K werd hun p e titie
ond e rste u n d door m eer dan 3 5 0 0
stu d e n te n , pro fe sso re n en andere
personeelsleden. Mede daardoor werd
tijdens de laatste vergadering van de
Raad van Bestuur op 26 februari een
delegatie van drie personen van het VAK
ontvangen. Ze kregen er de kans hun
acties van de voorbije maanden toe te
lichten en leverden de laatste petities
af. Daarna verlieten zij de zaal.
De Raad vroeg vervolgens het advies van
de studentenvertegenwoordigers. Deze
zagen overnachting door de sans papiers
niet zitten en verklaarden dat zij een
v e rb lijf van de asielzoekers aan de
u n iversiteit niet opportuun achtten.
V olgens de s tu d e n te n v e rte g e n woordigers is dit niet de taak van de
universiteit. Een lokaal voor een debat
en ontmoeting met de vluchtelingen kon

De bevoegde universitaire leden werden
overigens aangespoord standpunten in
te nemen en aan aan zinvolle initiatieven
mee te w erken. De Raad zei de
bezorgdheid van de studenten en het
personeel in verband m e t deze
belangrijke materie te appreciëren. Zij
vindt wel dat verdere uit-spraken over
asielwetgeving niet to t haar op-dracht
be-horen. Wat haar betreft is de kous
dus af.
O

n t w ik k e l in g s h u l p

Voor het VAK daarentegen is dit een
gewonnen veldslag, maar gaat de oorlog
verder. Het b lijft betogen voor een
algemene regularisatie van alle mensen
zonder papieren, stop-zetting van de
uitwijzings-politiek, en afschaffing van de
gesloten centra. Op één punt lopen de
standpunten van het VAK en de Raad
van Bestuur min of meer samen. Beiden
pleiten voor een eerlijke handelspolitiek
n betere ontw ik-kelingshulp om de
oorzaken van het ontvluchten van het
geboorteland terug te dringen.

aan de u n ive rsite it vond ze te ve rregaand. ‘s Nachts moeten de asielzoekers dus weer naar huis, de volgende
morgen zijn ze opnieuw welkom. Het
eerder ingenomen standpunt werd nog
eens bevestigd: een vraag naar aandacht
voor de problematiek en een oproep aan
de overheid voor een menswaardige,
doorzichtige en snelle besluitvorming en
opvang van asielzoekers.

B lo e d in z a m e lin g
Voor iedereen die graag eens zijn goed hart laat zien, of -beter- datgene wat uw goede hart
constant door uw goede lichaam stuwt, volgt hier een warme (zo’n 37°) oproep. Het VTK
organiseert weer een algemene bloedinzamelactie en wel op volgende data en plaatsen:
maandag 15 maart (11 tot 17u): Aula in de Volderstraat
dinsdag 16 maart (11 tot 17u): Leopoldskazeme, Gaspard De Craeyerstraat 2, lokaal 2728 Blok C
woensdag 17 maart (9.30 tot 14.30u): le verdieping, B1-0 IA, Plateaustraat 22
Iedereen krijgt, naast liters cola, een verrassingspakketje en mag gratis naar de dubbelfuif
(techno-disco). Maar laat dat natuurlijk niet de enige drijfveer zijn.
Het enige dat van u verwacht wordt is dat u uw identiteitskaart meebrengt en een
vragenlijst op eerlijke wijze invult. De dokters en verple(e)g(st)ers doen de rest. Men zal u
dankbaar zijn.

Bar t

A fs ta n d e n K w a lit e it
U n iv e rs ite its g ro e i voor b eg in n ers

N

aar aanleiding van de echter geen melding gemaakt van de
sterke groei van het factor studentenbladen. Blijkbaar zijn er
aantal studenten startte nog belangrijkere dingen dan Schamper,
zoals de kwaliteit van de universiteit en
de u n i v e r s i t e i t tw e e ja
ar
de afstand die men moet afleggen om
geleden een onderzoeksproject er te geraken. D it zijn volgens de
om deze evolutie te verklaren onderzoekers de tw ee be la n g rijste
en een prognose te geven voor factoren waarom nieuwe studenten de
het verdere verloop. In het RUG kiezen in plaats van een andere
kader hiervan werd eveneens universiteit.
een tevredenheidsonderzoek
gehouden onder de eerste- en
A f s t a n d e n k w a l it e it
laatstejaarsstudenten. Schamper dook in dit lijvige dossier
en verzamelde de meest marToen wij bij Schamper deze conclusie
kante resultaten.
lazen, moesten wij goed lachen. Hoe
In 1987 was het aantal nieuwe eerstekanners of generatiestudenten aan de
RUG gedaald to t 2618, terwijl dit er in
1980 nog 2801 waren. De daaropvolgende jaren kende de RUG om een
onbekende reden een explosieve groei
met als hoogtepunt 1997 toen 4319
studenten zich inschreven en de univers ite it een m arktaandeel van 33, 2
procent had. Tien jaar voordien bedroeg
dit nog maar 24,4 procent.

De

s t u d e n t e n ma r k t

Deze groei is voor een groot deel te
verklaren omdat er meer achttienjarigen
gingen studeren dan voordien, wat ook
wel de natuurlijke groei genoemd wordt.
Een eerste belangrijke vaststelling die de
onderzoekers doen is dat de stijging van
het aantal studenten echter voor meer
dan 50 p ro c e n t te danken is aan
marktaandeelgroei. Dat wil zeggen dat
de relatieve verhoudingen tussen de
universiteiten veranderen. Niet elke
universiteit krijgt een gelijk deel van de
nieuwe studenten.
D

e

Sc

h a mp e r f a c t o r

Wat ons natuurlijk interesseert is
waarom de U n iv e rs ite it Gent meer
nieuwe studenten krijgt. De verklaring
die het meest voor de hand ligt is dat
het fantastische studentenblad Schamper aan een fantastische opgang bezig
was in dezelfde jaren dat de studentenaantallen explosief stegen. Dit jaar gaat
het wat minder goed met Schamper en
dus daalt het aantal studenten.
In het o nderzoe ksrap port w o rd t

weten die domme eertstekanners nu iets
van de kwaliteit van een universiteit waar
ze nog niet geweest zijn, dachten wij.
Lezen ze misschien allemaal Schamper?
De onderzoekers weten dat dit niet
zo is. Op pagina 25 van hun verslag
concluderen ook zij dat een eerstekanner
niets w eet van de kw aliteit van een
universiteit waar zij/hij niet geweest is.
“ De abituriënten zijn immers in een
slechte positie om echt de kwaliteit van
de RUG te beoordelen, maar ze vormen
er zich hoe dan ook een beeld over,”
staat er te lezen.
Ima

g e

is

e v e r y t h in g

Blijkbaar is deze ‘kwaliteit’ al lang de
belangrijste factor in de keuze van een
universiteit. In het rapport wordt een
studie van professor De Bens aangehaald
die deze uitspraak staaft. Over deze
kwestie mogen van ons nog honderd
onderzoeken geschreven worden, want
wij vinden het zeer vreemd dat mensen
voor een universiteit kiezen aan de hand
van een beeld van iets dat ze niet echt
kunnen beoordelen. Dit beeld w ordt
gevorm d door w at er in de media
verschijnt betreffende de universiteit en
wat vrienden erover zeggen. Over de
media heeft iedereen een mening (de
media h e e ft ook over iedereen een
mening) maar het lijkt ons duidelijk dat
iemand die ergens studeert zich niet
gaat belachelijk maken door te vertellen
dat zij of hij aan een slechte universiteit
zit.
T

h u is

best

Gelukkig is kwaliteitsperceptie niet de
enige k e u z e fa c to r, ook a fsta n d is
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doorslaggevend. Gent is gemakkelijk
bere ikb a a r v a n u it W est- en O ostV laanderen en het w esten van de
provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen
en Brussel. Maar afstand is slechts in de
laatste jaren belangrijk geworden. In een
studie van De Bens uit 1989 blijkt dat
afstand toen nog voor de helft van de
toekomstige studenten geen keuze-facto r was.
Als a fs ta n d b e la n g rijk e r w o rd t,
kunnen we veronderstellen dat meer en
meer studenten het ouderlijke nest als
uitvalsbasis voor hun academische
activiteiten kiezen. In het onderzoeksra p p o rt w ijs t men erop dat ouders
verdraagzamer zijn geworden tegenover
hun kinderen en dat op kot gaan daarom
aan belang inboet. Thuis blijven is niet
zo erg meer.

A

GARDEN OF PURE IDEOLOGY

Als bijkomende factoren haalt het
onderzoek ook de aantrekkingskracht
van de stad Gent en het verminderde
belang van ideologie aan. Dit laatste zou
volgens het rapport positief zijn voor
Gent, dat al steeds een pluralistischer
imago heeft gehad dan andere universiteiten. De omgekeerde redenering
geldt echter ook. Als ideologie minder
belangrijk wordt, heeft het als ideologieloze geen zin om naar een pluralistische
universiteit te gaan als het ‘katholieke’
of ‘vrijzinnige’ van andere universiteiten
toch onbelangrijk is.
Ha

ppy

,

ha ppy

,

j o y

,

j o y

!

