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Schamper heeft grofweg zo'n
200.000 frank tekort om een jaar
lang rond te komen. De inkomsten
uit advertenties zijn immers niet van
zo'n grootteorde dat ze kunnen
volstaan om drukkosten te dekken.

De laatste jaren werd de toelage
van het blad immers nooit geïndexeerd, terwijl de drukkosten
uiteraard wel de hoogte ingingen.
Gezien bovendien het Leuvense
blad VETO jaarlijks beschikt over
een toelage van grofweg 2,2
miljoen, lijkt het de redactie niet
ongepast een verhoging van de
jaarlijkse dotatie tot 500.000 frank
te vragen. Dit is nog steeds 1,7
miljoen minder dan het Leuvense
studentenblad. Het is vanzelfsprekend aan de Raad van Bestuur om
die beslissing te nemen. Uiteraard
vindt de voltallige redaktie dat resto's
en homes voorgaan. In afwachting
blijft evenwel het probleem om dit
jaar rond te maken, ook al beweren
boze tongen het tegendeel. Vandaar
ook de opzet om de voorpagina te
verkleinen... zodat adverteerders de
gaten kunnen vullen. "Sommigen
zullen dit hoogstwaarschijnlijk een
spijtige zaak vinden, maar er wordt
ons weinig keuze gelaten, in de
gegeven omstandigheden", aldus
een woordvoerder. Vanaf volgende
keer kunnen de lezers zich terug
aan een gewone uitgave verwachten.

Een gedoseerde portie goeie muziek? De
kalender? Schampavie?
Wil u er eens uit? Groot
gelijk. Nu op 6 in onze top

8.

W AT E T E N W E S T R A K S?
En ja ho or: 11.11.11 is weer in het land. De organisatie staat voor
keuzes met zware consequenties: Soja? Zo nee? 11.11.11. zegt het met

U wou een speciaal
statuut? U kan het krijgen.
Of wordt het één van de
15 gratis tickets die we
hier voor u in petto
hebben, vooreen film dan
nog. Andere Film, Andere
F ilm ,...
De reeks over RUGmusea? OK, komt eraan...begeef u alvast
naar de laatste pagina.
Volgende keer: de
kwaliteit van het Brugvlees, en alles over de
kulturele week "Kabinet
'93". Bedankt, en tot
weerziens.

Het drukken van deze
Schamper werd mede mogelijk gemaakt door Mevrouw
C. Van Ongevalle, onze abonnees, en al wie zijn/haar
bijdrage stortte in onze
collectebussen.
Abonneren kan nog altijd: bezorg ons uw naam en
adres, samen met 300 frank,
en we sturen u een akademiejaar lang Schamper o p ...

s oja: in de week van 4 tot 11 november zouden ze wel eens zwaar op
jullie maag kunnen komen te liggen... ai hebben ze ook licht verteerbare
activiteiten in het vooruitzicht. Dat zij hun campagne beperken tot die
ene week wil niet zeggen dat ze gedurende de rest van het jaar de derde
wereld uit het oog verliezen. 11.11.11. heeft dan ook een jaarlijkse
werking, wat - al zeggen ze het zelf- toch een stap in de goede richting
is. Nog een positief feit is dat ze voor het eerst samen met 24 niet-gouvernementele organisaties de schouders zetten onder één centraal
thema. De

Voedselveiligheid.
Wat betekent voedselveiligheid? Het woord klinkt misschien
niet direct vertrouwd in de oren maar
toch is het een heel positief begrip.
Het is die situatie waarin de hele
wereldbevolking over een voldoende en gevarieerde voeding
beschikt, zowel op korte als op lange
termijn. En de organisatie is ervan
overtuigd dat dit geen utopie hoeft
te zijn. Uiteen rapport van de “Food
& Agriculture Organisation” (FAO)
bleek dat het huidige voedselaanbod groot genoeg is om iedereen voldoende van eten te voorzien. Meer nog : technisch is het
zelfs mogelijk de huidige wereldbevolking twee keer te voeden.
Méér: er is ook slecht nieuws.
Miljoenen mensen zijn ondervoed
of hebben niet genoeg te eten. Eén
op vijf bewoners van deze planeet
is ondervoed. Ergens loopt er dus
duidelijk iets mank. In de campagne
willen zij er vooral op wijzen dat
honger en ondervoeding in de
eerste plaats politieke problemen
zijn; dat er meer aan de hand is dan

alleen maar plaatselijke factoren
zoals droogte, oorlog of interne
bureaucratie. Vandaar ook hun
motto: ‘honger is een aanslag, geen
tegenslag’. In de eerste plaats willen
zij dan ook het oog vestigen op de
belangrijkste internationale “hongermakers”. Aan de ene kant wordt
de koopkracht van de derde wereld
en vooral van de zwakste groepen

R. RECTORUM
Jacques Willems werd enige tijd geleden verkozen tot nieuwe
rector aan de RUG. Heeft zulks een weerslag op het beleid, en zo ja,
welke? Twee leden van de redactie ruilden even hun kale
schamperlokaal in voor de penthouse van het rectoraat: de wereld van
authentieke kunstwerken, privéliften en vasttapijt waar men enkelsdiep
in wegzinkt. Kortom, een dappere penetratie van hetsanctumsanctorum
van onze universiteit met slechts één doel voor ogen, het beantwoorden
van de vraag: wie is onze rector?
Rector: Als eerste universitaire
activiteit werd ik burgerlijk ingenieur,
onmiddellijk daarna heb ik een jaar
in Amerika gestudeerd. Na mijn
terugkeer werd ik assistent en
doctoreerde. Vervolgens ben ik
stilaan in de hiërarchie opgeklommen tot ik in ’73 gewoon hoogleraar
geworden ben in de fa cu lte it
toegepaste wetenschappen. Opdat
ogenblik ben ik ook wat meer in het
beleid actief geworden, vooral als
hoofd van de toenmalige onderwijscommissie en dit gedurende een
tiental jaar, waar ik mee aan de
basis lag van een aantal programmahervorm ingen. Toen werd i
tamelijk onverwacht secretaris van
de faculteit en drie jaar later tenslotte
decaan. Na vier jaardecaan vond ik
dat het de beurt was aan iemand
anders en heeft men gezegd ‘neem
dan de Raad van Bestuur nog
maar'. Daar ben ik na nogal wat
aandringen toch kandidaat geworden voor het rectoraat en het gevolg
ziet u hier voor u zitten. Misschien
nog één puntje waar ik toch de
nadruk op wil leggen: ik heb me
behalve voor mijn onderwijs- en
onderzoeks-opdracht toch ook sterk
geïnteres-seerd voor het toelatingsexamen. Dit is één van de
zaken waarvan ik eigenlijk met het
meest spijt afstand heb genomen.
Schamper: Dit toelatingsexamen slaat uiteraard alleen op
de burgerlijk ingenieurs. Bent u
dan ook voorstander van het
invoeren van een derg e lijk
systeem in andere faculteiten?
Rector: Ik denk niet dat dit
realiseerbaar is, omdat bij ons -met
ons bedoel ik nog steeds de
toegepaste wetenschappen, een

gewoonte die ik nu moet aflerenalsook eventueel voor wis- en
natuurkunde tamelijk goed gedefinieerd is welk soort kennis en
aanleg nodig is om te slagen in de
studies. Ik denk -en de vraag wordt
mij dikwijls gesteld- dat het voor de
andere richtingen veel moeilijkerte
definiëren is. Het samenvallen van
kennis, aanleg en vroegere vorming
is veel moeilijker dan bij toegepaste
wetenschappen waar bv. sterk
wiskundige richtingen in de humaniora een must is. Maar ik stel mij
voor dat iemand die geneeskunde
doet en wat minder wetenschappen
gedaan heeft dan iemand anders
dat zal bijwerken, dus kunt u veel
minder uniform definiëren welke
voorkennis hij moet hebben en nog
moeilijker welke aanleg. Dus ik zou
heel veel schrik hebben om dit
systeem uit te breiden.

Eindtermen
Schamper: Waarom wou u
juist rector worden?
Rector: Ik heb het voor mijzelf
trachten te analyseren, en ik denk
dat het zeer moeilijk is om dat te
identificeren. Ik wou géén rector
worden (lacht). Het is niet iets dat ik
me zelfs één jaar geleden had
voorgesteld. Hoe verloopt zoiets?
Ja, collega’s spreken er over.
Volgend jaar wordt een nieuwe rector gekozen en je bent vier jaar
decaan geweest enje hebt het goed
gedaan, zou je er niet eens over
denken: er moet toch iemand uit de
positieve wetenschappen komen.
Lange tijd heb ik gezegd dat ik daar
niet de geschikte persoon voor ben,
misschien ben ik daar nog van
overtuigd maar dat mag ik nu niet

hierin uitgehold door een slechte
ruilvoet en een zwakke onderhandelingspositie in de internationale handel. Hierdoor blijft de
schuldenlast aangroeien en dit treft
opnieuw de m eest kwetsbare
groepen. En ook de Westerse
ontwikkelingssamenwerking slaagt
er niet in deze Noord-Zuid kloof te
dichten. Aan de andere kant worden
de ontwikkelingslanden bestookt
met voedsel dat verkocht wordt aan
een prijs die lager ligt dan de
produktiekosten. Het zijn vooral de
overschotten van de V.S. en de
E.G. die aan een dumpingprijs van
de hand gedaan worden. Het
ontwrichtend effect van dit “dumpen”
op de lokale voedselvoorziening is
niet te onderschatten. Dit maakt dat
de ontwikkelingslanden in een

zwakke economische positie terecht
komen. Nochtans is een sterke
economische positie voor die landen
van kapitaal belang. Daarvan hangt
immers rechtstreeks de koopkracht
af. De koopkracht is nodig om te
investeren in de ‘eigen’ voedselvoorziening, en om de invoer
van buitenlandse levensnood-

zakelijke produkten te betalen.
C oncreet: de situatie in...

Brazilië.

vervolg op volgende pagina

meer zeggen (lacht). Dan begint
men stilaan wat druk uit te oefenen,

Sociale sector

o.m. de faculteitsraad, die zegt dat
ze een kandidaat willen hebben, en
dat ik die zou zijn. Tot je er op een
bepaald moment zelf van overtuigd
raakt en je kandidatuur stelt. Het is
een weinig rationeel maar zeer
geleidelijk proces geweest.

Schamper: Dan komen we
aan de sociale sector: daar staan
deze week enkele besprekingen
te gebeuren, nog geen echte
beslissing; die volgt op 9 no vember... (interview op 18 oktober)...

