Cours idiot

Vergelijkende Cultuurwetenschap
Interview met Prof. R. Piwcten
Driejaar geleden ontstond 6e Multiculturele ala Ihentiaatsrichtlng,

voor werkcolleges waarbij zeer

den tot ze toetsbaar zijn. Als beide

Individueel les gegeven wordt

tradities dit zouden doen heb je

Welke bedoeling steekt hier ach-

natuurlijk interessant materiaal om

te r? “

te vergelijken. Men mag ze name-

tegenwoordig heet het ‘Vergelijkende Cultuurwetenschap’. Een

Prof. Pinxten: “Het is hier de

benaming die duidelijker de lading dekt, maar bij velen nog vraagte-

lijk niet na elkaar afdreunen, men

bedoeling om de studenten te le-

kens oproept omtrent de In houd en de bedoeling van deze opleiding.

moet ze verwerken en vergelijken

ren leren. Traditioneel is men ge-

Vandaar dat we wat licht in de duisternis zochten bij Prof. Rik Pinxten.

met elkaar.'

woon om als lege vaten volgego-

Schamper: “Wat Is het doel

ten te worden met kennis, waarna
lijk weten wie we zelf zijn, kunnen

Schamper: “Zou het niet In-

en de eventuele bedoeling van

op het examen exact hetzelfde

we op een gelijkaardige manier de

teressant zijn om de nu opko-

de richting Vergelijkende Cul-

moet worden gereproduceerd. Dat

andere cultuur bestuderen. Een

mende men taliteitshiatorici aan

tuurwetenschap?”

is dus een passieve, eenzijdige

interessant boek in deze optiek is

de lessen toe te voegen?”

m anier van leren. In de w erk-

dat van Anderson ; “Imagining

Prof. Pinxten: “Jammer genoeg

colleges word je eigen mening

Communities".

zijn er in België weinig te vinden.

gevraagd en wordt er geduid op

Frankrijk is hier meer toonaange-

tegenstrijdigheden. Via taken leert

vend; daar is er een bredere sa-

men dan op eigen benen te staan

menwerking en wederzijdse be-

Prof. Pinxten: “Het kom t er allereerst op neer om onszelf te leren kennen; hetgeen niet zo evident is, aangezien we doorheen
de geschiedenis alsm aar beïnvloed zijn geweest door andere

Schamper: “Hoe wordt dit nu
concreet ingevuld?"
Prof. Pinxten: “In de Vergelij-

en zodoende een eigen visie te

vruchting tussen de m entaliteits-

scheppen. Dit systeem is te verge-

historici en de antropologen. Vele

culturen. Dat kan zowel recht-

kende Cultuurwetenschap gebeurt

streeks -door verovering-, of on-

lijken met dat van de Universiteit

dit door vakken die enerzijds onze

aspecten hiervan zouden nuttig zijn

van Sussex waar men i.p.v. exa-

voor onze Vergelijkende Cultuur-

rechtstreeks -via uitwisseling- ge-

Europese achtergrond uitdiepen

beurd zijn. Er is ook veel van verlo-

mens een aantal minithesisjes

en anderzijds die van andere cul-

wetenschap. Men zou de weder-

ren gegaan of veranderd doorheen

moet maken. Hierdoor leert men

turen. Zo’n vak is bijvoorbeeld 'Ver-

zijdse beïnvloeding in het verleden

de tijd. Voor landen zoals de Vere-

op een intensieve m anier heel wat

gelijkende Studie van Maatschap-

kunnen bestuderen van bv.de Is-

nigde Staten of Brazilië kan men

bij. Het traditionele examen komt

pelijke Evoluties’ van Prof. Art,

lam, en deze dan doortrekken tot

hier dan ook niet aan bod, althans

het heden. Hetzelfde geldt voor

meer systematisch de samenle-

waarin men zich vooral toespitst

ving bestuderen via de traditie, de

voor twee vakken. Het examen is

op macrotheorieën i.v.m. onze ge-

ons denken. De wortels van onze

talen en de godsdienst. Voor Eu-

dan eerder een uitwisseling van

schiedenis. Men gaat na hoe ons

cultuur hoeven niet eenzijdig te-

ropa ligt dat iets moeilijken Maar

visies, met de nadruk op de visie

verleden was en hoe deze nog

ruggebracht worden tot de in-

toch zijn er in deze gemengde

van de student."

verderleeft in onze tijd. Er wordt

vloedssfeer van de Middellandse
Zee. Men zou ook eens moeten

Europese samenleving gemeen-

ook aandacht besteed aan mate-

schappelijke wortels terug te vin-

Schamper: “Vreest Uniet dat

riële en geestelijke invloeden van

den. Zo zijn we vooral christelijk

elders, die er altijd al geweest zijn

de Vergelijkende Cultuurweten-

sche invloed. Het is in die optiek

geïnspireerd en zijn we allen

schap de vuilbak van de RUG

en nu nog steeds aanwezig zijn.

dat ik meewerk aan het colloquium

Newtonianen. Tevens moeten we

wordt?"

Desondanks kennen we sommi-

ook interne kritiek leveren. Er is

gen ervan niet. Maar ook onze

momenteel een gebrek aan beeld,

enige uitweg voorkandidatuur-stu-

invloed op andere culturen laat

m etals werktitel ‘ Wereld-systeem-

denten die het niet meer zien zitten

analyse en sociale wetenschap-

Prof. Pinxten: “Zoiets als 'de

kijken naar Germaanse of Kelti-

dat draait rond het Middeleeuwse
denken. Of een ander colloquium

m.a.w. een gebrek aan middelen

sporen na. Zo heeft de kolonisatie

of instrumenten om de andere cul-

in hun eigen richting’? Die kans zit

veel veranderden ons opgezadeld

pen" (Gent, 10 december 1994)

er in. Momenteel zitten er veel

dat handelt over de wereld-systeem-analy se van Immanual Wal*

turen te zien en te begrijpen. In

met enerzijds een schuldgevoel

deze m ist is alles mogelijk. Die-

studenten van de Politieke en So-

maar anderzijds bezorgt het ons

gene die het hardst roept of kan

ciale W etenschappen, maar ik

nog steeds dat superieure gevoel.

lerstein Dat alles kan bijdragen

denk niet dat die mensen daar

tot de vorming van ons wij-beeld."

dreigen volgt men dan. Een mooi

Dat was bv. duidelijk te merken bij

voorbeeld is de interventie in Irak.

goed van bekomen zijn. Het is

ons optreden in Irak. In het tweede

Dit is op een voor Europa onwaar-

ergens een veeleisende richting

luik situeert zich bv. de ‘Vergelij-

Voor degenen die meer willen

die nogal verwarrend overkom t

weten o f simpelweg geïnteresseerd zijn, is er het laatste boek

dige m anier gebeurt. Als je enigs-

kende W ijsbegeerte’ van Prof. Van

zins een beeld zou hebben van die

omdat je zowel de traditionele les-

Den Bosscha, waar men zich ver-

cultuur zou je zulke stommiteiten

gevers hebt als anderen die bre-

diept in de filosofie en de denkwe-

van Prof. Pinxten, nl. "Culturen ster-

niet begaan. Het zou hetzelfde zijn

ken met dit traditionele systeem.

reld van de Hindoe.”

ven langzaam, over interculturele

als wanneer de Islamieten in Vati-

Het is dan ook mijn bedoeling dat

communicatie’ (uitgeverij Hade-

er tegengestelde visies aangebo-

wijch Antwerpen-Baam, 1994).

caanstad zouden helpen de Paus

Schamper: “Er wordt voor

te onttronen. Dus als we uiteinde-

den worden; maar die moeten elk

sommige vakken ook geopteerd

zo veel mogelijk uitgewerkt wor-
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Kerstdag 1994 zou voor België
heel bijzonder moeten worden, een
dag die de geschiedenis zou moeten ingaan als dé ultiem e ver-

individuele dossiers (cfr. Laplasse)

Het verdriet van België...

gevingsdag. In politieke kringen

Kerstdag. Hoogdag van da hypocrisie. Vergeven Is de bood-

wordt immers algemeen verwacht

schap, al is het maar voor één dag. Keratbestanden worden afgeslo-

dat premier Jean-Luc Dehaene

ten tussen vechtende partijen waar ook ter wereld, weze het nu In

-het leed is nam elijk geleden-, of
tot een algemene maatregel die de
gevolgen van de repressie en
epuratie wegwerkt. Het zou passender zijn indien Dehaene zou
overgaan tot een schuldbekentenis van de Belgische staat aan de

precies op die dag -het kan even-

Bosnië o f In Noord-lerland. De teugels worden eventjes gevierd, al

goed een dag vroeger of later zijn-

was het maar om op adem te komen. Waar het kan, zal een nog groter

onschuldige slachtoffers van de

met een langverwachte oplossing

opgevuld kalkoenagebraad op tafel komen en zal de wijn nog

repressie, toe te geven dat wat in

voor het aanslepende amnestie-

rijkelijker vloeien dan ooit tevoren, ‘s Anderendaags vliegen de-

haar naam gebeurd is een mis-

dossier over de brug komt, een

zelfde mensen elkaar weer In de haren, als ze elkaar al niet overhoop

daad was. Want is het niet de op-

oplossing die hij enkele maanden

schieten. Een gevolg van de kater die ze de dag voordien hebben

dracht van de dem ocratische

geleden voor het jaareinde be-

opgelopen? Neen, er Is gewoon geen enkele dag In een aar waarde

rechtsstaat die ons land preten-

loofde.

schijnheiligheid zo zegeviert als op kerstdag.

deert te zijn elk onrecht weg te
werken?

Het amnestiedebat laaide opnieuw hoog op toen koning Albert

kaanse m ariniers in Somalië die

achterkleinkinderen die -tijdens de

Een andere strategie moet ge-

II het ‘Bevrijdingsjaar’ opende als

door een bende op hol geslagen

oorlogsjaren nog niet geboren- tot

voerd worden wanneer het gaat

zijnde een 'jaar van verzoening’,

burgers eerst gelyncht werden en

op de dag van vandaag achter-

om de w e rk e lijk e -bew ezen-

waarop een golf van verontwaardi-

nadien -zoals Hektor in Homeros’

volgd w orden door repressie-

collaboratiedossiers. Toch is hier,

ging opsteeg in het land, niet in het

Ilias- aan gebonden voeten voort-

maatregelen zoals schadevergoe-

gezien de overduidelijke verjaring

minst vanuit Franstalig België. Voor

gesleurd werden door het stof. Het

dingen aan de Belgische staat,

van de feiten, ook een amnestie-

sommigen is deze zwarte blad-

fenomeen volkswoede dat zich

door de staat aangeslagen huis-

m aatregel w enselijk. Am nestie

zijde uit de Belgische geschiede-

daar voordeed is hetzelfde feno-

inboedel, onvolledige burgerrech-

mag in dit geval niet de betekenis

nis nog steeds taboe, en dus

meen dat zich bij ons 50 jaar gele-

ten en verm inderde pensioen-

‘wegvegen van de schuld’ krijgen.

onbespreekbaar.

den voordeed. Schuldig of onschul-

rechten. Is het niet de hoogste tijd

'Vergeven, maar niet vergeten’ zou

Velen vragen zich terecht af

dig, het maakt niet uit, zolang het

dat daaraan paal en perk wordt

een goede samenvatting zijn van

waarom 50 jaar na de feiten dit

aangedane onrecht maar vergol-

gesteld?

de maatregel.

onderwerp nog steeds zo bran-

den wordt, zolang de wraak maar

dend actueel is, waarom al dat
gedoe nog niet eerder is opgelost
zoals in de rest van Europa,
waarom altijd opnieuw die oude
koeien uit de gracht gehaald wor-

Als enig land in Europa heeft

Dat Dehaene zo ver zou gaan,

kan gekoeld worden. In die zin kan

België vandaag echter nog geen

lijkt b lo n d e r onwaarschijnlijk, aan-

men stellen dat de gruwel van de

enkele maatregel getroffen om

gezien hij gezworen heeft zijn

repressie minstens even gruwelijk

deze gevolgen weg te werken. De

ambtstermijn volledig uit te zitten.

was als sommige collaboratie-

oorzaak? Het amnestiedebat in

Hij zal het 'jaar van verzoening’ op

daden.

België is zodanig gepolitiseerd

zijn m anier afsluiten en daarbij

Precies daarom zou het ver-

geworden dat er zelfs geen deftig

pogen een minumum aantal men-

Het mooiste bewijs van al deze

keerd zijn de twee begrippen, nl.

rationeel gesprek meer m ogelijk

sen voor het hoofd te stoten. AHes

vragen, hoewel er zeker geen vol-

collaboratie en repressie, met el-

was en is. Telkens worden hele

hangt af van het gewicht dat de

doende antwoord geboden wordt,

kaar te vermengen. Elkbegripm oet

bevolkingsgroepen bij het debat

Vlamingen in de schaal werpen bij

op zich bekeken worden en is dus

betrokken; geëmotioneerd staan

de goedkeuring van het voorstel.

