


V la a n d e re n  p ro p er
grote kuis

Met het einde in zicht woedt er in het schamperlokaal een 
ware schoonmaakwoede. Voor volgend academiejaar hebben 

we gezworen zwerfvuil geen kans te geven maar dit jaar 
bezondigen wij ons nog één maal aan sluikstorting.

Liggen nog te wachten op een nieuw 
baasje: 1 CD-ROM van de droomfabriek, 
het waarlijk fantastische gezelschaps-
spel Grunge Golem en rien exemplaren 
van het nieuwe caféplan.  Een mailtje 
naar kort@schamper.rug.ac.be volstaat. 
£ £ £  De laatsten zullen te laat zijn en 
met lege handen achterblijven. £ £ £  In 
Hollywood werd ondertussen niet Spice 
World maar wel Burn Hollywood Burn to t 
slechtste film van het jaar uitgeroepen. 
In een licht beschonken toestand - 
Edmond Cocquyt ,  de man achter het 
Gentse Caféplan had ons immers ver-
zocht het plan aan een grondige beta- 
test te onderwerpen - hadden wij niet 
alleen ons vermogen maar ook het 
volledige schamperbudget verwed op de 
overwinning van de Spice Girls. Dat zij 
co llectief to t  slechtste actrices zijn 
uitgeroepen is maar een magere troost. 
£ £ £ De put is diep en onze verslagen-
heid ook. £ £ £ Onze laatste hoop is nu 
gevestigd op de subsidies van de Gentse 
Dienst  Openbare Gezondheid. Elk 
jaar mogen verenigingen die de openbare 
gezondheid bevorderen namelijk rekenen 
op een leuke kapitaalsinjectie van deze 
dienst. Ons aanvraagformulier is reeds 
ingediend en u, ja u die er vast van 
overtuigd bent dat hectoliters bier een 
positieve invloed hebben op de gezond-
heid, heeft nog to t 1 april de tijd. £ £ £ 
De K HK w e b s i t e  ( h t t p : / /  
www.student.rug.ac.be/khk) is in ieder 
geval al in de prijzen gevallen. Deze 
w ebsite  werd door C l u b l i n k  
(www.clublink.be) uitgeroepen to t de 
vijfde beste website van een studenten-
vereniging en zal daarvoor op 10 juli in 
het Casino Cursaal van O ostende 
gelauwerd worden. £ £ £ Werden ook op 
één o f andere w ijze gelauwerd en 
haalden zo in extremis toch nog de 
rubriek kort: Prof. Dr. W. Baeyes,  die 
werd aangesteld to t voorzitter van de 
Nederlandstalige Sectie van de Nationale 
Raad van de orde der Apothekers, Em. 
Prof. M. De Boodt ,  die verkozen is als 
lid van de ‘Academia europaea’, Em. Prof. 
Ir. G. F ro m ent ,  die zich voortaan lid 
van ‘The National Academy of Engineer-
ing’ mag noemen, Dr. L. Braeckman  
en Dr. M. De S p i e g e la e r e ,  die de 
‘Marcel V a s te s a e g e r ’ prijs ontvingen 
voor hun werk op het gebied van 
preventieve cardiologie en dr. ir. W a lt e r

B a c k e r ,  die gesto rven  is. £ £ £  
Ondertussen mocht Harry Mulischop  
audiëntie bij de paus. Mulisch maakte van 
deze gelegenheid gebruik om el Pape 
werk van eigen hand - ‘De ontdekking 
van de hemel’ en ‘De Aanslag’ - aan te 
bieden. We willen niet mierenneuken 
lieve Harry maar als er één persoon op 
deze aardkloot is die op zijn minst een 
idee moet hebben van waar de hemel 
ergens ligt, dan is het wel JP. En ook 
qua aanslagen kan die man uit eigen 
ervaring zó al een aardige mondje 
meepraten, daar heeft ie heus je boek 
niet voor nodig. £ £ £ Stelt u uw eigen 
ontdekking van de hemel liever nog een

tijdje uit, dan wilt u misschien wel eens 
een kijkje gaan nemen op de cursus 
‘s toppen  m et  r o k e n ’ in het stedelijk 
buurtcentrum Brugse Poort. Op dinsdag 
30 maart om 20u00 is er alvast een info- 
avond. De cursus kost 500 Fr (wat 
minder is dan 5 pakjes sigaretten) en 
voor meer info kunt u terecht bij Joke  
W il la e r t  op het nummer 09 /227 17 
66. £ £ £  In tegenstelling to t de RUG, 
besteedt het stadsbestuur van Gent wel 
aandacht aan de studenten. Speciaal 
voor ons studenten vinden de plein- 
concerten nu ook op maandag plaats. 
Maandag 29 maart is het de beurt aan 
An Devos die op de piano werken van 
Mozart, Liszt, Bach en de Falla ten 
gehore zal brengen. Ook op 19 april en 
3 mei vinden er pleinconcerten plaats. 
Voor uitgebreidere info over wie wat en 
wanneer speelt, kan u steeds terecht bij 
de Stedelijke Concertzaal De Bijloke, 
Bijlokekaai 7, tel. 09 /233  68 78. De 
pleinconcerten gaan door van 1 2u30 to t 
1 3u30 in de Koninklijke Academie voor 
Nederlandse Taal- en Letterkunde, 
Koningstraat 1 8 en zijn naar goede 
gewoonte volledig gratis. £ £ £ Heeft u 
het liever wat eigentijdser dan kunt u op 
3 april terecht in de Blaarmeesen alwaar 
een paas-fuif wordt georganiseerd. DJ

van dienst is W e r n e r  De S m ed t .
Kaarten kosten in voorverkoop 200 BEF 
en zijn te  verkrijgen in de Gentse 
Delhaize winkels. Zelfs skeelers zijn 
welkom. £ £ £  Yep, Gent denkt aan zijn 
zich op wieltjes voortbewegende onder-
danen. Een bewijs daarvan zijn de 
taxicheques waarmee de, in politiek 
minder correcte tijden als gehandicapt 
beschouwde, minder mobiele medemens 
zich aan de helft van de prijs per taxi 
kan laten vervoeren. Eén van de voor-
waarden is wel dat men in Gent gedomi-
cilieerd moet zijn (poko pech voor de 
gehandicapte studenten dus). Voor de 
andere voorwaarden kunt u terecht op 
het nummer 09 /266 76 34 of 09/266 
76 30. £ £ £  Wie als rolstoeler aan de 
Gentse unief studeert, heeft trouwens 
wel vaker poko pech. De toegankelijkheid 
van de meeste gebouwen en auditoria 
laten immers te wensen over. Op de 
begroting van 1999 is echter 30 miljoen 
voorzien voor de vernieuwing van de 
auditoria en didactisch materiaal (vooral 
in de Blandijn). Het is nodig. £ £ £  Ook 
op de Rozier is de toestand schrijnend. 
Maar dat kunt u zelf vaststellen wanneer 
u een kijkje gaat nemen op de lunch-
lezingen van het c e n t r u m  v o o r  
Genderstudies.  Op 30 en 31 maart 
komen telkens twee deskundige gasten 
hun kijk op de genderthema’s in hun 
wetenschapsdomein belichten. Voor 
meer inlichtingen kunt u terecht op het 
centrum voor Genderstudies, Rozier 44, 
te l: 0 9 /2 6 4  39 78, e-m ail:
ka trien .heere@ rug.ac.be . £ £ £  
“Wondere  w ere ld ” is de tite l van een 
programma over a lternatieve feno-
menen. Een betere tite l ware “Tussen  
hemel en aard e” geweest. Het mocht 
echter niet zijn en dus werd “Tussen 
hemel en aarde” de t i te l van een 
permanente tentoonstelling over de 
geschiedenis van de Sint-Pietersabdij. 
Vanaf 21 mei kan u deze expositie in de 
Sint-Pietersabdij zelf gaan bezichtigen. 
Wondere wereld is to t nader order elke 
zaterdagavond op VTM te bekijken. £££ 
Dit laatste raad ik iedereen echter ten 
stelligste af. Wondere wereld is immers 
het soort programma dat men beter 
voortijdig geaborteerd had en in de GFT- 
container gedumpt. £££ I n g e b o r g  
trouwens ook. £££ Uw afscheidnemen-
de, maar zijn opvolger reeds op Spar-
taanse wijze klaarstomende
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A ffic h e s
Een aantal maanden geleden verzocht URGent, de Gentse studentenradio, ons om 
een oproep voor hun top-100 in Schamper te plaatsen. Wij gingen op dit verzoek 
in en zochten er niets meer achter. In ruil voor onze gunst zou URGent ons logo op 
hun affiches zetten. Verder niets.
Nu blijkt echter dat Urgent affiches heeft laten maken waaruit afgeleid zou kunnen 
worden dat Schamper mede-organisator van hun top-100 is. Dit is volstrekte onzin. 
Er zijn nooit afspraken gemaakt tussen ons en Urgent. Lezers die de affiches gezien 
hebben, weten dat er ook een ander addertje onder het gras zit. URGent, een 
organisatie die ten dele met overheidsgeld gesubsidieerd wordt, laat zich sponsoren 
door twee peepshows. Dat de redactie van Schamper het hier niet mee eens is, kan 
u lezen in de brief die wij naar URGent stuurden en die wij hier opnieuw afdrukken. 
Wij hopen dat de lezer ons volgt.

Beste leden van U rgent,

De re d a c tie  van Schamper h e e ft op haar la a ts te  vergadering  een 
d is c u s s ie  gevoerd over de a f f ic h e s  voor de Urgent Top 100 en is  t o t  
de co n c lu s ie  gekomen (en daar hadden we n ie t  vee l t i j d  voor nod ig ) 
dat ze abso luu t w ansm akelijk z i jn .  Ik  weet n ie t  hoe j u l l i e  op het 
idee gekomen z i jn  j u l l i e  te  la te n  sponsoren door een peepshow, maar 
j u l l i e  z u lle n  er o n g e tw ijfe ld  een fa n ta s tisch e  v e rk la r in g  voor hebben. 
Het s p i j t  me, maar geen enkele van d ie  v e rk la r in g e n  is  voor ons 
afdoende. We vinden het van een extreem laag 
n ive a u .
W ij z i jn  n ie t  p u r ite in s ,  en daar h e e ft het abso luu t n ie ts  mee te  
maken. Van ons mogen j u l l i e  a ff ic h e s  met b lo o t ve rsp re iden  ( w i j  
brengen ook Schampers met b lo o t u i t ) .  Je la te n  sponsoren door een 
peepshow is  een ander ve rh a a l.
Ik  kan m o e i l i jk  geloven dat geen enkel l i d  van Urgent problemen 
h e e ft met j u l l i e  a f f ic h e s .  En z e lfs  a l de g ro te  le id e rs  van Urgent 
a llem aa l m a n n e lijk  z i jn  en e r geen g ra ten  in  z ie n , verwacht ik  toch 
van de v ro u w e lijk e  leden van Urgent dat ze h ie r  ie ts  over te  zeggen 
hebben. Of hebben j u l l i e  geen v ro u w e lijk e  leden?
Kortom, w ij  v inden j u l l i e  a f f ic h e s  vrouwonterend en wensen ons er 
eenstemmig en v o l l le d ig  van de d is ta n t ië re n .  J u l l ie  kunnen h ie r  
zoveel over zeveren a ls  j u l l i e  w i l le n .  Het za l dan w a a rs c h i jn l i jk  de 
re a c t ie  van de d r ie  o f  v ie r  u rg e n tp o te n ta a tje s  z i jn  en volgens ons 
abso luu t n ie t  de mening van a l le  leden van U rgent.
Urgent h e e ft,  zoa ls  de zaken nu staan en met het h u id ig e  bes tuu r, 
afgedaan
voor ons. H erinner je  dat Schamper zowat het enige konvent was dat 
Urgent in  het begin van d i t  academ iejaar nog steunde.
Ik  hoop dat j u l l i e  deze zaak in  j u l l i e  TOP-100 o n tze tten d  vee l 
aandacht geven. Zeg g e rus t tweeduizend maal dat Schamper z ic h  van 
j u l l i e  p ra k t i jk e n  d is t a n t ie e r t . En z e lfs  a l hebben j u l l i e  geen 
k r i t is c h e  lu is te ra a rs ,  w ij  hebben wel k r i t is c h e  le z e rs  en z u lle n  
n ie t  aarze len  hen u itg e b re id  te  in fo rm eren .

J u l l ie  hebben ons op geen enkel moment geïnform eerd over de a f f ic h e s . 
Naar m ijn  weten hebben j u l l i e  ook n o o it voo rges te ld  ie ts  meer dan 
een logo  op de a f f ic h e  te  z e tte n . Nu b l i j k t  da t Schamper zowat de 
h o o fdo rga n isa to r van het evenement is .  We hebben er helemaal n ie ts  
voor gedaan, maar ondervinden er wel a l le  gevolgen van. We hebben 
j u l l i e  n o o it de toestemming gegeven om reklame voor ons te  maken. 
Schamper is  NIET de o rg a n is a to r van j u l l i e  top  100. Op j u l l i e  
in te r n e t - s i te  s ta a t er trouwens wel Urgent top  100 en n ie t  Schamper 
en Urgent top  100.
De re d a c tie  van Schamper verwacht dat j u l l i e  onze naam n ie t  meer 
gebruiken in  a s s o c ia t ie  met de top  100 o f  eender welke andere 
a c t i v i t e i t  van U rgent.
We z u lle n  ook n ie t  na la ten  andere stappen te  ondernemen om deze zaak 
re ch t te  tre kke n .

Groeten,
De re d a c tie  van Schamper

29 MAART 1999
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P roffen  R .U .G . reag eren

Afgelopen week werden 
achtereenvolgens drie 
Kameroeners en drie 
Nigerianen met twee zaken-

vliegtuigjes uitgewezen. Minis-
ter van Binnenlandse Zaken Van 
den Bossche volgde hiermee 
het advies van de commissie- 
Vermeersch, aan die begin 
januari de opdracht had ge-
geven het asielbeleid te eva-
lueren. De conclusie van die 
commissie is evenwel niet naar 
de zin van een tw in tig ta l  
proffen van de R.U.G. Zij 
hebben hun ongenoegen in de 
Werkgroep Asiel en Uitwijzing 
gebundeld. Deze werkgroep 
leverde al een kritische eva-
luatie van het rapport af en wil 
tegen mei een tegenrapport af 
hebben.

In hoofdzaak w o rd t de commissie 
verweten dat ze haar opdracht eenzijdig 
beperkt heeft to t doeltreffende ma-
nieren van uitw ijzing. Het resultaat 
daarvan, aldus de Werkgroep Asiel en 
Uitwijzing, is politieke oppervlakkigheid 
en maakt van de rol van de academici 
een lachertje. Professor em. Etienne  
Verm e e rs c h  had volgens hen de kans 
moeten grijpen om een grondige eva-
luatie van het asielbeleid te geven en een 
ethisch verantwoorde hervorming voor 
te stellen. In plaats daarvan heeft de 
commissie het bestaande beleid beves-
tigd en haar opdracht hoofdzakelijk 
beperkt to t technische aanbevelingen 
over bijvoorbeeld types van handboeien 
en de hoge instap van rijksw acht- 
voertuigen. Een van de oorzaken hiervan, 
zegt de werkgroep, is de samenstelling 
van de commissie: van de twaalf leden 
kwamen er vier uit rijkswachterskringen 
en vier uit de luchtvaartsector.

De kritiek komt vooral uit de faculteit 
Letteren en Wijsbegeerte. Ook pro-
fessoren uit de faculteiten Pol. en Soc, 
Rechten, Criminologie en wetenschappen 
en faculte iten van universiteiten uit 
Antwerpen, Louvain la Neuve, Brussel, 
Tilburg en Parijs ondertekenden de 
grondige kritiek op het rapport. Een van 
de drijvende krachten achter de Werk-

groep Asiel en Uitwijzing is p ro fe ssor  
Commers, naar wie het tegenrapport 
gemakkelijkheidshalve genoemd wordt.

SCHAMPER: H e e f t  U al m e t
pro fessor  Verm eers c h  gesproken  
sinds U b ez ig  b e n t  m e t  h e t  
v o o r b e r e i d e n  van een t e g e n -
ra pport?