Schamper : Zit er dan een
echte bedoeling achter, een wil
om echt iets te realiseren?
Rector: Ik ben niet de man die
zegt -het is mijn karakter niet- ik ga
nu op die vier jaarzoveel veranderen
dat mijn naam geschreven blijft in
de annalen van de universiteit. Ik
heb me altijd nogal sterk voor de
onderwijsopdracht van de universiteit geïnteresseerd, en ik denk dat
ik daar een bijdrage kan leveren.
Wat ik zou willen doen, als ik iets
kan bereiken, is de structuren die er
zijn, zoveel mogelijk trachten te
bewaren; maar als er bepaald
ongenoegen heerst, ze dan zoveel
mogelijk te trachten verbeteren. Dit
evenwel in zoveel mogelijk overleg:
ik zal nooit iets opleggen, overleg
past best bij mijn karakter.
Schamper: Het was de eerste
keer dat er studenten mochten
meestemmen, hoe staat u daar
tegenover?
Rector: Heel zeker positief,
omdat ik nu echt rector ben van de
hele universitaire gemeenschap.
Het heeft ons misschien meer
gestimuleerd om er vooraf over na
te denken, waar het vroeger meer
aan de evolutie tijdens de verkiezing
werd overgelaten. We zagen elkaar
toch, spraken elkaar en dan stilaan
sijpelde door wie de goede kandidaat zou worden. Bijkomend effect
was dat er nu kandidaten moesten
zijn, terwijl dit vroeger niet het geval
was: men ging gewoon in vergadering en er kwam een rector uit,
zoals een conclaaf. Dit kon niet
meer, want niet alle kiesgerechtigden kenden alle verkiesbaren. Er
is misschien nog een groep die
ontbreekt en dat is de rectorale
gemeenschap, die heeft geen
enkele inspraak, het zijn alleen de
faculteitsraden en de mensen die
niet tot de faculteit behoren die niet
vertegenwoordigd zijn. Dus iedereen mag wel meestemmen, behalve diegenen die rechtstreeks onder
hem zullen moeten werken.

Rector: Ja, ik ben altijd al een
beetje ongelukkig geweest toen ik
in de Raad van Bestuur zat, toen
we voor een begroting een streng
afgelijnd pakket kregen, dat dan te
nemen of te laten was. Als dan iets
veranderd wordt, staat het hele
gebouw een beetje scheef. Het
alternatief waarvoor we nu gekozen
hebben, is dat de begroting niet af
is, maar slechts een ruwbouw. Met
de ideeën van het Bestuur, de
accenten die zij willen leggen,
kunnen wij dan in veertien dagen
een uiteindelijke begroting uitdokteren en dan met de vergadering
een beslissing nemen.
Schamper: Hoe zit het met de
brandonveilige homes, de financiële situatie van Schamper, de
prijs van de maaltijden...
Rector: Wel, het is zo dat het
voorstel zoals het uit het beheer
komt, een serieuze inspanning
voorstaat voor de infrastructuur, dit
dan natuurlijk wel ten koste van de
werking. Het idee erachter is, om
de inkomsten en uitgaven in de
sociale sector meer in evenwicht te
brengen. Laat de injectie die vanuit
de universiteit komt dan zoveel
mogelijk op investeringen slaan.
Concreet zou er 20 miljoen extra
(‘éénmalig’ wordt bedoeld, nvdr)
vanuit de u nive rsiteit worden
ingebracht, die dan moet worden
besteed aan renovatie en aan-passing van de infrastructuur. Wat de
lopende kosten betreft, heeft men
de studentenactiviteiten, het niet
indexeren van de kamers, en het
constant houden van de maaltijdprijzen, die elkaar allemaal in de
weg staan. Dus daar verwacht ik
dat de studenten zelf zeggen waar
hun prioriteiten liggen. Maar ik
persoonlijk ben voorstander van een
serieuze inspanning voor investeringen, kwestie van een beetje in de
toekomst te kijken.
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Zoekertjes

Alles voor:

je berichtje in onze brievenbus in
Pietersnieuwstr. 45,9000 GENT. Wij
zorgen voor de rest.
Gezocht: E. S. N. zoekt nog deftige
studentkamers of -koten voor Erasmusstudenten. Info bij E.S.N., studentenhuis De Brug, St-Pietersnieuwstr.
45, 9000 Gent.

Korte Kruisstraat 4

bijbrengen over EMACS,FTP, UNIX,
E-M AIL? Mail dan eens naar :

Tel. 09/233.84.84

fwille@flw.rug.ac.be. Tot mailens!!!!!
Te koop: HP 42 S .Rekenmachine.
Prijs: 2500,-. TEL 050/79.01.88. Nico

CASINO

Gezocht : Fotografieliefhebbers
voor een basiscursus fotografie in de
fotoklas van de RUG. Kom volledig

verswinkel

vrijblijvend (enkel RUG-studenten)
elke dinsdag

Stoppelstraat 55 - 9000 Gent
TELEFOON (09) 225.77.99

om 19.00 in het

studentenhuis De Brug, 2e verdieping
(St.-Pietersnieuwsstraat 45) of contacteer : FILIP VAN BOURGOGNE,

(nabij Coupure Rechts - Krommenellenboog - Iepenstraat)

Verloren Kost 9, 9000 GENT. 09/
225.08.10
Gezocht: Gaskachels, en Computer (goedkoop), Schamperlokaal of K.L.
Dierickxstraat 55.

BROOD - KAAS - CHARCUTERIE - ZUIVEL
IJS - DIEPVRIES - GROENTEN - FRUIT - SNOEP
SIGARETTEN - BIEREN - FRISDRANKEN
WIJNEN - STERKE DRANKEN - CHAMPAGNES

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
Was jij ook op de Brugfuif? Dan

! 5 ^ S o (D (D u w

ken of ben jij misschien de al dan niet

THE SPIRIT

eerlijke vinder van mijn trui, die toen op
mysterieuze wijze uit mijn bruine jas

verlorenkost 9
9000. gent
09/225.08.10
Nederkouter 132 - 9000 Gent
Tel (091) 24.24.70
IJzerlaan 25 - 9000 Gent
Tel. (091) 33.61.00
Fax (091)23.80.03

OPSPORING VERZOCHT

kabelmotieven. Ik draag 'm al 5 jaar, en
ik ben er nogal aan gehecht. Leen
Kuyken, Valkeniersstraat 5, Gent of
tel. 050/78.94.63 (W.E.)
Mensen uit Tste Kan L&W die
Kunstgesch., Moderne Lit. kunnen
bij Peter
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kleine boeren zijn de sojastreken ontvolkt
en verarmd en is de voedselteelt voor de
binnenlandse markt sterk achteruitgeboerd. Brazilië is intussen, na de V.S.,

ALLE SOORTEN STEMPELS
«<?*.

DACTYLOSERVICE & THESISBINDING

Geen tijd? Wij doen de copy’s voor U

© F > !!M

<Ö>y i

«H f

drempeNessen over de Derde Wereld.
Interesse? Kontakteer Katrien Van Den
Broucke, Muinkaai 34; telefoon (‘s weekends) : 050/ 38 68 76.

Deze uitvoer bezorgt Brazilië enige
Maar het land betaalt hiervoor een hoge
prijs : de sojaplantages verarmen de
bodem en veroorzaken erosie, en Brazilië
blijft een hongerland voor 50 miljoen
mensen. De grote winsten zijn andermaal

Colofon

voor die multinationals die de soja aan de
man brengen. De organisatie heeft

Schamper is het kritische en on-

getracht de aandacht op deze ontwrichte

afhankelijke studentenblad van de

situatie te brengen door het uitdelen van

Universiteit Gent. De redactie bestaat

soja, in het kader van onze politieke actie.

uit vrijwilligers en komt elke dinsdag

En helaas is Brazilië geen alleenstaand

samen om 19u op volgend adres:

geval ...Wij eisen dan ook dat een einde
gesteld wordt aan het dumpen van E.G.-

Schamper-redactie

landbouwoverschotten, dat de import van

Studentenhuis De Brug

veevoedergrondstoffen uit de derde

St.-Pietersnieuwstraat 45

wereld afgebouwd zal worden, dat de

9000 Gent

Europese reglementering voor voedsel-

09/264.70.87

hulp zou gewijzigd worden en dat de
uitgangspunten van de structurele

Lezersbrieven zijn welkom, liefst

aanpassingsprogramma’s van IMF en

reeds op diskette. Naam loos is

Wereldbank (waarin gestipuleerd staat

prullenmand. Vermeld ook studie-

hoe de derde-wereldlanden hun schulden

richting, jaar en kontaktadres. Op

bij voorkeur dienen af te betalen) zouden

grondig gemotiveerd verzoek laten wij

herzien w orden. België heeft het

uw naam weg. Lezersbrieven dienen

voorzitterschap van de E.G. op zich

betrekking te hebben op de stu-

genomen. Hopelijk is het langs deze weg

dentenproblematiek en de RUG in het

mogelijk druk uit te oefenen op de politici.

algemeen of artikels in Schamper in

Om u niet op uw honger te laten zitten,

het bijzonder. De redactie behoudt

hier het

zich het recht voor om ingezonden
stukken verkort weer te geven, of om
Menu.

technische redenen niet te plaatsen.

Woensdag 3 november:

Hoofdredactie:

Muurschildering op het binnenplein

Tobias De Pessemier

van de rechtsfaculteit (Universiteitsstraat)

Eindredactie:

en ‘s avonds in de Vooruit (Clubzaal) om

Wim Oosterlinck

20 u 30 de film “Bezness” van de

Redactie:

T unesische cineast Nouri Bouzid.
Toegang : 20 fr.

.

O livier Bloeyaert, Stef Coone,
Steven De Bock, Kris De Jaegher,
Samson De Pessemier, Veerle Devos,
Veerle Vraagteken, Joan Vraagteken,

Donderdag 4 november:

Malik Vraagteken, Kenny Knecht, Pe-

Vooruit (Clubzaal), om 19 u 30:

ter Maes, Eric Mielants, Wim Oos-

documentai re over voedselproblematiek,

terlinck, Tom Pintens, Francis Puype,

gevolgd door een uiteenzetting door

Dieter Roelstraete, Nicolas Severeyns,

Ruddy De M eyer over het them a

Christel Stalpaert, Nico Vanden-

voedselveiligheid om 20 u 30. Gratis

abeele,

toegang.

Frédéric Wille

Peter Van den Broeck,

Nico Vandenabeele
Lay-out:
Tobias De Pessemier, O livier

O

Dinsdag 9 november:

Foto's:

Vooruit (Clubzaal) : "Standpunten in

Cisse, Tobias, Archief RUG

een wereld op zoek naar evenwicht" met

Publiciteit:

Prof. Renard (UFSIA-RUCA: econoom),

Stef Coone (tel.09/233.26.76)

Prof. em. Boehm (RUG: filosoof), Dhr.

V.U.:

Mazijn (specialist milieu-aspekten van
ontwikkeling), Dhr. Coussement (expert

Nico Vandenabeele, Waterstraat
66, 8730 Beernem

in overzeese NGO-werking). om 20 u.

Drukkerij:

Gratis toegang.

Goff, Mariakerke
Oplage:

'■4'c

Woensdag 10 november:
Vooruit (Clubzaal) groots Derde
Wereldspel. Opnieuw gratis toegang.

COPY-CENTER

woensdagnamiddagen in decemberlage

Bloeyaert

SCHRIJFGEREI

n fu n n n o n l
(verzenden S.
& nontvangen)

In het kader van de 11.11.11.jaarwerking geeft Ruddy Doom drie

inkomsten om de schulden af te betalen.