Over het tevredenheidsonderzoek
dat bij de studie aansluit kunnen we kort
zijn. Iedereen is tevreden en niemand is
ongelukkig, maar Schamper zou Schamper niet zijn als we niet probeerden er
toch iets negatiefs uit te halen. Bijna 1 5
procent van de eerste kandidatuurstudenten vindt dat de universiteit niet
goed tegemoetkomt aan de verwachtingen. Deze meting gebeurde voor de
examens, wat het ergste laat vermoeden
voor de situatie nadien. Erger is dat meer
dan 20 procent van de laatstejaarsstudenten v in d t d at de RUG slecht
tegem oetkomt een de verwachtingen.
Wij raden de universiteit aan om ook hier
eens een volledige studie aan te wijten.
Ma K

D o o r ta s te n d e X -s tr a le n
Een bezoek aan de lineaire deeltjesversneller van de RUG

D

e RUG is het CERN (Cen atoom kern is nog tienduizend maal
tre Européen de Recher kleiner.
che Nucléaire) in Genève Als we atoom kernen willen bekijken
hebben we dus straling nodig met zeer
niet, maar haar natuurkundigen
kleine g o lfle n g te s . We komen dan
mogen niet klagen. Naast een te re c h t in het gebied van de zeer
heuse kernreactor (uit ' 6 7 ) energetische - en dus gevaarlijke hebben zij een cyclotron en gammastraling of kosmische straling.
twee lineaire d e e l t j e s v e r - Deze komt net als alle andere soorten
snellers tot hun beschikking. stralingen veelvuldig in het heelal voor,
Schamper plande een bezoek maar wordt gelukkig door de dampkring
aan de vakgroep Subatomaire van de aarde tegengehouden. Als wij
en Stralingsfysica, die zich deze s traling hier ze lf ‘aanm aken’ ,
spreken we van X-stalen, net zoals men
gevestigd heeft in de Proef- zelfgem aakte röntgenstralen ook Xtuinstraat (in de buurt van stralen noemt. De X-stralen worden
Home Boudewijn). Onze ge- gemaakt door supersnelle elektronen te
sprekspartner, ir. Wim Monde- laten botsen met atomen in een ‘treflaers houdt zich echter vooral plaat’ (meestal goud of tantaal). De
met de stralingsfysica bezig, en energie die bij deze botsingen vrijkomt
kon ons niet veel over het verlaat de trefplaat dan onder de vorm
‘subatomaire’ aspect van de van g a m m astralen die w ij kunnen
vakgroep zeggen. Geen pro- gebruiken om te ‘zien’ . Dit zien moet
natuurlijk niet te le tte rlijk genomen
bleem echter. Waar we eerst w orden. We la te n de s tra lin g
één artikel zouden hebben, weerkaatsen o f ve rstro o ie n op het
kunnen we er nu twee van studieobject en nemen het resultaat dan
maken. Volgend jaar proberen waar met speciale detectors.”
we een kijkje bij de kernreactor
te nemen, maar nu eerst: de Mondelaers legt me
lineaire accelerator van de daarna u it dat het
g ro o ts te gedeelte
afdeling Stralingsfysica.
Als ik boven op het bureau van ir.
Mondelaers toekom, mag ik onmiddellijk
opnieuw naar beneden. In de controlekam er van de lineaire deeltjesversneller (of accelerator) legt hij uit hoe
het toestel werkt .
M o n d e l a e r s : “ Eigenlijk kan men de
versneller vergelijken m et een soort
reuzenmicroscoop. Er is een natuurwet
die zegt dat je objecten slechts kan
waarnemen als je straling gebruikt met
een golflengte die ongeveer even groot
of (beter) kleiner is dan het object zelf.
Met een radar om vliegtuigen op te
sporen, m oet je b ijv o o rb e e ld n ie t
verwachten vogels te onderscheiden. De
golflengte van de radarstraling is veel te
groot daarvoor. Gezien de kleine golflengte van het licht, is deze straling in
de meeste gevallen zeer geschikt, zelfs
kleine objecten als microben kunnen nog
zichtbaar worden gemaakt onder de
lichtmicroscoop. Een atoom is echter
nog veel kleiner dan een microbe: de diameter bedraagt een honderdste van
een miljoenste van een centimeter en de

van de v e rs n e lle r
gebruikt w o rd t om
de elektronen de nodige snelheid en energie te geven voor
de botsing m et de
tre fp la a t. Hiervoor
w o rd t gebruik gem aakt van e le k trische velden en
dingen als ‘draaggolven’, maar de precieze werking zal ik u
besparen. Wel belangrijk is dat het hier
om een lineaire versneller gaat, waarbij
de elektronen een
rechte weg afleggen.
K ra c h tig e r d e e ltjesversnellers, zoals
die van het CERN,
zijn cirkelvormig gebouwd, z o d a t het
d e e ltje (e le k tro n ,
p ro ton...) verschillende to e rtje s kan

maken en steeds meer aan energie
winnen voor het met een snelheid van
meer dan 99 % van de lichtsnelheid (300
000 km /s) op het studieobject of de
trefplaat wordt losgelaten. Overigens is
de hele installatie steeds luchtledig
gezogen, zodat de deeltjes onderweg
niet met de luchtmoleculen in botsing
kunnen komen. De energie van de
versnelde elektronen wordt uitgedrukt
in elektronvolt (eV), dit is eenvoudig de
beweginsenergie die een elektron krijgt
als het een spanningsverschil van één
volt moet overbruggen (van een negatieve naar een positieve pool).
We v e rla te n de co n tro le k a m e r die
volledig aan het stereotiepe beeld ervan
voldoet en we lopen een paar gangen
door to t we in een grote lange hal komen
waar m et w itte b e to n b lo kke n een
behuizing is gebouwd die de deeltjesversnellers moet herbergen, of liever
één van de twee, want aan de tweede
zijn
h e rs te llin g s w e rk e n
bezig.
M o n d e l a e r s : “ Het is de bedoeling dat
we deze versneller helemaal opknappen
en dan omkeren. We kunnen ze dan aan

de andere vastkoppelen zodat de lengte
verdubbelt, en we hogere energieën
kunnen opwekken.”
We hebben geluk dat we de versnellers
z e lf kunnen b e zic h tig e n , w ant het
gebeurt niet zo vaak dat ze buiten
werking zijn. Als dat wel het geval is,
w ordt alles vanuit de controlekam er
bediend, geregeld en gemeten. Nu is er
alleen het m onotone geluid van de
vacuümpompen die de hele opstelling
luchtledig moeten houden.
M o n d e l a e r s : “ Hier worden de

In de geneeskunde zijn energierijke
gammastralen ideaal om tumorcellen te
vernietigen, zonder dat men andere
w eefsels teveel beschadigt. Helaas
levert de versneller teveel straling om
dit ook in de praktijk te kunnen to e passen. Een uitzondering hierop vorm t
evenwel een nieuwe therapie voor de
behandeling van botkanker. Het aangetaste bot w ordt in het U.Z. uit de
patiënt verwijderd, naar hier gebracht en
bestraald (terwijl de patiënt onder narcose op de operatietafel blijft) en daarna
weer ingeplant. Deze methode wordt al

nodige marge onder blijft bestaat er niet
het minste gevaar voor radioactiviteit,
en dat is dan ook waar we bij dergelijke
voedselbestralingen steeds rekening
mee houden. Er bestaan overigens nu al
commerciële versnellers die bijna enkel
w orden g e b ru ik t v o o r v o e d s e lbestralingen. In Fleurus (België) staat er
bijvoorbeeld eentje voor o.a. bestraling
van kruiden.”
Tot slot vroeg ik ir. Mondelaers naar de
toekomstplannen van de vakgroep.
M o n d e l a e r s : “ Naast de aaneen-

e ig e n lijk e
e xp e rim e n te n
uitgevoerd. Vroeger werd hier ook
veel fundamenteel onderzoek naar
de m a te rie
gedaan, maar
tegenwoordig is men al zo diep in
het atoom binnengedrongen dat
men veel grotere en krachtiger
versnellers nodig heeft om nog iets
nieuws te ontdekken. Er zit hier wel
een vermaarde groep theoretici die
zich bezighouden met ingewikkelde
berekeningen waar bij wijze van
spreken de andere h e lft van de
vakgroep niets van verstaat, maar
die toch wel degelijk zin blijken te
hebben. De experimentatoren die
zich m et dat onderw erp willen
bezighouden trekken naar grotere
buitenlandse versnellers, zoals in
Hamburg of Genève.”
Het onderzoek naar subatomaire
deeltjes blijkt echter maar een deel
van het hele verhaal te zijn. De
toepassingen van de d e e ltje s versnellers in de proeftuinstraa t zijn
talrijk en hebben hun weerslag op de
meest verscheiden vakgebieden van de
exacte wetenschappen.
M on d e l a e r s : “ Door bestraling kunnen
wij een heleboel materialen andere en
voor de voorziene toepassing ook betere
eigenschappen geven. Dat doen we
bijvoorbeeld m et elektronische componenten en microchips, maar ook met
biomaterialen. Biomaterialen zijn materialen die in het menselijk lichaam
kunnen ingeplant worden zonder afgestoten te worden. Vaak kunnen zij niet
op de gebruikelijke manier gesteriliseerd
worden (door verhitting) en worden wij
gevraagd die door straling medisch
steriel te maken.
Een andere toepassing zijn poreuze gels
die verzadigd zijn met een geneesmiddel.
Bij inplanting in de patiënt w ordt het
geneesmiddel heël lokaal en geleidelijk
afgegeven. De porositeit en de snelheid
van afgifte kunnen we variëren door de
wijze van bestralen.

“nieuw is de bestraling ter sterilisatie van de oogbollen”

jbren met succes toegepast. De laatste
nieuwigheid is bestraling te r sterilisatie
van oogbollen. Omdat kunstoogbollen de
bewegingen van het andere oog niet
m eevolgen, is men o o g b o lle n van
overleden personen gaan gebruiken die
men met de oogspiertjes kan verbinden.
In de oogbol w o rd t een ku n sto o g
geplaatst. Natuurlijk kan men daar dan
niet meer mee zien, maar het ‘staat’ wel
veel beter dan een ‘starend’ kunstoog.”
Als mijn enthousiaste gids ook nog eens
over voedselbestralingen begint, en in
geuren en kleuren uitlegt dat er reeds
testen werden uitgevoerd op aardbeien,
garnalen en kruiden, vraag ik hem toch
of dat allemaal niet gevaarlijk voor de
gezondheid kan zijn.
M o n d e l a e r s : “ Vanaf een bepaalde
energie van de gammastralen en dus van
de versnelde elektronen (10 miljoen eV
of 10 MeV) kunnen stoffen door bestraling radioactieve eigenschappen
gaan vertonen. Zolang men daar met de

schakeling van de twee huidige versnellers to t één grote, willen we ons ook
toeleggen op de ontwikkeling van meer
hanteerbare X-stralingsbronnen, met een
breder spectrum aan golflengten. Deze
nieuwe bronnen moeten toelaten de
m aterie te bestuderen op een veel
ruim ere s tru c tu u r van kernen over
a tom en en m oleculen t o t k ris ta lstructuren. Met zo een stralingsbron
kunnen wij onder andere nu reeds de
verdeling van uranium in een natuurlijk
gesteente in beeld brengen.
Voor de rest willen we de vele to e passingen verder uitwerken en waar
mogelijk ook uitbreiden.”