Commers:  Ja, wij hebben elkaar gezien 
op de verdediging van een doctoraat, 
hier aan de universiteit. We hebben het 
er voora l over gehad da t we het 
smalende woordgebruik dat we in onze 
kritiek gehanteerd hebben beter achter-
wege laten. In de eerste reacties hebben 
we uitdrukkingen zoals ‘achter de kont 
van de politici aanlopen’ en ‘de acade-
micus als schaamlap voor het beleid’ 
gebruikt. In het heetst van de strijd 
schrijf je natuurlijk zo’n dingen, maar het 
is beter dat we dit vermijden. 
Inhoudelijk hebben we echter nog niet 
van gedachten gewisseld. Er doen 
weliswaar geruchten de ronde dat er een 
debat komt tussen Vermeersch en leden 
van de werkgroep, maar ik heb nog geen 
enkele directe vraag gekregen. Wat er 
waarschijnlijk wel komt, is een debat op 
Radio 3 tussen p ro fessor Etienne 
Vermeersch, Pro f e s s o r  F r e d d y  
M o r t ie r  en Pro fessor  Jan Blom-  
maer t ,  maar ook daaromtrent is er nog 
geen zekerheid.

SCHAMPER: De commissie  was  
o v e r w e g e n d  s a m e n g e s te ld  u it  
r i j k s w a c h t e r s  en l u c h t v a a r t -  
personee l .  Bovendien b ep erk te  
de fo rm ele  o p dra cht  zich t o t  
in struct ies  inzake verw i jder ing .  
Kun je  pro fessor  V erm eers c h  dan 
wel v e rw i j ten  dat  het  ra pport  
geen ruimere conclusie bevat?

Commers:  Je légt je zomaar niet neer 
bij dergelijke beperkingen. Vermeersch 
mocht kritischer geweest zijn tegenover 
de alibifunctie die hij had. Moest men mij 
gevraagd hebben om aan dat rapport 
mee te helpen, zou ik mijn voorwaarden 
gesteld hebben. Er zat géén jurist in de 
commissie-Vermeersch, géén medicus, 
géén economist, géén criminoloog, ... 
terw ijl het toch duidelijk is dat het 
asielprobleem de criminaliteit beïnvloedt

en een eventuele regularisatie econo-
mische gevolgen heeft. Waarom bijvoor-
beeld geen aalmoezenier? Ik kan me best 
voorstellen dat sommige mensen die 
met uitw ijz ingen te  maken hebben 
gewetensproblemen hebben.

SCHAMPER: W at  miste  U con cre e t  
in het  rappor t?

Commers:  Ik heb op 8 januari, voor de 
publicatie van het rapport, een stand-
punt geschreven in Le Soir, waarin ik een 
aantal aanbevelingen heb gedaan. In een 
daarvan heb ik gepleit voor een los-
koppeling van het asielbeleid van 
binnenlandse zaken. Tot mijn grote 
verbazing heeft Reginald Moreels  dit 
onlangs ook gezegd, maar hij werd 
onmiddellijk door de partij teruggefloten. 
De asielkwestie heeft niet alleen met 
binnenlandse veiligheid te maken, maar 
ook met onderwijs, economische en 
buitenlandse zaken. Als je het probleem 
in zijn wortels wil aanpakken, zou je van 
de asielkwestie beter een bevoegdheid 
van Buitenlandse Zaken maken.
De oorzaak van de huidige vluchtelingen-
stroom ligt in de destructurering van de 
wereld in de jaren ’50 en ’60. In het 
neokolonialisme hebben we A frika 
opgeofferd voor de belangen van de 
Westerse wereld. Het gevolg is ellende 
en armoede in die streken en daarvoor 
gaan die mensen op de vlucht. Als ik me 
vergis, ben ik daar ongelooflijk naïef in, 
maar het gaat er bij mij niet in dat een 
Kameroener voor zijn plezier zijn familie, 
tradities, voedingspatronen en alles wat 
een rol speelt in een mensenleven 
achterlaat om naar d it regenland te 
komen.
Dit betekent nu ook weer niet dat ik een 
voorstander van open grenzen ben. 
Zoals je Dutroux ook niet laat loslopen, 
moet je ook geen buitenlandse crimi-
nelen binnenlaten. Maar je moet niet 
iedere vluchteling van op voorhand gaan 
criminaliseren als een profiteur.

SCHAMPER: Professor Vermeersch  
z e g t  da t ,  wanneer  hij het  huidige  
beleid b e v e s t ig t ,  hij de publ ieke  
opinie ac h te r  zich h e e f t .

Commers: Ik weet dat men mij een Don 
Quichotte en een man van La Mancha 
noemt, maar wie zegt dat die publieke
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op rap p o rt V e rm e e rs c h

opinie effectief achter hem staat? Mijn 
moeder bijvoorbeeld ziet het vluchte-
lingenprobleem breder dan alleen maar 
haar eigen privésfeertje . En als de 
publieke opinie Vermeersch zou 
steunen, dan is dat nóg geen 
argument. Ik ben afkomstig uit 
Antw erpen. Als straks het 
Vlaams Blok daar veertig pro-
cent van de stemmen haalt in 
de verkiezingen, moet ik dan de 
publieke opinie volgen?

SCHAMPER: Had U het  gevoel  dat  
U als academicus een ta ak  had 
tussen r i jkswachters  en leden van 
het luchtvaartpersonee l? Waarom

SCHAMPER: Is het  a rg um ent  dat  
de publieke opinie ac h te r  U s ta a t ,  
wel een argument?  B e te k e n t  dit  
niet  dat  als de m eerderheid  van

V e r m e e r s c h : ” H e t

ASIELBELEID EVALUEREN 

IS DE TAAK VAN HET 
PARLEMENT”

Professor Vermeersch zelf 
vindt dat de kritiek bij hem aan 
het verkeerde adres is. Volgens 
hem is het de taak van de 
bevolking -en dus van het 
parlement- om belangrijke top-
ics zoals het vluchtelingenbeleid 
te beoordelen en niet die van 
tw aa lf mensen in een com -
missie.

SCHAMPER: Waarom ligt  
de nadruk in he t  r a p p o r t  zo 
e e n z i j d i g  op u i t w i j z i n g  a ls  
dusdanig en niet op het  asielbeleid  
in het  a lgemeen?

Verm eers ch:  De commissie is door de 
regering aangesteld om de voorschriften 
inzake uitwijzing te onderzoeken. Dit was 
onze opdracht, en niet een algemene 
evaluatie van het asielprobleem.

SCHAMPER: U h o e f t  zich daar  
toch niet  bij neer te  leggen?

V e r m e e r s c h :  Jamaar, wij zijn onze 
beperkingen te buiten gegaan. U heeft 
het rapport blijkbaar niet goed gelezen, 
maar wij hebben een reeks aanbe-
velingen opgenomen waarin wij de zaken 
breder bekijken. In aanbeveling nr. 10 
onderstrepen we bijvoorbeeld het belang 
van goede ontwikkelingshulp.

z e t e l d e  er b i j v o o r b e e ld  geen  
econom is t  of cr iminoloog in de 
commissie?

Verm eersch:  Ik zie niet in waarom een 
academicus daar geen rol zou kunnen 
spelen. Er zetelde trouwens wel degelijk 
een crim ino loog in de comm issie. 
Bovendien zie ik evenmin in wat een 
economist daar zou komen doen. We 
moesten niet de gevolgen van het 
vluchtelingenbeleid op de economie 
bespreken. Dat is de taak van het 
parlement en in de senaat is men al 
anderhalf jaar bezig met deze materie. 
In de schoot van het parlement bestaat 
daartoe een raad van deskundigen die 
advies geeft, en daar zitten wel eco-
nomisten in. De senaat heeft trouwens 
al meer dan v ijftig  instellingen en de 
belangrijkste N.G.O.’s gehoord, dus 
waarom zouden wij dat in drie maanden 
tijd gaan pogen te verbeteren?

de bevolk ing voor  het  Blok s te m t ,  
je  dat  m oet  goedkeuren?

V erm eers c h :  Moest een meerderheid 
van de kiezers effectief op het Vlaams 
Blok stemmen, zou dit inderdaad een 
groot probleem zijn. Maar de situtie ter 
zake is van een heel andere orde. Het 
gaat hier om een politiek die door alle 
Europese regeringen wordt gevoerd, 
door zowel socialisten, liberalen, als 
christen-democraten. Er is geen enkele 
politieke partij die een alternatief biedt. 
Moest dit wel het geval zijn, kan je dit 
alternatief aan de bevolking voorleggen. 
Het is niet een commissie die zich daar 
moet over uitspreken. We leven per slot 
van rekening nog altijd in een democratie 
en je moet het daarom niet eens zijn met 
een meerderheidsopinie, maar je moet 
ze wel ondergaan.

Bar t



W e c a n  w o rk  it  o u t
N ieuw  statuu t voor jobstudenten

Op 1 april gaat - eindelijk 
- het nieuwe statuut van 
de jobstudenten aan de 
RUG in. Nadat vorig jaar in de 

pers was gekomen dat de 
Universiteit voor haar job-
studenten een loopje neemt 
met de arbeidswetgeving (zie 
ook Schamper nummer 344, 
346, 356 en 359), zag de RUG 
zich verplicht een grondige 
hervorming door te voeren van 
het statuut van haar jo b -
studenten en van de werking 
van de Jobdienst.

Schamper ging te rade bij C arla  
Verhaegen,  personeelscoördinator van 
de Dienst Studentenvoorzieningen en 
coördinator van de Jobdienst van de 
RUG, en vroeg haar wat er precies moet 
veranderen. We willen lezers die lijden 
aan het chronisch verm oeidhe ids-
syndroom waarschuwen: sommige van 
de volgende paragrafen bevatten saaie 
materie.

O n o n d e r b r o k e n  w e r k e n

Verhaegen:  “Er zijn twee wettelijke 
bepalingen u it de Arbeidsovereen- 
komstwet waar we rekening mee moeten 
houden. Om te beginnen worden een 
aantal categorieën van studenten  
uitgesloten uit de specifieke regels voor 
het tewerkstellen van studenten. De 
belangrijkste groep is deze van studen-
ten die ‘minstens sedert zes maanden 
werken’. Het gaat hier om een ononder-
broken tewerkstelling van minstens zes 
maanden. Studenten die minstens zes 
maanden ononderbroken worden te -
werkgesteld, worden geregelde werk-
nemers, en voor hen gelden alleen de 
regels van een gewone arbeidsovereen-
komst, niet meer de regels specifiek voor 
jobstudenten. Zo moeten hun con-
tracten niet meer voor een bepaalde 
duur zijn (jobstudenten mogen alleen 
con trac ten  voor een bepaalde uur 
afsluiten, nvdr.), en zaken zoals verkorte 
opzeggingstermijnen zijn ook niet meer 
van toepassing. In het nieuwe statuut 
dat op 1 april ingaat, noemen we deze 
studenten geen jobstudenten meer, 
maarwerkstudenten.

De wet is wel onduidelijk over de term 
‘ononderbroken tewerkstelling’ , en er

bestaat ook geen zekerheid of dit begrip 
alleen slaat op de tewerkstelling bij 
eenzelfde of op een tewerkstelling bij 
verschillende werkgevers.”

Veiligheidshalve moet de RUG er dus 
ook vanuit gaan dat studenten, die in de 
periode vlak voor ze een job bij de 
Universiteit aannemen al elders zes 
maanden ononderbroken hebben ge-
werkt, evenmin jobstudent kunnen zijn, 
maar onmiddellijk in het s ta tuut van 
werkstudent terecht komen.

geschakelde arbeidsovereenkomsten 
tijdens de blok- en examenperiodes, om 
zich volledig aan de studie te kunnen 
wijden, kan ervoor zorgen dat arbeids-
overeenkomsten tussen de Universiteit 
en de jo b s tu d e n t n ie t worden be-
schouwd als overeenkomsten voor 
onbepaalde tijd. Toch zijn zulke truukjes 
onvoldoende om te verhinderen dat de 
meeste jobstudenten plots ‘voor on-
bepaalde tijd ’ zullen blijken te werken.

Er is volgens de Arbeidsovereen-
komstenwet nog een afwijking mogelijk: 
er kunnen maximum vier overeen-

B e p a a l d  o f

ONBEPAALD?

V e r h a e g e n :
“ Daarnaast bepaalt 
de Arbeidsovereen-
kom stenw et dat 
‘wanneer de partijen 
verschillende arbeids-
overeenkomsten voor 
bepaalde tijd hebben 
a fges lo ten  zonder 
dat er een onder-
breking is, toe  te  
schrijven  aan de 
werknemer, zij ver-
ondersteld worden 
een overeenkom st 
voor onbepaalde tijd 
te  hebben aange-
gaan.’ Het probleem 
is duidelijk: de RUG 
kan slechts één con-
tra c t van bepaalde 
duur afslu iten met 
een jobstudent, maar 
zoals ik daarnet zei 
mogen we ook niet 
langer dan zes maanden tewerkstellen. 
Enkel indien de aard van het werk of een 
andere wettige reden een opeenvolging 
van con tracten  van bepaalde duur 
verantwoordt, is deze regel niet van 
toepassing. Helaas zijn deze redenen 
steeds voor discussie vatbaar.”

Op ‘de aard van het werk of een 
andere wettige reden’ moet de Univer-
s ite it alvast niet hopen: de meeste 
studentenjobs (werken in de resto’s, in 
bibliotheken,...) vallen daar niet onder. 
Het fe it dat een onderbreking toe te 
schrijven moet zijn aan de werknemer 
kan in sommige gevallen soelaas breng-
en: een onderbreking van aaneen-

E U U ,  I K M O E 5T TOCH  
A S S IS T E R E N  BH E E N  X
FYSISCH EXPERIMENT!

komsten voor een bepaalde tijd gesloten 
worden die elk minstens drie maanden 
moeten duren, maar in totaal mogen ze 
niet langer dan twee jaar duren. En het 
is die ingewikkelde regeling waarvan de 
RUG dankbaar gebruik zal maken.

C o n c r e e t

Verhaegen:  “Uit de combinatie van 
deze twee wettelijke bepalingen vloeit 
vo o rt dat we in de toekom st het 
volgende zullen doen. Er worden nog 
maximum vier con trac ten  van on-
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bepaalde duur afgesloten met de stu-
dent, waarbij de duur van elk contract 
n ie t m inder dan drie maanden zal 
bedragen. Bovendien zal de totale duur 
van de overeenkomsten nooit de periode 
van twee jaar overschrijden, en zal er 
nooit een aaneengesloten tewerkstelling 
van zes maanden of meer to t stand 
komen.”

“ Contracten van minder dan drie 
maanden proberen we te vermijden, 
tenzij de student daar zelf ‘uitdrukkelijk’ 
om verzoekt. Éénmaal de student een 
contract voor minder dan drie maanden 
afsluit met de RUG, zal hij daarna geen 
nieuw con trac t meer krijgen. Voor 
werkaanbiedingen van minder dan drie 
maanden zullen we vanaf april samen-
werken met het uitzendkantoor C r e y f ’s 
inter im.

[INDERDAAD
^ ----- ---- -------

U i t z e n d k a n t o o r  a a n  d e  RUG

Deze samenwerking met een uitzend-
kantoor is nieuw, en is noodzakelijk om 
zich aan de arbeidswetgeving te kunnen 
blijven houden. V e r h a e g e n :  “ De 
Jobdienst kan ze lf geen werkaan-
biedingen van minder dan drie maanden 
meer behandelen, en daarom zullen wij 
deze steeds doorgeven aan het uitzend-
kantoor. In de overeenkomst met het 
uitzendkantoor is uitdrukkelijk bepaald 
dat voor het invullen van die vacatures 
voorrang moet worden gegeven aan

studenten die door de Jobdienst van de 
RUG worden voorgedragen. Daartoe 
wordt het kandidatenbestand van de 
jobdienst toegankelijk gesteld voor het 
uitzendkantoor (wie als jobstudent wil 
werken aan de RUG, moet zich eerst 
inschrijven bij de Jobdienst, nvdr.). Enkel 
als de RUG toestemming geeft of dit 
vraagt, kan het uitzendkantoor kan-
didaten aanstellen die n iet to t  d it 
bestand behoren. Ook studenten die al 
v ie r con trac ten  van m instens drie 
maanden hebben afgesloten en niet 
langer via de Jobdienst werken kunnen, 
zullen via het uitzendkantoor wel nog 
tewerkgesteld kunnen worden. Voor de 
studenten verandert er in principe niets, 
behalve dat het uitzendkantoor hun 
werkgever wordt en niet de RUG. De 
tewerkstellingsvoorwaarden zijn voor 
hen dezelfde als die voor studenten 
tewerkgesteld via de Jobdienst.

Alle werkaanbiedingen, ook deze 
voor vacatures die via het uitzend-
kantoor zullen ingevuld worden, zullen 
verder worden opgenomen in het 
afficheringssysteem van de Jobdienst 
en kunnen via onze webpagina geraad-
pleegd worden.”

