


Misschien ligt het aan ons, maar wij vrezen
dat een langdurig verblijf in het scham-
perredactielokaal een nefaste invloed op
onze vruchtbaarheid kan hebben. Niet dat
wij direct geneigd zijn om ons op luid brul-
lende wijze voort te planten, toch vinden wij
het een geruststellende gedachte in staat te
zijn duivelsgebroed op deze aardkloot neer
te planten. Professor dr. Frank Comhaire
stelt ons gerust; Een weldoordachte con-
ventionele behandeling van de onvrucht-
bare man is te verkiezen boven in vitro fer-
tilisatie (IVF). Een welgemeende ‘hoezee’ is
hier op zijn plaats. Meer info, tel:
09/240.21.33 • En die hoezee mag van ons
gerust in verscheidene talen geroepen wor-
den. Waarom bijvoorbeeld eens niet in het
Portugees? Bent u het Portugees niet
machtig, niet getreurd: speciaal voor u en
vele anderen organiseert Vakgroep
Romaanse Talen (andere dan het Frans)
een Portugese studiedag met als vloeiende
titel: la Jornada sobre o Ensino e a Investi-
gação do Português -lingua estrangeira na
Flandres. Para mais informaçao, telefone:
09/264.40.51. • Met die basiskennis Por-
tugees kan u bijvoorbeeld eens een boomp-
je opzetten over politiek verantwoord
toerisme ook wel eens Duurzaam Toerisme
genoemd. En laat het nu net treffen dat Jan
en Heidi De Clercq duurzaam gereisd
hebben doorheen enkele Latijns-
Amerikaanse landen. U kan over hun
exploten alles lezen op de volgende website:
www.jeugdwerknet.be/sago. U kan de
mensen ook ontmoeten op 29 maart in
Antwerpen. Wij zijn echter niet te vinden
voor Antwerpen en maken verder dan ook
geen woorden vuil aan deze uitstap. Het
geheel wordt georganiseerd door Sago jon-
geren en Latijns-Amerika. Sago jongeren
en Latijns-Amerika wil de contacten tussen
Belgische en Latijns-Amerikaanse jongeren
versterken en duurzaam toerisme sti-
muleren. Zij zijn eveneens op zoek naar
begeleiders voor een Workshop
olievatenpercussie. U moet over een
gevoel voor ritme en een rijbewijs B
beschikken, en liefst ervaring hebben met
percussie. Bent u bovendien beschikbaar in
weekends, avonden of overdag en hebt u
ook nog eens feeling met jongeren ani-
meren, dan bent u hun man of vrouw. Ten-

zij u onder jongeren animeren ‘met hun
koppen tegen de vaten slaan’ verstaat. Zij
stellen er een eerlijke vergoeding (yep u
wordt betaald) een korte opleiding en veel
ambiance in de plaats. Meer info, tel:
03/238.51.81 • Maar niet alleen Latijns-
Amerika verdient uw aandacht. S.O.S.
Mozambique richt ten voordele van de
slachtoffers van een overstroming in
Mozambique enkele fuiven en optredens in.
Toon uw goede inborst en fuif vooral verder
ten voordele van die arme inwoners uit
Mozambique. Een heerlijk woord trouwens:
Mozambique. Nog één keer om het af te
leren: Mozambique. Meer info, tel:
09/264.62.53. Wat is het Nederlands toch
een mooie taal. • De mensen van Dietsche
Warande en Belfort vinden dat ook. Meer
zelfs zij reiken op 23 maart hun Interuniver-
sitaire Literaire Prijs uit. De wedstrijd werd
in 1976-77 opgericht door de Leuvense Ger-
mania en is ondertussen uitgegroeid tot een
interuniversitair gebeuren. De Gentse ger-
manisten houden hun vegetatieve levens-
stijl op peil. Zij mogen het fenomeen Erwin
Plancke tot de hunnen rekenen. Meer info,
tel: 016/29.52.94 • De stad Gent reikt
trouwens ook prijzen uit, zoals de Prijzen
van Toewijding en Zorg aan de Familie
2000. Eenieder die zich bijzonder verdien-
stelijk maakt door zijn interesse, zorg en
toewijding aan de familie kan in aanmerking
komen voor een prijs (10.000 BEF). Een
beste vriend zou beter wezen, dat is niet
waar geef mij toch maar...familie. Vooral als
het geld oplevert. Meer info, tel:
09/266.76.30. • En we blijven prijzen uit-
delen. De Millenium Marcel Minnaert-
prijs wordt naar aanleiding van de eeuwwis-
seling uitgereikt. Studenten en onderzoek-
ers (18-35 jaar) mogen een essay opsturen
waarin zij uit de doeken doen welke de
meest wenselijke staatsvorm is die Neder-
land en België en eventueel Luxemburg kun-
nen aannemen binnen het verenigd europa,
in het eerste kwart van de 21e eeuw. Meer
info, tel: 09/230.91.31. Ons essay handelt
over het Groot Nederdietsche rijk en onze
ijzeren wurggreep daarop. Het B-Imperium
als het ware. • U kan bij wijze van voor-
proefje het internationaal colloquium De
vorming van een imperium bijwonen. Het
colloquium loopt van 24 tot 30 maart en

kadert binnen de Keizer Karel - herdenking.
Carlos Fuentes zal aanwezig zijn en een
eredoctoraat van de Genste universiteit
overhandigd krijgen. De andere aanwezigen
krijgen naar verluidt niets. Meer info, tel:
09/264.40.26 • Tijdens het colloquium
wordt ook aandacht besteed aan de gender-
problematiek. En niet alleen tijdens het col-
loquium. Het RUG-centrum voor Gen-
derstudies organiseert voor de tiende maal
zijn Lunchlezingen. Onder het gemoedelijk
verorberen van uw voedzame maaltijd wordt
u ingeleid in de genderproblematiek. Of
hebben wij het idee Lunchlezing verkeerd
begrepen? Meer info over de lezingen en de
catering, tel: 09/264.39.78 • En na de le-
zing gaan we met z’n allen vrolijk graven
bekijken. De tentoonstelling Herinneringen
aan herinneringen wil onze funeraire cul-
tuur in het daglicht plaatsen. De tentoon-
stelling loopt in de Gentse Universiteitsbi-
bliotheek. Voor sommigen is de herfst
aangebroken nog voor het lente werd. In het
kader van de tentoonstelling worden ook
enkele activiteiten georganiseerd. De intro-
ductieles vond plaats op 9 maart. Maar ‘Het
is beter om te laat te zijn voor een les dan
voor je eigen begrafenis.’, aldus grootva
zaliger. De ironie wil dat hij voor zijn eigen
begrafenis te laat kwam, zo een goede
twintig jaar. Dat was ook de laatste keer dat
wij een waarzegster geloofden. Meer info,
tel: 09/264.39.22 • Waarzegsters zijn
kwakzalvers en psycho-analytici ook. Althans
dat denkt  ‘t Zal Wel Gaan. In samenwer-
king met SKEPP organiseren zij het debat
Psycho-analyse: wetenschap? (Hoort pseu-
do-wetenschap thuis in het universitair
onderwijs?). Meer info en reservaties, tel:
09/233.35.35. ‘t Zal Wel Gaan en SKEPP:
een bende in haar anale fase blijven steken
betweters als u het ons niet vraagt. • Oor-
logvoerders zijn trouwens ook blijven
steken in hun anale fase. Betogingen tegen
de wapenwedloop en de stijgende defensie
budgetten zetten dan ook weinig zoden aan
de dijk. Een aantal organiseert desondanks
toch nog een protestmars op 25 maart. Sluit
u bij dit initiatief aan en sticht geen relletjes.
Meer info: Merel De Smet, Galgenberg
29, 9000 Gent. • Vrede op aarde aan alle
mensen van goede wil en veel goede fuiven,
die onder meer terug te vinden zijn op
www.fuif.com. Feelin hardy. Let’s have a
party!   

Jeroen Bouwer

DDe lente is weer in het land. Zonnestralen, bloemetjes, spelende kind-
jes en frivole meisje vullen het straatbeeld. Helaas zitten wij vast in

het dompige schamperredactielokaal om voor u een nieuwe schamper
klaar te stomen. De enige zonnestralen die wij zien, komen via het kelder-
gat binnen. Dat kan niet gezond zijn.
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Het begin van de lente is in de meeste faculteiten meestal meteen
ook het startschot voor de praesidiumverkiezingen. Op het

moment dat u dit leest is het feest waarschijnlijk volop aan de gang. 

Naar jaarlijkse gewoonte is er opnieuw gratis bier, chocomelk, ont-
bijtkoeken, pizza en meer van dat moois. Er zijn ook videofilms van
bekende mensen die zeggen op wie er moet gestemd worden; er zijn
gratis fuiven, er zijn gratis bioscooptickets en dat zijn allemaal leuke
dingen voor de mensen. 

De budgetten waarmee dit allemaal betaald wordt, zijn navenant. In
de faculteiten Rechten en Economie, die wat groots opgezette prae-
sidiumverkiezingen betreft, een rijke traditie kennen, word je met
honderd duizend frank geen praeses, en ik denk dat deze raming
gerust voorzichtig te noemen valt. Een aantal jaren geleden maakte
ik het nog mee dat twee ploegen en een onafhankelijke kandidaat
om het praesidium voor het volgend jaar streden. De onafhankelijke
kandidaat wilde studiepraeses worden en had concrete ideëen over
wat hij wilde verwezenlijken. De kandidaat studiepraesessen van de
twee ploegen hadden geen echte vooruitzichten, behalve dan dat ze
wat graag samen met hun ploeg wilden verkozen worden. Aangezien
de onafhankelijke kandidaat de enige was die zich geen dure cam-
pagne kon veroorloven, maakte hij geen schijn van kans. Hij werd
met een afgetekende score niet verkozen.

EE tt hh ii ss cc hh  oo nn dd ee rr nn ee mm ee nn ??

Het is bedroevend dat dit het beeld is van een verkiezing bij de
mensen die straks in de bedrijfswereld, magistratuur en politiek ons
land gaan leiden. Niet de bekwaamheid doet ertoe, maar de snoep-
jes voor de kiezers. Niet een evaluatie van een algemeen beleid, maar
een korte termijn kosten-baten analyse. Nu gaat het om gratis bier,
later misschien om bouwvergunningen.

NN ii ee uu ww ee  pp oo ll ii tt ii ee kk ee  cc uu ll tt uu uu rr ??

Op zich is er natuurlijk niks mis mee dat er wat leven in en rond de
faculteiten gebracht wordt. Het is zelfs een taak die bij uitstek voor
studenten bestemd is. Ik moet alleen vaak aan de praesidi-
umverkiezingen denken als ik politici in het parlement hoor state-
ments verkondigen over nieuwe politieke cultuur en als ik zaken-
mensen hoor praten over ethisch ondernemen. Als je merkt met
welke mentaliteit de nieuwe generatie er komt aanstormen, gaat het
blijkbaar om projecten die geen lang leven beschoren zijn. Ik hou
mijn hart vast.

inhoud
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Het milieubeleid van de RUG
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“Goed,” zo blijkt, maar ook “druk, druk
druk!” Vanachter een bureau dat uitpuilt van
de dossiers en de veiligheidsplannen vertelt
de bedrijvige duizendpoot ons wat ze zoal
uitspookt. En wat blijkt? De RUG is eindelijk
de goede weg opgegaan!

SCHAMPER: Vorig jaar was je de enige die
op de Dienst Milieubeheer werkte. Heb je
intussen meer volk gekregen?
Greet Van Eetvelde: “Inmiddels zijn we
met vier: José Strubbe, die instaat voor de
milieuvergunningen, Arnold Vanheule, die
zich buigt over de gevaarlijke stoffen,
Véronique De Schepper, die het secretari-
aatswerk doet, en ikzelf. Sinds december
vervullen Arnold en ik ook de rol van vei-
ligheidsadviseur aan de RUG: iedereen die
raad nodig heeft over het transport van
gevaarlijke stoffen (producten voor laborato-
ria, chemisch afval, dierlijk afval, medisch
afval,…)kan bij ons terecht.”

SCHAMPER: Hoever staat de RUG vandaag
met haar milieubeleid?
Van Eetvelde: “Er is al veel gebeurd in één
jaar tijd, maar er moet nog veel meer
gebeuren om de RUG volledig milieuvrien-
delijk te maken. Onze Dienst houdt zich met
zeer diverse zaken bezig: afvalproblematiek,
bodemgebruik, lucht- en watervervuiling,
fietsers en mobiliteit, ruimtelijke orde-
ning,… maar vooral met de integratie tussen
de Diensten rond veiligheid, arbeidsge-
neeskunde, radioprotectie, beveiliging,
noodplanning en milieu. In verschillende

van deze categorieën hebben we al
opmerkelijke resultaten bereikt. Zo hebben
we op dit eigenste moment, samen met de
hoger vermelde Diensten, een handleiding
voor labo’s en werkplaatsen en een volledige
handleiding voor het selectief inzamelen van
afval aan de RUG klaar (meer hierover elders
in deze Schamper, nvdr). Het mooiste resul-
taat van het afgelopen jaar vind ik echter dat
de Landbouwfaculteit meedingt in het
Milieucharter. Dat is een initiatief van het
Vlaamse Gewest en de Oost-Vlaamse Kamer
van Koophandel, waarbij bedrijven en
instellingen die vrijwillig een aantal milieu-
maatregelen nemen een jaar lang het logo
van milieuvriendelijk bedrijf mogen
gebruiken. En geloof me, in de faculteit heeft
men zo veel gedaan dat we het logo bijna
zeker zullen krijgen! (meer hierover in een
volgende Schamper).

“Intussen is ook in elke faculteit aan de Uni-
versiteit een milieucommissie opgericht. Het
is immers niet de bedoeling dat milieumaa-
tregelen enkel vanuit de Dienst Milieubeheer
worden opgelegd. We willen dat iedere fac-
ulteit zelf de nodige initiatieven neemt en
ideeën en voorstellen uitwerkt. De meeste
milieucommissies draaien momenteel op
volle toeren, op drie na. In de faculteit Dier-
geneeskunde loopt de structuur van de com-
missie nogal mank, en ook in de Farmacie en
in de Psychologische en Pedagogische
Wetenschappen was men wel goed
begonnen, maar is men nu die impuls wat
kwijt. Maar over het algemeen krijgen we

vele suggesties en opmerkingen binnen, van
de milieucommissies, maar ook zeer veel van
individuele personeelsleden of studenten.”

SCHAMPER: Hoe zit het trouwens met de
studenten? Kunnen die gesensibiliseerd wor-
den?
Van Eetvelde: “Vele initiatieven, zoals de
handleiding voor labo’s en werkplaatsen,
gelden evenzeer voor studenten. Alle stu-
denten die in een laboratorium moeten zijn,
zullen zich vanaf volgend academiejaar ak-
koord moeten verklaren met de regels die in
de handleidingen staan. Zo willen we vermij-
den dat studenten nog onwetend en/of
ongestraft fratsen uithalen, zoals gevaarlijke
stoffen weggieten in de lavabo’s (uiteraard
mag ook het personeel dit niet doen). En
natuurlijk is het MUGske (het infoblaadje
van de Dienst Milieubeheer, nvdr) ook
bedoeld voor studenten. Het MUGske bevat
veel informatie over milieuproblemen aan de
RUG en nuttige tips om er wat aan te doen.
Het blaadje wordt in alle faculteiten aan de
valven uitgehangen, met de bedoeling dat
personeel en studenten het lezen. We hopen
dat zo veel mogelijk studenten de moeite
doen het te lezen, want het is niet makkelijk
22.500 studenten te bereiken.

“Ook bij studenten geldt dat ze zoveel
mogelijk zelf proberen te doen: afval
sorteren op de homes en in de labo’s,
rookverbod respecteren, geen papier ver-
spillen,… Het is niet de taak van de Dienst
Milieubeheer om alles te doen, maar om de
mensen warm te maken om het zelf te
doen.”

SCHAMPER: Er zijn al heel wat handleidin-
gen opgesteld, over afval selecteren, over
veiligheid,… Maar zou het geen goed idee
zijn alles op de website van de Dienst
Milieubeheer te zetten? Zo wordt de infor-
matie ook toegankelijker voor studenten.
Van Eetvelde: “Dat is precies wat ook Dirk
Mangeleer (Logistiek Beheerder van de
RUG, nvdr) zei toen we hem onze brochures
en handleidingen toonden. Ik wil onze web-
site echt graag uitbouwen, maar ik zit nu al
tot over mijn oren in het werk, zodat ik al wat
achter ben op schema voor de MUGskes.
Niettemin probeer ik zo snel mogelijk de
website meer aandacht te geven. Er wordt
aan gewerkt!”

Beter laat dan nooit (1)

ZZowat een jaar geleden, in Schamper 368, kon u alles lezen over de kers-
verse Dienst Milieubeheer aan de RUG. Milieucoördinator Greet Van

Eetvelde stond toen in haar eentje voor de gigantische taak de milieu-
vervuilende moloch die RUG heet een beetje milieuvriendelijker te maken.
Hoe zou ze het één jaar later stellen?