Toegang: 20 fr.

(WATERMAN - CROSS - ELYSEE - LAMY - PARKER)

f\/û r7 û n H û n

exotische maaltijden.

Europa vooral verwerkt tot veevoeder).

Vooruit (Clubzaal): Afrikaanse dans.

9 0 0 0 GENT

FAX SERVICE

Tenslotte kan u op 3,4,5 en 8
november in de resto’s terecht voor

Europa geworden (de soja wordt in

Maandag 8 november:

POST- & WENSKAARTEN

-.O?

gedreven. Met het verdwijnen van de

80/100 fr.

Agenda:

ï

ALLE PAPIERWAREN & SCHOOLBENODIGDHEDEN

ï '8

grootschalige sojaproduktie. Deze boeren
zijn naar de grootsteden en slums

terecht in de lepenstr. 77, Eden Palace

(Natuurvoeding)
Overpoort 90

OVERPOORTSTRAAT, 9 2

gedreven om plaats te maken voor

gekleurde spikkeltjes, dik gebreid met

D e K re k e l

:FLAM-COPy

werden de boeren massaal van hun land

verdween. Beschrijving: zwart met

kursussen zoeken van Taal en Tekst,

Wie heeft de zwarte diskette, met de naam "Siegfried" erop, vorige week
uit ons lokaal meegenomen? Gelieve deze terug
te bezorgen in De Brug.
Alvast bedankt....

Vanaf het begin van de jaren 7 0

de grootste exporteur van soja naar

Help : Wié kan en wil me wat

9000 Gent (Mageleinstraat)

't Hoekske

Brazilië.

volgende Schamper op 29 okt 1993.

het studentenhuis de Brug, St.-

T ©

(samensteller Studio Brussel). Toegang:

dan vlug voor de deadline van onze
Hoe reageren? Eenvoudig: je stopt

De Brug (Sint-Pietersnieuwstraat45):
wereldfuif, met optreden van Epitheton
Ornans en met D.J. Mare Demeyere

plaatsen van een zoekertje, reageer

rollenspelen, wargames,
puzzels,...

M

vervolg van voorpagina

Ben je geïnteresseerd in het

schaken, go, tarot,

© M

Donderdag 11 november:

5000 exemplaren, gratis verspreid
in alle faculteiten, resto's en homes
van de RUG

AX

De M oloch Roert Zich H eden!

Pissijn

Anus Mundi's brief aan de bevolking 3
Hierbij wil ik, dit gezegd zijnde, er bij de schamperredaktie dan ook urgent op

P ijn doet schrijven
Ook de Universiteit Gent kent een
Amnesty International-schrijfkern.

Een

aandringen het platform te wezen waarop & waarlangs ondergetekende zijn

tijdje geleden kregen we van hen de

grieven kenbaar vermag te maken aan het adres van ‘s lands elektriciteit gas en

vraag voorgeschoteld, of het mogelijk

watermaatschappijen, want niet de eerste en niet de laatste maar daa.r ergens
plompverloren tussenin valt deze misstand mij voor I
Wij sekularizeren er maar op los, jazeker, met recht en wij juichen de leegloop
van kerken toe en verkneukelen ons om de verslappende greep van de heilige
vaders op ons tweeërlei private leven en publiek, veritatis splendor of niet maar
wie - ja wie - beschrijft mijn verbazing wanneer mijn persoon, als eenieders, weer
eens dringend lozen moet, de daartoe bestemde sanitaire voorzieningen raadpleeg
en vast kom te stellen - nee maar! hoorde ik mijn perineum al samenkrimpen - dat
de zo verfoeide Bijbelse mythologie zich nu ook al genesteld weet in toiletinfrastruktuur, toch als vanouds heidens stof en as ? Wie al eens gaat zeiken in

was een dienstm ededeling te ve rspreiden. Iets dat we graag doen voor
hen.

Amnesty International (For Stu-

dents) komt nog steeds elke vierde

GENT - CASINO

schrijven. En dit telkens in De Brug vanaf
20.00u. Gezien wij dit bericht in Schamper
kregen, is hun eeuwige dankbaarheid
ons deel.

(Uiteraard wordt er niet

bijeengekomen in december...)

Decascoop of Vooruit weet waarover ik hier aamborstig jeremiërend sta en zit:
foto-elektrische oogcellen of hoe heet je die ondingen die boven de witte kuipen

\

zondag 21 nov. 93
open van 11.00 tot 17.00 a.

Inlichtingen en boekingen :

post hebben gevat, eenieder flitst achteloos voorbij en hup! meteen licht op groen
voor een eerste, flink onnodige sproeibeurt I En wat als men nu een zekere
voorkeur heeft ontwikkeld voor de allerlaatste pissijn in lijn daar in de hoek met de
diskrete sfeer van privacy en schaamteloosheid, waar niemand over het scherm
komt spieken ? Loopt men zowaar allemachtig en opeens door een ravijn van

4 jj}*

(Citadelpark)

woensdag van de maand bijeen om te

Tel. (00.32) 9.223.71.22
(00.32) 14.84.12.47

Abonnement?

plotsklaps losbarstende porceleinen fonteinen, met kloppend hart ledigt men de
blaas, poogt men als de wiedeweerga onder de alziende ogen door te flisen maar
neen, detekteren ze daar wel je fladderende hemdsflap niet en wederom wordt
een klaterende ovatie gelost: je reinste MOZES DOOR DE RODE ZEE wat ik je
brom Maar naar verluidt stimuleert het horen van geklater en geklots het legen
van de blaas. Neen, neen, neen, zo kan het echt niet langer!
En, bijkans, onder ons gezegd en gezwegen, maar dat mag ik nu niet zeggen.
Neem nu het Gentse Zuidkwartier, je reinste Boekarest, neen ? Reusachtige
kranen verrijzen als vervaarlijk zwenkende galgen uit een gestrande scheepsromp,
waar toch die gouwe ouwe tijd, toen een autotoerist al van heinde en verre
breeduit en lang verwelkomd werd door de torens van de Gentse Kuip, bolt af naar
de majestueuze huizenrij aan de Frère Orbanlaan, die overigens opengegooid en.
heraangelegd moet en dat kost nog es tien miljoen ekstra en dat moet het

VYMLLfl

Het kan? vanaf nu: u krijgt een
vol akadem iejaar Scham per
thuisgestuurd, en al watudaarvoor
moet doen, is het volgende: stop
uwnaam en adres (liefst oppapier)
in een omslag, samen met 300
frank, en bezorg 'm op onze
redaktie (zie colofon). Wij doen de
rest.

St.-Kwintons borg 38
B-9000 GENT (Belgium)
Tel. + Fax : 32-9/223.71.22

INKOM : 100 Fr.

stadsbestuur dat hier allemaal toch al geen ene frank voor klaarliggen had maar
ophoesten, terzijde, had nog even de tijd om de vier seizoenen te bewonderen en
een eresaluut te brengen aan koning Albert I die nu godverdomde nog aan toe
mag superveilleren over de schafttijd van fluitende bouwvakkers met afzakkende
broeken !
In de serre van Geo Bontinck uit 1955 huist nu de bibliotheek, het verzoenen
viel mij zwaar, maar nu waag ik me er al eens, tevreden knorrend en behoedzaam
kirrend, in het leeskaffee. Een fijn terras hadden ze daar, met een genietbaar
panorama, goeie koffie. En dat werd dan maar een bouwwerf! Gezellig tafelen is
het er nu met Vrij Nederland en The Herald Of Free Tribune terwijl een meter
verderop een geglazuurde betontaart uit de grond wordt gestampt, “speelsere
bouwvolumes met veel glas” aarzelt men dan apologetisch in de kranten, speelser
me reet, omdat men “leefbare, mensvriendelijke variatie in het vijandige lijnenspel
van hi-tech architektuur” dan maar verkiest te vertalen in termen van honderden
vierkante meters overhellend spiegelglas dat voetgangers uno schele hoofdpijn
geeft en duo een dieptezicht in de onkiese gewoonten van de flatbewoners die er
recht tegenover wonen ? Speelser want reminiscenties aan speelgoedgarages
oproepend ? Met de helft van mijn koffie reeds op mijn onthutse broek wend ik de
blik af: radeloos wuift vadertje Anseele, eens rode reus, om hulp, het monumentale
fries dat lang naast de bibliotheek op wacht stond staat maar wat mecano te
wezen, sociaal-realistisch en bescheiden bekist, en aan de andere kant van het
verkeersplein dat verkeersvrij hoort te worden, kucht het nieuwe Kremlin al
bescheiden Ceaucescu het schaamrood op de wangen: een zogeheten
klassicistische gevel van 150 meter zuilen, arcades, frontons dat het “nieuwste
monument van Gent” moet worden waar in 1994, strategisch net voor de
gemeenteraadsverkiezingen de stedelijke ambtenarij haar intrek komt te nemen.
Mag ik hierbij dan ook een zedig pleidooi houden voor de adoptie van een
neologisme in de trant, “apparatsjikisering” ?, van desbetreffende stadsdiensten.
Niet geheel ongevoelig voor fantasmagorische franjes en architekturale citaten
richting klassieke oudheid, Byzantium en sociaalrealistische architektuur ter ere
van de diktatuur van het stadsproletariaat, kiest de publieke opinie dan finaal nog
massaal voor dit Urbiskomplex!, of gaat het aan het duizelen bij het ziende denken
aan zoveel winkel en parkingpotentieel dat de toevloed van snelwegverkeer
stroomlijnen moet ? Op apegapen jazeker!, ligt hier de verantwoordelijkheidszin
van stedebouw en de diensten Elektriciteit Gas en Water want daar is het maar
mooi mee begonnen en mag ik voornoemde instanties dan ook oproepen tot een

Uitslag
'Schampers grote welkomstpuzzel',
was uiteraard de goede oplossing. En
niét 'Zchimpors arute bilkunstportir' zoals
een trouwe lezer ons meldde. Goed
geprobeerd evenwel, volgende keer
beter. Onze oplossingenverwerkingsdienst had geen enkele keuze: gediskw alificeerd! Ook de velen die
meerdere oplossingen inzonden werden
er vakkundig uitgelicht. Pech voor de
zeurzakken!
Wie won dan wel? Tatataaa! De vijfde

^ B L . 2 2 5 ^ ‘

tot en met tweede prijs: Mark Marissens,

COPY
DISCOUNT

die ons er doodleuk bijvertelde dat er 28
letters gezocht werden (dankuwel), Koen
P uttem ens, M elanie Blondeel (op
recyclagepapier), en tot onze grote spijt
ook Catherine Callens, die er de laatste
pagina van nr. 310 voor over had. Foei,
Catherine.
En de eerste prijs gaat naar: Ilse
Rottiers, die er een gratis ticket van On
The Rox mee wint. Kom eens langs op
dinsdagavond, vanaf 18u.