U i t s t e l

Verhaegen:  “Creyf’s bleek van de 
verschillende u itzendkantoren de 
beste keuze. Het belangrijkste crite-
rium was de communicatie tussen het 
uitzendkantoor en de RUG. Zowel voor 
het aanvragen van de jobstudenten, 
voor de opvolging van het dossier door 
het uitzendkantoor, het uitwisselen 
van de wettelijk vereiste gegevens, als 
voor het doorgeven van de u it -
eindelijke prestaties werd door de RUG 
gevraagd naar een applicatie die 
vo lled ig  over het Web ve rlo o p t 
(volgens het thin cliënt systeem). Het 
is ook daarom dat de ingangsdatum 
voor het nieuwe s ta tu u t werd 
verschoven van 1 januari naar 1 april: 
tegen 1 januari hadden de 

uitzendkantoren nog geen prototype 
klaar voor deze applicatie, en we wilden 
geen overhaaste beslissingen nemen.”

De samenwerking met het uitzend-
kantoor zal wel een extra kost met zich 
meebrengen voor de RUG. Hoeveel het 
precies bedraagt kan niemand voor-
spellen, maar op basis van gegevens uit 
het verleden schatte het Bestuurscollege 
van de RUG de m eerkost op een 
6.390.000 BEF.

G e e n  j o b s t u d e n t , m a a r

WERKSTUDENT

Verh a e g e n :  “Voor studenten die 
minstens zes maanden ononderbroken 
werken, zijn de specifieke regels betref-
fende de tewerkstelling van studenten 
niet meer van toepassing. Zij vallen onder 
de wervings- en tewerkstellingsregels 
van toepassing op geregelde werk-
nemers. Via de Jobdienst worden geen 
overeenkomsten meer afgesloten voor 
een tewerkstelling van meer dan zes 
aaneengesloten maanden, tenzij voor 
studenten die volledig of grotendeels 
zelf instaan voor hun leef- en studie-
kosten. Dit gebeurt om te verhinderen 
dat zij genoodzaakt worden een studie-
lening af te sluiten die hun toekomst in 
het gedrang zou brengen. Zij bevinden 
zich dan automatisch in het (nieuwe) 
statuut van werkstudent.

Van zodra een student het statuut 
van werkstudent bereikt, wordt zijn dos-
sier n ie t langer door de jobd iens t 
behandeld, maar door de Personeels-
dienst van de RUG, omdat enkel de 
personeelsdienst ter zake bevoegd is. 
Werkstudenten kunnen enkel geworven 
worden voor functies vacant op de 
personeelsformatie, moeten minstens 
50% van een voltijdse functie presteren 
en vallen niet meer onder de verkorte 
opzegtermijnen van jobstudenten. Ze 
vallen ook onder de verloningsregels 
voor personeel.” Dat laatste betekent 
dat ze niet langer moeten rondkomen 
met de minimumuitkering die de Job-
dienst voorziet, maar hetzelfde loon 
krijgen als een gewoon personeelslid in 
dezelfde functie.

Zal de situatie van de jobstudenten 
nu verbeteren? De komende maanden 
zullen het uitwijzen. In onze volgende 
jaargang zullen we de hervorming zeker 
blijven opvolgen, en nagaan of alles wel 
verloopt zoals het hoort.

MDG

www.admin.rug.ac.be/ 
Jobdienst



M a rc  V a n  M o n tag u
“H et zou harakiri zijn de genetische  

m anipulatie  te  verbieden!”
Genetische modificatie, cel- en 
gen-technologie, gen engineer-
ing, ... Het zijn alleszins mooie 
eufemismen voor genetische 
manipulatie. Maar zijn ze 
gerechtvaardigd? Verdient het 
‘gepruts’ aan - of misschien 
beter ‘veredeling’ van - planten 
die mooie woorden? Is het 
allemaal wel nodig, en is het 
niet gevaarlijk? Een antwoord 
kan Schamper u niet geven. Wel 
de mening van één van de 
meest gerenommeerde experts 
en tevens één van de grond-
leggers van de hele gen-
technologie, professor Mare 
Van Montagu, doctor in de 
organische scheikunde, emeri-
tus in spe van de RUG, stichter 
van Plant Genetic Systems, en 
bezield door zijn vakgebied. 
Lees en overtuig uzelf.

SCHAMPER: Professor , u ben t  op 
dit  ogenblik een gere nom m eerd  
man dankzi j  de gen engineer ing  
of ‘genet ische  m an ip u la t ie ’ . Hoe 
is het  zo ver  gekomen?
Van Montagu: “ Eerst ben ik begonnen 
m et fundam enteel onderzoek naar 
genen en de manier waarop deze in het 
organisme to t expressie kunnen komen. 
Ik werkte toen vanuit de microbiologie, 
met bacteriofagen en dergelijke. Eind 
jaren zestig was het onderzoek zover 
gevorderd dat we technieken ontwikkeld 
hadden die zich voor toepassingen 
begonnen te lenen. Mijn collega Fiers 
heeft zich toen verder toegelegd op het 
medische gebied met onder andere 
tumorvirussen en kankers. Ikzelf heb in 
die tijd  Jef Schell leren kennen, een 
microbioloog die zich bezighield met 
bacteriën die tumoren veroorzaken bij 
planten. Omdat dit iets helemaal nieuws 
was - voordien kende men enkel nog 
maar tum orvirussen - leek d it ons 
interessant genoeg om een onderzoeks-
groep voor op te richten. Die is dan 
alsmaar verder gegroeid en heeft een 
aantal belangrijke ontdekkingen op haar 
naam staan, zoals bijvoorbeeld het feit 
da t de agrobacteriën - de tum or- 
bacteriën dus - een extrachromosomiale 
DNA-molecule nodig hebben om tu -

SCHAMPER: Gent was koploper?  
Van Montagu: “Jaja, absoluut. Nu gaat, 
het hier veel minder goed. Er is nog 
steeds bijna geen reg lem entering 
voorzien in Europa voor genetisch 
geëngineerde organismen en het gebruik 
ervan in de landbouw. Het onderzoek 
heeft zich dan ook voor een groot deel 
verplaatst naar andere landen, net als de 
industrie, en dat maakt het voor de

SCHAMPER: W a t  is 
volgens u de m a a t -
schappel i jke  re le -
van t ie  van de gen 
engineer ing?
Van Montagu:  “Het 
is iets essentieel. We 
kunnen n ie t meer 
zonder. Kijk, op dit mo-
ment onderw ijst de 
landbouwfaculteit alle 
klassieke methoden 
van de land-bouw, met 
onder andere de 
verede ling  van ge-
wassen door kruising-
en. Maar als men op 
tijd nieuwe gewas-sen 
wil hebben om de 
vraag van de voedings- 
en andere industrieën 

bij te houden, dan zal men er op de 
klassieke manier niet geraken. Begrijp me 
niet verkeerd, er zal altijd veredeling zijn. 
Dat is een uiterst belangrijk vak en men 
kan nooit een plant uit het laboratorium 
commercialiseren. Men zal steeds door 
vele stappen van veredeling gaan, maar 
nieuwe genen aanbrengen moet via ge- 
netic engineering gebeuren. Dat is wat 
alle groten van de chemie nu doen.

moren te  kunnen vorm en, het Ti- 
plasmide of Tumor inducing plasmide. 
Deze bacteriën zijn in staat een kopie 
van d it genetisch materiaal over te 
brengen in plantencellen en daartussen 
de plantengenen te laten innestelen. Een 
soort ‘natuurlijke’ gen engineering dus. 
Op die manier zijn we bij p lanten 
terechtgekomen, én - heel belangrijk - 
hadden we een manier gevonden om 
vreemde genen in planten binnen te 
brengen. Dat was het begin van de gen 
engineering. De methode is hier in Gent 
ontstaan, en wordt nu op wereldschaal 
gebruikt.”

universiteiten dan weer moeilijker. De 
problematiek van toegepast onderzoek 
is dat zoiets eigenlijk niet binnen een 
universiteit kan gedaan worden. Daar-
voor heb je de industrie nodig en die is 
er te weinig in België.
Vandaag kan men zonder aarzelen 
zeggen dat de Verenigde Staten de 
koplopers zijn op het gebied van de 
gentechnologie. Zij zijn al in de jaren 
zeventig begonnen met het concept van 
start-up companies. Men ontdekt iets 
aan de universiteit, richt met een groepje 
medewerkers een onafhankelijk bedrijfje 
op, en onderzoekt daar uitgebreid de 

toepassingen van de 
on tdekk ing . Begin 
jaren tachtig startte ik 
in België dan m et 
Plant Genet ic  Sys-
tems.  Later ontstond 
I n n o g e n e t i c s ,  en 
onder invloed van het 
succes van die twee 
volgden anderen, maar 
aan een veel lager 
tempo dan in de VS.”
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Allemaal schakelen ze over naar wat ze 
‘ life  Science’ noemen, en dan vnl. 
landbouw. Pro-dukten maken via planten, 
dat is de toekomst.
Trouwens, de moeilijkheden die de 
landbouw nu kent, met boeren die haast 
geen inkomen meer hebben, worden 
allemaal veroorzaakt doordat de prijzen 
voor de klassieke voedingsproducten 
veel te laag liggen. Als men planten zou 
kunnen maken die hoogwaardig zijn en 
die men aan de industrie zou kunnen 
verkopen aan hogere prijzen, dan zou 
ook onze landbouw het redden.

Wie niet in de molecuulbiologie zit, 
rea liseert zich n iet dat we nu het 
volledige genoom (erfelijk materiaal) van 
planten kennen. En het zal niet lang meer 
duren voor we de totale biochemie van 
de plant begrijpen, zodat we er nog 
makkelijker in kunnen tussenkomen. Op

die manier kan men to taa l andere 
vormen van planten maken, en er totaal 
andere produkten in laten aanmaken, 
(nvdr: In Knack van 17 maart 1999  
geeft men het voorbeeld van koolzaad 
dat biologisch afbreekbare plastics 
produceert, aardappels die vaccins 
aanmaken en katoenplanten die krimp- 
vrije vezels leveren, ...)
Ook vanuit ecologisch standpunt is de 
gen engineering belangrijk. De klassieke 
benadering om a fva lp rodukten  te  
verzamelen en te verbranden, is veel te 
duur. Gemanipuleerde planten zullen niet

alleen beter bestand zijn tegen bepaalde 
vervuiling, net als bepaalde micro- 
organismen zullen ze onze vuiligheid ook 
kunnen opkuisen, zowel in de bodem, het 
water als de lucht. Conceptueel is er 
geen enkel probleem, we moeten het 
alleen nog doen. Via genetische mani-

H o e w e rk t  h e t?
N a t u u r l i j k

Iedere cel, of die nu van een plant, dier, mens of micro-organisme is, 
bevat DNA, de drager van ons erfelijk materiaal. DNA-moleculen zijn heel 
lange moleculen die twee per twee spiraalsgewijs rond elkaar gewonden 
zijn. Elk van die paren vormt een chromosoom. Bij de mens zijn er zo 46. 
De DNA-molecule bestaat uit een zich steeds herhalend skelet, waaraan 
op regelmatige afstand uitsteeksels hangen die we basen noemen. De 
basen van de ene streng vormen zwakke bindingen met die van de 
partnerstreng, zodat er basenparen ontstaan. Drie opeenvolgende 
basenparen noemen we een codon en dit codeert voor één aminozuur. 
Via een speciaal mechanisme wordt de code van het DNA ‘afgelezen’ 
door een verwante molecule, die men het boodschapper-RNA noemt. Die 
migreert naar een andere plaats in de cel en pikt daar de gepaste 
aminozuren op (sterk vereenvoudigd), die in de voorge-programmeerde 
volgorde aan elkaar worden geregen.
Een keten van 100 to t 300 aminozuren vormt uiteindelijk een eiwit of 
een enzym, en het is dit - en niets anders - wat door het DNA geproduceerd 
wordt. Vanaf dat moment bepalen alleen deze eiwitten, en enkel en alleen 
door hun structuur, welke chemische reacties er doorgaan, hoe de cel 
wordt opgeboüwd, enz. Eén van de grootste wonderen van het leven...

K u n s t m a t i g

Ongelooflijk maar waar, dit systeem is precies hetzelfde voor alle planten, 
dieren en micro-organismen. Wat biotechnologen doen, is een stukje DNA 
met de code voor één of meerdere genen uit één van de DNA-strengen 
van een willekeurige plant ‘knippen’ en de analoge genensequentie van 
een andere plant door de uitgeknipte vervangen. Klaar! De plant zal nu 
andere eiwitten aanmaken en daardoor ook andere eigenschappen krijgen. 
Het erfelijk materiaal van alle cellen één voor één vervangen, zou echter 
wat teveel werk zijn. Vandaar dat men daar tegenwoordig een speciale 
bacterie voor gebruikt. Men brengt het gen in de bacterie, laat die zich 
vermenigvuldigen, en laat de kolonie bacteriën dan los op de plant in 
kwestie. Vroeger bracht die bacterie een deel van haar eigen erfelijk 
materiaal in de plant binnen en deed zo tumoren ontstaan, nu werkt ze 
voor de biotechnoloog zonder het zelf te beseffen.

29 MAART 1999

pulatie moet het mogelijk zijn een 
industrie u it te bouwen die minder 
polluerend is. Betere planten hebben 
minder energie, minder bemesting en 
minder pesticiden nodig, en bovendien 
kunnen we ze allerlei produkten voor ons 
laten maken, met haast geen vervuiling.”

SCHAMPER: Vele  mensen staan  
nogal argwanend t e g e n o v e r  het  
genet isch manipuleren van plan-
ten  of d ieren.  Even zuiver  hypo-
th e t is ch  nu, w a t  als de overheid  
zich hierdoor zou laten beïnvloe-
den en een to ta a l  verbod op elke  
vorm van g enet ische  manipu la-
t ie  invoeren?
Van Montagu: “ Dat zou absurd zijn, 
zo’n verbod kan er nooit komen. Het zou 
gewoon harakiri zijn! Die wet zou zinvol 
z ijn  als er zou kunnen worden 
aangetoond dat er iets gevaarlijks is, 
maar niemand heeft ooit zoiets gedaan. 
Het enige argum ent dat men kan 
aanhalen is zeggen: “ Men weet niet wat 
er zou kunnen gebeuren,” maar als men 
geen enkel gevaarsscenario  kan 
beschrijven, kan ik toch ook niet zeggen 
dat dat het argument is om het niet te 
doen. Je kan er natuurlijk wel voor 
zorgen dat alles goed gevolgd wordt, 
dat er geen individuen ongecontroleerd 
beslissingen kunnen nemen, en daar zijn 
ook de wetenschappers het roerend 
mee eens. Ik begrijp  ech te r de 
weerstand van de mensen. Om het even 
welke vernieuwing is verontrustend. Men 
h o e ft maar een snelle blik op de 
geschiedenis te werpen om het daarmee 
eens te zijn. Er waren betogingen tegen 
de eerste treinen... Als de mensen beter 
geïnformeerd worden en er met de tijd 
meer concrete resultaten komen, zal de 
weerstand langzaam verminderen. Als 
je  de mensen nu over genetisch 
gemodificeerde organismen spreekt, 
vragen ze - in zekere mate terecht - 
“Jamaar, wat brengt mij dat morgen? 
Gaan mijn aardappelen of mijn aardbeien 
beter zijn?” Mijn antwoord is: ja, ze 
zullen beter zijn, maar dat zal pas binnen 
tien jaar zijn.”

SCHAMPER: Is het  n iet  mogel i jk  
dat mensen verkeerd reageren op 
genet isch  gemanipu leerd  v o e d -
sel?
Van Montagu:  “Daar is ook al geen 
enkel argument voor, omdat die pro-
dukten precies dezelfde zijn als niet 
gemanipuleerde produkten. Men mag 
niet vergeten dat alle kruisingen nieuwe 
genen in de planten hebben gebracht. 
De dieren en planten die we nu gebruiken 
in onze voedingcircuits hebben niets 
meer te maken met de dieren en planten 
die men in de natuur vindt. Geen enkele,
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of toch zeer weinigen van hen zouden 
kunnen overleven, mocht je ze opnieuw 
in de natuur loslaten, omdat ze allemaal 
geselecteerd werden om een maximaal 
rendement te hebben. Als je verbeterde 
tarwe w ilt hebben, ga je  proberen 
kruisingen te doen met wilde variëteiten 
van sommige grassoorten, die in de 
natuur toch nooit kruisen, maar dat in 
een labo wel kunnen doen. Dat is wat 
to t nu toe gebeurd is. Maar aangezien 
we nu toch heel het plantengenoom 
kennen, is het toch maar logisch dat je 
de genen waarvoor interesse is, zelf gaat 
afzonderen en overbrengen naar de 
andere plant, in plaats van gewone 
kruisingen te doen. Dan hoefje 
ook niet bij de grasachtigen te 
blijven, maar kan je om ‘t  even 
waar gaan zoeken en de 
gecodeerde sequentie uit je 
tarwesoort vervangen door een 
sequentie die je elders gehaald 
hebt. Het enige gevolg daarvan 
is dat je uit een ander levend 
organisme een eiwit, een nieuw 
enzym, naar binnen brengt, net 
zoals je door kruisingen doet.”

