
4SSlb,] & r (§E!ÇA).#i234S67890°_=:;,U $?./+% '_°098775.... E&n45'§7S!ÇÇ!'"('342&&5C§YT BE8ÇÇEB5
,0É ,„fR ilp À . „ 1,J (E R T " 2 3 4 S 4 § § [G 7 9 7 8 9 O 8 oO 655S 425647Û 9O 8O 8JH G F G FF44S 3465K U K L G H D SB 0«ôi§È !Ç fl)# lZ 34
fuit 19c î y A J 'f f  II J S r o w / V-»* * tu _  u o u <  i \j Luit-tu O f o . y y .  i. o i l  ULuyyuiui  » i.
crcDT»"oo4 C 4 GfircTOTOono©ni?i:i:c>io«:c4 i7f»onor»o lu p c n c r *  ̂ c o a c c i / i i i / i  n u n t> D f i î ! # f t t f f iP in f l l - fn 9 'M Ç R 7QQna —- I l

iaÉ"’(§È!ÇÀ)-#1234567890° = : ; ,Ù '$ ? . / + V  “098775..... É&114S'§7§!ÇÇ!’" ( ,342& &S('§YT'6È8ÇÇÈGS7§È!ÈS<>#1*.(ÉË“‘
È (E R T "'234S4i§(67978908°0655S 425G 47090808JH G F G F F 4453465K U K L G H D S B âB lflÂ S È !Ç À )#1234S 67890°_= :;,Ù '$? .

------Y* *- * *  w* w ■ T T ‘
È(ERT"’23454§§ (6 7 9 7 8 9 0 8 °0 6 5 5 5 4 2 5 6 4 7 0 9 0 8 0 8 JH G F G F F 4 4 5 3 4 6 S K U K L G H D S B S Iffô ï§ E !Ç A )-# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 °_ = :;,U  $ ? .

38 iÉ '"(§È IÇ À >#1234567890°_=  :;,Ù $ ? . / + % * _ ° 0 9 8 7 7 5 ..... É& 1145'§7§!ÇÇ!," ( ,3 4 2 M 5 ( 'iY T ’6 È 8 Ç Ç È 6 S 7 § È !È S < > # l-é Ë ‘“
FrfRT'’'?MW6SfR7Q7fisn|MnpM|*®M|Rp™!f|«pnKi»aMïMp§|iÉ|p34SG7890o =::.ÙS?
)aÉ"'[§È!Çfl}#12345G789” i|l»i!lyWIW«l8lIîlfcpH)OT2lJHwllllMG57§È!È§<>#1-.éË"‘
È{ERT"’2 3 4 5 4 § § (6 7 9 7 8 9 0 8 °0 6 5 5 5 4 2 5 6 4 7 0 9 0 8 0 8 JH G F G F F 4 4 5 3 4 6 5 K U K L G H D S B ® liô ï§ È !Ç À ]-# 1 2 3 4 S 6 7 8 9 0 ° = :; ,Ù $ ? . 

> 34567890° = :; ,Ù '$ ? J + % * _ ° 0 9 8 7 7 S ,,,'" É a il4 5 'S 7 S in R i,T 3 4 ? ftR ,5 r '6 Y T ’R F R R n F fi5 7 S F iF S < > # l.* F “ ‘

r— ..É&,145,§7§!ÇGFF44S3465KU»
]9D808JHG FGFF4453465KUK LGH DSBflKdltaE! Ç A )# 1 2 3 4 S 6 7 8 9 0 ° =:;,U S ? - 1

!&E’"t8E!Çfl) # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ° ^ = :; ,U $ ? ./+ % * _  “0 9 8 7 7 5 .....E& 1145'§7§!ÇÇ!',,( ,342& & S('§Y T,6 E 8 Ç Ç E 6 5 7 § E !E § < > # 1 -« E "

ÈEERT”'234S4filM3fMKonEiM0fM1MQQ(MiJilMFilMII4QMIItll]NM9 iüiGÈ!fürôAM(#ï|90t  =:.ÙS?
;. FRrlUS'l
!&É"'(§È!ÇÀ) # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 °  = :;,U $ ? ./+ % *  “0 9 8 7 7 5 ..... E& ll4S ,§ 7 § !Ç Ç ! 'T 3 4 2 & & S [§ Y T '6 E 8 Ç Ç E G 5 7 § E !E § o # 1 -« E '
È (E R r,23454§§(67978908°06555425647090808JH G F G F F 4453465K U K L G H D S B S Iiô lÉ §È !Ç À ] # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ° ^ = :; ,Ù '$ ?
i&t l9t!liflJ #l2J4bB/BaUv_=:;,U 5Y./+7o"_“U9877b. t&ll45'S7S!gü!'"l'342&&bl'Sn'KtVÇGtb!>y9t!t9<>#l-«r'
È(ERT'°2345 4 i§ (G 79 î^ p "g |j‘̂ Ç p ^ J ^ p ^ p j | ^ ^ | f | ^ ^ ^ " ^ ^ j ^ ^ ç ç p ” ^g^™?g^T'0^0,çç'[

7 5  E&H45 § 7 § !Ç Ç |jE R T "'234S4§§fG 7978908°O G SSS425647090808JH G FG FF44534G 5K U K L G H O SB S?tô ï§È !C fll#12
H 0FG FF44S 346S K U K LU nuôb9xm H itt^Q .r1 • f f i t i o m  •w i7 ‘M C C 7 o a n ° l i ' M  o n o o r o ..... c o .n ^ c i« « f i i r ^ i ’" ( '3 4 2 8 l8

# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 °_ = :;,U  $ ? . / + V _ ° 0 9 8 7 7 S ..... É & ll4 5 '§ 7 § !Ç Ç !,,,( '3 4 2 & a 5 ( '§ Y T '6 È 8 Ç Ç È 6 5 7 iÈ !È i< > # l- )É É “ ‘ LGHDSBÖB*
4 8 § (6 7 9 7 8 9 0 8 °0 6555425647090808JH G F G F F 4453465K U K L G H D S B S ffô ï§È !Ç fl] # l2 3 4 5 6 7 8 9 0 ° „ = :; ,Ù  $ ? .

>aÉ'"(§È!ÇÀ)-#1234567890°_=:;,U $?./+7d*_°098775....Éail45 §7§!ÇÇ!',"(,342&a5{ §YT,6E8CÇE6S7§E!Ei<>#l-éE ‘‘
È(ERT"’23454§§(67978908°06555425647090808JHGFGFF445346SKUKLGHDSBSBWÔï§È!ÇÀ) #l23456789Q°_=:;,Ù $?,

-% * “0 9 8 7 7 5 ..... É a il4 5 '§ 7 § !Ç Ç !" '( ,3 4 2 a & 5 (§ Y T '6 È 8 Ç Ç È 6 5 7 § È !È § < > # 1 -é E ‘“ * °0 9 8 7 7 5 ......Ê&1145'S7S!ÇÇ!",( ,3 4 2 & 8
l7090808JHGFGFF445346SKUKLGHDSBâ6MDlt§E!GA)-#1234567890°_=:;,U S?.i90808JHGFGFF445346SKUKLGH0SBffl*

!aÉ '"(§È !Ç À )-#1234567890° =:;,Ù $ ? ./+ % * _ ° 0 9 8 7 7 S ..... É a i1 4 5 ,§ 7 § ! Ç Ç r T 3 4 2 a a S ( ’§Y T '6È8Ç Ç È6S7§È!È§<>#l*jÉË‘
FfFRT,H?3454SSrR7R7R9nRonRfiRS4?RR47n9nanR.IHRFRFF44534R5RIIKIRHnfiRffl*ÉlïÉ§È!CÀ)#12345B7890° =::.U $'

>aÉ"’(§È!ÇÀ)-#1234567890° =:;,Ù'$?./+7o* °098775...Éai14S,§7§!ÇÇ!’"(,342aaS(,§YT,GÈ8ÇÇÈ657§È!È§<>#1*éË'"
È (E R T "'23454§i[67978908°06S 55425647090808JH G F G F F 4453465K U K L G H D S B 8lfD t§È !Ç À ) # 1 2 3 4 5 B 7 8 9 0 °_ = ::,Ù  $?.