ONTHEROX

S p e c ia lit e ite n

B.V.B.A.
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EETHUIS T MISVERSTAND

blinde bui van iconoclasme zoals mijn infrastrukturele rechterhand, de
raadselachtige heer 103 mij komt in te fluisteren, en in gestrekte draf, naar het
muzejum ?, waar nog veel kan geleerd worden van Aldo R ossi! Een imposante
expositie gewijd aan leven en werken van de grote Italiaanse bouwheer betrekt
immers nog tot een goed eind in ‘t jaar gangen en zalen van het museum voor
hedendaagse kunst Gent. De Antwerpse Singel houdt Norman Fosterwijl wel aan
het lijntje. Tweemaal no nonsense, hi-tech of low-tech, kompromisloos, strak en
doodeerlijk.

OPENINGSUREN :
van maandag tot vrijdag
1 1 .0 0 u. - 15.00 u. 18.00 u. - 23.00 u.
zondagavond
18.00 u. 23.00 u.

Maar vooreerst, akolieten, mijn gehoor: Zuidwaarts en Slopen m a a r!
Briesend, Pneumatisch, Lord Moloch H. 1993

St.-Kwintensbertj 47 A - 9000 Gent
Tel. 091-33.52.64
a .T .W . : 5 8 6 .8 9 7 .0 1 5 - H.R.G. : 167090

Nederlands Toneel Gent
TERUG OP ST.-BAAFSPLEIN!
STUDENTENKORTING
Op vertoon van studentenkaart - 100 BF op de gangbare prijzen

Geacht kanonnenvlees
Er was weer volop sfeer tijdens de
op, levensbeschouwelijke dilemma’s

regie : Sam Bogaerts
M et: het voltallige NTG-gezelschap
Tot 20 november in KNS St.-Baafsplein
Studentenprijs : 300/220/150 BF
*
« F

SALO N

o.l.v.
SAM BOGAERTS
Iedere week een andere voorstelling
met jonge acteurs en leden van het NTG-gezelschap
Op dinsdag 2, 9, 16 en 23 november
in KNS, St. Baafsplein, 19u30
vanaf 30 november tot eind maart in NTG-Minnemeers

Studentenprijs : 100 BF

DE NTG-THEATERKAART : IDEAAL VOOR GROEPEN !

° is eèn voordeelkaart van 10 plaatsen (3.000 BF) voor de NTG-produkties
in de schouwburg. Normale prijs : 400 BF (voor stalles en le balkon)
° geeft recht op de best beschikbare plaatsen, na reservatie
° niet-persoonsgebonden en daarom ideaal voor groepsreservaties
° is geldig voor het lopende seizoen en tot het einde van het daaropvolgende
seizoen

mayonaise apart en en een bouletstick,

mond kolkten, viste ik volgende tref-

ensmasht’ernog nefrikandel in! Bij Julien.

woorden.

* Eerstekanner: Eerstejaar aan onze
geliefde universiteit. Herkenbaar aan zijn
W oordjes

stadsplan, de pukkels en de schrik in de
ogen bij het betreden van een establis-

werden gekeurd en Gordiaanse knopen

* Ambiance: Het hoogste goed. De

werden op democratische wijze door-

essentie van uw verblijf hier. Stelt u in

gehakt. Een dikke sigarettewalm steeg

staat, bij het gebrek aan legerdienst, saaie

op uit al deze knetterende breinen, een

stoten aan uw kleinkinderen te vertellen.

sadistisch genoegen in schept daar

walm die enkel doorbroken werd toen de

Is vaak niet zichtbaar aanwezig tenzij in

steeds aan herinnerd te worden.

hoofdredacteur op de tafel sprong en,

de O verpoortstraat waar dit begrip

met een zeker gevoel voor pathos, uitriep:

gesymboliseerd wordt door het -de pint in

“ Er moet een artikel ter opvang der

de hand- op tafels en stoelen staan brullen

eerstekanners zijn en dit in het kader van

van een uitgelezen keur aan Vlaamse

onze sociale taak en het doorbreken van

schlagers, hierbij het bekken verwoed

het individuele persoonlijke en de

naar alle kanten stotend. Variant: het

ratte en «tel

«ortljUl
OENT

(Nabij afrit Sant Cantnan)

ST KWINTENSBERG 2

ROCKSHOP

\

\
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KORTRIJKSE POORSTR 9

LEATHERSHOP

Pijpaa, VIw n I, Sjaal», laéitcha
laitaa, Irufcea, Tapjai, la lle a
Parfaai
t la i p an , aadatlaae
laaltclaaaaa, laarzaa, Cel«Kaesaa. Zakje» aa tH iaa, Ba«|ea
tere«, SUeta, Zeëeltessee.
Stickers, Maffaa, T-Sblrta ea
Pattaa, eez...
Sweaters, special« Jaaeelea, Zlppe's K99 T9 M ... «UI IlilM EN
Klelaleëeneeraa, aai.____________ «CCEIStIBIS H M II 9 I 9 EIN Hl j
OPEN : van 10 to t 10 uur
Maandag : 14 to t 10 uur

TIL - 19« : W[ Z2S.9I.S2

Zo 0 Ma voormiddag gesloten

m : «9 ƒ 2 23.29.92

__

aud.E van de Blandijn te bezoeken.
* Schacht: Eerstejaar die er een

* Praesidium: zie “Ad Fundum.”
* Pintje: Twee boterhammen.
* “...nog eentje. De laatsten...”: Begin van een klein bruintje, gesneden.
* Moeder: Bron derfinanciën en verse
onderbroekjes.

droogroeien - de VTM-sticker op het

breed maatschappelijk bestel dat de unief

voorhoofd geplakt - op de tonen van de

toch is !” Luid gejuich en een staande

“Marie-Louise”, de hitsingle van de fijne

gezelschap van een Duvel schier

ovatie waren zijn deel en aangezien ik de

Vlaamse ket die Bart Kaëll toch is, op

eindeloze discussies aan te gaan waarbij

kleinste van het gezelschap ben, werd

iedere VTK-fuif.

* Vooruit: Centrum van nog alles en
wat. Tof. Uitermate geschikt om in het

u uw engagement met de Derde Wereld,

deze mannaverdienende taak aan mij

* Spaghetti: Populariteitsbarometer

toevertrouwd. Omdat ik amper wist hoe

bij uitstek. Het enige woord in uw

beweging, het regenwoud en de diepere

dit huzarenstukje aan te pakken, wendde

kookkunstvocabulaire want 1000 se-

filosofische gedachten van het koala-

ik me tot Cisse, de ancien van onze

conden is toch niet echt aan u besteed,
niet? De samenstelling van de saus, de

beertje bewijst.

redactie, en liet hem zijn wedervaren
vertellen, van in de tijd toen de UG nog

dosering van de gruyère en voornamelijk

RUG was en olifantepijpen, vet haar en

het aantal flessen rode wijn bepaalt de

punkers, hippies, keigoeie muziek en

bakkebaarden nog in de mode waren. Uit

sterkte van uw vriendenkring. Samen

verboden walmen. Ideaal als u het

Paardepenissen, koeieuiers & varkensstront

de ozonlaag, Charta’91, de hom o-

* Kanivo: Schitterende fuifzaal!
Verzam elplaats van de laatste der

sluitingsuur van de Vooruit te vroeg vindt.
In de Kortrijksepoortstraat. Helaas al drie
jaar gesloten wegens burengerucht.
Tip!
Ter afsluiting nog deze tip. Voor dezen

Iemand die thuis onder de douche

objectieve kijk op de zaken laten we een

onder jullie die reeds de weg naar de

gaat staan en zich insmeert met bloem,

ex-gedetineerde (Dierenarts Van Steen

fuifzaal gevonden hebben, wees niet

ketchup en rotte eieren zal door

uit Oppuurs) aan het woord. Gevoelige

bang! Schuifel niet schuchter rond

iedereen krankzinnig verklaard wor-

lezers, gelieve de ogen te sluiten. “De

wachtend op de eerste oudejaars die met

den, terecht overigens. Doch als dit

doop begon met een kermiswagen die

u komt lachen, nee, grijp uw kans en

alles “en masse” gebeurt, krijgt het de

door de schachten m oest vooruit-

verneder ons, oudejaars, tot het diepst

naam “d o o p ” en w ordt h et een

getrokken worden vanaan het Casino-

van ons wezen. Eigen aan jullie frêle

evenement dat het sociaal contact

plein richting Blandijn. Om ons een beetje

lijven is dat het vol energie, enthousiasme,

bevordert, je krijgt er vrienden door en

m oed in te spreken werden meters

levenslust en pit zit. Wat niet meer kan

je hoort er nu voor de eerste keer in je

stierenpenissen aangesproken die

gezegd worden van ons lichaam dat de

leven ook echt bij.

fungeerden als zweep. Aangekomen in

kaap van de drie maal zeven al lang

het lokaal kon het feest beginnen : bier

overschreden heeft en dat zich kenmerkt

“Een buitenstaander kan dat niet

werd in emmers binnengedragen, het

door een hangend buikje, een terug-

begrijpen” is de meest gehoorde reactie,

bier diende niet alleen om van te drinken

deinzende haarlinie en een driedubbele

dan blijft er natuurlijk de vraag of het

maar ook om er de handen in te wassen.

onderkin. Hoe wreed is het niet al dit

begrijpen wel de moeite waard is. Toch

Ik moest enkele voon/verpen door een

jonge, prille bloed te moeten bekijken!

zijn er steeds meer studentenver-

varkensdarm duwen, die voor de

Noodgedwongen moeten wij ons be-

enigingen die de doop laten voor wat het

gelegenheid opgevuld was met stront

perken tot het uiten van cynische

is en zich enkel nog bezighouden met

(excrementen !). Dan de handen efkes

commentaren en een minimum aan

echt student-vormende activiteiten als

afspoelen in één van de emmers, enkele

lichaamsbeweging. Trek u daarom niet

cantussen. De richtingen PPW en L&W

ad fundums met bier vanuit diezelfde

terug in een hoekje, nippend aan een

hebben de doop reeds afgezworen. Het

emmer en je kon er weer tegen voor een

flets plastieken pintje, maar neem het

V.R.G. (rechten) voert de doop enkel nog

tijdje. Nog een andere opdracht bestond

heft in handen en draai het mes nog eens

uit op kleine schaal met een bitter lage

erin om een koeieuier (zonder koe) leeg

goed in de wonde! Verzamel enkele potige

opkomst. Het doop-circuit in de economie

te zuigen, die volgepropt was m et

vriendjes, race naar het podium van de

draait nog steeds op volle toeren en

verzuurde melk, bier, mayonaise en stront

Vooruit en begin met de blik op oneindig

Politeia begint dit jaar opnieuw met een

(of wat dacht U?). Verder natuurlijk ook

en geen risico schuwend uitgebreid te

heuse bloem-mayonaise-eieren-doop.

de ‘g ewone’ dingen zoals uw blote kont

stagediven op de tonen van “I will always

De tegenstanders (voorlopig nog in de

laten trekken in het fotohokje van het

love you” van de mooie sirene die Whitney

minderheid, maar er wordt aan gewerkt)

station en in het frietkot tien frank

toch wel is. Ontzie niks of niemand! Zorg

vinden de doop een feest voor de

mayonaise op uw kont laten spuiten.

er wel voor dat uw vrienden betrouwbaar

meelopers. Voor de meesten is het nog

Toen liep alles nog in een vriend-

zijn. Onze ogen zullen nogal uit ons

steeds een studentikoze traditie, een

scha pp elijke sfeer, niem an d werd

kassen rollen! Vernederd tot in het diepst

groepsgebeuren met een louter ont-

gedwongen, iedereen deed mee, en van

van onze passieve zelf en met donkere

tirannieke schachtentemmers hadden we

gedachten over de vergankelijkheid der

helemaal geen last." Zo ziet u maar (u

dingen zullen wij deze blamage dee-

spannend doel.
Op de set van “Ad F un d um ”

FLASH KAFFEE FUIFZAAL TE HUUR

sement. Profileert zich door veelvuldig

inpassing van al onze broeders in het

Dossier D open
Reservaties : NTG-bespreekbureau, St.-Baafsplein 17, Gent
Alle dagen van 11 tot 17u. Tel. 09/225.32.08.