MDG
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Amper tien jaar geleden was de situatie
hopeloos. In 1989 bracht Schamper het
ongelofelijke relaas van hoe aan de parking
van de faculteit Economie doodleuk 38
vaten scheikundige afvalproducten stonden
te niksen gedurende 14 dagen. Verschei-
dene vaten droegen een etiket  dat ‘onbek-
end’ vermeldde. Uit één van de vaten lekte
een kleverige stroop, onhandig afgedekt
met een hoopje zagemeel. Niemand kwam
ooit te weten wat er precies in die vaten zat,
of waarom ze daar stonden.
Dit vormde geen alleenstaand geval. In die
tijd adviseerde de Dienst Veiligheid en
Hygiëne aan de labo’s om hun scheikundige
afvalproducten in de gootsteen weg te
gieten, maar dan wel voldoende verdund
“om onder de normen te blijven”. Op de
daken van de gebouwen in de Sterre werden
vaten vol giftige vluchtige producten
gewoon verdampt om er van af te geraken.
In de Ledeganck vloeiden gevaarlijke stoffen
zomaar de riool in. Voor practicum-lessen
werden giftige en kankerverwekkende pro-
ducten verkozen boven gezondere alter-
natieven, omdat de eerste goedkoper
waren. Kortom, de RUG was één groot
afvalschandaal…

EEiinnddeellii jjkk!!
In 2000 echter is het besef dat milieuvervuil-
ing niet langer kan eindelijk ook tot de RUG
doorgedrongen. Er zijn in de laatste tien jaar
met mondjesmaat meer maatregelen getrof-
fen. De Dienst Milieubeheer van de RUG
wil nu iedere nog resterende vorm van
milieuvervuiling uitroeien en ieder gevaar
uit de laboratoria bannen. Om dat te
bereiken heeft de Dienst, samen met de
andere relevante diensten, een hele reeks
brochures en samenbundelingen van regle-
menten opgesteld. De twee jongste telgen
zijn het ‘Laboratorium- en Werkplaatsregle-
ment’ en de ‘Praktische Handleiding voor
Inzameling en Afvoer van Afvalstoffen aan de
RUG’. Beide worden momenteel in een
proefproject getest, en op 23 maart moet
het Bestuurscollege haar fiat geven voor
deze nieuwe handleidingen. Schamper kon
de draft-versies van beide handleidingen
alvast inkijken en evalueren.

VVeeiill iigg llaabboo
Het ‘Laboratorium- en Werkplaatsregle-
ment’ is een document van zo’n 15 pagina’s,
bedoeld voor iedereen die in laboratoria
terecht kan komen: studenten, proffen,

assisten, technisch personeel,… Het bevat
vooral praktische informatie, over hygiëne
in de labo’s, over veiligheidsmaatregelen,
over de verschillende chemische etiketten
(u weet wel, die flashy ruitjes met verbrande
handjes en doodskopjes en zo), over het
gebruik en het opslaan van verschillende
stoffen, en over de selectieve ophaling van
alle stoffen. Daarnaast zijn een aantal invul-
pagina’s voorzien waarop ieder afzonderlijk
labo extra informatie kan geven, zoals tele-
foonnummer van de plaatselijke verant-
woordelijke, verplichte werkkledij, rookver-
bod,…
Aangezien de informatie compact moest bli-
jven, staan er veel verwijzingen in naar
andere, uitgebreidere handleidingen (bv. de
Handleiding voor Inzameling van Afvalstof-
fen). Iedereen kan een exemplaar van die
uitgebreidere handleidingen vragen aan de
Dienst Milieubeheer, maar het is ook de
bedoeling dat deze in de labo’s en werk-
plaatsen ter inzage liggen.
Volgens Greet Van Eetvelde, coördinator
van de Dienst Milieubeheer, was er al lang
vraag naar een algemeen geldend ‘Laborato-
rium- en Werkplaatsreglement’. Tot op van-
daag kan het gebeuren dat studenten of zelfs
docenten niet op de hoogte zijn van
mogelijke gevaren of noodzakelijke vei-
ligheidsmaatregelen. In zo’n situatie is het
bijna voorspelbaar dat gevaarlijke producten
in de afvoerputjes van wastafels zullen verd-
wijnen. Getuigenissen van enkele studenten
Wetenschappen bevestigen dat momenteel
nog steeds vele afvalproducten in de
lavabo’s worden gegoten. “De docenten
raden ons wel aan om bepaalde stoffen niet
samen weg te gooien, en tijdens sommige
lessen wordt er wel selectief ingezameld,
maar tijdens andere lessen worden de pro-
ducten gewoon weggegoten,” aldus Tim,
een student Biologie.
Een reglement is wel mooi, maar hoe zorg je
dat iedereen zich daaraan houdt? Van
Eetvelde: “Aan iedere student of docent die
in een labo of werkplaats moet zijn, wordt
bij het begin van volgend academiejaar een
exemplaar van het reglement gegeven. Ze
moeten dan ook een verklaring onderteke-
nen dat ze het reglement gelezen hebben en
zich ermee akkoord verklaren vòòr ze van
laboratoria gebruik mogen maken.”

Beter laat dan nooit (2)
Het afvalbeleid van de RUG

HHet is er toch nog van gekomen. Iedereen had de RUG al afgeschreven
als hopeloze vervuiler, maar er blijkt nu toch een duidelijk afvalbeleid

geboren te zijn. En dat niet alleen, ook de veiligheid in laboratoria wordt
eindelijk structureel aangepakt.
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Het volgende academiejaar zal het
inschrijvingsgeld voor voltijdse univer-

siteitsstudenten opgetrokken worden tot
18.800 frank. Tenminste als de universiteiten
het advies van de Vlaamse Interuniversi-
taire Raad (VLIR) volgen. Ze zijn niet ver-
plicht dit te doen, maar het is wel gebruike-
lijk. Zo wijkt de RUG in haar beslissingen
raar of zelden af van de lijn die de VLIR uit-
tekent. Ook nu zal de RUG het voorstel van
de VLIR tot uitvoering brengen. Volgens rec-
tor Jacques Willems gaat het niet om een
verhoging in de echte zin van het woord.
“Het inschrijvingsgeld zal gewoon aan de
index worden aangepast. Dit is decretaal
voorzien.” Willems meent dat de inschrij-
vingsbijdrage voor Belgische studenten niet
te hoog is. “In andere landen ligt dit drie tot
vijf maal hoger. Hier is het inschrijvingsgeld
dus gering. Sociale gevallen die een beurs
krijgen, betalen zelfs nog minder.”
Toch volgen niet alle universiteiten het
advies van de VLIR. Vreemde eend in de bijt
is de Universiteit Antwerpen die traditioneel
enkele correcties aanbrengt. De Vrije Uni-
versiteit Brussel (VUB) heeft sinds dit acade-
miejaar haar beleid op de VLIR-adviezen
afgestemd, terwijl ze vroeger lagere inschri-
jvingsgelden vroeg. Al bij al blijven de ver-
hogingen nog binnen de perken. Studenten
die voor het academiejaar 2000-2001 beurs-
gerechtigd zijn, betalen 3.200 frank. Voor
een lerarenopleiding zal men 3.000 frank
moeten neertellen als het een bijkomende
inschrijving betreft en 5.000 frank als het om
een hoofdinschrijving gaat. Wie wil doctor-
eren zal respectievelijk 5.900 of 7.900 frank
inschrijving moeten ophoesten. De bijdrage
voor een inschrijving voor de examencom-
missie van de Vlaamse Gemeenschap
bedraagt 5.900 frank.
We mogen ons enigszins gelukkig prijzen,
want onze vrienden die in de Franse
Gemeenschap universitair onderwijs volgen
dienen maar liefst 27.000 frank te dokken.
Waar is de tijd dat studenten massaal op
straat kwamen bij een verhoging van de
inschrijvingsgelden? Het is ondertussen al
veertien jaar geleden dat hierom het Gentse
rectoraat werd bezet. Toen werd het in-
schrijvingsgeld verhoogd tot 13.000 frank.

Inschrijvingsgeld
weerom de

hoogte in

Bart Aerts

52 afvalstromen
De ‘Praktische Handleiding voor Inzameling
en Afvoer van Afvalstoffen aan de RUG’ is
een exhaustief document waarin alles staat
over afval inzamelen aan onze Universiteit.
Naast een aantal pagina’s algemene infor-
matie (over reglementeringen, over soorten
afval,…) bevat deze brochure voor iedere
mogelijke afvalstof een volledige A4 met alle
relevante informatie: waar en hoe het afval
moet bewaard worden, veilighei-
dsvoorschriften, risico’s, hoe het afval verw-
erkt moet worden,… Er bestaan maar liefst
52 soorten afvalstromen, gaande van
gewoon papier en printcartridges over
steenpuin en asbest tot basen en organische
biociden.
Van Eetvelde: “Deze A4-vellen kunnen uit-
geprint worden en als affiche boven de con-
tainers en andere recipiënten voor afval
opgehangen worden. Dit moet gebeuren in
alle gebouwen van de RUG: labo’s, kantoren,
studentenhomes,… Ieder kan voor zichzelf

de affiches voor de relevante afvalstromen
eruit halen.”
Afval selectief inzamelen is één ding, maar
het laten ophalen en verwerken kost natu-
urlijk ook geld. Van Eetvelde legt uit: “De
ophaling van het normaal afval, zoals papier,
glas,… moeten de faculteiten, vakgroepen
en diensten van de RUG zelf betalen. Op die
manier hopen we dat ze spaarzamer zullen
omgaan met het materiaal. De ophaling van
chemisch, medisch en dierlijk afval daar-
entegen wordt volledig betaald door de
Dienst Milieubeheer (enkel de vaten recip-
iënten moeten door de gebruikers zelf
aangekocht worden). Als we de faculteiten
zelf laten betalen, dan zullen ze meer
geneigd zijn het gewoon weg te gieten in de
riool of zo. Dat houdt veel te veel gevaren in,
en daarom betalen wij het zelf. Dat het afval
op de juiste manier verwerkt wordt is ons
het geld wel waard.”

MDG

advertentie
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Het eerste wat opvalt als je het gebouw bin-
nenstapt is de schoonheid die van de uit-
gestelde apparaten uitgaat.  Voor wie zelf al
eens een natuurkundepracticum gedaan
heeft, en gewend is aan kille, gelakte
toestellen en felgele plastic voltmeters, is dit
een openbaring. Vorsers en studenten kon-
den vroeger gebruik maken van fraai afge-
werkte, vaak zelfs unieke stukken appara-
tuur met sierlijke houten krullen en veel
glimmend metaal. “Jammer genoeg bestaat
er nog steeds geen traditie om oude weten-
schappelijke instrumenten te bewaren,” legt
directeur-diensthoofd prof. Dorikens uit,
“De wetenschap wil steeds vooruit en kijkt
eigenlijk niet om. Wij proberen daar veran-
dering in te brengen door systematisch de
afgedankte instrumenten van de unief hier
naar buiten te brengen.”

En dat lijkt voorlopig aardig te lukken. De
tentoonstellingsruimte biedt plaats aan zo’n
zevenhonderd stukken, gaande van micro-
scopen en weegschalen tot gigantische elek-
triseermachines en bloemmodellen van
papier maché. In het depot (waar je vrij mag
rondlopen als de deuren openstaan) liggen
nog eens een vijfduizendtal stukken te
wachten op identificatie, classificatie en
soms ook restauratie. Veel instrumenten
worden namelijk in verschrikkelijke staat
aangetroffen in vochtige kelders of tochtige
zolders, het metaal verroest, het hout aange-
tast. Andere zijn dan weer helemaal uit el-
kaar gehaald, en vind je in stukken en
brokken terug verspreid over het gebouw.
Prof. Dorikens vertelt over enkele poets-
vrouwen van de Rozier die een tafelgrote
prehistorische voltmeter ‘ontmanteld’ had-
den om er het wc-papier in op te bergen.

Ik wandel rond in de helder verlichte toon-
zaal en kom zowel de meest bizarre als de
meest eenvoudige dingen tegen. Naast een
kast met lompe rekenmachines die niet eens

een vierkantswortel kunnen trekken, maar
wel stukken van mensen kostten, ligt op een
ander schap iets waar ik nog nooit van had
gehoord. “Dat is mijn rekenliniaal daar,”
vertelt de vrouw van de directeur, die in een
ver verleden natuurkunde studeerde,
“Omdat rekenmachines in die tijd niet in het
budget van de studenten pasten, gebruikten
wij speciale liniaaltjes om de waarden van
veelgebruikte functies te berekenen.” Een
beetje verder ligt een brief van Einstein te
blinken, en dat geeft toch wel een raar
gevoel. Als je dat handschrift ziet, dat doo-
dgewone papier waarop de brief geschreven
is, herinner je je weer dat zelfs grote weten-
schappers gewone mensen zijn. Ook de 
labotafel van Kékulé, Gents hoogleraar
scheikunde en ontdekker van de structuur
van benzeen, staat op aanrakingsafstand, net
als enkele van zijn atoommodellen. Verder is
de eveneens Gentse dr. Baekeland en
uitvinder van één van de eerste kunststoffen
(het bakeliet) vertegenwoordigd, en bezit
het museum een uitgebreide collectie optis-
che speeltjes van Plateau. Eén daarvan kan
je trouwens naar hartelust zelf uittesten.

Ook leuk is de ‘wip-wap’. Dit toestel werd
vroeger gebruikt om aan de studenten te
bewijzen dat gelijke elektrische ladingen
elkaar afstoten. Twee poppetjes zitten op
een wip en maken om de beurt contact met
een ‘leidse fles’ die lading bevat. Daardoor
worden ze opgeladen met lading van het-
zelfde teken en wippen ze opnieuw
omhoog, waardoor het ander poppetje naar
beneden gaat en contact maakt. Enzovoort.

In het midden van het museum staan de
‘moderne’ instrumenten, zoals een grote
optische en een NMR-spectrometer van zo’n
vijftig jaar oud. “Ondanks de stockageprob-
lemen te wijten aan hun grootte moeten ze
bewaard worden,” aldus prof. Dorikens,
“Anders zullen de komende generaties niet

meer weten hoe de wetenschappelijke
instrumenten uit het midden van de twintig-
ste eeuw eruit zagen.”

Tot 31 juli biedt het museum bovendien een
plaatsje aan de collectie ‘Schatten op zolder’,
die is uitgeleend door de stad Antwerpen en
onder het beheer staat van het RUCA. Ook
deze collectie bevat veel interessant materi-
aal. Een reden te meer voor wetenschappers
in spe om het museum met een bezoekje te
vereren - het is tenslotte maar om de hoek.

Het Museum voor de Geschiedenis van de
Wetenschappen is te vinden in gebouw S30
op de Sterre, Krijgslaan 281, 9000 Gent.
Open elke werkdag van 10 tot 12u30 en van
13u30 tot 17u.
Gesloten op zaterdagen, zondagen en
feestdagen en tussen Kerstmis en Nieuw-
jaar. Toegang gratis. Geleide bezoeken na
afspraak (500 fr. per 25 personen)

David De Wolf

Wetenschapsgeschiedenis 
met glans

NNa de ophemeling van het Museum voor Dierkunde vorige week,
nemen we deze week het Museum voor de Geschiedenis van de

Wetenschappen onder de loep. Dit museum op de Sterre, dat onlangs nog
werd heringericht, bevat een uitgebreide collectie wetenschappelijke
instrumenten en toestellen die vroeger gebruikt werden bij onderzoek en
onderwijs. En hoewel de naam misschien anders doet vermoeden, is het er
helemaal geen stoffige bedoening. Integendeel: de wetenschapsgeschiede-
nis glanst en glimt aan de RUG!

foto: V. Janssens

Boeken, boeken, en...
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De Gentse universiteitsbibliotheek zag in
1797 het levenslicht. Ten gevolge van de
Franse Revolutie werden de bezittingen van
de instellingen van het Ancien Régime
geconfisqueerd. Een aantal boeken en man-
uscripten (alsook wat meubilair) werd
ondergebracht in de Gentse Baudelo-
abdij. Onder hen bevonden zich ook een
aantal zeer waardevolle werken, vooral
afkomstig uit kloosters, abdijen en andere
geestelijke instellingen. In 1818 werd de
inhoud van de bibliotheek vervolgens
overgedragen aan de pas opgerichte (1817)
Rijksuniversiteit. In 1913 werd professor
Henry Van de Velde aangesproken om
een nieuwe bibliotheek te bouwen. Volgens
Van de Velde dienden kunst en architectuur
ingezet te worden ten dienste van de
maatschappij. Zijn ontwerp straalde deze
visie dan ook ten zeerste uit, er werd

overvloedig gebruik gemaakt van allerhande
prijzige bouwmaterialen, zoals bv. Carrara-
marmer en tropisch hout. Na goedkeuring
van het luxueuze ontwerp werd in 1936 met
de bouw begonnen. De oorlog vertraagde
de hele opzet, bovendien was het zeer
moeilijk om aan de duurdere materialen te
geraken. In volle oorlogsperiode(1942)
werd de bibliotheek uiteindelijk afgewerkt
en in gebruik genomen. Met de toren
hoopte men 75 jaar aangroei van boeken op
te kunnen vangen. Een ietwat optimistische
visie, zo is ondertussen gebleken: de
boekentoren barst bijna uit zijn voegen.