0/_* Ol
./+ % *  “0 9 8 7 7 5  E&ll4 5  S 7 § !ÇÇ! " IftEj ; ' g<crÔ Vl W l 3/C I Ë  S f Ô V v Q ° 0 9 8 7 7 5  i& 1145 '§7S !Ç Ç !"T 342& :
1647090808JHGFGFF4453465KUKLGK(r9in&bliykàlË7EËlUM!l!E4;l53iâlMJ808JHGFGFF4453465l(UKLGHDSBSl
(XL i»c:yHJfHÉOHOo/oou =.„v pfjt-vo U3o//o caiiHo a/y:yy : i ohcol ol oi airi OLO^ycoo/acicav^^H-wc

c( C D T '"0 ')4C iißß f c ,J Y n o o n o o n c c c c jM c c y n ftQ n o n o  lU P cn c t/iy ico A C 'c tm i/i p u n D D d a M t# tté 6 P in fllü 1 9 'î/|tlC 7 Q Q n o — Il <57



W a t is S c h a m p er?

Waarschijnlijk kent u ons niet en kennen wij u evenmin. 
We kunnen het u geeneens kwalijk nemen. Via deze 
speciale editie proberen we daar echter verandering in 
te brengen, want per slot van rekening bent u er om geïnformeerd 

te worden en zijn wij er om dat te doen. U mag van ons dus 
kritische, ernstige, minder ernstige en vooral leuk lezende artikels 
verwachten over de dingen aan deze universiteit die u wil weten, 
en de dingen die u moét weten. Wij van onze kant verwachten 
alleen dat u Schamper nu en dan eens leest.
Schamper is het kritische en onafhankelijke 
studentenblad van de Gentse Universiteit. 
Om te verzekeren dat onze redacteurs 
ongebonden blijven, is het de afspraak dat 
niemand schrijft over een vereniging of 
organisatie waarin hij of zij zelf actief is. 
Schamper houdt op deze manier de stu-
denten op de hoogte van wat er gebeurt aan 
deze universiteit. Om de twee weken liggen 
de gratis Schampers op toegankelijke 
plaatsen in bijna ieder universiteitsgebouw.

Lees e e n s  e en  g o e d  a r t ik e l
Een normale schamper telt 24 pagina’s en 
bevat een aantal vaste rubrieken. Een 
daarvan is ‘cultuur, film en muziek’. Daarin 
lees je welke tentoonstellingen er in Gent 
plaatsvinden, waarover de nieuwe voor-
stellingen van NTG, Arca et les autres gaan, 
welke films er waar en wanneer draaien, wie 
er naar de Vooruit of de Democrazy komt 
en waarom je vooral niet of vooral wel moet 
gaan. We schrijven over evenementen die 
nog moeten gebeuren of nog een tijdje 
duren, zodat je nog de kans hebt er naartoe 
te gaan. Loutere nabesprekingen publiceren 
we meestal niet. Om deze reden zit er in 
deze speciale editie alleen het Peter Pan-
artikel, omdat het NTG die voorstelling 
herneemt. Wat er trouwens allemaal op 
stapel staat, vind je op de cultuuragenda en 
de agenda van de studentenkringen en - 
konventen.
Verder is er altijd een interview met een of 
andere illustere figuur aan de universiteit of 
een beroemde Gentenaar. Een andere

rubriek is dan weer ‘wetenschap’. Wil je 
w etenschappelijk verantwoord weten 
waarom bergop fietsen lastiger is dan 
bergaf, hoe een microgolf of een kopieer-
machine in elkaar zit, dan is ditje vaste stek 
in Schamper. ‘Digitaal’ tenslotte, vertelt je 
wat er beweegt op het internet: we wijzen 
je op websites waar je gratis software, 
politieke partijen of ‘death in cyberspace’ 
vindt, of lossen de meest gevraagde vragen 
over het net voor je op.
Een aanzienlijk deel wordt gevuld door 
actualiteit. Het afgelopen jaar ging dit onder 
andere over de slechte staat van de homes, 
de mensen zonder papieren, obscure 
beroepen aan de RUG, en het onderzoek 
in de wapentechnologie aan de unief..
Het maken van een schamper verloopt als 
volgt. Iedere dinsdagavond om 19 uur is er 
redactievergadering. Daar wordt beslist 
waarover geschreven wordt, door wie, en op 
hoeveel pagina’s. Wanneer op de deadline 
(lees: twee dagen na de deadline) iedereen 
zijn artikels binnenbrengt, gaat de eind-
redactie aan het werk. Deze mensen 
controleren ieder artikel op s tijl- en 
taalfouten. Eenmaal dit achter de rug is, is 
het de taak van de lay-outers om alles in een 
grafisch verantwoorde vorm te gieten en op 
te fleuren met foto’s en cartoons. Daarna 
gaat alles naar de drukker, die het gelukkig 
weer aan ons teruggeeft, zodat wij de 
schampers in de bakjes die in de univer-
siteitsgebouwen hangen, kunnen gaan 
deponeren. Naast de papieren schamper is

er ook de internetversie. Het internetadres 
staat, zoals alle andere praktische info in de 
colofon.

O f  b e t e r  n o g : s c h r ij f  er
ZELF ÉÉN

Er is dus heel wat werk aan een tijdschrift 
en aangezien veel handen licht werk maken, 
kan je altijd mee werken. Heel wat van onze 
medewerkers zijn dit jaar afgestudeerd, dus 
zijn we dringend op zoek naar nieuwe redac-
teurs, lay-outers, fotografen, columnisten, 
verdelers, ideeëndonors, taalpuristen, 
webmasters en mensen die spontaan en 
zonder bijbedoelingen ons lokaal komen 
opruimen. Je kan altijd eens bellen of 
binnenspringen. Meestal is er wel iemand 
in het redactielokaal aanwezig. Als je de 
dinsdagavond komt, ben je natuurlijk zeker 
van dat laatste. Adressen en telefoon-
nummers staan in de colofon (p.9).
Ook professionele feestneuzen, lolbroeken 
en fuifnummers zijn welkom. Schamper 
wordt dit jaar namelijk 25, en dat moet 
uiteraard, zij het binnen de grenzen van ons 
karig budget, gevierd worden. Zo ernstig zijn 
we nu ook weer niet.

Ba r t  Ha ec k  
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W apentechnologie aan de RUG

In de zitting van 10 november 1998 besliste de Raad van 
Bestuur van de Universiteit Gent dat binnen haar gebouwen 
geen technologie meer zou ontwikkeld worden die uitsluitend 
op militaire gevechtsoperaties is gericht, noch door de 

Universiteit zelf, noch door derden. Op het researchpark van de 
RUG is echter een bedrijf ingeplant dat zich onder meer met 
militaire projecten bezighoudt. Dit bedrijf mag daar probleemloos 
nog enkele decennia blijven.
Een researchpark is een soort industrie-
park waar enkel bedrijven o f afdelingen 
van bedrijven worden toegelaten die als 
hoofdactiviteit onderzoek en ontwikkeling 
hebben. Die research en development 
(R&D) moet bovendien nauw aansluiten 
bij een bestaand onderzoeks-
thema aan de universite it. De 
bedoeling van een researchpark 
is im m ers d a t d oo r sam en-
w erking tussen bedrijven  en 
universitaire vakgroepen meer en 
betere R&D-resultaten geboekt 
worden.
Het researchpark van de Univer-
s ite it bevindt zich in Zwijnaarde 
en grenst aan de campus die een 
deel van de gebouwen van de 
fa c u lte it Toegepaste  W eten-
schappen herbergt. Momenteel 
bevindt zich onder de bedrijven 
op he t researchpark ook het 
bedrijf E2S (Expert Software 
Systems), een software-bedrijf 
dat zich specialiseert in hoog-
waardige, op maat van de klant 
geschreven so ftw a re -te chn o lo g ie  en 
d ienstverlen ing  aan bedrijven bij het 
optimaliseren van bestaande software en 
systemen.