‘Verdriet van België', verfilm d in vijf

geen ‘conditio sine qua non’. Let

ze met getrokken messen tegen-

Indien het voorstel voor hen onvol-

delen. Sinds kort kan heel televisie-

wel, ondergetekende tw ijfelt niet

o ve r e lk a a r: ka th o lie k e n en

doende blijkt, als amnestie als sym-

kijkend Vlaanderen elke zondag-

aan de -al dan niet rechtvaardige-

vrijzinnigen, socialisten en chris-

bool van schulderkenning t.o.v. de

avond het verhaal van de jonge

bestraffing van werkelijke collabo-

ten-democraten en vooral Vlamin-

onschuldigen (het belangrijkste!)

den.

is de vertoning van Hugo Claus'

Louis volgen, een jongen wiens

rateurs. Erm oetindeeerste plaats

gen en Franstaligen. Hier ligt het

voor de federale regering onmo-

ouders tijdens WOII met de Duitse

gedacht worden aan de honderd-

grote verschil met bv. onze buur-

gelijk zou zijn, is het dan niet per-

bezetter collaboreerden. Ik herin-

duizenden die in het zög van de

landen Frankrijk en Nederland,

fect m ogelijk dat de binnenkort

ner me een scène in de laatste

genadeloze repressieterreur wer-

waar collaborateurs als individuen

rechtstreeks verkozen Vlaamse

aflevering -de reeks werd name-

den meegesleurd, hoewel ze in de

op passende gerechtelijke wijze

Raad een dergelijke stap zou zet-

lijk, hoe vreemd, eerder op de Ne-

verste verte niet betrokken waren

vervolgd werden, zonder de bevol-

ten , ook al is die daar in de huidige

derlandse televisie vertoond-waar

bij collaboratie. Denk hierbij aan

king erbij te betrekken. In België -

federale structuur nog steeds niet

verm eende collaborateurs ten

de vrouwen, kinderen (aan de on-

na de oorlog een wankele rechts-

toe gemachtigd? Maar, en hier

prooi vallen aan de blinde volks-

schuld van een achtjarige zal toch

staat- bleek dit onmogelijk.

belanden we weer bij kerstdag, de

woede die nog voor de bevrijding

niemand twijfelen?) kleinkinderen,

Precies omdat de feiten zich

hypocrisie van de Belgische staats-

losbarstte. Onwillekeurig -er is na-

ouders, grootouders, enz. van ver-

een halve eeuw geleden afspeel-

structuren zou dan meer dan ooit

m elijk geen onm iddellijk verband

meende collaborateurs die de

den, zou het teleurstellend zijn

aan het licht komen.

te leggen tussen de twee- dacht ik

grootste vernederingen ondergin-

mocht Dehaene zich in zijn finale

toen terug aan de beelden (van

gen, tot verkrachting toe. Denk hier-

oplossing voor het amnestiedossier

enkele jaren geleden) van Amen-

bij ook aan de nakomelingen, zelfs

beperken tot het herbekijken van
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Unie

Mestactieplan voor Homes

ook wat men allem aal zou willen

Algemeen Boerensyndicaat zegt steun toe

we een soort van dossier samen-

hun mening gevraagd over het
huidig niveau van de kamers en
veranderen. Hopelijk worden we
hierdoor heel wat w ijzer en kunnen
stellen waarin we alle gebreken en
tekortkomingen nog eens op een

Maandag 12 dacamber waa hat waar zover In home A strid : aan

dat is eigenlijk 4.350 fr per maand.

lichte overatromlng In da kelder. Niet van water deze kaar, maar -hat

rijtje zouden zetten. Dan kunnen

Als je tweede zit hebt, betaal je 2,5

la aana lat» ander*- van urine en uitwerpselen. Hoewel men reed»

ze niet meer ontkennen dat er van-

vakantiemaanden, want dan krijg

herhaaldelijk eraan gewerkt heeft, blijft de septische put voor enig

alles fout zit en ook niet dat ze het

je september aan halve prijs. Ver-

ongemak zorgen. En niet enkel de septische put, want Schamper

niet weten. Mocht men ons dan

plichte stages tellen NIET meer

contacteerde Kria Van Steenberghe (lid van het Homekonvent) en

NOG negeren, dan is het heel goed

mee om gedurende de vakantie-

merkte al gauw: hier Is een geurtje aan.

m ogelijk dat we (alle homes), na

m aanden gratis te huren. De

gezamelijk overleg in de interhome-

erasm usstudenten betalen het

raad, overgaan tot acties."

Begin vorig academ iejaar werd

middelen. Zeg maar uitstel van

maximum van de Belgische stu-

aan deze eerbiedwaardige univer-

executie: scheuren blijven terug-

dent: 5.400 fr/maand. In feite is dit

Schamper: “Her en der wordt

siteit actie gevoerd om meer of

komen, de muren zijn nog niet

minder dan de Belgische student

de m ogelijkheid geopperd om de

eigenlijk socialere voorzieningen

geïsoleerd, het betonrot blijft be-

daar deze 5.400 fr voor9 maanden

homes te privatiseren, evenals het

voor studenten, verbetering van

staan, de electriciteit blijft oud, de

betaalt, omgerekend 6.000 fr per

bouwen van nieuwe homes."

de toestand

van de homes en

parlofoons blijven antiek, de meu-

maand. Voor deze prijs kan men in

Kris: “Het bouwen van nieuwe

meer geld voor Schamper. Het is

bels zijn afgeleefd,... De keukens

de privé-sector al heel wat vinden.

homes lijkt ons beter dan ze te

altijd leuk om te zien wat deze

en het sanitair werden nog niet

De leegstand t.o.v. vorig jaar is

renoveren. Maar als deze privé-

acties uitgehaald hebben: het

onder handen genomen: oude,

evenwel verminderd, maar dit is

eigendom zullen zijn, dan zullen

dan ook te ‘danken' aan een admi-

de huurprijzen gevoelig hoger lig-

nistratieve fout: bij het begin van

gen. Want het enige doel van een
privé-onderneming is : winst, en

werkingsbudget van Scham per

som s g e va a rlijke kookplaten,

werd verlaagd, de resto’s verko-

slecht werkende dampkappen, nog

pen aan 300 fr/kilo en de homes,

geen (reeds lang beloofde) micro-

tja.

golfovens, ..."
“Indien er iets stuk is op de
Schamper: Hoe is de situatie

kamer zelf, m oetje heel lang wach-

nu, 1 jaar later, op het gebied van

ten vooraleer men het komt repa-

brandveiligheid, herstellingen,

reren. Dit komt voornamelijk door-

kommer en verval ?

dat de technische dienst met meer

Kris: “Aangezien de brandweer

dan 50% werd ingekrompen en

gedreigd had met een eventuele

men daarom privó-firm a’s moet

sluiting van de homes, heeft men

inschakelen. En dit loopt ook niet

hieraan reeds gewerkt. Er werden

altijd vlot.

rookdetectoren geplaatst, maar
niet op de kamers. Ook werd er

Gered door de fout

overal nieuwe noodverlichting geplaatst. Tevens wordt er, net zoals

Schamper: “Gelukkig maar dat

het academ iejaar waren er een

vorig jaar, een beroep gedaan op

de prijzen democratisch laag ge-

heel pak kam ers DUBBELGE-

liefst zoveel mogelijk! En als de

het eerste interventieteam . Dit zijn

houden worden, want anders ...”

BOEKT I Daarom moest men de

universiteit over de brug komt om

leegstaande wel gebruiken.

een deel van de huurprijs bij te

vrijwilligers die, naeen ZEER korte

K ris: “We zijn al tevreden dat de

opleiding van een paar uur, verant-

prijzen ten opzichte van vorig jaar

woordelijk zijn voor hun gang. Zij

niet gestegen zijn. D.w.z. men krijgt

zouden diegene moeten zijn die bij
brand of een ander ernstig voorval
alles een beetje in goede banen

volgens het inkom en van de

Kris: “Op dit ogenblik zijn er

leiden. “

ouders, neem bv. een prijs van

geen acties gepland. We wachten

passen, van waar gaat men dan
Schamper: “Men zou voor min-

dat geld halen? En welke criteria

een contract waarop de prijs staat

der de straat op komen, acties

zal men gebruiken? W ij pleiten er

voor het academiejaar, bepaald

dus?"

dan ook voor dat de RUG ZELF

“Met bepaalde algemene her-

40.000 fr. Dit geldt dan voor 9

in feite af wat er de komende we-

stellingen is men volop bezig. Zo

maanden. W il men de vakantie

ken en maanden gaat gebeuren.

zijn er reeds een aantal kamers

doorhuren dan betaalt men nog

Er zijn enkele weken terug en-

gerenoveerd. De kamertjes zien er

eens 3 keer 4.000 fr. Op deze

quêteform ulieren aan alle home-

mooi uit maar het zijn slechts lap-

m anier betaal je 52.000 fr per jaar,

bewoners gegeven. Daarin werd
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systematisch nieuwe homes bouwt
en de oude afbreekt."
Als dat niet duidelijk is.

Nico Vandenabeele

Schamper bestaat 20 jaar

Colofon

Tentoonstelling in Overpoort
In een ultiem e poging om de

koop voor 5 frank (of minder) (of

termen 'ondernemingszin', ‘geloof-

meer) zo’n antieke collector's item-

Het beest in Schamper komt uit de

waardigheid’ en 'gevoel voor spek-

Schamper, kom naar de open re-

mouw. Van 10 tot 20 januari 1995.

Schamper ontsluit zijn verleden.

takel' nieuw leven in te blazen,

dactievergadering op dinsdag 17

In Kunstzicht, de galerij van de

heeft het officiële studentenblad

januari om 12u00.

Overpoort. Overpoortstraat. Gent.

van de RUG -Schamper- ter meer-

Hou het stil.

dere eer en glorie van haar 20ste

Scham per w ordt een open

verjaardag het halve redactielokaal

boek. Schamper geeft zich bloot.

ow

naar galerij Kunstzicht in resto
Overpoort gesleept om De BelGentse studenten - te laten kennismaken metwat gefluisterd wordt
de ‘rijke en bewogen geschiedenis
van het studentenblad' te zijn, in
de vorm van net dètgene waar elk
normaal mens enkel heen gaat
voor de hapjes en de drankjes bij
de opening: een tentoonstelling.
Edoch edoch echter; niet zomaar
een tentoonstelling. Neen, een
ongeziene kleurenpracht in een
warm en rustgevend decor en een
uitgebreid geurenspectrum zal de
toeschouwer fascineren en bedwelm en. Geen hapjes, geen
drankjes, tenzij in verregaande
staat van ontbinding en in de typische Scham per-stijl onwrikbaar
vastgekoekt aan een erfstuk van
het alom geprezen Brugservies.
Maar niet getreurd: onze volronde assistentes zullen de argeloze bezoeker meetronen langs de
grootste schatten uit het onherbergzame Schamperarchief: schitterende evenals schokkende
cover van jaren geleden), artikels
of lezersbrieven van voorheen onbetekenende Schamperaars maar
op dit moment wereldberoemde
Vlamingen, persberichten uit het
verre of het nabije verleden, spraakmakende titels, gebruiksvoorwerpen van vroeger en nu en onvermoede geheimen uit het Gentse
s tu d e n te n le ve n w orden

m et

schaamte noch schroom aan de
mensheid geopenbaard. Bekijk die
prachtige collages, lees die stokoude artikels, lach met die lezersbrieven (o.a. één van J.-P. Van
Rossem van heel lang geleden),

Schamperredactie
Studentenhuis De Brug
St.-Pietersnleuwetraat 45
9000 Gent
Tel. 09/264.70.87
Fax. 09/264.70.87
Lezersbrieven zijn weikom,
Seist reeds op diskette Naamloos
is prullenmand. Vermeld ook studierichting, jaar en kontaktadres. Op
grondig gemotiveerd verzoek laten
wij uw naam weg Lezersbrieven
dienen betrekking te hebben op de
studentenproblernatiek en de RUG
in het algemeen of artikels in
Schamper in het bijzonder. De redactie behoudt zich het recht voor
om ingezonden stukken verkort
weer te geven, of om technische
redenen niet te plaatsen.

gische Bevolking - of eigenlijk: de

covers (o.a. de verboden ‘paus’-

Schamper is het kritische en
onafhankelijke studentenblad van
de Universiteit Gent. De redactie
bestaat uit vrijwilligers en komt eke
dinsdag samen om 19u op volgend
adres:

Prijs ■
Op 9 decéftiber jl. werd bekendgemaakt dat de driejaarlijkse Geuzenprijs zat uitgereikt
geworden aan Paai De Leeuw
en Geen van Jstendael. De
Geuzenprijs ts een hommage
aan signalen van het creatief ;
vermogen van de vrije, kritische
geest en als bijdrage tot uitstraling van een volwassen, ongecompleteerde vrijzinnigheid en

wordt uitgereikt door het Taalminnend studentengenootschap
T Zal Wal Gaan, haar Bond dér
ÖueMeden on het Fonds Tony
Bergman/ Vorige laureaten waren: o,a, Johan Anth*ererisr
Maurice De Wilde en iucienhe
Hemwr-Midvelsen. Kortom:proficiat Geert, proficiat Paul i
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E.M,

Hoofdredactie:
Wim Oosteriinck
Eindredactie:
Veerle Devos
Radactie:
Veerle Beimaert, Steven Claeyssens, Samson De Pessemier,
Tobias De Pessemier, Nathalie
Depoorter, Veerle Devo6, üesbeth
Elseviers, David Frederickx, Pim
Ghesquiere, Frederik Haentjens,
Erik Hulsbosch, Kenny Knecht, Eric
Mielants, Nicolas Severyns, Ofivier
Szafiro, Bernard Van Causenbroeck, Nico Vandenabeete, Peter
Van den Broeck, Tom Van de
Weghe, Jeroen Van Droogenbroeck, Guy Van Laere, Kristol Van
Meirverme, Malik Weyns
Agenda:
Samson De Pessemier, Tom Van
de Weghe
Vormgeving:
Tobias De Pessemier,Wim
Oosteriinck
Cover Art:
Veerle Devos
Verantwoordelijk Uitgever:
Nicolas Severyns, Noorddok 13,
9000 Gent
Oplage:
4000 exemplaren, gratis
verspreid in aBe faculteiten,
resto's en homes van de RUG.
Besparingen:
Schamper verschijnt voorlopig
driewekelijks. Geef ons dus tijdig
tip6 en aankondigingen van
aktivkeitdn door.