VV oo ll gg ee bb oo ee kk tt
De boekentoren bulkt van de boeken. Pro-
fessor dr. Guido Van Hooydonk schat dat
de rekken in de boekentoren samen
ongeveer 60 km lang zijn en dat deze rekken
voor 95% vol zijn. Er dient dan ook 
dringend een oplossing te worden gevon-
den voor dit nijpend plaatsgebrek. Ideeën
voor de oprichting van een tweede toren
zijn er niet. Bovendien is de oplossing die
men voor de kelderverdiepingen gevonden
heeft, niet toepasbaar in de toren zelf. Die
kelder telt op zich ook nog eens 40 km
rekken en strekt zich uit van onder de
toren tot onder de HIBO. Hier plaatst
men momenteel zogenaamde mobiele
“dubbele” rekken waarmee men op een
plaatswinst van zo’n 8 à 10 km hoopt.
Dit lange werk gebeurt in verschillende
fasen van elk twee jaar, waarbij men
telkens een nieuw ‘blok’ aanpakt. In
tegenstelling tot de rest van de toren
is de kelder wél toegankelijk voor
publiek.  De omvang van de werken
is de belangrijkste reden hiervoor.
Hier bewaart men namelijk de
(ingebonden) tijdschriften en
krantenreeksen, ze naar de
leeszaal zeulen, is een taak Her-
cules waardig en bijgevolg mag
de geïnteresseerde bezoeker ze
ter plekke zelf inkijken. De rest

van de toren blijft streng verboden terrein.
Dit omwille van het vele stof, de nood aan
extra verwarming en de ontvreemding van
boeken die het openstellen van een biblio-
theek nu eenmaal met zich meebrengt.
Erger nog, de boekentoren heeft een classi-
ficatiesysteem waarbij het van extreem
belang is de boeken op hun oorspronkelijke
plaats terug te zetten. Niet correct terugge-
plaatste boeken worden onvindbaar en ver-
loren voor verder gebruik. Er is namelijk nie-
mand die nog weet welke werken de
boekentoren allemaal (nog) bezit. Zo
duiken er af en toe waardevolle werken op,
waarvan niemand het bestaan ver-
moed-de. Een 21
verdiepingen tellende
schatkamer als het
ware, waar nog

De Boekentoren - In de buik van het beest
DDe boekentoren spreekt tot de verbeelding van velen. Deze moloch,

opgetrokken uit glas en beton, prijkt niet alleen boven ons gewone
stervelingen uit, maar slokt ook nog eens meer boeken en tijdschriften op
dan u en ik in ons hele leven verwerken kunnen. Schamper drong binnen
in de buik van het beest en wist volgende wetenswaardigheden aan pro-
fessor Van Hooydonck te ontfutselen.

foto: V. Janssens

Boeken, boeken, en...
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In de buik van het beest
heel wat ontginning in moet gebeuren. Dit
laatste is geen sinecure, want men heeft
slechts 3 personeelsleden ter beschikking
voor zowel dit werk, als voor het onderhoud
van de boeken en de opzoeking ten bate van
de leners.

Meteen is een heikel punt aangekaart: het
tekort aan personeel.  Door de jaren heen is
het personeelsbestand van 110 naar 50
leden gedaald, en dit terwijl het werk (mede

dankzij de automatisering) steeds toe-
neemt. De 3 per-

s o n e e l s l e d e n ,
bevoegd voor

de inhoud
van de

toren zelf,
hebben

elk de 

verantwoordelijkheid over 7 verdiepingen.
Zij bezitten enkel de sleutels van hun eigen
verdiepingen.  Om hen veel trappenwerk te
besparen (er is namelijk maar 1 grote lift
aanwezig) kreeg elkeen een eigen klein lift-
je ter beschikking, van slechts 50 op 50 cm.
Hoedanook blijft het onmogelijk om met
slechts 3 beroepskrachten direct aan
iedereens vraag te voldoen. Daarom kan het
soms ook lang duren eer 
je je gereserveerde boeken kunt inkijken. 

DD uu rr ee  bb ll aa aa dd jj ee ss
Gelukkig kan je wat de tijdschriften betreft
zelf aan de slag. De laatste edities van de tijd-
schriften liggen in de tijdschriftenhal en in
de bibliotheken verbonden aan de vak-
groepen. De vakgroepen hebben zelf ook
hun tijdschriftenbestand, zonder de profes-
soren te vergeten. Deze laatsten gaan echter
af en toe ook persoonlijke abonnementen
aan, waardoor relevante(gespecialiseerde)
informatie wel eens verloren kan gaan voor
studenten en andere onderzoekers. De cen-
trale bibliotheek kan zelf onmogelijk van alle

recente ontwikkelingen op de hoogte zijn
en ten-zij de profs en assistenten de
nieuwe tijdschriften aangeven, kan de
bieb onmogelijk volgen. Tijdschriften-
abonnementen kosten zeer veel geld,
met toppers van 700.000 à 800.000 fr.
per jaar  (te betalen in Amerikaanse
dollar, want die is stabieler dan de
BEF) voor een tijdschrift (van Elsevier
bv.). Hierbij betaald men ook voor een
deel voor publicaties van eigen onder-
zoeken. Op deze manier kost een
onderzoek, gedaan door de Gentse
universiteit drie keer geld, eenmaal
voor het onderzoek zelf, een tweede
maal voor de publicatie van het
onderzoek en tenslotte ook een
derde maal voor het abonnement op
het tijdschrift waarin een onderzoek
verschenen is. En aangezien men de
waarde van een instelling en haar
profs meet aan het aantal publi-
caties en artikels rond haar onder-
zoeken, is de rekening snel
gemaakt.

Naast geld- en personeelszaken
brengt een toren ook heel wat
praktische problemen met zich

mee. Wat doe je bijvoorbeeld als er op de
bovenste verdieping een van de hoogste
ramen openvliegt en begint te klapperen?
Sluiten is onmogelijk, gezien de kracht van
de wind op die hoogte. Je moet dus eerst
afwachten tot de wind gaat liggen, en ver-
volgens op een ladder klimmen om ze te
sluiten. Maar hoe krijg je die ladder daar?
Hoe kreeg men daar überhaupt iets naar
boven tot nu toe? Al die rekken, al dat meu-
bilair, al het radarmateriaal, de Orange-zend-
mast, de uitzendmasten van de VRT, de
pooltafel? Niet alles past immers in de lift.
De grotere stukken werden dan ook óp de
lift gezet, en boven stond er dan iemand
klaar om alles aan te nemen.  Ook nu nog is
dit de manier van werken. 

Een hele kluif dus, de verantwoordelijkheid
over zo’n toren. Het prachtige uitzicht
boven, alsook het besef van de schat die hier
geborgen ligt, maken het gewicht op de
schouders echter heel wat lichter om dra-
gen. Schamper was danig onder de indruk
(ontroerd) ...

Met dank aan hoofdbibliothecaris Prof. dr.
G. Van Hooydonck

Ima 
Jonge Boekvent

foto: V. Janssens

... boeken!
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Karel Van Miert : ultranationalisme is de achillespees van Europa

SCHAMPER: Vindt u het eredoctoraat een
erkenning voor wat u totnogtoe verwezen-
lijkte?
Van Miert: Ik ben nooit gebrand geweest
op prijzen en eerbetoon, maar ik moet
toegeven dat dit me wel wat doet. Het is de
eerste keer dat dit gebeurt en bovendien is
het in Gent, waar ik zelf nog gestudeerd heb.
Er zijn vroeger nog wel aanbiedingen
geweest, maar die heb ik altijd geweigerd
zolang ik Europees commissaris was. Ik ben
dus heel blij met het eredoctoraat. Voor het
overige moet je er ook niet meer belang aan
hechten dan nodig.

SCHAMPER: U bent 11 jaar Europees com-
missaris voor mededinging geweest. In die
functie moest u machtsmisbruiken en
monopolies van ondernemingen bestrij-
den. Is de grote macht van de bedrijven iets
waar we waakzaam voor moeten zijn?
Van Miert: Waakzaam in ieder geval. Je
moet goed opletten dat  de macht van de
ondernemingen niet te groot wordt, want
als een bedrijf te dominant wordt, bestaat
ook snel de neiging daar misbruik van te
maken. Heel de economische geschiedenis

bewijst dat. Het is precies via het mededing-
ingsrecht dat men macht en misbruik kan
controleren. De Europese Commissie heeft
bijvoorbeeld de macht om fusies en over-
names van ondernemingen te verbieden. Ze
kan ook zware voorwaarden opleggen. Op
die manier kan worden vermeden dat een
onderneming zo machtig wordt dat ze een
bepaalde sector begint te domineren en er
van vrije markteconomie eigenlijk geen
sprake meer is. Het geval Microsoft is er een
mooi voorbeeld van. 
Het probleem is dat nationale regeringen te
klein zijn om daar tegenin te gaan. In Europa
is de Commissie de enige die dat kan omdat
ze voldoende machtig en onafhankelijk is. Je
moet goed begrijpen dat sommige van die
multinationale ondernemingen machtiger
zijn dan de helft van de regeringen van heel
de wereld. Dat zijn niet zomaar bedrijfjes
meer.
Het mededingingsrecht is trouwens
ontstaan uit de strijd tegen de grote kartels
of trusts. Vandaar dat in Amerika het
mededingingsrecht  nog altijd anti trust law
heet. Men vergeet al te vaak dat het concur-
rentierecht niet alleen zijn wortels heeft in

economische sfeer, maar ook ontstaan is
vanuit democratische bekommernissen.

SCHAMPER: Binnenkort gaat u zetelen in
de raad van toezicht van Philips. Verandert
u het geweer nu niet van schouder?
Van Miert: Ik heb veel aanbiedingen gekre-
gen om deel te nemen aan het management
van bedrijven. Ik heb steeds geweigerd. De
raad van toezicht is daarentegen net een
controle-orgaan op het dagelijks bestuur. Ik
zit daar in de perfecte positie om die
onderneming er op te wijzen dat er wel
degelijk spelregels zijn, en dat die gere-
specteerd moeten worden. Men heeft me
vooral gevraagd om te helpen de bakens uit
te zetten voor wat kan en wat niet kan. Wie
dus denkt dat ik het geweer van schouder
verander, die kent me niet.
Mijn mandaat bij Philips is  ook nuttig voor
het onderwijs, want de dingen gaan zo snel
dat je ze van dag op dag moet volgen. Ik ga
dus nog een paar dergelijke mandaten aan-
vaarden. Het gaat trouwens maar om drie à
vier vergaderingen op een jaar. 

SCHAMPER: Het grote Europese thema is de
nakende uitbreiding met dertien kandi-
daat-lidstaten. Denkt u dat die uitbreiding
nodig is om een tweede Joegoslavië te
voorkomen? 
Van Miert: Dat is inderdaad zo. Ten eerste
is het een historische opgave. Europa is kun-
stmatig verdeeld na de tweede wereldoor-
log. Steden als Warschau of Boedapest zijn
eigenlijk even Europees als Brussel of Parijs. 
Belangrijk is wel dat de uitbreiding gelei-
delijk aan gebeurt. We hebben nu in de
Europese Unie al de euro, de eenheidsmarkt
en de monetaire unie. Dat gaat al heel ver.
Wat in Oostenrijk gebeurt, gaat dus ook ons
aan, want het is van invloed op onze munt,
op onze economie. Dat zijn gemeenschap-
pelijke belangen.
De kandidaat-lidstaten moeten daarin
meekunnen en komen van heel ver. De pro-
ductiviteit van hun economie ligt meestal
nog erg laag, dus we kunnen die uitbreiding
niet te snel doen, anders brengen we
ongelooflijk veel faillissementen teweeg in
die landen. We moeten stapsgewijs te werk
gaan, maar er mag geen twijfel bestaan over
het objectief.
Maar eerst moeten we ons eigen huis in
orde brengen, anders kunnen we niet

DDe missing link tussen Bob Geldof, Dirk Frimout en Koning Albert II is
dat ze alledrie eredoctor zijn aan deze universiteit. Op 24 maart voegt

de RUG zeven personen toe aan haar lijstje. Bekendste naam van het
zevental is ongetwijfeld  VUB-professor  en voormalig lid van de Europese
Commissie Karel Van Miert.

“Ik vrees dat te veel jon-
geren bepaalde situaties als
verworven beschouwen.
Een daarvan is  vrede in
Europa.”

foto: S. Allaert
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isme is de achillespees van Europa
behoorlijk functioneren. Het is nu al moeil-
ijk met vijftien. De meeste beslissingen
moeten nu nog met eenparigheid genomen
worden en dan komt er meestal niets van in
huis. Als we dit systeem behouden, betekent
dat dat Malta of gelijk wie op zijn eentje een
beslissing zou kunnen blokkeren. Dat is dus
iets wat we eerst moeten regelen, anders
dreigen we in een impasse terecht te
komen.
Aan de andere kant is er ook de noodzaak
om aan de bevolking te zeggen tot waar de
uitbreiding reikt. Nu is er geen kat die dat
weet. Als alle huidige kandidaat-lidstaten
toetreden, dan worden de grenzen van de
unie plots Oekraïne en Iran. Het wordt dus
ook tijd dat we duidelijk zeggen: tot hier en
niet verder. We moeten tegelijk zorgen dat
we een beetje goede buren worden met de
potentiële grensstaten van de EU.

SCHAMPER: Is het dan niet van groot
belang dat eerst de instellingen hervormd
worden vooraleer er tot verdere uitbreid-
ing overgegaan wordt. Nu lijkt het in de
omgekeerde volgorde te gebeuren.
Van Miert: Die hervorming kan vrij snel, als
men wil tenminste. Als er genoeg politieke
wil is, kan men dit jaar nog een verdrag
maken dat die hervorming doorvoert. Maar
veel regeringen hebben daar geen oren naar
en vinden dat er weinig of niets moet veran-
deren. Dat leidt er dan toe dat de zaken bli-
jven aanmodderen en dat het gevaar blijft
bestaan dat men toch tot uitbreiding over-
gaat in slechte omstandigheden. De
Europese Unie zou daardoor wel eens in
gevaar kunnen komen. De Belgische
regering ziet de noodzaak van een soepelere
werking van de instellingen in; de meeste
andere helaas niet. 
De complicatie nu is dat een  aanpassing van
het verdrag unaniem moet, en in de meeste
landen dan nog via een referendum. Als een
referendum negatief is, zit alles geblok-
keerd.
SCHAMPER: Blijft zo’n grote unie wel
beheersbaar? 
Van Miert: Als de kandidaten zouden toe-
treden, zitten we met een bevolking van een
half miljard. Dat is nog maar de helft van de
bevolking van China of India. In Noord-
Amerika heb je trouwens ook het NAFTA-
akkoord (North American Free Trade Asso-
ciation, nvdr.). In een economie die aan het

globaliseren is moet je een grote unie vor-
men om iets te kunnen betekenen. Je mag
niet vergeten dat het grootste land van de
EU, Duitsland, in 2020 pas op de 19de of
20ste plaats in de wereld zal komen wat
bevolkingscijfers betreft. Een economisch
ensemble van een half miljard inwoners is
dus echt wel een noodzaak naar de
toekomst toe. 
Als je de andere economische blokken bek-
ijkt, is Europa dus niet zo groot. Wat wel typ-
isch is voor Europa is haar geschiedenis van
oorlog, xenofobie en grensconflicten. Je
moet dus een goed evenwicht vinden tussen
wat regionaal blijft en wat je gemeenschap-
pelijk  wil doen. Het grote vraagstuk in
Europa is: hoe kunnen we omgaan met die
diversiteit aan volkeren?

SCHAMPER: Een van de nadelen van de
uitbreiding is dat er te veel officiële talen
zullen zijn. Waarschijnlijk zal niet iedere
Europese taal langer een officiële taal kun-
nen zijn.
Van Miert: Toch wel. Er zullen wel wat aan-
passingen moeten gebeuren aan het taal-
beleid. We zitten nu al met elf officiële talen,
maar de spraaktechnologie zal ons daar wel
bij helpen. Het werkt nog niet perfect, maar
dat komt. In de praktijk zie je ook dat de
werktaal meer en meer het Engels wordt.
Op die manier denk ik dat we een goed
evenwicht kunnen vinden tussen een werk-
bare manier van werken en het respect voor
de talen van de lidstaten.

