
Toekomst op het spel
Prof. Dumont over de milieuconferentie

Henri Dumont, prof in de ecologie en al meer dan 20 jaar terrein ervaring in 
de Derde Wereld, was de Belgische vertegenwoordiger op de conferentie van 
Rio en zit momenteel in de CSD (Commission on Sustainable Development) van 
de VN die moet nagaan hoe de lidstaten Agenda 21 zullen uitvoeren. Nog voor 
hij op het vliegtuig naar Ottawa stapte, ontluisterde hij voor Schamper de 
geheimen van deze agenda 21, of ook : een blauwdruk van morgen voor de 
bevolking van vandaag.
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Met onze excuses voor de 
ongewilde advertentie van 
een niet-erkende studenten-
vereniging in een aantal van 
onze nummers. We bezorgen 
hen de rekening.

Schamper: Op milieuconferenties 
worden steeds ronkende verklaringen 
afgelegd en beloftes gemaakt inzake 
planningen op lange termijn. Is dat 
voor politici niet erg moeilijk?

Prof. Dumont : Dat is altijd het 
probleem, ook bij industriëlen hoor. Men 
moet denken aan wat er zich binnen vele 
generaties op deze planeet zou kunnen 
voordoen. Als men z e g t: we zullen de 
uitstoot van C02 met 5% laten dalen,dan 
heeft dat vérgaande consequenties. 
Omgekeerd natuurlijk ook. Is het zeker 
dat daardoor het klimaat opwarmt? Er 
staan hier nog steeds veel collega’s heel

Het gaat slecht met de Gentse 
voorzieningen voor studenten. De 
toelagen vanuit het ministerie van 
onderwijs zijn de voorbije jaren steeds 
gedaald, terwijl de uitgaven net nu 
enorm beginnen te stijgen (taksen, 
milieu-heffingen, RSZ-bijdrage moet 
nu ook op jobstudenten betaald  
worden, en vooral: de studenten-
homes zijn verouderd, en kampen met 
problemen als betonrot, waterin- 
sijpeling, en vooral de brandveilig-
heid laat gigantisch te wensen over). 
U kon er alles over lezen in de vorige 
week uitgedeelde pamfletten.

Het enige antwoord van het beheer 
tot nog toe was personeelssanering en 
het optrekken van de maaltijdprijzen en 
vooral de huurprijzen in de studenten-
homes, die op één jaar tijd, (met 
gemiddeld 40%) spektakulair duurder 
werden. Het haalt echter allemaal weinig 
uit. De begroting blijft een aaneen-
schakeling van prijsstijgingen aan de 
inkomstenzijde, en een krapte-strategie 
aan de uitgavenzijde.

Deze politiek geeft momenteel 
aanleiding tot onverantwoorde situaties.

sceptisch tegenover, (glimlacht) Scepti-
cisme is in de wetenschap altijd een 
deugd geweest, maar je moet daar ook 
mee oppassen : als een koe aan het 
verdrinken is, dan is ze nog altijd niet 
dood hé, dus is er niets aan de hand; we 
gaan wachten tot ze dood is en achteraf 
kunnen we dan met zekerheid weten dat 
ze wel degelijk aan het verdrinken was . 
We zitten in dezelfde situatie: een aantal 
collega’s van mij zeggen: “dat broeikas-
effect heeft niks met C02 gassen te 
maken” . Misschien hebben ze gelijk, 
maar een risico mogen we gewoon niet 
lopen. Dat is het versch il tussen

Schamper failliet
Zo moest bvb. de noodverlichting in home 
Boudewijn van de stedelijke brandweer 
al op 31/12/92 in orde te zijn gebracht. 
Zélfs in de begroting voor 1994 is hiervoor 
geen frank voorzien. De toelagen voor 
studenten vallen terug tot op een 
bedroevend laag nivo, en ook de 
jobstudentenwerking wordt in een 
duizelingwekkend tempo afgebouwd. Om 
maar enkele voorbeelden te geven. Ook 
het onafhankelijke en kritische studen-
tenblad Schamper zit door deze bespa- 
ringspolitiek in geldnood, en dreigt over 
kop te gaan, als er niet onmiddellijk 
fondsen worden vrijgem aakt. De 
besparingspolitiek, die tot op heden 
gevoerd werd, faalt, en een strukturele 
oplossing dringt zich op om uit het 
budgettaire moeras te geraken. Om uit 
de impasse te geraken, stelt de Sociale 
Raad - het adviesorgaan m.b.t. alles wat 
de sociale sektor aanbelangt - aan de 
Raad van Bestuureen amendement voor, 
waarin al op korte termijn een strukturele 
oplossing wordt geboden voor de 
problemen, zowel wat betreft de brand-

wetenschap en technologie: technologie 
gaat over zekerheden, wetenschap over 
waarschijnlijkheden.

Schamper: Vandaar foute conclu-
sies van de Club van Rome.

Dumont (vergoelijkend) : Er zijn 
ondertussen al een aantal correcties 
gebeurd ; bovendien is de stroom aan 
informatie waarmee rekening gehouden 
moet worden ontzaglijk groot. Dus is ook 
de stroom van desinformatie, of approxi-
matieve gegevens enorm. Er moet dus 
voorzichtig mee omgesprongen worden, 
maar de doorsnee mens verwacht 
gewoon teveel van de wetenschap. 
Wetenschap bedrijven is een processie 
van Echtemach, vergeet dat niet hé.

Schamper: Waarom agenda 21 ?
Dumont : (scherp) In feite is het 

economisch stelsel aan een eindpunt 
gekomen, daar ben ik als ecoloog 
persoonlijk van overtuigd. Er moet voor 
deze planeet een nieuwe overlevings-
strategie ontwikkeld worden. Agenda 21

veiligheid in de homes als wat betreft de 
werking in het algemeen. De Sociale 
Raad stelt enerzijds voor dat het 
universiteitsvermogen de kosten, nodig 
om de studentenhomes brandveilig te 
maken, zélf draagt, en anderzijds ook het 
deficiet van de sociale sektor overneemt. 
Dit deficiet werd veroorzaakt door 
uitgaven voor promotie, die niet de sociale 
voorzieningen voor studenten ten goede 
kwamen, maar wel werden betaald mét 
de kredieten van de sociale voor-
zieningen. Als dit de fic ie t wordt 
overgenomen door de universiteit biedt 
dit de sociale sektor een ademruimte van 
12,5 miljoen, waarmee toch al enkele té 
krap begrote posten kunnen verlicht 
worden. Om de eisen van de sociale 
raad kracht bij te zetten, heeft de 
studentenbeweging een ondersteunende 
aktie georganizeerd in de week van 18 tot 
22 oktober. Het is immers op 22 oktober 
dat de begroting van de sociale voor-
zieningen in de Raad van Bestuur werd 
besproken. Op 9 november valt dan de 
beslissing... Van woensdag 20 tot vrijdag 
22 oktober werd over de middag (van 12 
tot 14u) een redaktielokaal opgetrokken 
in de gang van de Brug. De bedoeling

To be or not to be

houdt zowat de conclusies van de 
conferentie van Rio in -waar jarenlang 
enorm veel werk aan is vooraf gegaan. 
Kijk, circa 1960 bedroeg de wereldbe-
volking 2 miljard en nog wat, nu gaan we 
naar 6 miljard ! Dat wil zeggen dat er op 
30 jaar tijd er circa 2,5 keer meer 
consumenten voor allerlei produkten zijn 
bijgekomen : voor zuurstof, voedsel, 
waterverbruik, noem maar op. Ook het 
energieverbruik is enorm toegenomen.

Schamper : De wetenschap heeft 
ons toch kernenergie gegeven?

Dumont: Met alle nadelen vandien; 
men rekent nu de prijs van de opwekking 
van energie op: een kerncentrale bouwen 
kost zoveel, de lonen, verzekeringen 
enzovoort maar de externe prijs van het 
produkt, de milieukosten , worden 
weggemoffeld. Dat moet geen Tsjernobyl 
zijn hé. En wat gaat men doen met 
kerncentrales die niet meer gebruikt 
worden. Voor duizenden jaren laten 
staan?

Vervolg op pagina 4

was aan te tonen dat Schamper 
(veertiendaags op 5000 exemplaren) in 
acute geldnood zit. De subsidies zijn op, 
en er moeten vóór nieuwjaar nog een 
vijftal nummers verschijnen. In de 
gegeven omstandigheden wordt het 
onmogelijke gedaan om de periodiciteit 
te waarborgen, weliswaar met een kleiner 
aantal pagina’s (8). De subsidies waarvan 
sprake bedragen 300.000 fr. op jaarbasis 
(kalenderjaar) terwijl VETO, het neefje 
van Schamper aan de KULeuven zo maar 
eventjes 2,2 miljoen kan spenderen aan 
drukwerk. De aktie: gewapend met een 
voorhistorische typmachine, een ‘sten- 
cil-afdraaier’ en een paar collectebussen 
werden er door redaktieleden van 
Schamper continu stencils afgedraaid, 
zogenaamd de laatste exemplaren van 
het blad, met daarin een beknopte uitleg 
over het waarom, zowel wat betreft 
brandveiligheid als wat betreft de 
betoelaging van de werking in het 
algemeen. Vorige week vrijdag begon 
aan het Stalhof een betoging naar het 
rectoraat, waar een spandoek de (dames 
en) heren van de Raad van Bestuur 
herinnerde aan de zware ernst van de 
problemen. In de optocht werd onder 
andere de ‘laatste oplage’ van Schamper 
meegedragen... De resultaten van deze 
aktie vinden jullie in een volgende 
Schamper. Of, hoe hoop doet leven.



BETREFT: Artikel Examenre-
glement in Schamper nr. 310

Interessant artikel over het examen-
reglement in jullie nummer 310. Toch 
verbaasden een aantal uitspraken en 
reacties van Dhr. Haes ons in die mate, 
dat we niet anders kunnen dan erop te 
reageren.

Zoals jullie wellicht wel weten, zijn én 
het examenreglement, én de onderwijs-
evaluatie bediscussieerd en gevormd in 
het bureau van de Onderwijsraad (waar 
ook Dhr. Haes deel van uitmaakt), na een 
oorspronkelijk voorstel vanuit de GVR. 
De onderwijs-evaluatie is als voorstel 
be trekkelijk intact gebleven , het 
examenreglement is nogal veranderd. 
(...) Feit is wel dat er door alle 
studentenvertegenwoordigers hard 
gevochten is voor een zo goed en klaar 
mogelijke rechtspositie van de student. 
Het examenreglement en de evaluatie 
zijn én blijven een compromis. Maar ja, 
als ... als varkens vleugels hadden, 
konden ze waarschijnlijk vliegen, right?! 
Al bij al hebben we nu een van de meest 
progressieve examenreglementen in 
België, met een duidelijke regeling van 
de rechten (en plichten) van studenten 
én professoren. Denk aan de regeling in 
verband met het niet komen opdagen 
voor examens, het wegvallen van de pro- 
forma’s, de duidelijke regularisering van 
de examenvormen, etc... Natuurlijk kan 
het nog beter, en gedurende de volgende 
jaren kunnen en zullen er dingen 
veranderen. Dan is het een kwestie van 
een verantwoordelijke studenten- 
vertegewoordiging in de organen te 
hebben, die bereid is om te vechten voor 
de rechten van de student. Terug naar 
het artikel over het nieuwe examen-
reglement en de evaluatie.

De evaluatie
Zoals op pagina XX van de nieuwe 

programma-boekjes te lezen staat, is de 
periodiciteit van de evaluatie 2 jaar... dus 
geen 6 jaar, en start vanaf dit aca-
demiejaar. Om de twee jaar kan elke prof 
zich dus verwachten aan een dossiertje 
over zijn manier van lesgeven. Ook nog 
voor de duidelijkheid ... de evaluatie is 
NIET openbaar, er zal dus geen top-tien 
van professoren uithangen, wat de grote 
angst was van een aantal onder hen. Wél 
maken deze dossiers integraal deel uit 
van het bevorderingsdossier. Trouwens, 
bij ons weten is die zes jaar nooit ter 
sprake geweest, en dus geheel fictief. 
Het verbaast ons wel dat Dhr. Haes je 
hiervan niet op de hoogte gesteld heeft.

De academische kalender, nieuw dit 
jaar, definieert duidelijk de examen-
periodes. Elk examen dat hierbuiten valt, 
is geen examen, en kan volledig legaal 
worden aangevochten (leve de Raad van 
State!) Art.8 geeft trouwens een klaar 
beeld van wat kan, en wanneer. Hiervan 
kan niet worden afgeweken, tenzij het 
een permanente evaluatie geldt. Een 
permanente evaluatie is een regelmatige 
evaluatie, dus geen twee keer per jaar. 
Deze examenvormen worden vastgelegd 
door de faculteitsraad, na advies van de 
betreffende opleidingscommissie. Hierin 
zitten studenten, en die moeten dus hun 
bek maar opentrekken als een situatie 
niet door de beugel kan. En dat er 
alsjeblieft niemand afkomt met “Dat 
durven we n i e t w a n t  ook wij steken 
onze nek uit. Indien niet, dan kunnen we 
ons beter ophangen. Ditzelfde geldt 
trouwens ook voor het lesprogramma.