Dossier
Op eigen benen: de alleenstaande of zelfstandige student
(som m ige rechtbanken - waar-

Een handig stukje voor Iedereen die van plan was voortaan alleen

verandering er dan door. Vergeet

te gaan wonen, het zonder ouderlijke steun moet stellen, dringend

niet iedereen op de hoogte te bren-

schijnlijk dezelfde klojo's die vin-

geld kan gebruiken, zich wil domiciliëren in Gent en nog veel meer.

gen en vraag de Posterijen je post

den dat je al kan stoppen na je

automatisch door te sturen (dat

kandidaturen - vinden één keer

kost 285 frank voor 6 maanden).

bissen al genoeg om van iets ab-

Als je alleen gaat wonen, begin

zelf wil ontvangen (zie infra).

normaals te spreken).

In principe m oetje op dat adres

Noot: je ouders kunnen je dan

bereikbaar zijn voor allerlei forma-

wel niet meer als “persoon ten

Volgen s de wet dienen je ouders

fort, groot, centraal gelegen, leuk

liteiten zoals belastingsaangifte,

laste" aangeven aan de belastin-

je maandelijks iets toe te stoppen

ingericht en vooral niet duur. Nu

uitkeringen, ziekenfonds,...

gen.

en het bedrag hangt af van hun

je bij het begin en huur je een
woonst, liefst één met veel com-

zullen de meesten onder ju llie wel

Bij de dienst bevolking (in Gent

al over een optrekje beschikken,

is die gevestigd in het nieuwe ad-

maar als je zelfstandig leeft, kan je

m inistratieve centrum op het Zuid,

ook als jongere in aanmerking ko-

naast de bibliotheek) doe je een

Geld!

levensstandaard. Als je ouders
gescheiden zijn en de één betaalt
alim entatie aan de ander, dan kan

Dan kom t er nog iets veel

je als allenstaande meerderjarige
aan de rechtbank vragen of een

men voor een sociale woning. Het

‘aangifte van adresverandering'

moeilijkers, nl. geld, en hoe eraan

grote voordeel daarbij is dat je

binnen de 8 dagen na je verhuis.

te komen. Twee dingen zijn zeker:

deel daarvan rechtstreeks aan jou

huurprijs aangepast wordt aan je

De wijkagent komt dan binnen de

een speciale toelage voor alleen-

wordt betaald.

inkomen.

8 werkdagen controleren of je wer-

staande studenten bestaat niet en

En als je ouders weigeren te

kelijk op dat nieuwe adres w oont.

de hardste noot die bij zelfstandig

betalen? Je kan meteen de botte

bemachtigen, schrijf je je in bij een

Daarop verw ittigt de nieuwe ge-

wonen gekraakt moet worden, is:

bijl hanteren en ze dagvaarden

sociale huisvestingsm aatschappij

meente de oude gemeente dat je

voldoende geld vinden.

voor de vrederechter. Maar zo dreig

of sociaal verhuurkantoor ( de

bent ingeschreven in hun bevol-

Het absolute minimuminkomen

je natuurlijk de relatie met je ouders

adressen vind je in de Gouden

kingsregister. De oude gemeente

om rond te komen, hangt natuurlijk

voorgoed te verpesten en zo’n ju -

Gids of kan je vragen aan het

maakt je dossier over aan de

voor een deel van jezelf af. We

ridisch iets kan lang aanslepen (je

O.C.M.W .). Eenmaal ingeschre-

nieuwe gemeente die je nadien

zetten even alle mogelijkheden op

zóu de eerste niet zijn die zijn/haar

ven, kom je op een lange w achtlijst

oproept om het adres op je identi-

een rijtje, maar verlies daarbij niet

geld pas krijgt als je al bent afge-

te staan; eenmaal bovenaan die

teitskaart te laten veranderen. Als

uit het oog da tje al die mogelijkhe-

studeerd), veel form aliteiten vra-

lijst kan je een woning krijgen die

je al in Gent woonde, volstaat een

den vaak niet met elkaar kan com-

gen en duur uitvallen ( zelfs al heb
je een pro-deo advocaat). Meer

Om zo'n sociale woning

te

helaas helemaal niet beantwoordt

aangifte van je verhuis, ten laatste

bineren, dat het vaak even duurt

aan w atje als gewenst opgaf. Maar

8 dagen na je verhuis. Opgelet

voor je effectief iets ontvangt en je

aangewezen is datje iemand zoekt

't blijft goedkoop.

echter: de stad Gent zal je, als je

heel wat form ulieren moet invullen

om te bemiddelen tussen jou en je

In ieder geval, teken niet zo-

nog studeert, weigeren in te schrij-

voor een ongeïnteresseerde ad-

ouders om zo tot een vergelijk te

maar iets. Vergeet niet dat je er

ven, omdat je in hun ogen als stu-

m inistratie.

komen.

permanent gaat wonen en er dus

dent slechts tijdelijk resideert in

best wat com fort mag aanhangen.

Gent -voor de duur van je studies-

Ken je rechten, er zijn een hoop

. Je kan hiertegen beroep aante-

organisaties (teveel om op te som-

kenen bij het Ministerie van Bin-

men) die je kunnen helpen i.v.m.

nenlandse zaken (Koningsstraat

Je kan ook als zelfstandig stu-

alle huurproblematiek, zoek ze dus

60-62,1000 Brussel, 02-5048511).

dent nog bij je ouders aankloppen.

Belangrijk: om die zelf te krijgen,

op.

Die zal dan een sociale inspecteur

Zij zijn wette lijk verplicht om in je

m oetje je adres wijzigen. Je schrijft
je dus in in Gent

Domiciliëring

Kinderbijslag

De ouderlijke
onderhoudsplicht

Wie meerderjarig is en alleen
woont, kan die zelf ontvangen.

op je afsturen om na te gaan of je

levensonderhoud te voorzien en je

effectief en permanent op dat adres

studies te betalen. Maar opgelet

(wat niet altijd van een leien

woont. Hun methodes zijn niet al-

junior! Dat geldt natuurlijk nieteeu-

dakje loopt, zie supra). Als die

Eenmaal je een woninkje hebt

tijd even subtiel:zo worden je kleer-

wig. Tot je meerderjarigheid zit je

adreswijziging erdoor is, vraag je

gevonden, kan je er aan denken

kast en koelkast op hun inhoud

safe en nog langer als je verder

een uittreksel van het bevolkings-

om je in te schrijven in de bevol-

gecheckt en wee jou als er naar

studeert na je 18de. Hoeveel ver-

register. Daarmee doe je een aan-

kingsregisters van de stad Gent.

hun zin te weinig inzit. Vraag je

der? Tot het einde van één

vraag bij de kinderbijslagkas die

Dit is noodzakelijk voor een hoop

ouders, liefst in een officieel uit-

opleidingscydus na het secundair

voordien deuitbetaling deed (dat

dingen. Niet alleen mag je dan in

ziend papier of ze willen bevesti-

onderw ijs (w at door som m ige

hangt af van het sociaal statuut

Gent stemmen bij de volgende

gen da tje niet meer bij hen woont.

rechtbanken geïnterpreteerd wordt

van je vader of moeder). Vanaf je

verkiezingen, het is ook nodig als

Alles kan wel een tijdje aanslepen.

als een kandidaatsdiplom a) en

25ste heb je er wel geen recht

je het bestaansminimum wil aan-

voorwaarde daarbij is dat je stu-

meer op, of je nu nog thuis woont of

vragen of de kinderbijslag voortaan

dies “redelijk normaal verlopen”

alleen.

Met wat geluk is je adres-
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Hoeveel je dan ontvangt, hangt

het secretariaat van je onderwijs-

gelmatig op bezoek komt als je het

uitbrengen voorde O.C.M.W.-raad

af van het sociaal statuut van je

instelling of bij de Dienst voor

bestaansminimum ontvangt) be-

(die uit politici bestaat).

vader/m oeder (werknemer, zelf-

studietoelagen ( Koningsstraat

slissen om het bestaansminimum

standige of gepensioneerd), je leef-

138, 6de verdieping, 1000 Brus-

te schorsen. De eerste maal is dit

tijd en je plaats in de kindenij.

sel, 02-2114211). Je dient dit te

voor één maand, de 2de maal voor

Wezen en m indervaliden Krijgen

doen voor 31 october van het be-

3 maand.

meer. Gemiddeld kan je zo'n 4500

treffende academiejaar.

fr./maand krijgen.
Nuttige adressen: Rijksdienst
voor kinderbijslag voor werknemers, Trierstraat 70,1040 Brussel,
02-2372340 en Nationete hulpkas
voor de sociale verzekering van
zelfstandigen, J.Jacobsplein 6,
1000 Brussel, 02-5121678

Studietoelage

O pgelet: het contract moet pas

Bestaansminimum of
O.C.M.W.-hulp
Ook hiervoor dien je een aantal
voorwaarden te voldoen:
- je moet Belg zijn of E.G.-onderdaan
- je moet meerderjarig zijn

ondertekend worden 3 maand na-

Allerlei

Als je dan al een woninkje én
geld hebt, kan je je bezig gaan
houden met nog meer paperassen.

dat je het bestaansminimum aan-

Om te beginnen neem je een

vroeg, je hebt dus wel de tijd om er

ziekteverzekering. Zolang je nog

2 keer over na te denken. Daarbij

kinderbijslag ontvangt, ben je even-

kan je ook zelf voorstellen doen

wel verzekert via je ouders: En dat

over de inhoud en je kan een derde

blijft zo zelfs al woon je alleen en/

persoon (liefst iemand met een

of ontvang je de kinderbijslag zelf.

juridische opleiding) bij de bespre-

De kleefbriefjes voor terugbetaling

king én de uitvoering betrekken.

van dokterskosten en geneesmid-

-je dient een werkelijke verblijf-

Eenmaal je het bestaansmini-

delen moet je dus van je ouders

plaats te hebben in België, min. 5

mum kreeg toegewezen, zal het

krijgen. Als die je dat weigeren,

In pridpe ben je als student een

neem je best kontakt op met je

“ persoon ten laste" van je ouders.

ziekenfonds.