SCHAMPER: Het economische Europa is er
al. Vraag blijft nu in welke richting we
verder gaan? Een Europees leger, een soci-
aal Europa of een sterk veiligheidsbeleid?
Van Miert: Defensie is zeker belangrijk. Je
moet nu eigenlijk tot de vaststelling komen
dat geen enkel Europees land zichzelf op
een volwaardige manier kan verdedigen.
Zelfs als we samen werken hebben we nu
nog de Amerikanen nodig. Ook de binnen-
landse veiligheid is niet te verwaarlozen. De
meeste criminaliteit is nu al grensoverschrij-
dend. Het kan bijvoorbeeld toch niet dat de
politie een achtervolging moet stoppen
omdat een misdadiger de over Belgisch-
Franse grens vlucht. Dus ook dit wordt sti-
laan een supranationaal beleid.
Het moeilijkste wordt het sociaal beleid
omdat er veel te grote verschillen bestaan.

In Polen liggen de lonen ongeveer vijfmaal
lager dan hier. Misschien is het beter om dat
beleid voorlopig niet gemeenschappelijk te
voeren,
De grote taak van de Europese Unie is
echter nog altijd dat zij stabiliteit brengt. Ik
vrees dat te veel jongeren bepaalde situaties
als verworven beschouwen. Een daarvan is
vrede in Europa. Ik heb in mijn jeugd nog de
oorlog meegemaakt en ben me zeer bewust
van dat gevaar. Vrede in Europa is niet zo
evident! Vergeet niet dat we in de voorbije
eeuw twee wereldoorlogen hebben meege-
maakt. Europa heeft nu eenmaal veel
regio’s, veel minderheden, en een traditie
van grensgeschillen, xenofobie en ultrana-
tionalisme. Daarom is de situatie in Oosten-
rijk zo belangrijk. Ultranationalisme is de
achillespees van Europa.

Bart Haeck 
Bart Zoete

“Sommige ondernemingen zijn
machtiger dan de helft van de
regeringen van de wereld.”

foto: S. Allaert
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De faculteit Letteren en Wijsbegeerte koos
de Mexicaan Carlos Fuentes uit. In 1987
won deze auteur en diplomaat de Premio
Cervantes, de meest prestigieuze literaire
onderscheiding in de Spaanstalige cultuur.
Hij is een van de sleutelfiguren in de boom
van de Hispano-Amerikaanse roman.

De Nederlandse wiskundige Jacobus van
Lint is een autoriteit op het gebied van de
combinatoriek. Vooral voor coderingstheo-
rieën is zijn werk baanbrekend. Van Lint was
nauw betrokken bij de ontwikkeling van de
cd-speler bij Philips en zijn werk is vooral
belangrijk voor het digitaliseren van infor-
matie.

Barbara Gilchrest is een van de meest
toonaangevende onderzoekers in de derma-
tologie. Ze spitst zich vooral toe op de mol-
eculaire biologie van de huidpigmentatie en
de controlemechanismen van celgroei en
differentiatie in de huid. Ook de interactie

tussen ultraviolette straling en huid in het
verouderingsproces van huidcellen is een
geliefkoosd onderzoeksdomein van
Gilchrest.

Robert Cailliau is een oud-student burger-
lijk ingenieur aan de RUG. Cailliau werkt bij
de CERN, het Europees labo voor kernon-
derzoek. Hij is medegrondlegger van het
world wide web (WWW) en ontwierp er het
HTML-documentstructuur.  Dit is een hyper-
text mechanisme waarbij via een muisklik op
een universal resource locator (URL) een
document op het internet wordt aangespro-
ken, waar ook ter wereld het zich bevindt.
Op die manier kon het  internet in alle lagen
van de bevolking doordringen. 

Horst Siebert publiceerde gezagvolle bij-
dragen tot de economische analyse van de
milieupolitiek en onderzocht economische
problemen van de Europese eenmaking.
Voorbeelden daarvan zijn de overgang-

sproblematiek in het vroegere Oostblok, de
economische implicaties van de Duitse een-
making en de goede werking van de
Europese arbeidsmarkt. Siebert is lid van de
Quota Formula Review Group van het IMF.

De Brit Roy Brown is topexpert in het de
studie van personen met een verstandelijke
handicap. Zijn grote verdienste is het Quali-
ty of Life-concept waarmee hij het mogelijk
maakt de ‘oude’ educatief-psychologische
visie niet zomaar overboord te gooien maar
toch te confronteren met de nieuwere
emancipatorische tendenzen.

Het zevende eredoctoraat is voor Karel Van
Miert. Ook van Miert is oud-student aan de
RUG, en was ondere andere kabinetschef
van Claeys en  SP-voorzitter. Later werd hij
verantwoordelijk voor transport, krediet,
investeringen en consumentenbeleid in de
Europese Commissie. In 1995 bleef hij
Europees commissaris, maar dan voor con-
currentiebeleid. Na het collectief ontslag van
de commissie in 1999 is Van Miert president
van de Nederlandse universiteit Nijenrode. 
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EEen verjaardag van een universiteit heet met een mooi woord ‘dies
natalis’ en omdat de traditie het nu eenmaal wil worden er op zo’n dag

eredoctoraten uitgereikt. We moeten u alvast teleurstellen: u krijgt er
geen. Zeven anderen wel.

HHeessppeennrroolllleettjjeess aaaann RRUUGG??

Zuilen inpakken in ham, en dat op 1 april,
hmm, minder absurde dingen zijn ons al op
de mouw gespeld als aprilvis. Een telefoon-
tje naar de pr-dienst van de RUG leerde dat
het inderdaad de waarheid was. Bang voor
negatieve reatcies of acties van dierenrecht-
enactivisten is men niet, want “het gaat ten
slotte toch om kunst”. En kunst, of het nu
om met dierlijke resten ingepakte zuilen
gaat die de hele buurt op zijn frist doen
ruiken of om een schildersatleier dat
aquarelsgewijs doorregent wordt, moet
kunnen aan de universiteit. En is Jan Fabre
niet de grootste kunstenaar die België ooit
heeft voortgebracht?

Jan Fabre is natuurlijk niet de enige die
meewerkt aanOver the Edges. In totaal zijn
er 57 artiesten geëngageerd in het nieuwe
project van Hoet. Onder hen slechts drie

Belgen. Men wil er een grote happening van
maken met lezingen, performances, een
paardenparade en al wat maar kunstzinnig
genoeg is om mee uit te pakken. Maar of
het gebruik van gerookte - dat conserveert
beter, weet u wel  - ham wel kunstzinnig kan
genoemd worden? Gelijk hebt u, over
smaak kan niet gediscussieerd worden.
Maar daarmee is niets gezegd over wans-
maak...

Gelukkig is men bij het S.M.A.K. momenteel
niet meer zo zeker of Fabre zijn ham-project
wel zal realiseren. U kent dat, “die kunste-
naars veranderen nogal eens van gedacht”,
het zouden anders geen kunstenaars zijn.
Wat moeten we nu verwachten: gerookte
zalm of gemarineerde struisvogelsteaks?
Ons argument of dat ‘kunstwerk’  geen 
massale verspilling van eetbaar voedsel is,

wordt meteen afgekraakt: men gebruikt
geen al te vers en voor consumptie niet
meer geschikt vlees. Gezellig toch, een
kunstwerk dat u niet alleen kan zien maar
ook kan ruiken. Stel u voor, u ligt in uw
warme bedje in uw gezellige kamertje.
Geen wekker die u uit uw zoete dromen
sleurt, geen afspraak die gehaald moet
worden. U bent lekker lui en lazy en wordt
slechts wakker als de middagzon dwars
door het gordijn in uw ogen priemt. Zalig
knorrend wordt u wakker en begeeft zich
naar het raam om de zon volop op uw
gelaat te laten invallen. U hebt nood aan
frisse lucht en opent het venster en snuift
zo veel lucht op als uw longen maar kun-
nen bevatten. Innige deelneming dan, als u
in de Volderstraat uw residentie hebt. Wat
een genot moet het niet zijn om als aprilse
ochtendwandeling door de Volderstraat te
slenteren om de zalige geur van ham  tot u
te nemen. 

Opening Over The Edges: 1 april

MMet het S.M.AK.-project Over The Edges wil Jan Hoet de Keizer Karel-
vieringen een hedendaags tintje geven. Het betreft een tentoon-

stelling in en over het stadscentrum. Op 1 april opent de tentoonstelling
met werken op straathoeken en cruciale plaatsen in de stad. Er wordt op
zoek gegaan naar de grens tussen privaat en openbaar, tussen architectu-
ur en urbanisme. Zo wil Jan Fabre de zuilen van de Aula in de Volderstraat
inpakken met ham.
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Gaat allen stemmen!
Op dinsdag 4 april worden alle studenten
verwacht aan de stembus, om de studenten-
vertegenwoordigers van de komende twee
jaar te selecteren. In de meeste faculteiten
vinden twee verkiezingen plaats: één voor
de Raad van Bestuur, en één voor de Facul-
teitsraad. Enkel in de Wetenschappen, de
Geneeskunde, de Diergeneeskunde en de
Psychologie zijn er geen verkiezingen voor
de Faculteitsraad, omdat er te weinig of
maar net genoeg kandidaten zijn om alle
mandaten op te vullen.

Voor de Raad van Bestuur mag iedere stu-
dent stemmen. In totaal mogen er vier stu-
denten in de Raad van Bestuur zetelen. Eén
van die vier studenten mag ook naar het
Bestuurscollege. De Raad van Bestuur en
het Bestuurscollege zijn samen de belan-
grijkste organen aan de Universiteit. Er

wordt beslist over nieuwe home’s, resto’s en
auditoria. Proffen en assistenten worden er
aangenomen en gepromoveerd. Het budget
van de RUG wordt er begroot en aangepast.
Ingrijpende veranderingen, zoals hervorm-
ing van een opleidingscurriculum, worden
er besproken en al dan niet goedgekeurd.
Allemaal zaken die studenten aabelangen,
en waar de belangen van de studenten
verdedigd moeten worden.

Het is dan ook noodzakelijk dat de studen-
tenvertegenwoordigers in de Raad van
Bestuur een geloofwaardige stem krijgen.
Dat kan pas als ze door zoveel mogelijk stu-
denten vertegenwoordigd worden. Bij
vorige verkiezingen was de opkomst vaak
bijzonder laag; dit kan een mooi argument
vormen voor andere bestuursleden om de
studenten te negeren. Geef toe, dat is geen

ideale positie om veranderingen te proberen
verwezenlijken.

Dit jaar zijn er zes kandidaten voor de 4
mandaten in de Raad van Bestuur. Schamper
geeft elk van hen de kans om zich op een
halve pagina voor te stellen aan de kiezers.
Beste lezer, neem rustig de tijd om iedere
tekst te lezen, en weeg de verschillende pro-
gramma’s zorgvuldig tegen elkaar af. Zorg
ervoor dat het de besten zijn die u zullen
vertegenwoordigen.

Laat dit kleine verkiezingskatern een aans-
poring zijn om uw democratisch recht aan te
wenden door op 4 april te gaan stemmen.

MDG 

VVeerrkkiieezziinnggeenn ssttuuddeenntteennvveerrtteeggeennwwoooorrddiiggeerrss ssttaaaann oopp ssttaappeell
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Effectief: Peter Comhaire 
Hallo,
Als student aan de RUG valt het mij op dat er
weinig visie in het beleid van de universiteit zit.
Getuige daarvan zijn de overvolle lokalen, de bib-
liotheken die her en der verspreid zijn en open
zijn als het lot u gunstig gezind is, het lesmateri-
aal dat slechts in enkele auditoria aan de vereis-
ten van het hedendaagse lesgeven voldoet, waar
het in andere universiteiten in dit land blijkbaar
perfect loopt, men laat het overkomen alsof er in
Gent geen geld voor is, wat absoluut niet het
geval is. Er is een beleid gevoerd de voorbije
jaren waarbij altijd enkele faculteiten bevo-
ordeligd werden tov. andere. De Pol&Soc en de
L&W zijn daar slachtoffers van geworden.
Ja, we kunnen er iets aan doen!
De universiteit moet in deze samenleving van
multidisciplinariteit en multiculturaliteit juist een
broeiplaats zijn voor ideeën die voortkomen uit
de confrontatie van de verschillende disciplines
die deze universiteit rijk is. Over deze funda-
mentele ontwikkelingen hebben de studenten
ook iets te zeggen, en ik vind het dan niet meer
dan normaal dat we er iets aan proberen doen. In
het universitaire landschap komt de kwaliteit
steeds meer centraal te staan.

In Gent moet meer gecoördineerde actie komen
van het rectoraat en de raad van bestuur uit. Een
competitie tussen de faculteiten op basis van
materiële verschillen kan niet. Elke student heeft
recht op de omkadering die voor kwalitatief
onderwijs nodig is.
Verder ben ik ook voorstander van een groot
computerlokaal in het centrum dat dag en nacht
open zou staan voor elke student, ongeacht de
richting, zodat er een einde aan de situatie komt
dat de ene faculteit computers te weinig heeft en
de andere te veel, met in elke faculteit een ver-
antwoordelijke, wat toch een duidelijke ver-
spilling van tijd en middelen is.
De centrale bib zit vol. Daar moet iets aan gedaan
worden. Combineer dit met een vergroting van
de schaal van de bestaande biblioteken, zodat
die allemaal professioneel gerund kunnen wor-
den en veel toegankelijker worden.
Het afvalbeleid van de universiteit is er geen! Het
materiaal van veel practica wordt nog steeds
rechtstreeks in de riolering gegoten. De univer-
siteit, die de kern van energie-productie-onder-
zoek onder haar hoede heeft, maakt bijna geen
gebruik van alternatieve energiebronnen, terwijl
zij met de knowhow zit, en als kenniscentrum

toch een voorbeeld zou moeten stellen.
Een actief psychologisch begeleidingscentrum
denkt u? Dit jaar hebben al twee mensen van de
Pol & Soc een einde aan hun leven gemaakt. Wij
weten het pas als wij er de verslagen van de raad
van bestuur bij nemen. In Leuven is naar aanleid-
ing van het hoge zelfmoordcijfer zo een centrum
van start gegaan. De drempel om hulp te vragen
moet verlaagd worden. 
Iemand met een overlijden in de naaste familie
kan geen examens maken buiten de voorziene
zittijd. Iemand met het statuut van topsporter
wel! Mensen, we hebben een nummer, maar we
zijn er geen!!!!
De universiteit moet in samenwerking met de
stad een mobiliteitsplan uitwerken aangepast
aan haar studentenbevolking.
Kortom het beleid van de universiteit moet wat
menselijker en realistischer worden.

meer info: 
http://studwww.rug.ac.be/~pcomhair/rvb.html.
Een opinie? Mail maar:
Peter.Comhaire@rug.ac.be, Goedele.Vanker-
schaever@rug.ac.be

Opvolger: Goedele Van Kerschaever 

(Politieke & Sociale 
Wetenschappen)

(Letteren & Wijsbegeerte)

Met de steun van: VGK, VDK, VLAM, HILOK,
Gentse Farma Kring, Dentalia, SWOP, SWISS.

Het was een klein artikeltje in de Gentenaar van
22 februari: “Studenten geven inspraak bijna op”.
De auteur van dit artikel had het over de vele
niet-ingevulde plaatsen op de kandidatenlijsten
voor de diverse faculteits- en andere raden van
de UG.
Is het echt zo dat studenten vandaag niet meer
wakker liggen van inspraak, van deelname in het
beleid van hun faculteit en hun universiteit? Dan
hebben we goed nieuws! Ziehier twee enthousi-
astelingen, levende anachronismen in deze tij-
den van apathie en desinteresse. Geen CV-
fetisjisten of carrièregeilen, maar gewone stu-
denten zoals jij, vastbesloten om samen met
onze medeverkozenen wat kleur te brengen in
de grijze tinten der bestuursraad.

Wat houdt ons bezig?

1. Steun en erkenning voor interfacultaire en
interuniversitaire initiatieven uitgaande van stu-
denten.
2. Betere begeleiding bij de scriptie en aanpass-
ing van het laatste jaar zodat het “thesisjaar”
overbodig wordt. Onze curricula zijn zo al lang
genoeg.
3. Meer geld moet vrijgemaakt worden voor
uitwisselingen, inleefstages en informatie voor
studenten. De verschillende initiatieven die her
en der ontstaan rond solidariteit en intercultur-
aliteit moeten kunnen communiceren in een
universitaire studentenwerkgroep Ontwikkel-
ingssamenwerking.
4. Het “Tweede Fietsproject” beoogt onder meer
een kosteloze fietsenbewaarplaats en gratis fiet-
sen voor de kotstudenten. Dit initiatief verdient
opvolging en steun binnen de Raad van Bestuur.
5. Uitstraling van een universiteit is meer dan het
eindeloos uitbreiden en restylen van steeds
dezelfde gebouwen: onderhouden van wat al

bestaat en het aanpassen ervan aan de heden-
daagse noden en aan alle gebruikers is even
belangrijk. (Ook voor de campussen op meer
dan 500 meter van het rectoraat.)
6. Iedereen die met succes zijn of haar studies
geneeskunde heeft voltooid moet de kans krij-
gen arts te worden. Ons voorstel: in samen-
spraak met SWOP, GSR en VVS strijden voor
afschaffing van de bestaande contingentering
voor de huidige kandidatuurstudenten. Voor de
jaren daarna:  herevaluatie van de nood aan con-
tingentering, en indien noodzakelijk een
aangepaste  numerus fixus vóór het eerste jaar.
7. Duidelijkheid voor de toekomstige kine-stu-
denten: Toelatingsexamen of niet? Universiteit of
hogeschool?

