Antithesis
Net als vorig jaar tracht Schamper weer interessante thesissen

aangesproken. Zo was onder meer

in andere landen vriendschaps-

vanonder het universitair stof op te delven. Hans Cottyn studeerde

Herman De Croo ooit aanwezig

verenigingen had die eerder als

nieuwste geschiedenis aan de RUG en maakte bij prof. Herman

op één van de politieke delegaties.

mantelorganisatie fungeerden,

Balthazar en prof. Bruno De Wever een licentieverhande- ling over

Andere politici onderwie Raymond

zoals in Nederland bijvoorbeeld,

de vriendschapsvereniging België- DDR in de periode 1958-1991.

Scheyven van de PSC weigerden

maar de reden is dan ook dat die

België - DDR: Waar
zit de spionkop?

zich te laten opnemen in het ere-

verenigingen opgericht werden na

comité van de Vereniging.

de erkenning van de DDR als staat

Naast de politieke en culturele

en met andere motieven. We mo-

motieven, waren er ook economi-

gen niet u it het oog verliezen dat bij

sche motieven. De DDR poogde

de oprichting van de Vereniging

via de Vereniging voet aan wal te

België-DDR de DDR nog geen

krijgen op de Belgische markt en

staat was en dat het oorspronke-

ook het omgekeerde was waar: als

lijke motief erin bestond om de

lid van de Vereniging kon men

DDR wat positieve bekendheid te

makkelijker zijn produkten ingang

geven, zoals reeds eerder gezegd.

doen krijgen in de DDR."

Toen de Liga Für Völkerfreund-

Vriendschapsvereniging: een
dekmantel?

“‘De vereniging België-DDR, een vriendschapsvereniging’is niet
zomaar een willekeurig gekozen thesisonderwerp. Ik interesseerde
me voor Oost-Europa, meerbepaald voor de DDR omwille van het

schaft, een belangrijke koepel in
de DDR die alle vriendschapsverenigingen onder zijn hoede
nam, ook de Belgische vereniging
dwong om alle standpunten over

Duits probleem, nl. de splitsing tussen oost en west na de tweede

“Men zou kunnen vermoeden

tenemen.weigerdemen.Menwou

wereldoorlog. Ook de koude oorlog boeide me wel en op ideologisch

dat de naam 'vrie n d sch a p s-

zijn onafhankelijkheid behouden

gebied stemden bepaalde van mijn ideeën overeen met die van de

vereniging' een dekmantel was om

en geen marionet worden van de

vereniging. In feite bood de vereniging een mooi alternatief om als

hun afhankelijkheid van de DDR te

wil van anderen. Ze zijn daar ook

Belg de DDR te behandelen. ’’

verhullen, maar zo evident is het

met succes in geslaagd tot de op-

Er was eens...

niet. De bedoelingen van de Vere-

heffing van de vereniging in 1991,

niging waren tweeledig. Ook het

toen Duitsland eengemaaktwerd.”

was het resultaat van een fusie

vriendschappelijke was aanwezig,

tussen de socialistische en com-

zij het misschien niet zo uitgespro-

“De vereniging België-DDR

munistische partij. Bovendien werd

ken. Het is wel zo dat de DDR ook

ontstond in 1958 naar aanleiding

de Vereniging België-DDR ook fi-

van het internationaal theater-

nancieel gesteund door de SED,

festival dat in Antwerpen werd ge-

die om het met een boutade te

houden. Voor elk land aanwezig

zeggen in feite de DDR zelfwas. In

op het festival was er ook een

1963 besloot het comité haar naam

cultureel comité. Dit was echter

te wijzigen. Zo ontstond de Vereni-

Kort!