DDW

P e d a g o g is c h e W e te n s c h a p p e n o n d e r d e
ra d io s c o o p

D

e eerste drie dagen van ‘ zoveel m o g e lijk p u b lice re n in zo
m aa r t
streek
een gerenommeerd mogelijke tijdschriften’.
visitatiecommissie neer Een geluid dat we al langer van studenten uit alle richtingen horen. Het is
in de Dunantlaan, thuis-front
altijd leuk dat ook eens van een extern
van alle pedagogen en psy- onderzoeksorgaan te horen.
chologen in spe. Bedoeling was Het was trouw ens in het algemeen
de richt ing Pedagogische opvallend dat die zaken waar studenten
Wetenschappen door te lichten. Wie wat meer wil weten
over het hoe en waarom van
een visitatiecommissie kan
daar-voor Schamper 365 raadplegen.
Op woensdag 3 m aart deelde de
voorzitter van de commissie de eerste
resultaten in een open zitting mee. De
man kreeg maar een half uur de tijd en
het is dus begrijpelijk dat w at hij te
vertellen had, nog zeer oppervlakkig was.
Hij begon zijn in hoog tem po afgehandeld verhaal met er de nadruk op te
leggen dat wat hij zou vertellen voorlopig
was. E nerzijds o m d a t er nog n ie t
vergeleken kon worden m et andere
universiteiten en anderzijds omdat het
voor de Pedagogische Wetenschappen
de eerste keer was dat ze de commissie
over de vloer kregen.

Daarna volgde een opsomming van alle
verschillende punten die bekeken werden
en een snelle quotatie. Er vielen overwegend voldoendes, die echter gedefinieerd werden als: “ Eigenlijk zijn er niet
echt problemen, maar het kan natuurlijk
altijd beter” . Dat dat een waarheid als
een koe is, wisten wij al langer.
Opvallend was vooral dat de commissie
ervoor pleit dat sommige proffen zie
meer moeten toeleggen op hun onderw ijskundige taak en m inder op het

over de verschillende jaren, er is een
gebrek aan personeel om stages goed
te begeleiden, er is niet voldoende
communicatie tussen de verschillende
vakgroepen, in de kandidaturen wordt
nog teveel de nadruk gelegd op letterlijk
reproduceren, er is geen aangepast
lokaal om de enorme groep uit de eerste
kandidatuur een plaatsje te
geven en de bibliotheek is niet
voldoende toegankelijk. Kregen
dan wel een grote onderscheiding: het monitoraat -de dienst
die v o o ra l e e rs te kanners
b e g e le id t en onder andere
proefexamens organiseert- en
de vernieuwde computerklas.
De commissie sloot af met de
opmerking dat hun algemene
indruk toch vooral is dat de
k w a lite it goed is en dat er,
zowel onder professoren, assistenten en studenten, voldoende
potentieel aanwezig is om de
onderwijsprogramma’s te herzien.
Het zal nog even duren voor het
uiteindelijke rapport klaar is. We
hopen dat daarin nog meer deta ils en co n cre te te k o rtk o mingen gemeld w orden. De
studenten zijn alvast van plan
hun steentje bij te dragen als
er verbeterd moet worden. Kon
dat voor onze examens ook
maar.

al langer over klagen ook duidelijk in het
voorlopige rapport naar voor kwamen.
De studiedruk is niet voldoende gespreid

F o c u s : C o lle c t ie v e K e r k u ittr e d in g
Op donderdag 4 maart organiseerde het vrijzinnig
genootschap ‘ t Zal Wel Gaan in samenwerking met de
J o n g - S o c i a l i s t e n ( J S - R U G ) een collectieve Kerkuittreding in de Blandijn. Op donderdag 11 maart deden ze
het nog eens dunnetjes over voor wie er de week ervoor
niet bij kon zijn. Bij het te r perse gaan van Schamper hadden
reeds 241 mensen een uittredings-formulier ingevuld. De
organisatoren spreken van een groot succes.

uitgetredene geen sacram enten meer kan ontvangen
(vormsel, huwelijk,...).
Met deze actie wilden de organisatoren aanklagen dat in
België de subsidiëring van de Rooms-Katholieke Kerk
berekend wordt op basis van het aantal inwoners, en niet
op basis van de keuze van de individuele burger, waarbij deze
zelf bepaalt naar welke levensbeschouwing zijn belastingsgeld gaat.

Uittreding uit de Katholieke Kerk houdt in dat men via
een bijkomende registratie in het doopregister vermeldt dat
je bent uitg e tre d e n . Eén van de gevolgen is dat de

Het u ittre d in g s fo rm u lie r is nog steeds on line te
downloaden: http://w w w .student.rug.ac.be/jsrug/

370

P o s tV a le n t a le
d e p r e s s ie s .
Het is woensdagmiddag, 17 februari. In
een broodjesrestaurant dat luistert naar
de naam ‘aquarium’ duwt een meisje het
laatste stuk van een broodje tonijn naar
binnen. Haar tafelgenoot houdt de lepel,
waarmee hij onophoudelijk soep naar zijn
mondstreek brengt, nauwlettend in het
oog. Het meisje kijkt op haar uurwerk en
vraagt, met nog halfvolle mond: “ Wat
heb jij dit jaar gedaan met Valentijn?”
De soep-eter plukt discreet een lauw
tonijnflintertje van zijn schouder. Zijn blik
rust even op het meisje, hij haalt al dieper
adem om iets te zeggen, maar hoort dat
ze zelf alweer begonnen is te praten.
-” lk heb eén anoniem kaartje gekregen
op Valentijn.”
Als enige reactie zwaait de jongeman
het ene been over het andere en laat
het schommelen. Hij voelt dat het bloed
naar zijn wangen trekt, maar eet zo nonchalant mogelijk verder.
-“ Al moet ik zeggen dat ik liever geen
kaartjes krijg dan eentje als dat van
maandag! Moet je zien, ik heb het
meegebracht!”
Een soeplepel b lijft in de lucht hangen,
vlak v o o r de open mond van een
roodaangelopen jongeling. Deze herpakt
zich snel en brengt een gemaakt lachje
uit.
- “ Kijk. Kijk wat iemand mij geschreven
heeft! Ongelooflijk cliché! Moetje horen:
Liefste Kaat, telkens je daar staat, slaat
mijn hartje sneller. Was ik maar wat feller; dan wist ik wel raad! Het lijken wel
kinderrijmpjes! En dan dat gruwelijke
kaartje met die roze roos op. O-ri-gi-neel!
ff

Hoewel zijn soepkom nu helemaal leeg
is, s lik t Kaats disgenoot nog a ltijd
onophoudelijk. Iemand heeft zopas een
emm er ijskoud w a te r over zijn rug
gegooid, hetgeen hem belet vrij te
ademen. Alsof dat nog niet genoeg was,
zegt Kaat met overdreven nadruk in haar
stem en een ironisch spotlachje om haar
lippen: “ Wie zou dat geschreven kunnen
hebben?”
Hij besluit wijselijk niet te antwoorden,
maar kijkt vol overgave naar buiten. Hier
en daar komt een onderdrukt gekreun
in opstand en uit zijn keelgat. In de
wazige nevels die thans zijn geest
uitmaken hoort hij zichzelf één -helaas

o n v e rs ta a n b a a r- z in n e tje zeggen,
waarna Kaat hem een w arm e, o n dubbelzinnige lach schenkt. Hij ziet haar
arrogante mondhoekjes smelten, hij
ademt reeds de geur van haar goedkoop
deodorant, voelt al haar iets te volle
armen rond zijn nek kronkelen...
In werkelijkheid kijkt ze een tweede maal
op haar uurwerk en vanuit de duize-

lingwekkende hoogte vertrouw t Kaat
hem toe:
-“ Ik moet gaan e-mailen. Misschien to t
nog eens.”
-“ Mij om het even,” antwoordt hij flink.

BARTC

R e c h t o p p a r t ic ip a t ie
Vele jongeren hebben hun geloof en vertrouwen in de politiek verloren. De
afkeer tegen alles wat met politiek vereenzelvigd kan worden is groot. Het is dan
ook niet verwonderlijk dat de politieke participatie van jongeren eerder beperkt
is.
Het is een fundamenteeel democratisch principe dat iedere stemgerechtigde
over de mogelijkheid beschikt om zijn stem uit te brengen. Indien politici het
vertrouwen met de bevolking en in de eerste plaats met de jongeren wensen te
herstellen, moeten ze duidelijke signalen geven om de politieke participatie van
jongeren een geloofwaardig en effectief gehalte te geven.
Het is te betreuren dat de ‘moeder der verkiezingen' midden in de examens
plaatsvindt. Hierdoor zijn vele (kot)studenten in de onmogelijkheid hun stem uit
te brengen, tenzij door volmacht.
Wie zal zich namelijk een lange treinreis naar huis kunnen permitteren als de
dag erna een zwaar examen volgt? Vele, dan niet de meeste studenten zullen op
13 juni 1999 voor de eerste keer een stem uitbrengen. Velen zullen dan voor een
eerste keer een ontgoocheling oplopen door niet te kunnen stemmen.
Studenten moeten over de mogelijkheid beschikken om hun stem uit te brengen
op de plaats waar ze studeren (en op kot zitten) voor de kieskring waarin zij
gedomicilieerd zijn. Concreet zouden bijvoorbeeld West-Vlaamse studenten in
Gent een stem kunnen uitbrengen voor een kieskring in West-Vlaanderen.
Studenten die van deze mogelijkheid wensen gebruik te maken, dienen zich
voor een vastgelegde datum te laten registreren. De doorbraak van het elektronisch
stemmen zou praktische problemen onmogelijk moeten maken.
Indien aan de voorgaande eis niet kan voldaan worden, eisen de Gentse
studenten dat op maandag 14 juni 1999 op de Vlaamse universiteiten geen
examens worden georganiseerd.
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1°LICENTIE POL&SOC (BESTUURSKUNDE)
PR-VERANTWOORDELIJKE CDS
Deze pagina staat open voor standpunten van individuele lezersfmax.700 a 800woorden);politieke
propaganda evenals anonieme schrijfsels worden naar de prullemand verwezen en de redactie behoudt
hoe dan ook het recht om een ingezonden tekst al dan niet et publiceren.
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L ezersg rieven