M i l it a ir e  pr o j e c t e n
De meeste activiteiten van E2S beperken 
zich to t  burgerlijke toepassingen, maar 
een aantal projecten zijn onmiskenbaar 
op wapentechnologie en m ilita ire to e -
passingen g e rich t. Dat E2S op haar 
website deze projecten bundelt onder de 
hoofding Defense and Avionics laat aan 
duide lijkheid  weinig te  wensen over. 
H ie ron de r enke le  vo o rb e e ld e n  van 
lopende projecten bij E2S.
Het Mirage Safety Improvement Program 
(MirSIP) voert een upgrade u it van de 
Mirage V gevechtsv lieg tu igen van de 
Belgische Luchtm acht. De verouderde 
elektronica w ordt vervangen door een 
m oderne re  u it ru s t in g , en v o o r he t 
onderhoud van de nieuwe elektronische 
systemen wordt een op maat geschreven 
A u to m a te d  T e s t E qu ipm en t (ATE) 
ontworpen. Eveneens voor de Belgische

L uch tm a ch t, d itm aa l vo o r de F -1 6 
toestellen, ontwikkelt E2S een Electronic 
Counter Measure System (ECM), een 
de tectiesysteem  dat sneller en e ff i-
ciënter vijandelijke radarinstallaties kan 
herkennen en loka lise ren . V o lgens

gegevens van het Forum voor Vredes- 
actie  werd een gelijkaardig systeem  
eerde r o n tw o rp e n  vo o r Dassault 
Electronique.
In het kader van het F-1 6 Mid-life Update 
Project van een aantal NAVO-landen, 
waarbij de verouderde elektronische 
systemen vervangen worden door een 
nieuwe u itrusting , creëerde E2S een 
efficiëntere manier om de vereisten van 
het nieuwe hardware-systeem te beko-
men door het oude systeem  in een 
com putertaa l (VHDL) te  beschrijven. 
Binnen datzelfde F-1 6 Mid-life Update 
Project werkte E2S ook mee aan een 
s im ulatieom geving voor een nieuwe 
Modular Mission Computer (MMC) in de 
F-1 6 gevechtsvliegtuigen. De MMC staat 
in verbinding met de vliegtuigonderdelen 
èn m et de w apensystem en. Om de 
p ro g ram m atu u r vo o r deze MMC te  
testen  werd een Avionics Simulation 
E nv ironm en t (ASE), w aarop zowel 
vliegtuigapparatuur als wapensystemen 
worden gesim uleerd, on tw orpen  en 
geïmplementeerd.

M i l i t a ir e  l o b b y
Ook d it is leuk om weten: E2S is lid van 
de Flemish Aerospace Group 
(FLAG), een lobbygroep van Vlaamse 
bedrijven opgericht in 1980, oorspron-
kelijk om voor Vlaanderen een g ro te r 
aandeel in de compensaties voor militaire 
aankopen te bedingen. FLAG sp its t zich 
to e  op lu c h t-  en ru im te v a a rt ( tw e e  
sectoren die zwaar gemilitariseerd zijn). 
Hoewel FLAG n ie t u its lu ite n d  op de 
militaire sector gericht is, promoot ze wel 
ijverig de deelname van haar leden aan 
m ilita ire  p ro je c te n  en v e rz o rg t zo 

b ijvoorbeeld  een gezam enlijke 
stand op de Eurosatory-lucht- 
vaartbeurs, een wapenbeurs in 
Parijs.

N o g  4 2  j a a r  s a f e
E2S heeft sinds 1 990 een over-
eenkomst met de RUG om op de 
terre inen van het researchpark 
haar bedrijf te  plaatsen. Indien 
E2S vandaag zou vragen zich op 
u n iv e rs ita ir  te rre in  te  mogen 
vestigen, dan zou de Universiteit 
daar geen toes tem m ing  meer 
voor geven. In de beslissing van 
de Raad van Bestuur s taa t im-
mers: “ in nieuwe overeenkomsten 
met derden die op terreinen o f in 
de gebouwen van de Universiteit 
Gent a c t ie f z ijn , zal bepaald 

worden da t de un ive rs ite it Gent n ie t 
toelaat dat zij op haar terreinen o f in haar 
gebouwen dergelijke technologie  (die 
uitsluitend op militaire gevechtsoperaties 
is gericht, nvdr) ontwikkelen.”
Helaas ge ld t de beslissing enkel voor 
nieuwe o ve ree nko m sten . Reeds be-
staande overeenkom sten m et derden 
blijven onverminderd geldig. Volgens de 
Ju rid ische  D ienst van de RUG is de 
overeenkom st m et E2S a fgesloten in 
1990, en dit voor een periode van 50 jaar. 
Dit betekent dat de RUG nog zeker to t 
het jaar 2040 moet wachten vooraleer 
alle wapenindustrie van haar terreinen 
verdwenen zal zijn.
Tenzij E2S haar pro jecten  in m ilita ire  
toepassingen vrijwillig en defin itie f de rug 
toe keert, zal de intentie om alle wapen-
technologie van de universiteit te  bannen 
noq 42 jaar dode le tte r blijven.

rc iB ia
De website van E2S staat op http:/ 
/www.e2s.be/
De afdeling Defense and Avionics 
is te vinden op http://www.e2s.be/ 
Customsoftware/cswdefense.htm

De gebouwen van E2S op het researchpark van de 
RUG. E2S verleent haar medewerking aan 
verschillende militaire projecten.
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I N T E R V I E W
Professor B lom m aert over racism e:

Volgens Europese statistieken blijkt ons land het meest 
racistische van de Europese Unie te zijn. De Belgische 
ziekte heeft er dus weer een symptoompje bij. Op zoek 
naar genezing gingen we praten met professor Jan Blommaert, 

die over de kwestie het boek ‘Van blok tot bouwsteen’ schreef, 
en mee gestalte gaf aan het antiracismebeleid van Mechelen. 
Een gesprek over non-beleid, pessimisme, gettovorming, 
integratie en stemrecht.

SCHAMPER: Waar loopt het mis? 
Blommaert: «Er zijn twee factoren. Om 
te  beginnen is er geen degelijk beleid, 
noch op lokaal, noch op federaal vlak. Er 
w orden  wel p rinc ip es  g em aa k t en 
symbolische acties gevoerd, maar een 
concreet afdwingbaar anti-racismebeleid 
is er niet. Dit geeft dan de schizofrene 
situatie dat de overheid wel campagnes 
tegen racisme subsidieert, maar geen 
allochtonen bij de politie aanwerft. Het 
gevaar is dan ook reëel dat d it vacuüm 
door extreem rechts opgevuld wordt. 
Een tweede facto r is dat veel vormen 
van racisme niet als dusdanig worden 
aanzien. Op alle niveaus, zowel bij de 
wetgever als bij integratiecentra, zie je 
dat slechts een klein deeltje van racisme 
als probleem erkend wordt. Op politiek 
vlak is men gefixeerd op het Vlaams 
Blok en het cordon sanitaire daarrond, 
terw ijl het toch in de eerste plaats om 
de ontwikkelingskansen van migranten 
zou m oeten gaan. Men beperkt het 
debat to t  een partijpolitieke strijd.»

«Een en ander heeft ook te  maken met

een gebrek aan betrokkenheid van de 
slachtoffers zelf. Migranten krijgen zeer 
weinig inspraak in de zaken die hen 
aanbelangen. We zien d it zowel bij lokale 
m aatregelen als b ijvoorbee ld  bij de 
weigering om hen s tem recht te  ver-
lenen.»

SCHAMPER: Vreest U niet dat 
het invoeren van stemrecht 
voor migranten koren op de 
molen van het Vlaams Blok is? 
Blommaert: «Ik ben niet overtuigd van 
die ste lling en heb er ook nog geen 
bewijs van gezien. Maar ik zal U zeggen 
waarom het stemrecht er to tnogtoe niet 
gekomen is. Eerst en vooral vrezen veel 
coalities in Brusselse gemeenten dat ze 
hun coalitiemeerderheid zullen verliezen. 
Als je  in Molenbeek nu geen v ijf t ig  
procent van de stemmen haalt, kan je 
het wel schudden als m igranten daar 
mogen meekiezen. Daarnaast is er de 
vrees van de traditionele partijen dat er 
weinig kiezers onder de allochtonen te 
rekruteren vallen. Terecht natuurlijk,

Op politiek vlak is men gefixeerd op het Vlaams Blok en het cordon sanitaire daarrond, 
terwijl het toch in de eerste plaats om de ontwikkelingskansen van migranten zou 
moeten gaan.

want ze hebben er jarenlang niets voor 
gedaan. Polls heben aangetoond dat los 
van nieuwe partijen de meesten voor 
Agalev en de PvdA zouden stemmen. Dit 
z ijn  dus de p ra gm a tisch e  redenen 
waarom het stemrecht er niet komt. 
Principieel moet je  echter toegeven dat 
een democratie incompleet b lijft zolang 
niet iedereen vertegenwoordigd is. Want 
het spelletje  w erkt als vo lg t: de be-
volking kiest zijn vertegenwoordigers, 
die vervolgens kunnen doen wat ze zelf 
leuk vinden. Maar na vier jaar kan je  
zeggen: “ Jij heb t m et m ijn voe ten  
gespeeld en ik verkies je  niet meer.” 
Migranten hebben deze stok niet achter 
de deur. Zonder stemrecht kan je  dus 
nooit een belangengroep vormen, en als 
je  dat laatste niet bent, heb je  geen 
macht.
Het is bovendien heel belangrijk dat we 
ze via he t s te m re c h t v e ra n tw o o r-
delijkheid kunnen geven en hen met deze 
m aatschappij be trokken maken. We 
kunnen nu bijvoorbeeld honderd dis-
cussies over het dragen van een hoofd-
doek voeren, maar daarmee komen we 
geen stap vooruit. Stel nu dat er een 
m oslimpartij opgericht w ord t die een 
wetsvoorste l indient dat alle vrouwen 
verplicht een hoofddoek te  dragen. Het 
voorstel zal ongetwijfeld door de andere 
partijen weggestemd worden en dan 
hebben we wel iets bereikt. Dan kunnen 
we namelijk eisen dat iedereen zich bij 
deze democratische beslissing neerlegt. 
Zo maken we hen verantwoordelijk voor 
hun eigen lo t op een manier die ernstig 
is.»