Van hun inkomen zal afhangen of

Soms geraak je in een bijzon-

je recht hebt op een beurs. Bij

dere categorie. Bijvoorbeeld als je

alleenstaande of zelfstandige stu-

ouder bent dan 25 (en dus geen

denten wordt hun eigen inkomen

kinderbijslag meer krijgt en zo niet

in aanm erking genomen. Maar

meer via je ouders bent ingeschre-

slechts weimigen krijgen effectief

ven) en nog studeert (en dus niet

een beurs. En als je bist, ben je

via één of andere beroepscategorie

hem al kwijt.

bent ingechreven). Geen paniek,

In principe kan je geen studie-

er bestaan speciale statuten voor

beurs krijgen als je alleen woont.

dergelijke situaties. Laat je erover

Enkel in de volgende bijzondere

informeren bij je ziekenfonds.

situaties maak je er kans op:
- als alleenstaande student,

Verberg je stereo en hang de zielepoot uit. (Foto Tito)

vocrwaarden daarbij zijn:

Verder zijn er nog een hoop
dingen die niet echt met alleenwonen te maken hebben maar

- je bent wees

jaar voor de toekenning of min. 10

O.C.M.W. berekenen hoeveel je

waar je meer rekening mee moet

- je ouders zijn ontzet uit hun

jaar in België te hebben verbleven

kan ontvangen. Ze zullen nagaan

houden als je op eigen benen staat:

gedurende je hele leven

wat je al hebt : eventueel loon,

belastingen, bankzaken, verzeke-

ouderlijke macht
- je bent buitenlandse student

- je moet kunnen aantonen dat

andere uitkeringen, voordelen in

ringen, rekeningen, kijk- en luister-

die erkend is als politiek vluchte-

je onvoldoende inkomen hebt om

natura, etc. Als je samenwoont,

geld,... Bewaar de meeste van die

ling
- als zelfstandig student, voorwaarde daarbij is: je hebt gedu-

rond te komen. Dat betekent datje

kunnen ze ook rekening houden

papieren, bij onenigheden en der-

eerst alle andere mogelijkheden

met die andere persoons inkomen.

gelijke heb je dan tenminste een

Hoogstw aarschijnlijk zal je een

bewijs in handen

hebt uitgeput

rende minstens 18 maand finan-

- je moet bereid zijn een even-

aimabel m aatschappelijk werker

cieel op eigen benen gestaan (dit

tuele job te aanvaarden. Als stu-

op bezoek krijgen die dan een

betekent dat je een netto-belast-

dent krijg je een hier wel een uit-

schatting zal maken van je "le-

baar inkom en had van m in.

zondering op

vensstandaard". Verberg je stereo
en hang de zielepoot uit.

Tot slot

248.994 fr. of een vervangingsin-

Sedert 1 m aart 1993 moeten

komen zoals werkloosheidsuitke-

de afspraken tussen hetO.C.M.W.

Als bestaansm inim um trekker

ring, bestaansminimum, e.d.). Al-

en jongeren tussen 18 en 25 wor-

mag je bijverdienen: 6000 frank

benen te staan. Let erop, jongens

leen wonen, eigen dom icilie, het

den vastgelegd in een “integratie-

per maand in het eerste jaar, 5000

en meisjes, de wereld is een jungle

ontvangen van onderhoudgeld

contract". Dat contract dient indivi-

fr/m in het 2de jaar en 3000 fr/m in

waar ieder mens een w olf is voor

doen hier niets ter zake.

dueel te zijn, aangepast aan jouw

het derde jaar. Daarna niets meer.

de andere.

In praktijk wordt de toelage niet

persoonlijke situatie, de nadruk

Hoe vraag je het bestaansmini-

Als je nog iets toe te voegen

teruggevorderd als je stopt met

wordt vaak gelegd op het volgen

mum aan? Dit kan mondeling of

hebt aan dit artikel of zelf ervarin-

studeren in het reeds begonnen

van een opleiding of het zoeken

schriftelijk bij de sociale dienst van

gen hebt met alleewonen, stuur ze

academiejaar. Komt de Dienst voor

van een job. Éénmaal bissen kan

hetO.C.M.W . van je gemeente. Je

dan maar in (en win je gewicht in

studietoelagen te weten dat je

betekenen dat je je bestaansmini-

dient dus gedom icilieerd te zijn in

zeeppoeder).

stopte, zal ze wel ophouden met je

mum verliest. Als je weigert te te-

Gent en intussen w eetje al dat dat

beurs uit te keren.

kenen, krijg je geen financiële hulp.

niet zomaar gaat. Die sociale dienst

De aanvraagform ulieren en

En als je het niet naleeft, kan de

zal je sociale en financiële situatie

nuttige inlichtingen bekom je op

maatschappelijk assistent ( die re-

onderzoeken en daarvan verslag
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Schamper wenst je veel succes met je pogingen om op eigen

ERIKH.

Interview

De jonge, de ervarene en de bandiet
Veiligheidsagenten van de GMIC aan het woord.
bewaking als patrouille. Oorspron-

Maak kennis met de stenen van dit verhaal: “De Jonge" Is Joeri

mocht Joeri beginnen werken, af-

Scherrens, hij Is 20 en net begonnen bij de GMICIn Zeebrugge. Joeri

gewisseld met de verschillende

kelijk varieerde dat voortdurend:

aal ons zonder kleerscheuren doorheen zijn opleiding gidsen. “De

stadia van zijn opleiding. In het

elke dag of nacht moest hij ergens

ervarene" Is Guy Van Den Drieesche; hij heeft al een langere weg

begin kreeg hij natuurlijk de min-

anders zijn. Hij werd dan thuis op-

afgelegd, o.a. bij het geldtransport In Gent, en doet daarover relaas.

der belangrijke en saaie opdrach-

gebeld, waarna hij een speciale

Wat de bandiet betreft: die kreeg Ik - net zoals de flikken • niet te

ten, waarbij hij zeer soepel moest

“briefing "-map moest gaan afha-

pakken. Hem laat Ik de rubriek “lezersgrieven

zijn. ’ Maar voor mij persoonlijk kon

len in het bijkantoor in Zeebrugge.

ik niet echt klagen." Het viel dus

Daarin stond de opdracht beschre-

allemaal best mee, hoewel hij in de

ven. Na het vervullen van de opdracht moest dan steeds een ver-

Toen Joeri in 1992 de school-

maar die wil eigenlijk geen hond

zomer is begonnen; de drukste

poort verliet, nog onzeker over wat

zijn. Die leeft wel, ligt voor de ka-

periode voor een bewakingsfirma.

slag worden opgesteld voor de

hij wilde worden, besloot hij zijn

chel en speelt met een balletje,

In deze beginfase werkte hij steeds

opdrachtgever. Nu heeft Joeri een

kans te wagen als leerkracht in het

maar die beseft daarom nog niet

samen met een ervaren kollega,

vaste post in een fabriek in Heist,

Lager Onderwijs. Na een jaartje

dat hij tanden heeft. M’n andere

omdat hij toen o.a. zijn rechten en

waar hij kontrolerondes moet uit-

hogere studie besefte hij echter

hond, een Meehelse herder, weet

plichten nog niet uit het hoofd

voeren. Nachtwerk vindt Joeri ech-

dat hem dat niet lag. "Ik was eigen-

dat des te beter. Je moet er dus

kende. ’ Het komt er tijdens de stage

ter geen enkel probleem. “Ik ben

lijk schoolmoe.” Joeri probeerde

mee opletten, want zo’n hond is

vooral op aan om geen zware fou-

een nachtmens." Dat was hij al,

vervolgens bij de rijkswacht bin-

getraind om te verdedigen. Maar

ten te begaan, want op het einde

daarvoor. Uitgaan valt nu echter

nen te geraken; hij wilde graag

vooraleer die 100% goed getraind

wordt beslist of je mag blijven of

moeilijker. “Maar je moet er iets

zwaantje worden. “Ik was geslaagd

is en perfect luistert, moet je daar

niet. Ik mocht dus blijven en ben na

voor opgeven. Iemand die bij GMIC

voor de intelligentie-proef, even-

wel veel tijd, geld en zweet in ste-

die 3 maanden aan m'n opleiding

komt moet beseffen dat hij nacht-

als alle fysieke proeven, maar ik

ken."

begonnen." Dat begon met een

werk en weekendwerk moet doen.

ben gestruikeld over het psychologisch examen.’ Dus zette hij onvermoeibaar zijn zoektocht verder

4 letters: G

brede basisopleiding; waaronder

Maar je kunt dat ook een beetje

zelfverdediging, EHBO, reani-

regelen, dus dat is niet echt een

matieoefeningen, brandbestrijding,

probleem.” Joeri gaat uit.

naar de geschikte job, liefst in de-

Joeri werkt nu al 5 maanden

de déontologie van het beroep...

zelfde sector. ’ Ik werd altijd al aan-

voor de GMIC, maar wat waren

wat natuurlijk gepaard ging met

getrokken door het facet van de

precies de toelatingsvoorwaarden?

examens. Daarna volgt het onder-

veiligheid, bewaking en dergeljjke.’

Er was een wiskundige proef, een

deel waar men wapens leert han-

Guy werkt nu al 4 jaar en een

Heel toevallig kwam hij in aanra-

psychologisch interview en een test

teren, om af te sluiten met een

half voor de GMIC. Daarvoor was
hij vrachtw agenchauffeur. Een

4 letters: M

king met de GMIC, via een vriend

in logisch redeneren. Specifiek fy-

specifieke opleiding voor waarden-

die er zijn aanvraag had ingediend.

sieke proeven waren er niet. ’ Maar

of geldtransport. “CIT, zoals we

vreemde overgang. “Omdat ik ge-

Joeri deed hetzelfde en toen de

als je bijvoorbeeld maar 1,5 meter

zeggen: cash in transit.” Maar ook

trouwd ben, kinderen heb en dus

man van de dispatching vroeg of

bent en 45 kilo weegt zullen ze je

daarna kan men nog, mits toe-

niet meer op de baan wil zitten."

iemand belangstelling had om met

waarschijnlijk niet toelaten. Je moet

stemming van de zone-chef, ver-

Maar het blijft een gevaarlijke job.

een bewakingshond te werken,

rekening houden met de uitstraling

dere opleidingen volgen voor an-

” t Is een risico, dus je moet niet

stelde hij zich meteen kandidaat.

van de firm a.” Ondanks het (fou-

dere facetten van het veiligheids-

zeggen: we gaan hier een beetje

’ Ik ben die hond gaan afhalen en

tieve) macho-imago van een der-

wezen, zoals bijvoorbeeld die van

onnozel doen. Je moet er volledig

dan zijn we samen veel gaan wan-

gelijk beroep kunnen ook vrouwen

"bodyguard". Wat zijn contacten

met je aandacht bij zijn." Zoals al

delen, om aan elkaar gewend te

er terecht. “Een vrouw gaat men

met de andere veiligheidsagen-

zijn kollega’s is hij begonnen met

raken. Na een week is de training

dan andere opdrachten geven,

ten-in-wording betreft, is Joeri ui-

statische bewaking. Daar heeft hij

dan begonnen.’ Vanaf dat ogen-

zoals toegangskontrole, onthaal of

terst positief: ’ Dat was echt een

goeie en minder goeie herinnerin-

blik gehoorzaamde de hond nog

sleutelbeheer. Maar ik denk dat

toffe bende! Ik heb me goed ge-

gen aan overgehouden, zoals die

maar aan één meester. Nochtans

een vrouw die haar mannetje kan

amuseerd. Maar dat was nodig,

ve ch tp a rtij 2 ja a r geleden op

had Joeri al een (lieve) hond. Hield

staan ook speciaal gevaarlijke op-

want de lessen waren betrekkelijk

Valentijntjesdag. “Een TD was dat,

dat geen probleem in? ’ Nee, die

drachten kan krijgen.” Toch blijven

saai; enorm veel theorie."

wij moesten voor de veiligheid in-

komen niet samen. Ik had al een

zij een minderheid.

Labrador als gezelschapsdier,

Meteen toen hij binnen was,

Ondertussen heeft Joeri al heel

staan. Er ontstond een schermut-

wat taken verricht, zowel statische

seling overeen meiske, en toen ik
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tussenbeide kwam...een stuk glas

bel; en hindert het verkeer, maar

studenten resto betreedt? “Op de

bezoeken, w aar we dan een

van achter mijn rug... Ja, je kunt

datterioops. Guy staptuiten neemt

studenten, hé; want het zijn alle

kontroteronde lopen.’ vertelt Johan

niet op alles letten. Het gevolg is

de “alarmcontainer", die de chauf-

dagen andere gezichten. Daar

Goedertier. Hij is inspekteur-ver-

dat ik een bril draag; ik ben een

feur hem door het schuifluik aan-

moet je dus altijd mee opletten. Ik

antwoordelijke voor de patrouilles

maand werkonbekwaam geweest.'

geeft. ‘ Bij verkeerde handelingen

kijk meestal naar de aandacht die

van de GMIC in Gent. ‘ Pergebouw

Na een jaar mocht Guy naar het

slaat de koffer alarm en ontploft hij,

men besteedt, en of ik iets zie in

hebben we dus een route uitge-

geldtransport, w athij het liefstdoet.

daar kun je niets meer aan doen."

hun mantel. Sommige studenten

stippeld die ons toelaat overal in

Hij werkt samen met een toffe

Dat is een inwendige explosie, om

willen zich een beetje groots to-

het gebouw te komen. We kijken

kollega. ‘ Wij in Gent zijn de enige

de inhoud te vernietigen, en dus

nen; als ze je zien binnenkomen

na of er geen vreemde personen

die met vaste partners werken.

on gevaarlijk voorde omstaan ders.

beginnen ze te lachen of willen ze

aanwezig zijn en we doen preven-

Onze zone-chef heeft dat zo be-

Alhoewel; ‘We hebben dat één

een beetje hinderen...maar je moet

tieve kontrole op brandgevaar of

dat op een deftige m anier oplos-

waterschade. In geval van ‘ nood’

slist, omdat h ij vindt dat het plezan-

keer meegemaakt, in de auto, en

ter werken is als je elkaar goed

die jongen is een week niet komen

sen. Er zijn er die zeggen; ha dat

zijn er afspraken gemaakt wie of

kent. In andere GMIC-zones weet

werken." Dit door het gas dat uit de

geld, dat geld, dat interesseert mij.