IA J , g een goed
id e e

H o m o fo b e d ecaan ?
Ik ben verbijsterd dat de heer Bart
Lelie nog niet weet dat tussen aud C en
D nooit maar dan ook nooit een patiënt
verdwaald is. Nochtans heeft de heer
Lelie reeds 7 jaar les in de Campus van
UZ. Mijn inziens kan hier van een
eenvoudige vergissing geen sprake zijn.
Zelfs een eerste kandidatuur student
m oet na een paar dagen toch door
hebben dat patiënten nooit tussen C en
D komen.
Aud KI 3 is evenmin toegangelijk voor
patiënten gezien een afzonderlijk ingang
voor studenten voorzien is. Dat dit feit
de heer Lelie onbekend is lijk t me
buitengewoon onwaarschijnlijk.
Zou de heer Lelie moedwillig aan
desinform atie doen? Is zijn houding
tekenend voor zijn politieke o p v a ttingen? Zijn die opvattingen wel tolerant? Ik heb mijn bedenkingen daarbij.
Volgens de heer Lelie “ kom t aan
elkeen de verzorging die hem toekomt,
zij het nu een vluchteling, krimineel,
homo- of transsekueel” en “ elke mens
kan hierover een eigen mening hebben” .
Het op een rijtje plaatsen van criminelen
en de andere categorieën is tekenend
voor de onderliggende filosofie van de
heer Lelie. Is hij ook van mening dat
“ zero tolerance” het beste is dat al de
bovengenoemde categorieën toekomt?
Dat ieder een eigen mening over elke
categorie kan hebben is juist. Het is

S

hartbrekend hoe de heer Lelie een lans
voor de vrije meningsuiting breekt, maar
dat bepaalde mensen met een intolera n te houding in de naam van de
F a c u lte it Geneeskunde spreken is
onduldbaar. V ooral als zij de vrije
meninguiting van anderen willen ko rtwieken. Zien wij hier een exponent van
het extremistische gedachtengoed dat
onze maatschappij binnensluipt onder
het mom van goede patiëntenzorg? “ Wij
zijn er wel degelijk om te oordelen” wie
al dan niet een extremistisch gedachtengoed nastreeft en we zijn hier om hen
te veroordelen. Bruine champignons
moet men met het fungicide effect van
tolerantie bestrijden.
Betreffende het jammerlijke fe it dat
ju ist VeGe voor dit probleem gesteld
werd, kan ik de mening van de heer Lelie
enkel beamen. Het is inderdaad jammer
dat de affiches die het debat tussen een
Vlaams Blok kopstuk en Staatssecretaris
voor O ntw ikkelingssam enw erking R.
Moreels aankondigden niet op een “ njet”
van de heer Lelie stuitten. Misschien
gelden de wetten van “ zero tolerance”
niet voor het eigen volk.
Hoogachtend,
Sa n
St

uden t
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Ik ga volledig akkoord met de eis om
de scheiding tussen kandidaturen en
licenties niet zo strak te trekken. De
m ogelijkheden van het IAJ en het
combineren zijn de enige menselijke
kanten aan het s trik te universiteitssysteem van België. Waarom leert men
niet uit de Europese contacten die het
Erasmusprogramma mogelijk maakt?
Als ik de kans had ergens mijn
bedenkingen en evaluatie van mijn
Erasmus-ervaring aan de universiteit of
een of ander departement van onderwijs
kenbaar te maken, zou ik zeker vermelden dat in Duitsland, dat toch verondersteld wordt kwaliteit te leveren (vraag
maar aan de Amerikanen), de universiteiten veel menselijker werken, omdat
er ruimte is voor het persoonlijk ritme
van de student. Iedereen neemt per semester zoveel hooi op zijn vork als hij
denkt aan te kunnen. Slaagt hij voor een
vak niet, dan kan hij dat zonder problemen het volgende sem ester o f het
daaropvolgende opnieuw volgen, zonder
al de rest, waarvoor hij geslaagd was,
opnieuw te moeten doen. Akkoord, bij
ons b e s ta a t wel h e t p rin cip e van
vrijstellingen boven de twaalf, maar door
het vaste jaarpakket zijn al veel drama’s
ontstaan door een ontbreken half puntje.
Van een strikter universiteitssysteem
dan het Belgische heb ik nog niet
gehoord.
Bea V
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Guru G e e rt

een overtuigd volgeling van Guru Geert
chaam teloos! Ik heb er geen
geworden.
andere woorden voor. In zijn
DigiTaal-artikel uit Schamper 369
Guru Geert heeft tijdens het voorbije
spreekt de genaamde M a K zich met
millennium vele beroemde volgelingen
misprijzen uit over de persoonscultus die
G e e r t V e r n a e v e rond z ic h z e lf
opbouwt op zijn eigen homepage. De
a u te u r v e rw ijt de belaagde Geert
V ernaeve zich te bezondigen aan
kwakzalverij en zich te gedragen ‘alsof
hij een volleerde guru is’.

DIGITAAL

MaK g e b ru ik t de te rm du id e lijk
smalend, doch hij beseft niet hoe waar
zijn woorden zijn. G eert Vernaeve
g e d ra a g t zich n ie t alleen als een
volleerde guru, hij is er ook één. Ik was
ze lf verbaasd toen ik enkele jaren
geleden als bij toeval het bewijs daarvan
in handen kreeg, maar sindsdien ben ik

Beste,

gehad, maar de beroemdste zijn nog
steeds T h e B ea t l e s . Het bewijs vindt
u te ru g op onze w e b site ( h t t p : / /
www.schamper.rug.ac.be/
scham per370/), waar u twee fo to ’s
terugvindt van The Beatles samen met
hun Guru Geert. De eerste fo to is de
beruchte cover van het album Sgt. Pep-

p e r’s Lonely Hearts Club Band (1967),
iedereen welbekend. En wie zien we
tussen het publiek, op de laatste rij?
Inderdaad, Guru Geert!
Maar er is meer! The Beatles verbleven in het voorjaar van 1 968 enkele
weken in Rishikesh in India, bij hun
spirituele leider. En inderdaad, to t nu toe
ongepubliceerd gebleven fotomateriaal
bewijst dat hun grote voorbeeld niet de
Maharishi was, maar wel Guru Geert!
Aanschouw de foto nu op de Schamperwebsite! Who needs more proof?
Het einde der tijden is nabij, maar
bekeert u, en Guru Geert zal u feilloos
doorheen de milleniumbug leiden!
MDG

E e n h o m e p a g e s u c k t n ie t!
A a n k la c h t te g e n de a a n k la c h t van M aK

H

et zat er weer dik tegen
nageslacht aanwezig willen blijven op
op
de
laatste
het Net, gaan voor the real thing: een
redactievergadering.
aller-eigenste personal homepage\
Ditmaal was de oorzaak van de
Een eigen homepage opstarten is
bedrijfsoorlog het DigiTaalkattenpis: op 5 minuten kan iedere
artikel uit de vorige Schamper.
RUG-student zijn eerste cyberDaarin ontstak de genaamde
woordjes wereldkundig maken op
MaK in een ware tirade tegen
een unieke, eigen webstek. Lees er
de personal homepage. Moedialles over op http://www.rug.ac.be/
ge mensen, die het aandurven
a rc /ra p p o rte n / o f op h t t p : / /
zich urenlang suf te zoeken
www.scham per.rug.ac.be/
naar een sprankeltje inhoud om
schamper346/346-internetwereldkundig te maken, worden
webpagina.html. Dat het niet moeilijk
door MaK genadeloos afge-brois, bewijst volgende, willekeurig van
ken, worden ‘clowns’ genoemd
het Net geplukte studentenwebsite:
en ‘narcisten’, wijl hun websites
h ttp://w w w .zeuswpi. org/~s te ven/.
verweten wordt ‘eenheidsNeen, wij hebben geen steekpenworst’ en ‘inhoudsloos’ te zijn.
Welnu, dergelijke aanval op de
eerste tekenen van integratie in de
cyberwereld vind ik co n tra pro ductief, reactionair en laag-bij-degronds. MaK is blijkbaar vergeten (of
erger: hij heeft het nooit geweten)
dat het In te rn e t geen passief
massamedium is, waarbij iedereen
braaf moet slikken wat een elite hen
in de stro t duwt (ja, ik heb mijn
Marcuse goed gelezen), maar
integendeel een interactief medium
is, waar iedere gebruiker zoveel
mogelijk zelf moet bijdragen aan de
informatie- en communicatieflow.
Tussen haakjes: als u de vorige zin
zonder herbeginnen begrepen hebt,
bent u een genie.
Maar ter zake! We hadden het
erover dat iedere Internetgebruiker
zijn eigen steentje moet bijdragen
aan het cyber-gebeuren. Wie enkel
wil surfen, is geen haar beter dan wie
urenlang voor de televisie zit te
zappen. Interactiviteit, dames en
heren, interactiviteit is het toverwoord naar een vredevollere toekomst! Sommigen dragen hun steentje bij aan het wereldwijde inform a tie n e tw e rk door intelligente
opmerkingen te posten op nieuwsgroepen, anderen leveren een
onmisbare bijdrage door de pias uit
te hangen op de chat-kanalen van
IRC. Maar zij die ook voor het