* Frieten: liefst met stoverijsaus,

de eindeloze stroom verhalen die uit zijn

kwamen aan bod, nieuwe redacteurs

©NUMR MS TOMNS
van
HUGO CLAUS

niet inclusief stalen staaf) naar uw moeke
stoepje aangetroffen worden.

redactievergadering. Stemmen laaiden

SPEELPROGRAMMA NOVEMBER

kameraadje van onze jongens (al dan
trekt. Kan in verteerde toestand op menig

studiegidsaddendum
Begin

met frieten het voedsel dat ervoor zorgt
dat u niet als een Somalisch speel-

mag uw ogen terug openen): schachten

moedig moeten aanvaarden. Ons rest

moeten niet altijd op een treinspoor

enkel nog het St.Jansvest waar wij in de

Om te weten hoe zo’n doop eigenlijk

worden vastgebonden of tussen twee

cafetaria met de gepensioneerden een

werkt heeft Schamper er een repre-

matrassen gebonden uit een raam

kaartje kunnen leggen. Harten troef!

sentatieve richting uitgekozen, met name

gekieperd worden. Een doop met stront

de dieren ge nee skun de. Voor een

kan ook leuk zijn.

(Tens)

FLASH KAFFEE FUIFZAAL TE HUUR

Pétit

FLASH KAFFEE

Odeklonje en judoranch

U it s y m p a th ie

H aalt het Nederlandsch de 21ste eeuw?

S t a m in e e

Professor Willemijns, VUB, schreef

hebben. Een van de bedoelingen is onze

worden. Tussen nu en straks, als de

ooit het artikel “Beschaafd Nederlands

taal te ‘vernederlandsen’. We halen het

nieuwe spelling officieel (offisieel) wordt

of Beschaafdennederlands ” waarmee

voorbeeld aan van eau de cologne , dit

(of zelfs wort?) zullen zij veel werk hebben,

hij zich afzette tegen de idee dat onze

zou odeklonje worden. Een duidelijke

maar wie zaait zal oogsten, en het zou

standaardtaal een produkt was van

profilering ten opzichte van de Franse

wel eens een gigantische oogst kunnen

geleerden, taalexperten en drukkings-

invloed in onze taal. Laten we maar

worden.

groepen. Vandaag werken een achttal

zw ijgen over Latijnse of Engelse

taalexperten aan een nieuwe spelling,

invloeden.

ARTEVELDE

Ideeën die het doen

En wij dan?

een taalverandering. Hiermee doet
men afbraak aan de heilige overtuiging

Is de huidige spelling te

dat taalverandering spontaan gebeurt

reactionair?

en niet berust op beslissingen van

nederlandstaligen? Zullen wij ons laten
doen door 8 taale/csperten die zo hard

een kleine schare experts.
De Verlichte Despoten

Zou ons Nederlands misschien te

hun best doen? Wat met onze boe-

behoudsgezind zijn? Dit lijkt mij een

kenverzameling? Moeten wij die up to

onzinnige verklaring. In vergelijking met

date brengen? Als we ons deze spelling

ons omringende taalgebieden mogen wij

eigen willen maken lijkt dit wel noodzaak.

In 1980 schreef Roland Willemijns

zeker niet klagen. Het Engels heeft sinds

En wat dan met het Nederlands in de rest

dat de evolutie naar onze huidige

de voorbije 500 jaar quasi geen veran-

van de wereld? De Antillianen, de

standaardtaal geenszins gedwongen

deringen ondergaan. Het Frans is ook

Indonesiërs, de Surinamers? Totale

was. Er zijn zeker kruispunten geweest

dringend toe aan een spellingsprogressie.

ontkoppeling van het Nederlands, weg

waar correcties en aantekeningen

Waar zoekt men dan het nut van deze

met onze 37ste plaats op de wereld-

gemaakt werden op gebeurde veran-

spellingsvernieuwing? Zeker niet waar

ranglijst.

deringen, maar we kunnen zeker niet

Abraham zijn mosterd haalt.

Nederlands. Dezer dagen puzzelen 8
deren aan een nieuwe spelling. Deze zou

Nu kan men zich de vraag stellen of

binnen nu en een goeie maand bekend

er niet onder tafel gekaart wordt. Denk

gemaakt worden. Terecht opperen velen

maar aan al die woordenboekenfir-

noot. Ik citeer een boze

ma’s, bedrijven die vertalingsprogram-

s tu d e n t:”W aar halen die verlichte

ma’s op de markt (of mart?) brengen.

despoten het recht vandaan ons te

Voor hen zou deze vernieuwing wel eens

vertellen

een heel winstgevend zaakje kunnen

hoe wij onze taal moeten

mix n.v.

B-9000 G e n t B e l g i u m - T e l . 091/25.10.92

De B elangengroepen.

taaleksperten uit Nederland en Vlaan-

boekenfonds
N e d e r k o u t e r 109

spreken van een kunstmatig ontwikkeld

een kritiese

Veldstraat 88, Gent

En waar staan wij dan, 20 miljoen

Er gaat nog heel wat om in de
w ereld vandaag! M eer in de
volgende SCHAMPER.

FAX 091/23.55.56

"Het Kraaienest"

Jaymz

(bij Reginald)

spellen.” We spreken hier immers over
0,00004 % van de Vlaamse en Nederlandse bevolking.

RAGNAROC

Op naar een
B eschaafdennederlands?
Wim de Rooy had het in 1979 al over
een Beschaafdennederlands ontwikkeld
door ‘die heren met hun stijve kragen’
(nvdr: hierop reageerde Willemijns). De

Blandijnberg, Gent

Een onderzoek naar occulte studentenverenigingen.

standaardtaal is de ontheming van ons
volk in een massacultuur, en wil men

De dochter van de burgem eester was gekidnapt door een bende

daar bijhoren moet men zijn dialect

occultisten.Toen we daar arriveerden bleek dat die occultisten haar aan het

afstoten en dit Nederlands aanleren. De

offeren waren.Een ijzeren spin met acht mesvormige poten werd in haar

huidige spellingsverandering zou wel

middenrif gedraaid, haar hart werd eruitgetrokken, plahtsj, de hemel begon

eens een omgekeerd effect kunnen

donker te worden en de vogelhoofdige god Tzeentch ontfermde zich over het
offer...

t ie t

Tot hier een voorbeeld van hoe het er
/v >

m a

aan toe gaat bij Ragnaroc. Deze bende
geflipten doen aan roleplaying en komen
elke woensdagnamiddag samen op het
eerste verdiep van de Brug. Hoe werkt
roleplaying? Eigenlijk zou je het zelf eens
moeten gaan spelen. Vergelijk het met

COPY-SERVICE
INBINDEN : 3 SYSTEMEN
PRINT-SERVICE - FAX-SERVICE
kursusblokken vanaf 4 5 Fr.
tex t-m a rk e r STABILO BOSS : 4 5 Fr.
klasseurs a e re c y d e e rd : 125 Fr.
ruim e keuze vulpennen

een roman waar je de plot en de acties
zelf van bepaalt, in een totaal fictieve
setting en tijd. Een wereld van trollen,
gnomen, chaosgoden en mutanten of
een wereld van cyberpunks of gewoon

Sint-Kwintensberg 46 en 65A - 9000 Gent
Tel. 09-223.70.50 - Fax 09-233.51.15

Gent anno 1993, alles is mogelijk. Stel je
speelt het met zijn viertjes,dan kies je
allemaal een bepaald personnage en de
gamemaster (hij die jullie spel coördineert
en de basis van het verhaal aangeeft)
probeert te zorgen dat alles op wieltjes
loopt. Vanaf dat moment hangt het enkel
nog af van je inlevingsvermogen of je je

/h e H ei

een beetje amuseert. Nog steeds niets
van begrepen? Ga dan gewoon zélf.
Willy

FUIFZAAL
ST-KWINTENSBERG 52 - GENT

TAVERNE

PETRUS!
ïpcdci'Utcit ï/utgictti I
4n a c h *

FUIFZAAL TE HUUR

FLASH KAFFEE FUIFZAAL TE HUUR
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FLASH KAFFEE FUIFZAAL TE HUUR

REINAERTSTRAAT
9000
GENT

TEL.

125
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_________________________________

met

tro lley

dry

naar

Democrazy

DANCEBAR GODEVILLE + D-PROGRAM
fuif

+

live

g i g _______________________________________________

KAMERAKABAAL: STILLE FILM
MET LIVE BEGELEIDING«

• DI E

BÜCHSE

St oel en

en

DER

PANDORA'

tafels!