Voor suggesties of vragen:karelvanbever@hot-
mail.com
Uitgebreide versie van dit programma binnenko-
rt op: http://www.cogitoergosum.net/

Effectief: Karel Van Bever 
Opvolger: Robbie Van Vooren

(Geneeskunde)

(Communicatiewetenschappen)
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Effectief: Davy De Paepe 
Opvolger: Ward Capoen

(Wetenschappen)

(Wetenschappen)

Effectief: Pieter Meirlan 
Opvolger: Angela van de Wiel

(Letteren & Wijsbegeerte)

(Letteren & Wijsbegeerte)

De twee studenten die het SWOC (Studenten
Wetenschappen Overleg Comité) naar voor
brengt als kandidaten voor de Raad van Bestuur
zijn Davy De Paepe en Ward Capoen.

Davy zit in de 2e kan Informatica waar hij stu-
dentenvertegenwoordiger is in de OCI (Opleid-
ingscommissie Informatica) en kandidaat is voor
de Faculteitsraad Wetenschappen, zijn lievel-
ingskleur is blauw en hij is ongelooflijk dol op
pizza’s (die van McCain dragen trouwens zijn
voorkeur weg). Als inwoner van Aalter is hij geen
vreemde voor ons aller Boer Charel, zeker een
pluspunt als je het mij vraagt.

Ward is lid van de Opleidingscommissie Biologie,
kandidaat voor de Faculteitsraad Wetenschap-
pen en hij is tevens praeses van de GBK.
Rasechte West-Vlaming (tot spijt van wie het
benijdt) en geen krak op literair vlak, zoals jullie
hier allemaal wel kunnen merken (U hebt toch
wel het gerijmel in deze zin opgemerkt, hoop
ik).

Het is al een aantal jaar geleden dat de Faculteit
Wetenschappen (toch één van de grootste Facul-
teiten van de Gentse Universiteit) nog een verte-
genwoordiger hadden in de Raad van Bestuur,
en daar moet volgens ons verandering in komen.
Maar daarvoor hebben we jullie hulp nodig…

Enkele punten waarvoor we willen ijveren zijn:

Volgens ons zou het zeker niet slecht zijn om
meer ruimte ter beschikking te stellen voor som-
mige studentenverenigingen “slash” diensten.
Men beseft soms niet dat bijvoorbeeld  een cur-
susdienst veel plaats inneemt.

Een vergroting van de capaciteit van de studen-
tenresto Astrid aan de Sterre zou zeker ook geen
slechte zaak zijn. Het mag al een keer vlug gaan
hé, een hongerige student is zeker geen
geduldige. En ook de andere resto’s zullen niet
aan onze haviksogen ontsnappen.

Over computerlokalen en de beschikbaarheid
ervan kunnen we zoals jullie allemaal wel weten

ook een serieuze boom opzetten (de bioloog in
Ward komt effe naar boven). Zo zijn er nog altijd
gebouwen, denk maar aan de Ledeganck, waar er
geen enkele vorm van pc lokaal voor handen is.
In deze moderne tijden zou dit eigenlijk toch
niet meer mogen hé!

Omdat niet iedereen wakker is op de tijdstippen
dat deze zalen open zijn (of omdat ze les hebben
op dat eigenste moment, dat kan ook) mogen
die trouwens voor ons wat langer open blijven.

Er wordt de laatste tijd al wel werk gemaakt van
de renovatie van de homes, maar het kan nooit
kwaad om de universitaire overheid wat te
pushen, dat weten we allemaal.

Dit is natuurlijk niet alles, maar we beginnen
gevaarlijk dicht te naderen van ons opgelegd
maximum van 2500 tekens, dus zal het voor een
andere keer zijn, en ja hoor we  zitten er al over.
Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.

Toen wij hoorden hoe weinig kandidaten er
waren, aarzelden we geen moment om ons
alsnog in te schrijven. Niet omdat we dan quasi
zeker zijn van ons zitje in de Raad, maar wel
omdat het zo erg gesteld is met de democratie
op de universiteit. We vinden dat de studenten
toch enige keuze moeten hebben, dat er voor
elke faculteit enkele kandidaten zijn. Er is
sowieso al een onder-vertegenwoordiging: 4 stu-

denten voor meer dan 22.000 collega’s. Slechts 4
van de 32 plaatsen zijn bestemd voor de over-
grote meerderheid van de populatie op deze uni-
versiteit.

We geven toe dat we geen dossierbijters zijn of
apparaat-adepten. We omschrijven onszelf
eerder als idealisten met een gemeend program-
ma. We hebben ervaring genoeg om te weten dat
je niet alles kunt krijgen wat je wil. We zijn bereid
tot compromis. Maar voor dat compromis er is,
kunnen we eens goed tegen de schenen schop-
pen, waar nodig. 

Daarom vragen we meer dan we ooit gaan krij-
gen. We willen een sociaal beleid. Er mag geen
privatisering komen van de studentenrestau-
rants. Sommige dingen zijn nu eenmaal niet win-
stgevend, zoals goedkoop eten. Privatiseringen
betekenen meestal afdankingen. We willen ook
een sociaal beleid voor de studenten. De studen-
tenvoorzieningen moeten verder worden uitge-
bouwd. Zo zou men bv. de faciliteiten in het stu-
dentenhuis De Brug kunnen uitbreiden zodat de
drempel voor alle studenten ook lager wordt om
gewoon even binnen te wandelen.

We willen een niet-discrimerende universiteit en

een Raad van Bestuur die zich uitspreekt tegen
discriminatie. Daarom moet nog geen inquisitie
of censuur ingesteld worden. Sommige organ-
isaties of ideeën kunnen echter niet:sexisme,
racisme of geweld. De RUG kan een voortrekker-
srol spelen in de strijd hiertegen. Op het vlak van
de opleidingen, pleiten wij voor een grotere flex-
ibiliteit in de programma’s. Laat de student zijn
programma en planning opstellen. De groep IAJ-
ers, uitwisselingstudenten, speciale gevallen,..
blijft al jaren groeien. Men zou dan bijvoorbeeld
een diploma kunnen halen op 5 jaar, voor een
zelf samengestelde richting. 

Pieter Meirlaen studeert geschiedenis (2de kan)
en filosofie (1ste kan). Hij is secretaris van de
Brugse Jongeren Tegen Racisme en zetelt hier-
voor in de Brugse jeugdraad. Daar zit hij bijvoor-
beeld in de werkgroep ‘jeugd en vrije tijd’. Deze
werkgroep gaat voornamelijk over drugs en uit-
gaan. Op de universiteit is hij voornamelijk actief
in onafhankelijke organisaties, zoals Milieu Actie
Forum, Studenten Tegen Racisme, ATTAC. 

Opvolger, Angela van de Wiel is een 1ste licenti-
estudent moraalwetenschappen. Ze is voor-
namelijk actief in het VAK (VluchtelingenAk-
tieKomitee).  
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WWaatt wwee vvaann ppllaann zziijjnn
Een studentenvertegenwoordiger vertegenwo-
ordigt alle studenten, en niet alleen zichzelf!
Daarom willen wij in de raad van bestuur de
standpunten naar voren bengen die tot uiting
gekomen zijn in de verschillende structuren van
studentenvertegenwoordiging die onze univer-
siteit rijk is: de Didactische Cel van VTK, de FAC-
raad in de FLTBW, Studecon, SWOC,... Op die
manier willen wij bereiken dat elke student
zijn ideeën, suggesties of verzuchtingen
kenbaar kan maken, en laten doordringen tot
het hoogste beslissingsniveau aan deze univer-
siteit. Pas dan zal de studentenvertegenwoordig-
ing aan de RUG echt democratisch zijn!

II ss  hh ee tt  aa ll ll ee mm aa aa ll  ww ee ll  zz oo
bbeellaannggrriijjkk ??
De Raad van Bestuur is het hoogste beslissing-
sorgaan van onze universiteit. Hier wordt beslist
over onze examenreglementen, benoemingen
van onze proffen, investeringen in onderwijs en
onderzoek enzovoort. Het is bijvoorbeeld via de

Raad van Bestuur dat we als studenten kunnen
aandringen op het moderniseren van
leslokalen en practicumzalen of de bouw
van nieuwe PC-klassen ! Het is ook de Raad
van Bestuur die beslist over de budgetten voor
studentenhomes en andere sociale voorzienin-
gen. De opening van studentenrestaurant
De Brug laat al een tijdje op zich wachten: als we
als studenten niet aandringen zal de beloofde
opening tegen 1 oktober 2000 wellicht weer in
de koelkast verdwijnen... Ook in de bespreking
over het nieuwe auditorium in de FLTBW of
in de politiek zeer actuele discussie over de
eventuele afschaffing van het toelatingsexam-
en burgerlijk ingenieur, moeten we zorgen
dat er geluisterd wordt naar de studenten die
hierbij betrokken zijn! Wij willen ons daarvoor
inzetten. We zijn ervan overtuigd dat we over de
nodige ervaring (faculteitsraad en verschillende
andere commissies) beschikken om de studen-
ten op een adequate manier te vertegenwoordi-
gen. Verandering ís mogelijk. Wij gaan ervoor, u
ook?

Effectief: Joris Morbée 
Opvolger: Marjan De La Court

(Toegepaste Weten-
schappen)

(Landbouw)

Effectief: Milena De Wael
Opvolger: Ivo De Decker

(Letteren & Wijsbegeerte)

(Wetenschappen)
Beste Schamperlezer(es),

Het beleid aan de RUG bezorgt menig student
ernstige kopzorgen. Velen denken aan verbeter-
ing… je kan er iets aan doen! Gewoon komen
stemmen op 4 april. Omdat ook wij, Milena De
Wael en Ivo De Decker, verbetering nastreven,
hebben we volgende punten in ons programma
voor de Raad van Bestuur opgenomen.

Werpen we een blik op de gebouwen van de uni-
versiteit, dan sluiten we beter onze ogen! De
homes zijn uitgeleefd. Herenhuizen staan leeg
en verkrotten, terwijl men in sommige faculteit-
en kampt met plaatsgebrek. Een optimale benut-
ting van de bestaande gebouwen moet mogelijk
zijn. Een investering in infrastructuur is ook geen
overbodige luxe. Auditoria en leslokalen die
onvoldoende uitgerust zijn, vormen geen bij-
drage tot kwaliteitsvol onderwijs.

Die kwaliteit hangt natuurlijk ook af van de les-
gevers. Een efficiënte evaluatie van proffen en
assistenten door de studenten vormt hier een
essentieel onderdeel van.

Kan het bibliotheekbeheer anders? Tuurlijk!
Meer gecentraliseerde bibliotheken zorgen voor

een snellere én betere dienstverlening naar de
student toe. De wachtrijen aan de PC-lokalen
wijzen duidelijk op een structureel probleem.
Een toename van het computeraantal kan voor
enige verbetering zorgen. Is dit niet de beste
oplossing in combinatie met uitgebreide open-
ingsuren?

Op ecologisch vlak is het nog steeds wachten op
een grondige mentaliteitswijziging. Met de nodi-

ge druk, van studenten én academisch person-
eel, willen we streven naar een milieubewust
beleid. Het uitwerken van een verantwoord fiets-
beleid vormt één van onze uitgangspunten.

Studentenvertegenwoordiging is een zaak van
studenten en niet van één persoon. De infor-
matiedoorstroming tussen studenten en hun
vertegenwoordigers blijft een uitgangspunt.

Zelf ben ik, Milena, al enkele jaren studenten-
vertegenwoordiger. Nu zit ik in de eerste lic
Afrikaanse talen en culturen. Met de nodige
ervaring die opgedaan werd als voorzitter van de
Facultaire Studentenraad Letteren & Wijs-
begeerte, Kwaliteitscel Onderwijs, als actief lid in
de Opleidingscommissie Afrikanistiek, Gentse
Studentenraad (GSR) en Vereniging van Vlaamse
Studenten (VVS), wil ik jullie vertegenwoordigen
in de Raad van Bestuur.

Als opvolger staat Ivo voor je klaar. Hij is student
in de eerste lic wiskunde en studentenvertegen-
woordiging is hem ook niet vreemd (GSR, VVS).

Voor ons is de Raad van Bestuur een bewuste
keuze, kies dus bewust op 4 april!
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We zijn begin jaren ‘90 aanbeland, u weet
wel, het Grunge- en Dinosaurustijdperk.
Moest er nog zand zijn?

OO oo rr ll oo gg
Niet alleen woedde er in een woestijn heel
ver weg een oorlogje tussen Saddam Hoes-
sein en Uncle Sam, ook in de straten van
Gent werd bittere strijd geleverd gelukkig
net iets minder bloederig. Gotcha was de
naam van het spel dat de studenten in zijn
greep hield. In auditoria en stamcafés
mochten spelers  hun slachtoffers niet ‘ver-
moorden’, daarom werd er openlijk afgerek-
end in de straten van Gent. De rijkswacht
moest meermaals ingrijpen. “In Gent is men
ervan overtuigd dat Far West en andere car-
navalstoestanden zich beperken tot de Over-
poortstraat en dan nog liefst de donderda-
gavond” (Schamper 281).
Schamper 316 bloklettert “Etnische zuiver-
ing in de Brug?” De Konventen verminderen
de subsidies van Schamper. De argumenten:
verdeling trekt op niets, de boekhouding is
ondoorzichtig, de inhoud trekt op niks,
etc… Hetzelfde oude liedje dus. Schamper
leefde al enkele jaren op voet van oorlog
met verschillende Konventen vanwege de
politieke machtspelletjes aldaar en deinsde
er niet voor terug hierover te rapporteren.
Diverse oorlogsreporters ter plaatse sneu-
velden vooraleer ze hun berichtgeving aan
de Schamperredactie konden overbriefen.

SSoocciiaaaall  eennggaaggeemmeenntt
Dat het engagement van studenten in dal-
ende lijn lag, bleek niet alleen uit het tekort
aan vrijwilligers voor Schamper. 11.11.11 en
de Twaalfurenloop draaiden nog goed, maar
Student Aid was begin jaren ‘90 in Gent
teleurstellend te noemen. De altruïstische
studenten van Leuven daarentegen organ-
iseerden compleet onbaatzuchtig elke cam-
pagne. Onbaatzuchtig? Volgens Schamper
284 zagen vele studenten in Student Aid
“een ideale gelegenheid om contacten te
leggen met de bedrijfswereld en aldus hun
toekomstige carrière alvast een zetje in de
juiste richting te geven.”

Toch werd af en toe betoogd: tegen de toen-
emende besparingen in de sociale sector
bijvoorbeeld. Of tegen de numerus clausus
die men toen wou invoeren in de
Geneeskunde. En zelfs voor Schamper,
omdat faillisement dreigde door het
(wederom) bijna dichtdraaien van de subsi-
diekraan in 1993 door Logistiek Beheerder
Dirk Mangeleer.

JJuurraassiicc PPaarrkk
Neen, dit keer niet de film of het boek. De
dinosaurus in kwestie is geen computerani-
matie, maar minister van onderwijs Daniël
Coens. Deze brave man had een grondige
hervorming van het hoger onderwijs voor
ogen. Vanaf Schamper 280 breekt de dis-
cussie over het zogenaamde Dinosaurus-
decreet los. Vooral het feit dat de studenten
niet geraadpleegd werden zette kwaad
bloed. De vele betogingen mochten niet

baten, het decreet kwam er toch. De hele
organisatie van universiteiten veranderde:
vanaf dan moesten proffen samenwerken in
vakgroepen.(Proffen die moeten samen-
werken! De gedachte is huivering-

wekkender dan achtervolgd te worden door
een Velociraptor!) Coens was uitermate gun-
stig gezind tegenover de RUG, want hij liet
de ‘R’ vallen en vanaf dan sprak men officiëel
van de Universtiteit Gent; de UG kreeg
samen met de doop meer subsidies toegek-
end. Het decreet bevatte nog een hele hoop
andere saaie maatregelen, maar die wilt u
vast niet lezen, geloof ons! Toch was er nog
iets positiefs aan het Coens-decreet: voor-
taan konden niet alleen studenten, maar
ook proffen jaarlijks geëvalueerd worden en
dan nog door de studenten zelf. Helaas, zo
berichtte Schamper 317, zijn proffen niet
verplicht om zich te laten evalueren. Was dat
voor studenten ook maar zo!