SCHAMPER (a  la T e s t -
aankoop):  V in d t  u da t  de 
e t ik e t te r in g  moet  worden  
aangepast ,  bi jv.  voor  een  
p r o d u k t  m e t  t r a n s g e n e  
soja?
Van Montagu:  “ Ik zou zeker 
zeggen van neen, maar als de 
mensen dat tijdelijk wensen, 
dan moet dat maar zeker? Na 
een tijd zal men zien dat vele 
van de genetisch gem odifi-
ceerde zaken beter zijn dan 
andere en dan is het natuurlijk 
reclame voor de gen engineer-
ing, maar moreel gezien vind ik 
het een absurditeit, omdat het zo net is 
alsof er een gevaar aan verbonden is. 
Trouwens, binnen afzienbare tijd gaat 
men overal sporen - en meer - van 
genetisch gemodificeerde organismen 
terugvinden. In zeer vele produkten 
wordt bijvoor-beeld al dan niet transgene 
soja-olie gebruikt. Ik durf gerust zeggen 
dat binnen vijf a tien jaar - zeker in de 
VS - alles genetisch gemodificeerd zal 
zijn. Het is dus volstrekt nutteloos nu 
bijkomend geld en tijd in die etikettering 
te steken, maar ik weet dat minister 
Pinxten daaraan houdt, omdat hij vindt 
dat het democratisch is.”

SCHAMPER: T o t  s lot,  w a t  v indt  u 
van klonen?
Van Montagu: “Tja, het gebeurt bij 
dieren, hé. Denk maar aan Dolly. Maar 
alles is eigenlijk heel geleidelijk gekomen. 
Het is al een tijdje dat men kunstmatige

inseminatie toepast om dieren als koeien 
en paarden, maar ook de mens, te 
bevruchten. Dat is natuurlijk nog geen 
klonen, maar ‘t  is toch allesbehalve wat 
je een natuurlijk proces kunt noemen hé. 
Renpaarden en elitedieren in het alge-
meen worden zo duur, dat het ons niet 
hoeft te verbazen dat men daar met 
klonen zou beginnen. Het enige dat men 
echter van klonen kan zeggen is dat ze 
deze lfde genetische ach te rg rond  
hebben. Het zijn dus absoluut geen 
identieke dieren, en hetzelfde zou ook 
voor mensen gelden. Trouwens, de 
wereld loopt nu al vol klonen, want dat 
is te n s lo tte  toch  precies wat een

morele problemen, en ik denk dan ook 
niet dat dat wenselijk is.”

SCHAMPER: Bedankt  voor  d it  g e -
sprek!

(nvdr: Het hoeft niet altijd zo drastisch 
als klonen te zijn. Genetische manipulatie 
van dieren kan ook. Zo zijn er op dit 
ogenblik al varkens die dankzij ingeplante 
genen menselijk hemoglobine of bloed- 
stollingsfactoren voor ons aanmaken en 
koeien die speciale eiwitten samen met 
hun melk afgeven.)

“Wat ik volgend jaar ga doen? Hetzelfde als nu hé: mij overal mee moeien.
eeneiige tweeling is. Die hebben ook 
hetzelfde genetisch materiaal in hun 
cellen, maar als ze opgroeien o n t-
wikkelen ze elk een eigen persoonlijkheid. 
De neuro log ische verb ind ingen 
ontwikkelen anders, ze krijgen ver-
schillende prikke ls, maken andere 
connecties, ondergaan niet hetzelfde 
leerproces, lopen andere infecties op... 
Ook dat tekent hun lichaam en zorgt 
voor verschil. Het verhaaltje van de dic-
tator die zich door een malafide weten-
schapper laat klonen en die kloontjes 
over de wereld verspreidt om ze op 
gegeven moment allen naar de macht te 
laten grijpen, moet ons dus niet bang 
maken. Een re la tie f (!) meer reële 
toepassing zou het klonen van hogere 
organismen en mensen als orgaan-
donoren zijn, zodat we steeds zouden 
kunnen beschikken over reserveharten 
en dergelijke. Maar al bij al ste lt het 
klonen van mensen toch een heleboel

S tu d ie r ic h t in g e n :
O ple id ingen aan de RUG om met 
gentechnologie in  aanraking te  
komen z i jn :  l ic e n t ia a t  b io -
te c h n o lo g ie , l ic e n t ia a t  b io -
chemie en de a fs tu d e e rr ic h tin g  
c e l-  en gen techno log ie  van de 
o p le id in g  b io - in g e n ie u r . De 
e e rs te  twee kunnen gevolgd 
worden met de meeste kan- 
d id a a ts -d ip lo m a ’ s van e xac t- 
w e te n s c h a p p e l i jk e  r i c h -
tin g e n .

L ite r a tu u r :
Marynen P ., Waelkens S, Het 
ABC van h e t DNA. Mens en 
e r f e l i j k h e i d ,  D a v id s fo n d s  
Leuven, 1996.



hackers. Obscure figuren 
die zich verschuilen in 
de duistere zijsteegjes 
van de informatiesnel-
weg. Superbegaafde program-

meurs die in telligente en 
ondetecteerbare virussen 
ontwikkelen. Overvoede infor-
maticastudenten die weken- 
ang geobsedeerd naar één 
gaatje in de beveiliging van een 
computer z i t te n  zoeken. 
Pubers die nachtenlang aan 
hun scherm gekluisterd zitten 
en hopen eeuwige faam te 
verkrijgen door het kraken van 
hyperbeveiligde computer-
systemen. Of gewoon een 
bende ettertjes die via een 
overbekend achterpoortje een 
systeem binnendringen, de 
mail lezen, de harde schijf 
wissen en meteen weer naar 
een ander doelwit vertrek-
ken.Onder hen bevinden zich 
evenwel individuen die preten-
deren de kunst van het hacken 
zo goed te beheersen dat ze 
de volledige controle verwor-
ven hebben over uitgebreide 
computernetwerken. In een 
gemiddelde PC-klas wemelt het 
van zulke zelf uitgeroepen 
genieën. Schamper bestu-
deerde deze creaturen en 
andere computersubculturen 
en wijdt haar lezers in in de 
wereld van pseudo-, quasi- en 
hardcore hackers.

Elke zichzelf respecterende hacker 
zal je kunnen vertellen dat het woord 
hacker oorspronke lijk  een andere 
connota tie  had. Vroeger, toen de 
grootste computer nog honderd maal 
trager was dan een gemiddelde PC nu, 
was een hacker gewoon een uitzonder-
lijk begaafde programmeur die zijn 
(computer)problemen door inventieve 
programma’s en achterdeurtjes pro-
beerde op te lossen. Met de opkomst 
van com pute rne tw erken  werd de 
aandacht verlegd naar, u raad het nooit, 
computernetwerken. Door gebruik te 
maken van bugs , fouten die andere 
programmeurs gemaakt hadden, kon-
den deze hackers in andere computers 
binnendringen. Maar zoals altijd bevon-
den er zich onder deze digitale intelli-

gentsia enkele kwade geesten die er een 
duister genoegen in schiepen andere 
gebruikers het leven zuur te maken door 
bijvoorbeeld zichzelf replicerende pro-
gramma’s te schrijven die op een mooie 
lentedag de harde sch ijf van elke 
besmette computer wisten. Naar analo-
gie met de biologische boosdoeners 
werden deze programmaatjes virussen 
genoemd.

Toen computers ook buiten univers- 
iteiten en bedrijven beschikbaar werden, 
ontstonden er groepjes hackers die 
elkaar beconcurreerden door om het 
meest systemen te kraken. Anderen 
gebruikten hun kunsten dan weer voor 
één of ander maatschappelijk doel. De 
strijd tegen hackers begon ook rond 
deze tijd vorm te krijgen en beveiliging 
van computers werd een miljoenenbusi- 
ness.

Toen kwam de PC-explosie en had 
iedereen ineens een computer. Met de 
opkomst van het Internet werd het ook 
veel eenvoudiger in form atie  u it te 
w isselen. Iedereen was p lo ts  een 
potentiële hacker.

K i j k  m a m a , z o n d e r  h a n d e n !

Je moet tegenwoordig zelfs niet 
meer kunnen programmeren om aan het 
hacken te slaan. Op het internet vind je 
honderden too ls  die je het kraken 
gemakkelijker maken. Dat ze anderen het 
leven moeilijk maken, moet je er maar 
bijnemen. Zo zijn er duizenden sites vol

Utilities waarmee je binnen de twee 
minuten kan beginnen spelen. Sommige 
van deze programmaatjes, zoals SATAN, 
dat oorspronkelijk ontwikkeld werd om 
de beveiliging van systemen te testen, 
worden nu massaal door aankomende 
hackertjes gebruikt om zwakke plekken 
in systemen af te tasten en zo in te 
breken.

P a s w o o r d  n o d i g ?

Dan zijn er nog programma’s zoals 
Sniffit, dat door een paar legendarische 
hackers aan onze eigenste universiteit 
geschreven werd. Ze worden gebruikt 
om het elektronische verkeer dat over 
het netwerk loopt te bestuderen. De 
meeste data die door computers ver-
stuurd worden zijn immers niet geco-
deerd. Dat wil zeggen dat eender wie 
met de nodige hulpmiddelen kan kijken 
naar wat iemand op een bepaald moment 
van één computer naar een andere aan 
het sturen is. En wat wordt er bijvoor-
beeld van één computer naar een andere 
gestuurd? Juist, een pas-woord!

R o o t k i t s

Als een hacker toegang verkregen 
heeft to t een systeem betekent dit nog 
niet noodzakelijk dat hij/zij alle controle 
heeft. Deze is nog altijd in handen van 
de systeemadministrator, die we ook wel 
eens root plegen te noemen. Root 
maakt met één commando gebruikers

Stel je voor dat je naar de PC-klas gaat om je mail te lezen. Je 
komt binnen en ziet dat alle plaatsen bezet zijn. Uiteindelijk komt 
er toch een plaats vrij naast een meisje op de laatste rij. Wanneer 
je gaat zitten zie je dat ze aan het mailen is. Het domme wicht is 
waarschijnlijk een liefdesbrief aan het schrijven.
Je start telnet op en kiest eduservl of eduserv2. Eduserv legt 
contact met jouw computer in de PC-klas en vraagt je loginnaam 
en je paswoord. Alles is veilig denk je, want niemand kan zien 
welk paswoord je typt. Spijtig, maar het lieve meisje dat naast 
jou zit, draait een sniffprogramma en omdat alle data die jij naar 
de server s tuurt ook langs haar computer komt, kan zij je 

» loginnaam en je paswoord er zo uithalen. Niet enkel die van jou, 
maar van iedereen die in de PC-klas zit. Als ze er een paar uur 
blijft zitten, heeft ze een honderdtal accounts gekraakt. Die kan 
ze dan gebruiken om andere systemen te kraken zonder dat 
iemand haar verdenkt. Ook al je mails worden via telnet en pine 
ongecodeerd verstuurd. Iedereen die er zin in heeft, kan dus je 
mails lezen (zie ook het artikel over de zaak Bart  Lelie).



aan en kan ze ook met één commando 
weer verwijderen. Root kan ieders mail 
en bestanden lezen en zorgt er normaal 
voor dat niemand anders d it doet. 
Kortom, root is oppermachtig. Het is dus 
logisch dat iedere hacker de macht van 
root in handen wil krijgen. Hiervoor 
werden de zogenaamde ro o tk its  
ontwikkeld, een soort elektronische 
Zwitserse zakmessen die de gebruiker 
ervan to e la te n  om binnen lu tte le  
momenten root te worden. Sommige van 
deze roo tk its  zijn zo ingenieus dat 
eenmaal de toegang verkregen wordt, 
alle sporen van de activiteit van het pro-
gramma verwijderd worden. De systeem- 
a dm in is tra to r kan dus enkel maar 
vermoeden dat er hackers in zijn com-
puter zitten. Maar eenmaal een middel-
matige hacker met een deftige rootkit 
aan het werk is geweest, is de enige 
manier om hem te verwijderen het 
systeem volledig opnieuw te installeren. 
En dan nog....

Hoe beveilig  ik m ijzelf? 
Elektronische kuisheidsgordels

b en je na het lezen van de 
andere artikels op deze 
pagina’s een beetje paranoïde 
geworden? Of vind je het helemaal 

niet erg dat iedereen je mail kan 
lezen en je account kan gebruiken? 
Schamper geeft in elk geval een paar 
tips om jezelf te beveiligen.

T e l n e t  i s  n i e t  v e i l i g

Als pine je emailprogramma is, 
gebruik je waarschijnlijk ook telnet 
als communicatieprogramma. Om je 
mails te encrypteren zodat niemand 
ze kan lezen kan je gebruik maken 
van Pretty Good Privacy (PGP), wat 
nogal onhandig is in het gebruik, 
maar voorlopig het beste beschik-
bare middel. Het vereist wel dat de 
geadresseerde ook PGP gebruikt. 
Tenzij je vaak met spionagediensten, 
elektronische misdadigers of para-
noïde hackers correspondeert, is die 
kans vrij klein. Meer info vind je op 
h t tp : / /w w w . r u g .a c .b e /a r c /  
rapporten.

Wil je je beveiligen tegen sniffers, 
dan kan je in plaats van telnet ssh 
(secure shell) gebruiken. Dit zorgt 
ervoor dat de communicatie tussen 
jouw computer en de server geën- 
cripteerd wordt. Spijtig genoeg is dit 
in de PC-klassen niet geïnstalleerd. 
Jé kan altijd aan het ARC vragen om 
hiervoor te zorgen. Gebruik je 
RUGnet via dialup, dan kan je een ssh 
cliënt gebruiken om je mail te lezen. 
Op de website van Schamper vind 
je aanwijzingen hiervoor.

P a s w o o r d e n

Gebruik geen paswoorden die in 
het woordenboek staan of die namen 
van personen zijn. Een goede regel 
is een aantal cijfers en speciale 
tekens te gebruiken. Dit hoeft niet 
moeilijk te onthouden zijn. Als je lief 
bijvoorbeeld André heet en je je 
afvraagt of dit in 2001 nog zo zal 
zijn, dan kan je als paswoord bijvoor-
beeld ‘And2001 ?’ gebruiken. Veran-
der ook vaak van paswoord, maar 
schrijf je paswoorden nooit op.

Denk je toch dat iemand je 
paswoord te pakken gekregen heeft, 
verander het dan meteen. Er zijn ook 
eenvoudige manieren om te kijken 
of iemand je account gebruikt. Zo 
kan je met het commando last -5 
<loginnaam> kijken naar de laatste 
vijf maal dat je ingelogd heb. Staat 
er een tijdstip tussen waarop je 
volgens jou niet ingelogd hebt, dan 
gebruikt iemand anders jouw ac-
count.

Kijk of er in je d irectory op 
eduserv een bestand genaamd 
.rhost staat. Dit doe je met het com-
mando Is -la. Staat er zo’n bestandje 
en herinner je je niet dat je het er 
zelf gezet heeft, dan gebruikt 
iemand jouw account. Verwittig in 
dat geval onmiddellijk het ARC.

Leen je loginnaam en paswoord 
nooit aan iemand uit. Buiten het feit 
dat dit gevaarlijk is, kan het ARC in 
dat geval onmidellijk je account 
afsluiten. U bent gewaarschuwd.

Dit kleine visje is het symbool van 
de Blowfish cryp tografie . 
Cryptografie zorgt ervoor dat je 
gegevens gecodeerd worden en dat 
niemand ze kan lezen zonder de 
juiste sleutel. Blowfish encryptie is 
zo sterk dat zelfs de krachtigste 
computers duizenden jaren zouden 
nodig hebben om de code te 
ontcijferen.



de grootste vijanden van de hack 
ers zijn de systeembeheerders. 
Deze creaturen kennen mins-

tens evenveel van computerbevei- 
liging als de hackers zelf. Het belang- 
rijkste doel in hun leven is hun 

„ systeem goed te laten draaien en dat 
betekent natuurlijk hackers buiten- 
houden. Schamper dook in de kelders 
van hetTechnicum en vond er Ronny 
Blomme, een systeembeheerder bij de 
vakgroep Elektronica en Informatie-
systemen (ELIS), die bereid was tot 
een gesprek.

SCHAMPER: Wat kunnen hackers zoal 
doen?