Pl e c ht i g e

ZON 1 4 /1 1
300,-

(ex-Faith

CEMENT (US>
Mor e

A-BONES

DIN 1 6 /1 1

________

No

comnunie! ____________

(U S ) + DEVIL
DOGS ( U S ) 1

3 5 0 .- ______

________

Pabst

KITI MA MESA.
DEAD MOON«

NEW BOMB TURKS

WOE 1 0 /1 1

van

Chuck

(U S )+

Mosley}

VICE-BARONS

(B )1

300,-

SUPERSNAZZ

+

GOLDEN

GALAXY
JERKS'

M uzak

Schampavie
Tentoonstellingen - Beurzen

Unkh-paka-unkh! Fred Cole, rockend
en wel goed op weg naar de kaap van
vijftig die sinds de triomfantelijke komst

* Zilver Uit Mexico Museum Voor Sierkunst - tot 12 dec

van Mick Jagger niemand nog tot

* Bruges-la-Morte, Georges Rodenbach Mus. A. Vander Haeghenl 2 nov -19 dec

nadenken stemt, is zijn jeugdpuisten niet

* De Koffiebranderij en Sigarenmakerij MIAT - tot 31 dec

vergeten. DEAD MOON, op zondag 7

* De Lederindustrie MIAT tot eind ’93

november in de toiletten van Democrazy,

* Koffiebranderij en sigarenmakerij MIA (Oude vest) tot 31 dec

heet zijn monomane trio nu al twee-

* Mexicaanse Muralisten Museum voor Schone Kunsten - tot 12 dec

honderdduizend ja a r lang en een

* Aldo Rossi Museum Hedendaagsë Kunst tot 28 nov

mediomens uit de jaren negentig, toch de

* Will Kuiper Museum voor Volkskunde

jaren van de super mario bros. en ambi-

* Lineart int. kunstbeurs van de 20e Eeuw, Flanders Expo 30 okt-7 nov

tot 15 jan

ent tribal techno dub welzeker, zal het
Info

geweten hebben. Vingerdikke lappen vinyl die werden opgenomen op Fred en
Toody’s vuilnisbelt - mono not stereo,
koekentrommels not drums en een strot

24 nov

De Wortels Van Het Blok : Sociale Ongelijkheid, debat in de

Vooruit, 20 u, org. Demokratie 94

als een vleesmolen. Slotsom: mankende
Activiteiten

garagepaw nk! N ieuw erw etse oren
onthouden zich. Zij begeven zich op 8
november immers en masse naar het
fonkelende geweten van Australië: MID-

* vr 5 nov *

JUNGLE
BEANS'

NIGHT OIL belooft onder deskundig

Arca

verkopende leiding van frontm a n/

Arca Tinnenpot

Theater Burlesk Madame Zimbra (20 u, Meibloemstr. 86, 225 52 81)

DIN 3 0 /1 1

HAIR AND SKIN TRADING COMPANY +
SUN DIAL + RADIO SPANGLE«

bowlingbal Garrett weer een vermoeiend
avondje uit voor wuivende armen en

Krakeel teater

aanstekers. Wie echter een aboriginal

Vooruit

TAR + YO LA TENGO-

achter een didgeridoo wil zien aanhollen

Vooruit teater

ZON 0 5 /1 2

DANCEBAR

ZAT 2 7 /1 1
2 00 .

-

______

fuif

350. -

+

350.-

GODEVILLE

live

gig

+

DJ

+

DNA________________________________

KAMERAKABAAL: STILLE FILM MET
LIVE BEGELEIDING«

' DANTON'

van

Buchowetzki

SPECTRUM.

VRI 1 0 /1 2

300.- _______

THE

ZON 1 9 /1 2
Met de hulp van

fool

MOTHERS OF
IN V E N T IO N '

OKTOBEREDITIE

JM*

Heilige Koeien (20 u)
Drek (20 u)
De Nacht der Tribaden (20 u, Teaterstr. 33, 09/228 21 63)
Pot (Pafl&Plesni, 20u30) - Stekelbeesfestival
Klaar Voor Misbruik (Toneelschuur, 20u)

wacht de kale, natuurlijk, kermis, want
correct zijn ze wel, deze jongens. Dinsdag

* za 6 nov *

9 november concerteert THE SCENE in

Arca

de Vooruit, waar een nieuwe elpee, “Av-

Arca Tinnenpot Drek (20 u)

enue de la scene” dient gesleten:

Bijloke Hal

oerdegelijke, bijwijlen geraffineerde

La Barraca

nederrock van bachten de grachten-

Vooruit

gordel. De immer neuzelende Thé Lau

Vooruit

Heilige Koeien (20 u)
Coppella Pratensis (Vlaamse Polyfonie, 20 u)
De Verzamelaar (teater, Duifhuisstr. 75, 20u, 09/220 06 30)
Pot (Pafl&Plesni, 20u30) - Stekelbeesfestival
M is muziek, monoloog en moord (Hollandia, 20 u)

komt bovendien de verdienste toe het
nederlandstalige lied te hoeden voor

* zo 7 nov *

allerlei fletse mediafratsen die na een

Arca kamer

kort leven van zwijmelende meisjesharten

Theater Burlesk Madame Zimbra (15 u, Meibloemstr. 86, 225 52 81)

La Barraca (20 u)

met de staart tussen de benen naar
barslecht Engels vluchten.

Woensdag

10 november staat de beschaving voor

C afé U niverse

(/a a l tc huur)

BETYOURK
IXONTHEROX

DAVID SYLVIAN
a n d ROBERT FRIPP

SEPULTURA
MADREDEUS
CROWDEDHOUSE
ACID JAZZNIGHT
IGGYPOP
X-MAS SHOW

VOORUIT, GENT
1 NOVEMBER

Sinte Vrouw (10 & 14 u)

een ha rtve rsche uren de keuze: in

Overpoort 100

WARRIOR SOUL
BODY COUNT
MIDNIGHT OIL
THE SCENE
SCORPIONS
LENNY KRAVITZ
DREAM THEATER
4 NON BLONDES
BUFFALO TOM

* ma 8 nov *
Arca

SPECIAL GUESTS:
CHANNEL ZERO
FREAK OF NATURE

Democrazy kunnen hoogstens 350

* di 9 nov *

bofkonten vluchten in de armen van NEW

Arca

BOMBTURKS, viervenijnige melkmuilen

Vooruit

die pijlsnel punkrockend langs een dieet

Vooruit toneel

De Fantasten (De Tijd, 19 u)

van Bad Religion, Dead Kennedys en

Logos

Roho (kwartet rond B. Ferrando, 20 u, Bomastr. 26)

Ramones voorbijrazen, stop that train!

Vooruit geluid

Steve Coleman & The 5 Elements (20 u)

12000 verloren zielen wacht echter een

Nieuwpoort

No Longer Readymade (Meg Stuart C om p., 20u30)

Sinte Vrouw (10 & 14 u)
The Scene (21 u)

diepe slaap in de hel van de hedendaagse
muzieksien: de SCORPIONS komen en

* wo 10 nov *

bidden wij nu tot God dat zij aan 12000

Area

Heilige Koeien (20 u)

BRIELP00RT DEINZE
3 NOVEMBER

FEATURING ICE-T
"THE BORN DEAD TOUR"

verloren zielen genoeg zullen hebben.

Arca

Sinte Vrouw (10 u)

Brettannia rules OK? Het vasteland loenst

Democrazy

New Bomb Turks + Devil Dogs

BRIELPOORT, DEINZE
8 NOVEMBER

SUPPORT ACT:
54.40

sceptisch naar hysterische hypes die als

Flanders Expo

The Scorpions + Duff

dominostenen over Albion uitrollen want

Vooruit toneel

De Fantasten (De Tijd, 19 u)

VOORUIT GENT
9 NOVEMBER

DEUREN: 21u00

de nobele heldendood van the Smiths is

Krakeel teater

De Nacht der Tribaden (20 u, Teaterstr. 33, 09/228 21 63)

men in de kolommen van Melody Maker

Nieuwpoort

No Longer Readymade (Meg Stuart C om p., 20u30)

FLANDERS EXPO, GENT
10 NOVEMBER

"FACE THE HEAT TOUR 93"
SUPPORT ACT: DUFF

FLANDERS EXPO, GENT
SPECIAL GUESTS:
13 NOVEMBER THE SCABS + BLIND MELON
BRIELPOORT, DEINZE
18 NOVEMBER

SUPPORT ACT:
DAMN THE MACHINE

VOORUIT GENT
20 NOVEMBER

+ SPECIAL GUESTS

VOORUIT GENT
21 NOVEMBER

SPECIAL GUEST:
BETTIE SERVEERT

ELISABETHZAAL ANTWERPEN
26 NOVEMBER

SPECIAL GUEST:
MICHAEL BROOK

BRIELPOORT 0EINZE
29 NOVEMBER

SPECIAL GUEST:
PARADISE LOST

VOORUIT GENT
29 NOVEMBER
BRIELPOORT DEINZE
30 NOVEMBER

"TOGETHER ALONE TOUR”
SUPPORT ACT: FRENTE

VOORUIT GENT MOTHER EARTH, CORDUROY
1 DECEMBER + DJ FROM ACID JAZZ RECORDS

en NME nog niet vergeten. James, The
Auteurs, Curve of Pulp ? SUEDE houdt

* do 11 nov *

het nu toch al een tijdje uit, ondanks

Arca

afkalvende m edia-aandacht in het

Arca Tinnenpot Lago (20 u)

thuisland en duidelijke communicatie-

Vooruit toneel

Heilige Koeien (20 u)
De Fantasten (De Tijd, 19 u)

stoornissen elders in Europa. Een beetje
kritisch oordeelsvermogen mag natuurlijk

* v r 12 nov *

geen last hebben van de hype, de

Arca

Heilige Koeien (20 u)

Morrissey-tics en de Bowie-soundmix-

Arca kamer

La Barraca (20 u)

show: blijft alleen degelijke maar vrij

Theater Burlesk Madame Zimbra (20 u, Meibloemstr. 86, 225 52 81)

conventionele sombere gitaarmuziek voor

Vooruit rock

valium snuivende stedelingen.

Krakeel teater

De Nacht der Tribaden (20 u, Teaterstr. 33, 09/228 21 63)

sal Love ? Kapitaalkrachtige scouts in

Ceremonia

Soep (teater, Oudburg 26, 21 u, 09/233 37 18)

flapperende fluwelen broeken, bloeme-

La Barraca

De Verzamelaar (teater, Duifhuisstr. 75, 20u, 09/220 06 30)

tjeshem den, zorgvuldig van gaten

C.R.A.L.

Vivre ä deux (teater Le Noeud, Onderbergen 61, 20 u)

voorziene sjaaltjes, roze zonnebrillen en

Vooruit

Nacht van de Reclamevreters (24 u)

Univer-

Suede (20 u)

vlechten zeuren liefdesdranken “Let love
rule” mee met sjamaan in stola en lila

* za 13 nov *

kostuum, vertrappelen elkaar na afloop

Area

Heilige Koeien (20 u)

voor een haarlok en stompen elkaar

Arca kamer

La Barraca (20 u)
De Nacht der Tribaden (20 u, Teaterstr. 33, 09/228 21 63)

BRIELPOORT DEINZE
11 DECEMBER

SUPPORT ACT:
DIE CHEERLEADER

joviaal in de platgedrukte nieren. Vloeken,

Krakeel teater
Flanders Expo

Lenny Kravitz + The Scabs + Blind Melon

BRIELPOORT DEINZE
18 DECEMBER

met THE CHOICE,

tieren en schuimbekken volgt, een
vergulde Cadillac met konijnevellen

Ceremonia

Soep (teater, Oudburg 26, 21 u, 09/233 37 18)

zoompjes rijdt over hun smekende tenen.

La Barraca

De Verzamelaar (teater, Duifhuisstr. 75, 20u, 09/220 06 30)

GORKI, ARNO

INFO + TICKETS PER POST: 09 220 47 40

LENNY KRAVITZ kwam, zag en overwon.
Wij blijven kaalgeschoren achter.