SScchhooooll((ss))tt((rr))ii jjdd
En nu we het toch over onderwijsher-
vormingen hebben: in 1992 werd, “als de
spreekwoordelijke donderslag aan de al
even spreekwoordelijke hemel,” het semes-
tersysteem ingevoerd aan de RUG. Hevige
discussies alom: hadden studenten nu wel
tijd genoeg om zich in studentikoze
activiteiten (lees: de drank) te storten? Het
werd er nog verwarrender op toen de Psy-
chologie besloot semesterexamens te
houden terwijl het officieel een jaarsysteem
had. De examens vielen dus tussen lessen in.
Kwamen ook in de belangstelling: Informat-
ica, omdat ze werd opgericht (of was het
‘gecompileerd’?), Afrikanistiek, omdat de
RUG deze richting wou schrappen maar niet
mocht van de Vlaamse overheid, de
Pol&Soc, omdat ze eindelijk een zelfstandi-
ge faculteit werd, en de Diergeneeskunde,
omdat ze eindelijk mochten verhuizen van
het Casinoplein naar de gebouwen in Merel-
beke, die vijftien jaar lang leegstonden voor
ze in gebruik werden genomen. Waren de
bewoners van het Casinoplein eindelijk van
de stank verlost (het is nooit opgehelderd
wie het meeste stank produceerde: dieren
of dronken studenten).

HHoommeess sswweeeett  hhoommeess
Dat er problemen zijn met de homes van de
RUG kan elke (gelukkige?) student daar wel
beamen. Diezelfde problemen dateren ook
nog van het Jura-tijdperk. Niet alleen rijst de
vraag of de koelkast in de keuken wel op
dezelfde verdieping blijft staan (vanwege de

2255jaar Schamper. Die verdomd ijverige redacteurs blijven ons lastig-
vallen met hun research. Om van hun gezaag af te zijn publiceren

we dan maar de vierde aflevering in de spannende (not) sage.

25 jaar Schamper: 1990-1994

Na 20 jaar op A3-formaat te ver-
schijnen, wrong Schamper zich in

1994 in een A4-jasje

“Sad but True”
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grote gaten die door allerhande bouwvallige
toestanden opduiken), maar ook of datgene
dat je in de koelkast ter bewaring zet wel
bewaard blijft. Diefstallen waren een ware
plaag in de homes en in Schamper 283 werd
dan ook de trotse oprichting van de
nachtwacht ‘Home-Angels’ aangekondigd.
Hoewel huisdieren niet toegelaten zijn,
vond menig homebewoner toch troost bij
kakkerlakken en andere aangename
huisgenoten.
Natuurlijk kunnen studenten hun geluk
proberen in de privé. Daar een geschikt kot
vinden is ook geen sinecure. De volledige
uitvoer van het kamerreglement liet (te)
lang op zich wachten. In Schamper 301
bleek dat maar 1.000 van de 17.000 door de
brandweer gecontroleerde kamers brand-
veilig waren. Bovendien stegen de prijzen in
de privé  spectaculair. Enkele jaren later,
anno 1994, was nog maar de helft van de
privé-woonsten brandveilig.
Brandveiligheidwerd ondertussen een
ontvlambaar onderwerp in de homes. De
ideale periode om aan brandveiligheidsyste-
men te werken was volgens de RUG de
blokperiode. Kwestie van toch een numerus
clausus toe te passen misschien? Tot over-
maat van ramp werden de arme bewoners
van Home Astrid geconfronteerd met een
hevig lek in de septische put. Schamper 324
eist dan ook een “mestactieplan voor de
homes”.

VVoo eedd ss eell??
De resto’s zaten begin jaren ‘90 overvol.
Toen wist men nog niet dat ze luttele jaren
later bijna leeg zouden zijn, na prijsstijgin-
gen en nadat niet-studenten plots een toes-
lag van 50 frank moesten betalen. In 1991
dacht men eraan de overbevolking in te
perken met toegangspasjes. Pas in 1999 zou
dat effectief gebeuren. Ze hebben er maar
acht jaar over gedaan!
In ‘92 werd een nieuw voedselsupplement
gevonden in de Brug: asbest. De resto werd
evenwel pas in 1998 gesloten en wordt, in
het gezapige tempo eigen aan de RUG,
geresto-reerd. En nog meer verontrustend
nieuws over de resto’s. In  Schamper 313
werd bewezen dat aan de Universiteit Gent
terdege aan wetenschappelijk onderzoek
wordt gedaan: Schamper liet een hamburger

uit de resto analyseren. Wat bleek? De ham-
burger was van goede kwaliteit! Zwaar
getraumatiseerd liet de Schamperredactie
toen even het hoofd hangen in een bord vol
resto-spagetti.

HHooww ttoo mmaakkee qquuiicckk aanndd
eeaassyy mmoonneeyy??
Door sperma te doneren... Er heerste aan
het UZ een tekort aan spermadonoren.
Schamper 274 en 314 lanceren een nood-
kreet. De gulle gever kreeg 750 frank per
donatie. Meisjes moesten zich begrijpelijker-
wijs onthouden, maar deze laatsten konden
wel hun gezondheid tarten door proefkoni-
jn te worden voor het UZ. Het rhinovirus
was nog altijd een lucratieve bron van
inkomsten voor tal van studenten
Waarom echter je eigen gezondheid op het
spel zetten? Dit moeten een tweetal studen-
ten in oktober 1993 gedacht hebben toen ze
besloten om enkele richtingen eerste kan-
ners op te lichten. De snoodaards verkocht-
en in een les, waar de prof. nog niet aan-
wezig was, voorbeeldwerkjes en -examen-
vragen, voor handig gebruik netjes gebun-
deld in een mapje. Dit voor de luttele prijs
van 200 frank, vooraf te betalen, waarna het
mapje af te halen viel. Helaas voor de ijverige
eerstekanners, bestond het adres waar de
mapjes konden opgehaald worden wel,
maar de verbouwereerde eigenaar wist niets
van die mapjes af. Studenten, wees
gewaarschuwd!

EExxttrreeeemm eeuuhh wweeeerr rreecchhttss
zzee kk eerr ??
Schamper bleef tenslotte een leuk doelwit
voor extreem-rechts (so what else is new?

Heeft iemand vorige week Schamper 380
gezien?) Vlaams Blok-lid Francis Van Den
Eynde, die in Schamper 305 een ’agitator’
werd genoemd, spande een proces aan
tegen Schamper omdat ze zijn zogenaamde
recht van antwoord niet wilde publiceren.
Hij verloor. Goed om te weten dat Scham-
per ook gelezen werd in de betere middens.
De NSV, die bij het uitdelen van haar pam-
fletjes gehinderd werd door de linkse
rakkers, vond een andere goede (?) oploss-
ing. Tussen Schamper 299 zaten pamfletjes
van het NSV verstopt. De argeloze student
kreeg op deze manier nietsvermoedend
extreem rechtse propaganda geserveerd.
Schamper kon dit niet in dank afnemen en
protesteerde dan ook in jubileumnummer
300. Prompt verdwenen deze Schampers uit
de verdeelbakjes.

Is Schamper 380 al gesignaleerd onder-
tussen?

mper: 1990-1994

KvA & MDG

OOvveerr ddee bbrruugg......
“De Brug is de plaats waar studenten voor
het eerst eindeloze vergaderingen leren
overleven en politicus en idealistje (eigen-
zinnige variant van cowboy en indiaantje)
kunnen spelen met elkaar: de meeste zijn
politici, maar ze noemen zichzelf allemaal
idealisten. De zeldzame echte idealisten
worden er grondig ontmaagd.” (Schamper
282)

OOvveerr ssttuuddeenntteenn......
“Je leeftijdsgenoten werken, verslijten hun
broek in het leger of zorgen thuis voor de
kinderen. Jij daarentegen hebt de luxe je
nog een poosje kinderachtig te gedragen in
de Overpoort. Jij bent een fenomeen: stu-
dent genaamd.” (Schamper 289)

HHuuggoo CCllaauuss oovveerr......HHuuggoo
CC ll aa uu ss
“Natuurlijk ben ik elitair!” (Schamper 305)

Opinies die tellen

but True”
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Over de aanschaf van nieuwe tramstellen
werd al meer dan een decennium gespro-
ken. In 1989 werd de hoofdlijn (lijn 1: Sint
Pieterstation - Korenmarkt) uitgebreid. Hier-
door ontstond er een tekort aan voertuigen.
Om dit tekort op te vangen werden in 1994
in Duitsland enkele tweedehands voer-
tuigen (besparingen, weet u wel)
aangekocht. Na een grondige verbouwing -
nodig om op het Belgische net te kunnen rij-
den - zouden deze trams in Gent aan een
tweede leven beginnen. De omschakeling
naar het Belgische net leverde echter meer
moeilijkheden op dan verwacht. Ook de
volledig verschillende besturingswijze
zorgde voor problemen. Zo werd één van de
trams tijdens de opleiding vroegtijdig tot
schroot herleid. Als gevolg van dit ongeluk
en van de hoog oplopende omschakel-
ingskosten werd het Duitse reconversieplan
op een zijspoor gezet en staat het nu in de
stelplaats van De Lijn te roesten.

aa nneeww hhooppee
Het tekort aan voertuigen bleef bestaan en
zou in de toekomst enkel toenemen. De u o
zo vertrouwde tramstellen (model PCC2)
zijn nu reeds dertig jaar in dienst en kunnen
geen eeuwigheid rondjes blijven draaien.
Vervanging werd dan ook broodnodig. De
vorige ervaringen in gedachten opteerde
men deze keer voor nieuwe trams.

Aangezien ook Antwerpen dringend nood
had aan nieuwe tramstellen werd besloten
om één gezamenlijke aanbesteding uit te
schrijven. Het Duitse Siemens haalde het
contract binnen en mag de 45 lagevloer-
trams leveren. Die zullen in Gent op de
hoofdlijn ingezet worden. De trams, die naar
de naam Hermelijn (vraag ons niet
waarom) luisteren, beschikken over 58 zit-
en 192 staanplaatsen. Deze capaciteit is 2,5
maal groter dan die van de oude rijtuigen.
Een broodnodige capaciteitstoename, want
vanaf 1 augustus zullen 65-plussers gratis
van het openbaar vervoer gebruik mogen
maken. Een toevloed aan oudjes wordt
verwacht.

oouudd eenn nniieeuuww
De Hermelijn bestaat uit vijf delen, is bijna
30 meter lang en weegt een slordige 39 ton.
Nieuw is dat enkel diegenen die nog een
ticket moeten kopen vooraan mogen
opstappen. De rest is aangewezen op één
van de vier zijdeuren. De nieuwe trams zijn
ook geruisloos. Aangezien  een tram een
grote remafstand kent, niet kan uitwijken en
steeds voorrang heeft - ook op een zebrapad
- kijk je voortaan beter uit je doppen. 

De in gebruikname van de nieuwe toestellen
betekent echter niet dat de oudjes definitief
zijn afgeschreven. Maar liefst 22 van de oude

trams zullen bijna volledig geren-
oveerd worden. Het interieur
wordt volledig vernieuwd, de
vensters zullen voortaan daadw-
erkelijk open kunnen en een
elektrisch oog aan de deuren
moet ervoor zorgen dat u voor-
taan niet meer half in én half uit
de tram bengelt. De deuren van
deze vernieuwde trams openen
zijwaarts langsheen de buiten-
wand.

tteesstt  11,,  22,,  33
Na afloop van de officiële
inhuldigingsrit waren Steve Ste-

vaert (Minister Vice-President van de
Vlaamse Regering en Minister van Mobiliteit,
Openbare Werken en teveel om op te som-
men) en de andere hoogwaardigheidsbek-
leders dolenthousiast over de nieuwe trams.
Zij zijn dan ook geen dagelijkse tramge-
bruikers. Wie de trams wel dagelijks - of
wekelijks - gebruikt, zal al snel tot de vast-
stelling komen dat de zitjes wel heel smal
bemeten zijn. Op de plaatsen waar de stoe-
len twee aan twee staan is de doorgang zo
mogelijk nog smaller. De sporttassen met de
wekelijkse was kan U enkel aan de ingangen
kwijt. Breekbare dingen houdt U dus voor-
taan beter zelf bij. Wie gepakt en gezakt kot-
of huiswaarts keert geeft beter de voorkeur
aan één van de (stok)oude en vertrouwde
rijtuigen. 

SSinds vorige week heeft De Lijn enkele van de nieuwe tramstellen in
gebruik genomen. Schamper - altijd wel te vinden voor gratis drank -

trok naar de persvoorstelling en testte het nieuwe voertuig uit. 

op oude sporen

CC oo bb bb aa uu tt

Naar aanleiding van de in gebruik-
name van de nieuwe trams - hoera,
hoezee! - houdt Schamper een wed-
strijd. Wie ons kan uitleggen waarom
de nieuwe tramstellen naar de naam
Hermelijn luisteren, krijgt van ons het
waarlijk fantastische gezelschapsspel
Grunge Golem.

foto: V. Janssens
foto: V. Janssens

Nieuwe trams
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De dictatuur van het pacifisme

Ideologische verblinding en het slagroomtaart-argument

Beste Schamperredactie,

Met verbijstering heb ik gisteren de lezing
van Navo-woordvoerder Jamie Shea zitten
volgen. Zijn lezing, georganiseerd door de
Vlaamse Geschiedkundige Kring, ging nor-
maal gezien over de rol van de media in de
Kosovo-crisis. Maar wat bleek: de heer Shea,
overigens een vlotte prater, deed de hele
propagandatoer over die hij eerder in 1999
gedurende 78 dagen voor ons -oh zo
humaan Westers publiek- deed. Zo schoof
hij de schuld van de Navo-missers (hij gaf in
ieder geval wel toe dat er missers waren)
gedeeltelijk in de schoot van de media, die
enkel op winst belust zijn. Is de NAVO dan
niet belust op winst, dacht ik dan? Uit onder-
zoek blijkt immers dat de Amerikaanse en
Duitse wapenindustrie, de twee grootste
leveranciers van de NAVO, hun omzet met
de Kosovo-crisis verdubbeld zagen. Is dat

geen winst? Onze NAVO-woordvoerder ging
verder met het aanprijzen van het technisch
vernuft van de NAVO-wapens (over het ura-
nium dat gebruikt werd repte hij met geen
woord) en het humanitaire belang van haar
acties. Welk humanitair belang? Servië en
Kosovo kapotschieten is zeer humaan, moet
ik zeggen. Ook zei Shea dat de NAVO een
succesvol resultaat heeft behaald. Ik vroeg
me weer af, rekening houdend met de huidi-
ge situatie, welk succes? De etnische en
religieuze tegenstelling zijn verscherpt en
leiden dagelijks tot dodelijke conflicten (Wat
gebeurt er nu in Mitrovica?), Milosevic is lei-
der gebleven, Kosovo is niet onafhankelijk
maar afhankelijk van de NAVO. En zo ging
Shea maar door. Positief vond ik dat de
V.G.K. nadien het woord gaf aan Michel Col-
lon, een kritisch journalist, die een heel
ander verhaal te vertellen had dan mister
Shea. Toen Collon Shea uitnodigde voor een

eerlijk debat, weigerde die met een goed-
koop excuus dat de meeste aanwezigen in
de zaal het nodige verstand en intellect had-
den om voor zichzelf een mening te vormen.
Was Shea bang voor de rake tegenargu-
menten? Was hij bang voor zijn werkgever?
Ik weet het niet.. Toen er meer en meer kri-
tische vragen vanuit het publiek naar Shea’s
pokerface vlogen, kon hij niet veel meer
antwoorden dan : “Well, well, well .... I have
to speed up to Brussels”. Het was zeker een
boeiende avond (waarvoor mijn dank aan
het V.G.K.), want het legde het systeem van
propagandavorming op een verbazing-
wekkende manier bloot. Ik zou zeggen - en
dit met een pittig Cockney-accent- “Thanks,
Mr. Shea”.

JJ aa nn  BB uu ee ll ii nn cc kk xx ,,  
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Aan de huidige redactie,

25 jaar Schamper: gefeliciteerd! Het was best prettig om nog eens wat flarden tekst te lezen die toen uit mijn typmachine schoven.

