


Freddy Mortier, Trui Vetters, Mieke Van
Haegendoren, Maarten Van Ginder-
achter, Luce Irigaray of Benjamin
Biebuyck, dat zijn pas namen. Aan deze
namen zijn uiteraard ook personen verbon-
den. Voornoemde dames en heren kunnen
er niet alleen prat op gaan een allesbehalve
doordeweekse naam te hebben, zij mogen
ook nog eens pronken met hun lezingenge-
halte. U kan deze sympathieke mensen en
hun visie op gender gerelateerd aan
sterven, de populaire film, ja zelfs het
Interbellum aanhoren en hen zelfs
hierover interpelleren op de vol-
gende lunchlezingen (26-28 maart)
van het RUG-Centrum voor Gen-
derstudies. Meer info, tel:
09/264.39.78 • Over de typische
‘vrouwenkwaaltjes’ wordt zedig
gezwegen. Prof. Dr. Myriam Van
Moffaert werpt nieuw licht op deze
vrouwenkwaaltjes in haar boek
Vrouwen, humeuren en hormonen.
Het male chauvinist pig in ons
knorde dat het daar geen boek voor
nodig heeft. Meer info, tel :
09/240.23.50 • Of prof. Moffaerts
visie werkelijk baanbrekend is, kan u zelf
uitvissen. De Centrale Bibliotheek van
onze Alma Mater heeft haar website
vernieuwd en maakt van het digitaal opsnor-
ren van literatuur en informatie een lust
voor geest en oog. Surf als de geheide blik-
sem naar www.lib.rug.ac.be en laat het u
smaken. • Jaja, ‘t zijn lappen. Wat? Varkens-
oren. En die staan niet op het menu van elke
zichzelf respecterende moslim. Wie meer wil
weten over onze op tapijt knielende vrien-
den kan prof. dr. Herman de Ley
vergezellen op zijn uitstap (28 maart
–15.30u) naar de Marokkaanse moskee in
de Victor Frisstraat 27. Het bezoek kadert in
een lessenreeks maar alle geïnteresseerden
zijn welkom. Meer info, tel: 09/264.40.25.
• Men kon ons niet bevestigen of de heer R.
Raes bij het bezoek aanwezig zal zijn. De
heer Raes volgt namelijk een cursus Heden-

daagse Geschiedenis. Zijn jongere compaan
Tanguy Veys zal evenmin aanwezig zijn.
Tanguy en zijn olijke vrienden - ook wel
eens Vlaams Blok Jongeren - geheten,
houden op 19 maart een nieuwe pamflet-
tenactie aan de Gentse scholen. Meer info:
http://vbj.org.gent. En denk er aan, een
anoniem telefoontje naar de politie over
pedofielen aan scholen kan wonderen doen.
• Klein-rechts, klein-links. Uiteindelijk is het

één pot nat. Het ALS laat weten dat zij op 14
maart een debat-avond over Palestina
houden en dit in auditorium A van de Blan-
dijn. U bent welgekomen. Meer info, tel:
09/232.13.94 • De MLB wil voor haar
kameraden niet onderdoen en houdt op 21
maart een bijeenkomst rond Ecologie en de
tegenstelling tussen arm en rijk. De natuur
en haar klassenstrijd als het ware. Meer info :
MLB@student.rug.ac.be • Het Actie
Dierenbevrijdingsfront ziet het iets enger
en nodigt u op 15 maart in De Brug uit om
de lezing Dierenrechten en filosfie van prof.
dr. Johan Braeckman bij te wonen. Meer
info: adb@student.rug.ac.be • Wie het
niet zo op gewelddadige acties begrepen
heeft, is niet alleen een poofter maar ook de
geknipte persoon voor de Vredesbewe-
ging. Zij zijn nog steeds op zoek naar leden,
ook wel eens vredesmilitanten genoemd.

Meer info:
Vredesbeweging@hotmail.com. Zij vra-
gen u wel uw naam, voornaam, adres, leef-
tijd, email en telefoonnummer achter te
laten. Waarom niet direct ook onze bloed-
groep, sexuele geaardheid en visie op
geweld? Trouwens: vredesmilitant, klinkt dat
niet een beetje militaristisch? Poofters! • De
homosexueel met Brits flegma onder u knikt
instemmend en begeeft zich naar het
Gentse Holebihuis Casa Rosa in de Kam-
merstraat 22. Verkeerd Geparkeerd houdt
daar elke maandag (20u-23u) het Gentse
holebihuis open. Meer info: info@ver-
keerdgeparkeerd.be. Wie het niet weet
zijn, volge onze huisnicht maar. ‘Walk this
way’. ‘If we would walk that way…’ ‘Watch

it!’ • Enkele films van Bertold
Brecht bijvoorbeeld. Zowel Die
Dreigroschenoper als Kühle Wampe
zijn gebaseerd op toneelstukken van
Brecht. Zij spelen respectievelijk op 20
en 22 maart in Film Plateau en dit ui-
teraard om 20.00u. `• Bertold Brecht
(Initiales BB), dat is nog eens een
naam. René Kips is anders ook niet
mis wat namen betreft. Wat levensvat-
baarheid betreft daarentegen… Ir.
Kips heeft het tijdelijke voor het
eeuwige verwisseld en uit respect
voor zijn nagedachtenis laten wij
opmerkingen als hij voelde zich niet
kiplekker of hij zag een beetje pips,
achterwege. Dr. Stefaan de Boeck,
docent aan de faculteit Geneeskunde

en Gezondheidswetenschappen, ontsnapte
evenmin aan de ironie van het noodlot. Daar
kunnen vele Duitse peuters over
meespreken. De kleine secreetjes palmden
een bioscoopzaal in en hoopten aldaar 102
dalmatiërs te zien. Door een fout van de
filmtechnicus van dienst kregen de peuters
de gruwelijke openingsscène van Hannibal
te zien. Maar wat is gruwelijker: een in het
Duits gedubde Anthony Hopkins of een
gedubde Gérard Depardieu? Anthony is
trouwens de vierentwintigste in een lijst van
de vijftig meest voorkomende jongensna-
men van België. Persoonlijk houden wij
meer van Aloïs. Aloïs Armagneau, een
naam als een klok.

JJoonnaass BBeeeetteerrss

HHet is pover gesteld met onze namen. Volgens een recente studie
nemen de Peeters en Janssens stormenderhand de Burgerlijke Stand

in. Steeds meer mensen dragen die namen, zelfs Vermeulen prijkt op het
lijstje, weliswaar op een twaalfde plaats, maar toch. Bizar genoeg is Jan
geen populaire naam meer. De top drie omsluit Thomas, Nicolas en
Maxime. Waar zijn Melchior, Balthasar en Caspar heengegaan? Een sterre
achterna, de pipo’s.
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Dit wordt een moeilijk edito. Omdat het veel te gemakkelijk is. Omdat ik immense moeite
zal moeten doen mijn leedvermaak te temperen. Ik voel echter ook een heel klein beetje
medelijden. Arme Roeland Raes. Sinds oktober wordt de man systematisch geviseerd door
Schamper en betogende studenten. Enkele maanden later springt ook de nationale pers op
de kar en wordt Raes opgejaagd wild. Zelfs binnen de eigen partij is Roeland nu de boeman.
Dat vinden Frank Vanhecke, Gerolf Annemans en vooral Filip Dewinter toch. Dewinter kan
uitlatingen zoals die van Raes op de Nederlandse televisie natuurlijk missen als kiespijn net
nu hij zich een wat gematigder imago wil aanmeten met het oog op de Antwerpse burge-
meesterssjerp. Dewinter laat in de media dan ook uitschijnen alsof Roeland Raes de enige
van het Vlaams Blok is die het negationisme aanhangt. Ik vermoed dat veeleer het omge-
keerde waar is: dat Dewinter de uitzondering is binnen de partij.

Ik denk dat ik niet alleen ben als ik zeg dat Raes’ ontslag uit de Raad van Bestuur bijna Kafka-
iaans is. Wie had op zo’n ontknoping durven hopen? Raes heeft de eer voor zichzelf
gehouden. Nog voor de decreetwijziging in het Vlaams Parlement erdoor gekomen is, heeft
Roeland de juiste dingen gezegd om met zijn Vlaams-nationalistische klokkenspel buiten de
Senaat en de Raad te vliegen. Niet de acties van de studenten, niet de vele artikeltjes in dit
blad slaagden erin hem eruit te bonjouren. Wel zijn eigen uitlatingen. Maar de Gentse stu-
denten waren wel de eersten die erop wezen dat Raes min of meer des duivels was. Terwijl
de Gentse StudentenRaad (GSR) en de Rector in de loop van het academiejaar een afwach-
tende houding aannamen, deed het Anti-Raes Comité zijn uiterste best om aan te tonen dat
Raes een gemene man was die best zo ver mogelijk uit de buurt van de RUG bleef. Ze hebben
gelijk gekregen. De GSR en de Raad van Bestuur treden hen nu bij. Het werd tijd.

Maar ik moet toegeven dat Schamper Raes’ aanwezigheid in de Raad eigenlijk wel appre-
cieerde. We zullen Raes als eindeloze bron van inspiratie missen. Ook de studenten-
verenigingen hebben hun profijt uit Raes’ zitje in de Raad gehaald: nooit eerder heeft
extreem-links zo een kans voor publiciteit gekregen aan de universiteit. Tot driemaal toe
voerden de zelfverklaarde politiek correcte studenten van de RUG actie voor het Rectoraat,
tweemaal blokkeerden ze Raes. De derde keer kwam hij niet meer opdagen. Van de
ongeveer 22.000 studenten kwamen er op de acties slechts een kleine 150 opdagen. Ik vind
dat spijtig.

Ondertussen heeft ook de politieke wereld zich vol bloeddorst op Roeland gestort. Er was al
het voorstel voor een decreetwijziging, opgesteld door de SP’ers Robert Voorhamme en
Dany Vandenbossche en door alle democratische partijen in het Vlaams Parlement onderte-
kend. Langs Franstalige kant wil men nu de procedure inleiden om de overheidsdotaties aan
het Vlaams Blok af te pakken. Onder andere PS-voorzitter Elio Di Rupo vraagt dat de wet van
4 juli 1999 toegepast wordt om de toelage aan het Blok – ongeveer 100 miljoen frank – in
te trekken. Hij beweert dat er genoeg argumenten zijn om aan te tonen dat het Vlaams Blok
een racistische partij is. Hopelijk krijgt België’s schoonmoeder gelijk.

Maar wiens schuld is het nu dat de gewezen ondervoorzitter van het Vlaams Blok zo sys-
tematisch vervolgd wordt? Zijn eigen schuld? Maar neen, jong. Dat kan toch niet? Hij heeft in
een interview wel sterk negationistisch getinte gedachten geuit, maar we kunnen hém daar
toch niet verantwoordelijk voor achten? Zo naïef kan toch niemand zijn? Ik hou het op on-
toerekeningsvatbaarheid. Sleur die zielige mens niet voor de rechter maar steek hem veilig
weg in een gezellig kamertje met zachte wanden. Zorg er wel voor dat hij een douche heeft
die deftig werkt. Je weet nooit met die dingen.

inhoud
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Raes verslikt zich in holocaustuitspraken
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Maar soit, we kunnen het nu met een gerust
gemoed en de nodige zekerheid vertellen:
het Reich van Raes is uit. Alles op een rijtje:
hij verdwijnt uit de Raad van Bestuur van de
RUG, in het Vlaams Parlement is de
decreetswijziging op weg om goedgekeurd
te worden, hij neemt ontslag als senator en
wordt uitgespuwd door de partij waarvan hij
mee aan de basis lag.

OO ee pp ss
Maandag is voor veel mensen de kwaadste
dag van de week. En sinds kort is er iemand
bijgekomen die dat zal beamen. Raes is de
naam, en hij heeft zichzelf op een domme
manier de das omgedaan met uitspraken
over de holocaust in het tv-programma
Netwerk. Dat is een actualiteitenprogram-
ma dat afwisselend wordt samengesteld
door de AVRO, de KRO en de NCRV. Op
maandag 26 februari mocht de NCRV het
programma in elkaar boksen en om een of
andere duistere reden zijn ze voor hun
reportage bij Raes verzeild geraakt. Die ver-
volgens - als een volleerde brave Vlaming -
alle vragen beantwoordde, ook die over de
holocaust. Prompt begon hij twijfel te zaaien
over deze zwarte bladzijde in de geschiede-

nis, onder andere over het aantal slachtof-
fers van de holocaust en de echtheid van de
dagboeken van Anne Frank.

Het Blok distantieert zich van de uitspraken;
pijnlijk genoeg was het interview afgenomen
in de lokalen van de partij in Brussel.  Eén
ding kun je na dit alles niet meer ontkennen:
met zijn uitspraken heeft Raes zijn carrière
naar de verdoemenis geholpen. De gevol-
gen van zijn oprechtheid zijn immers niet
gering: hij heeft zijn ontslag ‘aangeboden’
als ondervoorzitter van het Vlaams Blok om
de partij niet in diskrediet te brengen. Dat
werd uiteraard aanvaard door het par-
tijbestuur: vriendelijke en hoffelijke jongens
toch, die Blokkers. Zijn functie als senator
kwam niet onmiddellijk in het gedrang,
omdat volgens zijn partijvoorzitter Frank
Van Hecke zijn uitspraken enkel in zijn
hoedanigheid als lid van het partijbestuur de
partij geschaad hadden. Filip Dewinter
was echter scherper en vond dat Raes niet
ver genoeg gegaan was. Raes trok als een
trouwe soldaat zijn conclusies: hij stapte ook
nog op als senator en verliet het bestuur van
enkele vzw’s rond het Blok. Achteraf zei hij
dat hij naïef was geweest, en de impact van

zijn woorden niet goed had ingeschat.

RRaaaadd vvaann BBeessttuuuurr
De uitspraken waren natuurlijk manna uit de
hemel voor de bestuurders van onze univer-
siteit. Zij moeten in hun functie neutraal blij-
ven, ondanks mogelijke persoonlijke ideeën
over de aanwezigheid van een Bloklid in de
Raad van Bestuur. Het interview op Netwerk
was de stevige druppel die de emmer deed
overlopen. In scherpe bewoordingen deelde
de Rector mee dat de verontwaardiging bin-
nen en buiten de universitaire gemeenschap
zeer groot is en concludeerde dat de uit-
spraken niet verenigbaar zijn met de idealen
van de Universiteit Gent. Idealisme loont
dus.

Raes is daar, aldus de reactie, door zijn tele-
visieoptreden duidelijk tegen ingegaan.
Bijgevolg verzocht de Rector hem zijn
ontslag als lid van de Raad van Bestuur in te
dienen. Zoals hij toen al aangekondigd had,
kwam het punt als eerste aan bod in de Raad
van Bestuur van vrijdag 2 maart 2001.
Prompt schaarde de volledige Raad zich
achter de vraag van de rector tot ontslag.
Maandag, na het partijbureau van het Blok,
viel dan het doek over de aanwezigheid van
Roeland Raes in de Raad van Bestuur.

Ter illustratie van de verontwaardiging bin-
nen de universitaire gemeenschap: een 150-
tal proffen, assistenten en mensen van de
universitaire diensten ondertekenden een

Waar het hart van vol is, loopt
de mond van over

DDit was niet de afspraak. We hebben al het hele jaar artikels geschreven
over Roeland Raes, en bij het laatste artikel dachten we dat we de uier

volledig hadden leeggemolken. Het zag er immers naar uit dat Raes uit de
Raad van Bestuur kon worden verwijderd door een decreetswijziging in het
Vlaams Parlement. En dan, pats boem knal, voert Raes een spectaculair
nummertje op in een Nederlands tv-programma, en kunnen wij weer aan
de spenen gaan hangen. En dat met al die mond- en klauwzeer.