SCHAMPER: Een ander tegen-
argument is dat wie in een 
maatschappij wil meedraaien, 
moet aantonen dat hij erin 
geïntegreerd is. Als je nu de 
optelsom maakt van al die 
criteria kom je ongeveer uit op 
de nationaliteitswetgeving. 
Met andere woorden: wie wil 
stemmen, moet maar Belg 
worden?
Blommaert: «Ik stel vast dat wanneer 
we beginnen over criteria die integratie 
m oeten va s ts te lle n , we in een een 
vicieuze cirkel verzeilen. Je kan bewijzen 
dat je  deelneemt aan de samenleving 
door onder andere deze lfde taal te  
sp reken. W anneer je  nu k i jk t  naar 
taalcursussen Nederlands zie je dat er 
enorme wachtlijsten zijn die gaan van 
enkele maanden to t  enkele jaren. Om 
hier iets aan te  doen m oe tje  het beleid
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H e t g a a t n ie t g o ed  m e t ons
I N T E R V I E W

veranderen en daarvoor heb je  een 
belangengroep nodig. We zijn dus terug 
bij af. Het werkt alleen maar als je hen 
eerst de rechten gee ft die ze nodig 
hebben om hun plichten te  vervullen, en 
niet omgekeerd.
Daarnaast leiden integratiecriteria al te 
vaak to t  willekeur. Meestal begint het 
m et he t polsen naar de taal en de 
culturele gewoontes, maar na een tijd je 
gaat het van: «Ze kunnen geen bloem-
kool klaarmaken en er staat een koran 
op de schouw .»  Ik p le it v o o r een 
concrete definitie van integratie, zodat 
mensen naar de rechter kunnen stappen 
en zeggen: «Ik ben geïntegreerd en ik 
kan dit bewijzen.» Dan hoeft de overheid 
er niet nog eens tussen te  komen en zijn 
we meteen van de willekeur af.
Het is trouwens een fabeltje dat het zo 
makkelijk gaat om Belg te  worden. Veel 
aanvragen worden zonder enige grond 
afgewezen, en ook hier gaat het er vaak 
om dat men geen nieuwe Belgen wil die 
werkloos zijn o f voor de PvdA stem -
men.»

SCHAMPER: Kunnen we eigenlijk 
wel samenleven zolang al-
lochtonen in bepaalde wijken 
samenwonen en op die manier

een getto vormen? 
Blommaert: «Er zijn wel meerdere 
g e tto ’s in Vlaanderen. Sint-Martens- 
Latem en Brasschaat zijn er twee van, 
maar dan voor rijken. Je m oet goed 
beseffen dat mensen niet bij hun gelijken 
gaan wonen omdat ze dat zelf willen, 
maar om da t ze daar doo r sociaa l- 
demografische redenen toe verp lich t 
w orden. Als je  k ijk t  w ie er in een 
ve rka ve ling  w o o n t, z ijn  d a t tw e e -
verdieners m et twee au to ’s, 1,7 kin-
deren en per gezin een netto-inkomen 
van 1 20 000 per maand. Ze zijn daar 
gaan wonen omdat ze een rustige buurt 
willen voor hun kinderen, met veel groen 
en niet te  veel verkeer en crim inaliteit. 
In de binnensteden vinden degenen die 
een laag inkomen gen ie ten  en veel 
oppervlakte nodig hebben hun stek. 
Jonge mensen, werklozen en migranten 
met kinderen voor wie een studio te klein 
is.
De Belgen d ie b e te r  beg innen  te  
verdienen trekken naar betere plaatsen 
in de s tad  en naar ve rka ve ling en . 
Allochtonen die hetzelfde van zin zijn, 
stuiten vaak op onwil van immobiliën- 
kantoren. Als je dus de mogelijkheid to t 
verspreiding zou scheppen, zou die er 
komen.»

SCHAMPER: Hoe z ie t  U het 
racisme in de nabije toekomst 
evolueren?
Blommaert: «Ik ben pessimistisch. Het 
beleid b lijft op het spoor van nu en geeft 
geen blijk van vordering. Extreem rechts 
b lijk t een blijvende fa c to r te  zijn. In 
Frankrijk, Nederland en Duitsland wordt 
niet echt rekening met extreem rechts 
gehouden, maar hier zijn ze een grote 
partij. De kaarten liggen dus niet goed. 
Daarenboven is ons asielbeleid na Semira 
Adamu nog altijd zeer repressief. Naar 
migranten toe is d it zeer vreemdeling- 
onvriendelijk. De werkloosheid gaat ook 
niet weg en je moet er rekening mee 
houden dat die bij allochtonen v ijftig  
procent bedraagt. Op school weten die 
kinderen al dat een op twee van hen 
nooit aan de slag zal kunnen. Je creëert 
daar dus een ongeloofllijk revolterende 
situatie . In de g e tto ’s kom t evenmin 
verandering en ziet er ook niet naar uit 
dat er een nieuwe politieke partij komt. 
Tenslotte is er een zeer scherpe ervaring 
van racisme in de relatie met de politie. 
Volgens een eurobarometer is België het 
meest racistische land van de E.U. Het 
w ordt misschien eens tijd  dat we daar 
iets aan doen.»

Ba r t

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

Misschien heb je het zelf al gezien: sinds enkele weken zijn 
de drinkbekertjes in de studentenresto’s van de RUG er 
een beetje kleurlozer op geworden. Jammer? Nee hoor, 
het is voor de goede zaak. Vanaf nu worden die bekertjes namelijk 

gerecycleerd.
De beslissing kwam van de resto ’s zelf, 
ze g t Patrick Neyt van de D ienst 
M aa ltijd voo rz ie n ing en  aan de RUG.

Enkele jaren geleden al werd er gedacht 
aan een milieuvriendelijker beleid toen er 
plannen waren voor een nieuw s tu -

d e n te n re s ta u ra n t in 
Z w ijnaa rde . Het 
m o e ilijk s t b leek een 
firma te  vinden die be-
k e rt je s  kon leve ren  
m aar ze ook w ilde  
te rugnem en. S lechts 
één bedrijf, Tedeco, 
was daartoe bereid. De 
beke rtjes  zijn nu ge-
w oon w it  en m inder 
stevig dan vroeger. De 
kosten die hieraan ver-
bonden  z ijn  w orden  
vo lled ig  door de uni-

ve rs ite it betaald. Het systeem had al 
eerder in werking moeten treden maar 
liep vertraging op doordat er verkeerde 
verzamelboxen waren geleverd.
Was het dan n iet m akkelijker om op 
glazen over te  schakelen? Neen, zegt 
Neyt, w ant het is n ie t bewezen dat 
glazen beter zijn voor het milieu. Er is 
meer plaats nodig om ze op te  bergen 
en bovendien moeten ze afgewassen 
worden, waarvoor je  e lektric ite it, water 
en detergent nodig hebt en dat is ook 
schadelijk. Als er eentje breekt, moet d it 
onmiddellijk opgeruimd worden anders is 
het te  gevaarlijk.
De student moet na gebruik enkel het 
bekertje  onbeschadigd in de daartoe 
bestemde container gooien. Je hoeft de 
bekers dus niet zelf te  recycleren door 
ze bijvoorbeeld te  gebruiken als asbak, 
er je sinaasappelschillen in te doen o f er 
heuse kunstw erken  mee te  maken. 
Gewoon in de box droppen, th a t’s it.

Ka t h l e e n
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G rie p e rig
De studentenartsen  staan  voor je  k laar

Ook al meegemaakt dat je je in de les afvraagt of die rillingen 
van de passie voor de wetenschap komen, of eerder van 
een hoge koorts? Op het Sint-Pietersplein nummer 7 zitten 
dr. Karen Klein en dr. Bea Parmentier voor je klaar, want je 

huisarts wil natuurlijk niet op huisbezoek komen vanuit pakweg 
leper. We gingen bij hen op consultatie met vragen over hun 
werk.