Aijaijaijaijaij

te hebben. Hij kan dan de overgebleven

Wegwijs in het labyrint van het IAJ

vingsgeld te betallen van 5200 BFr. Het

Voor h et acad em ie ja ar 93-94

officiële vrijstellingen (zie supra) behaald

lessenpakket van het volgende jaar. Hij

slaagden. N aast het traditionele

Na het afleggen van de examens wordt
de student alsvolgt beoordeeld.
Voor het jaar waarin hij (zij) in-

individueel aangepastjaarprogramma

geschreven is worden alle resultaten
samengeteld, dus ook de vrijstellingen
van het voorgaande jaar, en spreekt de

W at?

examencommisie een oordeel uit zoals
voorelkeanderestudent.Hierwordtgeen

Om van deze nieuwe regeling te

rekening gehouden met de gekozen

genieten dient men aan enkele voor-

vakken uit het volgende studiejaar. Voor

waarden te voldoen. In het voorbije

deze vakken wordt hij anders beoordeeld.

jaar,waarvoor men niet geslaagd is,dient

Hier wordt een globaal resultaat gemaakt

men voor 20 studiepunten officiële

van alle vakken waarvoor hij ingeschreven

vrijstellingen behaald te hebben. Men

is in zijn IAJ. Hierdient hij een gemiddelde

moet dus een gemiddelde van 50% en

behaald te hebben van 50% om vrij-

voor één derde van zijn vakken 12 behaald

stellingen te verwerven voor de vakken

hebben.

waarvoor hij 12 behaalde. Deze kan hij

De student kan vervolgens een

totale inschrijvingsgeld is dan 22400 BFr
tegenstelling tot lAF’ers die slechts de

cumumleren bestaat er nu ook het

(IAJ).

dient dan wel een bijkimend inschrij-

(5400 voor beursstudenten), dit in

De gevolgen?

introduceert de Universiteit Gent een
nieuwe optie voor diegenen die niet

FOR US C IN EM A IS STILL
AN AD VEN TU R E

vakken combineren met het volledige

dan meenemen.

standaard 17200 BFr betalen.
Een derde voordeel is het stressvoordeel. Men vult aan tot een studiepakket van 60 studiepunten, zijde 1
volledig jaar. Bij de dubbele inschrijving
volgt men het volledige komende jaar
plus maximaal de helft van het voorbije
jaar. Dit is niet alleen enorm stresserend
maar zeker ook veel zwaarder. Binnen
het IAJ krijgt de student de kans zijn
eigen studieprogramma te bepalen met
daarin eigen accenten.
De sceptici...
Voor de tegenstanders van dit nieuwe
systeem is er alvast weinig hoop. Het
overgrote deel van de studenten die de
kans hebben deel te nemen aan dit

aanvraag indienen bij de decaan van zijn

systeem, grijpt zijn kans gretig.

faculteit en dit voor 8 oktober. Wegens

De voordelen!

SEE YOU IN

het debuut van dit systeem hebben
sommige faculteiten aanvragen aan-

Voor het eerst kan men de tweede

vaard tot 15 oktober. De faculteitsraad

kandidatuur kombineren met de eerste

beslist dan of de aanvraag van de stu-

licentie. In het systeem van cumulatie

dent wordt goedgekeurd en maakt het

(officiéél “dubbele inschrijving") was dit

besluit schriftelijk kenbaar aan de

onmogelijk. Dit systeem bestaat nog. De

betrokkene voor 1 november.

student dient dan voor 30 studiepunten

S T U D IO S K O O P

DÈ A R T H O U S E B I O S K O O P

VAN

VLAANDEREN

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.

Jaymz

D.E
andere
FILM

Omdat goede smaak ook al eens de norm mag zijn!

4 CINEMA'S + FILMCAFE

SINT-ANNAPLHN 63 9000 GENT (09)225 08 45

E pericoloso

Brasserie

STILLE FILMS MET
LIVE-BEGELEIDING DOOR VZW
HET BALKON
De films starten stipt om 20.30 h
... En de inkom is gratis !

-

De Hoed

7/ 12 :

'DANTON'
(1921) van
Dimitri
Buchowetzki naar Georg Büchner
11/ 01 : -'DAS
K A B IN E T T
DES
DR.
CALIGARI' (1919) van Robert Wiene + 'DIE
POPPE' van Ernst Lubitsch
1/ 02 : 'DER L E T Z T E MANN ' (1924) van
Murnau
1/ 3 : 'MÜTTER KRAUSENS FAHRT IN S
GLÜCK' (1929) van Phil Jutzi
5/ 4 : 'SCHERBEN' (1921) van Lulu Pick en
'DER STUDENT VON PRAG' (1913) van Paul
Wegener
3/ 5 : ’TARTUFFE' (1925) van Murnau.
7/6: 'DIE NI BEL UNGE N' van Fritz Lang.

St. Amandstraat 13 Gent
Het studentenrestaurant waar
kwaliteit en service troef is !

Boekhandel ODO

al dit mooLs in VZW DEMOCRAZY,
REINAERTSTRAAT 125 te GENT.
TEL. en RESERVATIE: 09/227.51.96.
Met dank aan het Goethe Institut

Baudonck A.

Kortrijksepoortstraat 179

>0 GENT - Tel. (09) 225 93 02

DE

MYTHE

caie boor be anbere menö
adres:st-amandstraat 9s,gentl?

4a

Deze woorden zijn wellicht één van de eerste in het vocabularium van een
Italië-treinreiziger. (E pericoloso sporgersi). Om deze woordenschat te verrijken
biedt De Andere Film een retrospectieve over Luchino Visconti. Zijn oeuvre
wordt getoond in de week van 18/11 t.e.m. 24/11/1993 in Zaal Sphinx. Wie hem
enkel van horen zeggen kent, heeft nu de kans om de hiaten in zijn cultuur op te
vullen.

SNACK-

Er wordt gedurende alle dagen een film voorgeschoteld van deze meester telkens
om 17.00u en 22.30u .

SANDWICHBAR

OVENVERS E BELEGDE BROODJES
(OOK O M MEE TE NEMEN )

-18/11 Ossessione (1942): eerste neo-realistische film in Italië.
-19/11 La terra trema (1947): vissersdrama met reële inslag.

♦

- 20/11 Bellisima (1951): Een must voor Rome-lovers.
- 21/11 Senso (1953): Liefdestragedie uit Venetië. Overigens zijn beste film.

ONTBYT

- 22/11 La caduta degli dei (1968): Macbeth op z’n italiaans.
- 23/11 Violence and Passion (1974): Kritiek op italiaans terrorisme
- 24/11 L’innocente (1976): Huis-, tuin-, en keukendrama.
Bij de eindmontage van deze laatste film legde L. Visconti het bijltje er jammer
genoeg bij neer. Evenals in Schamper 311 geven we weer 15 vrijkaarten prijs... op di.

VANAF

NEDER KOUTER 67

7U
9000 GENT

, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 nov. om 18.00 in ons Schamperlokaal (De Brug). Va bene ???

TER

WIF

I

WAARDE

HAPPY DAYS

VAN 2 5 FR.

N E D E R K O U T E R 67

GENT

Antiek op de Sterre

M useum voor Wetenschappen en Techniek

wordt is de Zaal "Heelkunde in de

zullen na de verhuis een onderdak vinden

Oudheid". Hier ligt de wereldberoemde

in het geologisch instituut, of in een of

(?) verzameling van Prof. Dr. Deneffe, die

andere doos. Deze gang geeft uit op de

bestaat uit messen, beenzagen, scal-

Zaal Theoretische Scheikunde. In de hoek

pels, en andere heelkundige gebruiks-

staat een grote draaiende en lusvormige

voorwerpen die opgegraven zijn in

tafel van Mendeljev naar een idee van

Pessinus (Turkije), Pompei' en andere

Gamov, de voorganger van de nu nog

Dat er aan de universiteit verschillende musea zijn, weten toch wel redelijk

lagen, en deze zijn prachtig gerenoveerd

zuiderse oorden. Als men nu zijn tocht

gebruikte tabel van Mendeljev. Alles wat

veel studenten, maar dat er ook een museum is van de geschiedenis van de

door de universiteit. Het Museum krijgt

verderzet, passeert men de Zaal Biologie

hierstaatisorigineel van die tijd, afkomstig

wetenschap en techniek zal voor velen een verrassing zijn. Dit museum is

de helft van die ruim te ter harer

waarin terug een twintigtal verschillende

van de universiteit en van de nijver-

voorlopig nog ondergebracht in de universitaire gebouwen langs de Korte Meer,

beschikking. De piek van de verhuis zal

microscopen te bewonderen vallen. Voor

heidsschool die zich vroeger in het Gentse

de straat evenwijdig aan de Veldstraat. Een aanrader, nu het nog kan.

waarschijnlijk in de maand december

een geleerde zullen het er misschien nog

bevond. De volgende ruimte is de Zaal

liggen. Verwacht wordt dat het museum

te weinig zijn, maar een leek vraagt zich

'de Stoommachine van Watt verwekt een

de deuren zal openen tegen het begin

waarschijnlijk af waarom er hier vijftien

arsenaal van Energiemotoren en mondt

P.van Oye overgedragen. Het is dankzij

van het volgende academiejaar. Wat u er

dezelfde exemplaren dienen te staan,

uit in Kernenergie’ waarin zich een

de ta lrijke tussenkom sten van de

niet van weerhoudt het museum alsnog

terwijl één toch ook al voldoende is. De

geigerteller, een ketelhuis en tandem-

Het Museum voor de Geschiedenis

Professoren van Oye en Gillis bij de

te bezoeken. Maar doe dit dan zo snel

muren van deze kamer, zijn zoals in alle

stoommachine, enkele boeken en een

der Wetenschappen van de Universiteit

academische overheid en het College

mogelijk.

kamers, tot op de laatste vierkante

borstbeeld van J. Boulvin bevindt. De

Gent, kortom “Museum Wetenschappen

van Burgemeester en Schepenen, dat

centimeter volgehangen met didactisch

geigerteller is zowat het enige nucleaire

en Techniek” genoem d, heeft een

een overeenkomst tot overname met de

prehistorie

‘vlijm scherp e’ beenzaag

materiaal: kartonnen platen met daarop

dat zich in het museum bevindt, er is nog

tekeningetjes en hier en daar wat uitleg.

veel meer, maar dat bevindt zich

bewogen geschiedenis achter de rug. Op

universiteit in 1964 kon worden gesloten.