“Met zijn uitspraken heeft Raes zijn carrière naar de verdoemenis geholpen.”



brief aan de Raad van Bestuur, waarin de uit-
latingen van Raes verwerpelijk worden
genoemd. Ze stellen ook dat het geen een-
malig incident is, maar dat “ze passen in een
lange traditie van stigmatiserende, deni-
grerende en kwetsende uitspraken en
geschriften van hemzelf zowel als van
andere leden van zijn partij, het Vlaams
Blok.” De ondertekenaars ervaren uitspra-
ken die aspecten van hun academische
activiteit raken, zoals historische bewijsvoe-
ring over de holocaust, als bijzonder kwet-
send.

SSttuu ddeenntteenn
Raes had al op donderdag laten weten dat hij
niet zou opdagen, wat niet belette dat de
studenten protesteerden, en ditmaal onder
het oog van de televisiecamera’s. Er was
onder andere een verloren gelopen Aalste-
naar, die - ondanks het gruwelijke masker -
verdacht veel op het feestvarken geleek. Ver-
mits Raes niet ten tonele verscheen, moest
er ook niemand de toegang tot het rectoraat
versperd worden. Een half uurtje na het
begin van de Raad van Bestuur kwam de rec-
tor naar buiten om de betogers mee te delen
dat Raes gevraagd werd om ontslag te
nemen als bestuurslid. Wat maandag ook
gebeurde.

De betogende studenten hebben onder-

tussen hun slag thuisgehaald: in het Vlaams
Parlement is het voorstel om het bijzonder
decreet dat de werking van de RUG regelt,
op weg naar de goedkeuring. Het heeft de
handtekeningen meegekregen van verte-
genwoordigers van alle democratische par-
tijen. Gevolg: het probleem van de verte-
genwoordiging van leden van het Blok is
structureel opgelost. Want het is niet omdat
Roeland Raes opstapt, dat er geen Blokkers
meer in de Raad van Bestuur zullen zetelen.
Het Blok heeft immers recht op een opvol-

ger. Of die er komt, is nog niet bekend. De
vraag rijst of het Blok voor de paar maanden
dat ze nog recht hebben op een vertegen-
woordiger, die ook zullen aanduiden.

En dan was er nog het kortgeding dat Raes
had aangespannen tegen het feit dat hij de
Raad van Bestuur niet kon bijwonen door de
blokkades van de studenten. Raes wou de
vergaderingen en de beslissingen ongeldig
laten verklaren, en de garantie verkrijgen
om de vergaderingen bij te wonen. Op
dezelfde dag dat zijn noodlottige uitspraken
uitgezonden werden, verklaarde de rechter
zich grotendeels onbevoegd over de klach-

ten. Voorlopig heeft Raes geen verdere stap-
pen ondernomen. Misschien volgen die nog
wel, hij heeft nu toch genoeg vrije tijd.

EEiinndd ggooeedd,,  aall  ggooeedd
Hiermee komt een einde aan de aan-
wezigheid van extreem-rechts in het hoog-
ste orgaan van de universiteit. Het is bijna
lente, en dan verdwijnen alle bruine
bladeren uit het landschap, om plaats te
maken voor nieuwe. In de voorjaarskuis zal
ook de samenstelling van de Raad van Bes-
tuur ter sprake komen. De basisfilosofie
achter de decreetswijziging die de RUG
toeliet om Raes uit de Raad te verwijderen, is
dat een universiteit zelf mag bepalen wie in
het hoogste bestuursorgaan zetelt. Samen
met Raes verdwijnen alle externe vertegen-
woordigers. Dat zijn tien plaatsen die
opnieuw moeten worden ingevuld, ditmaal
zonder een welomlijnde verdeelsleutel. Dat
er om die schaarse plaatsen nog druk zal
worden gelobbyd, hoeft geen betoog. Hoe
dat probleem aangepakt zal worden, is iets
wat nog uitgedokterd moet worden. Het is
alvast duidelijk dat het een delicate oefening
zal zijn. Eén geluk: met het Vlaams Blok
moet nu geen rekening meer worden
gehouden.

foto: W. Woussen
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Tom De Paepe 

De Kleurboekentoren

De Boekentoren die felle kleurtjes uitstraalt.
Een mens zou er lyrisch van worden. Het
doet je beseffen dat de wereld nog niet zo
kwaad is. Het roept ook dadelijk de muziek
op van The Doors, Pink Floyd en, waarom
niet, K3.  Je zou het genie dat op dat
prachtige idee is gekomen, spontaan willen
omhelzen en zoenen, ook al heeft hij/zij dan
misschien wratten, een haakneus, mond- en
klauwzeer en een stinkende adem. Maar van
welke fijne geest komt deze prachtige
vondst?

Ieder jaar organiseert de vakgroep Architec-
tuur, onder leiding van professor Dirk
Demeyer, een zogenaamde Jokerweek. In

die week worden de lessen opgeschort en
werken de studenten in thematische ate-
liers. Dit jaar werkten de studenten van de
eerste kandidatuur en de eerste licentie
Architectuur rond een stuk van de
Amerikaanse componist John Cage.  Cen-
traal in dit stuk staan de begrippen ‘klank’
en ‘kleur’. Maar niet alleen de studenten
mochten zich creatief uitleven. In dezelfde
Jokerweek, organiseerde men een work-
shop waarbij men een aantal kunstenaars
rond hetzelfde thema lieten werken.

Een van de deelnemende kunstenaars was
Floris Van Manen. Deze was naar verluidt
gefascineerd door het iconische en mys-

terieuze effect van de verlichte boven-
verdieping ‘s avonds. Van Manen heeft een
lichtsysteem ontworpen dat gradueel, vol-
gens een in te stellen snelheid, van kleur kan
veranderen. En dat konden we bewonderen
in onze Boekentoren.

De Jokerweek is voorbij en onze Boeken-
toren is zijn fel witte zelf weer. Mooie liedjes
duren niet lang. Die van K3 gelukkig ook
niet. Hopelijk heeft men op het rectoraat
ook eens naar de Boekentoren gekeken en
beslist men om Van Manens wondere licht
voor altijd in de Boekentoren te laten schij-
nen. Zo niet, dan kunt u nog altijd 15 gram
gelegaliseerd gras tot u nemen, bij voorkeur
rokend. Dat geeft ongeveer hetzelfde effect.

MMisschien heeft u het niet gemerkt, maar tussen maandag 19 en vrij-
dag 24 februari was Gent een stuk kleurrijker. Toen konden we uit

de ramen van onze geliefde Boekentoren een stemmig paars, een frivool
roze of een droef groen licht zien. Alsof men op de bovenverdieping ‘s
werelds hoogste hippy-undergroundfuif aan het houden was. Schamper
ging eens informeren en rookte een jointje mee.

Jef VB 

Roeland Raes
bakt ze bruin
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De Dienst Studentenactiviteiten ressorteert
onder de sociale voorzieningen voor stu-
denten van de Universiteit Gent (RUG), net
zoals de resto’s en de huisvestingdienst.
Coördinator en student geschiedenis Raf
Burm: “Onze dienst staat in voor de begelei-
ding en de financiële en infrastructurele
ondersteuning  van erkende studenten-
verenigingen. De verenigingen worden
overkoepeld door acht conventen. Het
meest gekend is wellicht het Facultei-
tenkonvent (FK) dat de factulteitskringen
verenigt. Daarnaast zijn er bijvoorbeeld ook
nog het Politiek Filosofisch Konvent (PFK),
dat de politieke verenigingen overkoepelt
en het Activiteiten Konvent (AK), waaronder
grotere organisaties zoals de Twaalfuren-
loop en de Massacantus ressorteren.” Naast
de acht ‘normale’ conventen zijn er nog de
tot convent gelijkgestelde verenigingen:
Schamper en Urgent, de Gentse studenten-
radio.

RR ee cc ee nn tt
Het secretariaat in De Brug staat in voor de
verspreiding van informatie over de verschil-
lende werkingen aan studenten. Burm:

“Naast de controle op en het beheer van de
subsidiëring van de erkende verenigingen,
proberen wij in samenspraak met de con-
ventsvoorzitters de algemene dienstverlen-
ing naar de erkende verenigingen te orga-
niseren en uit te bouwen. Het aanbieden van
bijvoorbeeld webruimte en email-accounts
is zo’n belangrijke service waardoor de er-
kende verenigingen op een zeer snelle
manier zijn te bereiken.”

Email blijkt heel handig om de verenigingen
te mobiliseren en bijvoorbeeld, zoals vorig
jaar gebeurde, het rectoraat te bezetten.
“Heel wat mensen werden via email op de
been gebracht voor deze actie. Meer dan
ooit slaagde de DSA erin de studenten hun
rol als kritische en gecontesteerde
maatschappelijke groep te laten vervullen,
wat perfect kadert in onze missie.” Recent
wordt er ook een andere service aangebo-
den: dankzij een samenwerkingsverband
met de  Provinciale Uitleendienst kunnen de
erkende verenigingen nu gratis allerlei mate-
riaal ontlenen.

PPlleeiisstteerrppllaaaattss
Het secretariaat is letterlijk en figuurlijk één
van de centrale plaatsen in De Brug. Er is
een tijd van komen en een tijd van gaan
maar in het secretariaat blijft men vooral
plakken. In de voormiddag zit secretaris
André Van De Velde er van zijn koffie te
slurpen. Van een job in het rectoraat
verzeilde hij in de veel gezapigere sfeer van
het studentenhuis. In de namiddag neemt
Veerle Jolliet de honneurs waar.

Naast het secretariaat en de coördinator, die
instaan voor de dagelijkse leiding van de
dienst, zijn er nog een vijftal vrijwilligers die
het netwerk en het computerpark onder-
houden dat de dienst ter beschikking stelt
van de erkende verenigingen. Tijdens de
avonduren staan de huisbewaarders in voor
de goed orde. Zij sluiten ook het studenten-
huis af en eventueel achtergebleven studen-
ten op. Samen met de jobstudent die het

studentenhuis poetst, zijn er een elftal
mensen die een taak vervullen in De Brug.
En er zijn nog steeds de studenten die acties
tegen stoute mensen organiseren, één of
ander vodje volkladden of die als studenten-
vertegenwoordiger vooral zichzelf vertegen-
woordigen.

De coördinator denkt dat het gebrek aan
engagement onder de studenten al bij al nog
meevalt. “Ik merk dat heel wat studenten
zich willen engageren. Velen engageren zich
ook buiten het studentenleven. Het is wel
een algemeen maatschappelijk verschijnsel
dat veel mensen apathisch zijn geworden.
Maar daar hebben niet alleen de studenten-
verenigingen last van. Die onverschilligheid
valt best te verklaren. Zekerheden zijn gro-
tendeels weg. Bovendien wordt het allemaal
ook zo ingewikkeld. Mensen trekken zich
steeds vaker terug in hun eigen wereldje.
Dat is echter geen oplossing voor
maatschappelijke problemen.

IInnssttoorrttiinngg
De laatste jaren begint De Brug meer en
meer instortingsverschijnselen te vertonen.
Burm: “De problematiek bestaat al langer.
Meerdere beheerders en coördinatoren
wezen al op de verouderde infrastructuur.
Stilaan ziet het er naar uit dat een oplossing
in het verschiet ligt. Het oorspronkelijke
voorstel om zowel het huidige studenten-
huis als de oude stookplaats aan het Tech-
nicum (Sint-Pietersnieuwstraat) in te richten
voor studentenactiviteiten, heeft een inte-
ressante dialoog tussen de studenten-
verenigingen en de studentenvertegen-
woordigers (verenigd in het Bijzonder Over-
leg de Brug, BOB) en het universiteitsbe-
stuur op gang gebracht.” Het huidige stu-
dentenhuis dateert van begin de jaren vijftig
en heeft sedertdien altijd min of meer die
functie gehad. Burm vindt dat louter een
renovatie van het huidige studentenhuis een
halfslachtige oplossing is omdat het nu al te
klein is. Volgens onze laatste informatie
zouden alle  studentenverenigingen
ondergebracht worden in de oude stook-
plaats. Uiteraard zal dat in een niet zo nabije
toekomst gebeuren. De vraag is of het huidi-
ge studentenhuis tegen dan al niet tegen de
vlakte zal liggen.

UUw alziende blik is bij het lezen van Schamper waarschijnlijk al meer
dan eens tegen het flashy drieletterwoord ‘DSA’ gebotst. DSA staat

voor de mistige groep mensen die zichzelf de Dienst StudentenActiviteiten
noemt. Net als alle andere Gentse dingen die mistig en studentikoos zijn,
huist de DSA in Studentenhuis De Brug, in de Sint-Pietersnieuwstraat.
Coördinator Raf Burm deed zijn mond open en sprak.

DDee DDiieennsstt  SSttuuddeenntteennaaccttiivviitteeiitteenn

TéVé DM 
Coördinator Raf Burm van de DSA:

“Er bestaan nog toffe peren.”
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Beste Schamperredactie,

Naar aanleiding van het artikel “Treintje
komt zo” in de laatste Schamper had ik een
opmerking. In het artikel wordt vermeld dat
de lessen van de eerste kandidatuur
Pol&Soc op dinsdag eindigen om halfelf en
herbeginnen om drie uur en op vrijdag
eindigen om halftien en herbeginnen om
halfvier. Helaas is dit niet correct. Als u de

lesroosters er nauwgezet had op nagelezen
kon u niet anders dan constateren dat op
dinsdag de cursus van prof. Coolsaet inder-
daad om halftien eindigt, en dat deze van
prof. Waege inderdaad om drie uur begint,
maar dat tussen halféén en twee uur de cur-
sus sociologie wordt gedoceerd. Op vrijdag
heeft prof. Bouckaert niet tot halftien, maar
vanaf halftien les (tot 13u). Uiteindelijk doet
dit weinig af van het desbetreffende artikel,

maar het brengt me wel aan het twijfelen
betreffende het correct aanwenden van
informatie door uw redacteurs. Ik hoop dat
dit een alleenstaand geval is en dat ik met
andere woorden niet elk artikel in Schamper
als een verslag van de “liegende reporter”
moet afdoen.

Een (vooralsnog) verwoed lezer,

Lezersgrieven

Beste redactie,

Ik heb met vereiste aandacht de artikels over
docententraining gelezen. Zelf ben ik een
groot voorstander van dit soort permanente
bijsturing, en ik vind mezelf geen groot
redenaar. Ik zou dus graag die docenten-
training volgen.

Misschien kunnen jullie me helpen een
praktisch probleem op te lossen. De docen-
tentraining omvat drie sessies, drie werkda-
gen dus, en wie zich inschrijft moet elk van
de sessies volgen. Het probleem is, evident,
tijd. Ik bied een kort overzicht.

Ik doceer elf vakken, en ben vak-
groepvoorzitter en voorzitter van de oplei-
dingscommissie Afrikaanse Talen en Cul-
turen. In volle Bologna-storm kan dat tellen,
en ik heb ook nog een visitatiecommissie

die wat schrijfsels van mij nodig heeft: een
immense bundel van elf hoofdstukken. Ik
ben lid van de faculteitsraad Letteren en
Wijsbegeerte en daardoor ook van talloze
commissies en andere raden. Ik begeleid
ruim twintig licentiaatsverhandelingen en
acht doctoraten; Ik schrijf af en toe een boek
en enkele artikels, geef lezingen en woon
congressen bij in binnen- en buitenland. Om
m’n vak goed te doen moet ik redelijk veel
kunnen lezen, en bovenal: ik moet onder-
zoek kunnen doen. Ik ben ook nog
echtgenoot en vader van twee kinderen. Dat
gezin leeft van één salaris, dat tot de laagste
van z’n soort in Europa behoort.