FF rr aa nn kk  GG oo ee tt mm aa ee cc kk ee rr ss ,,  ee xx -- hh oo oo ff dd rr ee dd aa cc tt ee uu rr  vv aa nn  SS cc hh aa mm pp ee rr

Vandaag, woensdag 8 maart 2000, ben ik
beschaamd dat ik Geschiedenis studeer. Het
gedrag van enkele van mijn medestudenten
tijdens een lezing door de heer Jamie Shea,
woordvoerder van de NAVO, getuigde van
een verregaande verstardheid in vast-
geroeste meningen waarbij elke openheid
voor argumenten verloren gaat, terwijl men
net de pretentie heeft te beweren dat men
open, tolerant en pacifistisch is.
De heer Shea, sinds de Kosovo-crisis voor
niemand meer onbekend, kwam op vraag
van de VGK (Vlaamse Geschiedkundige
Kring) een lezing houden over de rol van de
media in het Kosovo-conflict. Shea, zelf his-
toricus van opleiding, was in deze uiteraard
de specialist bij uitstek. Het werd een
boeiende lezing over een onderwerp dat his-
torici na aan het hart moet liggen: de his-
torische kritiek.
Uiteraard had ik van mijn medestudenten
niet verwacht dat ze braafjes zouden luis-
teren naar de uiteenzetting, en nadien
enkele gepaste vragen zouden stellen. Neen,
daarvoor zijn zij tezeer sociaal geëngageerd.
En terecht ook, want elk mens moet natu-

urlijk een gefundeerd standpunt innemen
en zijn mening luid verkondigen. Ik had dan
ook de spandoeken en strooibriefjes
verwacht die ons aan de ingang van de
Blandijn opwachtten. Ik had zelfs verwacht
dat het debat uiteindelijk in rommelig
geroep zou uitlopen waarbij uiteindelijk
geen vragen meer werden gesteld maar
alleen maar boude en onbewijsbare stellin-
gen door de aula werden geroepen.

Maar ik had niet verwacht dat enkele van
mijn medestudenten hun zogenaamd
vreedzaam verzet zo ver zouden drijven, dat
zij Jamie Shea de (inmiddels welbekende)
slagroomtaart in het gezicht zouden duwen.
De woordvoerder wist de aanslag bijzonder
waardig op te vangen en zette zijn lezing
gewoon voort. Dit strekt hem tot eer.
Het pleit voor Jamie Shea dat hij niet
vergezeld werd door lijfwachten. Het pleit
echter tegen de Universiteit Gent en de VGK
dat er geen enkele veiligheidsmaatregel was.
De persoon met de taart kon ongehinderd
het platform bestijgen, de aula doorlopen en
het projectiel werpen. Met een minimum

aan aandacht had dit gemakkelijk
voorkomen kunnen worden.
Het comité zelf (ik hoop dat hun open brief
ook in Schamper terecht komt, zodat de
lezer zelf de beide partijen kan vergelijken
en tot een eigen mening kan komen) bleef
uiteraard niet om de lezing te volgen – zij
hadden al genoeg dergelijke leugens geho-
ord via de pers. Zij hebben een interessante
uiteenzetting gemist waaruit ze misschien
enig realisme hadden kunnen leren. Zonder
in te gaan op het pro en contra van het
Navo-optreden kan ik niet anders dan vast-
stellen dat de argumenten van de tegen-
standers (als men een slagroomtaart al een
argument kan noemen) bijzonder slecht
geformuleerd, nauwelijks onderbouwd en
ideologisch bijzonder sterk gekleurd waren.
Men vraagt zich af of deze mensen ooit
objectieve historici, of zelfs gewoon
weldenkende mensen kunnen worden.

SS tt ee vv ee nn  VV aa nn  II mm pp ee ,,  
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Leven. Als ik leef in de nacht, dan wil ik leven
in het licht van de dag. Als ik overdag leef,
wil ik niet meer leven. Want mijn dag blijft
mijn nacht, de zon op mijn gelaat kan de
duisternis erachter niet verlichten. In het
licht van de zon ben ik niet, alleen in het
duister kan ik me verbergen.

Wat ik nodig heb, is een plaats om te zijn en
een plaats om te schuilen voor het zijn. Een
plaats om te zijn, wazig als een vage droom,
een verre einder die wel zichtbaar is maar
nooit bereikt kan worden, lijkt de utopie,
het einddoel. Hoe dichter ik de einder
nader, hoe meer hij van me wegschuift.
Velen, zich meestentijds onledig houdend
met de diepgang van de façades van dege-
nen die ze beminnen en om wie ze geven in
plaats van aandacht te schenken aan de gril-
ligheid achter de façade, proberen hem niet
eens te bereiken, berusten in hun lot,
merken eigenlijk niet eens dat er een einder
is, daar in de verte, beseffen niet eens dat ze
berusten in een lot, een lot waarvan ze zich

ook al niet bewust zijn. 
Wat benijd ik dezen, wat prijs ik mezelf
ongelukkig omdat zij geen energie steken in
het steeds maar zoeken en niet vinden,
omdat zij zich tevreden voelen met de kleine
dingen in hun bestaan en door deze tevre-
denheid geen geluk meer nodig schijnen te
hebben. Hoezeer bewonder ik hen niet,
omdat zij voor zichzelf nog niet hebben uit-
gemaakt wat hun lot is en het lot noemen
dat wat al gebeurd is en niet dat wat nog
komen zal. Met hoeveel respect kijk ik niet
op naar hen, omdat zij zichzelf als persoon
in een lichaam grotendeels aanvaarden,
omdat zij erin slagen te aanvaarden dat
anderen hen aanvaarden. Wat een grote
eerbied voel ik niet voor hen die er niet eens
over hoeven te peinzen hoe hier te blijven,
die nog veel minder zitten te overwegen hoe
hier weg te geraken. Wat een afkeer van
mezelf krijg ik niet telkens weer als ik hun
gedragingen, hun opvattingen, hun visies op
zichzelf, de anderen en het alles, hun perso-
nen, zowel in geest als lichaam, naast alles

wat ik ben plaats, met het wezenlijke niets
dat ik inhoud vergelijk.

Totnogtoe ben ik hier nog steeds, ook op dit
punt, op deze grond, op deze aarde. Ik zal
hier altijd blijven en ben hier altijd geweest.
Ooit was het anders en nooit zal het het-
zelfde zijn. Ik ben geen plaats om te zijn,
maar een plaats om niet te zijn. Had ik maar
een plaats om te schuilen. Schampere
geborgenheid is mijn deel, een eigen plek
ontbeer ik.

Toch ga ik voort, ben ik nog steeds wat ik
niet meer wenste en wens te zijn. Toch voel
ik mijn handen nog steeds, zie ik mijn ogen
nog altijd, hoor ik mijn oren net als tevoren.
Als dit alles zou veranderen, zou ik het mis-
sen. Nu mis ik wat ik nog niet ken. Niet mag
kennen.

Zie daar, kom hier

TéVé DM

Nog groter werd onze verbazing toen bleek
dat er de afgelopen jaren absoluut niets
veranderd was.De website van De Stan-
daard is ook na de laatste restyling degelijk.
Het Volk, Het Belang van Limburg en
Gazet van Antwerpen beschikken nog
steeds over de beste en meest uitgebouwde
websites. Ook Het Laatste Nieuws
beschikt ondertussen over een webstek met
praktische informatie over de krant. Enkel
De Morgen schittert nog door haar
afwezigheid. Belga, het Belgische Per-
sagentschap, mag dan al een nieuwe web-
stek gevonden hebben, als modale surfer
heeft u er nog steeds niets aan.  Voor een
uitgebreidere bespreking van de Belgische
dagbladen kunt u steeds op de Schamper
site terecht.

De websites van Job@ (vroeger de Per-
soneelsgids) en Vacature zijn er de

afgelopen twee jaar wel met rasse schreden
op vooruit gegaan. Zowel bij Vacature als bij
Job@ krijg je de mogelijkheid de site aan je
persoonlijke interesses aan te passen. Bij
Job@ kun je zelfs wekelijks de jobaan-
biedingen die aan jouw criteria beantwoor-
den in je mailbox ontvangen. Een hele
vooruitgang in vergelijking met twee jaar
terug. De hevige concurrentie van het uit de
Verenigde Staten afkomstige Monster -
waar ze momenteel met de i-books smijten -
is daar ongetwijfeld niet vreemd aan. De
Vlaamse uitgeversgilde kan het dus wel,
maar ze moeten willen.

Dat er met jobaanbiedingen geld te ver-
dienen is, helpt natuurlijk ook altijd.

D i g i t a a l
Virtuele krant revisited

OOp het internet evolueren de zaken razendsnel. Wij waren op Schamper
dan ook zeer verbaasd dat het alweer twee jaar geleden was dat wij

aandacht hadden besteed aan onze confraters van de vaderlandse dag-
bladenpers.

Links:

Het oudere Schamperartikel
http://www.schamper.rug.ac.be/scham-
per356/356-internet-dagbladen.html
De Standaard
http://www.standaard.be/
Het Nieuwsblad - De Gentenaar
http://www.vum.be/nbhome.html
Het Volk
http://www.hetvolk.be/
Job@
http://www.jobat.be/
Vacature
http://www.vacature.be/ 
Monster
http://www.monster.be
Het Belang van Limburg
http://www.hbvl.be/
Gazet van Antwerpen
http://www.gva.be/
De Financieel Economische Tijd
http://www.tijd.be/
De Morgen
http://www.demorgen.be/
Het Laatste Nieuws
http://www.hln.be/
Belga
http://www.innet.net/belganews/nl/CC oo bb bb aa uu tt



16 horsepower - pek en veren

Waar zijn de priesters van weleer? Door zon en
hard labeur geharde vertegenwoordigers van
het ware geloof. Vanuit hun katheder stortten
deze zonen van Christus hel en verdoemenis
uit over de toegestroomde schare gelovigen.
Ja, ooit was geloven nog boeiend en waren
pastoors niet die halfzachte homoseksuelen
die bij het minste grienend in hongerstaking
gingen. Kerels uit één stuk zoals de grootvad-
er van David Eugene Edwards zijn schaars
geworden. Gelukkig zet David Eugene
Edwards de traditie verder, weliswaar van op
het moderne preekgestoelte, ook wel eens
podium genoemd. 16 Horsepower, met
frontman Edwards, is dan ook afkomstig uit
Denver, midden in de zogenaamde Bible-belt
(Amerika’s conservatieve en oerchristelijke
landsdeel).

In 1996 bracht 16 Horsepower haar eerste vol-
waardige album Saccloth and ashes uit. Het
was een album dat bol stond van Bijbelse
beeldspraak en christelijke retoriek. De

muzikale ondersteuning bestond uit, hoe kan
het anders, een countryvariant. Als 16 Horse-
power u onbekend is, dient u zeker verder te
lezen. Het woord country wekt bij de
doorsnee muziekliefhebber evenveel vreugde
op als het woord multiculturalisme bij de
doorsnee ethnocentrist, maar laat dat er u
nogmaals niet van weerhouden verder te
lezen. 16 Horsepower brengt namelijk niet die
zeemzoete door commercie en bub-
blegumpop gemuteerde countryvariant
waarmee Garth Brooks menig tienerhart
breekt. Neen, lieve vrienden, driewerf neen. 16
Horsepower klinkt als het verlopen
neefje/halfbroer (met die rednecks weet je
immers nooit) van The Gun Club (zelf een
bastaardzoon van Hank Williams, Johnny
Cash en Nick Cave).

David Eugene Edwards bezingt de Heer en
diens wonderen zonder een greintje ironie in
zijn stem. Ons heil ligt volgens de diepgelovige
man bij Christus en de almachtige God. Verza-

ak aan de duivel en diens listen en de weg naar
het paradijs ligt open of zoiets. Hoe ridicuul
het ook moge klinken: het werkt. De
begeestering van de heren werkt aanstekelijk.
Hoe kan het ook anders met verhalen over
doodgravers, zwarte magie, de listen van de
duivel en lynch-partijen? Het instrumentarium
bestaat onder meer uit een banjo, percussie,
een stokoude knoppenaccordeon, een slide-
gitaar en het klassieke trio drum-bas-gitaar.
Een geniale muzikale combinatie als onderste-
uning voor Edwards klaagzang.

U het nieuwe werk van 16 Horsepower Secret
South niet aanschaffen, zou zonde zijn. Hun
vorig werk aan een luisterbeurt weigeren te
onderwerpen, getuigt niet alleen van een eng
muzikaal denken maar berooft u ook van een
kennismaking met wat misschien wel een van
de meest boeiende groepen van het laatste
decennium is. Onze eerstvolgende
bijeenkomst is 24 maart. Wij hopen u, verloren
zoon, te mogen verwelkomen.

16 Horsepower - Vooruit Gent - 24 maart

HHet gaat niet goed met de Katholieke Kerk. Paus Johannes Paulus II vroeg
onlangs publiekelijk vergiffenis voor de zonden van de Kerk, pastoors zijn in

de ogen van anderen slechts (potentiële) pedofielen en de hele idee van chris-
telijke naastenliefde is achterhaald. God, mijn God waarom hebt gij hen verlaten.

JeroBaum V 

Wizards of Ooze vs Atomic  Nucleaire slijkhelden

muziek

Gelukkig is er nog Atomic. Atomic, in het
dagelijkse leven een schuchtere DJ, op het
podium een superheld met maar één missie:
funk nieuw leven inblazen. Met een kleine
groep ingewijden en een bataljon trouwe
verdedigers, in de hoedanigheid van overwe-
gend zwart vinyl, brengt onze held weer leven
in de brouwerij. Althans dat is de bedoeling.
Atomic, het nieuwe project van DJ 4t4 is
helaas niet wat wij er van gehoopt hadden. Met
enkele compagnons de route (o.a. Mauro
Pawlowski en Grazzhoppa) probeert 4t4
oude en nieuwe muziek met elkaar te verzoe-
nen. Pop en hiphop van de jaren tachtig ont-
moeten de stomende funk van de jaren
zeventig en pikken een graantje (moederko-
ren) mee van de psychedelica die de jaren zes-
tig een apart kleurtje gaf. Het oogt allemaal zo
mooi op papier.
Helaas enkel op papier, want in realiteit suckt
Atomic nog harder dan een zestienjarig Alba-
nees straathoertje die net haar laatste tanden
is kwijtgeraakt in een gevecht met een pooier.
4t4 heeft al meermaals bewezen dat hij weet

hoe hij twee stijlen met elkaar dient te ver-
mengen om een explosief mengsel te
bekomen en bij Atomic is het niet anders. 4t4
heeft echter besloten er ook nog eens over te
rappen en daar wringt het schoentje. Waar zijn
vocale optreden op Ze woare der nog niegrij
voor (‘t Hof van Commerce) naar meer
smaakte, krijg je bij Atomic een gevoel van
plaatsvervangende schaamte. De raps lijken
werkelijk nergens naar, de flow gaat alle
richtingen uit en het accent zou zelfs Sergio
het schaamrood op de kaken brengen. 4t4
heeft het voor ons deze keer verknoeid, maar
ach, de meeste parcours zijn allesbehalve
vlekkeloos en de jongen zijn curriculum blijft
indrukwekkend (zie schamper 377).

Gelukkig zijn de Wizards of Ooze er nog. In
1992 begonnen als Vibes ahead Alliance /
Allstars werden deze gestoorde Antwerpe-
naars ondergebracht in de Acid Jazz beweg-
ing. De toenmalige hype (wie herinnert zich
Galliano nog?) is een stille dood gestorven,
de Wizards of Ooze zijn echter nog heel alive

and kicking. Elke drie jaar lijken zij wel een
nieuw album op de wereld los te laten. Het in
1996 uitgebrachte album Bambee toonde per-
fect aan dat de heren zich niet enkel los van de
acid jazz beweging wisten te ontplooien. Met
hun opzwepende mix van funk, humor en
ongedefinieerde riedeltjes plaatsten de tove-
naars zich in het collectieve geheugen van
Vlaanderen. Het nieuwe album Almost Bikini
(1999) herbergt nog meer fraais. De prachtsin-
gle Big red balloon verwoordt perfect waar
het bij Wizards of Ooze om te doen is:
gemakkelijk in het oor liggende muziekstukjes
die de zonnige kant van het leven bezingen.
Geen intellectuele moeilijkdoenerij of semi-
disco zoals we van andere Antwerpse groepen
gewoon zijn, maar rechttoe rechtaan white
boys funk met soul en de nodige humor. 

Wizards of Ooze toont aan waar het bij muziek
werkelijk om gaat: entertainment. Hun muziek
klinkt zo simpel en eenvoudig dat de
onderliggende complexiteit en continue
stroom van ideeën de modale luisteraar ont-
gaat. Een teken van genialiteit, me dunkt. 

Atomic en Wizards of Ooze - Balzaal Vooruit
- 02 april

IIn deze tijden van kille techno en gespierde macho-rock verlangt de fly guy in ons
naar zwoele, stomende hyperfunk. Die sexy opzwepende baslijnen, die gigantische

afro’s en prachtige glitterpakjes: het is ons niet meer gegund. Testosteronrock domi-
neert het radiolandschap en enerverende bliebjes jagen ons, verwoede aanhangers van
de vrije lichaamsexpressie, van ons territorium: de dansvloer.