DIGITAAL
ningen gekregen om op slinkse wijze
reclame te maken voor deze of gene
persoon en/of de vereniging waarvan hij/zij voorzitter is.
Uw eerste probeerseltje is natuurlijk niet zo flashy als, ik zeg maar
wat, http://w w w .apple.com / (en
neen, dit is geen poging om ongemerkt reclame te maken voor het
favoriete computermerk van Schamper). Maar w at zou dat? Ook
Rubens is begonnen m et wat
krabbels op een bierviltje! MaK heeft
gelijk wanneer hij beweert dat vele
homepagina’s in essentie op elkaar
lijken. Maar dat is nu net eigen aan
ieder leerproces! Als experimenteel
psycholoog zou MaK dat toch
moeten weten: het begint met
im itatiedrang, maar gaandeweg
ontwikkelt zich een eigen stijl, een
eigen concept, en tenslotte ook een
eigen inhoud.
Wij kunnen toch moeilijk verlangen dat een eerstekannertje meteen
een schitterende eindverhandeling
klaar heeft om on line te zetten! De
fout ligt bij de ervaren doch gezapig
geworden cyber-ancien: hij is verge-

ten dat hij zelf ooit een newbie was.
Wie geduld zaait, zal inhoud oogsten!
Gun de beginner gewoon enkele
jaren tijd.
Op een bepaald moment zal hij de
obligate links naar de homepagina
van vriendjes en vriendinnetjes beu
worden, en beseffen dat hij het net
ook kan gebruiken voor aankondigingen en p ro je c tin fo rm a tie ;
daarnet nog stootten wij op h ttp ://
studwww.rug.ac.be/~ldierick/, een
mooi voorbeeld van een nuttige
bijdrage aan informatieverspreiding.
In een volgende stap beseft de
enthousiaste homepagebouwer dat
hij (of zij) evengoed de altruïst kan
uithangen, en zijn medestudentjes
op het goede pad kan helpen. Neem
nu h ttp ://s tu d w w w .ru g .a c .b e /
~hgroenvy/; kan het nog medemenselijker?
Natuurlijk kan dat! Neem nu Koen
Van Vaeren, die op zijn homepagina h ttp ://s tudwww. rug. ac.be/
~kvvaeren/page5.htm ! een lijst
h e e ft sam engebracht van alle
homepagina’s van studenten aan de
RUG, dagelijks ge-updateted (of hoe
moeten we dat ook weer schrijven
in de nieuwe spelling?) Wat meer is,
op deze lijst kan u zeJf commentaar
leveren op iedere homepagina die u
bezoekt. Welk een schitterende kans
om medesurfers de weg te wijzen
naar de meest interessante webstekken!Naar het einde van zijn
acade-mische carrière toe heeft een
student dan eindelijk een site uitgebouwd waar de gemiddelde werknemer van Microsoft (neen, die URL
krijgt u niet van mij!) nog een puntje
aan kan zuigen. Of vindt MaK dat een
creatie als Architects in cyberspace
( http://studwww.rug.ac.be/
~jvervoor/) inhoudsloze eenheidsworst is? Maar zou deze parel ooit
bestaan hebben, als haar creator niet
eerst had zitten klooien met bewegende brievenbusjes en links naar de
homepages van vriendjes en vrienMDG
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C a k e o p g r o o tm o e d e r s w ijz e

ij het woord ‘cake’ denken (de groep, niet het gebak) wordt bereid
wij
steevast
aan met gitaar, zang, bas, drum en trompet.
g r o o t m o e d e r en haar Dit laatste bestanddeel geeft Cake net
dat ietsje meer dat andere groepen en
zondagse wafelenbak. De geur
gebakjes niet hebben.
van het aangebrand deeg
stroomt ons reukcentrum weer
In het jaar van het brood, bij de gewone
binnen, nu de gedachte aan sterveling bekend als het jaar 1996,
gr oo tm oe zali ger en haar bracht Cake hun tweede creatie Fashonvreetbare wafels ons uit ion Nugget uit. Het geheel was niet te
onze zoektocht naar alweer een vreten, maar bracht, eenmaal in onze
Amerikaans bandje houdt. CD-speler geplaatst, enkele prachtige
Grootmoeders cake was wel te nummers voort. Zo maakt de ‘coureur’
vr et e n , maar dat kan ook uit The distance nog steeds rondjes in
ons hoofd en heeft Dr. Lacan postgelegen hebben aan bakker mortem gediagnosticeerd dat het einde
Theo, alwaar grootmoe stee- nog niet in zicht is. Maar wij zullen het
vast haar patisserie ging halen.
Maar we wijken af.
overleven, / will survive.
C a k e is niet alleen een luchtig, zacht

gebak, voornamelijk bereid uit bloem,
melk en eieren, maar ook een niet
onaardig Amerikaans bandje dat alweer
op het punt staat zijn derde album op
het hongerige publiek los te laten. Cake

I

Gezeten op onze Italian leather sofa
overdenken wij waarom Frank Sinatra zo
vroeg van ons heenging en of wij nog
andere songtitels in onze te k s t verwerken kunnen. Blijkbaar niet. Maar laat
dat er ons niet van weerhouden om u er

Dolenthousiast over de komst van Cake
surften wij alvast naar hun website om
hen alle lof betreffende de nieuwe single Sheep go to heaven toe te zwaaien.
Helaas lazen wij daar het bedroevende
nieuws dat de Europese tour uitgesteld
zou zijn. Officiële bevestiging hebben wij
nog niet ontvangen, maar we wachten
af met een bang hart. Komt Cake of niet?
Perhaps, perhaps, perhaps.

Cake - Vooruit Gent - vrijdag
19/03 - tel: 09/220 47 40

H e t O o s t-V la a m s R o c k c o n c o u r s

n Schamper, nog steeds het dan ook van weinig respect van uw kant
onvolprezen lijfblad van g e tuigen, m o ch t u besluiten om u
menig student annex nitwit zaterdag met andere dingen bezig te
tweede klas (eerste klas nit- houden.
wits schrij-ven voor Schamper),
363 kon u alles (op enige deeicenOjK zoo ik VB t c k s t
VJ£L £005 wtu-ÊM Kewoew
tails na) lezen over het nieuwe
\ifik)
£% te wfyv
S rO T S
-• Oost-Vlaamse Rockconcours.
De eeuwige twijfelaar die u
Bec.1
wfer
onge-twijfeld bent, vroeg u zich
v/ute vfc&iï aas
QPTRSfiEU^ Hé'
af hoe het nu stond met dit
rock-concours. Wel, uw slapeloze nachten zijn voorbij:
zaterdag 27 maart vindt de finale plaats. En als deze enigszins lijkt op Robot wars -The
finale, dan zullen de vonken er
van af vliegen.
Via de preselecties in verschillende
Oost-Vlaamse jeugdhuizen hebben zich
uiteindelijk de volgende groepen weten
te profileren: G l o i n , C h a o s , t h e

S m a l l t i m e h o od s, W r o n g in t h e
G a r r e t , D e n h am , Black Snow, T he
Difference, ‘Kauntefit, Citystripp e r e n F r o g g y , Ongetwijfeld een bende

van talent bulkende jongelui die zaterdag
meer dan hun beste beentje voor zullen
zetten, en dat speciaal voor u. Het zou

18

op te wijzen dat Cake wel degelijk goede
muziek maakt en dat het slechts een
kwestie van tijd mag zijn vooraleer ook
u ze aan uw borst drukt. Muzikale crossover is algemeen goed geworden binnen
het muzieklandschap, maar de ultieme
mix tussen zwarte humor en melancholie? Velen zijn geroepen, maar
weinigen zijn uitverkoren.

Geen excuses dus, op zaterdag 27
maart begeeft u zich richting V o o r u i t
en wel om 18 uur en geen minuut later.
U zal elke groep gedurende de vijfenveertig minuten, die hen toegewezen zijn
om hun ding te doen, lu id ru c h tig
aanmoedigen. Het professioneel a fkraken van de groepen is voorbehouden
aan gefrustreerde perscritici, dus u
houdt uw kritiek voor u of u wordt journalist bij Humo et les autres.

370

Uw mama, papa en / of grote broer
mogen u pas ophalen na 5 uur omdat
dan pas de fu if, die na het laatste
optre d e n b e g in t, ten einde is. Een
professionele ju ry zal zich om 1u30
terugtrekken om zich lazarus te drinken,
kortstondige affaires te beginnen, de
blauwdruk van een nieuwe politieke partij
uit te schrijven en, als er tijd voor is, te
beraadslagen over de winnaars. Dit alles
zal op de fuif bekend gemaakt worden,
waardoor de winnaars het op een zuipen
zullen zetten om hun overwinning te
vieren en de verliezers hun verdriet
verdrinken kunnen in liters alcohol.
Uw dienaar zal er e ch te r naar alle
waarschijnlijkheid niet bij kunnen zijn
wegens andere verplichtingen. Dat mag
voor u echter geen excuus zijn om niet
op te dagen. Onze mannetjes hebben
gezworen een oogje in het zeil te houden
en p e rs o o n lijk alle afw e zig e n een
bezoekje te komen brengen. Geloof ons
maar op ons woord als wij zeggen dat
zij een heel nieuwe dimensie geven aan
het begrip ongewenst.
J .

B

Oost-Vlaams Rockconcours
Vooruit - zaterdag 27/03

-

A p o c a ly p s e N o w ?