Ik wil niet klagen, maar ik zit wel met een
probleem. Ik mag officieel slechts 38 uur
werken, mijn weekgemiddelde ligt rond de
60, omgerekend naar uurloon zo’n 300 frank
per uur. Voor de huidige docententrainin-

gen werden ons drie cycli voorgesteld.
Rigoureus graven in m’n agenda leerde me
dat ik voor geen enkel van de drie in staat
was de drie opeenvolgende sessies te vol-
gen: ofwel botst het met lesuren, ofwel met
faculteitsvergaderingen, ofwel met con-
gressen of reeds lang toegezegde lezingen
aan andere universiteiten.
Docententrainingen zijn nuttig en nodig.
Maar wat nog meer nodig is, is een vermin-
dering van de werkdruk van de docenten.
Het zou zo mooi zijn indien we af en toe een
kalm en ongestresseerd konden reflecteren
over onze job en de wijze waarop we die
aanpakken. Die kansen zijn er voor velen
onder ons niet. En in een klimaat van drama-
tische overbelasting sneuvelen in de eerste
plaats die activiteiten die onszelf verbeteren.

Prof. Dr. Jan Blommaert, Voorzitter vak-
groep Afrikaanse talen en culturen

Lezersgrieven en -brieven zijn altijd welkom. Naamloos en politieke propaganda is voer voor de prullenbak.
Omwille van technische redenen kan de redactie beslissen de lezersbrief niet te plaatsen of in te korten. Op

grondig gemotiveerd verzoek laten we de naam van de auteur weg.

Help! Wij sterven uit!
Het einde van het academiejaar nadert. Ons
einde ook. Wij voelen onze krachten uit ons
vege lijf stromen zoals wij eertijds de inkt zo
zwierig uit onze ganzenveren pennen zagen
stromen. Wij hebben uw steun nodig. Help
ons. Steun ons in onze queeste. We hebben
nieuw bloed nodig. Uw bloed.

We zoeken vooral mensen die niet bang zijn
om iets serieuzere onderwerpen aan te
pakken. Mensen die zich ergens in durven
vastbijten en niet meer lossen. Als u zo
iemand bent: wend uw steven naar Studen-
tenhuis De Brug en laat u zinken tot in onze

kelder. Wij zullen u eeuwig dankbaar zijn.
Wij zullen dit. We zullen dat. En als dat nog
niet voldoende is, zullen we ook deze. Laat u
niet afschrikken door ons imago van kritisch
zijn om kritisch te zijn. Dat is dikke zever.
Geloof me vrij. Wij zijn heel normale jonge
mensen die heel normale jonge mensen
zoals u hartstikke nodig hebben.

Als je vreesachtig bent om zomaar onze
redactie binnen te vallen: wees gerust, wij
vangen je wel op. Je wordt niet meteen voor
de leeuwen gesmeten. Wij zullen je helpen
bij je eerste stappen in de Schamperwereld.

Het enige wat we vragen, is een wil om te
schrijven en een pientere geest. Als je aan
die strenge eisen voldoet: kom gerust eens
naar onze kelder in Studentenhuis De Brug,
Sint-Pietersnieuwstraat 45. Je kan ook
mailen. Dat kan naar
david@schamper.rug.ac.be (David De
Wolf). Wij hopen snel van jou te horen.

Verlangende groetjes,
Tim Van der Mensbrugghe

PS: We hebben ook nog een cartoonist
nodig. ‘t Is maar dat u het weet.



8

De Gentse universiteit heeft de voorbije
decennia een sterke groei gekend. De laat-
ste jaren is het studentenaantal wat gesta-
biliseerd, maar vijftig jaar is de RUG in staat
geweest om steeds meer jongeren de kans
te geven hoger onderwijs te volgen. Nu zijn
ze er: vijfentwintigduizend universiteitsstu-
denten die moeten eten, slapen, les volgen,
onderzoek verrichten, uitgaan, zich verplaat-
sen, enzovoort. Verscheidene rectoren
hebben ernaar gestreefd om die intel-
lectuele massa te voeden en te huisvesten.
Na 1955 schoten de universiteitsgebouwen
als paddestoelen uit de grond. De Blandijn,
Home Boudewijn, Home Astrid, Home Fabi-
ola, Home Heymans, Resto De Brug, Resto
Overpoort, de Ledeganck, het HILO, de Uni-
versiteitsstraat, de Dunantlaan, de Sterre –
op vijftien jaar tijd stonden ze allemaal recht.
Het is bijna niet te geloven dat zoiets toen
mogelijk was als we bedenken dat vandaag al
moeilijk wordt gedaan over een resem
nieuwe fietsrekken. Toen heersten echter
de Golden Sixties en de Amerikanen stuur-
den hun spaarcenten met graagte naar
Europa opdat wij ons door oorlog vernielde
continent zouden kunnen heropbouwen.
Het was in deze naoorlogse periode dat de
universiteit voorgoed het uitzicht van de
stad heeft bepaald.

SSwweeeett  mmeemmoorriieess
Eén van de eerste nieuwe gebouwen was de
wetenschapstoren in de Ledeganckstraat.
Een majestueus maar gevaarlijk monument,
getekend door de verder onbekende archi-
tect J. Trenteseau en speciaal ontworpen en
gebouwd voor de kandidaatsstudenten van
de faculteit Wetenschappen. Een tiental jaar
geleden stelde men vast dat een toren bleek
niet geschikt was om er wetenschappelijke
experimenten in uit te voeren. Een ver-
strooide professor zou er gemakkelijk een
explosie kunnen veroorzaken met de dood
van enkele honderden studenten tot gevolg.
Met vijftig miljoen frank investeringen en
een compartimentering van de lokalen werd

dit probleem opgelost. Bij de inhuldiging
van deze Gentse Empire State Building in
1960 telde onze universiteit ongeveer zes-
duizend studenten. Vandaag is dit aantal
verviervoudigd. En samen met het stijgende
aantal studenten is het karakter van de wijk
mee veranderd.

”Toentertijd was alles nog zo anders …”,
mijmert een buurtbewoonster die al sinds
1967 in de Overpoortstraat woont. ”Er
waren hier drie groentenwinkels en er was
nog geen enkel café, of toch wel. Er was er
één, maar dat was eigenlijk een soort
hoerenkot. Het eerste echte studentencafé
dat hier gekomen is, was de ‘Ad Fundum’,
dat noemt nu de ‘Decadance’. Verder was
hier nog een makelaar, een apotheker – die
is er nog – en een kruidenier.”  In de jaren
zestig zijn de veranderingen begonnen. De
universiteit breidde zich snel uit, de studen-
ten stroomden toe en de jonge gezinnen die
zich een auto konden permitteren, verhuis-
den stilletjes naar de rand van de stad. Een
blijver vertelt: “Vandaag staan hier te veel
verkrottende woningen. Hier wonen weinig
gezinnen met kinderen, wel oude mensen of
gezinnen zonder kinderen. Het leven is uit
deze wijk weggetrokken. In de weekends of
in de vakanties loopt hier niet veel volk op

de straat. De studenten zijn naar huis en de
huizen staan leeg.”

UUiittggaaaann mmooeett
De Overpoortstraat was vroeger een
plezierige woonwijk. Met het voorbijgaan
van de jaren zijn de winkels en de woon-
huizen omgevormd tot cafés, pitabars,
nachtclubs of nachtwinkels en nu is de Over-
poortstraat een plezierige uitgaans-wijk. We
moeten daar niet melodramatisch doen. De
groei van de universiteit heeft een uitgaan-
scentrum gecreëerd en als het niet was
ontstaan in de Overpoort, dan zou het
elders zijn gegroeid. De wijk aan de andere
kant van de Heuvelpoort is echter een bij-
zondere kwestie. De Zwijnaardsesteenweg is
niet wat de Overpoort is, maar dreigt dit te
worden. Er zijn nog steeds originele winke-
liers, handelspanden, volkscafés en bewo-
ners en het zijn deze bewoners die nu
opkomen voor het behoud van het volkse
karakter van hun buurt. Zij hebben al vele
kameraden zien vertrekken, wiens huizen
nadien werden ingepalmd door huisjes-
melkers. Een buurtbewoner getuigt: “Een
vrouw uit deze wijk heeft ooit besloten om
naar de rand te gaan wonen. Ze zette haar
huis te koop en al gauw was er een geïnte-
resseerd echtpaar. De prijs schommelde
rond de drie miljoen. Toen de gesprekken
bijna rond waren, dook als uit het niets een
belegger op. Hij hoorde de prijs en bood
onmiddellijk één miljoen meer! Die vrouw
heeft haar huis uiteraard voor vier miljoen
verkocht aan deze belegger. Op die manier

BBeelleeggggeerrss ppaallmmeenn LLeeddeeggaanncckk iinn

HHoe een stad zich ontwikkelt, is een autonoom proces. Bewindslui
proberen de stadsontwikkeling te sturen, maar uiteindelijk hebben

bewoners het laatste woord. In de wijk ten zuiden van de Heuvelpoort
laten zij van zich horen en eisen dat hun wijk beschermd wordt tegen de
arrogantie van beleggers.

BBeewwoonneerrss wwiijjkkeenn nniieett



zijn er echter al te veel mooie gezinswonin-
gen in de klauwen van de beleggers
gevallen. Zij bouwen het huis al dan niet
legaal om tot enkele kamers of studio’s en
verhuren die aan studenten. In de Kraai-
straat worden vandaag nog vier huizen
bewoond door gezinnen. De rest zijn alle-
maal studenten. Daarom vragen wij dat er
opnieuw honderdvijftig woningen voorbe-
houden zouden worden voor gezinnen.”

De wijk rond het Muynckpark is tot op
heden gespaard gebleven van cafés. Er zijn
er enkele langs het water, maar verdere uit-
breiding is verboden. Het is het buurtcomité
dat ervoor gezorgd dat dit verbod werd uit-
gevaardigd. Is de wijk rond de Zwijnaardse-
steenweg daarom voorbestemd om zich te
ontwikkelen tot een studentengetto?

SSlleecchhttee kkllaanntteenn
De wijkbewoners rond de Zwijnaardsesteen-
weg zijn het alleszins beu om te blijven toe-

kijken hoe beleggers hun wijk opkopen en
omvormen tot studentenhuizen. De huizen
worden door hun eigenaar-beleggers niet op
dezelfde manier behandeld als door eige-
naar-bewoners. Het resultaat is dat steeds
meer huizen staan te verloederen. De verf
bladdert van de gevels, de binnenkant van
het huis wordt niet onderhouden, noodza-
kelijke vernieuwingen laten op zich wach-
ten. Uiteindelijk gaat het algemene karakter
van de buurt achteruit. De handelaars
merken de verandering op in het consump-
tiegedrag van hun cliënteel. Sommige
winkels hebben hun deuren al moeten
sluiten omdat studenten niet hetzelfde ver-
bruiken als gezinnen. Een winkel met
kinderkleding of een schoenverkoper ziet
zijn klantenbestand langzaam verdwijnen.

De bewoners van de wijk Heuvelpoort-Zuid
treden naar voren. Zij hebben een buurt-
comité opgericht en zijn van plan om een
overlegplatform te creëren waar zowel

buurtbewoners, studenten, stad, handelaars
en universiteit kunnen samenwerken aan
een leefbare omgeving. Niet enkel voor de
bewoners, niet enkel voor de studenten,
maar wel voor het samengaan van de ver-
schillende groepen die in de wijk vertoeven.
Er moet worden gezocht naar harmonie en
evenwicht. De studenten hebben hier hun
plaats en dragen bij tot een aangename
jeugdigheid, maar ook de bewoners moeten
hun plaats kunnen behouden. Zij zorgen
ervoor dat de wijk haar levendig stadskarak-
ter bewaart. De enigen die het moeten ont-
gelden, zijn de beleggers die louter op zoek
zijn naar snelle winsten, zonder zich te
bekommeren om de sfeer in de wijk.
Daarom studenten, kom op en steun deze
weerbare bewoners in hun eerbare strijd
voor het behoud van hun wijk!
foto: V. Janssens
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Tijdens het lopende academiejaar werden in
de faculteiten Rechten en Psychologie door
de studenten acties op touw gezet om te
protesteren tegen het examensysteem met
semesters (semex). Voorlopig werd de in-
voering van semex daar uitgesteld. In de Fa-
culteit Letteren en Wijsbegeerte heerst ook
nog steeds het jaarsysteem, maar voor hoe-
lang nog? De invoering van semex staat
gebeiteld in de stenen tafelen van de
toekomst. Decaan Devreker zei vorig jaar
in december: “De omschakeling naar het
semesterexamensysteem is onvermijdelijk.
Dus richten we een commissie op die de
overschakeling voorbereidt.”

NNeeeenn tteeggeenn sseemmeexx
Nochtans had een groot aantal opleidingen
zware kritiek geuit op semex. Minstens vier
opleidingen wensen niet over te schakelen,
zij wijzen op verschillende negatieve punten
(verhoging van de studiedruk, negatieve
invloed op het taalonderricht, bedreiging

voor buitenacademische activiteiten en het
ontstaan van een onwettelijke situatie).
Christine Everaert, assistente Hindi (Oos-
terse Talen en Culturen) vat de kritiek nog
eens samen: “In richtingen als Oosterse
starten de studenten vanaf nul, zij beginnen
immers met de studie van een voor hen
ongekende taal. Studeren van talen vergt
een andere studiemethode dan cultuur-
vakken die gemakkelijker in een semester-
systeem onder te brengen zijn. Met talen
moet men continu kunnen bezig zijn. In een
taal moet men groeien. In een semestersys-
teem wordt dit proces van ‘rijping’ op een
heel cruciaal moment, namelijk na drie
maanden, onderbroken.” Deze kritiek werd
al eens geuit door de opleiding Oost-
Europese talen en culturen. Everaert gaat
verder: “Collega’s die het systeem uit erva-
ring kennen, stellen dat de aanloopperiode
voor en de uitbolperiode na de examens
ondermeer door vermoeidheid van de stu-
denten in realiteit uitlopen, waardoor er

minder daadwerkelijke contacturen over-
blijven. Er moeten dus evenveel lessen
gegeven worden op kortere tijd. Bovendien
is er weinig marge om een uitgevallen les in
te halen. Tenslotte komt in tweede licentie
het tijdig inleveren van de scriptie nog meer
onder druk te staan.”

Op dit ogenblik lijkt deze kritiek echter te
laat te komen. In heel Europa zijn univer-
siteiten hun examensysteem aan het hervor-
men tot een semestersysteem. Ook aan de
RUG, waar de faculteiten de vrije keuze
hebben, zijn de meeste faculteiten al
omgeschakeld naar semex. Enkel Rechten,
Letteren en Wijsbegeerte, Psychologie en
Pol & Soc blijven halsstarrig vasthouden aan
het jaarsysteem en verkopen hun vel duur.
In de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
worden jaarlijks alle opleidingen geconsul-
teerd en op basis van hun ingeleverde
adviezen wordt bepaald of semex al dan niet
wordt ingevoerd. Dit academiejaar was het
een ‘njet’, maar werd tegelijkertijd een com-
missie opgericht die de omschakeling moet
voorbereiden. Als het volgend jaar weer een
‘njet’ is, wat dan?

SSeemmeexx ddooeett  BBllaannddiijjnnbbeerrgg sspplliijjtteenn

VVerscheidene, vooral taalkundige opleidingen van de Faculteit Letteren
en Wijsbegeerte blijven argwanend staan tegenover de invoering van

semesterexamens in hun faculteit. De kritiek wordt duidelijk verwoord,
maar de komst van semex lijkt onvermijdelijk, enkel een kwestie van
jaren.

TT VV dd VV

TTaaaallkkuunnddiiggeenn iinn ddee vveerrddrruukkkkiinngg

TT VV dd VV



Speciaal voor studenten die topsport en
studies trachten te combineren, dokterden
de universiteiten een tiental jaar geleden
een topsportersstatuut uit. Aanvankelijk
gezamelijk gestart als een collectieve
regeling door de VUB-KUL-RUG ging elke
universiteit in de loop van de jaren zijn eigen
weg uit.