Eén introductieles en voor de rest 
zelfstudie kan afgeschoten worden 
binnen de opleidingscommissie én binnen 
de faculteitsraden, en dan geldt de 
verantwoordelijkheid van de studen-
tenvertegenwoordigers. Trouwens, Art. 
16,4e lid zegt duidelijk dat een periode-
gebonden evaluatie enkel betrekkling kan 
hebben op effectief behandelde leerstof. 
Lukt het dan nog niet, dan zoek je het 
maar op een ander niveau, via de 
studenen-vertegenwoordigers in de Raad 
van Bestuur of de Onderwijsraad (zie ook 
later), of breng het naar buiten, via 
Schamper...

Het aanvullend mondeling examen
Geef toe, de situatie met het aan-

vullend mondeling examen, dat maar al 
te vaak stiefmoederlijk behandeld werd 
door de professoren, en voor hen meer 
een noodzakelijk kwaad was, en maar al 
te vaak absoluut geen verschil maakte, of 
zelfs negatief was, was onhoudbaar op 
langere termijn. De prof bepaalt nu, mits 
goedkeuring door de faculteitsraad, zijn 
examenvorm, en zal zich daar dan ook 
aan moeten houden. De student kan een 
uitzondering aanvragen, en op basis van 
gegronde redenen zal deze worden 
ingewilligd. Toegegeven, niet perfect, 
maar in elk geval een duidelijkere situatie 
voor de student, vanaf het begin van het 
academiejaar.

Het meten van de studieprestaties
Taken kunnen niet meer meetellen 

voor het examen... Fout, fout, fout. De 
permanente evaluatie én de periode-
gebonden evaluatie kunnen gecomb-
ineerd worden gebruikt bij de evaluatie 
van de prestaties van een student (art. 6). 
Art. 17 beschrijft de ondervragings- 
vormen, en het 3e lid spreekt net over 
taken, die dus als ondervraging kunnen 
beschouwd worden. Een prof kan dus, 
als hij dat wenst, en als dat bekrachtigd 
wordt door de faculteitsraad, de perma-
nente evaluatie gebruiken om taken op te 
geven, en deze dan te “meten”, en de 
periode-gebonden evaluatie om zijn 
“gewone” examens over dit vak in te 
houden.

De syllabus
Art. 16,2e lid, was het onderwerp van 

veel discussie. We vroegen om duidel-
ijkere normen, we hebben ze niet 
gekregen. Punt is dat de kwestie van de 
sylabus uit de gedragscode, wat een 
gentlemen’s agreement was, is, en nu in 
het examenreglement staat. In sommige 
faculteiten weigerden sommige profs 
immers om een syllabus uit te geven. 
“Tijdig” is inderdaad nogal vaag, maar 
ons werd verzocht om rekening te houden 
met situaties waarin iemand voor de 
eerste keer een bepaald opleidings- 
onderdeel doceert, en het dus beter is 
een goede syllabus te hebben na een 
aantal weken, dan een samengegooide 
syllabus begin oktober. “Tijdig” kan dan 
wel vaag zijn, maar twee weken vóór het 
examen kan iemand bezwaarlijk tijdig 
noemen.

Spreiding van de examens
Art. 17, 1e lid, 3e alinea, bepaalt 

duidelijk dat indien er méér dan één vorm 
van examen is voor één bepaald 
opleidingsonderdeel, deze op elkaar 
moeten volgen, zonderonderbreking door 
een ander examen. Gedaan dus met 
schriftelijke examens van een vak, 
gevolgd door het mondeling drie weken 
later.

Art. 11, 2e lid, spreekt over een 
behoorlijke spreiding. Origineel was dit 
veel duidelijker gesteld, spreiding op ba-
sis van studie-belasting en zo, maar de 
meeste dekanen hebben het nut van het 
systeem van studiepunten nog niet echt 
door, dank daarvoor ons aller Luc Van 
den Bossche, minister van Onderwijs, 
met zijn commentaar over studiepunten 
... Tja, het is en blijft een compromis. (Dit 
geldt zowel voor de keuze van ministers 
als voor het examenreglement!)

Ondertussen...
Dit examenreglement is verre van 

perfect. Kijk maar naar het “individueel 
aangepast voltijds/deeltijds jaarprogram-
ma”, een verkapt credit-systeem als het 
ware, waar tot nog toe niemand kop noch 
staart aan gevonden heeft. We hopen 
hierover snel duidelijkheid te krijgen, in 
een gesprek met enkele leden uit de 
Onderwijs-commissie uit de Vlaamse 
Raad. De misbruiken zullen echter blijven 
bestaan ... helaas. We kregen in de 
O nderwijsraad al naar Ons hoofd 
geslingerd dat we het examenreglement 
teveel geschreven hadden naar het 
bestrijden van misbruiken toe, en niet 
algemeen genoeg waren. We moesten 
meer vertrouwen in de proffen hebben, 
ze behandelen ons op de deliberaties 
ook op die wijze die in ons voordeel 
speelt. Punt is, dat dit allemaal best waar 
kan zijn, maar het is en blijft een feit dat in

Lezergrieven (2)

Onlangs werd een nieuw examen-
reglement goedgekeurd (zie vorige 
Schamper). Daaraan was een moeizame 
voorbereiding door de Onderwijsraad 
voorafgegaan. In de uiteindelijke versie 
is een ‘bijzonder examenreglement ten 
behoeve van bepaalde groepen studen-
ten’ opgenomen. Mensen die denken tot 
deze ‘bepaalde groepen’ te behoren 
kunnen bij hun inschrijving een schriftelijke 
vraag tot de rector richten om een 
bijzonder statuut te verkrijgen. Als de 
rector hen dit bijzonder statuut toekent 
kunnen zij van de examencommissie 
faciliteiten inzake examens krijgen. Deze 
faciliteiten kunnen zijn :

1°het verplaatsen van ondervragingen;

2°examens afleggen voor de opening van 

de examenperiodes;

3°examens afleggen in twee examenperi-

odes binnen een academiejaar, waarbij de 

eerste wordt afgesloten op 30 september en 

de tweede verloopt van 1 tot 30 oktober in het 

volgend academiejaar;

4°overdragen van examencijfers in het 

eerstvolgend academiejaar waarvoor wordt 

ingeschreven, ongeacht het vereiste gemid-

delde.

Wie kan er nu zo’n speciaal statuut 
krijgen? Dat zijn (nog steeds volgens het 
nieuwe examenreglement) mensen met 
een ernstige handicap, mensen die een 
erkende topsport beoefenen, kunstbe-
oefening of mensen die een mandaat 
bekleden in de bestuursorganen van de

een universiteit, als “afspiegeling van de 
maatschappij” (geen citaat van ons!), ook 
een aantal mensen zitten die bewust 
zoeken naar de gaten in de “wetgeving”, 
of er zich gewoon geen klop van 
aantrekken. Dit examenreglement zal zich 
dus aan de wijzigende omstandigheden 
moeten aanpassen, en telkens we iets 
vinden wat niet duidelijk is opgelost of 
beschreven, zullen we het reglement 
herwerken ... natuurlijk na een test-
periode van één of twee academiejaren. 
Het is immers geen strak instrument, 
althans, dat is toch de bedoeling niet.

Daarom is het idee van een zwartboek 
in feite nog zo slecht niet. Mochten er 
dringende problemen zijn, of wat dan 
ook, dan kunnen studenten vanaf nu ook 
terecht op de tweede verdieping van het 
studentenhuis (geen kwestie van “hoger” 
niveau, ‘t was gewoon het kleinste hokje 
dat nog vrij was), in het bureau naast dat 
van de studenten-beheerder. Daar zit de 
studentenvertegenwoordiging uit de Raad 
van Bestuur, en we proberen er een 
permanentie (ook voor de onderwijsraad) 
te verzekeren, als het kan elke dag, tussen 
2 en 4 uur ‘s middags. Dus, bel ons (09 / 
264 70 93), of drop een berichtje bij 
André, op het secretariaat, of schuif het 
onder de deur met het geel-en-blauwe 
lintje, op het 2e verdiep. Beschrijf het 
probleem, in het kort, en laat weten hoe 
en waar we je kunnen bereiken.

universiteit. Natuurlijk is het een goede 
zaak dat mensen met een handicap 
aangepaste faciliteiten kunnen krijgen. 
Minder evident vinden wij dit voor mensen 
die hun studies combineren met een wat 
uit de hand gelopen vrijtijdsbesteding 
zoals sport of kunst. Hoe zal de rector 
beoordelen of een aanvrager wel of niet 
‘kunst’ pleegt ?

Wat ons uitermate bevreemdt is dat 
(sommige) studentenvertegenwoor-
digers’ ook menen aanspraak te moeten 
(mogen) maken op een bevoorrechte 
behandeling. Het voorstel is nooit ter 
sprake gekomen op de Onderwijsraad. 
Het werd (zoals wij uit goede bron 
mochten vernemen) door student-leden 
van de Raad van Bestuur bedongen. 
Waarschijnlijk hebben zij goedbedoelend 
gedacht dat dit de democratisering van 
het onderwijs zou ten goede komen. Wij 
hebben daar zo onze bedenkingen bij. 
De zogenaamde ‘studentenvertegen-
woordiging’ is zich de laatste tijd meer en 
meer gaan ontwikkelen als een select 
klubje dat nog weinig voeling heeft met 
de (gewone) studenten. Dat deze 
nomenklatura haar eigen voorrechten 
bepleit is daar misschien een logisch 
uitvloeisel van.

Zal de volgende eis een lager 
inschrijvingsgeld en gratis maaltijden voor 
studentenvertegenwoordigers zijn ?

Stefan Deconinck, Peter Wuyts, 
Siegfried Van Duffel, Luc Slimbrouck

D E B A T  W E E K B LA D  M A R K A N T

IS ER NOG EEN TOEKOMST
VOOR HET SOCIALISME?

■

Met: Ludo Abicht, Rudolf Boehm, Jaap Kruithof,
Ernest Mandei, Koen Raes, Erik Rosseel en Piet van Eeckhout.

MODERATOR: ERIC GOEMAN.

Woensdag 27 oktober om 20u in de balzaal van de Vooruit te Gent.

Of stap naar je vertegenwoordiger in 
de faculteitsraad, of naar je ombudsman, 
(of naar Schamper NVDR)... MAAR DOE 
IETS, EN LAAT NIET GEWOON OP JE 
ZITTEN. We zijn er, perslot van rekening, 
om de studentenbelangen te vertegen-
woordigen.

Het is ook geen slecht idee om de 
nieuwe programma-boekjes eens te 
bekijken ... op dit ogenblik zijn de versies 
voor de faculteiten rechten en weten-
schappen reeds uit, en de andere boekjes 
zullen (hopelijk) niet te lang op zich laten 
wachten. Op de voorste pagina’s vind je 
de academische kalender, een beschrij-
ving van het principe van de evaluatie en 
de integrale tekst van het nieuwe 
examenreglement... dus, halen die zooi, 
bij de info-balie van het rectoraat of op het 
secretariaat van je faculteit.

Met vriendelijke groeten,

Alain POLLENTIER (Raad van 
Bestuur R.U.G.) & Ben BROECKX (Bu-
reau Onderwijsraad R.U.G.)

Colofon
Schamper is het kritische en on-

afhankelijke studentenblad van de 
Universiteit Gent. De redactie bestaat uit 
vrijwilligers en komt elke dinsdag samen 
om 19u op volgend adres:

Schamper-redactie 
Studentenhuis De Brug 
St.-Pietersnieuwstraat 45 
9000 Gent 
09/264.70.87

Lezersbrieven zijn welkom, liefst reeds 
op diskette. Naamloos is prullenmand. 
Vermeld ook studierichting, jaar en 
kontaktadres. Op grondig gemotiveerd 
verzoek laten w ij uw naam weg. 
Lezersbrieven dienen betrekking te 
hebben op de studentenproblematiek en 
de RUG in het algemeen of artikels in 
Schamper in het bijzonder. De redactie 
behoudt zich het recht voor om inge-
zonden stukken verkort weer te geven, of 
om technische redenen niet te plaatsen.

Hoofdredactie: Tobias De Pessemier 
Eindredactie: Wim Oosterlinck 
Redactie: Olivier Bloeyaert, Stef 
Coone, Steven De Bock, Kris De 
Jaegher, Samson De Pessemier,
Veerle Devos, Kenny Knecht, Peter 
Maes, Eric Mielants, Wim Oosterlinck, 
Tom Pintens, Francis Puype, Wim 
Reygaert, Dieter Roelstraete, Nicolas 
Severeyns, Christel Stalpaert, Nico 
Vandenabeele, Peter Van den Broeck, 
Frédéric Wille
Agenda: Nico Vandenabeele 
Lay o u t : Tobias De Pessemier 
Foto's: Cisse Puype, Tobias De 
Pessemier, archief RUG 
Publiciteit: Stef Coone (09/233.26.76) 
Verantwoordelijk Uitgever: Nico 
Vandenabeele, Waterstraat 66, 8730 
Beernem.
Drukkerij: Goff, Mariakerke 
Oplage : 5000 exemplaren, gratis 
verspreid in alle faculteiten, resto's en 
homes van de RUGent
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De Moloch Roert Zich Heden!