D

V rien d in in C om a door D ouglas C oupland

e Canadees Douglas
Coupland is een begrip
in de hedendaagse Angelsaksische literatuur. In
debuteerde hij met Generatie
X. Het boek werd een wereldwijde bestseller en Generation
X een term die verwees naar
de jeugd die lak heeft aan de
consumptiemaatschappij en de
toekomst niet langer rooskleurig inziet. Later bracht
Coupland nog de romans De
Shampoo Planeet, Leven na
God, Microslaven en Polaroids
uit. In 1 9 9 8 lag te n s lo tt e
Vriendin in coma
in de winkels.
De titel komt van het
liedje G irlfrie n d in a
Coma van de B ritse
groep T h e S m i t h s .
Toch is dit geen biografie of zo over de
zanger, alias klager
e e rste klasse M o r rissey. Neen, in deze
fic tie ro m a n p o r tr e tte e rt de auteur een
groep jongeren uit Vancouver. Het verhaal
begint met een epiloog,
w aarin Jared w o rd t
g e ïn tro d u c e e rd . Hij
vertelt in een grappige,
iets of wat tongue-incheek s tijl dat hij in
1979 dé sportman van zijn ‘highschool’
was en populair bij de meisjes. Tot hij
p lots leukemie bleek te hebben en
uiteindelijk stierf. Nu is hij een geest die
ronddoolt in de lege ruimtes van het
einde der tijden. Jared deelt ook mee dat
de rest van het boek over zijn beste
school-vrienden Richard, Karen, Pam,
Hamilton, Wendy en Linus gaat.
Na de epiloog neem t e erst Richard
Doorland het woord. Zijn verhaal begint
ook op het einde van de jaren zeventig,
maar zijn vertelstijl is anders dan die van
Jared. Zijn stem lijkt meer verbitterd. Het
verhaal begint bij een ski-uitstapje met
zijn vriendinnetje Karen. Alles lijkt pico
bello in orde te zijn, to t Karen over haar
gruwelijke visioenen v e rte lt. De to e kom st zal er donker uitzien en haar
vrienden zullen ‘losers’ worden, aldus
Karen. Richard b e s te e d t er w einig
aandacht aan, to t Karen die avond te

veel drinkt en het bewustzijn verliest. Ze
wordt naar het ziekenhuis gebracht en
daar constateren ze dat Karen in een
diepe coma is, waaruit ze wellicht nooit
1991
meer zal ontwaken. De vijf vrienden gaan
gewoon door met hun leven en behalve
Richard vergeten ze haar allemaal een
beetje.
Voor buitenstaanders lijken ze misschien
succesvol en gelukkig, maar vanbinnen
ontbreekt er bij allen iets. Richard maakt
van zijn comateuze jeugdvriendin Karen
de ideale vrouw en verdrinkt zijn verdriet,
Pan en Ham ilton zijn verslaafd aan
heroïne, Wendy is workaholic en Linus
trekt Amerika rond op zoek naar zichzelf
en belandt uiteindelijk in Las Vegas.

Jaren nadat Karen bewusteloos viel,
wordt ze toch plots weer wakker. Wonder boven w onder m oet ze am per
herstellen/Het is dan 1997 en met een
onthutste blik kijkt ze naar de wereld
bijna twintig jaar later. Wat ze ziet is niet
zo aangenaam. Haar visioenen lijken op
een manier uitgekomen. Iedereen werkt
te hard en loopt doelloos rond, er heerst
geen groepssfeer meer, media willen
overal het onderste uit de kan halen,
enzovoort. Na een tijdje ziet ze zelfs
opnieuw dingen en kan ze voorspellen
dat de wereld op 28 december 1997 zal
vergaan. En inderdaad, op die dag vallen
alle mensen in slaap en sterven, steden
branden af, vulkanen barsten uit enzovoort. De natuur neemt de aarde weer
van de mensen over. Enkel de oude kliek
vrienden blijft over. Toch lijken zij niet
echt onder de indruk van deze chaotische veranderingen. Integendeel, ze
blijven gewoon naar de video kijken als
voorheen. Kortom ‘Same as it ever was’,

dixit T h e T a l k i n g Heads. Tot Jared,
de geest, opduikt en niet enkel wonderen
verricht, hij laat Karen bijvoorbeeld weer
lopen, maar ook voor inzicht zorgt.
C o u p l a n d w o rd t nu pas echt m oralistisch. Zijn laatste boodschap is: ‘Stel
vragen, nee, schreeuw vragen, zo hard
mogelijk - op je knieën voor de automatische deuren bij Safeway, eis dat
andere mensen vragen stellen, samen
met jullie - terwijl je oude schoolboeken
opvreet en de woorden uitspuugt op de
tro tto irs in het centrum - voor Planet
Hollywood, voor de effectenbeurs en
voor de Gap’ (p. 382)
Nu iedereen de mond vol heeft van het
fin-de-siècle gevoel is Vriendin in Coma
lezen een boeiende, maar
soms ook deprimerende
ervaring. Je staat erdoor
stil bij wat er de laatste
jaren allemaal fout liep in
de wereld en hoe de toek o m s t er zou m oeten
uitzien. Het boek laat vaak
een bittere nasmaak achter. Toch is alles m eeslepend geschreven en
slaagt de auteur er in een
overvloed aan details en
ideeën weer te geven.
Kortom: ‘End of the century, it ’s nothing special?’
Het werk is ook een aanrader omdat Coupland er
moeiteloos er slaagt van
een gezellig ‘voorstadsverhaal’ over te stappen
naar Science fiction en te
eindigen op een spirituele noot. Ook
worden verschillende decennia sprekend
geportretteerd, zij het alleen al in de
popreferenties. Van David Bowie, Blondie
en The Cure to t Nirvana en Oasis: ze
passeren allemaal de revue. Vriendin in
Coma kan je daarom niet alleen lezen
om dat het een so o rt postm oderne
ideeënroman alias mora-listisch verhaal
is. Op een ander niveau kunnen ook de
verwijzingen naar heden-daagse cultuur
het boek a a n tre kke lijk maken. Een
o v e rz ic h t van d e rtig ja a r m u zie kge sch ie d e n is, een to u r a c h te r-d e
schermen bij de X-files o f een filo sofischere uiteenzetting over presteren
vandaag de dag. U kiest het maar....

Douglas Coupland, V r i e n d i n i n
Coma (vertaling van G i r l f r i e n d i n
a C o m a ), Rainbow Pocketboeken -

Meulenhoff Amsterdam, 1998, 396
pp.
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DE LIEFDE V O O R DE DRIE MANEN.

einig mensen weten SCHAMPER: W a a r o v e r g a a t h e t ?
h e t, maar op de A n t h o n e s : (fijntjes) “ Weet u dat niet?
hoogste verdieping van ‘De Liefde voor de drie Manen’ speelt
af in de toekomst, in een ruimtestudentenhuis ‘De Brug’zich
ontstation. In een maatschappij waar alles
wikkelt zich nu en dan een
in regels is v a s tg e le g d , w o rd t de
nieuwe toneelproductie. Het hoofdrolspeler verliefd. Onbereikbaar,
nieuwste resultaat heet ‘De onvoorzien en dus verboden.”
liefde voor de drie manen’,
gespeeld door gezelschap Fils SCHAMPER: Geen s o ci a l e s a t i r e
Féminist. Regisseur Timothy d u s.
Anthones was zo goed ons iets A n t h o n e s : “ Neen, eerder een parodie
op de vooruitgangsidee. Een kritiek op
wijzer te maken.
SCHAMPER: Was ‘de Liefde voor de drie
Manen’ oorspronkelijk een operettetekst
van de overigens onbeduidende Ita liaanse schrijver Carlo Gozzi?
A n t h o n e s : “ (verbaasd) Inderdaad.”

SCHAMPER: H e e f t A rn e S i er en s,
b e k e n d v a n o n d e r m e e r ‘ Mi j n
Bl a c k i e ’ , d e z e t e k s t l a t e r b e w e r k t
t o t één van zijn v r o e g s t e s t u k ken?
A n t h o n e s : “Alweer ju is t!”

h et W TK -bestel (W etenschappe lijk
Technologisch Kapitalisme), dat Etienne
Vermeersch in zijn essay ‘De ogen van
de panda’ haarfijn analyseert. Er is een
grens aan de groei. In dit stuk eindigt de
vooruitgang en de ‘verlossing’ komt er
door het overtreden van de regels.”

SCHAMPER: Dit k lin k t e e r d e r
z w a a r vcfor een k o m e d i e .
A n t h o n e s : “ Toch is het een erg speels

stuk, niet zelden grappig. Ook de regie
is in die zin opgevat: zonder al te veel

pretentie en overdreven serieux. Dit was
ook niet de bedoeling van Arne Sierens,
meen ik. Het eindigt trouwens met een
groot feest.”
SCHAMPER: G eef drie g o ed e
redens w a a r o m we naar ‘ de Lief de
v o o r de d rie M a n e n ’ z o u d e n
k o m e n ki j k e n .
A n t h o n e s : “ De humor van het stuk.

Het enthousiasme van de acteurs. En
uiteraard de schitterende regie.” (mysterieuze glimlach...)

‘De Liefde voor de drie Manen’
speelt in het Burgcentrum,
Burgstraat 24, op woensdag 24,
donderdag 25 en vrijdag 26
maart. Aanvang om 20 uur.