VVoooorrwwaaaarrddeenn
Natuurlijk komt niet iedereen in aanmerking
voor dit speciale statuut. Lid zijn van een
zaalvoetbalploegje in zevende provinciale
telt niet en helaas wordt tooghangen ook
nog steeds niet aanvaard als Olympische dis-
cipline. Om als topsporter in aanmerking te
komen moet je aan een paar voorwaarden
voldoen. Niet alleen moet je erkend zijn
door het B.O.I.C. (Belgisch Olympisch
en Interfederaal Comité) of door
BLOSO, maar als je in ploegverband speelt,
moet je tot de eerste divisie behoren. Voor
individuele sporten moet je als sporter tot
de Belgische top behoren. Als je aan al deze
voorwaarden voldoet, kan je via de rector
een aanvraag doen voor het statuut. De
Commissie voor Studie en Topsport zorgt
na de erkenning dat de decaan van de facul-
teit op de hoogte wordt gesteld dat er een
topsporter onder zijn studenten verscholen
zit. Ook de voorzitter van de examencom-

missie wordt ingelicht en voorts heeft elke
faculteit een vertegenwoordiger die de
Commissie voor Studie en Topsport
adviseert tijdens de studies van de top-
sporter.

VVoooo rrddeelleenn
Niemand zou zich al die moeite getroosten
als er geen voordelen aan gekoppeld zijn.
Voor de jonge topsporters is een aantal
goede faciliteiten voorzien. Zij kunnen
bijvoorbeeld examens verplaatsen als deze
samenvallen met wedstrijden of een trai-
ning, ze kunnen overmacht inroepen en
eventueel zelfs examens vòòr de opening
van de examenperiodes afleggen. Tijdens
het academiejaar kan een speciale toelating
verleend worden om op belangrijke practica
afwezig te zijn of om practica te verleggen en
kan een speciaal voor topsporters bevoegde
professor in de faculteit studiebegeleiding
verzekeren. Enige vereiste is hier wel dat de
student-topsporter de problemen met
vakken of examens enige tijd op voorhand
aankondigt: de professoren en assistenten
voor een voldongen feit stellen is ten stellig-
ste af te raden en zorgt alleen maar voor
moeilijkheden.

Natuurlijk mogen de topsporters ook gratis
gebruik maken van het GUSB, kunnen ze

sportfysiologische begelei-
ding en trainingsadvies krij-
gen, is sporttechnisch advies
mogelijk via het GUSB en
kunnen ze bovendien steeds
sportmedisch begeleid wor-
den door het Centrum voor
S p o r t g e n e e s k u n d e .
Momenteel wordt het statuut
wel herzien, waardoor som-
migen uit de boot zouden
kunnen vallen, maar toch is
de tevredenheid groot over
het bestaan van het statuut.

Wie het statuut van topsporter krijgt, wordt
ook gevraagd om in ruil de kleuren van de
universiteit te verdedigen. Helaas blijkt het
hier wat mis te gaan; al te vaak blijken stu-
denten dan plots last te hebben van
blessures.

DDee ttooppssppoorrtteerrss zzeellff
Een topsporter herkennen is niet zo een-
voudig. De meesten van ons zullen niet
direct beseffen dat één van onze buren in
het auditorium een bijzonder interessante
nevenactiviteit uitoefent die zich voor een
keertje nu eens niet in de Overpoort
situeert. Schamper had het geluk om een
speciale vergadering voor topsporters te
mogen bijwonen en nam natuurlijk de gele-
genheid te baat om te peilen wat top-
sporters zelf vinden van de combinatie top-
sport en studies. Resultaat: diverse menin-
gen, allerhande disciplines, diverse
studierichtingen en hier en daar een interes-
sante anekdote.

We spraken met Bruno Degeest, lid van
VTK, topsporter Atletiek 800 meter en stu-
dent burgerlijk ingenieur. “Mijn studies
vallen net nog te combineren met de sport.
Toch moet ik per semester minstens één
examen laten verzetten voor mijn training
en voor de competitie zelf”. Het hoogtepunt
van het atletiekseizoen ligt in juni. Bruno
sport momenteel op Belgisch niveau, maar
heeft ambities om ook op Europees niveau
hoog te scoren. “Toch komt studeren voor
mij op de eerste plaats,” aldus Bruno. Vorig
jaar heeft hij nog enkele uren deelgenomen
aan de bekende twaalfurenloop: “Het was
heel leuk, maar ik ben erna een maand
buiten strijd geweest! De twaalfurenloop
heeft mijn spieren te veel belast. Daardoor
heb ik een belangrijke selectiecross niet
kunnen lopen. Mijn trainer was het
trouwens afgestapt omdat ik mezelf zo had
geblesseerd. Daarom deed ik dit jaar niet
meer mee: ik wou geen risico’s lopen.”

Niet alleen het atletiekseizoen kent zijn
hoogtepunt tijdens de examens, ook de zeil-
sport heeft dan zijn belangrijkste wedstrij-
den. Floris Mortelmans, student
Lichamelijke Opvoeding en de enige top-
sporter/zeiler aan onze Alma Mater, kiest in
dat geval resoluut voor zijn studies. “Een
wedstrijd duurt één week tot veertien dagen

SSppoorrtteenn eenn ssttuuddeerreenn??
HHet leven van een Belgische topatleet is niet altijd even eenvoudig.

Blessures die op de loer liggen, sponsors die lastig kunnen doen en
bovendien is het bijzonder moeilijk om professional te zijn. De meeste
topatleten in België zijn amateurs en blijven dit gedurende hun hele sport-
carrière. Een goede beroepskeuze is dan ook belangrijk voor een sporter,
en tenzij je naam Jean-Marie Pfaff is en je voor de rest van je leven gespon-
sorde hemdjes wil dragen, is studeren nog altijd de beste optie om dat te
bereiken.

10
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en dat in juni, het is in zo’n geval bijna
onmogelijk voor mij om deel te nemen.”
Eva Debock, ropeskipper en rechtenstu-
dente maakt  dan weer handig gebruik van
de faciliteiten: “Wij moeten iedere dag een
strikt trainingsschema aanhouden, ook tij-
dens de examens. Gelukkig zijn dan de
faciliteiten voorzien om een examen te ver-
leggen, dat maakt het iets makkelijker.”

CCoo nncclluussiiee
Topsport en studeren valt te combineren,

maar is niet altijd even gemakkelijk. Meestal
moet je keuzes maken en zoeken naar een
stevig compromis tussen sport, team en
studies. Het merendeel van de topsporters
is terug te vinden bij de Lichamelijke
Opvoeding, toch komen andere
studierichtingen ook wel aan bod. De facul-
teit Letteren en Wijsbegeerte heeft verhou-
dingsgewijs het minst aantal topsporters. De
eindbeslissing of examens kunnen verzet
worden, ligt nog altijd bij de faculteit zelf en
meestal wordt het aan de professor in kwes-

tie overgelaten. Als de student geluk heeft, is
het een sportieve en begripvolle prof.

Meer informatie over topsport: Sportsecre-
tariaat GUSB, Watersportlaan 3, Gent (tel:
09/264.63.14) of Prof. M .Lenoir, HILO,
Watersportlaan 2, Gent (tel: 09/264.63.28)

Column hier, column daar
Stelletje vegetariërs
Wie, wat, hoe, waarom en waar?
Maar met wie?
En beehaa met vullingen?
Sinterklaas met een apenstaartje?
Bedotte komkommers?
Van hopsa, faldera en tatata
Van mooi stervende meisjes en van draken
Van columns krijg ik het schijt
Of verdwijnt mijn appetijt
En wil ik het schrijven net als nu staken
Mooi niet
Die kolom moet gevuld
Maar ik weet niet waarmee
Het mag niet te vrolijk zijn
Maar zeker niet te depri
Wat ik dacht dan van
Kwestie van consequentie
Een kolom over
De hemelse liefde?
Oh, lieve schat, ‘k ‘ou van jou?
Niet nu, jong
Mijn hoofd staat er niet naar
I’ve got a war to win
And a life to lose
There’s too many fires burning
But not enough trees
En de wind blijft maar waaien
Liefde is voor wie geen tv
Maar wel een groot bed heeft
Geef mij dan toch maar een televisie
Met veel knopjes om aan te prutsen
En vooral dat ene knopje
Om dat ding uit te zetten
Hmmm, zicht op zee
Een woekerende horizon
Onder de tepel van de lucht
Een rood licht om door te rijden

Een kolom
Een stomme titel

Van der Mensbrugghe

KvA

advertentie
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Professor Urbain Vermeulen

SCHAMPER: U bent van opleiding histori-
cus. Wat bracht u ertoe u te specialiseren in
de islam?
Vermeulen: “Als student volgde ik de oplei-
ding Westerse geschiedenis, met als spe-
cialiteit de negentiende en de twintigste
eeuw.  Maar ik wou me al van het begin in
het Oosten verdiepen. Daarom heb ik na
mijn geschiedenisopleiding nog een licentie
Arabistiek en Islamkunde behaald. Later ben
ik gedoctoreerd in de geschiedenis over de
houding van de Belgische burgerij tegen-
over het opkomend socialisme, en over de
hele problematiek van de secularisatie van
de samenleving. Dat heeft mij enorm veel
bijgebracht, wat methodologie en inzichten
betreft, om de problematiek van de negen-
tiende en twintigste-eeuwse islamwereld te
benaderen.” 
”Na enkele jaren werkervaring werd ik lector
islamkunde aan de universiteit van Leuven.
Later werd ik ook lector aan de universiteit
in Gent. Ik had die functie tot 1974. In 1991
werd ik benoemd tot buitengewoon

hoogleraar. Ik heb me verder ontwikkeld als
Arabist op twee domeinen: ten eerste de
middeleeuwse geschiedenis van het Mid-
den-Oosten, ten tweede de cultuur-his-
torische benadering van de middeleeuwse
Arabische volksliteratuur.”

DD ee  ii ss ll aa mm ww ee rr ee ll dd  vv ee rr ss uu ss
EEuu rr oo pp aa
”Ik ben er altijd van overtuigd geweest dat
men maar een serieuze duiding kan geven
van de islamwereld in de negentiende en
twintigste eeuw als men die bekijkt in his-
torisch perspectief. In de negentiende en
twintigste eeuw is de islamwereld via het
kolonialisme en het imperialisme zwaar
geconfronteerd geweest met verworven-
heden van Europa zoals vernieuwing in het
recht, het positivisme, de wetenschappelijke
vooruitgang enzovoort. Vanaf de late mid-
deleeuwen heeft de Arabische wereld weinig
activiteit meer aan de dag gelegd, ze is altijd
maar weergekeerd  naar de vroegere cul-
tuur. Plots stond die islamitische wereld
voor een - vooral culturele - dominantie van
de westerse wereld.”

”De islamwereld heeft minder breuken
gehad dan de westerse, waar je de Refor-
matie en de Verlichting hebt. Ik zeg niet dat
er niet zoiets is als een Voltaire in de
islamwereld, maar hij komt toch niet aan de
oppervlakte. Zelfs noties als nationalisme
zijn zaken die uit het Westen komen. Pro-
blemen als de relatie tussen moskee en
staat, de rechtsgelijkheid, het statuut van de
vrouw, de onafhankelijkheid van het civiel
gouvernement tegenover de religieuze
instellingen, dat zijn zaken die wij in de
negentiende eeuw ook meegemaakt
hebben. Mijn opleiding hedendaagse
geschiedenis is voor mij dus een uitzonder-
lijk waardevol instrument voor de evaluatie
van wat zich nu in de islamwereld voordoet.” 

SCHAMPER: U benadrukt het belang van

secularisatie en de scheiding tussen Kerk en
Staat in Europa. In de islamwereld gaat het
religieuze echter vaak samen met het niet-
religieuze. Is het niet veeleer regel dan uit-
zondering dat godsdienst of ideologie
gebruikt worden door wereldlijke leiders?
Vermeulen: “Ik zou de vraag anders stellen.
Vanaf de middeleeuwen zijn er in Europa
twee grote machtscentra geweest, twee
totaal van elkaar verschillende instellingen.
De Wereld en de Kerk hebben elk een afzon-
derlijk machtssysteem  met een eigen wet-
geving ontwikkeld. Burgerlijke reglementen
hebben zich buiten de sfeer  van de gods-
dienst  ontwikkeld. Abortus is bijvoorbeeld
verboden door de katholieke kerk, maar de
Belgische wet waarborgt iedereen, dus ook
de katholieken, de mogelijkheid een abortus
te verrichten. Ik zie het in de islamwereld
anders. Daar is het tot op de dag van van-
daag onmogelijk om een wet die op één of
ander punt indruist tegen de geest of de let-
ter van de sharia (nvdr: religieuze en
maatschappelijke wetgeving die onder
meer aan de koran is ontleend), door een
parlement te laten stemmen en van toepas-
sing te laten verklaren.” 

OOnn ggeelloovviigg
”Binnen de islam komt de ongelovige of de
niet-monotheïst ofwel tot inkeer, ofwel
wordt hij ter dood gebracht. Dat wordt niet
meer overal zo sterk toegepast, maar men
geeft toch nog een gevangenisstraf.  De
Koran wordt beschouwd als het eeuwig
woord van God. Daar kan niet aan getornd
worden. Wat moet er gebeuren met over-
speligen en dieven? God heeft dat in
eeuwigheid bepaald. Dat is een groot pro-
bleem voor de islam. Onlangs las ik een
artikel waarin een islamitische
schooldirecteur zei dat de zwaarste zonde
begaan wordt door de ongelovige die het
bestaan van God ontkent. Hij voegde eraan
toe dat hij een hoogleraar kende die die the-
orie aanhangt, en dat zo iemand volgens zijn
geloof in het hellevuur komt.”

SCHAMPER: Denkt u dat men in de islam-
wereld zou kunnen evolueren naar een sit-
uatie zoals we die in het Westen kennen?
Zal het bijvoorbeeld overal mogelijk wor-
den om publiek te zeggen dat men

UUrbain Vermeulen, professor Arabistiek aan de Gentse en Leuvense Uni-
versiteit, is vandaag vooral bekend vanwege enkele beruchte uit-

spraken over moslims tijdens een lezing in Leopoldsburg.  Een terecht-
wijzing was het gevolg, maar later werd die in beroep vernietigd. Over het
incident  spreekt de professor niet, over de islam en hoe hij haar evolutie
ziet des te meer.

”Men zal mij nooit kunnen beschuldigen van enige onverdraagzaamheid”
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bain Vermeulen
ongelovig is?
Vermeulen: “In de jaren twintig en dertig
waren de Fransen en de Britten in Noord-
Afrika en het Midden-Oosten op weg om
een zeker modernisme ingang te laten vin-
den. Dat evolueerde naar mijn gevoel goed.
Maar plots is die beweging stilgevallen. Er
was onder andere een zekere af-
standelijkheid, om niet te zeggen afkeer
tegenover het Westen. Dat Westen stond
aan de spits van de cultuur en de bescha-
ving, terwijl de islam eigenlijk in de kou was
blijven staan gedurende honderden jaren.”

”Men besloot terug te keren naar de oude
waarden en levenswijzen van de islam. De
redenering was: als we weer goede moslims
worden, zullen de islam en de islamwereld
opnieuw hun gerechtigde plaats in de
wereld innemen. Conservatieve en op
bepaalde punten reactionaire religieuze lei-
ders zijn er met hun charisma en dema-
gogische kwaliteiten in geslaagd om de niet-
opgeleide bevolking in de hand te nemen.
Naar mijn gevoel is het globaal gezien een
reactionaire, conservatieve islam die nu aan
het winnen is. Deze islam geeft de nicht
gebildeten een veilige haven van zekerheid.
Er is natuurlijk de uitzondering Turkije. Daar
wordt de islam-wet niet meer toegepast,
maar het islamitisch traditioneel substraat is
er, zeker buiten de grote steden, nog zeer
levendig.”