Ronny Blomme: “Het ergste wat hackers 
kunnen doen is de gegevens op een com-
puter zo minimaal te wijzigen dat de gebrui-
ker dit niet merkt, terwijl het bijvoorbeeld een 
onderzoek wel enorme schade kan berok-
kenen. Verder schenden hackers de privacy 
van de computergebruikers. Zo is er soms 
diefstal van bedrijfsgeheimen want op 
sommige computers staat er data of soft-
ware die niet vrij verspreid mag worden. 
Gekraakte machines kunnen ook als 
uitvalsbasis gebruikt worden voor andere 
inbraken.”
SCHAMPER: Hebben jullie al veel schade 
geleden door hackers?
Blomme: “Nee. De meeste schade aan ons 
computernetwerk is nog altijd fysische 
schade, door vandalisme, inbraken en 
lekkende waterleidingen. We hebben vaker 
schade aan onze machines door fouten van 
de eigen systeembeheerders dan door 
hackers. Niemand is immers vrij van fouten.”

SCHAMPER: Hoe staat u persoonlijk te- 
> genover hackers?

Blomme: “Het grootste deel van de hack-
ers doet het voor de sport. Ze proberen 
achterpoorten in het systeem te vinden, 
maar ze hebben er geen slechte bedoel-
ingen mee. Vaak worden deze stropers later 
de beste boswachters. Hackers kunnen 
goede systeembeheerders worden als men 
er in slaagt om hun energie nuttig aan te 
wenden. Het is trouwens altijd nuttig als 
gebruikers zwakke plekken vinden in je 
systeem. Je kan er veel uit leren, maar je 
mag er natuurlijk niet zomaar van uitgaan 
dat, als je gebruikers laat zoeken naar

zwakke plekken, ze die ook automatisch 
zullen meedelen. Er is soms een dunne lijn 
tussen het zoeken naar zwakke plekken in 
een systeem en het misbruik maken van die 
kennis. Maar mensen die een zwakke plek 
vinden op ons systeem en dit direct melden 
moeten niets vrezen op ELIS.”

paswoord uit het hoofd te leren en vaak gaan 
ze hun paswoorden dan opschrijven op een 
briefje. Dat is uiteindelijk gevaarlijker dan 
oude paswoorden. Daarom laten we onze 
gebruikers toe om gedurende een lange tijd 
hetzelfde paswoord te gebruiken, ook al 
weten we dat dit risico’s inhoudt.”

SCHAMPER: Kent u nog beruchte 
hackers op de RUG?

Blomme: “Vroeger hoorde je soms verhalen 
over bepaalde mensen en wat ze allemaal 
hadden uitgehaald maar dat is nu iets 
minder geworden.”

SCHAMPER: Welke voorzorgen neemt u 
zoal als systeembeheerder?

Blomme: “Er is een vorm van controle op 
het netwerkverkeer. Als ik weet dat iemand 
in het buitenland zit voor een congres of op 
vakantie is, is het nogal verdacht als hij 
lokaal ingelogd zit op het netwerk. Verder 
draaien we preventief een cracker op onze 
paswoorden, om te zwakke paswoorden op 
te sporen.”

SCHAMPER: Is er bij de installatie van 
het computersysteem van ELIS rekening 
gehouden met de beveiliging?

Blomme: “Er is bij ELIS een bewuste keuze 
gemaakt voor Unix-machines. Dat zijn com-
puters die relatief goed te beveiligen zijn, in 
tegenstelling tot Windows95-PC’s waarbij de 
beveiliging zich beperkt tot het installeren 
van een anti-virusscanner. Er is ook een 
goedkoper alternatief in de vorm van Linux 
(een volledig gratis besturingssysteem voor 
computers, nvdr.) op PC’s, maar dat heeft 
nog enkele groeipijnen. Ik stel me op dit 
ogenblik ook vragen bij de bruikbaarheid van 
Linux op grote servers. Naarmate de 
populariteit ervan toeneemt, zal Linux in de 
toekomst verder verbeteren.”

SCHAMPER: Wat is uw visie op beveili-
ging?

Blomme: “Bij beveiliging heb je altijd een 
balans tussen veiligheid en bruikbaarheid. 
Als je een te strakke beveiliging doorvoert, 
heb je het risico dat gebruikers die zullen 
proberen te omzeilen. Je kan de gebruikers 
verplichten om regelmatig een nieuw 
paswoord te kiezen door een vervaldatum 
te zetten, maar de meeste mensen vinden 
het vervelend om regelmatig een nieuw

SCHAMPER: Wordt het netwerk van an-
dere vakgroepen even goed onderhou-
den?

Blomme: “De faculteiten zijn vrij onaf-
hankelijk in het inrichten van hun netwerk. 
De grote vakgroepen hebben hun eigen 
specialisten voor het onderhoud van het 
computernetwerk. Bij kleine vakgroepen is 
het vaak behelpen. Dikwijls moeten de 
gebruikers er hun eigen PC’s onderhouden. 
Het is soms ook moeilijk om mensen te 
overtuigen dat back-ups noodzakelijk zijn, 
en dat je daarvoor een dure uitrusting moet 
aankopen.”

SCHAMPER: Is er veel veranderd tegen-
over vroeger?

Blomme: “Ja, de veiligheid van het com- 
pute-rnetwerk was enkele jaren geleden vrij 
dramatisch. Toen een student vanop het 
ELIS- netwerk scans uitvoerde naar het 
rectoraat, vond hij enkele serieuze veilig- 
heidsfouten. Uiteindelijk zijn er op het 
rectoraat de nodige aanpassingen gebeurd 
aan de veiligheid.”

SCHAMPER: Kunnen studenten helpen 
bij de beveiliging van computers van de 
universiteit?

Blomme: “Studenten kunnen helpen bij de 
installatie van computers, sommigen zijn 
daar heel bekwaam in. Ik zie ook een aantal 
nuttige initiatieven, zoals de Linux-lessen 
van Zeus (Werkgroep Informatica, een 
erkende studentenvereniging, nvdr.). Het 
probleem ligt echter bij de continuïteit. De 
mensen die nu actief zijn, zijn binnen twee 
jaar afgestudeerd. Hun opvolging is niet altijd 
verzekerd.”

SCHAMPER: U zei daarnet dat stropers 
vaak de beste boswachters zijn. Bent u 
tijdens uw studententijd ooit over de 
schreef gegaan?

Blomme: (lacht) “Nee. Ik heb me daar nooit 
mee bezig gehouden.”

Ber t &M a K
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Sex, lies & sniffed em ail

het beste bewijs van hoe eenvoudig pri 
vacy geschonden kan worden, werd onlangs 
geleverd door een reeks vreemde mails aan 
Schamper.

Maar eerst een beetje voorgeschiedenis. Herinnert u zich dat 
wij ons onlangs nog afvroegen o f de decaan van de 
Geneeskunde homofoob was omdat hij om evidente redenen 
(s ic ) a ffiches van de HOLEBI verenig ing V e r k e e r d  
Geparkeerd uit zijn gebouwen weerde? Na de publicatie van 
dit artikel kregen we een lezersbrief van een studenten-
vertegenwoordiger van de Geneeskunde die voor zijn decaan 
in de bres sprong en daarbij niet altijd even eenduidig te 
interpreteren taal gebruikte. Deze jongen heet Bart  Lelie. 
Hierop kregen we weer een lezersbrief, ditmaal van Sanjay  
Sachdeva,  een student tandheelkunde die Bart Lelie in niet 
mis te  verstane bewoordingen in to le ran tie  verw eet. 
Onmiddellijk na de publicatie van deze brief kregen wij een 
mail van Bart Lelie, die ons beschuldigde van laster en onze 
verontschuldigingen eiste:

[ . . . ]  Vol o n tz e tt in g  la s  i k  de la s te r  op m ijn  
persoon d ie  j u l l i e  in  je  b lad opnemen. Sanjay 
Sachdeva [ . . . ]  o n tk e n t v o l le d ig  deze b r ie f  
geschreven te  hebben en g ing j u l l i e  h ie ro m tre n t 
co n tac te ren . [ . . . ]  Toen ik  de te k s t  la s ,  w is t ik  
a l da t Sanjay het zeker n ie t  z e l f  kon geschreven 
hebben, gezien z i jn  gebrekk ig  Nederlands en de 
v loe iende  vo lz in n e n  in  de te k s t .  Ik  vraag van 
j u l l i e :  1. in  het algemeen: check j u l l i e  auteurs 
in d ie n  er extreme standpunten werden ingenomen. 
2. in  het b ijz o n d e r: i k  hoop ten zeerste  dat j u l l i e  
d ie  te k s t  per em ail toegezonden hebben gekregen 
zodat de ware persoon gekend is  (dan werd Sanjay’ s 
account gekraakt o f  h e e ft h i j  het wel d e g e li jk  met 
de hu lp  van iemand geschreven). [ . . . ]

Waarop w ij antw oordden dat we ons zeker zouden 
verontschuldigen indien zou blijken dat Sanjay Sachdeva de 
brief niet zou geschreven hebben. Maar we wilden dit nog 
even in beraad houden. Dat bleek uiteindelijk niet zo dwaas, 
want raad eens wie ons een mail stuurde. Jawel, de enige 
echte Sanjay, die ons vertelde d a t ...

[ . . . ]  Ik  dank u a l le r e e r s t  voor de p u b lic a t ie  van 
deze le z e rs b r ie f .  Voorts  wou ik  u nog la te n  weten 
dat i k  onlangs het bezoek kreeg vande “ re la x te ” 
heer B art L e lie .  H i j  l i e t  m ij weten dat i k  deze 
b r ie f  n ie t  geschreven h a d . ( ! )  D it  omdat he t 
Nederlands te  goed zou z i jn  iemand d ie  u i t  In d ia  
komt. Kan u z ic h  d i t  inbee lden ? H ij drong er 
tevens op aan dat i k  ook een e -m a il naar j u l i e  
zouversturen met de verm eld ing dat da t NIET m ijn  
le z e rs b r ie f  w a s .( !)  Vervolgens vroeg de heer L e lie  
m ij hoeveel dagen ik  graag zou w il le n  werken in  de 
B io m e d is c h e  B ib l i o t h e e k  ( H i j  i s  ook de 
veran tw oorde li jkevoor het verdelen van de werkdagen 
voor de jobstuden ten  d ie  daar w erken .) [ . . . ]  Ik  
geef toe  dat m ijn  le z e rs b r ie f  nogal scherp van

ta a l was; en dat de heer L e lie  h ie rdoo r g e ir r i te e rd  
raakte  kan ik  nog wel b e g r ijp e n . Ook la a t  ik  m ij 
voor wat b e t r e f t  he t c o rre c te  g e b ru ik  van de 
Nederlandse ta a l een b e e tje  b ijs ta a n ;  maar d i t  
doet abso luu t n ie ts  te r  zake voor wat b e t r e f t  m ijn  
mening to v  d i t  onderw erp.[ . . . ]
Wat wij bij Schamper al enigszins konden vermoeden.

bart Lelie werd zowaar een cultfiguur binnen 
onze mailbox, hoewel we er zelf nauwelijks 
aandacht aan hadden besteed. Maar het 
mooiste moest nog komen. De lezer zal 

ongetwijfeld begrijpen dat wij een beetje uit 
het lood geslagen waren toen in één keer een 
halve megabyte email behorende aan Bart Lelie 
bij ons terechtkwam. Genoeg om vijf Schampers 
volledig mee te vullen. Ze werden ons wel niet 
toegestuurd door Bart Lelie zelf, maar door 
ene spycenter@hotmail.com, die ons meldde 
dat:

[ . . . ]  Naar aan le id ing  van het ve rsch ijnen  van enkele 
a r t ik e le n  rond de persoon van B art L e lie  zenden 
w i j  u d i t .  A a n g e z ie n  h i j  de S tu d e n te n -
vertegenw oord iger is  van de F a c u lte it  Geneeskunde, 
en v o o rz it te r  van de Studentenwerkgroep o p le id in g , 
le e k  het wegens de p rob lem atiek  rond z i jn  persoon 
Iw e l de moeite om hem even van nade rb ij te  bek ijken . 
D it  om j u l l i e  ie t s  anders aan te  kaa rten . Omdat 
deze persoon ons n ie t  p e rs o o n lijk  bekend was hebben 
we een b e e tje  in fo  ingewonnen over hem. D it  om een 
ander probleem b i j  j u l l i e  aan te  kaa rten . We 
beperken ons u ite ra a rd  t o t  de m a ils  d ie  b e tre kk in g  
hebben^op de f a c u l t e i t  Geneeskunde; en d ie  binnen 
deze f a c u l t e i t  werden v e rs tu u rd ; en t o t  de door 
hem z e l f  p e rs o o n lijk  verzonden m a ils . [ . . . ]  De 
a u th e n t ic i t e i t  van de e -m a ils  h ie r  beneden kan u 
bevestigd  worden door B art L e lie .

(-♦-hopend  te  kunnen genieten van uw p ro fess ionee l 
bronnengeheim .- * - )

Spycenter ( spycenter@ hotm ail. com)

H ie rb i j  v in d t  U enkele a ttachm ents. Z i j  kunnen 
een hu lp  z i jn  t o t  het be te r ve rs taan  van enkele 
a r t ik e ls  u i t  uw t i j d s c h r i f t .  S ch rik  h ie rvan  n ie t .  
Z i j  werden op eenvoudige manier verkregen v ia  
techn ieken d ie  het Academisch rekencentrum (ARC) 
z e l f  ook g e b ru ik t (o .a . S n if fe r  Network A na lyzers). 
Daar neemt men wel eens een (h e e l g ro o t)  lo o p je  
met dé p r iv a c y  van ve le  mensen. Men zegt dat 
In te rn e t o n v e il ig  is  voor p r iv é  gegevens. Men zegt 
er ech te r n ie t  b i j  da t men h ie r  onder het mom van 
serverbeheer de s tuden t in  het oog houdt. Vooral 
sommige. Probeer maar eens door te  vragen op hun 
bureau. Z ie  maar eens hoe zenuwachtig ze dan in  
het ARC staan te  tra p p e le n . Maar zeggen doen ze
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n ie t s .  We kunnen to c h  n ie ts  
bew ijzen en DAT weten ze ook. 
Mensen d ie  hun te  g e v a a r l i jk  
worden wordt de toegang t o t  de 
ne tw erken  o n tz e g t .  D ire c te u r  
Geert de Soete d r e ig t  met 
a l le rh a n d e  s t r a f r e c h t e r l i j k e  
m aatregelen voor w ie m is b ru ik  
maakt van het netwerk. D it  g e ld t 
n a t u u r l i j k  e n k e l v o o r  de 
g eb ru ike rs  ervan. N ie t voor de 
beheerders. Zolang z i j  vinden dat 
het mag, doe w i j  he t ook. Maar 
met mate. [ . . . ]

Het spreekt vanzelf dat wij de mailbox 
van Bart Lelie hier niet gaan publiceren. 
We gaan ook onze mening over deze 
mails niet geven. Belangrijker dan de hele 
hetze rond zijn persoon is wel dat hier 
gedemonstreerd werd hoe onveilig het 
mailsysteem is. Niet alleen kan je mails 
sturen op naam van iemand anders, maar 
je kan ook perfect vertrouwelijke mails

D eAkt ie f  Linkse S tuden ten  wensen 
te reageren op het edito van Schamper 
370 over de “Dunne Rode Lijn” . Er wordt 
ons een vooringenomenheid verweten 
ten opzichte van de coördinator van de 
Dienst Studentenactiviteiten die een 
nota geschreven heeft om ALS uit te 
sluiten op basis van vermeende mantel-
organisaties. We denken dat de persoon-
lijke overtuiging van Van  C a u w e n -  
berg he  inderdaad een rol speelt in heel 
deze zaak, maar er zijn ook een aantal 
meer fundamentele kwesties waartegen 
we willen protesteren.
Ten eerste lijkt het ons nogal vreemd dat 
er een procedure gestart wordt tegen 
ALS, zonder dat wij hiervan op de hoogte 
gebracht werden, op basis van een 
nietszëggend dossier dat nergens 
aantoont dat ALS subsidies zou misbrui-
ken. Het enige wat het dossier van Van 
Cauwenberghe aantoont is dat leden van 
ALS actief zijn in Blokbuster en SVB. Dat 
ontkennen wij ook niet, ALS ondersteunt 
de anti-racistische strijd en is voor-
stander van een studentenvakbond die 
daadwerkelijk opkomt voor de belangen 
van de studenten! Blokbuster heeft 
echter ook een eigen dynamiek en 
nationale bekendheid. In heel het land 
zijn er actieve Blokbuster-kernen, die 
kunnen toch moeilijk allemaal mario-
netten van ALS zijn? Met betrekking to t 
SVB moet de geschiedenis van SVB in 
acht genomen worden. Van de brede 
groep oprichters en passanten doorheen 
de jaren hebben de meesten afgehaakt. 
Moet ALS dan verweten worden dat zij

van iemand anders lezen. De opinies die 
in deze artikels werd weergegeven zijn 
niet die van Schamper maar die van de 
briefschrijvers. Wij hebben enkel ge-
tracht de zaken zo helder mogelijk weer 
te geven.