Moedemeukende
- . ■■■■ ; - ' 7  ' -

boerenzoon
Anus Mundis brief aan de bevolking 2

Neokolonialisme, fronst men, en meteen volgt een door bevrijdingstheologen
in parochiale centra opgezette reeks diavoorstellingen met kritische....

aantekeningen in de marge en eventuele koöperatie van het publiek dat 
zich de levieten weet lezen en nu wel nooit meer die bananen waagt te eten, want de 
Guatemalteekse bananeboertjes worden er flink om geëxploiteerd, en dat kunnen we 
niet hebben, vanwege een verdoken koloniale macht dan, netjes witgewassen 
nationaal, maar toch koloniaal, zo heet dat dan, neokolonialisme. Nou, wat worden we 
een mooi rad voor de ogen gedraaid want wie, wie vraag ik je kan na de doortocht van 
bovengenoemde missionerings- en, waarom niet, voorlichtingskaravaan nog langer 
enig euvel van neokoloniale strekking vermoeden in onze bloedeigen Vlaamse 
steden, verstedelijkte dorpen, dorpen en kernen, lintbebouwing dan ?

Desalniettemin, en wel hierom, legt ons volksleven dagelijks betreurenswaardig 
getuigenis af van doortastend koloniaal machtsvertoon, mijns inziens welzeker, en laat 
ook diensthoofden neerlandistiek niet langer rusten, want daar het toch mooi om, de 
moedertaal van ons vaderland! Goedgoed, terzake, ik jog zo’n week geleden, want 
wekelijks, dus vanavond weer, jog ik naar, ja, naar waar eigenlijk?, en tel ik onder het 
joggen de bomen, maar omdat het er toch altijd evenveel blijken op dat ene zelfde 
traject, ja dan vang ik graag al eens iets op van, zo’n hoegenaamd flardje 
gespreksonderwerp, hoe er zo wat geschnabbeld wordt, door de jongeren dan want 
hen betreft het hier jazeker!

- Shit man, ik zit maar wat down.
- Yo what’s up, down?
- Jawel, de cops - fuck them allright!
- Aiaiai cops, niet cool dus!
- Damn nee, hebben me dope gepakt!

En dat gaat zo maar door! Neen, neen, neen, zo kan het niet langer! Ja, had 
koningin Victoria het nog maar meegemaakt, of Cecil Rhodes of Wellington, alsof we 
hier iedere dag om vijf uur bij een kopje earl grey de union jack staan te strijken! Kijk, 
het betreft hier geen akt of confessie van heetgebakerd patriottisme - waarmee 
ondergetekende gezien de door hem beklede status binnen de Schamperredaktie 
uiterst spaarzaam hoort om te springen op straffe van spreekverbod, jaja, zo hoort u 
het ook eens van de andere kant van de krant, de interne keuken zoals dat dan heet- 
maar zo kan het toch echt niet, de moeder die onze hersenen heeft gezoogd om het 
maar eens onomwonden te stellen of wat? Zo lijkt mij dus een eerste emancipatorische 
zet in het ontvoogdingsproces, in de dekolonisatie zelfs zo u wil, te bestaan, niet zozeer 
in het doelbewuste winkelen of de juiste handgevlochten sandalen dragen of de juiste 
papayajam smeren, alswel in het zuiveren van ons scatologisch vocabularium dat toch 
al zoveel rijker is dan dat armzalig hoopje cockney dat samenkoekt onder die 
shitfuckhole-fixatie, en als ik mijn verontwaardiging eens terdege en integraal mag 
ventileren, waar gaat het eigenlijk naartoe met dit anale stadium dat onze verbale 
kuituur nu als een razende roeland achterstevoren lijkt te doorlopen ? Helemaal terug 
naar de baarmoeder mischien, om maar in de geest van het Freudiaanse discours te 
blijven ?

Neen neen neen ! Dat kronkelende kluwen motherfuckers, sons of bitches en 
arseholes en dat dan geserveerd te zien voor de ogen van dertienjarigen die, door 
puberaal psittacisme aangestoken, de hele dorpskern voor motherfucking sons of 
bitches dreigen te verslijten, en dit uiteraard allemaal zonder zich bewust te zijn van 
de idiote logika die onder deze gestereotypeerde formule te sluimeren ligt, vertalen 
maar! Wat was er besluitenderwijs dan wel zo fout aan de scherpste wapenen van 
onze Nederlandse taal die nu stof liggen te vergaren in de vergeetput van ons kollektief 
geheugen, en ik denk hierbij inzonderheid aan alles bijeen toch rake voltreffers als 
“druiloor” , “malloot”, “slapjanus” , “ploert” of “pias”?, en wie zich wil vergewissen van 
de plasticiteit van ons taaleigen terzake verwijs ik bij deze graag door naar een 
hernieuwde en ditmaal intensere lezing van Kapitein Haddocks tirades.

Alras en ten lange leste zal deze traditie eens opgegraven afgestoft en opgeblonken, 
zijn gerechtigde plaats worden toegewezen en zullen moeilijke leerlingen weer sidder- 
en-beven voor een oorveeg als “beulskop”, waarmee wij bij wijze van intermezzo ook 
nog eens de hele zogeheten filosofische opvoedingsproblematiek, die als een mand 
rotte eieren tussen autoriteit en anarchie heen en weer laveert, op een hoopje onder 
tafel zullen geveegd ! Het is maar een woord, natuurlijk.

uw toegenegen, 
Lord Moloch H. 1993

P.S. een toegift voor de verstandelijk minder gefortuneerden die geen kans zien 
zich zelfstandig uit hun verbale anale fase te redden en voor het onderhoud van hun 
taalschat eksklusief op import zijn aangewezen, wil ik verder suggereren dat ook 
“lorejas” of “schobbejak” zelden tot zelfs nooit het beoogde doel zullen missen. De 
vrijheid lonkt voor allen, voorwaarts en harop!

Brand!
Wie de Plateau een dezer dagen bezocht heeft kon er eenvoudig niet naast 

kijken, want zoals het spreekwoord zegt: waar zwartgeblakerde muren en 
afgesloten galerijen zijn, was ooit vuur. Dat de brand op 15 augustus plaatsvond 
weten de meeste plateau-studenten wel, maar daar houdt het ongeveer bij op. 
Over oorzaken en kosten worden studenten in het ongewisse gelaten.

Het was zondag 15 augustus en de 
activiteit in de Plateau was tot een mini-
mum gedaald, hoewel later zou blijken 
dat zelfs dit minimum niette onderschatten 
viel. De huisbewaarder van dienst E. 
Gistelinck had zijn laatste ronde gedaan 
zonder iets vreemds op te merken en 
bevond zich in zijn dienstwoning in de 
Plateau, toen het brandalarm van de 
Plateau van zich liet horen. Hij begaf zich 
naar de centrale, las af waar de 
vermoedelijk-toch-weer-geen-brand zich 
bevond en ging dan kijken ter plekke. 
Luttele seconden later en op een 
honderdtal meter van de vermoedelijk 
brandhaar echter stond hij reeds oog in 
oog met ondoordringbare rook- en 
warmtezee. Er was hier iets serieus fout. 
Gistelinck rende naar de centrale zette 
een algemene evacuatie in werking en 
verwittigde de brandweer. Dat deze 
evacuatie niet voor niets was bleek toen 
de plateau begon leeg te stromen: een 
tiental mensen bevond zich in het gebouw, 
o.m. een studente en een nachtwaker in 
de vleugel boven de brand. De brandweer 
was ongelofelijk snel ter plekke na het 
alarm (later zou blijken waarom) en had 
geluk: de brand was vrij snel onder 
controle. Behalve wat nablussen, een 
eerste blik op de schade en een eerste 
gissing ivm de oorzaak viel die nacht niet 
te veel meer te beleven.

Alarm ?

De volgende ochtend bleek de schade 
enorm. Niet zozeer het vuur had deze 
veroorzaakt -de vuurhaard zelf was 
gelukkig beperkt gebleven- maar de hitte 
en vooral de rook hadden grote delen van 
de benedenverdieping van het gebouw 
aangetast. Een evidente vraag trad 
hierdoor op de voorgrond: waarom had 
het brandalarm zo laat (TE laat eigenlijk) 
gereageerd? Want ondertussen was 
bekend geraakt dat het signaal van de 
centrale op de plateau het DERDE was: 
er was al een telefoontje geweest vanuit 
de St-Pietersnieuwstraat en eentje vanuit 
een mobilofoon - daarom was de 
brandweerzo snel ter plaatste. Bovendien 
was het alarm gekomen van een detector 
op de EERSTE verdieping terwijl de brand 
op het gelijkvloers woedde. Een blik op 
de plannen van de Plateau geeft 
onmiddellijk het antwoord: hoewel het 
hele gebouw doorspekt is van de 
drukknopalarmen (die menselijke aan-
wezigheid vereisen), is het aantal 
detectoren duizelingwekkend klein. Er 
kwam geen alarm van het gelijkvloers 
omdat er zich in heel de vleugel geen 
enkele detector bevond! Bij nauwkeuriger 
onderzoek is zelfs gemakkelijk vast te 
stellen waar die detectoren zich dan wel 
bevinden: voor het overgrote deel vinden 
we ze in die delen van het gebouw die 
verhuurd zijn aan privéondernemingen. 
Het was dan ook één van die detectoren 
die alarm sloeg -evenwel toen de rook al 
doorgedrongen was tot de eerste 
verdieping. Het grootste deel van de 
schade had dus kunnen vermeden 
worden door enkele suplementaire 
detectoren. Erger nog, het feit dat de 
brand, ondanks het gebrekkig alarm 
systeem, zo beperkt is gebleven is volledig 
te danken aan de dikke muren en deuren

van de 19de eeuwse bouwmeesters van 
de Plateau. Evidente edoch onvermij-
delijke vraag is waarom de detectoren 
ontbraken? Navraag op dienst GBO 
(Gebouwen, beheer en onderhoud) 
leerde ons dat alleen de drukknoppen 
wettelijk verplicht zijn maar dat men 
bezig is met het verder verbeteren van de 
brandveiligheid van de universiteits-
gebouwen. Dit evenwel met een eerder 
beperkt budget en omdat het rectoraat 
liever een geschoeperde muur heeft dan 
geroosterde student, hebben de univer-
sitaire homes hierbij prioriteit. Zo zijn de 
meeste gangen van de homes reeds 
voorzien van detectoren en de kamers 
volgen in de volgende jaren. Pas dan 
komen de andere gebouwen aan de beurt. 
Net iets te laat natuurlijk...

De oorzaak.

Toen men diezelfde ochtend in het 
puin en op de plannen begon rond te 
kijken welke de oorzaak zou kunnen zijn 
van de brand deed men nog een aantal 
merkwaardige ontdekkingen. De brand 
ontstond op een plaats waar geen enkele 
belangrijke leiding ligt, zodat kortsluiting 
zo goed als uitgesloten is als mogelijke 
oorzaak. De eigenlijke brandhaard zou 
zich volgens experts bevonden hebben 
IN één van de houten kastjes, die aan 
stuidenten verhuurd worden, en niet 
erbuiten. Het is tot op heden ook niet 
duidelijk wat een luchtbuks, een sabel en 
wat verkoolde electronica annex bedra-
ding in deze kastjes deden. Een 
doorslaggevend element op een monde-
ling examen misschien, maar het parket 
is nog niet overtuigd en het onderzoek 
loopt voort. In elk geval lijkt kwaad opzet 
op z’n zachtst gezegd niet uit te sluiten en 
in afwachting van een definitief bewijs 
(als dat er al ooit komt...), is het misschien 
niet onverstandig om al eens na te gaan 
of wel gelegenheid is geweest tot 
brandstichting. Het resultaat is ver-
bluffend: het gebouw is een echte duiventil 
en een nachtmerrie voor elke goed-
bedoelende huisbewaarder. Er zijn maar 
liefst zeven ingangen (2 op gelijkvloers 
en 5 in de kelderverdieping) en alleen al

van de hoofdingang aan de kant van de 
Plateaustraat zijn maar liefst 400 sleutels 
in omloop! Controle is dus hopeloos: 
God en klein Pierreke kunnen binnen op 
de Plateau en wie zegt dat een dezer 
individuen nooit eens de deur vergeet te 
sluiten achter zich? Conclusie: wie nog 
twijfelt aan kwaad opzet zou zich beter 
eens laten nakijken en de piromanen 
onder ons hebben het niets eens echt 
moeilijk gehad.