DDéé iiss llaamm
SCHAMPER: U heeft het steeds over dé islam,
over een conservatieve kern waarnaar
men voortdurend teruggaat. Is dé islam
geen categorie waaronder vele tegenstellin-

gen en splitsingen te vinden zijn? Het soe-
fisme bijvoorbeeld (een meer ascetische en
op extase gerichte richting in de islam -
nvdr) is toch iets helemaal anders?
Vermeulen: “We moeten twee stellingen
hanteren die allebei een werkelijkheid
inhouden. Ten eerste bestaat dé islam niet,
er zijn evenveel islams als er moslims zijn.
Zelfs bekeerde moslims hebben die stelling
van mij overgenomen. Bepaalde
voorschriften die niet essentieel zijn kunnen
immers op verschillende manieren geïnter-
preteerd worden. Maar aan andere zaken,
zoals het unilaterale recht dat de man heeft
om zijn vrouw te verstoten, kan je niet
onderuit. Als ik het heb over dé islam, is dat

het geheel aan voorschriften dat niet in
vraag gesteld kan worden, de onverander-
lijke waarheden.” 
”Wat het soefisme betreft, dat heeft zich al-
tijd aan de rand van de ketterij bevonden. In
landen als Pakistan en Iran zien we een
strijd om de zieltjes tussen de mystieken en
de officiële leden van het religieuze estab-
lishment. Men mag het soefisme niet over-
drijven in de islam, wat sommigen wel doen.
In Saoedi-Arabië bijvoorbeeld is het soe-
fisme taboe.”

SCHAMPER: U beschouwt de islam dus als
een kern van conservatieve ideeën die aan-
wezig blijft.
Vermeulen: “Nee, zo mag je het niet
stellen. In de islam zijn er een aantal grote

stromingen. In de eerste plaats heb je het
traditionalisme. Daar gaat het over de man
die zijn geloof beleeft zonder er zich grote
vragen over te stellen. Ten tweede hebben
we de modernisten. Zij willen dat de macht
van het religieuze establishment vermindert
binnen een ruim geïnterpreteerde islam.
Ten slotte zijn er de secularisten, die voor de
civil society en een scheiding tussen moskee
en staat zijn. Hun aandeel in de islamwereld
is klein, en hun politieke macht is nihil.“

SCHAMPER: Beschouwt u de fundamenta-
listen dan als een essentieel deel van de
islam vandaag?
Vermeulen: “Fundamentalisten zijn
moslims die een strikte interpretatie van de
wet in de dagdagelijkse politiek willen en
hun visie van de islam willen opleggen. Zij
spelen in op de grieven van de midden-
stand, half-intellectuelen en andere malcon-
tenten. Zij leunen op een aantal teksten en
op bepaalde gezaghebbende geleerden, die
absoluut niet aangevallen kunnen worden.”

SCHAMPER: Is islam niet te verenigen met
modernisme?
Vermeulen: “Jawel, maar grote segmenten
van de ungebildete moslims zijn daar nog
niet rijp voor. De traditionalistische islam
helpt een groot deel van de bevolking om
een menswaardig leven te leiden, en hun
identiteit en hun zelfrespect niet te ver-
liezen.”

SCHAMPER: We willen het nog even hebben
over het incident waarbij u vorig jaar
betrokken was. 
Vermeulen: “Nee, daar spreek ik niet over.
Ik heb in beroep op alle punten gelijk gekre-
gen en daar ben ik heel blij om. Ik wil wel
zeggen dat ik iedereen zijn plaats op de
wereld gun. Men zal mij nooit kunnen
beschuldigen van enige onverdraag-
zaamheid, ook niet tegenover moslims. Ik
ben niet enkel kritisch tegenover de islam,
maar ook tegenover het christendom en
tegenover het democratisch stelsel waarin
wij leven. Ik ben doordrongen van de his-
torische kritiek.” 

foto’s: W.Woussens

digen van enige onverdraagzaamheid”

”Ik ben doordrongen van de
historische kritiek”

EVR en JB
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Waarom protesteren de studenten van de
VUB, en sinds kort ook enkele van de RUG, nu
tegen een hervorming die ondertekend is in
1999 en waarover al op verschillende niveau’s
druk besprekingen worden gevoerd? De Brus-
selse actievoerders vinden dat de Bologna-
verklaring louter ingegeven wordt door
economische doelstellingen, waardoor het
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
allemaal in functie van het geld zullen
gebeuren. Ze vrezen dat daardoor de univer-
sitaire verscheidenheid zal vervlakken, en dat
door onderlinge concurrentie er helemaal
geen betere samenwerking zal ontstaan. Ook
het ontbreken van garanties voor de demo-
cratische toegang tot de universiteiten stemt
hen ongerust. Tenslotte vrezen ze ervoor dat
de doorstroom van bachelor naar master niet
meer gegarandeerd zal zijn na de hervormin-
gen.

De kritiek van de Brusselse studenten heeft
weerklank gevonden, ook bij onze Waalse col-
lega’s van de ULB en de FEF(Fédération des
étudiants Francophones). Zij organiseerden
onder de noemer Nationaal Comité ter
bevrijding van het Bologna juk een nationale
actie op 7 maart aan het Berlaymontgebouw.

BBeeeettjjee llaaaatt
Terwijl bij sommige studenten pas nu hun
frank gevallen is, hebben alle universiteiten al
een discussietekst moeten opstellen met hun
mening over de verklaring. Het was immers
de bedoeling dat de VLIR (Vlaamse Interuni-
versitaire Raad) op basis van deze teksten een
advies zou uitbrengen aan de minister van
onderwijs. Wat ook gebeurd is, een week voor
de Brusselse studenten hun acties begonnen.
Vrij pijnlijk als je wil protesteren, maar dat
blijkbaar vergeten bent toen op universitair
niveau gediscussieerd moest worden.

Ondertussen blijft de VLIR lustig verder ver-
gaderen over Bologna. Samen met de hoge-

scholen zijn de universiteiten vragende partij
om zo snel mogelijk een decretaal kader in te
voeren om de verklaring te kunnen
toepassen. In andere landen is men daar al
mee bezig, en de Vlaamse onderwijswereld
vreest dat er een achterstand zou kunnen
optreden. Het mag duidelijk zijn dat de con-
currentie om het systeem zo snel mogelijk in
te voeren groot is, de spits afbijten zou een
fantastische publiciteit zijn. Ondertussen zijn
er wel al moeilijkheden gerezen met de
hogescholen. Eerder kon u al lezen dat de uni-
versiteiten pleiten voor een verschillende titu-
latuur voor universitaire bachelors of masters
en zij die afstuderen aan de hogescholen.
Njet, zeggen nu de hogescholen, die een
absolute gelijkheid willen

Ook op andere punten staan de hogescholen
op hun strepen. Ze willen dat hun bachelors
automatisch mogen beginnen aan een univer-
sitaire opleiding. En daar is helemaal geen
sprake van in de documenten van de univer-
siteiten. Een overstap zou volgens hen
moeten gebeuren op basis van brugprogram-
ma’s of overgangsmodules.

ZZaacchhttjjeess oonnttwwaakkeenn
De universiteiten en hogescholen haasten
zich de Bologna-verklaring in te voeren. De
VLIR stelt het academiejaar 2003-2004 voorop.
Schamper belde eens naar het Vlaams minis-
terie, met de vraag of er al werk is gemaakt van
een decretaal kader. Nee, daar zijn we niet
nog aan begonnen, werd er gezucht. Waarom
dan wel, wou Schamper weten. Omdat de
minister van onderwijs, Marleen Vander-
poorten, nog niets van zich had laten horen,
was het eenvoudige antwoord. Maar op haar
kabinet zou men meer weten. Tot je dat
opbelt: er was al aan gewerkt meneer, maar de
CAO-onderhandelingen hebben de laatste tijd
de meeste aandacht opgeëist. Concrete ter-
mijn die naar voor wordt geschoven voor een
decreet is de maand september. Ondertussen

blijven alle discussies en voorstellen in het
hoger onderwijs in het wettenloze ijle zweven.

Dat blijkt als je eens rondbelt naar de verschil-
lende faculteiten. Die hebben al basisstand-
punten geformuleerd over hun visie op de
omschakeling naar de bachelor-masterstruc-
tuur. De overgrote meerderheid legt de klem-
toon op de doorstroom van bachelor naar
master. Sommige faculteiten schuiven op een
voorzichtige manier al enkele concretere
standpunten naar voren. Zo wil de Faculteit
Economie een verschillende titulatuur voor
hogeschoolstudenten die een economisch
gerichte opleiding vormen. In een concurren-
tiëel opleidingstype als de economie speelt
het kwaliteitslabel een grote rol, en dat zou
wegvallen bij een gelijkschakeling van de
titels. Maar ook dat zijn nog maar ideeën. In
de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte zijn er in
de verschillende opleidingen denktanks
opgestart om te brainstormen over de
Bologna-verklaring. Maar het lijkt erop dat alle
geledingen van de universiteit, van centraal
over facultair tot opleidingsniveau wachten op
de politieke structuren om concreet aan de
slag te gaan.

PPoolliittiieekk
De minister lijkt dan weer zo lang mogelijk te
willen wachten. Er komen nog conferenties in
Santander en Praag waarop de Bologna-ver-
klaring waarschijnlijk verder zal worden
uitgediept. De nuanceringen zullen zeer
belangrijk zijn, want het lijkt erop dat de uni-
versiteiten en hogescholen hebben kunnen
gebruikmaken van de vaagheid van de ver-
klaring om zoveel mogelijk troeven van het
Vlaamse hoger onderwijs te implementeren in
een Europees onderwijssysteem. Denk maar
aan de doorstroom van kandidaat naar licenti-
aat of de hoge participatiegraad, die de RUG
beklemtoont als blijvende verworvenheden
van ons onderwijssysteem. De conferenties
zullen uitmaken of de Vlaamse situatie, die
eerder een uitzondering is op de Europese
regel, houdbaar zal blijven. Waakzaamheid is
geboden.

Tom De Paepe 

BBoollooggnnaa sscchhuuddtt  eellkkaaaarr 
ddoooorr oopplleeiiddiinnggeenn

SSttuuddeenntteenn pprrootteesstteerreenn
EEnkele weken geleden was er grote opschudding aan de VUB (Vrije Uni-

versiteit Brussel). Studenten bezetten er het rectoraat uit protest tegen
de Bologna-verklaring. Ondertussen hebben de hoofdstedelingen versterk-
ing gekregen van enkele Gentse studenten. En wat gebeurt er terwijl de
studenten luidkeels protesteren? De verschillende opleidingen wachten op
een wettelijk kader om te kunnen beginnen timmeren aan de opleidingen.
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Biowetenschappers hebben het vaak niet
makkelijk. Hard werk, veel concurrentie, en
een publiek dat op zijn zachtst gezegd wat
achterdochtig is tegenover ‘wat ze daar alle-
maal uitspoken’. Inlichten is dus de bood-
schap, vindt men bij het Vlaams Interuniver-
sitair Instituut voor Biotechnologie (VIB).
Vroeger deden ze dit met folders en voor-
drachten, dit jaar is het tijd voor schaalver-
groting. Met ‘Eet es genetisch’ willen ze
geen promotiestunt opvoeren, maar de
bezoeker zoveel mogelijk wetenschappelijk
onderbouwde en objectieve informatie over
biotechologie in landbouw en voeding aan-
reiken. Dat betekent meteen dat ook de
nadelen niet uit de weg worden gegaan.

Vanuit hun werk als onderzoeker zijn de
mensen van het VIB ideaal geplaatst om de
bezoeker informatie uit eerste hand te
geven. De tentoonstelling draait dan ook
vooral om feiten, soms zelfs heel recente. De
organisatoren hebben duidelijk moeite
gedaan om de overvloedige informatie
gevarieerd te presenteren. Er zijn veel tekst-
borden, maar die worden een stuk
aantrekkelijker door de vaak pittige cartoons
die erbij horen. Onder andere een aardap-
pelsuppo, een tomaat die zo lang vers blijft
dat ze kan wedijveren met de trommelende
‘duracelkonijntjes’, en zelfs twee co-
pulerende maïskolven kruisten (!) ons pad.
Op verschillende plaatsen kan je je kennis
testen door kwisjes op een touchscreen op
te lossen. En als je moegekwist en -gelezen
bent, kan je altijd nog één van de door-
lopend vertoonde filmpjes gaan bekijken.

BBiioollooggiieelleess
Adenine, Thymine, Guanine en Cytosine:
met deze vier ‘letters’ van het DNA start de
tentoonstelling. Vermomd als kleurige
bollen leiden ze ons naar een tijdtunnel waar
kort de geschiedenis van de landbouw
wordt geschetst. In een bol in de wand
liggen enkele maïszaadjes en zaadjes van zijn

voorouder teosint naast elkaar verschillend
te wezen. Het tafereel illustreert treffend
hoe eeuwenlange selectie door boeren tot
grote veranderingen bij een plant kan lei-
den. Op het einde van de tijdlijn duiken de
genetisch gemodificeerde gewassen op: om
in de volgende ruimte te komen moet je
dwars door een blik genetisch gemodi-
ficeerde Sainsbury tomatenpuree. Na een
deel over de verschillende moderne land-
bouwmethoden belanden we in het

kerngedeelte van de tentoonstelling. “Een
mooie biologieles,” zo werd het door Jan
Turf van Greenpeace omschreven. Hier
wordt uit de doeken gedaan wat DNA en
genen nu eigenlijk zijn en wat ze doen voor
het organisme. Als je de teksten gelezen
hebt, is het de moeite de twee filmpjes eens
te bekijken. Het Franstalige (ondertitelde)
filmpje is ronduit charmant, het andere
spectaculair. En daarna worden we, tussen
serres met genetisch gemodificeerd kool-
zaad en maïs, eindelijk ingewijd in de
geheimen van de gentransfer. We zijn klaar
om milieurisico’s, toepassingen in ontwik-
kelingslanden, voedselveiligheid, en klonen
van dieren te beoordelen.

VViissiieess eenn mmeenniinnggeenn
Op het einde van de tocht door biotechland,
beland je in een grote open ruimte waar je
nog wat kunt napraten. Hier is ook plaats

gemaakt voor de verschillende meningen
over biotechnologie, zij het dat de presen-
tatie misschien niet altijd even geslaagd is.
Zo vindt Agalev-parlementslid Dirk Hole-
mans toch, die op 24 februari aan de Stan-
daard zei: “Tegen tachtig procent van wat ze
brengen, kun je niet tegen zijn, maar via ver-
borgen verleiders trekken ze de verhouding
tussen voor- en nadelen scheef.” Als dat al
het geval is, dan zijn hun verleiders wel heel
goed verborgen, want veel heb ik er niet van
gemerkt. Inderdaad, de telefoontoestellen
waar je naar de mening van organisaties als
Greenpeace, Oxfam en Test Aankoop kan
luisteren, staan te stil afgesteld. Maar het
toestel waar de Gentse emeritus Marc Van
Montagu zijn optimistische visie over
biotech in ontwikkelingslanden toelicht, lijdt
aan precies hetzelfde euvel. Als het volume
is aangepast, zullen de korte monologen een
waardige afsluiter vormen.

Wie de tentoonstelling echt grondig wil
bezoeken heeft al gauw een drietal uur
nodig. Het minigidsje dat je aan de kassa
krijgt, bevat echter een handige
afscheurstrook waarmee je een tweede tick-
et kan krijgen om (enkel) in het weekend
nog eens binnen te springen. Dan kun je je
misschien meteen even wagen aan een
experimentje in het labo. Wie wil kan hier
onder begeleiding zelfstandig DNA extra-
heren of andere eenvoudige proefjes doen.
Wie niet wil kan één van de proefjes ook
thuis doen: koop op de terugweg alvast een
kiwi, zet wat alcohol koud en wacht op ons
recept in de volgende Schamper.