Nath

kunde volgen, gegeven door Els
De Bens. * En op vrijdag 20 oktober vanaf 19 uur: voorronde van
Dictee 95, op 27 oktober finale in

niet het geval voor de DDR, aan-

ging België-DDR. Het was mis-

Voorlopig komen er geen

gezien het nog niet officieel erkend

schien vreemd om een neutrale

studentenkamers meer bij. Het

Brussel. Nieuw bij deze proef voor

was op dat ogenblik. Een groepje

naam te kiezen, maar we mogen

stadsbestuur weigert nog vergun-

taalkundigen is een dictee waarin

intellectuelen, voornamelijk socia-

niet uit het oog verliezen dat de

ningen af te leveren. Meer hier-

ook Engelse, Franse of Duitse

listen en communisten, besloten

vereniging niet enkel een politiek

over in de volgende Schamper *

passages zijn in verweven. * Op-

een cultureel comité voor de DDR

doel had: er waren naast de poli-

Op zaterdag 21 oktober om 14 uur

roep: Allerlei wetenswaardigheden

op te richten. Vanuit deze organi-

tieke ook culturele delegaties, er

vindt er in de Gentbruggestraat

over de universiteit, je studenten-

satie is dan een permanente wer-

werden kinderkampen georgani-

206-208, Sint-Amandsberg, een

organisatie en wat weet ik nog

king ontstaan. Deze werking had

seerd, vakbondsbewegingen kwa-

openbare verkoping van gevon-

allemaal: steek ze in de brieven-

een progressief karakter met als

men in contact met elkaar of er

den voorwerpen, fietsen, bromfiet-

bus van Schamper in De Brug, of

grootste doel voor ogen: de DDR

werden onderwijsbezoeken inge-

sen en moto’s plaats. * Is Kotnet

stu ur ze op: Scham per, Studenten-

in een positiever daglicht stellen,

richt. Bovendien vond het comité -

Leuven haalbaar in Gent? Lees er

huis De Brug, St-Pietersnieuw-

het antifascistische ideaal van de

waartoe o.a. Rudy van Vlaende-

alles over in de online internet-

straat45,9000 Gent, of per e-mail:

DDR ook bekend maken bij ons en

ren, Jef Turf, Leo Picard en

Schamper in de rubriek ‘lezers-

Schamper@rug.ac.be

zo de eenzijdige berichtgeving wat

Evarist de Buck behoorden- het

grieven'. Wordt vervolgd. * In het

trachten om te plooien. Het spreekt

beter een neutrale, bredere naam

kader van het Internationaal Film-

voer zich dat de vereniging ook op

te nemen om zo alle segmenten

festival Vlaanderen-Gent, kan je

pol'tiek vlak aansloot bij de DDR.

van de maatschappij te kunnen

vanaf 19 oktober in het Studiecen-

per, St.-Pietersnieuwstraat 45,

De in 1949 opgerichte Sozialis-

aanspreken. Ook leden van een

trum Open UniversiteitGent, Sint-

9000 Gent.

tische Einheitspartei Deutschland

andere politieke strekking werden

Pietersplein 5 een cursus Film-
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Stuur ons je persoonlijke ergernis voor Het Spuigat. Scham-

Voor u ligt Schamper, het officiële studentenblad van de RUG
dat u de komende maanden elke
14 dagen weg van uw cursussen
moet houden. Zorg er niet alleen
voor uit de handen van de Onverbiddelijke Blokmicrobe te blijven,
wees ook braaf dit jaar. Het tucht-

Big Mother
is watching
you

reglement voor professoren’ al
bestaat, is het vermoedelijk van
een geheel andere aard. Bepaalde
‘gedragscodes’ voor proffen hebben immers indrukwekkend weinig met ethische regels te maken.
Daarnaast kan el k vaderlijk gezind
bestuurslid van de universiteit on-

reglem ent dat een tijdje geleden

der ‘niet-elementair gedrag’ of

werd goedgekeurd (zie verder in

(geen) “eerbied voor de mense-

deze Schamper), roept immers

lijke persoon en voor de mensen-

evenveel wrevel als vragen op.

rechten in het algemeen” zowat

Intelligente vertwijfelingen gaande

alles verstaan wat in zijn fantasie

van 'Wat is er gaande onder Alma

opkomt.