wat we moeten verwittigen.* Er

je nooit op voorhand met wie je zult

koffer kwam, en niet kon ontsnap-

Dat interesseert mij ook, dat geld!

wordt gewerkt in ploegen, met een

vertrekken." Hij en zijn partner w is-

pen uit de benauwde ruimte. ‘ De

Dus voilà, dan zwijgen ze w el.’

roulement van een man of 7. Om-

selen wekelijks van taak. Waar

GMIC is de enige firm a die daar

Geld houdt toch steeds een risico

dat er naast de universitaire ook

geeft Guy de voorkeur aan: de

dus volledig de puntjes op de i zet.

in . ‘ Ja, voor 100 frank zouden ze je

andere rondes lopen in het Gentse,

wagen besturen of het geld afha-

En er zijn altijd kontroles: onver-

ook al overvallen." Maar Guy draagt

kan het gebeuren dat deze wat

len? ‘ In de zomer uitstappen en in

wachts als je buitenkomt kan daar

een overall met daaronder een

verweven worden. De vaststellingen die ze maken betreffen meestal
kleine ongelukjes, zoals een ge-

52312390460

E

sprongen buis. Contact met uit-

52312390460

1000

gaande studenten komt bijna niet
voor, vanwege de ligging van de
gebouwen. De Overpoort vormt
een uitzondering. ‘ We trachten de
problemen uit de weg te gaan,

'ti

maar we hebben niet echt last van
de studenten." Het enige m eldenswaardige voorval is een in-

l£ GOUVKNEl*

3

O

o

1000

Aangezien we toch al van plan waren in elk artikel minstens één toespeling te maken op ons twintigjarig
bestaan: wie zich een meester toont in het inkleuren van bovenstaand bankbiljet en er zich tussen 10 en 20
januari mee aanbiedt in galerij kunstzicht, mag aldaar een fijne surprise in ontvangst nemen...

braak in de O verpoort enkele
maanden terug. ‘ Dat was iemand
die daar nog had gewerkt, maar er
op dat moment eigenlijk niet moest
zijn. We hebben die jongen dan
gewoon meegenomen en afgeleverd aan de receptie van de Home
Vermeylen. De universiteit zal dat
zelf wel hebben afgehandeld.’
Om te eindigen stelde ik aan
Roland Hebbelinck, zone-chef van

de winter rijden. Ik geef dat toe."

een inspekteur staan, en als de

kogelvrije vest en een helm met

Gent, de vraag die me (en u waar-

Ook met het rijden loop je risico...op

koffer niet aanligt, volgen er sanc-

scherm tegen kloppen op het hoofd

schijnlijk ook) al lang op de lippen

boetes! “Want we hebben een tijds-

ties." In het restaurant aangeko-

of traangas in de ogen. “En je hebt

brandde: waarvoor staat GMIC nu

lim iet, en als je ergens in de file

men wordt het kontakt afgelegd,

nog altijd den dien die nevest u

eigenlijk??? “Wel, GMIC komt van

staat wil je die tijd inhalen... Maar

zodat het “waardenpakket" erin

hangt." Maar je pistool mag je en-

vroeger (1907). In de beginfase

de boete m oetje wel zelf betalen."

kan. “Wij mogen dus niet weten

kel gebruiken in geval van wettige

noem de dat G arde M aritim e,

Die tijdslim iet is nipt. ‘Jongens die

wat erin zit, dat is ook een veilig-

zelfverdediging.

voor het eerst op het geldtransport

heid." De chauffeur zit ondertus-

4 letters: C

Industrielle et Com m erciale.' In
A ntw erpen op ge richt voor de
havenbew aking. ‘ Nu, m et de

komen en een zware rit krijgen; die

sen te wachten in de wagen. Hij

zien af!” Die lim iet is noodzakelijk,

moet de situatie buiten in de gaten

vanwege het sluitingsuur van de

houden, evenals zijn polshorloge.

Het ophalen van het geld in de

Nationale Bank. ‘ En ‘t is in de

“Normaal gezien mogen we maar

studentenresto’s gebeurt in op-

staan en er security aan toege-

Nationale Bank dat het geld op-

een paar minuten binnen zijn. Blijf

dracht van de bank. Vorig jaar be-

voegd. Dat is dus de nieuwe lay

brengt, niet hier."

je langer weg, dan roept de chauf-

sloot de Universiteit Gent echter

out." De letters hebben hun (oor-

feur de centrale op. Die belt dan

ook een beroep te doen op GMIC

spronkelijke) inhoud verloren.

naar het restaurant. Als men daar

voor het bewaken van een vijftal

4 letters: I

dan bijvoorbeeld zegt “we zijn nog

gebouwen, waaronder de Lede-

Hoe gaat men nu te werk als

niet klaar”, belt hij terug naar de

ganck en de FFW. “Gedurende de

men bijvoorbeeld bij De Brug is

chauffeur om hem in te lichten."

nacht gaan we op onregelmatige

aangekomen? Men parkeert dub-

Waar let Guy nu op als hij de

tijdstippen bepaalde gebouwen
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nieuwe wetgeving van Tobback,
heeft men GMIC gewoon laten

Malik

B rug

Begeerder dan ooit

ingesteldheid t.o.v. Stefan Deconinck was in de commissie geen
sprake. Volgens Dheedene kwamen de twee geselecteerde kan-

Rond de aanstelling van de nieuwe studentenbeheerder In de

Volgens het PFK werd Stefan

didaten gewoon beter over dan de

Brug was de voorbije maand veel te doen. De opvolger van Jan

Deconinck gewipt omdat de com-

anderen. Jan Vlamynck voegde

Vlamynck moet door een selectie van de examencommissie gera-

missie de voorbije tijd steeds kri-

achteraf pas het argument van

ken, moet voldoen bij een persoonlijkheidstest en door de Sociale

tiek van Deconinck op haar beleid

Deconincks afwezigheden in de

Raad worden voorgesteld aan het Bestuurscollege, dat uiteindelijk

moest slikken. De commissie be-

Sociale Raad toe, wat Dheedene

de kandidaat aans telt o f verwerpt Volgens het PFK (Politiek-Flloso-

staat uit Mare Bracke, algemeen

persoonlijk op dit moment ziet als

flsch Konvent) ging het bij de eerste stap al mis.

coördinator van de sociale sector,

een ‘ ongelukkige keuze".

Lieven Dheedene, coördinator van

In de volgende stap van de

de sociale dienst, Jan Vermeulen,

procedure gaf Prof. J. Van Acker

De studenten beheerder is de

deed niet qua kennis van de struc-

Coördinator van de Dienst Studen-

turen. Deconinck is oud-voorzitter

voorzitter van de Sociale Raad, en

bij de persoonlijkheidstest een

tenactiviteiten, een administratieve

van het W erkgroepenkonvent,

Jan Vlamynck als coördinator van

vo o rke u r aan C hristoph e De

functie voor maximum twee jaar,

huidig voorzitter van het Kultureel

de dienst studentenaktiviteiten.

Vusser, om wille van meer ervaring

met financieel leiderschap over de

Konvent en gewezen lid van de

Drie van de vier leden maken dus

met de studentenactiviteiten, zijn

konventen en de verenigingen.

Sociale Raad, maar geraakte niet

deel uit van het beheer van de

persoonlijke eigenschappen en zijn

Belangrijk: contacten met poten-

door de selectie: “Wegens veel-

sociale sector. PFK-voorzitter Peter

“realistisch getemperd idealisme".

tieel belangrijke mensen voor de

vuldige afwezigheden én gebrek

W uyts protesteerde tegen “de

De konventenraad besliste om

toekom st én 10.000 frank ver-

aan interventies en tussenkomsten

kwestie (...) dat de commissie het

de rangschikking 1. Christophe De

goeding per maand. Een gegeerd

tijdens de vergaderingen (van de

blijkbaar noodzakelijk acht (...) het

Vusser. 2. Sylvie Huyskens, over

p o stje in de B rug dus. Jan

S ociale Raad, ow ), w ordt de

doen en laten van een studenten-

te maken aan de Sociale Raad.

Vlamynck, de huidige studenten-

geschiktheid van de kandidaat in

vertegenwoordiger in rekening te

Die stelde de eerste als gegadigde

beheerder, moet vanaf 1 februari

tw ijfel getrokken". Ook werd vol-

brengen wanneer deze zich kandi-

voor aan het Bestuurscollege.
Sylvie Huyskens had zich op dat

1995 plaatsmaken vooreen opvol-

gens het verslag van de selectie-

daat stelt voor een functie aan de

ger. De gebruikelijke tweejaarlijkse

commissie een fout gemaakt bij

Universiteit Gent” in een brief aan

moment in de praktijk al terugge-

opwinding was ook nu weer van de

een vraag over beheersaspecten.

ondermeer de rector en m inister

trokken. Als er intussen geen lijken

Bovendien gaf “de voorstelling van

Van de Bossche.

uit de kast gevallen zijn, is Chris-

partij...
Er kwamen vier kandidaturen

de kandidaat blijk van het ontbre-

Lieven Dheedene reageert

tophe De Vusser sinds vorige vrij-

voer de functie: Guido Vanackere

ken van voldoende dynamisme".

verbaasd: er is na discussie beslist

dag de nieuwe studentenbeheer-

(29), Sylvie Huyskens (23), Chris-

Enkel Sylvie Huyskens en Chris-

om aan de andere twee kandida-

der. In de Brug is niets zeker.

tophe De Vusser (22) en Stefan

tophe De Vusserwerden dus weer-

ten voorrang te verlenen; van ran-

Deconinck (24). Vanackere vol-

houden als kandidaten.

cune of een a priori negatieve

ow

ESN-G ent behaalt Erasm usprijs 1994
Afgelopen zondag werd In Brussel op basis van suggesties van

“spreekuur" voor gaststudenten

de Nationale Erasmus Beurzen bureaus en voorstellen van de Com-

omvatten om praktische proble-

missie, de Erasmusprijs 1994 uitgereikt aan studenten en universi-

men te kunnen bespreken, de pu-

tair personeel, die een buitengewone bijdrage hebben geleverd aan

blicatie van het m aandelijkse con-

ESN-Gent is voor de produktie

de ontwikkeling en het succes van het Erasmusprogramma, dat

tactblaadje 'Erasm addix', en huis-

van een dia montage op zoek naar

voorziet in de tijdelijke uitwisseling van studenten over heel Europa.

vestingsregelingen inzake de uit-

iemand die wat van fotografie kent,

Voor België werd deze onderscheiding toegekend aan het Erasmus

wisseling van kamers tussen in-

iemand die teksten tekeningen op

Studenten Netwerk Gent.

komende en uitgaande Erasmus-

dia kan zetten, iemand die teke-

studenten. Het is gelieerd aan ESN-

ningen, cartoons, e.d. kan maken,
iemand die veel kent van diamon-

toekom st van ESN.

ESN-Gent werd opgericht aan

eens inform atie over de stad en de

Internationaal, en actief betrokken

de G entse u n iv e rs ite it in het

universiteit, en ondersteunt de fa-

bij een internationale nieuwsbrief

tages, iemand die materiaal heeft,

academiejaar 1990-1991, en houdt

culteit voor Europese Onderwijs-

en database-projecten.

enz. Bovendien is men op zoek

zien sindsdien voornam elijk bezig

projecten door hen van inform atie

In 1996 zal ESN-Gent een

met de opvang en sociale inte-

te voorzien over het Erasmus-pro-

Annual General Meeting organi-

gratie van buitenlandse studenten

gramma. Meer in het bijzonder is

seren, waarbij alle ESN-secties uit

door wekelijks activiteiten voor hen

het Gentse team ook betrokken bij

Europa samenkomen om te de-

te organiseren. Het verstrekt even-

activiteiten die een tweewekelijks

batteren over en te werken aan de
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na ar iem and die fietsen kan
repareren

TDP

M in ister

“Onderwijs is de futurologie zelf.”
Minister van Onderwijs Luc Van Den Bossche zit niet stil: het
HOBU-decreet, de eindtermen...: bij Onderwijs beweegt w at Ook bij
de universiteiten rommelt één en ander: zo zijn er de Voortgezette
Academische Opleidingen (VA O ’s) en aan de RUG Is er de
Afrikanistiek. Een Interview.

zeer rationele eisen afkwam. We

derwijs en politiek nu. Ik citeer

zijn overeengekomen dat de uni-

Guy Verhofstadt even: “Onder-

versiteiten met de helft van dat

wijs moet opnieuw gezond ver-

inschrijvingsgeld die opleiding

stand, logische benadering en

moet inrichten.“

deductieve intuïtie bljbrengen.~ "
VDB: “Het is juist, maar te be-

Tijdens zijn toespraak bij de

Daniël Coens waarschuwde de

opening van het academ iejaar aan

VLIR dat de wijze van financiering

de RUG lanceerde Van Den

van VAO’s niet mocht m isbruikt

Bossche enkele ideeën. Hij pleitte

worden. De VLIR knikte vroom,

Schamper: Zijn berichten dat

perkt. Onderwijs is breder dan dat."

sommige opleidingen tot80.000
frank zouden kosten uit de lucht
gegrepen?