Eet es Genetisch. Interactieve tentoon-
stelling over biotechnologie in landbouw
en voeding. Nog tot 3 juni 2001 van 9 tot 17
uur in de St.-Pietersabdij op het St.-Pieter-
splein te Gent. Maandag sluitingsdag. Toe-
gang voor studenten 80 fr. Labosessies (voor
individuele bezoekers enkel op zaterdag)
mogelijk na reservatie. Info op 09-
244.66.11. of www.vib.be

EEeett  eess ggeenneettiisscchh
BBiiootteecchh tteennttoooonnggeesstteelldd

ZZijn blauwe spruiten science fiction of nabije toekomst? Het antwoord
op deze zijnsvraag vind je ongetwijfeld in de Sint-Pietersabdij. Daar

kun je nog tot 3 juni 2001 de tentoontoonstelling ‘Eet es genetisch’
bezoeken. Al nippend van een genetisch gemodificeerd sojadrankje ging
Schamper voor u een kijkje nemen.

David  De Wolf 
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Richard Dams is hoofd van de vakgroep voor
Analytische Scheikunde. We troffen hem aan
in het Instituut voor Nucleaire Wetenschap-
pen in de Proeftuinstraat. De stilte was
opvallend: Thetis (zo heet de reactor, naar
een mythologische zeenimf) liet niets van
zich horen. Ze wordt dan ook vaak het zwij-
gen opgelegd. Slechts twee keer per week is
de reactor actief gedurende zeven uur.

De reactor bestaat uit een hart van Uranium-
235. Als deze Uraniumkernen neutronen
absorberen, splijt de kern en worden er neu-
tronen geproduceerd. Bij deze fissie komt er
heel wat warmte vrij. De zeven meter hoge
waterkolom dient als koelmiddel, en als
bescherming tegen de straling. Rond het
hart zijn grafietplaten geplaatst waarin
openingen voorzien zijn voor de monsters
van het te testen of te bestralen materiaal.

SCHAMPER: De reactor is al die jaren
belangrijk geweest in het analytisch onder-
zoek, waarom wordt hij dan nu afgebro-
ken? Kan hij vervangen worden door
nieuwere technieken?
Richard Dams: “De kernreactor functio-
neert hier sinds 1967, weinig toestellen gaan
zesendertig jaar mee. Voor kernreactoren
rekent men op dertig tot veertig jaar dienst.
Dit is de enige nucleaire reactor in België die

ter beschikking staat van alle universiteiten.
Hij werd ter beschikking gesteld door het
toenmalig IIKW (Interuniversitair Instituut
voor Kernwetenschappen - nvdr). Al die
jaren heeft hij zijn diensten bewezen, nu is
de interesse ervoor verminderd. Vooral voor
onze vakgroep, de Vakgroep voor analyti-
sche scheikunde is het belang ervan voor
het onderzoek afgenomen. Ook de andere
universiteiten zijn beginnen afhaken. De
reactor was een uniek instrument voor de
zogenaamde sporen-analyse (delen per
miljoen en delen per miljard - nvdr) in
allerlei monsters. Maar we beschikken nu
over andere analyse-technieken, bijvoor-
beeld de inductief gekoppeld plasma mas-
saspectrometrie (ICPMS). Deze methode
laat toe simultaan vijftien tot vijfentwintig
metalen in heel kleine hoeveelheden te
bepalen. Via geïnduceerde radioactiviteit
kan de concentratie van bepaalde ele-
menten heel nauwkeurig worden bepaald.
We gebruikten de reactor ook voor de pro-
ductie van radioïsotopen voor analytisch
onderzoek en voor het op punt stellen van
analysetechnieken. Tegenwoordig kan je je
de langerlevende radioisotopen aanschaf-
fen. We hadden wel het grote voordeel dat
we radioïsotopen konden maken met een
zeer korte halveringstijd. Een andere reden
voor de stillegging is het afnemend aantal

doctoraatstudenten die kiezen voor het
nucleaire analytische onderzoek ten
voordele van andere technieken.”
”Bovendien is het kostelijk een kernreactor
te onderhouden. De controle ervan gebeurt
maandelijks door een erkend controleor-
gaan, en dit kost ons 440.000 frank per jaar.
Daarbij komt het onderhoud van de instal-
latie. Het hart van de reactor moet om de
drie à vier jaar worden bijgeladen. Tegen het
einde van 2004 zou dit weer moeten
gebeuren. Dit is misschien wel de hoof-
dreden waarom de reactor zal worden stil-
gelegd tegen het einde van 2003.”

”De practica Radiochemie in de eerste licen-
tie Biotechnologie en Biochemie zullen nog
steeds kunnen doorgaan maar we zullen ze
lichtjes moeten wijzigen, omdat de
kortlevende radioisotopen die hier werden
geproduceerd niet meer kunnen worden
gebruikt. We beschikken wel over een
cyclotron (deeltjesversneller - nvdr)
waarmee we iets analoogs kunnen maken.”

SCHAMPER: Waarom werd er een kernre-
actor in Gent gebouwd?
Dams: “Ten eerste maakte het nucleair
onderzoek opgang in die tijd. Gent was en is
nog altijd het centrum van het nucleair
onderzoek. De Nucleaire Fysica beschikt
bijvoorbeeld over twee lineaire accellera-
toren. Bij ons was het nucleaire een hulp-
middel om aan analytisch onderzoek te
doen. Ergens wordt er een keuze gemaakt
waar men een bepaald onderzoek vestigt.
Voor wat het nucleair wetenschappelijk
onderzoek betreft, werd dat Gent”

SCHAMPER: Hoe zal de afbraak juist
gebeuren?
Dams: “Dat is natuurlijk niet zo eenvoudig.
Voor men eraan begint, wordt een volledig
uitgewerkt ontmantelingsplan opgesteld.
Dit gebeurt door een gespecialiseerde
studiegroep,  het SCK (Studiecentrum voor
Kernenergie - nvdr) in Mol. Het departe-
ment ‘Site Restoration’ zorgt voor het weer
in normale toestand brengen van de locatie.
Dit is een speciaal departement, opgericht
wegens het toenemende mondiale belang
van de business. Voor Thetis is er een voor-
lopig plan opgemaakt, zo’n 120 bladzijden,

UUkunt gerust ademhalen. De onbekende, stille dreiging boven het
Gentse stadsgewoel, de nucleaire reactor van de RUG, wordt afgebro-

ken en ver uit het Gentse verwijderd. We gingen Prof. Dr. Richard Dams
opzoeken en vroegen hem om een woordje uitleg.

Vaarwel Thetis
Geen Tjernobyl II
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waarbij allerlei regels in acht genomen wor-
den die vastgesteld werden door het Inter-
nationaal Atoomagentschap in Wenen. De
volledige afbraak zal zes jaar in beslag
nemen. Eind 2003, januari 2004 zal de reac-
tor effectief worden stilgelegd en pas in 2010
zal de hele procedure afgerond zijn. Eerst
komt er een koelperiode van drie jaar,
zodanig dat kortlevende radioisotopen kun-
nen vervallen. In die drie jaar wordt ook een
echt plan opgesteld, een zogenaamd lasten-
boek, een aanbesteding waar verschillende

firma’s op kunnen inschrijven. De uitein-
delijke toewijzing gebeurt in 2007. De eerste
stap in de echte ontmanteling is het verwi-
jderen van het hart van de kernreactor, het
Uraniumoxide. Dit zal gebeuren eind 2006.
Het Uraniumoxide zal in bewaring worden
gegeven bij Belgoproces in Dessel waar het
gestockeerd wordt.”
”Vervolgens begint men aan het meest tij-
drovende werk. Al het radioactief materiaal
zoals buizen, platen en grafiet moet gede-
contamineerd en versneden worden. Dit zal
ook allemaal gebeuren door gespecialiseerd
personeel. Tijdens al deze bewerkingen
wordt de radioactiviteit voortdurend geme-
ten. Er komt altijd straling vrij. Door perma-
nente controle zal de dosis geobserveerd
worden, zodat de wettelijk toegelaten nor-
men niet worden overschreden. Nu is de
reactor van de omgeving afgeschermd door
een kolom van zeven meter water. Dat water
is zelf heel zuiver, en wordt voortdurend
over een ionenuitwisselaar gefilterd, zodat

de onzuiverheden kunnen worden opge-
spoord en verwijderd. De ionenuitwisselaar
zal het radioactieve afval verzamelen en
wordt daarna opgehaald en verwerkt door
Belgoproces in Dessel.” 

SCHAMPER: Is er een protocol opgesteld
voor het geval er zich een noodsituatie
voordoet?
Dams: “Het protocol bij de afbraak is het-
zelfde als bij de werking. De kans dat er iets
gebeurt terwijl de reactor werkt, is groter

dan tijdens het afkoelingsproces. Alle voor-
zorgen die moeten worden genomen voor
het personeel en de omgeving worden
beschreven in het ontmantelingsplan. Er
wordt ook voortdurend verwezen naar de
reglementen die internationaal zijn vast-
gelegd.”

SCHAMPER Vreest u reacties?
Dams: “De hele operatie is al aangekondigd
naar de pers toe. Op het moment van de
toewijzing zal ook bekend worden gemaakt
welke firma voor de afbraak zal instaan. Alle
mensen die ooit bang geweest zijn, mogen
nu op hun twee oren slapen, het is bijna
voorbij. Er is nooit echt een probleem
geweest. Het voordeel van deze reactor is
dat niet veel mensen weten dat hij er is. Het
is vanzelfsprekend dat er voor een risicoïn-
stallatie als deze een noodplan bestaat. Het
kan wel dat er protest komt op het transport
van het hart van de reactor. Hoewel dan de
verantwoordelijkheid niet langer bij ons ligt

maar bij de firma die voor het transport zal
instaan. Het transport zelf zal gebeuren in
grote, goedgesloten dikke containers.”

SCHAMPER: Mogen wij u tot slot vragen hoe
u denkt over de electriciteitsproductie via
kernenergie, nu de wereld wakker ligt van
het broeikaseffect en de luchtpollutie?
Dams: “Men kan niet om de vervuiling met
zwaveloxide en stikstofoxide heen die wordt
veroorzaakt door de verbranding van fos-
siele brandstoffen. Deze vervuiling vermin-
derde sterk in de jaren tachtig door de
opkomst van de kernenergie. Ook het
broeikaseffect kan men niet vermijden. Er is
een zekere schreeuw naar herbruikbare
energie. In de toekomst zal men er niet
omheen kunnen de kernenergie opnieuw in
de energievoorziening in te schakelen. In
1985 werd 65% van onze energie nucleair
geproduceerd. Toen kwam Tjernobyl. De
plannen om twee nieuwe reactoren te
bouwen in Doel en Tihange werden
stopgezet. De energievraag daarentegen
stopt niet en blijft stijgen met een 2,3% per
jaar. Tegenwoordig wordt nog 58% van de
electriciteitsproductie geleverd door
kernenergie. De bijdrage van nucleair gepro-
duceerde energie zal blijven dalen als geen
nieuwe reactoren worden bijgebouwd. De
luchtverontreiniging zal blijven stijgen net
zoals mondiaal het broeikaseffect zal blijven
stijgen. Het wordt tijd dat men internatio-
naal begint te beseffen dat men om het
nucleaire niet heen kan. Sinds 1985 is er
enorm veel aan veiligheidsmaatregelen
gedaan. De ‘save-cards’ zijn internationaal
zeer sterk verstrengd. In Tjernobyl heeft
men dan ook allerlei maatregelen en vei-
ligheden over het hoofd gezien. Toen heeft
men ingezien dat er toch iets mis kan gaan,
hoewel iedereen dacht dat het onmogelijk
was. Men is dan alle veiligheidsmaatregelen
enorm beginnen versterken. De centrales
die nu worden gebouwd zijn veel veiliger
dan vroeger. Persoonlijk ben ik ervan over-
tuigd dat men binnen vijftien à twintig jaar
willens nillens zal moeten weerkeren naar
nucleaire electriciteitsproductie.”

foto’s: archief
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Niemand komt ze graag tegen.  Op welke
manier jij of je pc deze beestjes ook tegen
het lijf lopen, er bestaan meestal afdoende
remedies en steeds is voorkomen beter dan
genezen. De meest bizarre digitale
virusstammen kan je met een klik op de
knop uitroeien door middel van een goede
virusscanner.

WWiiee eenn wwaatt  ??
Indien je een email krijgt die overdreven
waarschuwt voor een virus kan u gerust zijn.
U heeft te maken met een hoax, die werd
verstuurd met als enige doel dat u hem
verder stuurt naar al uw kennissen en zo het
netwerk overbelast. U hoeft dus niet bang te
zijn dat de eindversie van uw thesis zonet
veranderd is in een vormeloze soep tekens.
Stuur een dergelijke email dus nooit verder.
Wel gevaarlijk zijn de macrovirussen die de
programmeertaal van uw software mis-
bruiken om zich te verspreiden. Een worm-
virus, de mond- en klauwzeer onder de pc’s,
verspreidt zich door een boodschap te
mailen naar alle emailadressen die op geïn-
fecteerde computers stonden.
Trojaanse paarden zijn geen echte virussen,
maar wel even schadelijk. Een infectie hier-
mee geeft aan de afzender de kans om op
afstand de totale controle over uw volledige
hard- en software uit te oefenen. Het kan
dus van een “ceci n’est pas un virus” op uw
scherm of het wissen van enkele al dan niet
cruciale bestanden gaan tot de vernietiging
van de bootsector van uw harddisk. U kan
evengoed een diskette met een gaatjesknip-
per te lijf gaan.

……eenn wwaaaarroomm
Virussen begonnen als misplaatste grapjes
maar groeiden uit tot een hinderlijk kwaad

en soms regelrechte oorlogsvoering tegen
menig  pc gebruiker, bedrijf en instantie. De
komst van het internet werkte een super-
snelle verspreiding nog in de hand. Op ver-
schillende websites kan je een virus-in-1-2-3
kit downloaden. Enkele maanden geleden
liet een Nederlander zich verleiden door een
‘Visual Basic Worm Generator’. Hij diende
slechts een auteursnaam, een verspreidings-
en schadetype op te geven. Het resultaat
was het wormvirus Kournikova dat zich
Roger-Rabbitgewijs voortplantte en er in
slaagde om wereldwijd miljoenen servers
digitaal op te stoppen.

BBooeemm bbooeemm bbooeemm--vviirruuss
Het aantal hinderlijke beestjes aan de RUG
valt best mee. Steven Rogge van het Aca-
demisch Rekencentrum (ARC) weet
waarover hij spreekt. Hij staat in voor het
operationeel houden van de 762 (!) pc’s die
de 26 pc-klassen en auditoria rijk zijn en
schat het aantal infecties op een kleine hon-
derd per jaar. Door de privacywetgeving en
de onderzoeksgeheimen is het onmogelijk
de pc’s aan de RUG vanuit een centrale
locatie preventief te scannen op virussen.
Dit zou echter wel kunnen in vakgroepen
waar de systeembeheerder het absolute
vertrouwen geniet. Zo zouden studenten
bijvoorbeeld deze beestjes per (a)buis kun-
nen meegeven aan de dames en heren pro-
fessoren die ze op hun beurt weer
(on)bewust zouden doorgeven. Er bestaan
plannen om op de pc’s in de knooppunten
en auditoria een antiviruspakket te
installeren dat studenten en lesgevers toe-
laat op eigen initiatief bestanden te scree-
nen. Aangezien de universiteit een open
onderzoeksinstelling is zal ze nooit op cen-
traal niveau allerlei controles doorvoeren. Ze

wil het maximum aan faciliteiten aanbieden
aan een zo ruim mogelijke groep studenten
en onderzoekers. Dat dit bij bepaalde
gebruikers sporadisch tot beperkte onge-
makken kan leiden is dan ook niet meer dan
normaal. Als onderwijsinstelling heeft de
RUG de taak de studenten te leren omgaan
met alle facetten van de virtuele wereld. Men
laat dan ook enige verantwoordelijkheid in
de handen van de gebruikers. U wilt toch
niet dat men uw hand vasthoudt? Dat de ‘vir-
tual world’ net als de echte niet altijd even
veilig is, kan je dan wel eens ondervinden.
Vrij vertaald: niet scannen is kut! Voor som-
mige virussen is het toch nodig preventief
op te treden: het kwaadaardige emanuel
virus werd door scripts in de pc-klassen uit
zo’n dertig pc’s verwijderd vooraleer het de
RUG-mailservers kon bombarderen. Hier-
door diende men enkel op het personeels-
netwerk in te grijpen.