De studentenartsen zijn te vinden in het 
gebouw van het Adviescentrum voor Stu-
denten, naast de basiliek. Momenteel 
hebben ze één consultatieruime op de 
tweede verdieping maar vanaf volgend 
academiejaar is er een tweede consul- 
tatieruimte klaar op het gelijkvloers. Maar 
studenten zijn toch jonge, vrij gezonde 
mensen, komt er daar wel volk over de 
vloer? Dr. Klein: “Als je dit alleen zou doen, 
zou je het vrij druk hebben. Maar we zijn met 
drie. We hebben zo’n vijfduizend patiënt- 
contacten per jaar, en we vermoeden dat dat 
aantal nog gaat stijgen, ‘s Avonds is het hier 
soms zo druk dat mensen terug weggaan. 
Of we het druk hebben? Wij doen natuurlijk 

aan seizoensarbeid. In de grote 
vakantie is het absoluut niet druk, 

maar dat verandert wel in 
✓  de winter en in de 

_ examenperiodes. 
Je kan het niet ver- 
gelijken met een 
gewone huisartsen-
praktijk.”
Naast de twee vaste 
artsen werkt er ook 
nog een - HIBO 
(Huisarts In Beroeps-

opleiding). Deze drie 
studentenartsen staan 

van maandag tot vrijdag tot ju llie  be-
schikking. ‘s Nachts en in het weekend helpt 
de receptie van Home Vermeylen (tel. 
264.71.00) je aan het nummer van de dokter 
van wacht, dit is wel geen studentenarts.

D e pil
Het werk verschilt enigzins van dat van een 
gewone huisarts. De binding met de pa-
tiënten is minder sterk. In het algemeen 
hebben de studenten geen voorkeur voor 
een bepaalde dokter, enkele uitzonderingen 
niet te na gesproken. Dr. Parmentier: “We 
stimuleren dat ook niet want dat zou zeer 
onhandig zijn. We kunnen hier niet altijd zijn. 
Van elke patiënt die hier komt, wordt er 
trouwens een dossier aangelegd dat de 
behandelende arts via de computer kan 
raadplegen.”
Zal je bij de studentenartsen iets los kunnen 
krijgen dat je huisarts je niet wil voor-
schrijven? Daar lachen ze eens mee. 
Opwekkende- of kalmeermiddelen zal je

maar ergens anders moeten zoeken. Wat 
ze wel vaak voorschrijven is de pil. Dr. Klein: 
“Soms zeggen ze expliciet: ‘Ik ga liever niet 
naar mijn gewone huisarts want die kent mijn 
ouders.’ Maar dat voelen wij niet als 
‘loskrijgen’ aan. Dat is gewoon iets dat zeker 
voorgeschreven mag worden.”

Fa a l a n g s t
Dr. Klein: “Ongeveer vijfentwintig procent 
van de patiënten komen hier voor anti-
conceptiva en aanverwante problemen. Dat 
komt hier iets meer voor dan in een gewone 
praktijk. Voor de rest zijn het gewone 
aandoeningen waar mensen tussen de 
achttien en vijfentw intig jaar mee ge-
confronteerd worden. In de examens komen 
daar natuurlijk studiegebonden problemen 
zoals faalangst bij. Mensen die een tijdje 
naar het buitenland gaan studeren, komen 
ook wel eens naar hier voor hun vaccinaties. 
Verder krijgen we ook buitenlandse stu-
denten over de vloer. Zij hebben soms 
ziektes hebben die hier niet veel voor-
komen.”
Dr. Parmentier: “Om even terug te komen 
op die studiegebonden problemen: er is hier 
ook een psychologe aanwezig. Dat is Els 
Verhoye. Zij zit in hetzelfde gebouw en met 
haar kan je een afspraak maken als je met 
een psychologisch probleem zit. Als je het 
echt niet meer zitten, kan een gesprek met 
haar misschien helpen.”

D o k t e r t j e  s pe l e n
Dr. Klein: “Studenten zijn soms bang dat wij 
informatie zouden doorgeven aan proffen of 
ouders. Zoals elke huisarts zijn wij gebonden 
door ons beroepsgeheim. Er is me ook al 
eens gevraagd in welk jaar geneeskunde ik 
zat!” Dr. Parmentier: “De naam studenten-

artsen blijkt misleidend. Men denkt soms 
met studenten te doen te hebben! Dat is 
natuurlijk een compliment voor ons. Ook 
onze HIBO is afgestudeerd en dus arts.”

La s t ig e  s t u d e n t e n
Op de vraag of studenten lastige patiënten 
zijn, wordt ontkennend gereageerd.”Met 
studenten werken is eerder leuk, een uitleg 
wordt op prijs gesteld en gemakkelijker 
begrepen.” Er valt met ons goed te praten! 
Een minpuntje is wel de vraag om nep- 
attesten, maar dat is natuurlijk schering en 
inslag in elke artsenpraktijk. Hier is het 
echter niet om niet te moeten gaan werken, 
maar om een gemist practicum of examen 
te verantwoorden. De studentenartsen 
hebben er begrip voor dat een mens

bereiken, weet je waar je terecht kan. Heb 
geen drempelvrees, deze mensen zijn het 
gezond verstand zelve. Want wat zeiden ze 
toen ik vroeg om goede raad voor de 
studentenbevolking? Inderdaad: “Meer 
sporten, gezond eten en genoeg slapen.” Ik 
had het niet beter kunnen zeggen. Slaap 
lekker.

N a d in e  L a h a y e

WAAR * WANNEER * HOE
Een afspraak maken met de studentenartsen kan tijdens kantooruren 
op het nummer 0 9 / 2 6 4  70 00 .  Elke weekdag kan je zowel in de 
voormiddag als in de namiddag op afspraak komen. Van 17u tot 19u 
is er vrije consultatie. Je vindt de studentenartsen op het St. 
Pietersplein 7, dat is net naast de basiliek. Buiten kantooruren 
kan je voor medische hulp terecht bij de receptie van Home 
Vermeylen: tel. 0 9 / 2 6 4  71 00 .  Zij geven je het nummer van de 
dokter van wacht van de stad Gent. Als je één van de studentenartsen 
rechtstreeks wilt spreken, voor een testuitslag bijvoorbeeld, 
kan dat op het nummer 09/264 70 20.
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Hom e Boudewijn op de proef gesteld

Begin februari schreven twee misnoegde inwoners van Home 
Boudewijn een brief aan rector Jaques Willems, logistiek 
beheerder Dirk Mangeleer en algemeen coördinator 
studentenvoorzieningen Mare Bracke. Ze daagden de heren uit 

drie proeven te ondernemen die in een goed functionerende 
home geen enkel probleem mogen zijn: de lift nemen, een gerecht 
koken tussen 17 uur en 19 uur en een douche nemen.
De twee initiatiefnemers zijn de voorzitter 
van de homeraad Lennart D’hulst en de p.r. 
van de interhomeraad Ben Derudder. In 
hun brief vermelden ze de inkrimping met 
negen miljoen van het budget van de 
huisvestingsdienst die verantwoordelijk is 
voor de universitaire homes (zie Schamper 
367). Volgens deze twee is de toestand in 
de homes erbarmelijk. We citeren even uit 
de brief.
“1. Wij gaan te voet, op wandeltempo, van 

de benedenverdieping tot helemaal op de 
14de verdieping. U neemt alledrie de lift met 
hetzelfde traject. Slaagt u erin om eerder dan 
ons boven te raken?”
“2. Nadat we u uit de lift bevrijd hebben, 

hebben we een nieuwe uitdaging voor u 
klaar. In de keuken van de veertiende 
verdieping poogt u elk apart (in duizend 
seconden) een heerlijk stoofpotje te be-
reiden, bestaande uit een stukje vlees, 
heerlijke rijst en lekkere groentjes.
“3. U neemt elk een andere verdieping en 

gaat douchen. Kiest u een vernieuwde 
douche, dan moet u er in vijf minuten in 
slagen niet levend gekookt te worden. 
Verkiest u daarentegen een oude douche, 
dan is uw opdracht nog eenvoudiger: u 
probeert er middels een wasbeurt properder 
uit te komen dan u erin stapte. Concreet: 
geen bruine smurrie tussen de tenen, een 
kakkerlakvrij lichaam en geen verfschilfers 
op uw weelderige haardossen.”
Ondanks de in het vooruitgestelde belo-

ningen -  gaande van een fles champagne, 
een bak bier tot een etentje in de resto, 
afhankelijk van het aantal geslaagde 
proeven -  kregen de twee geen reactie. 
Lennart en Ben vroegen dan maar aan 
Schamper om de tests eens af te leggen. 
Niet vies van een stevige brok onder-
zoeksjournalistiek trok uw reporter ter 
plaatse naar home Boudewijn.