TENTOONSTELLING: TUINIEREN N A DE O O R LO G

I

De Vlaamse schilderkunst na 1945 is
n een b rie f aan Heer C lifford
moeilijk onder één noemer te plaatsen.
schreef de Franse schilder H e r n i
J e a n B r u s s e l m a n s is een van
M a t i s s e in 1948 dat voor een
schilders uit die tijd die vandaag nog
schilder langzaam en moeizaam werk
steeds grote bewondering oproept bij
onmisbaar is. Net zoals een tuin op niets
jonge kunstenaars. Toch is hij niet zoals
meer lijkt nadat hij een tijd niet werd
M a r c e l B r o o d h a e r s of René M a r omgespit, moet een kunstenaar harde
g r i t t e internationaal erkend. Zijn werken
labeur verrichten om succes te krijgen.
zijn plastischer en meer abstract dan die
Men moet elk seizoen eerst rooien en
van zijn voorgangers. Brusselmans was
ploegen. Zelfs een ‘gearriveerde’ kuneen p io n ie r die de w aarnem ingen
stenaar, die niet meer de behoefte voelt
herleidde to t geometrische motieven. In
om af en toe van de grond te raken, blijft
het voetspoor van zijn synthetische
uiteindelijk steeds in dezelfde kring lopen
a b s tra h e rin g volgden b ijv o o rb e e ld
en vervalt in herhalingen. Een toekomstig
A n t o i n e Mo r t i e r , G a st on B e r t r a n d
schilder moet steeds doordringen to t de
en A r m a n d V a n d e r l i n c k .
natuur, de dingen die zijn ontroering
verwekken, voor hij een rheesterwerk
kan maken.
Na de oorlog ontstond eveneens de
internationale CO B R A - be w e g in g. Hier
benadrukten schrijvers en schilders het
Deze ideeën van Matisse vormden de
archetypische teken. Op de expositie
basis voor de keuze van tite l voor de
vinden we Louis V a n L in t als vertetentoonstelling Tuinieren na de oorlog genwoordiger van de beweging.
deel 7 1945-1970, die momenteel in de
W itte Zaal loopt. Er hangen 26 doeken
van bekende en minder bekende schilIn de jaren vijftig was er een golf van
ders. De werken komen allemaal uit
abstracte kunst. Jo D e l a h a u t , Guy
privé-collecties. Dit is positief want zo
V a n d e r b r a n d e n en A m é d é e C o r t i e r
kunnen bezoekers eens onbekende
werkten in geometrisch abstract met
werken zien van kunstenaars die ook in
veel gekleurde vlakken. Anderen zoals
de ‘gewone’ musea aan bod komen.
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Ro g er Raveel, M a u ri c e W y c k a e r t

en B r a m B o g a r t maakten lyrischabstracte schilderijen en vervormden
elementen uit de natuur in hun werken.
Tot in de sixties was er een spanning
tussen figuratieve en abstracte kunst.
Vandaag is deze tegenstelling niet langer
relevant. Pop A r t , N o u v e a u R e a l i s me etc. ontstonden en de discussies
werden minder deftig. Het contrast van
weleer merkje echter nog goed op deze
expositie. Er hangen verder ook (vaak
heel kleurrijke) werken van A n d r é
Buellens, Raoul De Keyzer, E ugène
L e ro y , M a rc e l M e n d e ls o n , Eng e l b e r t V a n A n d e r l e c h t , Dan V a n
S e v e r e n e n J e f Verheyen.

H
P o s t e e r n e s t a a t of Z w a r t e
Zustersstraat 34, 9000 Gent. Tot
27 maart elke werkdag van 12h30
tot 18h00. Zaterdag van 14h00
tot 17h00. Maandag, zon- en
feestdagen gesloten. Voor meer
info 09/223 46 36.

FOTOGRAFIE

I

n de Vooruit valt er altijd wel
wat te beleven. Tot 4 april
1999 kan je in het café een
blik werpen op een f o t o tentoonstelling met de naam
“zo is ieder van ons het
brokstuk van een mens” van
Giannina Urmeneta-Ottiker en
Koen Meersman.
De fo to ’s zijn het resultaat van een
project dat eind 1 997 ontstond op basis van een tekst uit Plato’s symposium
en was eerst een theaterstuk dat nooit
voor een publiek werd gespeeld, maar
waarvan deze fo to ’s de enige souvenirs
zijn. De liefde is het grote onderwerp van
de tentoonstelling, maar ook de schepping van de mens, de toorn van de góden
en de oorsprong van onze nood aan
liefde. Het zijn grote, monumentale
afbeeldingen geworden die goed to t hun
recht komen in het ruime café van de
Vooruit. Ze hangen trouwens niet enkel
aan de muur maar liggen ook op de grond
of hangen vrij aan het plafond.
De fo to ’s zijn onscherp genomen en
to nen m eestal, naakte mensen die
beweging uitstralen, sommige zijn in
kleur, andere in zw art/w it. De lichamen
van de acteurs alias modellen zijn heel
normaal, helemaal niet perfect en geven
een vertrouw d gevoel. De vraag die
Phillipe V a n d e n w e g h e zich dan ook
stelde bij deze tentoonstelling is: wat
b lijft er over als de gewoonte zich tussen
twee mensen installeert? Vandenweghe
werd samen m et tw ee anderen u itgenodigd om hun visie op het thema van
de fo to ’s weer te geven. Vandenweghe
zorgde voor teksten, T h i e r r y V a n d e n bu s s c h e kwam met een aantal meubels
waarbij de vorm het belangrijkst is en
E m m a n u e l D e p o o r t e r leverde
computeranimatie die tussen droom en
realiteit valt.

FILM PLATEAU - WIIMIERSCHLAFER
neeuw
kan
heel
HÄXAN
romantisch zijn, maar

S

D

e horrorfilm wordt door
ook levensgevaarlijk,
het gros van de zichzelf
zoals we deze winter al genoe
to t filmcriticus uitge- gehoord hebben. Die comroepen dilettanten nog steeds
bi nat ie van r o m a n t ie k en
beschouwd als een uiting van gevaar samengebracht in een
morbide lusten en platvloers film z o r g t voor heel wat
entertainment. Het hoogtepunt spannende momenten.
van dit soort films is volgens In een klein bergdorpje gebeurt een autodeze dilettanten het al dan niet ongeluk dat het leven van heel w at
massaal afslachten van (sek- mensen overhoop haalt. Vooral dan het
sueel actieve) jongeren. Over leven van een m eisje d a t d o d e lijk
mogelijke sociale, maatschap- verwond raakt bij het ongeval. Haar
pelijke of morele waarden die vader wil haar wreken maar kan niet
deze films herbergen wordt in bewijzen dat er een andere auto bij het
ongeval betrokken was. Hij neemt dan
alle talen gezwegen.
zelf het recht in eigen handen en gaat
In vroegere tijden was het maken van
een horrorfilm niet de ‘safest way to end
a carreer’, integendeel. Menig begaafd
film m aker had op zijn palmares een
horrorfilm staan die gerust to t zijn
betere films gerekend kon worden. Of
hoe zou u anders Nosferatu van F. W .
M u r n a u omschrijven? Een leuk verhaaltje betreffende vampiers? Of schaart
u zich liever achter de kenners die de
film eerder beschrijven als ‘een koortsige
nachtmerrie’?
Haxan valt onder de categorie ‘oude
horrorfilm s die de genialiteit van de
regisseur onderschrijven’. Deze Deense
( ja, Denemarken had ooit een bloeiende
filmindustrie; zij het in het pre-Hollyw ood-tijdperk) film van 1921 is een
klassieker binnen zijn genre. T ot op
heden was deze film enkel te vinden in
obscure videotheken of te bekijken in
culturele centra met muzikale begeleidng
van avant-garde-groepen als A rt zoyd.
De prijs was dan ook navenant.

Haxan is opgevat als een semi-documentaire over hekserij doorheen de
eeuwen. Als documentaire is de film niet
veel waard, maar als surreëel meesterwerkje heeft de film zijn merites meer
dan verdiend. Laat u voor één keer niet
afschrikken door het stigma ‘horrorfilm’.
U h e e ft zo al genoeg klassebakken
gemist zonder ook deze te missen.

op zoek naar de dader. De dader is een
man met geheugenverlies die de wagen
gesto le n had bij het huis van zijn
toekomstige vriendin. Zo raken alle personages in een gevaarlijk web v e rstrengeld zonder er zelf enig besef van
te hebben. Als de gestolen wagen van
onder de sneeuw te voorschijn komt,
volgt snel een ontknoping.
En het is spannend! Een verademing na
al die zogenaamd spannende film s
waarbij je na maximum een halfuur de
afloop kan voorspellen. Van bij de
b e g in g e n e rie k w o rd t de spanning
opgebouwd. Het deuntje (dat me o zo
bekend voorkomt!) wordt de hele tijd
herhaald en zorgt zo voor “ auditieve”
spanning. De film zou niet de helft zo
spannend zijn zonder dit deuntje dat (ik
heb het even gecontroleerd) het ritme
van je hart vo lg t. Ook wanneer het
ro m a n tisch w o rd t, krijg e n we een
d e u n tje (ook b e kend). Deze tw ee
“ deuntjes” zijn de enige die we horen.
Origineel dus in d it tijdperk waar de
soundtracks welig tieren zonder echt nut
te hebben bij de film.
Het verhaal is eenvoudig, de beelden
spectaculair, de interieurs warm en de
sneeuw wit. T o m T y k w e r , de jonge
Duitse regisseur, maakte “ ne goeie film” .
Binnenkort komt ook zijn volgende film
“ Lola rennt” in de Belgische zalen. Dit
keer een actiekomedie en beslist iets om
naar uit te kijken. Hiep, hiep, hoera voor
de Duitse film!
Maar

WlTCHFINDER GENERAL

Deze tentoonstelling kan je
nog tot 4 april 1999 bekijken
in het café van de Vooruit in
Gent

JB

Höxan - Film Plateau - woensdag
24/03

15 MAART 1999

t j e

regie door Tom Tykwer, acteurs:
Floriane Daniel, Ulrich Matthes,
Marie-Lou Seilern; speelt in
Sphinx
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STANLEY KUBRICK IN M EM O RIAM

Z

on dagavond 7 m aar t zondagnamiddag-entertainment uit. Het
bereikte ons al zappend waren dan ook spannende zondagen
de droeve tijding van zonder draken als Zondag Josdag op het
VTM bestond toen trouwens
Stanley Kubricks overlijden. scherm.
Op
nog niet eens, behalve dan misschien in
zeventigjarige leeftijd overleed het hoofd van een enkel commercieel
deze van origine Amerikaanse ingestelde minkukel.
regisseur in zijn huis nabij
Londen. De filmwereld verloor Lolita werd -en ik wik mijn woordeneen van zijn monumenten an- eveneens onder handen genomen door
Stanley Kubrick. V l a d i m i r N a b o k o v s
nex genieën.
Stanley