BByyee bbyyee bbeeeessttjjeess
De ARC website raadt de gebruikers die
geen virusscanner wensen aan te kopen de
gratis ‘inoculate’ virusscanner aan.
Aangezien er steeds nieuwe virussen
bijkomen, download je best regelmatig de
nieuwste virusdefinities van op het internet.
Open ook nooit attachments en bestanden
voordat je ze gescand hebt. Regelmatig een
backup maken is ten zeerste aan te raden.
Kies ook steeds voor de optie macro’s
uitschakelen indien je tekstverwerker dit
vraagt. In de pc-klassen ben je altijd veilig
voor macrovirussen als je voordien een
nieuwe sessie start (door in te loggen). Het
Belgisch Instituut voor Post en Telecommu-
nicatie (BIPT) verzorgt een centraal virus-
meldpunt. Hier kan je alle info vinden over
de nieuwste virussen en kunnen liefhebbers
zich inschrijven op een officiële - hopelijk
virusvrije - mailinglist.

http://www.BIPT.com
http://www.symantec.com/downloads/
ftp://ftp.mcafee.com/pub/
Virusgids:
http://www.hitchhikers.net/av.shtml
Inoculate : http://antivirus.cai.com/
http://allserv.rug.ac.be/helpdesk/software/vi
rus.html

HHaattcchhjj ii ii
VViirruuss oonn bbooaarrdd

GGoeiedag. U hebt zonet het schampervirus geactiveerd. Gelieve deze
Schamper boven op uw computer te leggen en alle bestanden op uw

harde schijf te wissen. Slaak een luide kreet en geef deze Schamper door
aan iemand anders.

StijN
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Oppercommandant Aimé De Schamphe-
laere geeft uitleg: “Tot vorig jaar vormde de
campus geen afzonderlijke wijk in onze sta-
tistieken. Bij de cijfers van 2000 bemerkten
we echter een onnatuurlijk hoge piek voor
de wijk Nieuw Gent. Een meer verfijnde
analyse leerde ons dat 90% van de aangiften
in die wijk afkomstig was van, inderdaad, de
campus van de Universiteit. Daarom hebben
we De Sterre als aparte wijk geklasseerd.
Maar ik wil even relativeren: het betreft
vooral kleine criminaliteit, zoals diefstal,
braak en vandalisme. Er zijn ook opmerke-
lijk veel verkeersongevallen, maar daar zijn
nog geen doden bij gevallen. Voorts zijn er
diverse klachten van mensen die zich
gestalkt voelen, maar nog nooit de ver-
meende stalker hebben gezien. Maar omdat
zulke paranoïde verzinsels altijd worden
aangegeven, komen ze toch in de sta-
tistieken terecht.”

De studenten vinden die verklaring maar
aanmatigend. Josephine Meyskens ge-
tuigt: “Telkens als ik alleen over de campus
wandel, klinkt er gegrinnik en gefluister in
de struiken. Meermaals wordt er naar mij
gefloten of hoor ik een schunnige opmer-
king. De laatste weken worden er zelfs keit-
jes en dennenappels naar mijn kuiten
geworpen. Ik durf ‘s avonds niet meer alleen
naar huis. Gisteren nog heb ik urenlang bib-
berend in een portiekje zitten wachten tot
de nachtwaker voorbij kwam!” Ook Timo-
thé Van Vinderhoute voelt zich niet meer
veilig: “Ik kom niet meer met de fiets naar
De Sterre sinds ik zeven keer in zes dagen
een doorgestoken band had. Er is een
fietsvandaal bezig, die er niet voor terug-
deinst punaises op de weg te strooien of
takken in je wielen te laten zwiepen. Reeds
verscheidene fietsers zijn zo onder de wie-
len van een auto terecht gekomen. Al mijn
beste vrienden liggen reeds in het zieken-
huis!”

Decaan Didier Verswyfelt steunt zijn stu-
denten: “Er is een troep vandalen actief die
alle gebouwen binnendringt. In laboratoria
werd waardevolle apparatuur vernield en
diverse kleine instrumenten en onderdelen
gestolen. Meermaals moesten we vaststellen
dat een wekenlang experiment mislukt was,
omdat de schelmen gevaarlijke stoffen
toevoegden aan nauwgezette chemische
samenstellingen. Ik heb dan ook niet
geaarzeld en meteen gepaste maatregelen
getroffen: er is een commissie opgericht die
over enkele weken aanbevelingen voor
verdere stappen zal formuleren!”

Voor prof. Lucien Armagneau is dat niet
genoeg: “Ik pleit voor een zero-tolerance-
beleid. Door al dat gepraat en getalm wor-
den die criminelen steeds driester. Vorige
week is Fido, de hond van de huisbe-
waarder, dood teruggevonden! Het lieve
diertje was vergiftigd, en dan voor alle ze-
kerheid nog eens de keel overgesneden. Dit
kan zo niet langer! Voor je het weet worden
ook mensen vermoord!” Prof. Armagneau
heeft daarom een origineel initiatief
opgezet. “Omdat de rector aan de politie
geen toegang tot de campus wil verlenen,
heb ik samen met mijn studenten een eigen
burgermilitie opgericht. Wij patrouilleren
iedere nacht over het hele terrein, met onze
vuurwapens op scherp. We zullen niet aarze-
len te schieten op iedereen die wegrent. Ha,
het zal rap gedaan zijn!”

”Allemaal heel mooi, maar het zal niet
helpen,” zo vertelt Gérard Naevel-
staerders, voorzitter van informaticawerk-
groep Zeus. Hij heeft zijn eigen theorie over
de criminaliteitsgolf: “De meesten verklaren
me voor gek, maar ik geloof dat hier geen
mensen aan het werk zijn. Dit alles is het
werk van kabouters. Ja, u lacht nu, maar alles
klopt: die stemmetjes in de struiken, die
keitjes op kuithoogte, het feit dat alle
vernielingen steeds aan de onderkant van

apparaten en voertuigen gebeuren, en nie-
mand die ooit de daders ziet… Is het u niet
opgevallen dat er enkel kleine zaken wor-
den gestolen? In de kelder van Zeus verdwe-
nen de voorbije maanden alle T-stukken
(verbindingsstukken voor netwerkbekabel-
ing, nvdr.). En dan die hond: een Deense
dog kan een kabouter zo in tweeën bijten,
dus zij schakelen dat beest gewoon uit uit
zelfbehoud. Ik blijf erbij, kabouters zijn de
enige logische verklaring. Ik heb de voorbije
maanden afdoende bewijsmateriaal verza-
meld op De Sterre: kleine laddertjes, kleine
poortjes,… Ik lig nu elke nacht op de loer
om de kabouters zelf te fotograferen. Dan
zal men mij wel moeten geloven!”

Maar iedereen weet toch dat kabouters niet
bestaan? Naevelstaerders: “Ik beweer niet
dat kabouters altijd al hebben bestaan. Het
fenomeen dook amper een jaar geleden op.
Nu is het een publiek geheim dat aan de vak-
groep Experimentele Genetica reeds enkele
jaren geëxperimenteerd wordt met
menselijke embryo’s, die men genetisch
wijzigt alvorens ze te laten volgroeien. Toe-
vallig weet ik ook dat vakgroepvoorzitter
Georges t’Kint een grote fan is van Rien
Poortvliet, die in de jaren zeventig een
‘studie’ van het kabouterleven publiceerde.
Link al die gegevens aan elkaar, en…”
Naevelstaerders pauzeert even dramatisch,
buigt zich dichter naar ons toe en gaat fluis-
terend verder: “Is het dan zo onwaarschijn-
lijk dat t’Kint enkele embryo’s tot kabouters
heeft ontwikkeld en daarna de controle over
zijn creaties verloren is? Let op mijn woor-
den: weldra wordt heel Gent overspoeld
door kabouters!”

Gevraagd naar een reactie, antwoordde
t’Kint met een nors “Geen commentaar!”
waarna hij de telefoon dichtsmeet. Zou
Naevelstaerders toch gelijk krijgen?

Meer over Naevelstaerders’ theorie:
http://cage.rug.ac.be/~gvernaev/kabouter/

Illustratie: Rien Poortvliet

FFrraannkkeennsstteeiinn iinn hheett  kklleeiinn
CCaammppuuss DDee SStteerrrree hhooooggssttee 

ccrriimmiinnaalliitteeiittsscciijjffeerr vvaann GGeenntt!!
VVorige week publiceerde de eenheidspolitie van Gent de crimi-

naliteitsstatistieken voor het jaar 2000. Schokkende cijfers, want op de
campus De Sterre van onze eigen Alma Mater bleek het criminaliteitscijfer
hoger te liggen dan in de rest van Gent.
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OOkkii ::  EEeenn ddooddee ttee vveeeell

Oki heeft het. Ze ziet er goed uit, ze is niet
ergerlijk slim en ze raakt steevast verstrikt in
bizarre situaties. In het eerste album Aan het
einde is de dood kwam ze als au pair terecht
in Frankrijk. Daar verbleef ze bij professor

Benetzak die het echter niet zo heel goed
met haar voor had. Gelukkig kwam
inspecteur Lambert ter hulp en kon ze op
het nippertje ontsnappen. In het tweede en
nieuwste album werkt Oki nog altijd in

Frankrijk waar ze nu de doodzieke vrouw
van de grootindustrieel Cesaire Lefort
gezelschap moet houden. Lefort heeft
gruwelijke plannen met Oki maar de immer
onraad ruikende Lambert komt alweer in
ware Batman-stijl de reddende engel spelen.
Een complot met de Japanse maffia, een
beetje schilderijenfraude en wat mooie
beeldjes van Parijs; wat moet een mens meer
hebben? 
Is deze strip dan de perfectie? Néé, na-
tuurlijk niet; maar hij is wel erg goed
gemaakt. Over dit concept is nagedacht. Alle

WWe zijn u een bekentenis verschuldigd: ‘We hebben het wel voor
Japanse meisjes.’ Sommigen dromen over een kloeke Vlaamse boe-

rentrien, anderen fantaseren over een wulpse Française; maar wij nu even
niet. Japanese Girls rule the world. Met die Girls bedoelen we natuurlijk
niet de perverse soort die we soms puur toevallig in obscure mangas
tegenkomen. We hebben het ook niet over die wijsneus van een Yoko
Tsuno. Geen geile poezen of saaie seuten aan ons lijf, wij willen Oki! 

EEiinn bbeeddaauueerrnnsswweerrtt  LLuussttssppiieell  

Mà! Het licht floept aan en Leonce, de
kroonprins van het koninkrijkje Popo zit
in adamskostuum te baden in een tobbe.
Een lakei (gespeeld door Yves Degryse,
links op de foto) wast de kroonprins en
bij iedere “mà” die hij maakt trekt de prins
één of ander lichaamsdeel op. De kroon-

prins is eigenlijk een rotverwend joch dat
door totale verveling geen enkele wens
meer bedenken kan. Tot overmaat van
ramp wil zijn vader, voor de slechte ver-
staanders, de koning van Popo dus
(gespeeld door Jacob Beks, rechts op de
foto), zijn zoon uithuwelijken aan de
prinses van Pipi, een naburig koninkrijkje.
De kroonprins vindt het hele gedoe te
artificieel en besluit, zoals ze zeggen in
Gent, “zijn schup af te kuisen” (voor de
Hollanders: de kroonprins gaat weg).
Lena denkt hetzelfde en besluit eveneens
de wijde wereld te verkennen. Maar o
wee, je raadt het al, Leonce en Lena ont-
moeten elkaar op hun reis. Het is meteen
‘koekenbak’ (voor dezelfde groep: hij
vindt haar wel een lekker wijfie en zij ziet
hem ook wel zitten). Eens terug in Popo
worden beide in de echt verbonden. De
koning, die al een hele tijd mokt omdat
zijn zoon spoorloos is, aanschouwt de

trouw, niet wetende dat het om zijn
bloedeigen zoon gaat. Bruid en bruide-
gom droegen namelijk een zak over het
hoofd… Hoe naïef kun je zijn?

Leonce en Lena is een Lustspiel dat Büch-
ner ooit schreef voor een prijsvraag, maar
te laat indiende. Traditionele blijspelvor-
men worden in dit stuk tot op de grond
afgebroken. De satire, die venijnig aan-
doet, was destijds gericht tegen het
Groothertogdom Hessen dat toen vele
Duitse mini-staatjes omvatte.

Dit blijspel, een voorloper van het absurd
theater, is mijns inziens een verkeerde
stap naar de toneelgeïnteresseerde. Met
hun slogan: “Theater voor een publiek,
publiek voor een theater”, vrees ik dat het
vierde seizoen, tevens het laatste seizoen
voor het NTG, zijn bezoekers in de hoek
drumt en het artistieke te veel wenst op te
dringen. Een betreurenswaardig spel. 

Nog tot 17 maart in het NTG2-min-
nemeers. Reservaties: 09.225.01.01.

IIn deze NTG-productie trachten de acteurs Jacob Beks, Yves Degryse,
Valentijn Dhaenens, Wine Dierickx, Helena Van den Berge, Sara Van

Hoezen en Bruno Vanden Broecke, het blijspel “Leonce en Lena”,
geschreven door Georg Büchner, op een innoverende wijze naar voor te
brengen.

VViinncceenntt JJaannnnsseennss

-- JJaappanse meisjesfetish
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RRoonnddddwwaalleenn iinn ddee VVoooorruuiitt

Het bouwen van een Feestlokaal voor de
socialistische coöperatieve Vooruit was een
idee van de politicus Edward Anseele. Hij
achtte het begin van de twintigste eeuw rijp
voor een sociocultureel centrum van de
socialisten in Gent. Het moest maar eens
gedaan zijn met het gefluister dat de socia-
listen cultuurbarbaren waren. Via de kunst
zou men de werkende mens veredelen. Op
de plaats waar nu de Vooruit staat, stonden
twee herenhuizen en een café. Die
gebouwen werden opgekocht en afgebro-
ken. De plannen voor het nieuwe gebouw
werden ontworpen door Ferdinand

Dierkens, die een voorkeur had voor het
eclecticisme.

De bouw van de Vooruit liep niet van een
leien dakje. De eerste streefdatum van 1913,
het jaar van de Wereldtentoonstelling, werd
niet gehaald. Het was een tijd van sociale
onlusten, waarbij ook de arbeiders die de
Vooruit bouwden aan het staken sloegen.
De volgende eindstreep werd evenmin
gehaald, omdat de Eerste Wereldoorlog uit-
brak. Uiteindelijk kon de Vooruit dan toch
de deuren openen. Tijdens het interbellum
groeide ‘de rode kathedraal’ zelfs uit tot het

symbool van de socialisten. Maar
het succes zou niet blijven duren;
er zouden nog harde tijden aan-
breken voor de Vooruit.