29 oktober 1965 heeft men het museum

Terwijl de directeur Prof. J.B. Quintyn

Als je het museum binnenstapt kom je

Dit geeft het Museum een erg verouderde

momenteel nog in de kélders van het

gelegen langs de Korte Meer 9 plechtig

adm inistratief een onderkomen had

terecht in een lange gang waar direct een

indruk. Hier wordt men verrast met dé

oude labo van Prof. Dorikens in het

ingehuldigd. De leiding van het museum

gekregen in het vroegere rectoraats-

oude vuurtorenlamp in het oog springt.

ontdekking van de eeuw, het totaal

instituut van de nucleaire wetenschappen.

werd toevertrouwd aan de pas benoemde

gebouw in de Volderstraat, werden de

Het gebrek aan plaats is duidelijk op te

onbekende en duistere element van het

In het nieuwe museum komt een afdeling

hoogleraar J.B. Quintyn. In zijn zitting

gebouwen in de Korte Meer 9 en 7 onder

merken daar in de gang verschillende

menselijk lichaam : DNA. Geef toe, wie

over het nucleaire. Verder staan er in die

van 7 oktober 1964 had de Raad van

zijn leiding samengevoegd, opgeknapt

grote toestellen staan opgesteld die,

heeft daar ooit al van gehoord? De

kamer enkele tientallen fototoestellen,

Beheer van de toen nog Rijksuniversiteit

en verder aangepast zodat een be-

buiten het feit dat ze een grote historische

volgende zaal is als een kermisattractie,

deze zijn allemaal schenkingen. Als men

Gent onder leiding van rector Bouckaert

stendige tentoonstellingsruimte, werk-

waarde hebben, niets gemeen hebben.

aan elk toestel hangt een knopje,

nu doorstapt tot in het naastliggende

en op voorstel van het stadsbestuur van

plaats, opslagruimte, bibliotheek en een

Daar ze nergens anders konden worden

waardoor, als men er op drukt, een

pand komt men oog in oog te staan met

Gent, beslist de wetenschappelijke

fysisch laboratorium werden gerealiseerd.

tentoongesteld kwamen ze maar in de

mechanisme in werking treedt en je écht

de eerste sprekende klok, deze is gebruikt

verzameling toebehorend aan de stad

Een ikonografische verzameling werd

gang terecht, zoals ook het practicum

ziet hoe zo’n toestel werkt. Tijdens de

geweest tot 1950. Verder staat er in deze

over te nemen. De bedoeling hiervan

opgebouwd en het Museum zag zich

van de student in de gang eindigt, merkte

Gentse Feesten is er in het museum

Zaal Industriële Scheikundeen Fotografie

was om over een wetenschapsmuseum

verrijkt met een reeks wetenschappelijke

een aantal voorwerpen gemaakt uit de

te beschikken. Het Museum Wetenschap

films, diareeksen en demonstratietoes-

legendarische uitvinding van Baekeland

en Techniek kreeg administratief het

tellen. Het feit dat Prof. Quintyn voor zijn

: het bakeliet. Langs een smal gangetje

statuut van Algemene Dienst en kwam

benoeming Inspecteur-generaal van

belandt men in een klein zaaltje

hierdoor rechtstreeks onder de bevoegd-

Openbare Werken was, heeft in be-

volgestouwd met een twintigtal oude ra-

heid van de rector. In zijn openings-

langrijke mate bijgedragen tot de snelle

dio’s en zenders. Dit is de Zaal Neiörincks,

toespraak van 29 oktober 1965 sprak

en e fficië n te vernieuw ing van de

hierin staat onder andere ook nog een

Prof. P. van Oye terecht over “De stad

gebouwen in de Korte Meer. Onder het

Hertz- en een tesla-machine. Deze

Gent die een parel van haar kroon heeft

directoraat van Prof. Quintyn werd

toestellen, die een reconstructie zijn van

afgestaan aan de universiteit; het mu-

voornamelijk aandacht besteed om de

oude wetenschappelijke experimenten,

seum voor de Geschiedenis der Weten-

wensen van de stichters concreet in te

zijn gemaakt door een man van 82 jaar op

schappen isdoorde Universiteit dankbaar

vullen. Als didacticus betrachtte Prof.

vrijwillige basis. Aan de andere kant van

aanvaard” . De overdracht bestendigde

Quintyn een optimalisatie van weten-

de tweede verdieping is er de ‘Zaal

de wens van vele initiatiefnem ers

schappelijke kennisoverdracht in een

Elektriciteit tot 1860’. Hier bevindt zich

waaronder de professoren Gillis, Elaut

historische context onder het motto van

nog een aantrekkingsspool voor de

en van Oye, om de activiteiten en de

“zien, horen en doen” . De museum-

middelbare

groei van het wetenschapsmuseum in

werking richtte zich ook naar het brede

met daarop enkele toestelletjes, waar-

een universitair kader geplaatst te zien :

publiek: talrijke tentoonstellingen werden

onder een dynamo, gemonteerd, waarop

het museum kreeg in het bevorderen van

in binnen- en buitenland georganiseerd

de bezoeker enkele ingebeelde meters

het doorlichten van de evolutie in alle

of er werd daartoe medewerking verleend;

kan rijden. Verder bevindt er zich in deze
ruimte de grote elektriseermachine van

schoolkinderen : een fiets

universitaire disciplines een vernieuwen-

wetenschappelijke onderwerpen werden

de doch belangrijke cultureel-verheffende

vulgarizerend behandeld in een tijdschrift

Ramsden, de Leidse flessen van Van

en opvoedende opdracht toegewezen.

dat volledig in het museum werd

Mussenbroek, een borstbeeld van Arago,

De activiteiten van het museum zouden

gerealiseerd; zo werden in totaal 51

dynamo’s, een diorama en een twintigtal

zich concretiseren als een draaischijf,

uitgaven verzorgd, nagenoeg uitsluitend

lampen, waaronder de eerste gloei-

aldus Prof. Bouckaert, waarbij verte-

van de hand van Prof. Quintyn. Bij zijn op-

lampen. Op mijn weg naar de uitgang

genwoordigers uit de diverse disciplines

rust-stelling in oktober 1984 was geen

stootte ik nog op de fotovergroter van

elkaar kunnen ontmoeten en gesti-

opvolger aangeduid : dit gebeurde met

Monckhoven, een reusachtig monster dat

muleerd worden tot het zich toeëigenen

ingang van 1 januari 1985. Het komt het

gebruik makend van een spiegel om het

van de meest diverse denksystemen. De

personeel de vermeldenswaardige eer

mijn ‘gids’ Prof. Dorikens er glimlachend

terug sprake van de ‘Juke-box-toeristen

zonlicht op te vangen, het negatief

synergie in de mozaïek van wetenschap-

toe, plichtsgetrouw het patrimonium van

op; zo vonden de vuurtorenlamp, een

die om ter eerst op de knopjes duwen.

aftekende op een lichtgevoelige plaat.

pen leidt immers, anders dan de ivoren

het Museum te hebben beschermd tijdens

astronomisch uurwerk van Van Monck-

Geef toe, zien hoe een oudefilmprojector

Verder zijn er nog enkele ruimtes in het

toren, tot creativiteit en universeel

de overgangsperiode. Maar zoals gekend

hoven.eentam-tamspelerkunstwerkvan

werkt is toch verbluffend. Verder siert ook

museum die niet toegankelijk zijn voor

humanisme. Het prille begin van het

van de Kondratieff-golf herhaalt de

Rik Poot, een oude telexmachine en nog

een oude toverlantaarn, de phaena-

de gewone bezoeker, hieronder valt er

Museum van de Wetenschappen gaat

geschiedenis zich voortdurend: de

enkele voorhistorische voorwerpen een

kistiscoop van Plateau, die trouwens ook

ook een bibliotheek. Deze bevat 250

echter terug tot 28 november 1848, toen

gebouwen waarin het museum zich

onderkomen in de tochtige gang. Als je

gespecialiseerd was in oppervlakte-

meter boeken, dit zijn werken gesch reven

bezieler Prof.A.J.J. Van De Velde - nee

bevindt zijn te klein geworden, ze zijn

dan het zaaltje aan de rechterkant

spanningen, een diaprojector, een

door de groten der wetenschap. Het

niet dezelfde als de ontwerper van dê

verouderd, de tweede verdieping mag

betreedt, kom je in een kamertje met een

borstbeeld van Plateau, een standbeeld

museum is er trots op over een bijna

boekentoren - , hoogleraar aan de

zelfs niet meer gebruikt worden wegens

twintigtal oude rekenmachines waarvan

van Pater Verbiest, een sterrekijker

volledige collectie te beschikken, deze

Universiteit Gent en tevens directeur van

haar bouwvallige toestand, en wegens

er enkele dateren van de tijd van Pascal

gebouwd doorS. RienksenA. Roelofsen

kan gebruikt worden voor studenten die

het Stadslaboratorium, in een daartoe

een structuur van in elkaar lopende kleine

(midden zeventiende eeuw, voor de

een wereldbol de zaal Optica. De muren

de werken kunnen gebruiken om hun

afgestane zaal van het Museum voor

ruim tes is het gebouw m oeilijk te

ignoranten) en anderen doen denken

werden wederom versierd met foto’s van

thesis te maken.

Oudheden van de Stad Gent een

verwarmen. De nieuwe bestemming is

aan onze grootouders. In dat zelfde zaaltje

schijven door Plateau, twee praxino-

tentoonstelling van wetenschappelijke

reeds gekend en men is al aan het

staat er ook een rek met Coca-cola-

scooptypes van Renaud en een draaibare

apparatuur kon inrichten. De geestdrift

inpakken.

blikjes, lege dozen van fruitsap, oude

schijf van Nipkov. De schijven van Pla-

conserven en ander verpakkingsmate-

teau die hier tentoongesteld staan zijn

Wie het museum alsnog wil bezoeken

riaal. Dit dateert nog van de jongste

niet de originele, deze liggen achter slot

kan dit nu nog doen alvorens het mu-

leidde tot snelle groei zodat amper een
jaar later ruimere lokalen dienden

de verhuis

vrije toegang

tentoonstelling die het Museum organi-

en grendel. Op de weg naar de tweede

seum er enkel nog een is gevuld met lege

gecreëerd in het Museum voor Schone

De plaats waarnaar het museum

seerde tijdens de Gentse Feesten ’93. Dit

verdieping komt men opnieuw didactisch

kasten, dit zal zo zijn vanaf half december.

Kunsten met ingang aan de Tuin-

verhuist is kleiner in oppervlakte dan de

zaaltje noemt officieel ‘Zaal Gynaeco-

materiaal tegen, dit richt zich vooral naar

Het museum is vrij toegankelijk en is de

bouwlaan, en op 10 november 1950 was

huidige, maar ze is veel efficiënter. Het is

logie’, hiervan valt eigenlijk niet veel meer

middelbare scholen en ook toch nog naar

meeste dagen van de week toegankelijk.

de nieuwe verhuis voltooid. Prof. J. Van

een grote, mooi gerenoveerde loods van

te bespeuren dan een tafeltje achter de

de eerste kan fysica en aanverwante

Het is echter aangeraden even te

De Velde volgde zijn vader A.J.J. Van De

800 vierkante meter. Deze loods ligt aan

deur met daarop het standbeeld van Jan

richtingen. Na een rit op een oude

telefoneren naar de Korte Meer om niet

gezocht. Er werd een onderkomen

Velde op als beheerder van het museum

het Sterrecomplex, langs de kant van de

Palfijn, een verlostang, een oscilloscoop

krakende trap kom men aan in de gang

voor een gesloten deur te staan, dit doe

en bij diens overlijden in 1961 werd de

De Pintelaan. Deze loodsen zijn over-

en Einthovens cardiograaf. Het volgende

van de eerste verdieping, aan de wanden

je best op het nummer 264.67.58.

leiding in handen van de emeritus Prof.

blijfselen van militaire installaties die daar

zaaltje dat vervolgens be- en geschouwd

hangen kasten met gesteenten, deze
Samson