De kater.

Rest nog de nasleep van het brandje: 
de schade, de kostprijs en vooral wie zal 
dat betalen? De schade is zoals hoger 
reeds opgemerkt zeer groot: in één zaal 
is het kalkwerk zo goed als verdwenen en 
moet dus herlegd worden, een hele rits 
houten kastjes is in houtskool veranderd 
en moet vervangen worden, een paar 
van de statige plateauiaanse deuren 
moeten vervangen worden, de druk-
knoppen voor brandalarm, de nood-
verlichting en electrische bedrading tot 
150 m van de brand is vernietigd door de 
warmte en er is last but not least zo’n 
4000 a 5000 vierkante meter muur 
beschadigd door de rook. Deze is nu 
reeds helemaal ontroet en ontvet maar 
moet nog herschilderd worden. Het 
prijskaartje? Voor twee jaar was er geen 
probleem geweest whatsoever: de 
universiteit had geen rechtspersoon-
lijkheid en vadertje staat zou betalen. 
Omdat de RUG sinds die tijd wel een 
rechtspersoon is geworden, moet ze dus 
zelf haar gebouwen verzekeren. Wegens 
het groot aantal gebouwen en het 
patrimonium dat daar tussen zit (o.m. de 
Plateau) is een verzekering tot de laatste 
frank onbetaalbaar. Daarom werkt de 
unif nu met een franchise die op 5 miljoen 
ligt, dwz de eerste 5 miljoen kosten zijn 
voor de universiteit zelf, de rest past de 
verzekering bij. De echte kosten zouden 
volgens informele berichten rond het 
dubbel schommelen. Maar de k(r)ater 
van 5 miljoen blijft hangen, samen met 
enkele prangende vragen zoals: had een 
minimum aan veiligheidsmaatregelen de 
schade niet drastisch kunnen indijken 
(de detectoren) en hoe toegankelijk dient 
een universiteitsgebouw te zijn op alle 
mogelijke uren van de dag? Voort raden 
wij onze goede vrienden de pyromanen 
aan onze centen met rust te laten en 
liever eens zichzelf onder handen te 
nemen. Neem een voorbeeld aan Jan 
Palach!

ORION

J
e hebt pas die grote stap gezet, je bent in Gent komen studeren en je 
bent lesbisch of homoseksueel of je twijfelt erover. Dan is Verkeerd 
Geparkeerd iets voor jou.

Of je loopt hier al een tijdje rond. Je hebt er vaak over gedacht ons te 
schrijven, maar je hebt het toch telkens niet gedaan. Je zou wel iets met 
die lesbo- of homogevoelens van jou willen doen, maar... Dan is het nu 
het moment om er in te springen.

Verkeerd Geparkeerd
is de grote, Gentse homojongerengroep (m/v) die al zes jaar bestaat. Wij 
doen aan onthaal, organiseren vormende en ontspannende aktiviteiten, 
bieden informatie en vertegenwoordigen de homojongere (m/v). Wil je 
meer weten? Dan schrijf je een briefje naar ons postbusadres. Je ontvangt 
van ons een antwoord in een neutrale, gesloten enveloppe.
Op vrijdag 29 oktober fuiven we voor de twaalfde keer, Oscar is weer wild. 
Vanaf 22 uur zetten we de concertzaal van de Vooruit (ingang via de 
Lammerstraat) in vuur en vlam. Je komt er als student in voor 100 frank. 
Een nacht voor lesbiennes, homo’s en al wie zich daar goed bij voelt.

VERKEERD GEPARKEERD POSTBUS 535 9000 GENT 1
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Agent 21 in Ottowa

Vervolg van pagina 1

Schamper: Als monument van onze 
beschaving.

Dumont : Zo hebben we er al 
honderden staan. En als je ze afbreekt, 
waar ga je dan met dat radioactief afval 
naartoe ? Externe kosten dienen 
berekend te worden en er moet een link 
gelegd worden tussen economie en 
ecologie. Enviromental accounting. Als 
heel Amazonië leeggekapt wordt, wat is 
die gigantische vlakte dan nog waard ? 
Dat is een moeilijk probleem want er zijn 
veel milieu-activisten vierkant tegen om 
een waarde aan de natuurte laten hechten 
in de zin van : als je er een waarde aan 
geeft, kan het gekocht worden en kan 
men ermee doen wat men wil. Men moet 
in feite voor de natuur een andere 
waardeschaal creëeren die los moet staan 
van de huidige economische waarden- 
schaal van ruilhandel. Iedere dag roeien 
we een aantal unieke dieren- en 
plantensoorten uit. Elk jaar verdwijnt er 
amazonewoud ten grootte van enkele 
malen België. Gewoon opgebrand. Pas 
op : de milieuactivisten staan daar zeer

sterk, maar controle uitoefenen over dat 
gebied is vreselijk moeilijk. Brazilië is niet 
corrupter dan België, alleen véél groter. 
Half Maleisië is leeggekapt voor de 
Japanners; toen de regering daar begon 
in te grijpen, ontstonden er locale 
oorlogjes. Het korte termijndenken van 
snel winst maken ten koste van het milieu 
moet omgebogen worden.

Schamper: Wat heeft de industrieel 
van nu eraan dat de wereld er binnen 
60 jaar beter zal uitzien?

Dumont: Er is natuurlijkeen hiërarchie 
van waarden, op alle niveau’s. Dat begint 
met het eigen ik, dan komt de familie, dan 
het dorp, dan het taalgebiedje, dan het 
land of de gemeenschap ... Het is 
belangrijk of je kinderen nog zullen kunnen 
overleven, industriëlen zijn geen slechte 
mensen...

Schamper : Precies. Alleen maar 
mensen.

Dumont: Ze zijn dus opgevoed in een 
bepaalde context met waarden en 
normgevingen die moeten bijgestuurd 
worden. Ik las onlangs dat het VEV 
gezegd heeft dat milieu en economie met 
elkaar rekening gaan houden, dat is toch 
positief. Waardenschalen zullen alleszins 
moeten veranderen: tijdens de crisis van

de jaren 70 heeft men het milieu totaal 
laten vallen en gezegd : economische 
groei is de enige waarde, laat ze maar 
kappen, branden en lozen. En nu zien we 
wat er vernield is, over de hele wereld 
overigens. Toen mocht alles, als men 
maar uit de crisis zou geraken.

Schamper: En de CSD zal over het 
milieu waken.

Dumont: Wij zijn natuurlijk enkel maar 
een organisatie met een waakhond-
functie hé. Elk land moet ieder jaar een 
rapport indienen overwat ze i.v.m. Agenda 
21 gerealiseerd hebben. Dat loopt soms 
bijna op Noord-Zuid confrontaties u it: de 
derdewereldlanden beschouwden het als 
een inbreuk op hun souvereniteit. Ze 
wilden wel meer geld, kwijtschelding van 
de schulden, ...en we mochten achteraf 
vooral niet vragen wat ze met dat geld 
gedaan hadden. Zo’n commissie werkt 
per consensus, niet per meerderheid en 
dat heeft z’n nadelen : we doen immers 
een wedren tegen de tijd. Agenda 21 
moet doorsijpelen tot de bevolking, de 
mentaliteit moet grondig veranderen. ,

Schamper : Als u een menta-
liteitsverandering teweeg wil brengen, 
zal dat toch via de opvoeding moeten 
gebeuren.

Schamperitskaya
Zomeruitwisseling Gent-Siberië

De Belgische dagbladen waren 
ongelooflijk origineel in hun kommentaar: 
“De nieuwe Russen zijn aangekomen”, 
“Daar zijn de Russen dan” . Maar het 
wondere aan de hele zaak is het feit dat 
niet alleen de Russen gekomen zijn, maar 
dat er ook Vlamingen gegaan zijn. Twee 
weken naar Rusland en het fantastische 
Siberië. Die 2 zaken noemt men 
zomeruitwisseling en houdt een ken-

nismaking in met de kuituur en het 
studentenleven van beide zijden. De 
uitwisseling werd al voor de derde maal 
georganizeerd en was, opnieuw, een 
groot sukses. De goede verstaander heeft 
al begrepen dat dit wil zeggen: volgend 
jaar voor de vierde maal. Maar zo’n trip 
maak of organizeer je niet alleen. 
Deelnemers en, vooral, mensen die 
denken het charisma en deflairte bezitten

om zo’n uitwisseling te helpen organi- 
zeren, neem als de bliksem je pen en 
schrijf uw C.V. (i.e. naam, richting, leeftijd). 
Envelop nemen en opsturen naar 
Studentenhuis De Brug, Sekretariaatt.a.v. 
Uitwisseling Siberië, St. Pietersnieuw- 
straat 45 te Gent. Wij proberen de rest te 
doen.
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Dumont : Agenda 21 besteedt daar 
ook juist zeer veel aandacht aan. We 
zullen bij de kinderen beginnen ; de 
kinderen voeden nadien hun ouders dan 
wel op. Een vak als ecologie zou trouwens 
in het onderwijs erg nuttig wezen. In de 
toekomst zal ecologie en burgelijke 
opvoeding hetzelfde zijn. Ook een 
controleministerie zou zijn nut hebben : 
een minister die de anderen controleert. 
Deze economische crisis is al even erg 
als die in de jaren 70 en het milieu zou 
opnieuw een gelijkwaardige behandeling 
niet overleven. Ecotaks is bijvoorbeeld 
een goed principe.

Schamper: We zullen dus dieper in 
onze portefeuille moeten gaan tasten 
om het milieu te redden.

Dumont : Zeker. Loonsvermindering 
is bijvoorbeeld onverm ijde lijk. De 
vakbonden zijn nuttig geweest, maar 
moeten zich nu aanpassen. Het marxisme 
heeft ons een halve eeuw gekost: het is 
een bijzonder domme theorie die de 
wereld in zwart-wit onderverdeeld. De 
wereld is genuanceerder dan dat : ze 
bestaat uit verschillende soorten grijs. En 
de vakbonden redeneren nog steeds in 
die marxistische gedachtensfeer van ‘de 
klassenstrijd’ maar dat is totaal voorbij-
gestreefd. Ik begrijp dat ze een boycot 
willen uitvoeren tegen lage-loonlanden 
waar mensen onder vreselijke omstan-
digheden voor praktisch niets arbeid 
leveren. En toch blijven de prijzen dezelfde 
: dat is waarom zoveel bedrijven het Fort 
Europa verlaten ; ze verhogen hun 
winstmarges door weg te gaan. De 
vakbonden moeten zich niet verstard van 
vijand vergissen : ‘we willen wel 
loonmatiging aanvaarden als we ter 
compensatie een betere representering 
in het bedrijf krijgen’ . Wat is dat nu ? De 
vijand is diegene die hier aan te hoge 
prijzen verkoopt voor iets dat gepro-
duceerd is aan zeer lage prijzen elders. 
En het zijn trouwens de middle-men die 
de winsten maken, niet de grote 
producenten. De producent vraagt 2 frank, 
de grossist 6 en de kruidenier 18. Dat zijn 
geen percentages meer maar dat is een 
exponentiële reeks ! En we moeten 
enkele heilige principes laten varen : 
zondagwerk, winkels die 24 uur op 24 uur

open zijn, postbezorging op zaterdag en 
zondag, ... dat zal ervan komen. Men 
moet evolueren naar meer losse 
structuren, soepeler zijn. Neo-taboes die 
men moet overwinnen. Als men aan 
dergelijke taboes zal durven raken, zal 
men ook de moed opbrengen om 
fundamentele hervormingen ten goede 
van het milieu te ondernemen.

Schamper : En wat gaat u nu in 
Ottawa doen?

Dumont : Het Zuiden heeft ons 
technische hulp gevraagd om deze 
jaarlijkse verslagen op te stellen. En met 
Derycke hebben we voor één keer eens 
een bekwame staatssecretaris van 
ontwikkelingssamenwerking. Hij durft ook 
zijn nek uit te steken : ik heb daar veel 
respect voor. Het merkwaardige is dat 
Agenda 21 en het ideeëngoed ervan 
goed circuleert in de ambtenarij en de 
ministeries, maar de doorstroming naar 
het grote publiek toe zou nu véél sneller 
moeten gebeuren. Onze toekomst staat 
immers op het spel.

Schamper: Wij hebben alvast onze 
best gedaan.

10 Freïkoarte
‘Oscar is weer w ild ’

Je zag overal al die affiches van 
Verkeerd Geparkeerd met hun grappige 
cartoons. Twijfel je om te gaan ?? Dan 
bieden wij dé oplossing: Schamper geeft 
namelijk 10 vrijkaarten weg op26oktober 
1993 om 18.00 stipt in het redactielokaal 
in de Brug (gelijkvloers. St-Pieters- 
nieuwstraat 45). Haast jullie, er zijn er 
slechts 10 te bekomen !!!!
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RugPoëzie
Het universitaire leven herbergt niet alleen blokbeesten en feestvarkens. Het 

herbergde ooit literaire wonderen als Tom Lanoye (en méér). Op zoek naar 
ontspruitende schrijvers stootte Schamper op Wulps Naakt, een pas opgerichte 
literaire kring en Karen Vandevelde, studente Germaanse filosofie, die met Elk 
huis heeft zijn geest haar eerste dichtbundel wist te publiceren. Schamper 
plaatste de twee naast elkaar.