V a n  d e  g r o n d  g a a n
Rond 18 uur stap ik samen met een 

bewoonster in de lift. De deur sluit en de lift 
vertrekt niet. De lift ernaast neemt gelukkig 
wel een vlotte start. Ik stap binnen bij Ben 
om een exemplaar van de brief te vragen. 
Hij had me nog willen bellen, maar dat was 
onmogelijk want alledrie de telefoons 
werkten even niet.
Om half acht heb ik genoeg mensen 
verzameld om de liftproef te ondernemen. 
Ben, Lies (een homebewoonster) en ik 
staan beneden aan de lift. Op het startsein 
gaan we naar de liften en begint Lennart aan 
zijn trappentocht naar het veertiende.
Mijn lift deel ik met iemand, die op het vierde 
uitstapt. De lift stopt nog eens op het achtste 
waar echter niemand instapt. Boven-
gekomen staat Lennart me inderdaad op te 
wachten. Hij is wat buiten adem en hij geeft 
toe dat hij gelopen heeft. Dat was echt niet 
nodig geweest, want Ben komt met de trap 
aan. Zijn lift blokkeerde op het zevende, 
grijnst hij.

Po t j e  v a n  ma k e n
Ik besluit niet echt iets te koken want na mijn 
ronde moet ik vaststellen dat er niet veel volk 
in de keukens is en ik gerust plaats genoeg 
zou hebben om te kokkerellen. Deze proef 
zou zeker slagen en ik heb dus geen reden 
om hem af te leggen. Ik eet een hapje mee 
op het veertiende. Lennart lucht zijn hart. Op 
het veertiende zijn er tijdelijk maar vier 
kookplaatjes (normaal zijn er zes) waardoor 
je vaak moet wachten om te koken. Vroeger 
waren er zes, maar die gaven regelmatig 
kortsluiting. Ze zijn dan vervangen door 
nieuwe vuurtjes, maar eentje minder dan 
voorheen. Hij geeft toe dat de fout ook een 
beetje bij de studenten ligt ,want ze zijn te 
lui om dit soort dingen door te geven. 
Lennart vindt het jammer dat het niet regent, 
want anders had ik een kamer op het vierde 
kunnen zien waar het binnenregent.

Na t  w o r d e n
De laatste proef dan maar. In de badkamer 
zijn er drie douches. De verf op het plafond 
boven de douches bladdert af. Ik stap in de 
middelste douche maar ik merk dat er maar 
één gordijn hangt. Pech, in de andere 
douches hangen ook geen tussengordijnen. 
Gelukkig is er wel warm water en is de 
douche proper schoongemaakt. De proef 
kan dus als geslaagd beschouwd worden.

Op het startsein gaan we naar de liften en 
begint de voorzitter van Home Boudewijn, 
Lennart, aan zijn trappentocht naar het 
veertiende.

Als ik mijn haar wil kammen op de kamer 
van een homebewoner, is er geen licht 
boven de lavabo. Via een papiertje is door 
de bewoner al drie maal een nieuwe lamp 
aangevraagd, maar zonder succes.

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

N a d in e  La h a y e

[mm]
ACADEMIEJAAR 1999-2000



H e t v ir tu e le  g e b e u re n
Com puters en In ternet aan de RUG

Het is inmiddels een boutade geworden: je betekent in de 
huidige informatiemaatschappij niets meer als je geen 
ervaring hebt met computers en met computernetwerken 
als het Internet. Vreest echter niet: de RUG biedt aan elke stu-

dent de gelegenheid zich ongegeneerd op de cyberwereld te 
werpen. En wat meer is: het kost je geen enkele stuiver!

De centrale dienst waarrond alles draait 
is het A c a d e m is c h  R e k e n c e n t ru m  
(A R C ),  d a tje  terugvindt in gebouw S9 
op de Campus Sterre, Krijgslaan 281 te 
Gent. In het gebouw vind je  onder meer 
een computerklas (gebruikerszaal) die 
to t  9 uur ‘s avonds geopend is, een 
kleine shop, en een onthaal.

I n t e r n e t

Om een (koste loze) toegang te  ver-
krijgen to t  het Internet, moet je  je  to t 
d it onthaal wenden. Het onthaal is elke 
werkdag open van 8.30 to t  1 2 en van 
13 .30  to t  16.30  uur. Aan het loket 
aldaar moet je  enkel je studentenkaart 
en je  paspoort laten zien, vergezeld van 
de mededeling dat je een account (d.i. 
een toegangsnaam en een paswoord) 
wenst op eduserv. Eduserv is de server 
(d.i. een zeer krachtige computer die 
voor een grote groep mensen Internet-
fa c ili te ite n  kan aanb ieden ) die de 
In ternettoegang voor studenten ver-
zorgt.
Let trouwens op: wie niet alleen vanop 
de PC’s in de gewone computerklassen 
wil internetten, maar bijvoorbeeld ook 
vanop de PC’s in de gebruikerszaal van 
het ARC of vanop de terminals in de hal 
van Home Vermeylen, moet d it expliciet 
vermelden, want h ij/z ij heeft nog een 
tweede paswoord nodig.

K n o o p p u n t e n

Om de wondere wereld der informatica 
daadwerkelijk te  benutten, moet je een 
PC zien te  vinden. Verspreid over de 
un ive rs ita ire  gebouwen vind je  ve r-
schillende com puterklassen, ook wel 
kn oo pp un ten  genaam d. In al deze 
knooppunten vind je  Internetaansluiting 
(zie onder), maar ook aansluiting op 
andere netwerken en databanken, zoals 
de CD-ROM-catalogi van de Centrale 
Bibliotheek. Daarnaast kan je  op de PC’s 
van de computerklassen te rech t voor 
tekstve rw erk ingsprogram m a’s, data -
bases, statistische programma’s, enz... 
Iedere faculte it heeft zijn eigen knoop-
punt, en zodoende willen de interne

reg le m en ten  wel eens ve rsch ille n . 
Sommige bieden gratis toegang, anderen 
vereisen nog steeds een betalend pasje 
(al is daar nauwelijks enige controle op). 
Ook de openingsuren variëren: sommige 
sluiten reeds om vier uur in de namiddag, 
te rw ijl andere openblijven to t  in de 
avond, ‘s Avonds laat kan men enkel nog 
terecht in de hal van Home Vermeylen, 
waar een handvol oude tekstterm inals 
een p reh is to rische  In te rn e ttoe ga ng  
verlenen.

Su r f e n  in  4  s t a ppe n

De hamvraag voor velen b lijft natuurlijk: 
hoe werkt het Internet eigenlijk? In de 
Schampers van vorige jaren werden de 
meeste In te rnet-toepassingen  reeds 
uiteengezet, en deze artikels kan je nog 
steeds raadplegen op onze homepage 
( h ttp ://w w w .s c h a m p e r.ru g .a c .b e /). 
Maar ik hoor er reeds roepen: “Gij z ijt ne 
goeien gij! Wij weten niet hoe wij moeten 
Internetten, en gij zegt dat we precies 
dat moeten opzoeken op het Internet!” 
Speciaal voor jullie, beste schreeuwers, 
zet ik hier nog éénmaal uiteen hoe het 
smurfen precies in zijn werk gaat.
Het WWW ofte  World Wide Web is een 
verzameling van documenten (pagina’s) 
waarop teksten, tekeningen, geluids-
fragmenten, videobeelden, grafieken en 
dergelijke meer kunnen staan. Op d it 
moment zijn er miljoenen documenten 
óp het Web te bezichtigen en de lijst van 
behandelde onderw erpen  is v r ijw e l 
eindeloos.

St a p  1: Ne t s c a pe  o ps t a r t e n

Om al deze documenten op het Web te 
kunnen bekijken heb je een programma 
nodig d a t doorheen he t WWW kan 
b lade ren . Een b ro w se r h ee t d a t. 
Netscape is zo een browser. Netscape 
is te  vinden in alle knooppunten van de 
RUG. Aangezien de verschillende com-
puterklassen verschillende besturings-
systemen hebben op hun computers, zal 
het even zoeken zijn waar het p ro -
gramma Netscape zich bevindt. Even 
vragen aan de persoon naast je, o f aan

de verantwoordelijke voor het computer- 
lokaal, is geen doodszonde.