Op enkele uren van de deadline 
konden wij Bart Lelie nog bereiken 
voor een reactie. Hij vertelde ons dat 
hij zeer aangedaan was door de hele 
affaire en vooral doordat een aantal 
vertrouwelijke mails zomaar aan ons 
kon doorgespeeld worden. Ook 
stelde hij zich ernstige vragen over 
de veiligheid van het universitaire 
computernetwerk. Hij meldde ons 
dat hij niet zou nalaten een klacht in 
te dienen wegens schending van zijn 
privacy en van het briefgeheim.

Over de insinuaties die de andere

nog steeds opkomen voor de idee van 
een studentenvakbond op basis van 
individueel lidmaatschap?
Een tweede reden die volgens ons van 
belang is in deze discussie, is het 
voortbestaan van het Werkgroepen- 
konvent (WK). We hebben in de wandel-
gangen reeds gehoord dat er concrete 
plannen zijn om het WK af te schaffen. 
Het verwijderen van SVB en Blokbuster 
is een stap in die richting. Volgens ons 
is dat ook de ware reden waarom het 
Vluchtelingen Aktie Komitee niet mocht 
(en mag) erkend worden. Daartoe 
werden alfèrhande “ argumenten” (lees: 
excuses) gezocht om het VAK buiten 
te houden en zelfs een nieuwe structuur 
te creëren.
Ten slotte denken we dat de nota om 
ALS uit te sluiten ook moet gezien 
worden in een breder (ideologisch) kader 
van een heksenjacht tegen de alterna-
tieve linkerzijde. Zo wordt er in het 
ABVV openlijk gesproken over uitslui-
tingen van iedere linkse oppositie (met 
name de Beweging voor vakbonds- 
vernieuwing rond Forges de Clabecq die 
nochtans ju is t opkomen voor een 
democratische en strijdbare vakbond). 
Aan de KUL worden momenteel alle 
linkse studentenorganisaties aan de deur 
gezet, hoofdzakelijk op grond van 
ideologische redenen.
Dit zijn volgens ons argumenten die erop 
wijzen da't er meer aan de gang is dan 
wat “strubbelingen” in De Brug, maar dat 
er wel degelijk ideologische elementen

briefschrijvers over hem maakten, 
wilde hij ook kort reageren. Hij 
vermoed dat het om een drietal 
mensen gaat die persoonlijke 
problemen met hem hebben en op 
deze manier proberen hem zwart te 
maken.

Opnieuw verzekerde hij ons dat 
Sanjay Sachdeva, de ‘schrijver’ van 
de bewuste lezersbrief in Schamper 
hem bevestigd had dat hij deze brief 
n iet geschreven had. Sanjay 
Sachdeva liet een bericht op ons 
antwoordapparaat om ons opnieuw 
te bevestigen dat hij de brief wel 
schreef.
Dat de lezer zelf zijn conclusies 
trekke. Wij zijn er in ieder geval een 
beetje paranoïde van geworden

Ma K

meespelen (n iet enkel van de coör-
dinator van de DSA).

Rik  Lampaer t  (2 ° l ic  po l  en s o c ) 
V o o r zit t er  A L

A ntw oord
De reactie die de Aktief Linkse Studen-
ten hier geven is precies het soort 
reactie dat ik in mijn edito veroordeelde. 
De ALS reageren naar mijn mening enkel 
omdat in een edito van Schamper hun 
naam vermeld wordt. En wanneer hun 
naam vermeld wordt in Schamper gaan 
ze er a priori van uit dat dit negatief is. 
Het kernpunt van mijn edito was precies 
dat sommigen de ALS a priori veroor-
delen zonder het dossier te kennen. Ik 
heb nooit een mening geuit over wie in 
deze zaak gelijk had. De lezersbrief van 
Rik Lampaert is dan ook geen reactie op 
mijn edito, maar een reactie op het dos-
sier dat de coörinator van de Dienst 
Studentenactiviteiten over zijn vereni-
ging opstelde. Het lijkt mij dus dat de 
heer Lampaert ofwel niet in staat is om 
een nochtans duidelijk edito correct te 
begrijpen, ofwel deze kans aangrijpt om 
via Schamper propaganda te versprei-
den. Dat laatste laat Schamper onder 
geen enkele voorwaarde toe. Ik geef de 
heer Lampaert dus het voordeel van de 
twijfel en neem aan dat hij mijn edito niet 
begrepen heeft.

Ma K

L E Z E R S G R I E V E N
M ogelijke uitslu iting van ALS
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Praesid ium verkiezingen lopen u it de hand

De afgelopen weken 
vonden in de meeste 
studentenkringen prae-
sidiumverkiezingen plaats. Het 

is geen geheim dat deze met 
steeds grotere budgetten  
gepaard gaan. Bij Lombrosiana, 
de kring van de Criminologie, 
ging het verkiezingen echter 
zwaar uit de bocht en werd een 
kandidaat-praeses met een 
hersenschudding het ziekenhuis 
ingeslagen.

Bij het V . R . G .  (V laam s Rechts- 
Genootschap) lijkt het er al op dat je 
zonder financiële ruggesteun geen schijn 
van kans maakt om de nieuwe praeses 
te worden. In de laatste verkiezingen 
werd gegoocheld met barbeque, pizza’s, 
geroosterde kip, ontbijtkoeken, een 
g ra tis  film  in de Decascoop (een 
volledige zaal) en een gratis fuif met 
optredens van Coco Jr. en Geena Lisa. 
Je kan je de vraag stellen of hiermee de 
kwaliteiten van een goed toekomstig 
praesidiumlid wel worden aangetoond. Of 
wordt misschien niet op basis daarvan 
gestemd? Het enige tegenargument is 
dat de fondsen vooral via sponsoring 
geworven worden zodat in principe 
iedereen een gelijke kans heeft en de

kandidaten kunnen aantonen dat ze het 
volgend jaa r in s ta a t zijn om de 
studentenvereniging dan toch tenminste 
op financieel vlak goed te leiden.

Dit alles is echter nog redelijk onschuldig 
in vergelijking met wat gebeurde bij 
Lombrosiana. Volgens een brief van 
de v o o rz itte r van het Faculte iten- 
konvent, Wim Beelaert ,  verliepen de 
verkiezingen in een weinig sereen klimaat 
en werden ez in strijd met de statuten 
van de kring georganiseerd. Er kon 
bovendien getwijfeld worden aan de 
onafhankelijkheid van de verkiezings- 
commissie, die bovendien onregelmatig 
was aangesteld. Het Faculteitenkonvent 
zag zich genoodzaakt zelf de rol van 
verkiezingscommissie over te nemen.

Lombrosiana draagt, nog steeds volgens 
de brief van Wim Beelaert, een toren-
hoge schuld. De tegenpa rtij bij de 
praesidiumverkiezingen zette dit extra 
in de verf en wilde hierdoor het wanbeleid 
van het huidige praesidium, dat ook met 
een nieuwe lijst opkwam, aantonen. De 
verkiezingsstrijd ontspoorde dan ook 
snel in verdachtmakingen, pesterijen, 
bedreigingen en aantasting van de 
persoonlijke integriteit. Het Faculteiten-
konvent probeerde een en ander nog 
recht te  trekken op een bijzondere 
Algemene Vergadering op 30 maart,

maar holt hiermee helaas achter de 
feiten aan.

Op 24 maart ontspoorde de toestand 
namelijk helemaal. K r is to f  V a n d e n  
B e r g e ,  kandidaat-praeses van de 
tegenpartij, werd bij het binnengaan van 
het café “The Picture” aan de Verloren- 
kostbrug door Patrick Vanacker ,  de 
vriend van de huidige praeses, bij zijn 
mouw getrokken en gevraagd naar < 
buiten te gaan. Volgens de verklaring die 
Kristof Vanden Berge aan de politie gaf, 
maakte Patrick een opmerking en sloeg 
hij onder het oog van een aantal 
getuigen Kristof Vanden Berge op zijn 
gezicht. Het slachtoffer werd naar het 
U.Z. gevoerd waar vastgesteld werd dat 
hij een hersen-schudding als gevolg van 
een vuistslag had. Hij bleef een nacht in 
observatie.

Het Faculteitenkonvent heeft beslist de 
verkiezingen op te schorten en Kristof 
Vanden Berge heeft zich als kandidaat- 
praeses teruggetrokken. Omdat bij het 
ons bereiken van dit bericht de deadline 
voor Schamper al drie dagen overschre-
den was, konden wij de andere partijn 
niet meer bereiken voor een reactie.
Onze verontschuldigingen hiervoor.

Bar t

D ag G e n t
V ijf jaar doen over studies van vier 

jaar is niet slecht. Het is in elk geval 
erg doorsnee als ik zo eens rondkijk. Het 
mooie Gentse leventje wil je zo lang 
mogelijk laten duren. Maar dan hoor je 
toch het einde van je studentenleven op 
kousenvoeten naderbij sluipen. Breed 
grijnzend. Je weet niet goed of het 
welkom is of niet. En je grijnst onzeker 
terug. Kom maar langs, maar niet te snel. 
Ik bel wel eens. En dan zie je het op dag 
in je buurt rondwaren.
Gent, een stad waarvoor ik koos zonder 
te  weten w aarvoor ze stond. Vol 
enthousiasm e s to r t te  ik me in de 
kennismaking. Ik verkende ze van boven 
to t onder : van de boekentoren to t de 
goo t van de O verpoort. T h ea te r-
voorstellingen in het Tinnenpot en de 
Minard, café ’s rond de Vooruit, St.- 
Jacobs en de Vrijdagmarkt. Zielloze 
discussies en een zeldzaam zinvol

gesprek vulden de uren. Wat is de beste 
kaas om croques monsieur te maken? 
Begint de week op zondag o f op 
maandag? De zonsopgang kwam steeds 
te snel, te fel. Erg vermoeiend allemaal. 
Gelukkig ben ik gezegend met een 
gezonde slaap. De heerlijkste uurtjes in 
Gent bracht ik ongetwijfeld in mijn bed 
door.
Het studentikoze proeven en uitkotsen. 
Zeker na een cantus. Was ik die karika-
tuur die volop meedeed aan die zwijnerij? 
Ach ja, straffe verhalen om later nog aan 
te dikken. En ik geef toe, ik amuseerde 
me. Betrokken geraken bij ex tra - 
curriculaire activiteiten -of hoe noem je 
dat in je c.v.?- zoals Schamper. Ik schreef 
niet alleen artikels maar leerde vooral 
omgaan met mensen die ik anders nooit 
zou aanspreken. Vele uren steken in iets 
dat weinig betekent. Als dat geen goede 
training is voor de arbeidsmarkt.

Het studeren zou ik bijna vergeten te 
vermelden. A f en toe had ik het ook 
vergeten. Maanden plezier maken en dan 
maanden blokken om toch nog in eerste 
z ittijd  te slagen. Maximaal rendement 
met minimale inspanning, de droom van 
een gemiddelde student. Honderden 
pagina’s lezen en het belangrijkste eruit 
memoriseren. Ik vond het een uitdaging. 
Professoren die hun eigen theorietjes 
verkondigden en ze honderdvoudig 
wilden gereproduceerd zien op het 
examen. Ik mocht een blik werpen in de 
slangenkuil die academische wereld heet. 
Laat ze maar doen, ze doen dat soms 
goed.
Zoveel kansen heb ik laten liggen, andere 
gegrepen die beter onbenut waren 
gebleven. Er resten nog zoveel onbeken-
de cafeetjes met ongekende mensen. 
Afscheid nemen doet dorst krijgen.

Su n l ig h t
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V a n  Nu &  S tra k s  h e ro p g e ric h t

Nog a ltijd  van toen en daarvoor...

Je bent jong en je wilt wat. 
Maar niet zomaar wat. 
Liefst wil je iets doen 
w aarm ee je  o p v a lt ,  
waarmee je als twintigjarige 

de annalen kan ingaan. Je kan 
natuurlijk een schrijvers- en 
dichtersbeweging oprichten 
en trachten ontzettend be-
roemd te worden, maar de 
kans dat je in dat opzet  
slaagt is te gering. Er is al 
een overaanbod aan hippe 
jonge schrijvers en dichters. 
Drie piepjonge studenten uit 
Gent en Leuven vonden een 
andere manier om gerucht te 
geven aan hun prille bestaan. 
Ze vonden het eenvoudiger 
om een bestaande beweging 
met grote faam opnieuw op 
te richten.

Wij kropen bijna in een hoek van 
schaamte toen we de Gentse 
res identie  van de Van Nu & 
Straksers binnenstapten en daar 
drie jongelingen in onberispelijke 
kledij aantroffen. Eén onder hen, 
de jongen die er het jongst uitzag, 
droeg zelfs een prachtig driedelig 
maatpak met krijtstrepen. Wat een 
contrast met de slobbertruien en 
jeans die wij, eenvoudige redac-
teurs, om onze lendenen droegen. 
Op de koffietafel lagen een aantal 
exemplaren van het luxueuze 
tijdschrift dat deze knapen be-
weerden uit te geven. Was het dan 
toch waar, was dit echt het gees-
telijke oir van Karei Van De 
Woestijne, Emmanuel De Bom 
en hun tijdgenoten, woordkuns-
tenaars die zo overvloedig ge-
prezen worden in de klaslokalen 
der verenigde Vlaanderen?

H e t  p o s t m o d e r n i s m e  v o o r b i j

Het leek ons zo te zijn. Na de obli-
gate ‘hoe is het allemaal begon-
nen’, traden wij dieper in gesprek 
met kernleden Hans De Boeck, 
Christophe Moonen en Wouter 
Soudan. Zij vertelden ons over het 
postmodernisme en hun reactie 
daarop: “Wij verwijten de post-
modernisten dat ze beweren dat er 
geen grote verhalen meer zijn. 
Mensen mogen iets hebben om in 
te geloven, geloven dat iets kan, 
en dat proberen wij met Van Nu & 
Straks te bereiken” . Maar daar 
hield de maatschappijkritiek niet 
op. “ Het is tegenwoordig het 
grootste taboe om opnieuw taboes 
in te voeren,” verkondigde ons 
Wouter Soudan, die ons ook nog 
wist te zeggen dat als je vandaag 
gemeend links wil zijn, je eigenlijk 
gematigd rechts moest zijn. Zijn 
kameraden knikten instemmend 
toen Wouter de karikatuur van de 
linkse postmodernist bovenhaalde: 
“ met een zwarte hoed en De 
Morgen onder de arm de Vooruit 
binnenwandelen.” Wilden zij met 
hun kleding op deze zaken rea-
geren? Christophe Moonen gaf toe 
dat zijn kleding een manier is om 
zich te uiten tegenover de heden-
daagse cultuur, waar ‘valse’ alter- 
nativiteit de bovenhand heeft.

O n z e  t a a l

Wat de derde generatie Van Nu & 
Straksers op papier zet, leek ons 
op het eerste gezicht te getuigen 
van een zeer archaïsch taalgebruik. 
Op het tweede en het derde

gezicht ook, en dat belette ons er 
een beetje  van de inhoud te 
doorgronden. Vooral de schrijfsels 
van Lodewijck Meydelrancq 
lijken nieuwgeboren getuigen van 
een eeuw geleden. Waarom dat zo 
over komt, werd ons verklaard 
door Wouter Soudan. “ Ik lees enkel 
boeken van voor 1920 en het is 
begrijpe lijk  dat ik dan ook zo 
schrijf. Bovendien vind ik dat wij 
onze taal niet meer kennen. Dit 
leidt to t een soort tekstverwer- 
kingsliteratuur. Niet dat ik tegen 
tekstverwerkers ben, ik schrijf ook 
op een PC en dan is het gemakkelijk 
om te kijken hoeveel keer ge een 
woord al gebru ik t hebt. Maar 
sommige mensen kennen hun 
woordgeslachten niet meer en dat 
staat in contrast met wat wij in ons 
taalgebruik voorhouden: de esthe-
tisering.”

T o t  l a t e r

Wat er ook van kome, het zou een 
teken aan de tijdswand kunnen zijn 
dat deze tw intig jarigen het lef 
hebben om een beweging als Van 
Nu en Straks gewoon opnieuw op 
te richten. Enkel daarom al verdie-
nen ze wat aandacht. Misschien 
groeien ze ook nog wel.

Van Nu en S t r a k s  i s  te  
v e r k r i j g e n  in  b o e k h a n d e l 
Herckenraedt (V e ld s tra a t)  en te  
b e r e ik e n  op w w w .s tu d e n t . 
ku leuven .ac .be /~m 9815293  o f  
vns@ geocities. com



IM AG INAIR  MUSEUM JEROEN BOSCH
BESTAAT ECHT!