Wat in hemelsnaam is Wulps Naakt?

Erwin : Wulps naakt is een literaire 
kring die begin vorig jaar opgestart is 
door Steven Jolly en mij. Het was de 
bedoeling om wekelijks samen te komen, 
te spreken over poëzie, eigen poëzie 
voor te dragen en te bespreken. De 
publicatie van onze dichtbundel was 
eigenlijk niet onze primaire bedoeling. Er 
was wel het idee, maar we dachten nooit 
dat alles zo vlug zou gaan.

Anonimiteit blijkt één van de regels 
van Wulps Naakt. Het gebruik van 
pseudoniemen laat immers geen 
individuele bekendheid toe. Of is dit 
een soort drempelvrees van de leden: 
“Als ze me niet kennen, kunnen ze me 
niet zeggen dat het oerslecht is... ”

Erwin : Of onze schuilnamen of onze 
echte namen bekend worden, doet er 
niet echttoe. Het is een geheimzinnigheid 
die we bewust creëren. Zoals onze 
vergadering die niet echt in het geheim, 
maar toch in afzondering plaatsvindt in 
de catacombenkelder.

Wat ik miste in deze bundel was 
structuur: alle namen staan kriskras 
door elkaar en men is duidelijk nog op 
zoek naar een rode draad in de literaire 
kring...

Erwin : Tja, deze bundel was een 
debuutbundel. De titel Wulps Naakt is 
eigenlijk de naam van onze literaire kring. 
Het was de bedoeling dat elk lid van de 
kring zich voorstelde met een paar van 
zijn gedachten. Het leek ons het beste 
geen censuur uit te voeren op de 
persoonlijke keuze van de dichters.

Waarom zijn de gedichten dan niet 
gerangschikt per auteur ?

Erwin: We vonden het leuker èn beter 
ze door elkaar te zetten. Dan ga je ook 
het risico uit de weg dat iemand één 
dichter zijn werken wèl gaat lezen en de 
andere overslaat omdat één gedicht 
tegenvalt. We hebben ook alles bij elkaar 
gezet om aan te tonen dat gevarieerdheid 
kan in een kring. Het benadrukt ook onze 
hechtheid. Net zoals dat gedicht dat door 
twee dichters samen geschreven is.

Waarom is de bundel opgedragen 
aan Prof. Dr. Raymond Vervliet ?

Erwin : Omdat Wulps Naakt voor het 
eerst in zijn lessen vernoemd is, nog voor 
de kring bestond. Het is geen titel van 
een boek of zo, maar een uitspraak van 
de prof in kwestie tijdens de besprekingen 
van zijn o zo geliefde erotische gedichten. 
Vervliet is een kei in erotiek en sensualiteit!

Schrijvers als Herman De Coninck 
zeggen dat jongeren geen poëzie 
kunnen schrijven omdat ze middenin 
hun gevoelens zitten. Ze kunnen de 
afstand niet nemen die nodig is voor 
goede poëzie.

Erwin : (gniffelend) : Ja, dat is zo, 
maar dat is een noodzakelijk stadium dat 
iedereen moet doormaken om daarna 
betere poëzie te kunnen schrijven. Maar 
het is stom om te zeggen dat je dan geen 
gedichten kunt schrijven. Waarom dat 
specifiek bij jongeren zo zou zijn, lijkt mij 
trouwens ook onnozel; er zijn volwas-
senen die even pathetisch kunnen 
schrijven.

Als Piet of Pol bij Wulps Naakt wil 
komen, wat moeten ze dan doen 7

Erwin : Sorry, jongens, we zijn van 
plan om bij de vast harde kern van acht 
leden te blijven. We zijn wel van plan om 
zusterverenigingen op te starten in 
Leuven, Antwerpen, Brussel en Antwer-
pen. Ook zullen we een maandblad 
uitbrengen tegen de prijs van 150 a 200 
frank per jaar ; KUNSTPAKT. De 
bedoeling is dit blad te vullen met 
ingezonden poëzie. Vandaar dat onze 
eerste proefdruk bijna blanco zal zijn. We 
wachten nog op de respons, weet je.

De dichtbundel “Wulps Naakt” van 
Wulps Naakt is gedrukt op 350 exem-
plaren en is te koop in het Germania- 
lokaal, bij partikulieren, of via Scham-
per.

De bundel Elk huis heeft zijn geest is 
duidelijk anders dan Wulps Naakt. Is 
Karen braver of serieuzer ?

Karen: Ik schrijf gewoon totaal andere 
poëzie. Of het beter of slechter is kan ik 
niet uitmaken. Dat is uw taak. Wulps 
naakt is geslaagd in zijn bedoeling : 
publiceren wat ze schrijven.

Een groot verschil - vond ik - was 
de structuur in je bundel. Het leest als 
een autobiografische roman waarin je  
in vier hoofdstukken de grens aftast 
tussen eenzaamheid - rust - gezel-
schap en drukte.

Karen : Proficiat! Inderdaad. In het 
eerste deel ‘Dichter bij huis’ is de dichter 
zowel als substantief als als comperatief 
te interpreteren. Het heeft allemaal te 
maken met je ergens al dan niet 
thuisvoelen en het op zoek gaan naar 
andere dingen. Het tweede deel ‘Geest-
drift’ is dan de drift naar andere dingen 
zowel letterlijk - met veel enthousiasme - 
als figuurlijk - de geest die op drift gaat en 
zich ietwat verloren waant. ‘Geestbeeld’ 
is dan weer het inzicht in die geestdrift.

En in het laatste deel ‘Huis van 
Bewaring’ vind je als het ware rust in 
de vier basiselementen van de natuur. 
En dan vooral in water, stroming, wind, 
stenen, zand en rotsen.

Karen : Het hooofdelement in het 
vierde deel is inderdaad vooral de zee. Je 
kan dat als autobiografisch opnemen; in 
de zee vind ik mijn huis van bewaring. De 
rust die zoiets uitstraalt! De zee is het 
eindpunt van land, weet je, maar ook het 
beginpunt van water en de daaraan

gekoppelde oneindigheid. De bundel kan 
dus samengevat worden als een vertrek 
uit je thuis - de tocht in de wereld en de 
stad - en het terechtkomen bij de zee ; de 
plaats waar alles open ligt, waar je alle 
kanten kan uitgaan.

Andere ‘autobiografische elemen-
ten’ in je bundel zijn de thee en de 
muskaatwijn die je zo graag drinkt.

Niet alleen muskaatwijn! (lacht) Nee, 
serieus, dit heeft eigenlijk te maken met 
een Oosterse levenswijsheid. Thee is de 
drank van de eenzaamheid, het denken, 
het tot rust komen via de gedachte, terwijl 
wijn de drank is van gezelschap, plezier 
en vertier.

In je  bundel doe je  een recht-
streekse ode aan Herman De Coninck. 
Kan je zo goed met hem denken?

Karen: Poëzie lezen is voor mij achter 
de woorden op papier op dezelfde 
golflengte zitten als de persoon die het 
geschreven heeft. Herman De Coninck 
gebruikt veel woorden die voor mij veel 
betekenen. Die communicatiegedachte 
... kan ik moeilijk uitleggen, maar er zijn 
meer auteurs die een ode verdienen, 
hoor!

Herman De Coninck deelt noch-
tans de mening dat jongeren geen 
poëzie kunnen schrijven omdat ze 
middenin hun gevoelens zitten. Ook 
Hugo Claus zegt dat emoties niet 
kunnen vertaald worden met de taal 
van emotionelen. Dat poëtische taal 
moet georden worden langs de 
afstand die je  neemt om goede 
gedichten te schrijven.

Ik ga daar volledig mee akkoord. Je 
kan soms therapeutisch schrijven om 
uit de knoop te geraken. Dan schrijf je 
alles op om wat in je opkomt af te 
reageren. Dat is geen poëzie. Dat is 
hoogstens brainstormen, maar je kan 
er wel ideeën in vinden voor goed 
gedicht.

De bundel ‘Elk huis heeft zijn geest’ 
van Karen Vandevelde is verschenen 
op 150 exemplaren en wordt op 
donderdag 28 oktober feestelijk  
voorgesteld in lunchcafé Walry, 
Zwijnaardsesteenweg 6 te Gent, om 
19-OOu.

Christel
foto : Marijn Vandevelde

Tekenles
Vanaf half oktober start Paul Darge 

aan de RUG meteen teken- en schilders-
atelier voormensen zonder voorkennis.

Studenten die vanuit de praktijk willen 
leren tekenen en schilderen, vormen de 
voornaamste groep waarmee P Darge wil 
werken. Er worden drie sessies voorzien 
tot half januari: de eerste telkens op 
maandag, die tien lessen behelst gericht op 
vorm, de tweede valt telkens op woensdag, 
en draait rond kleur, de derde behandelt 
beide, en valt op dinsdag en donderdag, 20 
lessen in totaal. Eind januari herbegint de 
komplete cyclus, tot april. Geïnteresseerden 
hebben niets nodig, alle materialen en 
benodigdheden zijn voorhanden. Er zal 
gewerkt worden met de meest uiteen-
lopende materialen (potlood, gouache, 
houtskool, oostindische inkt, acryl,...) De 
lessen gaan door in de Hospitaalstraat 13, 
het zgn. Rommelaerecomplex, en kosten 
1850 fr. voor 10 lessen, of 3150 voor 20 
lessen, wat neerkomt op een slordige 60 fr. 
per uur. Grijp die hoorn, en neem als de 
gesmeerde bliksem kontakt op met Paul 
Darge op nummer 09/228.38.53.
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WAARDEBON 25,- BEF
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REINAERTSTRAAT 125 
9000 GENT
TEL. EN RES. 6#/227.51.96
met trolfry dry naar Democrazy

DEM0 CRAZY
/ o n  2 4 / 1 0 GIRL TROUBLE (US) +

.UK),- CRACKERBASH (US) + ROYAL TRUX
D o n  2 X / 1 0 THE MUFFS (US) + THE EXCESSIVES

Mill.- --------------------------------

Z a t  3 0 / 1 0 UANCkOAk tlHflEWEETTL'PKEXTglVl ""
2 on fu if + Uve gig

D i l l  0 2 / 1 1
ifrutn .' ‘DIE BÜCHSE DER PANDORA ’ van Pabst

D o n  0 4 / 1 1 KIT1 M A  M E S A
Stoelen en tafels! Plechtige communie!

Z o n  0 7 / 1 1
MX).-

B E A D  M O O N

W o e  1 0 / 1 1 NEW BOMB TURKS (US) + DEVIL
DOGS fUSI

Z o n  1 4 / 1 1 » » » >  CEMENT (US)
MX).- (ex-Faith No More Chuck Mosley)

D in  1 6 / 1 1
MX). -

A-BONES (US)+ VICE-BARONS (B)

Z n t  2 0 / 1 1 SUPERSNAZZ + GOLDEN GALAXY
MX).- ------------------------- JERKS-------------------------

Z a t  2 7 / 1 1 UATTOUATTUUÜt! V1LLL + JUNGLE Hl'AN^
2(X). - fu if + live gig + DJ DNA

Z o n  2 S / 1 1 UANl'EUAU CDDEVTTLTT JUNUCT W m ,n

201).- fu if + Uve gig + DJ DNA

D in  3 0 / 1 1 "HAIM AND SjKIN TRADING UÖMPAKV'T SUN'
DIAL + RADIO SPANGLE

V r i  0 3 / 1 2 O P E R U E E T P A T A T T E N E I I I E
it/.- + Four Minute Warning (Aaarrrgh-core)

Z o n  0 5 / 1 2350.-
T A R  +  Y Ö  L A  T E N Ü O

D i n  0 7 / 1 2 KAMEK AKABAAL: STILLE FILM ME T LIVE BEIiELEIDINU
omH \ . 'DANTON’ van Buchowetzki

V r i 1 0 / 1 2
MX).-

S P E C T R U M

D i n  1 1 / 0 1
gratis .’ ‘DAS KABINETT DER DR. CAUGAR1’ van Wiener ‘DIE PUPPE'

Met de hulp van (j f 11 O ktobereditie

 ̂ GET YOUR KIX ON THE ROX
ARNO VOORUIT, GENT 

25 OKTOBER
SOLD OUT!!

WARRIOR SOUL VOORUIT, GENT 
1 NOVEMBER

SPECIAL GUEST: 
CHANNEL ZERO

BODY COUNT BRIELPOORT DEINZE 
3 NOVEMBER

FEATURING ICE-T 
"THE BORN BEAD TOUR"

MIDNIGHT OIL BRIELPOORT, DEINZE 
8 NOVEMBER

SUPPORT ACT: 
54.40

THE SCENE VOORUIT GENT 
0 NOVEMBER

SCORPIONS FLANDERS EXPO, GENT 
10 NOVEMBER

SUPPORT ACT: 
DUFF

SUEDE VOORUIT, GENT 
12 NOVEMBERllllil!