Scham per: Toch schenkt
Verhofstadt veel aandacht aan

voor universiteiten die zich op be-

m aar er veranderde niets. De

VDB: “Zeer zeker. Enkele de-

onderwijs. Cultuur, literatuur,

paalde sterktepunten zouden toe-

VAO’s groeiden aan en aan. In

magogen maakten w at eigenaar-

muziek, musea enz. moeten

leggen: “Er moet afscheid geno-

1993 ben ik naar de VLIR gestapt,

dige berekeningen."

meer ruimte krijgen In het on-

men worden van het begrip volle-

zeggende dat het zo niet verder

dige universiteit, net zoals we al

kon. De VLIR zelf moest de vraag

Schamper: Waar Ik ook van

VDB: “Hij heeft gelijk, maar de

enkele eeuwen afscheid hebben

ernstig invullen, omdat de univer-

schrok, Is dat men op dit depar-

m aatschappij aanvaardt dit nog

genomen van de homo universa-

siteiten zelf het best daarvoor ge-

tement zei dat de economie zulke

niet. De bestaande cultuur is heel

lis." Ook de interuniversitaire sa-

schikt zijn. In ju li hebben ze dat

hoog opgeleide mensen niet

utilitair gericht en dan nog op het

menwerking moet vlotter verlopen:

snel geregeld, waardoor het aan-

nodig heeft

louter financiële. Akkoord, met geld

“De universiteiten moeten er zich

tal slonk van 270 naar 160 vragen.

VDB: “Dat heb ik niet gezegd,

koop je de boter, maar de manier

van bewust zijn dat, als zij niet snel

Ik apprecieerde dit, maar ik merkte

maar wel dat er een zekere deva-

waarop we vandaag utilitair den-

initiatieven nemen om echte sa-

ook op dat deze uitkomst grondig

luatie van het basisdiploma aan de

ken, is zeer gevaarlijk en verar-

m enw erking en zw a artep unt-

moest bekeken worden. Elkeen

gang is. Maar ik heb het maat-

mend. Als beleidsvoerder ben je

vorming te stim uleren en waar te

knikte weer vroom met het gevolg

schappelijk nut van de VAO's niet

ook smaakmaker. Naast de be-

maken, de rol van de universitei-

daterin 1994 niks veranderd was.”

in vraag gesteld."

derwijs.

ten als basisstructuur voor het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek zwaar onder vuur zal ko-

Afrikanistiek

Schamper: En dan hebt u Ingegrepen.

men te liggen in de komende ja-

VDB: “Ja, ik had de keuze tus-

ren." Deze uiteenzetting wou hij

sen drie mogelijkheden. Een eer-

Schamper: Bij ons staat de
Afrikanistiek op de helling.

heerstaak, die w einig begeesterend is, moet je ook pro-actief of
provocatief denken. Onderwijs bv.
houdt zich bezig met het opvoeden
van 2,5 tot 22 jarigen en wel zo dat
ze binnen dertig jaar nog func-

ste is dat ik elke aanvraag inhou-

VDB: “Daar moet de RUG zelf

tioneel zijn. In onze snel evo-

delijk beoordeel. Maar daarnet zei

over beslissen. Ik heb er met het

lu eren de w e reld is d it geen

ik al dat ik dit niet kan. Tweede

rectoraat wel over gepraat. Er is

sinecure, het is futurologie, zeg

m ogelijkheid is de normen opdrij-

kennelijk een probleem op het ni-

maar. Ik moet dan ook durven

regelm atig gesprekken m et de

ven. Maar dan hou ik quasi alleen

veau van de lesgevers. Ik wil go-

vooruitdenken. Dit heb ik gedaan

VLIR, maar die zijn enkel beheers-

VAO’s over van Toegepaste Eco-

between spelen bij de toelevering

met het HOBU-decreet."

voor Schamper niet herhalen. En
op de vraag welke plannen hij met
de universiteiten heeft, antwoordt
hij: “Ik heb er geen. Er zijn wel

nomie, Management, en zo. Dit

van docenten uit Nederlandse uni-

doet me pijn omdat de humane

versiteiten. Ik ken de Nederlandse

Schamper: Maar wordt poli-

wetenschappen uit de boot vallen.

m inister en rectoren goed. Dus als

tiek niet alleen maar beheersen,

Dan heb ik nog de uiteindelijke

dit de oplossing zou zijn, en de

en weinig denken?

oplossing: een globaal bedrag

RUG daarvoor op teert, dan kan ik

opschudding om trent de nieuwe

wordt toegevoegd aan de basis-

daarbij helpen."

regeling van de subsidiëring van

financiering. En de universiteit be-

matig."

VAO’s
Enkele weken geleden was er

de VAO’s. De m inister subsidieert

slist zelf welke VAO’s ze inricht.”

VDB: "Dat is inderdaad een
probleem, omdat je in een budgettair m inder leuke omgeving zit.

Moraal van het verhaal is dat

Je investeert veel tijd in beheren/

niet langer elke student die een

de Gentse studenten de beslissin-

beheersen. Er blijft weinig tijd over

VAO volgt, maar geeft een vastge-

Schamper: Er kwam ook veel

gen van het rectoraat om trent

voor fundam enteel denkw erk.

legd bijkomend bedrag naast de

protest omdat de student voor

VAO’s en Afrikanistiek zeer nauw-

Soms bezondigt de politiek zich

een VAO veel meer zou moeten

keurig in het oog zullen moeten

daar aan.”

betalen.

houden.

vaste financiering. Waarom was
die verandering nodig?
Van Den Bossche: “Het is alle-

VDB: “Ik heb daarover met de

maal begonnen in 1991. W ijlen

VVS gesproken, die overigens met

Schamper: Eventjes over on-
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A n tith esis

Verbaal geweld en herbergen.
"Mijn thesisonderwerp klinkt op
het eerste gezicht vreemd, maar
het is een bepaald aspect van de

Gent 1770-1784

crim inaliteit, van de samenleving.
Sinds enige tijd bestaat bij historici
een levendige interesse voor verbaal geweld. Het gaat hierbij om
historisch-antropologische studies
waarbij men via individuele gevalsbeschrijvingen meer te weten komt
over begrippen als eeren schande.
M.a.w. het kan een bijdrage leveren to t de ge schiede nis van

sprake van een economisch conflict in verband met het verbreken
van economische afspraken. Om
de klacht zwaarder te maken liet

Het overkomt Iedereen wel eene. Je bezoekt je favoriet café In de
Overpoortetnat en tot Je grote ontzetting ontdek Je dat er daar een

men het onderliggende economische motief achterwege.

lelijk mena rondloopt Je scheldt die peraoon uit, alaat erop, giet een

Vroeger speelde sociale con-

pint over zijn kop. Terecht Er lopen genoeg lelijke menaen rond en

firm atie een belangrijkere rol dan

ze verdienen dringend een lesje. Mare Van Boaache, tweede licentie

dat nu het geval is. Bij een slechte

geschiedenis, behandelt In zijn theaia verbaal geweld en herbergen

naam, veroorzaakt door bepaalde

te Gent tijdena de periode 1770-1784. Ala bronnenmateriaal gebruikt

beledigingen en beschuldigingen,

hij hoofdzakelijk proceaaen.

kon iemand sociale positie serieus
ondermijnd worden. Een goede

waardensystemen en m entalitei-

naam was vaak de enige referentie

ten. Studies over geweld kunnen

om aan werk te geraken. Objec-

natuurlijk niet om de herberg heen.

tieve criteria van bekwaamheid

Vandaar verbaal geweld en her-

bestonden niet. Indien iemand

bergen."

beschuldigd werd een dief, of erger,
een moordenaar te zijn, dan kon hij

Verbaal geweld als
politiek verzet

m oeilijk in een bepaalde buurt gaan
wonen, hij kon zijn werk verliezen,
gem arginaliseerd en geïsoleerd

"M ensen gebruiken bewust

raken. Processen waren daarom

verbaal geweld om iemand politiek

belangrijk, meer dan nu het geval

te schaden. De herberg is een

is, om je naam te zuiveren van alle

arena met genoeg volk waar je

blaam.”

iemand publiek kan uitschelden.

Hondslot

Indien de overheid zich betrokken
voelt dan grijpt ze in. Het is dus niet
zomaar iemand uitkafferen. Uit-

“In de klachten komt er wel

schelden is vaak een vorm van

toegelaten verbaal geweld voor.

verzet en de overheid voert dan

Er was ooit eens een klacht van

ook een bewuste politiek om dit te

een man tegen een vrouw omdat

fnuiken door middel van proces-

die hem uitmaakte. In die aan-

sen.

klacht zelf noemt hij haar putain,

Wanneer vrouwen het slacht-

en een vriend verm eldt langs de

offer werden van verbaal geweld

neus weg dat ze een hondslot is.

dan werden ze quasi altijd uitge-

Dit tolereert de overheid. Dit zijn

maakt voor hoer en slet. Dat brengt

correcte typeringen van individuen

ons bij de vraag wat bepaalde be-

die zich niet gedragen zoals het

ledigende woorden toen te bete-

hoort. M.a.w. als de aanklager ie-

kenen hadden. Bij “hoer" bijvoorbeeld maakt de letterlijke beteke-

wonen of te werken met vrouwen

nis van de belediging geen deel uit

die zichzelf af en toe prostitueerden

van het wezenlijke van de beledi-

als het financieel even slechtging.”

ging. In Engeland rond 1800 vroegen bepaalde arbeidsvrouwen hulp
bij de kerkelijke rechtbank omdat
ze voor ‘hoer’ waren uitgeschol-

Economische
motieven

mand uitm aakt vooreen verdomde
vaak voor. Meestal gaat het over

en gore klootzak, dan kan dat best

mensen die mekaar al kennen.

een frappante en correcte karakte-

Econom ische m otieven spelen

risering zijn. Maar de vraag is dan

hierbij vaak een rol. Zo waren er

natuurlijk of dat dan werkelijk zo

twee molenaars die met elkaar in

is."

conflict kwamen. Een paar jaar
later komen hun zonen ook in con-

den . Maar diezelfde vrouwen za-

“Zich bezatten en dan zomaar

gen er wel geen been in samen te

flict. De klacht: slagen in het ge-

iemand uitschelden komt niet zo

zicht en schelden. In feite was er
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G.

Exotica.

shot voert de kijker in een taxi
doorheen het bruisende Parijs naar

Deze nieuwste film van de Ca-

de luchthaven, waar taxichauffeur

nadees Atom Egoyan, op Cannes

Moïse de vlot geklede Amerikaan

bekroond met de Prijs van de Inter-

Zed afhaalt. De mooie, jonge Zed

nationale Filmpers, speelt zich voor

aanvaardt het aanbod van Moïse

groot deel af in en rond de striptent

om in een hotelkamer een nachtje

Exotica. Goed nieuws voor onze

met Zoë, een bloedmooie, blonde

geilere medemens, maar ook de

stoot, die haar studies financiert

iets minder lichaam lijke kant van u

door hoer te spelen, te stommelen.

wordt door deze film zeker ver-

Zed en Zoë worden verliefd op

wend. Ogenschijnlijk neemt deze

elkaar, maar een oude vriend van

prent eerst de vorm aan van een

Zed schopt Zoë letterlijk uit de

collage in genre Short Cuts van

hotelkamer en maant Zed aan zich

Robert Altman, maar hier blijven

voor te bereiden op het echte werk,

de ontm oetingen niet toevallig.

nl. een bankoverval.