St a p  2: Kl ik k e n

Een URL (Uniform Resource Locator) is 
het adres van een document dat bestaat 
u it een reeks letters en tekens. De URL 
van een document vind je in het invulveld 
naast het woord ‘location’ . Je kan een 
n ieuw  d ocu m e n t bek ijken  d oo r de 
actuele URL te wissen, een nieuwe in te 
tikken en op de enter-toets te  rammen. 
Je zal merken dat bepaalde gedeelten 
van het docum ent een andere kleur 
hebben en onderlijnd zijn. Dit zijn links. 
Door op deze links te  klikken kan je  een 
document bekijken dat in verband staat 
m et he t onderlijnde  te k s tg e d e e lte . 
Klikken, klikken en nog eens klikken, dat 
is waar surfen op neer komt. Probeer het 
gewoon eens uit, het is simpeler dan het 
lijkt.

Stap 3: Gericht zoeken

Er s te lt zich wel een probleem. 90% van 
de pag ina ’s op he t WWW beva tten  
bullshit. Om de interessante pagina’s te 
zoeken, staan er op het Web enkele 
s c h it te re n d e , g e b ru ik s v r ie n d e lijk e  
zoeksystemen (search engines), die je 
helpen informatie over een welbepaald 
onderwerp te  vinden. Elk systeem heeft 
zo zijn eigen manier van rangschikken en 
zoektermen ingeven zodat het moeilijk 
is een algemene methode u it te  leggen. 
De m eeste  zoeksys tem en  spreken 
echter voor zich, en ze hebben allemaal 
een handleiding of helpfile ergens op hun 
website staan. De beste zijn en blijven 
nog s te e d s  Yahoo ( h t t p : / /  
www.yahoo.com /) en Alta Vista (h ttp :/  
/ www.altavista.com /).

St a p  4 :  St o e f e n  me t  u w
KENNIS

Je hebt nu enkele basishandelingen voor 
he t In te rn e t va s t. Wil je  nog meer 
in fo rm a tie , s u rf dan naar h t t p : / /  
www.schamper.rug.ac.be/internet voor 
alle In te rn e t-a r t ik e ls  u it de vo rige  
jaargangen van Schamper! Eens je dat 
alles uit het hoofd kent, kan je  vriend en 
vijand verbazen met die enorme kennis 
die je  bezit over het hipste van het 
hypeste.

MDG
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D e s te rre n  v a lle n !

Als je een beetje weet waar en wanneer te kijken is 
het echt niet moeilijk om vallende sterren te zien.

Elk jaar zijn er periodes waarin er beduidend meer 
naar beneden vallen dan anders: ‘meteorenzwermen’. De 
zwerm die bij het publiek het best bekend is, de Perseïden, 
kent zijn maximum in de nacht van 12 op 13 augustus en 
wordt door zijn grote meteorenaantal en de zwoele 
zomertemperaturen door velen waargenomen.

Maar wat is een vallende ster eigen-
lijk? De populaire benaming mag dan 
misschien zeer toepasselijk zijn, fysisch 
gezien is ze vo lkom en u it de luch t 
gegrepen. Als er oo it een reusachtige 
gloeiende gasmassa met een massa van 
enkele honderduizenden keren die van 
de aarde (een ster dus) op ons planeetje 
valt, betw ijfel ik o f er nog veel wensen 
zullen worden gedaan.

In werkelijkheid is een vallende ster 
niets meer dan een nietig stofdeeltje dat 
toevallig in onze atmosfeer terecht komt 
en daar verbrandt. Die deeltjes, die in 
grote aantallen door ons zonnestelsel 
zweven, worden meteoroïden genoemd. 
Enkelen zijn zo groot als een huis, maar 
de meerderheid is niet gro ter dan een 
knikker. Als die met een snelheid to t  73 
km/sec de atmosfeer induiken, treedt er 
een enorme wrijving op. De temperatuur 
s tijg t zodat het deeltje ‘verdam pt’ en 
lich t begint u it te  zenden. Dat lich t-

v e rsch ijn se l s ta a t bekend als een 
meteoor of ‘vallende s te r’ .

Het spoor van een meteoor gaat van 
zo’n 11 0 km to t 80 km hoogte; dan zijn 
de m eesten  vo lkom en  opgebrand . 
Sommige meteoroïden zijn echter zo 
g ro o t da t ze n ie t helemaal kunnen 
verdampen in de atmosfeer, zelfs als ze 
in s tukken barsten . Deze zeldzam e 
gevallen komen op aarde terecht en gaan 
vanaf dat moment door het leven als 
‘m eteorieten’. Mocht u nu besluiten de 
bewuste nacht binnen te  b lijven u it 
schrik zo’n brok op uw hoofd te  krijgen, 
dan raad ik u aan de rest van uw leven 
binnen te  blijven: de kans om in het 
verkeer om het leven te komen is vele 
malen g ro te r . De s la c h to ffe rs  van 
meteorieten beperken zich voorlopig to t 
enkele huizen, een auto, een hond en een 
koe. Dus wil je  je  eerste kandidatuur 
succesvol beëindigen, ga naar buiten en 
... make a wishü _ _ _ _ _ Meer info over de Perse'tden 

vind je op het internet: http:/ 
/hcs.harvard.edu/~stahr/info/ 
perseid_faq.html
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TONEEL
P E T E R  P A N

Een sprookje voor kinderen van 7 to t 77 jaa r

In 1 985 voerde het NTG Peter Pan voor de eerste maal op. Net 
zoals veel andere kinderen, ging ik, toen amper negen, aan de 
hand van mijn ouders kijken. Een jongen die kon vliegen, dat 
was pas nieuw. Dat Peter uiteindelijk door een meisje, Els Olaerts, 

werd vertolkt, was een beetje een ontgoocheling. Toch hield ik 
aan het stuk enkel goede herinneringen over. Dertien jaar later 
zweeft de jongen die niet wil opgroeien opnieuw door de 
theaterzaal. Ik geloof ondertussen allang niet meer in sprookjes 
en het stuk is niets voor studenten en volwassenen... Of toch 
wel?
In het begin van deze eeuw, ontstond 
het toneelstuk Peter Pan u it de verhalen 
die J am e s  M a th h e w  B arr ie  verzon, 
samen met v ijf kinderen waarover hij zich 
ontfermd had. Het werd voor de eerste

keer opgevoerd in 1904 en zeven jaar 
la te r verscheen he t als rom an. De 
meesten onder u zullen de belevenissen 
van Peter beslist kennen. Toch even de 
grote lijnen... Op een avond krijgen Jan,

Michiel en Wendy Lieveling het bezoek 
van een vreemde jongen. Hij komt in hun 
huis zijn schaduw zoeken die hij er eerder 
die dag verloor toen hij wat rondneusde. 
Peter Pan is zijn naam. De drie kinderen 
besluiten m et hem en Tinkel-Bel, een 
elfje, naar Nimmerland te vliegen. Daar 
beleven ze allerlei avonturen m et de 
ind ianen , de v e rlo re n  jo n g e n s  en 
natuurlijk kapitein Haak, de aartsvijand 
van Pan. Na een t i jd je  ve rla ten  de 
L ieve lings  samen m e t de ve rlo re n  
jongens Nimmerland opnieuw. Peter Pan 
b lijft alleen achter: hij wil nooit g root 
worden. Maar jaarlijks kom t hij nog eens 
op bezoek bij Wendy, en later bij haar 
dochter en haar kleindochter en....

Tom Van Landuyt als Peter Pan in het gelijknamig toneelstuk van het NTG dat omwille van het 
grote succes hernomen wordt in het najaar.

Op het eerste gezicht lijk t het 
misschien een typ isch kinder-
verhaal. Maar... Peter Pan is veel 
meer. Het publiek, hoe oud ook, 
herkent zich steeds in Peters 
jeugd ig  enthousiasm e. Sinds 
enkele Londense kinderen on-
geveer honderd jaar geleden het 
verhaal verzonnen, werd Peter 
Pan trouwens een ware success 
story. Vanuit vele hoeken kon 
men het niet laten om over deze 
interessante jongen te  spreken. 
Zo on ts tond  in de Verenigde 
Staten naar aanleiding van een 
uitgebreide tournee een echte 
Pan-rage. In allerlei intellectuele 
analyses werd Peter als een 
symbool van vrijheid en jeugd 
gezien. Het perfecte rolmodel 
voor de ‘American Dream’ .