LENNY KRAVITZ FLANDERS EXPO, GENT 
13 NOVEMBER

SPECIAL GUESTS:
THE SCABS + BLIND MELON

DREAM THEATER BRIELPOORT, DEINZE 
18 NOVEMBER

SUPPORT ACT: 
DAMN THE MACHINE

4 NON BLONDES VOORUIT GENT 
20 NOVEMBER

BUFFALO TOM VOORUIT GENT 
21 NOVEMBER

SPECIAL GUEST: 
BETTIE SERVEERT

DAVID SYLVIAN
asd ROBERTFRIPP

ELISABETHZAAL ANTWERPEN 
26 NOVEMBER

SPECIAL GUEST: 
MICHAEL BROOK

SEPULTURA BRIELPOORT DEINZE 
29 NOVEMBER

SPECIAL GUEST: 
PARADISE LOST

MADREDEUS VOORUIT GENT 
29 NOVEMBER

CROWDED HOUSE BRIELPOORT DEINZE 
30 NOVEMBER

MOTHER EARTH/
CORDUROY

VOORUIT GENT 
1 DECEMBER

IGGYP0P BRIELPOORT DEINZE 
11 DECEMBER

SUPPORT ACT: 
0IE CHEERLEADER

INFO+ TICKETS PER POST: 00 220 47 40

Goeie smaak 
in gevaar

Wie de raid van Unsane heeft overleefd en weer 
hoognodig naar de spoedgevallen moet, wendt zich 
zondag 24 oktober alvast tot Democrazy, waar men 
zich in de aanwezigheid van drie amerikaanse 
punkrock-commando’s mag vermeien. Hoofdkaas 
GIRL TROUBLE timmert al zo’n slordig geknipte en 
in bruin gewassen jeans gespannen tien jaar aan 
een weg die tussen rammelende garagepunk en 
surfadelica slingert. Het zal wel aan het klimaat 
liggen up there, hoor ik de inwijdelingen onder u al 
vermoeden, want die heeft al lang door dat 
desbetreffend combo is opgegroeid in het vaderland 
van de Sonics,Tacoma, Washington, Seattle-satteliet! 
Girl Trouble liet zich inderdaad al strikken voor de 
allereerste SubPop-verzamelaar - wie wil weten hoe 
het er zoveel jaar geleden echt aan toe ging in de 
parkeergarages van Rock City , hierheen die hap. 
CRACKERBASH deed het totnogtoe voornaamlijk 
in Portland, het nieuwe mekka aan de gitaarhorizon 
(Wipers,Pond) en komen hun sporen hier verdienen: 
melodieuze gitaarfuzz in de beste Dinosaur/ 
Lemonheads traditie. Zelfde zondag ander adres, 
de concertzaal van de Vooruit met name: pot roken 
en happy wezen want ‘s werelds sympathiekst 
rockende cheerleaders komen er wiggen tussen 
paartjes drijven, hiephiep THE BREEDERS! Een 
kleurrijke stamboom wortelt welig tierend in hun 
wulpse avant-pop: direkte troonpretendenten van 
het Pixies-imperium, familie in Belly en Throwing 
Muses en zelf een onduidelijk incestueus broeinest. 
De beste Pixie-elpee blijft toch “Surfer Rosa”? En 
daarop het beste Pixie-nummer “Gigantic”? Het 
reveleerde toen al de bassende meesterhand van 
sprookjesfee Kim Deal die door Fat Francis het 
zwijgen werd opgelegd en strijders voor recht-
vaardigheid in de rockwereld al smachtend deed 
uitkijken naar haar solo-spielereien. En toen was er 
het formidabele “Pod”: archetypisch weirde baslijntjes, 
etherische en toch ondoorzichtige “open constructies” 
zoals professor Anthony Braxton mij onlangs nog 
hartstochtelijk op het hart drukte tijdens een sessie in 
de Columbia University, en jongens hadden opeens 
weer een jongensdroom; kwam er de schitterende 
“Safari” ep, de onverwoestbare “Cannonball” en hun 
“Last splash” tot slot. Avontuurlijke maar 
desalniettemin verlegen wellustelingen hadden deze 
raad natuurlijk al lang niet meer nodig. Misschien 
alleen deze: Kim Deal staat in het midden, achter de 
microfoon, en daarnaast Kelly Deal. Maandag 25 
oktober, de redundantie in persoon, laatste pièce de 
résistance der Belgische deltablues ofte ongeschoren 
muzette - TJENS! Wie zich geen saunabeurt kan 
veroorloven kan altijd es langs in de Vooruit die dag... 
Donderdag 28 oktober: inlandse Excessives komen 
de democrazy klaarstomen voor de landing van - het 
motto ‘muzikale plasticiteit begint met een dubieuze 
groepsnaam’ indachtig - THE MUFFS! De rest van 
de wereld mag zich dan al laten inpakken door fletse 
AcidJazz-fratsen of zich de zakken laten leeghalen 
onder het luid declameren van Universal love, 
Democrazy blijft Detroit trouw: psychedelische 
sixtiespunkvoorfanaten die weten waarde Fuzztones 
hun mosterd gehaald hebben, (tip: bij de platenboer). 
Moegetergde ouders en radeloze internaten halen 
alvast opgelucht adem: hun kroost resp. inhoud 
kunnen ze eindelijk es uitlaten resp. lozen in de 
daartoe bestemde kleutertuin voor hardhorigen die 
de Brielpoort belooft te worden die gezegende vrijdag 
5 november, want, brute ernst, het gelaat vervormd 
door platvloerse decibels en dwangmatig cool, ICE- 
T wrecks tha neighbahood! ‘s Mans verschrikkelijk 
onnozele, puberale en ongeïnspireerde metalproject 
BODY COUNT komt zich van uw onvoorwaardelijke 
politieke sympathie verzekeren. Goede smaak echter 
blijft hardnekkig zitten en luistert thuis zelfvoldaan 
naar Nirvana’s herrijzenis “In Utero”, Tar (niets nieuws 
onder de zon, maar ze schijnt nog altijd), de werkelijk 
superbe Pumpkins en de onstuitbare Urge Overkill, 
Branford Marsalis’ monumentale “Bloomington” of 
Verdi’s requiem naargelang de stemming.

Lord Moloch H.

Schampavie
Tentoonstellingen - Beurzen

* De Gentse Opera Mus. A. Vander Haeghen - tot 31 okt
* Campo Santo-herdenking Stadsarchief (Abrahamstr) - 23 okt ’93
* Zilver Uit Mexico Museum Voor Sierkunst - tot 12 dec
* Bruges-la-MorteMus. A. Vander Haeghen 12 nov -19 dec
* De Koffiebranderij en Sigarenmakerij MIAT - tot 31 dec
* De Lederindustrie MIAT tot eind ’93
* Koffiebranderij en sigarenmakerij MIA (Oude vest) tot 31 dec
* Mexicaanse Muraiisten Museum voor Schone Kunsten - tot 12 dec
* Aldo Rossi Museum Hedendaagse Kunst 16 okt-28 nov
* Will Kuiper Museum voor Volkskunde 15 okt-15 jan
* Revision del cine Mexicana St.-Pietersabdij tot 24 okt
* Lineart int. kunstbeurs van de 20e Eeuw, Flandersexp 30 okt-7 nov

Info

23 okt Theaterbeleid in Vlaanderen, KNS-NTG om 14u30,
gratis toegang

27 okt Is er nog Toekomst voor het Socialisme? , debat om
20 u, balzaalVoortuit, organisatie: weekblad Markant 

31 okt Politieke Moorden en “Verdwijningen”, Vooruit,
vanaf 17 uorganisatie : Amnesty International

Activiteiten

* zo 24 okt *
Nieuwpoort Exiles (door Kaaitheater - 20u30)
Vooruit rock The Breeders (20 u)
Democrazy Girl Trouble + Crackerbash + Royal Trux (punkraxk) 
Theater Burlesk Madame Zimbra (15 u, Meibloemstr. 86, 225 52 81)

* ma 25 okt*
Arca rep. Liefdesbrieven (20 u)
Vooruit rock Arno (20 u)

* di 26 okt *
Vooruit dans Under a cloud (Maria Voortman) 
Arca rep. De eenzamen (20 u)

* wo 27 okt * 
Gele Zaal 
Area rep. 
Bijloke Hal

Los Camperos De Valles (Mexico - 20u30) 
De eenzamen (20 u)
Jozef De Beenhouwer (pianorecital)

* do 28 okt * 
Democrazy 
Vooruit dans 
Vooruit geluid 
GAT teater 
Logos 
Area 
Arca rep.

The Muffs + The Excessives
Winternacht & All shall be well (Karin Vyncke)
Steve Coleman
Een Klein Soupeetse (Huidevetterskaai 40, 20u30) 
Robert Nasveld (pianorecital, Bomasfr. 26, 20u) 
Heilige Koeien (try out, 20 u)
Lago (20 u)

* vr 29 okt * 
Gele Zaal 
GAT theater 
Arca
Theater Burlesk 
Arca rep.

Julian Joseph Quartet (20u30)
Een Klein Soupeetse (Huidevetterskaai 40, 20u30) 
Heilige Koeien (try out, 20 u)
Madame Zimbra (20 u, Meibloemstr. 86, 225 52 81) 
Drek (20 u)

* za 30 okt * 
Democrazy 
Vooruit dans 
GAT theater 
Arca 
Arca rep. 
Theater Burlesk 
Krakeel theater

Dancebar Godeville + D-Program 
Ex-Voto (Danièle Desnoyers)
Een Klein Soupeetse (Huidevetterskaai 40, 20u30) 
Heilige Koeien (try out, 20 u)
Drek (20 u)
Madame Zimbra (20 u, Meibloemstr. 86)
De Nacht der Tribaden (20 u, Teaterstr. 33)

* zo 31 okt *
Theater Burlesk Madame Zimbra (15 u, Meibloemstr. 86, 225 52 81)

* ma 1 nov *
Arca Heilige Koeien (20 u)

* di 2 nov *
Democrazy Die Büchse der Pandora (stillefilm met live begeleiding)
Vooruit toneel Dodendans (Art&Pro)
Vooruit balzaal Phill Niblock & James Fulkerson (20 u)

* wo 3 nov * 
Area
Arca Tïnnenpot 
Vooruit toneel 
Logos

Heilige Koeien (20 u)
De Eenzamen (20 u)
Dodendans (Art&Pro)
J. Voguet, H. Breuil, X. Moehr, Severn, A. Coridon & 
Willeman (multi-media spektakel, 20u, Bomastr. 26)
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Movies
Festival

Als u dit leest, is het filmfestival zo 
goed als voorbij. Maar we geven toch 
nog een lijstje van de echte aanraders, 
aangezien deze films later op het jaar 
in roulatie komen. Hou dus de 
programmatie in het oog...

In de officiële selectie zijn een aantal 
films die in het oog springen. Zo is er in de 
kompitie ‘Just Friends’, een filmdebuut 
van M.H. Wajnberg met Josse de Pauw 
in de hoofdrol. Het verhaal speelt zich af 
in Antwerpen anno 1953. Jack is 
tenorsaxofonist, maar komt aan de kost 
als dokwerker. Hij droomt ervan om naar 
New York te reizen om er zijn grote Jazz- 
idolen te ontmoeten. Een verhaal van 
tevergeefs hoop.

Uit Nederland is er Oeroeg van Hans 
Hylkema met o.a. Peter Faber, die we al 
zagen in Multatuli. Deze film is immers 
ook een verhaal dat ons naar Nederlands- 
Indonesië brengt. Tegen alle regels in zijn 
leeftijdsgenoten Johan en Oeroeg dikke 
vrienden. Na WO II keert Johan met een 
divisie van het legerterug naar Indonesië 
om de orde te handhaven in de 
onafhankelijkheidsstrijd. Hij treft er zijn 
vader vermoord aan, en ziet nog in een 
flits de moordenaar in wie hij Oeroeg 
meent te herkennen.

Een Frans-Belgische co-produktie is 
Metisse. Een plezant doch niet altijd even 
boeiend verhaaltje over Lola, een 
halfbloed die zwanger raakt, maar 
eigenlijk niet weet of de vader Felix, een 
blanke jood, dan wel Jamal, een zwarte 
moslims, is. Hoewel komisch opgevat, is 
het toch een verwijzing naar de cultureel- 
politieke situatie, die men op dit moment 
in Frankrijk kent. Verder ook veel 'joh!'.