Wat er zich in het gebouw afspeelt,
is natuurlijk veranderd in de loop
der tijden. In de eerste periode was
de Vooruit een echt volkshuis, met
kaartclubs, sportclubs, een cine-
mazaal, een volksbibliotheek, het
Multatulitheater en andere
mogelijkheden tot ‘volkse’
activiteiten. Nadien kreeg de
Vooruit even een commerciële
functie, met het grootwarenhuis
‘de Coop’ onder haar dak. Het Kaf-

fee was vroeger een kaffee-restaurant,
waarin mannen en vrouwen apart aten en
dronken. Eind 1982 ontstond de VZW Kun-
stencentrum Vooruit. Toen nam het gebouw
de functies in die we er vandaag gewoon
zijn. In de eerste plaats is de Vooruit een
wieg waarin muziek- en theaterprojecten
zich kunnen ontwikkelen (er zijn zowel
repetitielokalen als plekken om op te tre-
den). Het hoeven echter niet altijd hoge
kunsten te zijn: de Concertzaal is erg
geschikt om een grootse studentenfuif in te
organiseren.
Tijdens de rondleiding zie je niet alleen
fysieke weerspiegelingen van de geschiede-
nis (glas-in-lood-ramen met de eerste noten
van de Internationale bijvoorbeeld), maar je
komt ook meer over de levensloop en anek-
dotes van elke zaal te weten. De Domzaal,
waarin zeventien maanden aan één stuk
gerepeteerd werd voor ‘Ten Oorlog’. De
Concertzaal, waarin weesjes van de Spaanse
Burgeroorlog op hartverscheurende wijze
aan Belgische pleegouders werden
toegewezen. De Theaterzaal, waar volgens
de gids de halve Gentse bevolking tijdens
filmvoorstellingen is verwekt.

Als je iemand bent die graag weet en ziet dat
er vòòr de jaren negentig ook nog iets was,
dat  bovendien één en ander achterliet, dan
is deze informele rondleiding iets voor jou.

Er worden rondleidingen georganiseerd op
elke derde zaterdag in maart, april en mei,
om 15u.

DDe Vooruit is uitgeroepen tot Monument van het Jaar. Naar aanleiding
van dat eerbetoon organiseert men rondleidingen doorheen het his-

torische gebouw. De aankondiging belooft een kijkje achter allerlei duis-
tere schermen en deurtjes op een kier. Verwacht je echter vooral aan een
boeiend verhaal over een huis zonder hetwelke Gent niet helemaal Gent
zou zijn.

EE VV RR

ingrediënten voor een geslaagde reeks zijn
aanwezig: een knappe hoofdrolspeelster,
een prille liefde met haar antagonist, geld,
macht, maffia en een tikje gruwel. Er zijn nu
eenmaal cocktails die niet kunnen mis-
lukken. En dat is het nu juist: het is een con-
cept. Een goeie strip, maar het is niets meer.
Waar is de verrassing? Waar is dat ene ding
waardoor we watertandend naar het vol-
gende album uitkijken? We moeten echter
wel een beetje soepel zijn, dit is slechts het
tweede album. De reeks heeft genoeg in
zich om te groeien. De karakters zijn inte-

ressant genoeg om nog wat verdiept te wor-
den en met een tikje meer routine zullen de
tekeningen nog wel vloeiender worden.
Sommige prenten hebben iets van de stijl
van ‘Patje Van Het Groenewoud’. Als de strip
die richting uitgaat kunnen we alleen maar
heel tevreden zijn. We zien er dus wel brood
en houden Oki bijgevolg in de gaten. Net als
alle andere Japanse meisjes trouwens.

Christian Godard & Erik Juszezak. Oki, Een
dode teveel. Uitgeverij Arboris.

SS ii mm
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Deftones - Ruige Rakkers MMUZIEKK

Nu-metal is al danig ingeburgerd bij de
muzikale goegemeente en bereikt bij
monde van het populaire epigoon Limp
Bizkit het grote publiek en de hitparade.
Korn scheidde het ene werk na het andere
uit en vergaat langzaam tot een tragische
pastiche van zichzelf. Deftones verkent
daarentegen rustig hun eigen universum. 7
words, de eerste single uit het debuut,
wordt gekenmerkt door snerpende gitaren
onder een loodzware ritmesectie. Frontman
Chino Moreno krijste als een gekeeld varken
en God zag dat het goed was.

Het in 1997 uitgebrachte Around the fur was
het logische vervolg op het debuut. Yep, het

klinkt als een goedkoop verkoopspraatje
maar het is de waarheid. Waar Adrenaline
klonk als de oerschreeuw van een opstandi-
ge tiener was Around the fur een uiting van
meerderjarigheid. De existentiële crisissen
waren bedwongen maar de liefde nog niet.
Hun langverwachte derde, White Pony, is
een overgangsalbum. De pers wist zelf niet
goed hoe te reageren.

White Pony probeert een brug te slaan
tussen de oude, hardere Deftones en de tot
nog toe vooral onderhuids aanwezige
melodieuze kant van de band. Het album
mag in zijn geheel dan wel het minst ge-
slaagde zijn, op haar hoogtepunten weet ze

je te raken. Opener Feiticera is het halluci-
nante relaas vanuit een gesloten kofferbak
over  een ontvoering. Change (in the house
of flies) is de perfecte symbiose tussen het
oude en het nieuwe terwijl passenger (een
duet met Maynard James Keenan - Tool)
klinkt als Lost Highway 61 revisited.

Deftones heeft ondertussen ook de maxi-EP
Back to School (met overwegend live-num-
mers) uitgebracht. Back to school is
trouwens de titel van hun nieuwe tour. We
durven de woorden EP en financiële rip off
niet in één zin plaatsen, maar toch. Eindigen
op een valse noot? Dat zal het concert uit-
wijzen.

Deftones - Brielpoort Deinze - 20 maart

IIn 1994 verblijdde Korn ons met hun gelijknamige debuut. De groep
gooide zowat alle bestaande muziekstijlen in de mixer en overgoot ze

met een traumatisch sausje. Deftones schudde maar roerde niet en bracht
het melodieuzere Adrenaline uit op Maverick, Mss. Guy Ritchie’s label. Een
nieuwe muziekstijl had zijn Adam en Eva.

JJeett  BBaakkeerr

Dungeons and Dragons FFILMM

Gedurende vele jaren is het keizerrijk Izmer
bestuurd door de Raad der Magiërs die de
keizer adviseert. Na het mysterieuze overlij-
den van de keizer probeert de jonge keizerin
Savina (Thora Birch, American Beauty) de
heersende hiërarchie te veranderen. Zij
wordt vooral door de magiër Profion (Jere-
my Irons, Die Hard with a Vengeance)
tegengewerkt. Door een ongelukkig toeval,
moeten twee dieven (Justin Whalin, Loïs
and Clarck, en Marlon Wayans, Scary
Movie), een magiër (Zoe McLellan), een
dwerg (Lee Arenberg) en een elf (Kristen
Wilsen, Dr. Doolittle) samenwerken om de
Grote Oorlog die het einde van de wereld
inleidt tegen houden.

Wat volgt is een opeenvolging van scènes
die wel een samenhang vertonen maar waar-
van de overgangen te bruusk zijn om goed
verteerd te kunnen worden door de kijker.
De computeranimaties zijn indrukwekkend
en het valt op dat men daarin veel geld
gestopt heeft. De plot is niet slecht en de
karakters hebben diepgang, maar de regis-
seur en scenarist hebben hier te weinig
gebruik van gemaakt en leveren dus een vrij
eendimensionale film af.

NNiieeuuwwee SSttaarr WWaarrss??
Een ander minpunt van de film is de slechte
synchronisatie van de verschillende geluids-
banden. Ongeveer halverwege en vooral op

het einde van de film klinken het achter-
grondgeluid en de muziek zo luid dat de
conversaties alleen nog te volgen zijn via de
ondertiteling.

Was deze film twintig jaar eerder uit-
gekomen, dan hadden we nu D&D: the early
years lopen in de zalen. Met zijn vrij ge-
slaagde speciale effecten, niet uitgewerkt
verhaal en acteerprestaties die navenant zijn,
is D&D de nieuwe Star Wars. Als de film een
trouwe schare fans kan binden, dan zie ik
binnen twee jaar een vervolg opduiken. En
hopelijk is die film dan een beetje beter.

Dungeons and Dragons speelt nu in de
bioscoop.

NNa vele jaren is er eindelijk iemand op het idee gekomen om het populaire
rollenspel ‘Dungeons and Dragons’ (D&D) om te zetten naar het witte

doek. Maanden zwierven geruchten over het Net, gaande van de plot tot en
met acteerprestaties en special effects. Nu de film eindelijk uit is in deze
uithoek van de wereld, kunnen we kijken of deze film al de heisa waard is.

VV ee rr mm ii

Op het laatste nippertje hebben wij bericht
gekregen van Tempi Misti (het Universitair
Studentenorkest) dat zij concerteren op
woensdag 14 maart om 20 uur. Nadat zij ons
reeds verblijd hebben door al twee keer in
de resto De Brug op te treden, brengen ze

nu een groter spektakel. Het programma
bevat naast de 40ste symfonie van Mozart
tevens de Siegfried Idyll van Wagner.

Het concert zal plaatsvinden in zaal Juan Fer-
nandez in het gebouw van de ABVV aan de

Vrijdagsmarkt. Er zijn vijf vrijkaarten voor-
zien voor de lezers van Schamper. Wie ze wil
opeisen kan mailen naar schamper@stu-
dent.rug.ac.be . Wij geven dan uw naam
door.

VVrriijjkkaaaarrtteenn vvoooorr TTeemmppii  MMiissttii
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Volledige agenda is te vinden op:
http://www.student.rug.ac.be

DDIINNSS DDAAGG
2222 NNOOVVEEMMBBEERR

WWOOEENNSSDDAAGG
1144 MMAAAARRTT

DDOONNDDEERRDDAAGG
1155 MMAAAARRTT

VVRRIIJJ DDAAGG
1166 MMAAAARRTT

MMAA AANNDDAAGG
1199 MMAAAARRTT

DDIINNSS DDAAGG
2200 MMAAAARRTT

WWOOEENNSSDDAAGG
2211 MMAAAARRTT

DDOONNDDEERRDDAAGG
2222 MMAAAARRTT

VVRRIIJJ DDAAGG
2233 MMAAAARRTT

SK Bonnecantus, Salamander, 20 uur
HK Interhomefuif, Tequila
VTK Toneel: celibaatus, Salamander
VN Video on Chaos, Plateaustraat 22, Aud. E
Wina Kroegentocht
LVSV Debat over de rol van de vakbonden
Geologica Cantus, de Cantus

OAK Afrikaans etentje
ALS Debatavond over Palestina, 20 uur, Blandijn, 

auditorium A
WC Jeneverfuif, Confrater
VTK Best-fuif, Tequila
VeGe Leerkrachtenavond, 19u,
Romania Quiz
MLB Cyclus marxisme en ecologie, 19u30, Blandijn
Lombrosiana Sterkendrankavond, Ongeletterde Liefde, 

vanaf 21u
Tempi Misti Concert, 20u, Vrijdagsmarkt

VNSU Bowlen, Overpoort, 20u30
VLK Disco, 70, 80, 90 fuif, Paviljoen
VGesK Filmplateau: The Raven
VGK Bal Masqué, Zaal Cocteau

SK S.K. Bal
Wina Galabal
VTK Oude rolderscantus, Salamander
VEK Jaarlijks galabal

Wina Brouwerijbezoek Rodenbach
VLK Kaartnamiddag, Café Jules
Romania Spaanse avond, Tequila
Germania Dropping

VNSU Baskische cyclus II
VGesK Zwanenzangcantus, Salamander
VGK Eerste duathlon van de geneeskunde, 

Blaarmeersen
VDK Hockey
Lombrosiana Karaoke, Père Total, 21u

ALS Dag ter voorbereiding van de EU Top, 15u, 
De Brug

SK Spaanse avond, café De Wellington, 19u
VTK Toneel: celibaat
VLK 24 uur van den Teugel, Den Teugel
MLB Cyclus marxisme en ecologie, 19u30, Blandijn
Germania Cocktailavond part deux

VGesK Cultuur: stadswandeling
VEK Kickertornooi
Geologica Cocktailfuif, El Toppo

KK Griekse avond



AGENDACULTUUR
•Maandag 12 maart
KNS/NTG, Othello, you 

know I love you, 
14u

Ben Sluys Kwartet, Hotsy
Totsy, 21u

Derek en Vis, Trefpunt, 
21u

Conservatoriumconcert: 
vroegromantiek, 
Bijloke, 12u30

Leonce en Lena, NTG2, 
14u

•Dinsdag 13 maart
Prinsessen in de bossen,

TheaterMalpertuis,
Vooruit, 20u

The house of Usher, Film-
Plateau, 20u

Poëzie: Nieuwe literaire 
lente, De Grote 
Avond, 21u

Humortoer, BIS, Theater
Tinnenpot, 20u

•Woensdag 14 maart
Leilia, wereldmuziek uit 

Galicië, Tinnenpot,
20u30

De schamele schilder, 
Huis van Alijn, 
14u30

Diep in het bos, Nieuw-
poorttheater, 
20u30

•Donderdag 15 maart
Benefietconcert Voice 

Male, Hogeschool 
Gent, 20u30

Kafeeconcert: Dat Poli
tics, Vooruit, 22u

Fool for love, Arca, 20u
Rita Rommes, Logos
Tetrahedron

•Vrijdag 16 maart
Dans: Des feux dans la 

nuit, Vooruit, 20u
Lezing door R. Raes: sys

tematisch  schoor-
steenvegen, Net-
werk, 20u

Liefde, half om half, 

Heilig Hart, 20u
Onpaardans, Theater 

Tinnenpot, 20u

•Zaterdag 18 maart
Slotconcert na “Leonce en

Lena”, NTG, 20u

•Maandag 19 maart
Merle en Mabel, Trefpunt, 

21u
Kandidaten Kon. Elizabeth

wedstrijd 2001, 
Bijloke, 20u

•Dinsdag 20 maart
Theo Fransen leest voor 

uit eigen werk, 
De Grote Avond, 
21u

Scheurproject, Koper-
gieterij, 13u30

Elektro-Acoustic Music, 
Logos Tetrahedron

•Woensdag 21 maart
IPEM-concert “Dialogen”, 

Gravensteen, 20u
Vooruit Geluid, Vooruit, 

20u

•Vrijdag 23 maart
Eric Clapton, Flanders 

Expo, 20u30
Tristan und Isolde, 

Vlaamse Opera, 
18u30

•Zondag 25 maart
Vlamingen op de Titanic, 

lezing door Dirk 
Musschoot, MIAT, 
10u

Dan Van Severen,
Yahel Bartana, Caerm-

ersklooster, tot 15/4
Magnum en Israël,

Fnac, tot 24/3

Jan Cobbaert, Alechin-
sky, Bram Van de

Velde, Resonans, tot
25/3

Panamarenko, SMAK,
tot 3/6

Rui Chafes, SMAK, tot
8/4

Pillegift en Engelen-
brood: overgangsritue-

len van geboorte tot
dood, Huis van Alijn, tot

13/6

Alles over Kabouters,
Hortus Michel Thiery, tot

30/6

Feestkledij verplicht,
MIAT, tot 27/4

100 jaar vormgeving in
Vlaanderen, Museum
voor Sierkunst en Vor-

mgeving, tot 8/4

150 jaar land-
meetkunde en car-

tografie, Museum voor
de geschiedenis van de

Wetenschappen, tot 31/6

Eet es genetisch, Sint-
Pietersabdij, tot 3/6

De Vlamingen op de
Titanic, Sint-Pietersabdij,

tot 1/4

Schamper geeft vijf vrijkaarten weg voor elk concert
van Logos (www.logosfoundation.org).

Schrijf ons een kaartje op het bekende adres.