K u b r i c k werd op 26 juli

geboren in de Bronx (New York City). Als
tiener was hij onder meer gepassioneerd
door fo to g ra fie en schaak. Toen hij
vanwege zijn ‘lage’ gemiddelde niet
toegelaten werd aan de universiteit,
begon hij als fotograaf te werken voor
het magazine Look. Op drieëntwintig-

jarige leeftijd maakte hij zijn eerste film
Day o f the fight. De smaak te pakken
gekregen, nam hij ontslag als fotograaf
en w ierp hij zich fu ll-tim e op h et
filmgebeuren. Een verstandig besluit, me
dunkt.
Tot Kubricks bekendere werken behoren
Spartacus, waarin de slaaf Spartacus de
beruchte slavenopstand tegen het
Romeins keizerrijk in goede banen tracht
te leiden. De film mag geen onbekende
zijn vo o r eenieder die zijn / haar
plechtige communie, bar m itzvah of
ander cultureel bepaalde rite de passage
in die spannende jaren tachtig onderging.
Ons aller openbare omroep, die toen nog
onder de naam BRT opereerde, zond
deze film immers met de regelmaat van
de klok in de vorm van verantwoord

roman over de onmogelijke liefde tussen
een volwassen man en een pubermeisje
is nu nog een hot item, u kan zich wel
inbeelden w at het in 1962 tew eeg
bracht. Dr. Strangelove or how I learned
to stop worrying and love the bomb werd
recent nog door Film Plateau vertoond
evenals The shining (gebaseerd op
S te ph en Kings gelijknamige roman) en

Full Metal Jacket (één van de betere
Vietnam-films).
T o t Kubricks m eest bekende film s
behoren A Clockwork orange uit 1971
en 2001: A Space Odyssee. A clockwork
orange verhaalt de gebeurtenissen van
vier nietsnutten , die hun kicks voornamelijk halen uit het in elkaar slaan van
hun medemens afgewisseld m et een
goeie ouwe groepsverkrachting. Of zoals
Alex het noemt: the old in and out. Ach
ja, het is ook een tijdverdrijf. 2001: A
Space Odyssee b re n g t g ro te v e rdeeldheid teweeg. Volgens de ene is dit
een prachtparabel over de nietigheid van
de mens g e c o n fro n te e rd m et h e t
onmetelijke universum. De andere vindt
het vooral een slaapverwekkende film,
die er voornamelijk in slaagt prachtige
nietszeggende shots te tonen om een
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flinterdun verhaaltje te verdoezelen. U
bekijkt hem best zelf eens. Betrouwbare
bronnen wezen ons er trouwens op dat
de film onder invloed pas echt to t zijn
re c h t ko m t. Wij wensen uw experim e n te e rd rift vooral niet tegen te
houden.
De hommages aan Kubrick zijn legio. De
hom m ages van The Sim psons zijn
ontelbaar, maar ook andere regisseurs
eren Kubrick. Denken wij maar aan F/ying High II the Sequel, Trainspotting (ook
wel eens de ‘A Clockwork Orange’ van
de jaren negentig genoemd), Raising
Arizona, etc.
Op het ogenblik van zijn overlijden legde
Kubrick de laatste hand aan de film Eyes

Wide Shut. Warner Brothers zal de film
uitbrengen op 16 juli. Wij kunnen enkel
hopen dat perfectionist Stanley Kubrick
tevreden was met het resultaat. Een
groot regisseur verdient een waardig
afscheid.

ED

h t t p : //p a g e s . p r o d ig y . com:8 0 /
c k u b r ic k /in d e x . htm
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KRINGEN EN KONVENTEN
tapbiljarttornooi, 15 tot en met 18 maart, Café Jules
‘Lecho’, 15, 16, 17 & 18 maart, Tinnenpottheater, 20u
3 dagen naar Praag, 18 tot 22 maart, inschr. kamer 816
congres, Zeemanshuis te Antwerpen, 27 & 28 maart

Infokeuken
‘Het Referendum’, AC, Sparrelaan 1, 19 & 20u
‘Over de werking van het Instituut voor Archeologische Patrimonium in Vlaanderen’, Brug,19.30u
thema-avond: ‘God, liefde? En het Lijden dan?’, Brug, 20u
speechcantus, cafetaria Veto G.
Stephen Hawking’s Lectures at Berkeley: “The origin of the universe”
aud D., Plateaustraat 22, 19lu45
gespreksavond met Peter de Ridder, Aud. C, Universiteitstraat 4, 20u
cantorcantus, Tkafaat
info-avond over licentiaatsverhandeling, Blandijn, aud D.
Dag van de Anarchie, Brug, 18u
spreekavaond over ‘de commune van Parijs kroonstad’, Brug, 19.30u
Awake 2anti-racistische happening, Brug 18u & fuif in de Poisson
interfacultaire tafejtenniswedstrijd in GUSB, 20u
Sunday Service, OBGS, tussen 15 en 17u
4e VVN-kwis, De Teugel, 20u
lezing: ‘Hoe installeer ik Linux?’, Plateau, aud. F, 17u
Infokeuken: ‘Guatemala en Honduras’, AC, Sparrestraat 1, 19u
verkiezing RS, Salamander
Thema-avond: ‘Jezus: feit of fictie?’, Brug, 20u
Basket, GUSB, 17u-20u
bezoek Jeneverbrouwerij Van Hoorebeke
AK-vergadering, Brug, 19u en volkskeuken, AC, 20u
Stephen Hawking’s Lectures at Berkeley: “Black Holes, white holes,
worm holes”, Plateaustraat 22, Aud D., 19.u 45
basket, GUSB, 17-19u
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MAANDAG 15 MAART
Karin De Fleyt, 20u
Freaks, 20u (film)

Logos
KNS

DINSDAG 16 MAART
Film-Plateai Rio Bravo, 20u
Bal Infernal The Lunatic Comedy Club
Paashaasfuif
Twieoo
Verjaardagsfuif
Tequiila

DEM

WOENSDAG 17 MAART
Sphinx
Tequiila
Vooruit
De Sloef
NTG2

II Gattopardo, 20u
Dubbelfuif VTK & Politeia
Slavia : Sloveense avond
VGK-FLWI : kwis
De Sans-papiers, 20u

www.tforum.com
ZATERDAG 20 MAART

Magazijn
Sweet Jane + dj Bart
Twieoo
70-80-90 fuif
Tequiila
VZW De Jeugdboei: fuif
Rode Pomp Ensemble St Petersburg

ZONDAG 21 MAART
H otsyTotsy Myriam Fuks, 21u30
Rode Pomp Moscow Chamber Soloists

MAANDAG 22 MAART

DONDERDAG 18 MAART
Moeder Lies : fuif
Twieoo
Gluhweinabend
Gele Zaal
Milladoiro, 20u30
Vooruit
La Kumpania Zelwer, 20u
Film-Plateau
Fort Apache, 20u
Tequiila

VRIJDAG 19 MAART
Magazijn
Twieoo
Tequiila
Vooruit
Rode Pomp

Neven + dj Kris
Disco fuif
Verjaardagsfuif
Gorki
Anastasia & Sinaiski

Vooruit
Vlaamse Opera
De Kopergietery
NT G2-M innemeers
KNS
Minard
Teater Krakeel
Vooruit
Nieuwpoorttheater
Teater Tinnenpot
MIAT
Museum Dr. Guislain
Gele Zaal
Museum voor Volkskunde
FNAC
Klein Raamhof
Vredeshuis
Caermersklooster
Witte Zaal
Flanders Expo
ICC

KNS

La Strada, 20u (film)

Vooruit
Zita Swoon, 20u
Twieoo
H ortectafuif
Tequiila
KAGOG-fuif
Salamander VGK-FLW I : Zwanen
zangcantus

DONDERDAG 25 MAART
Film-Plateau The Wild Bunch, 20u
Gele Zaal
Fadi Khirbek, 20u30
Twieoo
Heavy Night
Tequiila
IAO : fuif
Rode Pomp Prof. Ilya Fridman

VRIJDAG 26 MAART
Democrazy
Vooruit
Torrepoort
Magazijn
Twieoo
Rode Pomp

DINSDAG 23 MAART
Film-Plateau Johnny Guitar, 20u
Bal Infernal The Lunatic Comedy Club
Vooruit
Bob Ostertag & Co
Decadance Radio Delight URGent
Vooruit
Joost Zwagerman & Ronald
Giphart, 20u

WOENSDAG 24 MAART
Film-Plateau Haxan, 21 u
Sphinx
La maman et la putain, 20u
Gele Zaal
Chris Joris Experience

KRAAK festival, 20u
Chateau Techno
Soefi - Flamenco
Dancehall met dj Nele
Verjaardagsfuif
Evtodieva & Lukonin

ZATERDAG 27 MAART
Magazijn
Tequiila
Twieoo

Projecto Secreto
Purple Moon
W eltschmerz

ZONDAG 28 MAART
ICC
KNS
MIAT

P oppen- en Beren
beurs, 10u
Bric a Barak, 20u
Kleur en glasramen,
10u

Meg Stuart / Damaged Goods (dans), 25 en 26 maart om 20u
Parsifal, 20, 23 en 26 maart om 18u30
Edward, 20 maart om 20u
Zeer volle maan, 15 en 16 maart om 14u
‘t Koetsierke, 19 en 20 maart om 20u
La Strada, 17 tot 20 en 24 tot 27 maart om 20u, 15 maart om 14u, 21 maart om 15u
Een Onderwereldse Glimlach, 25 tot 27 maart om 20u
Dahlia’s en Gladiolen, 17 tot 20 en 24 tot 27 maart om 20u, 21 en 28 maart om 15u
De Ronde van Vlaanderen, 18 en 20 maart om 20u
Tweespraken, 21 maart om 10u
Bloedgroep Twee (Malpertuis), 18 tot 20 maart orn 20u
De Broers Geboers - TOUR 99, 24 tot 27 maart om 20u30
Lecho, 15 tot 18 maart om 20u
De vrouw achter de schermen en op de barricade, tem 31 decem ber 2001
HET KIND, Gekoesterd en Gekluisterd, tem 30 april
Tunnelmensen, tem 30 april
Ignace Van Ingelgom, tem 19 maart
Papiertheater, tem 28 maart
Shootouts, tem 10 april
De School van toen, tem 2 april
De oorlog op tafel, tem 10 april
Begeerte heeft ons'aangeraakt, tem 2 mei
Tuinieren na de oorlog, tem 27 maart
Moto 99, 27 en 28 maart
Sjacherbeurs, 19 tot 21 maart vanaf 10u

De volledige kalender
vindt u op
http://w w w .tforum .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