Egoyan speelt: met heden en ver-

In tegenstelling tot Oliver Sto-

leden , met intriges en vooral met u,

ne, die de relatie tussen geweld en

toeschouwer. Hij schrikt er niet voor

media onder zijn kritische film loep

terug u zelf aan het denken en op

brengt, esthetiseert Avary het

het verkeerde been te zetten. De

geweld (zoals Tarantino in Reser-

losse flarden van de verschillende

voir Dogs en Pulp Fiction) om een

verhalen haakt hij steekje per

zeer spannende thriller te maken

steekje maar medeogen loos in el-

over mensen die een gedegen

kaar tot alles samenkomt in één

opvoeding en hoge opleiding

groot kluwen van verweven levens,
maar dit stelt hij natuurlijk uit tot de
laatste centim eter pellicule. On-

en hun betekenisloze bestaan

dertussen hebt u genoten van een

nen gezien. De vertoningen van

weddings and a funeral’) gaat met

20.00u en 22.30u zijn in het Engels

zijn vrouw (ja, protestantse pries-

en worden doorgaans door minder

ters mogen wél trouwen) naar het

peuters, kleuters en spijbelende

afgelegen, idyllisch buitenverblijf

lagere schoolbezoekertjes aange-

van een excentrieke kunsenaar om

daan. Overigens zijn de songs die

deze weer op het rechte pad te

in de film voorkomen in het Engels

brengen. Dat deze kunstenaar

stukken beter; jammer genoeg zijn

voortdurend in hedonische sferen

achter de rug hebben , maar zich

ze echter niet te vergelijken met

verkeert, is niet verbazingwekkend

geen moer aantrekken van de wet

het niveau dat ‘Aladdin' destijds

verm its hij omringd wordt door een

behaalde. De stemmen zijn ook

resem mooie deernen, waaronder

opvullen met drugs en overvallen.

minder speciaal: er is geen Robin

het supermodel Eli« Mcpherson,

film zoals het hoort: puike acteurs-

Als je wil weten wat de gevolgen

W illiam s m eer; enkel Rowan

bijgenaamd ‘the Body’. Maar voor

perstaties (vooral Mia Kirshner

zijn van zo'n zwierig bestaan en

Atkinson (‘Mr Bean’) weet met

het overige was het niets bijzonders hoor.

bespeelt met brio een fantastisch

wie waardoor aan de malemolen

zijn interpretatie van de snode Scar

register aan emoties), maar ook

van de schietpartijen kan ontsnap-

een uitmuntende prestatie te leve-

de kleurrijke beelden, zwoele mu-

pen, rep je dan naar cinema Sphinx.

ziek en zo m ogelijk nog zwoelere

Breng voor som m ige scènes

vrouwenlichamen brengen u alle-

enkele korreltjes zout mee en

sp e a re -lie fh e b b e rs, kwam er

Dit is het onderwerp én de

maal waar Egoyan u hebben w il: in

geniet van de prachtige vertol-

'Ham let' met Mei Gibson voor

q u otering van deze film m et

pubers ; nu is er ook een ‘Hamlet

Silvester Stallone en Sharon

for kids'. De krachtige Lion King

S to ne in de h o o fd ro l. Deze

Exotica.

kingen door EricStoltz, Julie Delphy en Jean-Hughes Anglade.
Kenny

Killing Zoë
Roger Avary, net zoals Taran-

Tito

The Lion King

ren. Om kort te gaan: na ‘Hamlet’
van Laurence Oli vier voor Shake-

The Specialist

Mufasa wordt door zijn slechte

miskleun heet 'The Specialist' en

broer Scar vermoord. Deze slaagt

je kan gerust stellen dat een na-

erin Mufasa's jonge zoon Prins

middag AVS kijken onnoemelijk

Simba in ballingschap te laten

veel boeiender zal uitvallen. Het

gaan. Uiteindelijk komt deze in

script trekt op geen voeten, de

tino een adept van de videoshop-

Voor wie het nog niet geweten

confrontatie met de geest van zijn

'acteerprestaties zijn ondermaats

generation, een amalgaam van

zou hebben: de door Walt Disney

vader. Vul de rest zelf maar in.

(alleen James Woods slaagt erin

regisseurs die sterk beïnvloed

uitgebrachte animatiefilm ‘The Lion

B e slu it: best leuk, maar lang niet

zijn personage redelijk naar voor

werden door hun w erk in een

King’ heeft in de V.S. alle records

zo leuk als 'Aladdin'.

te laten komen) en het idee ‘laten-

videowinkel, regisseerde een voor

inzake film opbrengsten gewoon

de kijker bloedstollende, voor de

verpulverd: de film zou nu al meer

fictieve personages zeer bloedige,

hebben opgebracht dan J’urassic

Sirens

w e-snel-op-de-kar-van-succesvolle-bom film s-springen' in de
trend van 'Blown Away’ of ‘Speed’

voor de acteurs in tomatensaus

Park’ en ‘Star Wars’ samen. Is dit

Dat is in overvloed te bewonde-

lijkt wel het scenario te zijn gewor-

gedrenkte volbloed van een thriller

enkel te wijten aan een onvoor-

ren in de Britse film ‘Sirens’. Ver-

den. Meer woorden maken we er

annex liefdesverhaal. Het door

ziene baby-boom? W aarschijnlijk

haal’; een ietwat puriteinse priester

dan ook niet aan vuil.

fotograaf Tom Richards schitte-

niet want de film wordt, net als

(vertolkt door Hugh Lauriedieook

rend in beeld gebrachte openings-

‘Aladdin’, ook door veel volwasse-

nog de hoofdrol speelde in 'Four
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Fabriekskonijnen in de Pomp
Concerten Hedendaagse en

ziek plus een staande ovatie, zon-

vitaliteit en creativiteit zijn de bron

treme pijn, hebben waarschijnlijk

klassieke muziek. Reservaties:

der de CD te vergeten die volgde

voor het onsystematische en ge-

bijgedragen tot de dood van de

vzw De Verenigde K u ituu r-

op de concerten gegeven in de

wilde hermetiekmetaAs toetje oude

meester. Declamatie, passionele

fabtrleken. De Rode Pomp,

Rode Pomp tijdens de Gentse

muziek. Mijn conclusie: een niet te

kreten en een vocale cyclus in

Nleuwpoort 59. Tel.: 223.82.89.

Feesten vorig jaar.

missen concert en wie toch nog op

perfecte symbiose met instrumen-

Buckinx is een Schubertiaan in

z'n honger zou blijven zitten, kan

tale muziek tonen ons dat dit een

De Rode Pomp brengt ons

hart en ziel, een zachtaardig en

deelnemen aan een avondlijk ban-

meesterwerk is. Het verhaal: een

'voedsel van voorwaar goddelijke

creatief man, een konijn dat hel-

ket op 28 Januari.

man die naar z’n graf stapt. Exi-

aard', zowel geestelijk als stoffelijk

dere noten vol melancholie, hu-

Wat ook m'n aandacht trok was

stentialism e en maçonisme troef,

op bepaalde momenten. Op zater-

mor, droefheid, bescheidenheid -

de Schubert-avond van 7 januari

zou ik zo zeggen. Dit stuk vraagt

dag 28 januari speelt Claude

kortom romantiek- oproept. Zijn

met W ilfried Vanden brande; een

een lyrische en niet-dramatische

Coppene, de beste pianist uit onze

muziek domineert niet, ze dringt

ontdekking. Hij is een jonge uit-

opvoering met een volleerde zan-

contreien, weer een wereidcreatie

zich niet op maar inviteert om te

muntende zanger die ons "Die

ger aan de overzijde. Een eenvou-

van Buckinx. Boudewijn Buckinx,

luisteren. Er liggen waarden aan

W interreise” van Franz Schubert

dige, natuurlijke interpretatie ver-

een 49 jarige vriendelijke middel-

de basis. Alles is zo efemeer. Het

(1828+) brengt. Een moeilijke maar

sterkt door de melodie en de regu-

eeuwse tovenaar die naast com-

petekind van Stockhausen en

des te interessanter uitdaging. De

liere vooruitgang van de instru-

ponist ook nog docent musicologie

Lucien Goethais, dat is hij zeker.

componist -die zelf nooit een piano

menten.

en producent bij Radio 3 is, heeft

Hij schrijft vooral in opdracht

in z'n bezit heeft gehad- schreef dit

Tenslotte uw aandacht voor de

niet minder dan 2000 composities

voor kleine ensembles, hij is een

lied rond 1827 en kan worden be-

Chopin-avond op 14 januari met

op z'n palmares staan, waaronder

humanist met herkenbare neo-ro-

schouwd als z'n muzikaal testa-

Juli Lavrinov. De schakers onder

de 9 onvoltooide symfonieën die

mantieke streken waardoor hij een

ment. We horen in lied 20, 'Der

u kennen hem zeker. Een uitzon-

op zich reeds een uitnodiging zijn

m elodieuze kern nooit schuwt.

W egweizer' dan ook: “Eine strabe

derlijke presence en een geniale

om deze 'Post-M odem e' (ik raak

Gevoel van gemis, een indruisen

mub ich gehen, die noch keiner

performer, naar ik me laat vertel-

tegen de verwachtingen van de

ging zurück”. De gedichten van

len. Januari is voor mijn part een

nieuwe muziek, is er zeker bij.

W ilhelm Muller, 24 liederen ge-

muziekmaand.

Citaatkunst misschien? Ook de

schreven in een klim aat van ex-

H.F.

Schrijfjebloot!

laatste op dinsdag 10 januari

Ik had haar net bestegen

middags, verwacht op het wel-

dat woord maar niet verkocht)
muziek te ontdekken. Verder hebben we 1001 Sonates: 24 uur mu-

Zwak/Sterk
Blauwe Maandag Cle. In de

baas en wat 'ripoux' van alle slag.

Vooruit ‘Zwak/Sterk’ van 18 t/m

leder personage heeft z’n eigen

21 Januari en van 8 t/m 11 maart.

verhaal binnen het theatraal kader

toen kreeg Ik het verschot
kon me niet meer bewegen
ach wat voelde tk me ro l

dat zelf niet meer overeind blijft.
‘Zwak/Sterk’, een titel maar ook

Geen Brecht, geen W essis in

een stuk vol tegenstellingen waarin

W eimar maar contradicties. Een

de politieke actualiteit een vitale rol

oxymoron van grote dingen in het

speelt. “De m oederlijke Yvonne

klein, de wereldbol op een podium.

Dijckmans is een intuïtief goed-

De personages worden niet be-

voelend en weldenkend mens,

schreven, maar voorgesteld in de

maar ze stem t op de verkeerde

eigenzinnige taal van de Waalse

partij, zonder het zelf te weten.”

auteur J.M.Piemme (leerling van

Het Berlusconi-effect nietwaar?

Gerard Mortier toen hij nog in de

(nvdr.) “De joodse saxofonist

Munt zat). De regisseur, eveneens

Simon Florken kiest voor een

een Waal, Philippe Sireuil ont-

maatschappelijk isolem ent om de

werpt hier sterke toneelbeelden

ve rlo re n h e rin n e rin g aan de

waarin de belichting een belang-

cameraderie van het communisme

rijke rol speelt. Links/rechts, maat-

te herdenken." Verder zijn er nog

schappelijk/onm aatschappelijk,

idealisten, marginalen, een kroeg-

wel of niet? (H.F.)

gekende Schamperadres -de Brug,
Sint-Pietersnieuwstraat 45. De inzendingen worden ondertekend

(Joe Roxy)

m eteen pseudoniem. Ineen bijge-

Naar aanleiding van het sex-

daarop nogmaals uw pseudoniem)

nummer dat Schamper als openingsnum m er voor 1995 heeft
g e pland , w o rd t een p o ë zie wedstrijd met als thema -hoe kan
het ook anders- erotiek georganiseerd. Alle dichterszielen die hun
erotische belevenissen en/of dromen graag aan de modale medestudent zouden willen openbaren,
worden vriendelijk -zonder dwangverzocht hun creaties toe te vertrouwen aan de naar eigen zeggen
zéér kuise Schamperredaktie. De
ingezonden werken worden ten
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1995, voor klokslag twaalf uur 's

voegde gesloten envelop (m et
vinden w ij uw echte naam, adres
en studierichting. Zelfs de meest
herm etische schr$seis zulten passend geïnterpreteerd worden door
Scham pers e ige nste G ouden
Tong.
Bovendien vragen we van de
fotografen (en tekenaars) onder
u allerhande passende kiustraties. De beste erotische kiekjes
worden beloond met publicatie.
Indien té gortig sturen we ze niet
terug.
VdW

Gentse Winterfeesten
worden tweedaagse

Studenten versus Sabam
Sabam, de vereniging die de

Sabams stichters. Bovendien blij-

auteursrechteriijke bescherming

ken cantussen niet op Sabams

van muziekwerken garandeert, lijkt

basisform ulieren vermeld te staan;

Dm atudentikoze afaluitingetweedaegae voor dm kmntvmkmntim

haar actieterrein bij controles deels

ze vallen bijgevolg onder de noe-

gmmt dit Jaar door ondmr dm nommmr “Gmntsm Wlntmrfmmmtmn”. Daar-

te verleggen naar het studenten-

mer kleinkunst. Dat de controle

mmm la deze traditionele afaluitmr van hmt aeratm trimmater aan zijn

milieu. In principe wordt bij fuiven

kwaad bloed heeft gezet in Gent

derde benaming toe In amper tien Jaar. Dmoudate benaming, ‘Krlatab

en optredens op basis van de ca-

blijkt ook uit de algemene regeling

nacht’, waa gebaaemrd op hmt tapijt van gebroken glazen dat de

paciteit van de zaal en de inkom-

die naar alle waarschijnlijkheid zal

Overpoortatraat bedekte. Dit vandaliame bereikte haar dieptepunt In

prijs een auteursrechtenvergoe-

worden getroffen. De inningen door

1937toen de ordedienaten over moesten gaan tot een charge, en de

ding bepaald. Twee weken geleden

Sabam zouden volgens de stu-

caféa werden leeggehaald.