James  Brown 
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Prof brengt amateur-cd uit

Van Cauwenberge begon zijn carrière als
zanger in de woelige zestiger jaren, toen
kleinkunst de norm was en legenden als
Dylan en Donovan toonden hoe het
moest.
”Zestien was ik, toen ik aan het programma
Tienerklanken meedeed. Dat was toen nog
op de BRT, de openbare en enige omroep.
En die wedstrijd won ik. Ik zat in het laatste
jaar van de humaniora en het jaar daarop
begon ik mijn studies geneeskunde, terwijl
ik bleef zingen. Maar in het derde jaar kroop

er steeds meer tijd in het studeren en werd
het zingen uiteindelijk beperkt tot onder de
douche.”
Toen Van Cauwenberge afstudeerde als
neus-, keel- en oorarts, kwam het zingen
weer op gang. Hij zong regelmatig op
feestjes, soms ook op congressen. Verleden
jaar gaf hij op een congres zijn cd als
geschenk weg.
”Ik was voorzitter van het congres, waarop
4000 man aanwezig was en het is de
gewoonte dat de voorzitter een cadeau of
aandenken schenkt aan de aanwezige doc-
toren en professoren. Ik vatte het idee op
om een cd in te blikken en ook enkele num-
mers live te zingen op het congres zelf. De
reacties op de cd waren, tegen mijn
verwachtingen in, heel positief en de sfeer
zat er meteen in, iets wat in Europa meer uit-

zondering dan regel is. In tegenstelling tot
Amerika en Azië zijn de Europese con-
gressen vaak heel droge en kille bedoenin-
gen. En daar wou ik iets aan doen.”
Gesterkt door de positieve respons, bracht
Van Cauwenberge de cd nu uit onder de
naam PvC. Niet om zichzelf te verrijken,
maar voor een goed doel. Ooit was hij één
van de stuwende krachten achter Ooikonde,
de vereniging waaruit onder andere de
Sociale Restaurants en de alomtegenwoordi-
ge Kringloopcentra voortkwamen. Maar zijn

werk als decaan neemt echter te veel tijd in
beslag om er nog veel bezig mee te kunnen
zijn. Daarom gaat de opbrengst van de cd
naar de v.z.w. Clemenswerk.

Van Cauwenberge is van plan om ieder jaar
een cd uit te brengen of ‘iets muzikaals’ te
doen ten voordele van het goede doel. Het
siert hem dat hij er bescheiden bij blijft,
alhoewel hij bijna uitsluitend lovende kritiek
ontvangt.
”Alleen de zoon van de rector vond me wat
ouderwets klinken en een Britse collega zei
dat één luisterbeurt voldoende was om zijn
ruiten te doen breken.” (lacht)
Ook de studenten reageren vol lof en Van
Cauwenberge is zich welbewust van het
drempelverlagende aspect van de cd. Maar
of het zal helpen om nummertjes uit The

Beaten Track te neuriën op het mondeling
examen, valt nog te bezien.

De Kerstman komt
Zelf merkt Van Cauwenberge nog tal van
foutjes in zijn muziek en kijkt hij zeker niet
met volle graagte naar zichzelf op tv.
”Als ik mezelf op tv zie performen, denk ik:
ai, wat beweegt die man houterig. Wel beleef
ik nog steeds enorm veel plezier aan het zin-
gen van de songs. Het titelnummer heb ik
zeer graag gezongen maar tegenwoordig is
Civilised Love mijn lievelingsnummer. Toch
vind ik het, ook nu nog, raar om mezelf
bezig te horen.”
De muziek werd bijeengeschreven door de
Gentse rocker Peter Boone. Ook de tek-
sten komen van hem, maar slaan toch op het
leven van de dokter. Soms zijn ze uitermate
kwetsbaar en fijngevoelig, soms bijzonder
cynisch, zoals bijvoorbeeld Holy Joke. Boone
stond ook in voor de geslaagde productie en
bespeelde zowat alle instrumenten. En het
moet gezegd, de muziek is bij momenten
van bijzonder hoog allooi. De stijl varieert
van folk tot blues. Vooral de mooie arrange-
menten komen bij momenten heel overtu-
igend over.
Als je Van Cauwenberge hoort, maak je
onmiddellijk de connectie met  Kurt Weill
en lijkt het opeens of je je terug in het Duits-
land van de jaren twintig bevindt. De decaan
heeft een heel lage stem, die doet denken
aan een gezellig hohoho-ende kerstman. Wel
komt de uitspraak van het Engels soms wat
krom over en lijkt PvC nog iets te bedeesd te
zingen. Het is alsof hij bang is zijn stem wat
meer kracht bij te zetten. Maar daar kan al-
tijd aan gewerkt worden. Voor de rest niets
dan lof voor de prof.

De cd van PvC is niet te koop in de handel.
Wilt u hem toch, spoed u dan als de weer-
licht naar de Schamperredactie en
bemachtig één van de vier exemplaren die
hier liggen te wachten. Bent u te laat, geen
paniek: mail eens naar Paul.VanCauwen-
berge@rug.ac.be en ga uw cd afhalen.
Voor 500 frank hebt u hem, de opbrengst
gaat naar een goed doel, de v.z.w.
Clemenswerk.

DDe decaan van de Faculteit Geneeskunde, Paul Van Cauwenberge, heeft
een engelstalige cd uitgebracht: The Beaten Track. Onhip, denkt u?

Misschien wel. Maar wat dan nog, ‘t is eens wat anders om naar een jolig
zingende dokter te luisteren dan uren naar een of ander creatuur te staren
en aan te horen hoe hij de gemiddelde dorpspastoor naar huis mompelt.

TéVé DM  
moreel steunend JB

muziek

The Beaten Track: Verkrijgbaar op dok-
tersvoorschrift



U kan op 24 maart het stuk De Tongsnijders
der Heyde gaan bezichtigen. Drie acteurs die
hun opleiding aan Studio Herman Teirlinck,
in Antwerpen, volgden, brengen u het ver-
haal van drie (nogal wiedes, nietwaar?) ka-
meraden die gezellig rond de haard zitten te
drinken op vriendschap en jonge boeren-
dochters. Maar het gesprek wordt gedomi-
neerd door het gruwelijke tafereel dat zich
de avond tevoren afspeelde. De Tongsnij-
ders der Heyde, een terroristenbende avant

la lettre die opereerde in het Pajottenland
van de negentiende eeuw, hebben weer
eens toegslagen en de verhalen over brand-
stichting, moord, verkrachting en plunder-
ing steken weer de kop op. David Dermez,
Geert Van Rampelberg en Wouter Hen-
drickx spelen Miel, Tist en Djakke en staan
samen ook in voor de regie. Om 20u in The-
ater Tinnenpot.

Sigaren, muziek en cabaret, als dat uw ding
is, ga dan op
vrijdag 31
maart naar
G e e r t
H a u t e k i e t
kijken. De wat
m o r s i g
uitziende zin-
g e n d e
cabaretier, of
humoristische
s inger -song-
writer zo u wil,
heeft een
imposant lijf
vol muziek dat
in z’n eentje

het podium opkruipt en beschikt over een
stem als een klok en een charisma om, euh,
olifanten mee te vangen. Véél olifanten. Nu
ja, Hautekiet is als theaterdier met goesting
een waar genotsmiddel, een perfecte
metafoor voor een dikke sigaar. Of omge-
keerd. Om 20u in Theater Tinnenpot.

Dinsdag 21, donderdag 23 en 30 maart
speelt Jo Decaluwe Keizer Karel Komiek.
De voorstelling is een wisselwerking tussen
vertelling, conference en cabaret met
beschaafd Nederlandse en (minder
beschaafd wellicht) Oost-Vlaamse klanken
én zelfs een paar liedjes. Anderhalf uur lach
en leute, zowaar kant en klaar voor u, met
verhalen gesitueerd in Gent en Oost-Vlaan-
deren. Om 20u in ARCA.

Op woensdag 19 en 26 april kan u naar
Humoristiese Vertelllings van Zuid-Afrikaan
Marc Lensly gaan luisteren. U kan u aan
een monoloog verwachten in het Neder-
lands met typisch Afrikaanse dialect, onder
het wakend oog van Zuid-Afrika liefhebber
Jo Decaluwe. Laat u door vier verhaaltjes
zuidwaarts voeren en vergeet voor even
deze koude oorden. Om 20u in Arca.

Plaatsbespreking kan op 09/225.18.60 of
09/225.01.86 of, als de techniek met u is,
kan via e-mail: arca.theater@arca.be.

HHeeft u soms ook dat gevoel, dat u niet weet waarheen te gaan
maar wel te weten waarheen niet te willen gaan? Volgend

overzicht kan misschien helpen om uw avonden op een andere
plek dan uw bed door te brengen. Kieper uw apathie dus over-
boord, zet uw meest culturele muts op, trek uw alternatiefste trui
en deftigste broek aan en begeef u, zoals alleen u het kan, naar
ARCA of Theater Tinnenpot. Het zal u goed doen.

Waahoe! U heeft weer wat te doen!

TIME FESTIVAL 2000  
‘Gestoorde Vorsten’

Het Museum Dr. Guislain en het Time Festi-
val vinden het nodig enkele kanttekeningen
te plaatsen bij de herdenking van Keizer
Karel. Het Museum Dr. Guislain (museum
van de psychiatrie) legde de link met ‘Ges-
toorde Vorsten’, Een boeiende tentoon-
stelling over macht en waanzin is het resul-
taat (nog tot 31 mei). De idee achter de ten-
toonstelling ‘Gestoorde Vorsten’ sloeg
onmiddellijk aan bij Theaterhuis Victoria dat
zich engageerde om het Time Festival - edi-
tie 2000 te realiseren. 

’Gestoorde Vorsten’ wordt hierdoor ook
een stadsfestival met tien nieuwe theater-
producties (Roy Faudree, Grand Magasin,
Stuart Sherman, Jérôme Bel & Xavier Le Roy,
Josse De Pauw, Wayn Traub, Kempeneers &
Van Gotha, Suver Nuver, Hans Bryssinck,
Theater Klara), installaties van Philippe Ton-
nard & Didier Volckaert, een filmreeks in
Studio Skoop (vanaf 13 april), een konings-
maal met Peter De Bie en een beurs van
aparte boekmakers door DRUKsel. Van
macht tot waanzin met alles wat ertussen
zit... Te beleven op meer dan tien locaties in

Gent van 26 april tot en met 6 mei. 

Tickets zijn vanaf 20 maart te verkrijgen op
09/267.28.28 (Bespreekbureau Vooruit).
Een gedetailleerde festivalbrochure is gratis
te verkrijgen via de Keizer-Karellijn op
070/233.888. 

TIME FESTIVAL 2000  ‘Gestoorde Vorsten’
van 26 april  tot 6 mei. Verdere Informatie
op www.timefestival.be

Kort overzicht voorstellingen Arca en Tinnenpot

De Tongsnijders: kom naar hen of zij komen naar u. TéVé DM 
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WS Donkere materie in 
het heelal

VVN kwis
ALS Betoging

t Zal Wel Gaan debat : psychoanalyse
VVN lezing door prof. Vanbendegem 

Zeno 2000
Studentenfanfare Optreden cantus Laetitia
ESN Beer Academy
MAF debat over alternatieve energie

VLAM Kaas en wijnavond
Geologica Spellekesavond, 

pannenkoekenavond
Studentenfanfare clubavond : zangavond

OAK Wereldse stemmen uit Mali

WS Praktische spectroscopie 
door amateurs

‘t Zal Wel Gaan grote literair -erotiek avond 
en fuif

VVN lezing
ESN Beer Academy
IEEESB GENT lezing : Magnetische RAM : 

Chips met magnetische bits

Fils Feministes toneelstuk : Niet doen 
sneeuwwitje

LVSV Debatavond
OAK Bezoek aan het SMAK
Fils Feministes toneelstuk : Niet doen 

sneeuwwitje
Studentenfanfare Optreden cantus Hermes

Fils Feministes toneelstuk : Niet doen
sneeuwwitje
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Schamper het kritische en onafhanke-
lijke studentenblad van de Universteit
Gent. De Redactie bestaat uit vrijwilli-

gers en komt elke dinsdag samen om
19u op het volgende adres:

Schamperredactie - 
Studentenhuis De Brug

St-Pietersnieuwstraat 45
9000 Gent

09/264.70.87
schamper@student.rug.ac.be

Rek.nr.: 890-0144049-35

Lezersbrieven zijn welkom, liefst op dis-
kette. Naamloos is prullenmand. Ver-
meld ook studierichting, jaar en con-

tactadres. Op grondig gemotiveerd ver-
zoek laten wij uw naam weg. Lezers-

brieven dienen betrekking te hebben op
de studentenproblematiek en de RUG in
het algemeen of artikels in Schamper in
het bijzonder. De redactie behoudt het
recht voor om ingezonden stukken ver-

kort weer te geven, of om technische
reden niet te plaatsen.

Oplage:
4500 exemplaren,

gratis verspreid in alle faculteiten,
resto’s en homes van de RUG
Verantwoordelijke uitgever:

Bart Haeck
St-Pietersnieuwstraat 45, 9000 Gent

Drukkerij:
Druk in de Weer c.v., Forelstraat 35,

9000 Gent

Recyclage-eenheid:
Hoofdsorteerder

Bart Haeck
Afval-Coördinator
Maarten De Gendt

Klein Gevaarlijk Afval
Niels De Decker

Restfractie
Barbara Debusschere, Vicky Vanhoutte,

Nele De Wachter
Puinhoop

Bart Aerts, Steven Allaert, Jurgen Boel,
Frederic Bruynings, Andy Cobbaut, Mong

Cocquyt, Bart Cosyns, Niels De Decker,
Maarten De Gendt, Nelleke De Gendt,
Tom De Paepe, Bert De Vuyst, Nele De

Wachter, David ‘grom’ De Wolf, Barbara
Debusschere, kapitein ‘Bart’ Haeck, Vin-

cent Janssens,  Manu Keuleers, David
Logie,  Annelies Poppe, Samuel Slap,

Kristel Van Audenaeren,Vicky ‘op lieve
manier ruig’ Vanhoutte, Jarno Van De

Walle, Tim ‘godverdomme’ Van der
Mensbrugghe, Maarten Van Hove, Sophie

Vanwelsenaere, Jan Vermeulen, Judit
Verstraete, Sofie Willems, Bart Zoete

Ontwerp Verbrandingsoven
Mong Cocquyt

Verwerking
Papier: Jan Vermeulen, 

Tom De Paepe
Batterijen: Jan Vermeulen, 

Bert De Vuyst 
Drukwerk: Thomas Verbeke

Oud papier
Maarten De Gendt

Beeldvervuiling
Steven Allaert, Vincent Janssens

Cybertrash
www.schamper.rug.ac.be
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‘Tussen Hemel en Aarde’
de geschiedenis van de Sint-Pietersab-

dij, Sint-Pietersplein 9
van 19/02 tot 31/12

‘Gezichtsbedrog’
Het Illuseum, V. Braekmanlaan 123, tot

31/12

‘De rechten van het kind nu en
vroeger’

Vredeshuis, tot 31/12

‘Schatten op zolder’
Museum voor de Geschiedenis van de
Wetenschappen, Krijgslaan 281, S30,

tot 31/12

‘Anselm Kiefer: recente werken 96-
99’

S.M.A.K. tot 24/04

‘Stangpoppen van poppenmaker
Féraugé’

Europees Figurentheater Centrum,
Trommelstraat 1; tot 31/12

‘Vogsculpturen van Miro da Silva’
Resonans Galerij, Zuidstationstraat 20,

tot 2/04

‘Gestoorde Vorsten’
Museum Dr. Guislain, J.Guislainstraat

43, tot 31/05

‘Hit’:
Toneel De Onderneming, Domzaal

Vooruit, 20u 
31/03 - 01/04

•Maandag 20 maart
Neige stem 2000, Jen Paches, Daan 

Stuyven, Groene Zaal, 20u

•Dinsdag 21 maart
Vooruit Geluid - Jim Black’s Pachora, 

Ambush uit België , Balzaal 
Vooruit, 20u

•Woensdag 22 maart
Gimmick, concert en megafuif, Con-

certzaal Vooruit, 20.30u

•Donderdag 23 maart
Noice Capture, Gert-Jan Prins, Logos, 

20u

•Vrijdag 24 maart
Superior Dance band, New Orleans 

Jazz, Lazy River Jazz Club, 21u
Bijlokeconcerten, Mattheuspassie, De 

Bijloke Kloosterkapel, 20u

•Zondag 26 maart
Wereldmuziek, Mera & Kek Lang (Trans

sylvanië), KNS, 20u

•Dinsdag 28 maart
The Alley Gators, De Fabriek, 21u

•Donderdag 30 maart
Trio Latino Americano, De Onvrije 

Schipper, Korenlei 7a, 22u
Fun, Try Out, Coprod. NTG en 

Hogeschool Toneel, NTG2, 20u

•Vrijdag 31 maart
Gestoorde vorsten: Macht en en Waan, 

een verboken relatie?, Guislain
museum, 9.30u

Zondag 2 april
Neige Stem 2000, Sessions, Atomik & 

Wizards of Ooze; Vooruit, 20u en 
21.30u

Gec op Zondag, Flamenco met Koen
Leys, Gents Ecologisch Centrum, 17u

AGENDACULTUUR

De volledige agenda vindt u op
http://www.gent.be

Schamper geeft 5 vrijkaarten weg
voor ieder optreden van Logos en

Neige Stem.  Schrijf een kaartje of
mailtje naar het bekende adres.