Engeland stuurde Naked naar het fes-
tival, in regie van Mike Leigh. Hij schetst 
het portret van een jonge 20-plusser 
Johnny, de ultieme anti-held uit het post- 
Tatcher Engeland, die ondanks zijn 
intellectueel vermogen kompleet ‘broke’ 
tegen alles aanschopt wat zijn weg kruist. 
Het is een film die aan de ribben blijft 
plakken, afgaand op de tragi-komische 
intensiteit die Leigh in het verhaal legt. De 
film kreef in Cannes de prijs voor beste 
regie en voor beste mannelijke vertolking.

Ook een interessant regiedebuut is 
dat van de Spaanstalige Amerikaan 
Robert Rodriguez in El Mariachi. Een 
eenzame mariachi-muzikant en een 
huurmoordenaar arriveren op het zelfde 
moment in het zelfde Mexikaanse stadje 
met dezelfde koffer.

De koffers raken verwisselt en het 
spel schiet in gang. De muzikant wordt 
zelfs voor moordenaar aanzien.

Oost-Azië is ook vertegenwoordigt. 
We kijken allen uit naar Mada Dayo, de 
30ste film van dinosaurus AkiraKurozawa. 
Hij brengt ons het verhaal van schrijver- 
leraar Uchida die op het zoveelste 
studente feestje nog altijd staat te brullen 
dat hij van plan is best nog een aantal 
jaartjes mee te draaien. 'Mada dayo’ 
betekent zoveel als ‘ik ben er nog niet’, en 
men meent dat hiermee een verwijzing te 
maken is naar meester Kurozawa zelf, 
die er nog altijd op los filmt en de laatste 
jaren verbazend aktief was. Men had 
nochtans zijn testament aangekondigd 
met het bloedmooie Dreams (twee films 
terug). Wij verwachten hier alvast van het 
beste na zijn vorige blunder met Richard 
Gere.

Ook boeiend, maar meer ingetogen, 
is ongetwijfeld Hsimeng Rensheng (De

poppenmeester). Het is een biografische 
film rond de Taiwanese nationale monu-
ment en poppenspeler Li Tien Lu. Hij is nu 
84 en blikt terug op zijn leven. De wijsheid 
is die van de poppenspeler die met zijn 
handen leven in zijn poppen brengt, maar 
tegelijk beseft dat als iemand boven hem 
aan de touwtjes trekt, hij ook slechts een 
pop is.

Verder in compitie vinden we Mauvais 
Garçon (typisch Franse film noir), Avetik 
(Armenië/BRD), Desperate Remedies 
(Nieuw Zeeland), Miroslava (Mexico), 
Passion Fish (USA) en El Pajaro de la 
Felicidad (Spanje).

Wat de films buiten kompitie betreft 
staan de volgende in onze agenda. Short 
Cuts van Robert Altman met o.a. Rim 
Robbins en Tom Waits, vertelt -als was 
het een jazz-symfonie- negen in elkaar 
verweven verhalen rond Jazz en Klassiek. 
Annie Ross is Jazz-zangeres en haar 
dochter klassiek geschoold celliste. Het 
thema is ook dat van de generatiekloof 
en emotionele dissonanties tussen 
minnaars.

Met Snappers van Stephen Frears is 
het brullen geblazen. Het is een portret 
van een doorsnee Dublinse familie. 
Dochterlief raakt zwanger. Dat is nog 
acceptabel, ware het niet dat de vader de 
ongelooflijk onaantrekkelijke George is, 
het mikpunt van spot van de ganse buurt.

Much Ado About Nothing van Kenneth 
Branagh pretendeert een van de grootste 
romantische komedies te zijn ooit 
geschreven.

Wij kunnen het niet laten The Muppet 
Christmas Carol aan u voor te stellen met 
als centraal mens-persoon Michael Caine 
als de vrekkige Scrooge die een lesje 
geleerd krijgt door onze vriendjes.

Verder is er de Japanse animatiefilm 
(animatie wordt er stilaan een primaire 
bedrijfstak) Porco Rosso, gebaseerd op 
een populaire strip uit 1992. De film 
sleepte in Annecy de prijs voor de beste 
lange animatiefilm in de wacht.

Denk eraan dat al deze films later in 
roulatie komen. Laat dus vooral niet na 
de andere filmvoorstellingen te bezoeken. 
(Allo)

Clint bock in town
“In the line of fire” is de afgelopen 

zomer één der grootste kaskrakers 
geweest in de U.S.A. en vreemd genoeg 
terecht ! Nochtans voorspelde de 
basisgedachte van de plot niet veel soeps 
: een aanslag op het leven van de presi-
dent wordt verijdeld door een Hero. Toch 
verheft het intelligente scenario dit banale 
gegeven tot op een zeer hoog peil: pittige 
dialogen , onverwachte (en niet al te 
onwaarschijnlijke) wendingen, en knappe 
karakteruitbeeldingen maken deze film 
ongemeen boeiend. Zo is Clint al erg ver 
van zijn Dirty Harry-type verwijderd: hij is 
niet alleen veel ouder, maar ook 
kwetsbaarder geworden; ook zijn relatie 
tot het andere geslacht wordt veel 
aannemelijker. Ofcourse he gets the girl 
maar het verloopt heel wat moeizamer 
dan in de irriterende machostijl van 
vroeger en Rene Russo (the girl) 
belichaamt een waardige tegenspeelster. 
De “villain” is John Malkovich (“Danger- 
ous Liasons”) die een huiveringwekkende 
prestatie weergeeft als de moordenaar 
(weliswaar een psychopaat, wie anders 
zou de president willen vermoorden ?) 
maar z’n motivatie wordt zelfs geloof-
waardig dankzij z’n uitstekende ac-
teerprestatie. Naar verluidt wensten de 
producers na een eerste visie van de film 
enkele extra actiescènes in te lassen -de 
gekende achtervolgingen waarbij een 
honderdtal auto’s total loss worden 
gereden- maar Eastwood verzette zich 
hiertegen met klem. En hij had overschot 
van gelijk: deze zwijgzame figuur met het 
monolithisch gelaat is immers in de loop 
der jaren geëvolueerd van een granieten 
personage tot een acteur en een talentvol 
regisseur die niet alleen alle knepen van 
het vak kent, maar ook nooit bevreesd is 
geweest zijn stempel door te drukken om 
eigenzinnige fils te maken die niet altijd 
weerklank vonden bij het grote publiek. 
“In the line of fire” kreeg dit alleszins wél 
en dat is maar goed ook.

E.M.

Jurasex
Terwijl de ‘merchandisaurus’ uit 

Jurassic Parkin Europa op gang komt, 
denkt ‘De Andere Film’ met weemoed 
weer aan de tijden van andere mon-
sters als King Kong, Godzilla.

Hoe het b e g o n ....

before Christ (1966). Op 11 november 
wordt The Valley of Gwangi (1969) 
geprojecteerd en als derde in de reeks 
komt When dinosaurs ruled the Earth
(1970) op 18 november. Tenslotte krijgt 
het Gents publiek Caveman (1981) 
voorgeschoteld op 25 november.

Het begon in 1910 met Gertie, the 
trained Dinosaur, een soort van 
tekenfilmpje dat aan de wieg stond van 
vele opvolgers zoals King Kong die 
wellicht iedereen in een of andere versie 
zag. Laterworden erdino’s in alle formules 
gebruikt: met of zonder atoombommen, 
allerlei bevreemdende locaties, creaturen 
allerhande ...

Na een heuse speurtocht in het 
prehistorische Londen, wist De Andere 
Film  een set oude Dino-Film s te 
localiseren. Ze worden dus in de 
originele(?) Engelstalige versie getoond, 
voor zover die bronto-, stego-, dino-
saurussen Engelstalig zijn ...

Op elke donderdag van de maand 
november zal een film vertoond worden, 
telkens om 24u30. Het spektakel begint 
op 4 november met One million years

Gulle hand

Schamper zou Schamper niet zijn, 
indien in ons lokaal geen 10 vrijkaarten 
zouden aanwezig zijn voor één van de 
voorgaande voorstellingen. Afspraak op 
26 oktober in ons redactielokaal in de 
Brug om 18 uur stipt.

WIF

FOR US CINEMA IS STILL 
AN ADVENTURE

SEE YOU IN
S T U D IO  S K O O P

D È A R T H O U S E  B I O S K O O P  V A N  V L A A N D E R E N

Studio Skoop brengt al jarenlang de betere cinema.
Films uit alle hoeken van de wereld, die internationaal worden 

geprezen en gelauwerd.
Goede films waarvan je dubbel geniet in 4 gezellige zalen, 

met muur-tot-muur-projectie en Dolby Stereo SR-klank. 
Studio Skoop heeft ook een uniek filmcafé.

O m d a t g o e d e  s m a a k  o o k  a l e e n s  d e  n o rm  m a g  z ijn !

4  CINEMA'S + FILMCAFÉ
SINT-ANNAPLEIN 63 9000 GENT (09)225 08 45

Zoekertjes
Ben je  geïnteresseerd in het 

plaatsen van een zoekertje, reageer 
dan vlug voor de deadline van onze 
volgende Schamper op 29 okt 1993. 
Hoe reageren ? Eenvoudig: je stopt je  
berichtje in onze brievenbus in het 
studentenhuis de Brug, St.-Pieters- 
nieuwstr. 45, 9000 GENT. Wij zorgen 
voor de rest.

Gezocht: Fotografieliefhebbers voor 
een basiscursus fotografie in de fotoklas 
van de RUG. Kom volledig vrijblijvend 
(enkel RUG-studenten) elke dinsdag om 
19.00 in het studentenhuis De Brug, 2e 
verdieping (St.-Pietersnieuwsstraat 45) 
of contacteer :FILIP VAN BOURGOGNE, 
Verloren Kost 9, 9000 GENT. 09/ 
225.08.10

Gezocht: E. S. N. zoekt nog deftige 
studentkamers of -koten voor Erasmus- 
studenten. Info bij E.S.N., studentenhuis 
De Brug, St-Pietersnieuwstr. 45, 9000 
Gent.

Help : Wie kan en wil me wat 
bijbrengen over EMACS,FTP, UNIX, E- 
MAIL? Mail dan eens naar : fwille 
@flw.rug.ac.be . Tot mailens !!!!!

Erratum

Walter van de Skoop 
drukte ons op het hart dat 
Selecta niet de vroegere 

Sfinx is, zoals verkeerdelijk 
gemeld in Schamper 310. 
Deze zaal wordt nu afge-
broken op het Wilsonplein 
(Zuid). Sorry Walter (niet 

de beo).

Gezocht: Gaskachels, en Computer 
(goedkoop), Schamperlokaal of K.L. 
Dierickxstraat 55.

Te Koop : SUZUKI, GS 750, met 
cilinders 850, 22.000 km sedert revisie, 
4-1 uitlaat, nwe banden, ketting & 
tandwielen, omgebouwd +/- 50.000,- . 
09/362.76.85

Abonnement?

Het kan, vanaf nu: u krijgt 
een volakademiejaar Schamper 
thuisgestuurd, en al wat u 
daarvoor moet doen, is het 
volgende: stop uw naam en 
adres (liefst op papier) in een 
omslag, samen met 300 frank, 
en bezorg 'm op onze redaktie 
(zie colofon). Wij doen de rest.
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De draad van Ariadne
Na 176 jaar Universiteit Gent, leek 

het ons raadzaam om de geschiedenis 
ervan eens uit te diepen, meer bepaald 
wat de gebouwen en hun locatie 
betreft. Een verslag.

Koning Willem I ligt aan de basis van 
de oprichting van drie universiteiten in de 
Zuidelijke Nederlanden; nl. in Leuven,Luik 
en Gent. Op 9 oktober 1817 werd de 
Gentse universiteit plechtig geopend, 
maar de colleges namen pas op 3 
november 1817 een aanvang. De 
universiteit kon op dat moment beschik-
ken over een aantal gebouwen die zij 
dank zij het destijds bijzonder gulle Gentse 
stadsbestuur wist te verwerven, (op 25 
oktober 1816 was immers bij wet bepaald 
dat elke universiteitsstad gebouwen ter 
beschikking van de universiteit moest 
stellen.) Zo werd de faculteit Genees-
kunde ondergebracht in een pakhuis, de 
faculteit Letteren en Wijsbegeerte in het 
voormalig Jezuïetenklooster, de Rechten 
in de Boudeloo-abdij, en de Weten-
schappen en Anatomie in de Sint- 
Elooiskapel. Het klinisch onderwijs werd 
gehuisvest in het burgerlijk ‘gasthuis’de 
Bijloke. De stad schonk de kakelverse 
universiteit bovendien haar plantentuin 
en de rijke stedelijke bibliotheek 
(Boudeloo-abdij aan de Ottogracht). Op 
het terrein van de voormalige Jezuïeten-
kerk in de Voldersstraat liet het stads-
bestuur eveneens een gebouw optrekken 
voor de officiële plechtigheden van de 
universiteit. Op 3 oktober 1826 werd het 
‘Paleis der universiteit’ met haar Aula 
plechtig geopend. Het geheel is van de 
hand van L. Roelandt die de zuilen uit de 
ziekenvleugel van de Sint-Pietersabdij 
prompt naar de Voldersstraat versleepte... 
Deze oorspronkelijke kern van gebouwen 
beantwoordde perfect aan de aan-
vankelijk slechts enkele honderden 
studenten tellende universitaire populatie. 
Vlak na de Belgische Revolutie (1830) 
kampte de universiteit echter met een 
toenemend gebrek aan geschikte 
accommodaties om de snel omvangrijker 
wordende studentenbevolking een dak 
boven het hoofd te bieden. Er heerste 
ronde de eeuwwisseling dan ook een 
ware bouwwoede, waarbij naast de stad 
Gent ook de Belgische regering een duit 
in het zakje deed. In deze periode 
ontstond tussen de J. Plateaustraat en 
de Rozier het zgn. ‘Institut des Sciences 
naar de plannen van A. Pauli; L. Cloquet 
werd belast met het ontwerpen van een 
reeks gebouwen in de onmiddellijke 
omgeving van de Bijloke. Bovendien 
kreeg ook de plantentuin een nieuw 
onderkomen, nl. op een terrein ten zuiden 
van het Citadelpark dat door de stad ter 
beschikking werd gesteld.