bracht één van de afgevaardigden

denten kunnen omzeild worden

een onaangekondigd bezoek aan
De Dienst Studentenaktiviteiten

door een dergelijke bijeenkomst

ren op grootmoeders wijze; voor

de cantus van de Farmacie, de

van leden van een vereniging te

van de RUG besloot daarop over

vanavond wordt een spetterende

Gentse studentenkring van de

te gaan tot de oprichting van een

beschouwen als een 'kring van

show gepland in het grootste au-

Faculteit voor Farmaceutische We-

zgn. Win tem ach toomtté. De spon-

intim i'. Sabam volgt deze redene-

ditorium van de Blandijnberg. Een

tenschappen. In Leuven blijken der-

tane massa-beweging werd onder

ring niet. De nieuwe wet op het

aantal bekende Vlamingen en pro-

gelijke controles geen zeldzaam-

een nieuwe naam in goede banen

auteursrechten naburige rechten,

fessoren zullen daarworden onder-

heid. Voornamelijk het Vlaamse

geleid, onder andere door het aan-

die dateert van 30 juni van dit jaar,

vraagd over hun studententijd. In

RechtsGenootschap en Econo-

bieden van een megafuif, optre-

legt immers vast dat elke activiteit

een andere gespreksronde worden

mica zouden enige ervaring heb-

dens en shows, met als bedoeling

die niet in fam iliale kring doorgaat,

vier proffen met elkaar geconfron-

ben met cantus-inspecties door

zowel de veiligheid van de studen-

als publiek wordt beschouwd, en

teerd in een biinddate-show. Daar-

Sabam. De RUG-studenten zijn -

ten als de sereniteit van het gebeu-

bijgevolg als ressorterend onder

naast is er een fuif in Vooruit, in

bij monde van Jan Vlamynck, co-

de auteursrechteriijke bepalingen.

ren te garanderen.
Vanaf vorig jaar werd uitgepakt

Home Astrid, en een kroegentocht

ordinator van de Dienst Studenten

Mr. De Cos ter van hetauteursrech-

in het centrum van Gent. Op de

A ktiviteiten- stomverbaasd. Vol-

teninningskantoor in Leuven wist
ons te vertellen dat op eenvoudig

met een vernieuwde invulling van

koop toe zal gepoogd worden om

gens Sabam 50% van de ten

het initiatief. Op vraag van een

het bekendste m iddeleeuw se

ge ho re g e b ra ch te gezangen

aa ntal studentenverenigingen

verzoek een lijst wordt opgemaakt

bouwwerk van Gent na te bouwen

fo rfa ita ir in rekening w orden

van de beschermde liederen die in

w erd b e s lis t om a lte rn a tie v e

met lege bierbakken. Het'G uiness’

gebracht als zijnde auteursrech-

de Codex zijn opgenomen, op

randaktiviteiten te organiseren die

Book of Records’ blijkt volgens de

te rlijk bescherm d. Volgens de

voorwaarde dat de studenten zich

tevens studenten konden aantrek-

organisatoren niet geïnteresseerd

studenten beheerder is een derge-

de moeite getroosten de verant-

ken die anders niet aan dit feest-

in deze recordpoging.

lijke lijst van beschermde liederen

woordelijke van het plaatselijke

ge beu ren deelnamen. Gezien het

De opbrengst van de Gentse

niet voorhanden, en kan bijgevolg

succes van de vorige editie, wordt

inningskantoor een exem plaar

W interfeesten gaat net zoals vorig

niet uitgemaakt worden welke lie-

deze lijn dit jaar doorgetrokken.

ervan te bezorgen. Maar zelfs

jaar naar de vzw Begeleiding van

deren uit de zogenaamde Codex

Het studentenfeest wordt dit jaar in

indien enkel kosteloze liederen ten

Studenten m eteen Handicap, ver-

al dan niet kosteloos kunnen ge-

tegenstelling tot de voorbije jaar-

gehore worden gebracht, moet toch

bonden aan de vakgroep Ortho-

zongen worden. De prijskaartjes

het basisform ulier worden inge-

gangen een tweedaagse Gisteren

pedagogiek van de RUG.

zouden voornamelijk hangen aan

vuld ter controle.

werd ingezet met een massa-cantus, een avond vol studentenliede-

het leeuwedeel van de teksten van
TDP

TDP

Armand Preudhomme, één van

Aantal studenten m et een handicap in de lift
In het Hoger Onderwijs is er

van studenten met een handicap

een merkwaardige evolutie vast te

voor dove studenten binnen een

Pedagogische W etenschappen.

gecoördineerd door de vzw Bege-

onderwijsvorm die voornam elijk

Vermeldenswaardig is ook dat de

stellen. W aartotvoor kort studenten

leiding Studenten met een Han-

m et een handicap eerder u it-

steunt op ex cathedra lessen,

volledige opbrengst van de Gentse

dicap. Deze dienstverlenende

zonderingen waren, blijken er nu

adviesverstrekking rond hu is-

organisatie werd opgestart vanuit

W interfeesten, de tra d itio n e le

vesting en vervoer, maar ook het

steeds meer de stap naar hogere

studentikoze a fslu ite r van het

twee universitaire diensten, de

studies te zetten. Op amper drie

bevorderen van contacten en

eerste trimester, geschonken wordt

vakgroep Orthopedagogiek en de

jaar tijd blijkt hun aantal vervier-

communicatie met docenten en

Sociale Dienst voor Studenten. De

aan de vzw. Voor volgend jaar wordt

medestudenten. Om dit te reali-

een studiedag over studenten met
een handicap gepland.

voudigd, ondanks de afwezigheid

centrale doelstelling is het inte-

van faciliteiten die geboden werden

seren worden vormingsmomenten

greren van studenten met een vi-

met de studenten met een han-

docr bijvoorbeeld het buitenge-

suele, fysieke en auditieve han-

woon onderwijs. Dit betekent dat

dicap en hun onm iddellijke om-

dicap in de leefwereld van de stu-

Voor meer Informatie: Lieve

de student met een handicap plots

geving opgezet. Als type voorbeeld

denten. Aandachtspunten daarbij

Haegens A Charlotte De Lange,

geconfronteerd wordt met - vaak

daarvan geldt het kleinschalige

zijn het bevorderen van de toegan-

vzw Begeleiding Studenten mmt

letterlijk - hoge drempels. Ruim

film festival dat gedurende de hele

kelijkheid van universitaire gebou-

een Handicap, Dunantlaan 2,

m aand decem ber loopt in de

drie jaar al wordt in Gent de opvang

wen, het zoeken van oplossingen

9000Gent, tel. 09/264.64.67, fax.

F aculteit voor Psychologie en

09/264.64.91.
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C^Schampavie^^
Tentoonstellingen - Beurzen
* K un*tperm ananti«: Raphael D ua, G ele Zaal, Nonnemaera 26, tot 6
januari, op werkdagen van 9 tot 17u

Activiteiten
* do 22 dec *
Vooruit

Pierre Vervloessen - Home made (balzaal, 350)

* ma 9 Jan *
Logos

F.L.E.A. Festival (20u, 2238089, 200fr.)

De Kopergietery

Speeltheater Gent- OZ, De W ijze (14u,2337000)

* dl 10 Jan*
Het Muziek Lod - De 7 Hoofdzonden (20u, 400fr.)

Minard
Logos

F.L.E.A. Festival (20u, 2238089, 200fr.)

Nieuwpoort

Tristero : Hyperventilatie (teater, 20u30, 200fr.)

De Kopergietery

Speeltheater Gent- OZ, De W ijze (14u,2337000)

*w o 11 Jan *
Het Muziek Lod - De 7 Hoofdzonden (20u, 400fr.)

Vooruit

De tijd - Grimm (20u)

Minard

De Kopergietery

Speeltheater Gent- OZ, De W ijze (20u,2337000)

Logos

F.L.E.A. Festival (20u, 2238089, 200fr.)

Blandijn

Showtime (80 W K 100 Kassa)

Nieuwpoort

Tristero : Hyperventilatie (teater, 20u30, 200fr.)

Nieuw poort

de Roovers-W itte Nachten (20u30, 2251296,200fr)

De Andere Film

La Notte (zw/w, 1961, 22u30, ciné Sphinx,)

Vlaamse Opera

Madame Butterfly van Puccini (20u,2252425)

De Kopergietery

Speeltheater Gent- OZ, De W ijze (15u,2337000)

Vooruit

W internacht

*v r 23 d e c *

* do 12 Jan *
Het Muziek Lod - De 7 Hoofdzonden (20u, 400fr.)

Minard

Vooruit

De tijd - Grimm (20u)

Logos

F.L.E.A. Festival (20u, 2238089, 200fr.)

Nieuwpoort

de R oovers: W itte Nachten (20u30,2251296,200fr.)

De Kopergietery

Speeltheater Gent- OZ, De W ijze (14u,2337000)

De Kopergietery

Speeltheater Gent- OZ, De W ijze (20u,2337000)

Vlaamse Opera

Madame Butterfly van Puccini (20u,2252425)

Minard

Het Muziek Lod - De 7 Hoofdzonden (20u, 400fr.)

Brie)poort

X-MASshow (deuren 18.30,VVK550 info 2210035)

De Kopergietery

Speeltheater Gent- OZ, De W ijze (14u,2337000)

*v r1 3 Jan *

* ma 26 dec *
De Kopergietery

Speeltheater Gent- OZ, De W ijze (20u,2337000)

En tenslotte, In de reeks ’Goede Voornemens Na Nieuwjaar’: we
wensen alle studentenverenigingen minder hindernissen toe op

* dl 27 dac *
NTG

het Salon (19u30, KNS, 2253208)

hun weg naar onze brievenbus voor de aankondiging van hun

De Kopergietery

Speeltheater Gent- OZ, De W ijze (20u,2337000)

aktlviteiten.

Vlaamse Opera

Madame Butterfly van Puccini (20u,2252425)

* ivo 28 dec *
NTG

het Salon (19u30, KNS, 2253208)

De Kopergietery

Speeltheater Gent- OZ, De W ijze (20u,2337000)

* do 29 dec *
NTG

het Salon (19u30, KNS, 2253208)

De Kopergietery

Speeltheater Gent- OZ, De W ijze (20u,2337000)

*v r 30 d e c *
NTG

het Salon (19u30, KNS, 2253208)

De Kopergietery

Speeltheater Gent- OZ, De W ijze (20u,2337000)

*za 31 dec *
Vlaamse Opera

Symfonisch orkest van de Vlaamse Opera (19u30)

Vooruit

Ouwejaarsnachtfuif met optredens (22u)

10 keer gratis X-mas
Op 23 december wordt er in de Brieipoort in Deinze met man en
macht kerst gevierd in de vorm van de Studio Brussel X-Mas Show.

*m a 2 jan *
NTG

Rock met kloten

Het Salon (19u30, Minnemeers,2253208)

‘Nederlandstalige rock met kloten' is meer dan ooit de gepaste
benaming. Om 19u30 beginnen De Lama’« met sex, geweld en af en

* dl 3 Jan *
NTG

Het Salon (19u30, Minnemeers,2253208)

toe een streepje muziek. Om 20u35 doen Belgian Asociality min of

Vlaamse Opera

Compagnie Preljocaj (dans) (20u,2252425)

meer dingen uit hun laatste ‘Adenosine Tri Fosfaat Preparaat", om
21 u45 speelt The Scene ten dans, en om 23u25 doet The Clement

* wo 4 Jan *
Vlaamse Opera

Compagnie Preljocaj (dans) (20u,2252425)

De Kopergietery

Speeltheater Gent- OZ, De W ijze (20u,2337000)

zorgt hoofdsponsor Studio Brussel voor ‘dikke ambiance’ met haar
d.j.’s. De deuren gaan open om 18u30. Voor reservaties: 09/221.00.35

• v r6 J a n *
De Kopergietery

Peerens Explosition haar knalprestatie van enkele weken geleden
in de Yucca nog eens over (tot middernacht). Voor en na de optredens

* do 5 jan *

Speeltheater Gent- OZ, De W ijze (20u,2337000)

Tickets kosten 600 frank aan de kassa; maar wie slim en vooral
snel is kan er via Schamper gratis in. De eerste tien lezers die zich oo

*za 7 Jan *

die bewuste 23ste decemberaan de kassa van de Brieboort aanmelden

Minard

Het Muziek Lod - De 7 Hoofdzonden (400 fr.)

De Kopergietery

Speeltheater Gent- OZ, De W ijze (20u,2337000)

met een exemplaar van Schamper 324. krijgen een gratis ticket in de

Rode Pomp

Chopin-avond (20u30 2238289)

hand oestoot.
U kan natuurlijk ook bij uw moeder thuis de avond doorbrengen...

* zo 8 Jan *
De Kopergietery

Speeltheater Gent- OZ, De W ijze (15u,2337000)

ow