In het puriteinse Engeland van de 
jaren tw in tig  werd Barrie dan 
weer verplicht om in zijn stuk de 
rol van Peter door meisjes te  
la ten  v e rto lk e n . Zo w erden 
seksuele spanningen verdoezeld. 
De auteur opperde, nog het idee 
om niemand minder dan Charlie 
Chaplin als Peter in een film te 
laten opdraven, maar dat mocht 
n iet zijn...De stud io ’s stopten 
een vrouw in de hoofdrol en de 
prent werd een flop. Volgens 
J e a n - P i e r r e  De  D e c k e r ,  
regisseur van het NTG-stuk, ligt 
h ie r ook h e t g ro te  ve rsch il 
tussen de voorste llingen van 
vandaag en die van dertien jaar 
geleden. Toen koos men nog een
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vrouw voor de hoofdrol. Nu werd beslist 
toch een jongen te nemen. Zo zal de 
re la tie  tussen W endy en Peter een 
andere dimensie krijgen.
In de psychologie werden Peter Pan en 
Wendy ook ware begrippen. Wij leken 
zien hen als jonge mensen vol vreugde 
en levenslust. Wetenschappers die zich 
over Barrie’s werk bogen, deden andere 
ontdekkingen. Enerzijds wezen zij erop 
da t de au teu r mooi w e e rg e e ft hoe 
jongeren hun eigen seksualite it leren 
kennen. Anderzijds vonden ze dat Peter 
Pan niet dat overgelukkig jongetje  was. 
Hij weigert zo vastberaden om op te  
groeien dat hij wel problemen m oet 
hebben. De term  Peter-Pan-syndroom 
ontstond. Mannen die lijden aan PPS zijn 
narcistisch, staan graag in het midde-
lpunt van de belangstelling, zijn dol op 
avonturen met vrienden, maar zijn op 
seksueel vlak onvolwassen en gedragen 
z ich  als m ach o ’ s. H et W endy- o f

Assepoester-complex bestaat eveneens. 
Dan gaat het over vrouwen die zichzelf 
wegcijferen en schoonmaken, koken, 
volgzaam zijn en kost w at kost hun 
fam ilie  vo o r de boze w ere ld  w illen  
beschermen.
Peter Pan is dus blijkbaar n iet alleen 
populair op de bühne...

In de schouwburg van het NTG worden 
deze diepe overpeinzingen wellicht door 
he t to ta a lsp e k ta ke l in de kiem ge-
smoord. De Decker regisseert tweeën-
dertig acteurs. Evenveel mensen werken 
mee achter de schermen. Zo is Peter Pan 
voor d it toneelgezelschap de grootste 
en duurste productie ooit. Tevens is het 
een echte m usical:.J a n  De  V u y s t  
zorgde voor z o ’n tw in t ig ta l lied jes-
teks ten , J e a n  B l a u t e  ze tte  ze op 
muziek. Er w ordt live gezongen. Zoals 
gezegd verto lkt Tom Van Landuyt de rol 
van Peter Pan. Voor deze acteur is d it

fysisch en mentaal een heel uitputtende 
opdracht. Er w ordt veel gevochten en 
dat verg t veel van je  concentratie. Hij 
vindt Pan opnieuw het meest complexe 
wat hij oo it moest spelen. Bovendien 
duurt het stuk zo’n twee uur en tw intig  
minuten zonder pauze. Kortom... geen 
lachertje.
Peter Pan is geschikt voor elke leeftijd 

en maakt beslist het kind in je wakker. 
Voor kaarten moet je  je  wel haasten. 
Tickets voor d it sprookje vlogen vorig 
jaar reeds voor de première massaal de 
deur uit.

Peter Pan, ook dit jaar vanaf 
9 december in NTG, KNS, St- 
Baafsplein 17, 9000 Gent. Tel 
09/225.01.01 of 09/225.32.08.

Arca (theater) Museum Amold Vander Haeghen & Dienst Kunsten van Rode Pomp (concert: klassiek, kamermuziek)
Sint-Widostraat 3 de Stad Gent Z aal: Nieuwpoort 59
09/225.18.60 Veldstraat 82 

09/223.36.52
09/223.82.89

Backstage (theatercafé) Schoolmuseum Michel Thiery
Sint-Pietersnieuwstraat 128 Museum Dr. Guislain Sint-Pietersplein 14
09/233.35.35 J. Guislainstraat 43 09/244.73.73

09/216.35.95 schoolmuseum.mt@gent.be
Bijlokemuseum (Stedelijk Oudheidkundig Museum) museum.dr.guislain@fracarita.org
Godshuizenlaan 2 SMAK (Stedelijk Museum voor Actuele Kunst)
09/225.11.06 Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen Citadelpark

Krijgslaan 281, gebouw S30 09/221.17.03
Democrazy (concert-en fuifzaal, jeugdhuis) 09/264.49.30 museum.smak@gent.be
Cafetarie Kuipke, Citadelpark Maurice.Dorikens@rug.ac.be
09/245.67.11 Sphinx (cinema)

Museum voor Sierkunst en Vormgeving St-Michielshelling 3
Decascoop (cinema) Jan Breydelstraat 5 09/225.60.86
Ter Platen 12 09/267.99.99
09/225.48.38 museum.design @ gent.be Stichting Logos (concert: experimentele muziek) 

Bomastraat 26
Film Plateau (Filmzaal van de RUG) Museum voor Schone Kunsten 09/223.80.89
Paddenhoek 3 (Corresp.: Rozier 9) Nicolaas de Leimaeckereplein 3 (Citadelpark) stichting.logos@ping.be
09/264.70.85 09/222.17.03

museum.msk@gent.be Studioskoop (cinema)
Gele Zaal (wereldmuziek, jazz, hedendaags klassiek) Sl.Annaplein 63
Nonnemeersstraat 26 Museum voor Volkskunde 09/265.06.00
09/235.37.03 kraanlei 65
gele.zaal@ping.be 09/223.1336 Teater Taptoe

museum.volkskunde@gent.be Forelstraat 91c -»»
Gents Amusement Teater 09/223.67.58
Huidevetterskaai 40 (zaal van Crombrugghe) Musicon (Muziekconservatorium)
09/226.22.72 Hoogpoort 64 Teater Tinnenpot (verbonden met Arca)

09/225.15.15 Tinnenpotstraat 21
Gravensteen (Museum voor Gerechtsvoorwerpen) 09/225.18.60
Sint-Veerleplein 11 Nieuwpoorttheater
09/225.93.06 Nieuwpoort 31-35 Trefpunt (muziekcafé)

09/223.00.00 Bij Sint-Jacobs 18
Het Muziek Lod (muziektheater) 
Oudburg 40

nieuwpoorttheater@club.innet.be 09/233.58.48

09/225 00 55 NTG (theater) Vlaamse Opera - Gent
Sint-Baafsplein 17 Schouwburgstraat 3

Intercultureel Ontmoetingscentrum 09/225.32.08 09/225.24.25
Kraankinderstraat 2 ntg@ntg.be
09/265.95.28 Victoria (theater)

NTG-Minnemeers (theater) Fratersplein 7
Kopergietery Minnemeers 8 09/225.37.32
Blekerijstraat 50 09/225.32.08
09/233.70.00 Vooruit (kunstencentrum, concert-en fuifzaal, theaterzaal)

Oude Sint-Baafsabdij (Museum voor Stenen Voorwerpen) Sint-Pietersnieuwstraat 23
MIAT (Museum voor Industriële Archeologie en Textiel) Gandastraat 7 09/267.28.28
Minnemeers 9 09/223.99.77 of 09/223.99.22
09/223.59.69 De Witte Zaal (tentoonstellingsruimte bij St-Lucas)
museum.miat@gent.be Poëziecentrum Zaal : Posteemestraat

Hoomstraat 11 Correspondentieadres : Zwartezusterstraat 34
Minardschouwburg
Walpoortstraat 15 
09/233.09.70

09/225.22.25 09/225.42.90
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Advertentie

Bank & Verzekering

Onze kantoren in Gent

KB: ABB:

Burgstraat 57

Doomzelestraat 5 
Graaf Van Vlaanderenplein 32 
Koningin Elisabethlaan 3 
Koolmeesstraat 2 
Kortrijksesteenweg 600 
Kouter 175 
Martelaarslaan 134 
Nekkersberglaan 4 
Vlasmarkt 10 
Wondelgemstraat 45

Kortrijksesteenweg 390

CERA:

Bellevue 3
Francois Laurentplein 21

speciale editie