O ver de vermaarde  
schilder Jeroen Bosch 
(1 453-1 51 6) zijn wel-
licht honderden kunstboeken 

verschenen. Toch zijn de 
gerasterde kleurenreprodukties 
in die boeken eerder beperkt; 
door gebrekkig kunstlicht en de 
geringe afmetingen van de 
foto’s lopen we het niet geringe 
risico misleid te worden. Het 
‘Imaginair Jeroen Bosch-mu- 
seum’ schept klaarheid.

In het museum hangen replica’s van 
zestien panelen. Het zijn kleurenfoto’s, 
uitsluitend met daglicht en vakmanschap 
genomen door A.L.  Dierick. Stuk voor 
stuk werden ze vergeleken met de 
orig inelen en vervolgens -op ware 
grootte- aan de muren van het Pand 
gehangen. Door de u itzo n d e rlijke  
drukkwaliteit, zou een argeloze bezoeker 
niet onmiddellijk merken dat het ‘maar’ 
om fo to ’s gaat. Wie de echte werken van 
Jeroen Bosch wil gaan bewonderen, 
heeft veel geld en tijd nodig; ze worden

tentoongesteld in de grote musea van 
een tie n ta l Europese en Noord- 
Amerikaanse hoo fds teden . Het is 
interessant om ze eens -zij het imaginair- 
verenigd te zien, om ze met elkaar te 
kunnen vergelijken. Eerder werden op 
soortgelijke wijze, met de samenwerking 
van de Gents universiteit, werken van 
Pieter Brueghel de oudere en Jan Van 
Eyck tentoongesteld.

Het oeuvre van Jeroen Bosch spreekt 
nog steeds to t de verbeelding. Alleen al 
in De Tuin der Lusten kunnen we uren 
rondwandelen. Naakte perve rten  
vergrijpen zich aan de onkuisheid, 
boosaardige sa tan is ten  leggen 
allërhande bouwwerken in de as; net als 
in een hedendaagse krant ontdekken we 
steeds nieuwe elementen. Veel beeldtaal 
is helaas verloren gegaan, maar sommige 
fragmenten zijn nog steeds duidelijk. De 
prachtige afgebeelde vogels bekleden 
hun eigen nesten met drek. Een man die 
door allerhande hellegedrochten wordt 
gefolterd, heeft een ‘pijl in eigen aars’ 
(middelnederlandse uitdrukking, en de 
volwassen versie van ‘eigen schuld, dikke

b u lt ’ ). Jeroen Bosch sch ild e rt 
ongetwijfeld de zonde; zijn boodschap 
lu idt pessimistisch: “ den mensch is 
s lechdt” . Toch zijn de visioenen zo 
levensecht, zo kleurrijk geschilderd dat 
ze ons op zijn minst in verleiding brengen 
zijn triptiek niet als een veroordeling te 
bekijken.

Ba r t C

De te n to o n s te ll in g  is  te  
b e z ich tig en  in  'Het Pand, 
Onderbergen 1, woensdag-
namiddag van 14 uur to t  17 
uu r. Ook op d insdag- en 
dond e rda g n a m id d ag , van 
13.30 uur to t  16..30 uur, 
maar na afspraak met E.H. 
A .L . D ie r ic k  (T e l : 09 / 
225.47.16). De toegang is  
g r a t is .

IN EN UIT, ANVERRE

Aan al wie dezer dagen 
ergens de affiche van het 
Museum voor Sierkunst 
en Vormgeving heeft zien 

hangen en zich afvroeg waar-
over die tentoonstelling In en 
uit, Anverre nu eigenlijk gaat, 
zal ik de ontluisterende waar-
heid verklappen. Het gaat, hou 
je vast, om een tentoonstelling 
over glaskunst. Ja, dat had je 
natuurlijk zelf ook kunnen 
bedenken. Maar kun je je er ook 
iets bij voorstellen? Ik niet en 
daarom trok ik er op een mooie 
maartse dag naartoe.

Het bleek om een nogal klein uitgevallen 
expositietje over glazen voorwerpen te 
gaan. Allemaal dingen, vooral vazen, die 
speciaal voor een meubelmerk on t-

worpen zijrf en binnenkort ook te koop 
zullen zijn. Iemand had blijkbaar het leuke 
idee een vaas te ontwerpen die, letterlijk, 
op voetjes staat. Leuk, dat wel, maar het 
idee wordt wat uitgemolken. Na twee of 
drie vazen heb je het wel gezien en 
gelukkig zijn het er ook niet veel meer. 
Als je nog de moeite neemt om de trap 
af te dalen, vind je daar een installatie 
UFO’S genaamd. Enkele felgekleurde 
glazen halve bollen hangen lampsgewijs 
aan het plafond en lichten allemaal 
samen af en toe op. Niet overdreven 
boeiend dus.

Een andere installatie siert de binnentuin. 
Glazen ogen komen uit een reuzen- 
sardientjesblik en worden natgespoten 
door een tuinslang-fontein. Ook al niet 
super geestesverfrissend.

Het museum zelf blijft wel een aanrader.

De vaste collectie herbergt een aantal 
pareltjes van art-nouveau kunst en ook 
V e rsa illes-lie fhebbe rs  -een to ta a l 
naderde doelgroep, dat wel- kunnen er 
hun hartje ophalen. Het gebouw op zich 
is ook wel een bezoekje waard.
Maar misschien kunt u daarvoor beter 
wachten to t een andere tentoonstelling 
neerstrijkt.

Nel e

In  en U it ,  Anverre is  nog 
to t  en met 18 a p r i l  1999 te  
z ie n  in  h e t Museum van 
Sierkunst en Vormgeving, Jan 
B reyde ls traa t 5, d i . t.e .m . 
zo. van 9.30 to t  17
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DE O O R LO G  OP TAFEL 
NEVER UNDERESTIMATE THE POWER OF ...

V an de vele
oorlogsdocumenten die 
zijn overgebleven, zijn 

spelletjes en puzzels waar-
schijnlijk wel de aangenaamste 
om te bekijken. In het Vredes- 
huis loopt nog tot en met 9 
april een tentoonstelling die 
uits lu itend uit dergelijke  
objecten bestaat. Als je dus 
verslaafd bent aan solitaire, je 
alle Trivial Pursuit-vragen uit 
het hoofd kent of retro nu 
eenmaal je stijl is, dan is ‘De 
Oorlog op Tafel’ beslist een 
bezoekje waard.

Het vinden van de tentoonstelling is al 
een spel op zich. Vriendelijke pijltjes 
loodsen je door gangen en op trappen, 
to t  je  te re c h tk o m t in je  s to u ts te  
kinderdroom: speelgoedland zelve. Ik had 
het me eerlijk  gezegd iets anders 
voorgesteld, maar een vlugge blik om me 
heen deed me vergeten dat het spring-
kasteel met vakantie was.

Puzzels en gezelschapsspelen zijn al 
altijd erg populair geweest. Tijdens de 
Tweede W ereldoorlog bere ikte  d it 
succes echter ongekende hoogten. Dat 
had veel te maken met de omstandig-

zelf spelen. In het Vredeshuis zijn hiervan 
een aantal voorbeelden te zien.
Het gezelschapsspel kende tijdens de 
Tweede Wereldoorlog verschillende 
functies, afhankelijk van wie het ver- 
vaard igdè. In 
Duitsland werden 
gezelschapsspe- 
len geregeld ge-
bruikt als propa-
gandamiddel. Via 
kwartetten, die in 
vele gezinnen de 
favorie te  bezig-
heid vorm den, 
werd het regime 
op glorieuze wijze 
a fgebee ld . Ook 
m inder geladen 
b o o d sch a p p e n  
werden via ge-
zelschapsspelen 
doorgegeven. Het 
spel werd een 
voorlichtingsbron 
om de bevolking 
te waarschuwen 
voor de gevaren 
van de oorlog. Zo 
kon je al spelend 
leren hoe je  je  
diende te  ge- 
draaen bii een Gezelschapsspelen hadden vaak een 
bom bardem ent. Propagandistisch karakter

keurigheid van de ‘informatie’ liet echter 
vaak te wensen over, maar het spel 
boette hierdoor niet in aan populariteit. 
Integendeel, vaak vormden de spelletjes 
een manier om de realiteit te vergeten 

o f deze te  ve r-
zachten. De s itu -
a tie  van de so l-
daten werd via het 
spel heroïscher 
voorgesteld dan ze 
in werkelijkheid was. 
Voora l na de 
overwinning van de 
geallieerden vierde 
het heidenthema 
h o o g tij. Produ-
centen speelden 
dan ook handig op 
de bevrijding in. Zo 
werd een spel op de 
m arkt gebrach t 
waarbij de V (fo r 
V ic to ry ) gevormd 
moest worden.

A n nel ies  Poppe

heden waarin men zich bevond. De Er werden zelfs gezelschapsspelen 
avondklok, schuilkelders enzovoort, ontworpen die als aanzet dienden om bij 
zorgden vaak voor een grenzeloze te dragen to t het goede doel. 
verveling, waartegen een spel of puzzel Gezelschapsspelen speelden ook vaak 
een aangename remedie vormde. Bij handig in op de verwikkelingen van de 
gebrek aan geld of wanneer men in oorlog en waren zo bijna de illustraties 
afzondering leefde (concentratiekamp, van de nieuwsberichten die via radio en 
ondergedoken, ...) vervaardigde men krant werden verspreid. De nauw-

De Oorlog op T a fe l is  nog to t  
en met 9 a p r i l  te  b e z ich tig e n  
in  h e t V r e d e s h u is ,  S in t -  
M a r g r ie t - s t r a a t  9 te  G ent. 
O p e n in g su re n : van 9u00 t o t  
17u00. G e s lo te n  op zon- en 
feestdagen. Inkom g r a t is .

DEENS BLAUW
Met Ibsen en ‘Dogma 95’ voorop krijgen 

toneel en film uit Scandinavië vaak 
welluidende etiketten als ‘rauw realistisch’ 
en ‘bijtend echt’ opgeplakt en vaak ont-
plooien al die erge dingen zich in een waar 
familiedrama.
In het laatste stuk van Arca’s speelseizoen, 
Blauwe Dozen, van de jonge Deense 
schrijfster Line Knutzon, wordt het ver-
scheurende verschil tussen de verschrik-
kingen van de realiteit en een naïeve 
droomwereld uitvergroot in het verhaal van 
een lieftallig jong koppel. Eerst wordt de 
buitenwereld in Blauwe Dozen onder het 
motto ‘things could be worse’ nog gevaar-
lijker, schandaliger en afschrikwekkender 
voorgesteld dan ze in werkelijkheid al is. 
Maar dat is buiten Pyssem en Paul gere-

kend. De energieke Pyssem en haar 
dromerige vriendje Paul proberen zowaar 
een spreuk van Der Bond Zonder Naam uit 
door met goede wil en positieve energie toch 
ten minste hun eigen verbeterde versie van 
de wereld, waarin liefde en geluk centraal 
staan, te creëren. Ze worden daarbij zelfs 
geholpen door hun eigen huisbewaarder, 
een man die nochtans zelf constant gepest 
wordt. Het kinderlijke optimisme en de hoop 
die zij koesteren is met andere woorden al 
even irreëel, misschien zelfs nog onwer-
kelijker dan de nachtmerrieachtige ‘realiteit’ 
in Blauwe Dozen. Surrealisme noemen ze 
dat dan, en met een titel als Blauwe Dozen 
komt dat mooi uit. Voorts staat surrealisme 
ook voor subtiele humor, en daar heeft Line 
Knutzon ook kaas van gegeten. Deense

blauwe schimmelkaas.
Als je wil weten hoe dat nu allemaal zit met 
die onwerkelijkheden en de blauwheid van 
sommige welbepaalde dozen, stuur Scham-
per dan een surrealistisch kaartje met 
daarop het Deens voor ‘blauwe dozen’ en 
je kunt gratis gaan kijken hoe je de wereld 
creatief kunt verbeteren.

re g ie : T.M. Zurda, dram aturg ie : 
H. Van Laere, s p e l: K. Van-
d e n d rie s , J . Mthombeni en Y. 
Pecnik. Het s tuk  s p e e lt op d i ,  
do, v r  en za; van 3 a p r i l  t.e .m . 
29 mei in  het Arca th e a te r

29 MAART 1999
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LITERAIRE KEUKEN
Jïhere is no sincerer love than 
the love for food’. Als dit citaat 
van George Bernard Shaw klopt, 
dan móet dit stuk wel over de 
ware liefde gaan. Acht vrouwen 
vertellen over koken, smullen, 
afwassen, afvallen en de 
mannen waar ze het allemaal 
wel of niet voor doen. Op het 
menu -excusez Ie mot- staat 
geen groot coherent verhaal, 
maar een melting pot van 
drieëntwintig kleintjes. Het 
resultaat komt het dichtst in 
de buurt van een cabaret-
voorstelling met zijn achten, en 
laat zich best verwoorden als 
een vrouwendecamerone over 
eten.
De actrices zijn afgestudeerden van de 
opleiding Woord. Omdat ze vonden dat 
toneelspelen niet stopt na de vorming,

besloten ze samen Het Nawoord op te 
richten. Begin 1998 stonden ze voor het 
eerst op de planken met hun Literair 
Salon, een samenraapsel van oude 
examenstukjes die ze wel eens voor een 
gewoon publiek wilden spelen. Het 
succes daarvan vroeg om meer, en het 
logisch vervolg was geboren.
Het concept is gebleven: acht vrouwen 
zitten in een keuken, en vertolken om 
beurten een petite histoire. De tekst-
schrijvers van dienst zijn een bonte 
mengeling die gaat van Tori Amos, to t 
cabaretier Youp Van  ‘ t  Hek, van 
Annie M. G. S ch m id t  to t literaire 
hoogvliegers als nobelprijswinnaar Dario  
F o. Het heen en weer springen tussen 
de verschillende genres werkt zeer 
verfrissend. Er is het ronduit cynische bij 
de Weight Watchers en het erotisch- 
culinaire fragm ent u it A frod ite  van 
Isabel Al lende. Maar daarnaast krijg 
je  ook een schitterende Annie M.G. 
Schmidt-rap en het relaas van een sullig

ik-kan-het-toch-ook-niet-helpen vissers- 
vrouwtje te horen. Absoluut hoogtepunt 
is het fragment uit Een Vrouw Alleen van 
Dario Fo.

I d e a a l  v o o r  i n  d e  b l o k

Niet alle stukjes halen hetzelfde niveau, 
en allicht was het beter geweest drie a 
vier fragmenten te schrappen. Toch is 
Literaire Keuken een zeer goede voor-
stelling, die door het kleurenpalet aan 
verhalen zeker niet verveelt. Bovendien 
is ze wat toneel meer zou mogen zijn: 
gewoon leuk.

■■■?"■ / : ' §p B \R!

‘L i te r a i r e  Keuken’ sp e e l t  in Arca 
op 26 a p r i l  om 20 uur 
Het Nawoord schenkt 5 v r i jk a a r te n  
weg,l per student vergezeld van een 
b e ta le n d e  pe rsoon . B ellen  naar 
(09)2243681.

HANS HOF ENSEMBLE
HET A N T W O O R D  O P  A L  U W  L E V E N S V R A G E N

Het Hans Hof Ensemble is 
een jong dansgezelschap 
dat voor het eerst naar 
Vlaanderen komt. In de Koper- 

g ie tery  brengen zij twee  
producties, met name “Der Lauf 
Der Dinge” en “In antwoord op 
uw schrijven”.

Der Lauf der Dinge gaat uit van de nogal 
ongewone relatie van drie mensen to t 
een bepaald voorwerp. De een houdt van 
wasmachines, de ander woont in een 
kast en de derde leeft op een tapijt. 
Wanneer deze voorwerpen hun eigen 
bestaan gaan leiden, ontstaat er chaos. 
De manier waarop de drie personages, 
elk op hun eigen manier, op de chaos 
reageren, is aanleiding voor de dans. 
Ondersteund door tekst en zang gaan 
de dansers in op het boeiende thema 
‘hoe reageren op de ontwrichting van het 
bestaan’. Misschien vindt u er wel een 
oplossing voor uw eigen problemen...

Ook de choreografie In antwoord op uw 
schrijven vertrekt van een verstoring van 
het huidige bestaan. Terwijl de wereld 
op haar ondergang afstevent, besluiten 
vier mensen om zich op een spreek-
woordelijk ‘onbewoond eiland’ te gaan 
vestigen. Hun werk, vrienden, toekomst-
plannen en hobbies worden overboord

Voor de echte dansferventen is 
er ten slotte nog een workshop 
dans en choreografie met het 
Hans Hof Ensemble. Hiervoor 
moet u wel over enige dans-
ervaring beschikken.