Hoewel er zich sinds 1914 geen 
noemenswaardige toename van het 
aantal studenten had voorgedaan, was 
de nood aan extra lokalen opnieuw 
prangend, deze keerechtervnl. als gevolg 
van de groeiende differentiëring van de 
wetenschappen. Door de vervlaamsing 
van 1930 werd de wetenschappelijke 
geest nogmaals nieuw leven ingeblazen. 
Twee Vlaamse ministers van onderwijs, 
nl. graaf M.Lippens en J. Hoste, speelden 
in de verdere uitbouw van de Gentse 
universiteit een belangrijke rol. Het 
ministerie van Kunst en Wetenschappen 
(het latere ministerie van Openbaar 
Onderwijs) trad aldus als bouwheer op. 
Tijdens het Interbellum werd de auto-
nomie van de universiteit aan banden

gelegd : de regering was voortaan 
alomtegenwoordig en op de koop toe 
was de RUG als rijksinstelling voor de 
financiering van haar bouwprogramma 
onderworpen aan de wetten van de 
Belgische staatshuishouding zodat zij 
voortaan ook naar believen kon profiteren 
van de bureaucratische geneugten. 
Ondanks deze beperkte bewegings-
vrijheid en allerhande moeilijkheden kon 
toch een aanzienlijk deel van het door 
M.Lippens voorgestelde tienjarenplan 
door de RUG nog voor het uitbreken van 
de Tweede Wereldoorlog gerealiseerd 
worden. In deze bouwperiode was de rol 
van de beheerder-inspecteur ‘Schoep- 
den-bouwer’van doorslaggevend belang. 
In 1920 kocht de universiteit een 
studentenhuis in het Sint-Jansvest. Het' 
huis kon echter pas in 1924 geopend 
worden, om in 1935 opnieuw gesloten te 
worden vermits de academische overheid 
aanstoot had genomen aan het anti- 
patriottistisch karakter van een meeting 
van het studentenkorps die daar had 
plaats gevonden. Eveneens in 1920 
vierde men de plechtige opening van de 
Vlaamse Rijkslandbouwhogeschool, 
gehuisvest in een leegstaand school-
gebouw in de Sint- 
Amandstraat, die pas 
in 1969 als faculteit 
aan de universiteit werd 
verbonden. O nder-
tussen werd in Melle 
een ‘proefhoeve’ (60 
ha) gebouwd. In het 
gezegende jaar 1926 
nam prof. Magnel met 
zijn laboratorium voor 
gewapend beton zijn 
intrek in het Flandria 
Palace aan het Sint- 
Pietersstation. In 1927 
werd het Hoger Insti-
tuut voor Opvoedkun-
dige Wetenschappen 
opg-richt bij de faculteit 
Letteren en Wijsbe-
geerte, waar zowaar 
een ‘universitaire ex- 
perim enteerschool’ 
aan verbonden was.
In 1932 kocht de staat 
de leegstaande Feye- 
rickfabriek in de Sint- 
Pietersnieuwstraat.
Vanaf 1937 werden de 
laboratoria -’hetTech- 
nicum’- zoals ze door 
prof. G.Magnel en 
prof.J.N. Cloquet wer-
den ontworpen, in 
gebruik genomen. In 
1932 kocht de Staat 
eveneens het enor-
me, zowat een eeuw 
oude casino-complex 
aan de Coupure. Het 
Casino werd meedo-
genloos onder de slopershamer ver-
brijzeld, en in de nieuwbouw die even 
later uit de as verrees werd de pas 
opgerichte Veearstenijschool onder-
gebracht. De nieuwe gebouwen voor de 
Rijkslandbouwhogeschool werden gezet 
op de plaats waar de vroegere centrale 
gevangenis, het zgn. Rasphuis, aan de 
Coupure gevestigd was. Deze gebouwen 
werden pas in 1946 in gebruik genomen.

Ook Van De Veldes universiteitsbiblio-
theek en welbekende Boekentoren 
dateren uit deze periode. In samen-
werking met G. Magnel en J.N. Cloquet

ontwierp Van De Velde het imposante 
edoch sobere torengebouw en een 
aanpalend instituut voor kunstgeschie-
denis. Het terrein waarop de universiteit 
haar lodderig oog had laten vallen, nl. de 
Blandinusberg, het hoogste punt van de 
stad, werd bezet door de verkrotte 
beluikenwijk Batavia. De sloop van deze 
arbeiderswoningen vond plaats in 1936 
en de minvermogende bewoners moes-
ten het maar zien te rooien ... In 1935 
werd ook ten ZO van Gent een groot 
onbebouwd terrein onteigend met het 
oog op de bouw van een Academisch 
Ziekenhuis (nu UZ). De werken startten 
in 1937; de bouw viel echter stil bij het 
uitbreken van WO II en pas een 
kwarteeuw later was het ziekenhuis 
voltooid. Reeds in 1939 begon men met 
de overbrenging van de boekenverza-
meling van de Boudeloo-abdij (Otto-
gracht) naar de splinternieuwe Boeken-
toren. Ook hier dreigde de Tweede 
Wereldoorlog (10 mei 1940) stokken in 
de wielen te steken. Maar, dank zij de 
inzet van transporteur J.Eeckman, die in 
mei 1941 zonder toestemming van onze 
Duitse vrienden de verhuiswerkzaam- 
heden opnieuw aanvatte, was 12 oktober

1942 de overbrenging voltooid en werd 
de universiteitsbibliotheek voor het 
publiek opengesteld. Na WO II, in de 
periode 1946-1956, bepaalde een 
regentschapsbesluit dat de Minister van 
Openbare Werken voortaan bouwheer 
was van de universiteit. De Minister van 
Openbaar Onderwijs werd op zijn beurt 
verhuurder t.o.v. de RUG , die aldus in 
haar bouwpolitiek van twee heren afhing. 
Deze administratieve dualiteit was zeker 
nefast voor de RUG. In deze periode 
deed er zich dan ook een stagnatie voor 
in de aanvankelijke bouwwoede. Men 
beperkte zich tot het herstel van de

geleden oorlogsschade, ondanks de 
opnieuw uitgesproken toename van het 
aantal studenten, vnl. aan de faculteiten 
L&W en Wetenschappen.

In het jaar des Heren 1954 kocht de 
universiteit het Huis Vincke in de Sint- 
Pietersnieuwstraat om het in te richten 
als studentenhuis. De bouw van een 
nieuw optrekje voor de faculteit L&W 
werd gestart in 1957, en wel op de gronden 
van het gesloopte ‘Cité Ouvrière’ -het De 
Vreesebeluik- aan de Blandijnberg. Door 
de toenemende belangstelling voor de 
exacte wetenschappen barstte het 
Plateaucomplex welhaast uit z’n voegen. 
Men besliste de kandidaturen te verhuizen 
naar de K.L. Ledeganckstraat. Het 
rectoraat dat oorspronkelijk in de 
Voldersstraat was gevestigd, werd in 1959 
overgebracht naar de Sint-Pieters- 
nieuwstraat. In datzelfde jaar werd het AZ 
alvast gedeeltelijk in gebruik genomen. 
In 1960 vierde men de opening van het 
restaurant ‘De Brug’ dat werd gebouwd in 
de tuin van het studentenhuis.

Ook de geografische uitbreiding van 
de RUG ging aan een snel tempo verder. 
In 1960 werden het Hoger Instituut voor 
Opvoedkundige Wetenschappen in de 
Henri Dunantlaan en het nabijgelegen 
Instituut voor Lichamelijke Opvoeding aan

de Watersportlaan ingehuldigd. In 1960 
begint men ook aan de bouw van Home 
koningin Fabiola voor ‘meisjesstudenten’ 
in de Stalhofstraat. In 1963 is er de 
uitbreiding van het AZ, de campus voor 
de licenties Wetenschappen en de 
vestiging van de Rechtsfaculteit in de 
universiteitsstraat. In datzelfde jaar 
besloot de universiteit het Pand, een 
voormalig Dominicanenklooster, aan te 
kopen en gedeeltelijk te slopen. In de 
nieuwbouw zou dan een nieuw studen-
tenhome gevestigd worden. Dit feest 
ging echter niet door. Het klooster werd 
fatsoenlijk gerestaureerd en doet nu

dienst als cultureel centrum van de 
universiteit. In 1966 kwamen er twee 
homes b ij: Home koningin Astrid aan de 
Krijgslaan en Home koning Boudewijn in 
de buurt van het AZ. Aan de Sterre 
bouwde men op een voormalig militair 
oefenterrein nieuwe gebouwen voor de 
licenties in de Wetenschappen. Aan het 
Sint-Jansvest werd in 1968 het ‘Huis van 
het Personeel’ geopend, waar sinds 1984 
ook studenten welkom zijn. In 1969 
ontstond er een modeldagverblijf voor 40 
kinderen van personeelsleden in de 
Tweekerkenstraat. In 1973 kwam er een 
tweede dagverblijf dat ook openstond 
voor kinderen van studenten in Home 
Corneel Heymans aan de Isabellakaai. 
In de buurt van het Home koningin Fabiola 
werden in 1971 Home August Vermeylen 
en het studentenrestaurant in de 
Overpoortstraat geopend.

Geografisch breidde de universiteit 
zich vanaf 1971 verder in zuidelijke richting 
uit : in Zwijnaarde startte men met de 
bouw van de campus Ardooyen ten 
behoeve van de faculteit Toegepaste 
Wetenschappen. In de vroege jaren ’70 
heerste er in het algemeen een intense 
bouwactiviteit, waardoor echter vnl. de 
jonge faculteiten gehuisvest werden. Het 
gebouwencomplex voor de faculteit PPW 
in de Henri Dunantlaan werd in 1972 
gebouwd. In 1973 bouwt men een nieuw 
farmaceutisch instituut in de Harel- 
bekestraat. In 1974 kregen ook de 
Economische Wetenschappen een 
faculteitsgebouw aan de Hoveniersberg. 
In 1975 begon men met de opbouw van 
een nieuwe campus voor de faculteit van 
de Diergeneeskunde in Merelbeke. Deze 
gebouwen lijken tot nader order gedoemd 
om te vervallen. In 1977 breidde de 
Landbouwfaculteit aan de Coupure zich 
uit. Ook het rectoraat kende in deze 
periode een uitbreiding. In 1976 kwam er 
aan de Watersportbaan een nieuw 
sportcomplex.

Na deze intense bouwperiode werd 
het echter opvallend windstil, zodat hier 
‘de kroniek van de geschiedenis der 
universiteitsgebouwen’ een einde neemt.

De universiteit, die - zoals deze 
evolutieschets poogt aan te tonen- vanuit 
haar oorspronkelijke kern in de omgeving 
van de Voldersstraat zich geleidelijk aan 
ging vestigen in de buurt van de 
Blandijnberg, breidt zich sinds enige 
decennia geografisch verder uit naar 
terreinen die buiten het stadscentrum 
gelegen zijn. Opvallend is daarbij dat de 
diverse universiteitsgebouwen vrij 
chaotisch her en der werden ingeplant. 
Opnieuw vormt de groeiende studenten-
populatie een probleem (in sommige 
auditoria zit men gezellig bij elkaar op 
schoot), in combinatie met een gebrek 
aan ruime gebouwen (cfr. bvb. de FPPW 
: het oorspronkelijk bouwplan voorzag in 
dubbel zo grote auditoria, en op Blandijn 
moet men zelfs in auditorium E een strijd 
op leven en dood leveren om een plekje 
te bemachtigen ...) en met een blijkbaar 
schrijnend gebrek aan harde valuta (cfr. 
de toestand in Merelbeke is tragisch). 
Kortom, de geschiedenis blijft zich tot 
vervelens toe herhalen

Vos

Vanaf volgende week verkent 
Schamper ook de binnenkant van 
sommige der hier besproken gebou-
wen, alwaar zich enkele interessante 
museumcollecties bevinden.
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