A n n eu es  Poppe

Der Lauf der Dinge s p e e lt 
op 19 a p r i l  om 1 4 u 0 0 , op 
20 a p r i l  om 14u00  en op 21 
a p r i l  om 20U 00. 10 vrij-
kaarten voor de v o o r-
s te l l in g  van woensdag 21 
a p r i l ;  In  antwoord op uw 
s c h r ijv e n  s p e e lt op 22 a- 
p r i l  om 20U 00. 10 vrij-
kaarten voor deze vo o r-
s t e l l in g .  In fo  en re s e r-
veringen: De K operg ie tery, 
B le k e r i js t r a a t  5 0 , Gent, 
t e l .  0 9 /2 3 3 .7 0 .0 0 .

gegooid en het contact met het verleden wordt verbroken. In de ‘nieuwe ordening’
wordt alles opgebouwd aan de 
hand van de problemen die zich 
stellen. Alles wordt anders en 
voor elk probleem moet wel een 
oplossing te vinden zijn. Een 
boeiend gegeven voor wie in Der 
Lauf der Dinge het antwoord 
niet vond.

Chaos en ellende als basis voor een choreografie
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S c h w a rz w a ld k lin ik  te  K e e rb e rg e n

De voorname mens die u 
bent, groet u ‘s morgens 
de dingen met een wel-
gemeende goedemorgen een 

vriendelijk handenschudden. U 
bejegent alles met een vrien-
delijkheid waaraan menig 
boeddhist een punt kan zuigen, 
dat zien wij zo. Onderstaand 
artikel is dan ook niet voor u 
bedoeld maar voor uw luid-
ruchtige buurman /  -vrouw voor 
wie het woord zachtzinnig 
gelijk staat met afbreken die 
handel. Die handel is jammer 
genoeg vaak de uwe, die in u 
al uw goedheid wellwillend 
uitleende aan de barbaren.

U hee ft vast al menig geliefkoosd 
muziekschijfje (CD) uitgeleend aan een 
vriend, kennis, verwant, toevallige 
passant,...hierbij hem /  haar op het hart 
drukkend zorg te  dragen voor d it 
kleinood. De judassen die zij zijn, zweren 
zij er zorg voor te dragen alsof het de 
hunne betrof. De driemaal kraaiende 
haan negeerde u natuurlijk volkomen op

zo een ogenblik. Maar dan komt de dag 
des oordeels dichterbij en krijgt u uw 
glimmend schijfje in al dan niet on-
geschonden verpakking terug. De hor-
ror, o de horror als u uw uitgeleende 
schijfje beluisteren wil, er zitten krassen 
op. Aaaargh, u zal nooit meer van de op 
dit schijfje vastgelegde werken kunnen 
genieten zoals voorheen. Voor uw 
geestesoog doemt de sardonische blik 
van de muziekmagnaat op die alweer 
gouden zaken doet met de verkoop van 
exemplaren aan troosteloze liefhebbers 
die het niet verdragen’ kunnen naar 
beschadigde CD’s te luisteren. Maar er 
is hoop.

Wie doemt daar op aan de einder? Is 
dat niet de CD-dokter? Huray! Maar terug 
serieus nu. De CD-dokter bestaat wel 
degelijk en is geen man in lange witte 
jas. De CD-dokter is een bedrijfje uit 
Keerbergen dat zich toe leg t op de 
reparatie van allerlei soorten CD’s ( au- 
dio, CD-rom, Cd recordable, e tc .) , DVD’s 
en andere software. De beide heren die 
de ruggengraat alsmede zo goed als alle 
andere organen van het bedrijf ver-
tegenwoordigen hadden drie jaar nodig 
om hun procédé op punt te stellen De

resultaten zijn echter meer dan veel-
belovend gebleken.
In tegenstelling to t  wat de meeste 
mensen denken, lig t de in form atie  
opgeslagen onder de bedrukte kant van 
uw schijfje. De spiegelzijde is minder 
belangrijk en kan altijd hersteld worden. 
Maar de labelzijde helaas niet. Hoewel de 
CD-dokter veel kan, is hij geen wonder-
dokter. Ook hij faalt soms. Maar zoals 
elke goede geneesheer weet hij dat 
voorkomen beter is dan genezen. Hij 
biedt u dan ook CD-protectors aan. De 
CD-protector is een beschermingsfolie 
die aan de labelzijde van de CD wordt 
aangebracht ter extra bescherming. Een 
condoom voor CD’s denkt de zieke geest 
in ons nu onterecht.

Als u dus kapotte CD-schijfjes heeft is 
er slechts één adres: de CD-dokter, tenzij 
u natuurlijk  uw CD onder een aan-
stormende roedel bronstige neushoorns 
heeft geworpen. In dat geval kan zelfs 
de CD-dokter u niet meer helpen.

L iJ
De CD-dokter - V i j f s t r a te n  42 - 
3140 Keerbergen - t e l : 0 1 6 /  520867 
e -m a il: CD.Dokter@advalvas. be

SIKKEPIT
DE BUTLER DIE DE M E N S H E ID  R ED D E

Sikkepit is het sprookjesachtige 
verhaal van Mevrouw de Gravin en 
haar butler Sikkepit. De gravin en 
de butler zijn als dag en nacht. De 

butle r gruw t van volkswijsheid, 
terwijl Mevrouw de Gravin er gek op 
is en alhoewel de butler zelf erg veel 
van stilte  houdt, fungeert hij als 
spre-kende en wandelende scheur-
kalender. Elke dag moet hij de gravin 
immers onderhouden met voor-
drachten over kunst, reizen en 
mythologie. Iedere uiteenzetting 
wordt afgesloten met een spreuk 
van de dag. Sikkepit kan maar een 
eigen leven leiden tijdens zijn 
vakanties en ‘s nachts, wanneer het 
stil is en hij tijd  heeft voor zijn 
hobby; inbrekertje spelen. Op een 
dag w ord t het S ikkepit echter 
allemaal te veel en besluit hij het 
butler-zijn op te geven ten voordele 
van zijn nieuwe missie: alle volks-
wijsheden uit de wereld helpen. 
S ikkepit is de nieuwe en veel-
belovende monoloog van en door 
Gentenaar Wim van Gotha, die u 
misschien nog kent van Zéér Volle

Maan en Nana. Als we de Kopergietery 
mogen geloven, moet u beslist gaan 
kijken. Het verhaal is uitnodigend en het 
stuk zit vol geflipte logica en absurde

associaties. Het had Schamper kunnen 
zijn ...

A n nel ies  Poppe

V o o rs te llin g e n  op 28 a p r i l  
C p rem iè re ), 29 a p r i l  en 30 
a p r i l ,  te lk e n s  om 20U 00. In fo  
en re s e rv a tie : De Koperg ie tery, 
B le k e r i j - s t r a a t  5 0 , Gent, t e l .  
0 9 /2 3 3 .7 0 .0 0 .
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S h a k e s p e a re  in Love

A nd the Oscar goes to  ... 
G w y n e t h  P a l t r o w .

Ongelooflijk, maar Hollywood! 
Enkel een tuinhuis gevuld met verroest 
tuingerei beloont een hark voor on-
bewezen diensten. Nu ja, het moet 
gezegd, in Shakespeare in Love doet 
goudlokje Gwyneth meer dan haar best 
om alle stukjes talent bij elkaar te harken. 
En, met moedig succes. Oscarwaardig? 
Is Wil f r ied Mar ten s begaan met de 
monogame minderheid van ons land? 
Onze bron wenst anoniem te blijven.

Komedie, romantiek, erotiek, spanning, 
avontuur, intriges, verbaal vuurwerk, 
solied scenario, bloedmooie acteurs en 
zeven oscars, films zijn al voor minder 
gehypt. Rijst enkel nog de vraag: is a- 
literair België rijp voor de hype? Het 
antwoord is dubbelop. In ieder geval, er 
rest voor elk wat wils, oud- en nieuw-

gedienden van het Germaans Filologisch 
legioen likken hun digitale pen bij de 
ketting scheve connotaties in Master 
William’s oeuvre terwijl popcom-ador- 
erend Vlaanderen plat gaat voor de 
directe romantiek annex a-komische sub-
plots. Een verhaal is er nooit: William 
Shakespeare (Joseph Fiennes),  ooit 
mens, nu halfgod, is verliefd. Ook hij is 
de dienaar van zijn zonde. Geen nieuws 
ware het niet dat dit hoofse gevoel de 
brandstof is voor de verzopen literaire 
m otor van onze taalwiz. Zijn onmis-
kenbare oogappel is Viola De Lesseps 
( G w y n e t h  P a l t r o w ) ,  w e tte lijk e  
echtgenote van Lord Wessex (Colin  
Fir th).  Que? Aan intriges geen gebrek.

De cocktail smaakt, maar niet iedereen 
houdt van de combinatie: voorspelbare 
humor, gemakkelijke romantiek, op-
gelegd goed gevoel,... allemaal ingepakt,

met bijpassende strik, in een verbaal blik. 
Of de powerdrink verkoopt hangt af van 
de PR. In ieder geval hebben wij nog 
dorst. Doch, niet lang meer, de nieuwe 
drinks zijn al besteld: ‘Met Shakespeare 
in Bad, Shakespeare op de Kinder-
boerderij, Shakespeare leert Paardrijden, 
...’ Een verwittigd filmliefhebber heeft 
een bevriend alter ego ! Het is en blijft 
wat het is: ragfijn georkestreerde cinema 
voor een (voornamelijk) Angelsaksische 
doelgroep.

HedS

van John Madden, met o.a.  
Joseph F i ennes ,  Gwyneth 
Paltrow, Ben A ff le c k , Mar-
t in  Clunes
speelt in  Sphinx, StudioSkoop 
en Decascoop

GEZOCHT : a c tieve , rad -van-tonge , 
handige jongeren om graffiti-workshops 
en-w ande lingen , d ia vo o rs te llin g e n , 
workshops camera obscura, kortfilm ... 
te  begeleiden. In fo : Graffiti Jeugddienst 
vzw. (Samson De Pessemier) - 
Galgenberg 29 te  Gent - te lefoon : 0 9 /  
233 .79 .86  - graffiti@ jeugdwerknet.be.

GR/ETEEZ KCERTER
-SCHAMPER GEEFT WEG-

5 vrijkaarten voor ieder concert van Logos 
10 Vrijkaarten voor de Blauwe Droom (Arca) 

20 Vrijkaarten voor de Kopergietery (zie p.20)

Een kaartje, briefje of mailtje naar Schamper verhoogt 
uw kansen op deze vrijkaarten aanzienlijk.

Om deze jaargang in 
schoonheid af te sluiten 
(jawel, dit is a lweer het 
laatste nummer van dit aca-
demiejaar) willen we nog 
even een paar mensen en 
organisaties bedanken, die 
ons dit jaar belangeloos een 
financieel steuntje in de 
rug(!) gaven.
Onze dank voor hun sym-
pathie en medevoelen voor 
Schamper gaat naar Céline 
Van Ongevalle, Patrick 
Vyncke, het Faculteiten- 
konvent, het Politiek en 
Filosofisch Konvent, het 
Werkgroepenkonvent en de 
Jong-Socialisten RUG.
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KRINGEN EN KONVENTEN
* GBK geestige week 29 -3  t.e.m.2 - 4, News Café

ma 29-3 AK
GBK
SK
Werkgroep 
Sterrekunde 
Zeus WPI

Infokeuken: 'Jansen an Jansen ',  Sparrestraat la ; 19u 
'Geestige Week': Streekbieren, News Café, 20u 
verkiezingscantus, Salamander

lezing over de zonsverduistering op 11 augustus, S9, 20u 
Hoe installeer ik Linux, deel 3, Plateau, aud F, 17u

di 3 0 - 3 Ifecs
Studenten- 
fanfare

thema-avond: Jezus, feit o f fictie?, Brug, 20u 

Diacantus in de Salamander, 20u

WO 31-3 AK
JS-RUG

debat rond vluchtelingenbeleid, Blandijn, aud. E 19.30u 
Paasfilm: 'Life o f Brian', faculteit Toegepaste 
Wetenschappen, 20u

do 1 - 4 IHR gratis ontbijt Rectoraat
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Schamper is het kritische en onafhankelijke studentenblad van de Hoofdredacteur
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MAANDAG 29 MAART

Vooruit Maurane, 20u
Decadance 70-80 fuif 
Logos Mark Laiosa, 20u

DINSDAG 30 MAART

Film-Plateau

Bal Infernal
Vooruit
Vooruit
Decadance
Logos

Der Händler der Vier 
Jahreszeiten, 20u 
The Lunatic Comedy Club 
Dave Douglas Band, 20u 
Soulwax / Das Pop, 19u 
Disco Party Geografica 
Michael Weilacher, 20u

VRIJDAG 9 APRIL

Vooruit Regis Gizavo, 20u 
Burgcentrum Doing Time, Doing 

Vipassana (film)’

www.tforum.com
VRIJDAG 2 APRIL

Democrazy Bevis Frond 
Vooruit Nurse Night, 21 u
Logos Didier Casamitjana, 20u

ZATERDAG 10 APRIL

Fnac-forum B.J. concert, 15u 
Expo Steps, 19u30
Vooruit To crush time (Les

Ballets C de la B), 20u

ZONDAG 11 APRIL

ZATERDAG 3 APRIL Hotsy Totsy Kamagurka solo, 21 u

WOENSDAG 31 MAART

Film-Plateau Magnificent Obsession, 20u 
Sphinx Solaris, 20u
Hotsy Totsy Jummoo, 21u30 
Vooruit Lai's, 20u
Twieoo Pre-lentenacht
Logos Brian Johnson, 20u 
Rode Pomp Youri Didenko, 20u30 
Vooruit FuifSOAG,21u

DONDERDAG 1 APRIL

Magazijn Alchimie
Democrazy Groovestation, 22u 
Tequilla Lentenacht
Twieoo Lentenacht-fuif
Film-Plateau Mutter Küsters Fährt zum 

Himmel, 20u
Gele Zaal Do Swidanja ?, 20u30

Magazijn Groove Grocery 
Fnac-forum Stonedigger, 15u 
Tequilla Fuif van Brauwers Tim

ZONDAG 4 APRIL

Minard Kris De Bruyne, 20u
ICC Nacht van de Passie, 20u

DINSDAG 6 APRIL

Bal Infernal The Lunatic Comedy Club 
Vooruit Emio Greco (dans), 20u

DONDERDAG 8 APRIL

Vooruit Emio Greco (dans), 20u 
Magazijn Muziekkwis

_______ FILM-PLATEAU

20 april Shadows, 20u
22 april A woman under the

influence, 20u
27 april The Maltese Falcon, 20u
29 april The Kingdom, 20u

SPHINX-klassiekers

21 april La belle equipe, 20u
28 april Chikamatsu Monogatari,

20u
5 mei Jungfrukällan, 20u
12 mei Ohayo, 20u
19 mei Les dames du Bois de

Boulogne, 20u

NTG2-Minnemeers Stilleven, 7 tot 11 april om 20u
Vlaamse Opera Wij maken een Opera ! , 3 en 6 april om 15u
De Kopergietery Part Two, 1 en 2 april om 14u, 2 april om 20
Minard Dahlia’s en Gladiolen, 31 maart tot 3 april om 20u 

Ritter, Dene, Voss (Cie. de Koe), 7 tot 10 april om 20u
Teater Krakeel De kl. v/d K., 4 april om 11 u
Vooruit De Sid (Leporello), 30 en 31 maart om 20u

Verloren Taal (Antigone), 2 en 3 april om 20u
Mission Impossible (Dood Paard), 13 en 14 april om 20u

Nieuwpoorttheater Pterodactylus, 31 maart tot 3 april om 20u30
Arca Blauwe Dozen, 3, 6 en 8 tot 10 april om 20u, 6 april om 15u
Ml AT De vrouw achter de schermen en op de barricade, tem 31 december 2001
Museum Dr. Guislain HET KIND, Gekoesterd en Gekluisterd, tem 30 april 

Tunnelmensen, tem 30 april
Gele Zaal Yves V e lte r: Fremdkorper, tem 15 juni
FNAC Shootouts, tem 10 april 

Gospel, tem 11 mei
Klein Raamhof De School van toen, tem 2 april
Vredeshuis De oorlog op tafel, tem 10 april
Caermersklooster Begeerte heeft ons aangeraakt, tem 2 mei
Vooruit Giannina Urmeneta & Koen Meersman, tem 4 april
Vereniging voor het Museum van 
Hedendaagse Kunst vzw

Victor Burgin, tem 4 april

ICC Antiekbeurs, 7 tot 19 april
Flanders Expo F.T.I Technoland, 19 tot 25 april (http://www.stichting.fti.be/)

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

De volledige kalender 
vindt u op

http://www.tforum.com/