Maters paraplu?’ tot ‘Moeten wij

Dit tuchtreglement roept het niet

nu ook studeren?', en besliste uit-

bepaald aanlokkelijke beeld op van

roepen als ‘Ik ga naar Leuven!’

surveillanten van een middelbare

klinken eensgezind door de gan-

school die driftig de cafés in de

gen van deze instelling.

buurt afschuimen op zoek naar

Het betuttelende karakter van

stoute kindertjes. Dat “buiten de

de maatregel kan moeilijk ontkend

universitaire gemeenschap” is er

worden. Vermeersch mag zeg-

duidelijk te veel aan.

gen wat hij'w il, als een ‘tucht__________________ ow (en Vos)

Het spuigat

Gedicht

Woensdag 27 september. Antwerpen. In de Monty speelt het Nederlandse theatergezelschap De Trust het stuk Faust van Gustav Ernst. De voorstelling is een orgie van sex

Ik voel

en geweld, een fenomenale aanklacht tegen de maatschappij die mensen ongegeneerd

hoe je de wereld, niets vermoedend
in mijn schoot te slapen legt

kapotmaakt en onverschillig wordt door de gewelddadigheid in het leven.
Eén dag later. De aula van de Gentse universiteit. “Plechtige proclamatie" voor de

de lichten en het slaaplied

afgestudeerden van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Met mama’s en papa’s die de

in je mond

proper uitgedoste gevierden hebben vergezeld om de naam van zoon of dochter te horen

gaat dimmen

aframmelen; met een receptie achteraf. De decaan spreekt, de voorzitter van de examen-

hoe je op kouse-voeten zacht

commissie spreekt, een oud-student speelt muziek tussendoor. Etienne Vermeersch

de deur achter je sluit.

spreekt als vice-rector, op zijn onnavolgbare, schijnbaar progressieve wijze die soms
afschuw, dan weer volle instemming oproept, over de verantwoordelijkheid van de

Doodgaan, denk ik

afgestudeerden en over de macro-visie die ze nu zullen moeten gaan toepassen en

hoeft niet eens een kunst te zijn

doorgeven. Ik slik. Na Vermeersch kondigt decaan W illems de receptie aan, en dan

nu je zomaar door m’n vingers glijdt

schettert de brabançonne door de luidsprekers. In één ruk staat iedereen recht en staart

en ik hier sta

plechtig richting nergens. Ik loop weg, de zaal uit en buiten. Ik voel mij misselijk. Dit is een

verwonderd om je kracht

moment om uren verdwaasd door de betonnen stad te dwalen. Vrolijk ingaand tegen alles

zoals je me hebt meegesleurd,

waar een faculteit Letteren en Wijsbegeerte zou kùnnen voor staan, sluiten honderden

hoe ik je niet kon lossen

‘jonge intellectuelen’ zich af in een zaal om zichzelf te laten bewieroken, terwijl buiten de
oorlog woedt en de hel iedereen verlamt. Ze springen recht als de professoren-gezags-

‘t liefst, wil ik een regel stilte schrijven

dragers binnenkomen en buitengaan en als het auditief symbool van nationalisme

er deze nacht langs wandelen

weerklinkt. Het volkslied was er teveel aan. Zonder Faust had ik waarschijnlijk niet gemerkt

om halfweg, op een bank

dat dit geweld is, tomeloos, mateloos moreel geweld. Een mens zou er het vliegend schijt

de dood voorbij te zitten.

van krijgen.
ow
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Erin Ate

Het gegrinnik van het neokapitalisme
Opening van het academiejaar met Van den Bossche,
Renders en de rector
Een plechtige opening van het academiejaar blijft tot nader order

een sterke sociale sector, en tegen

vooral Interessant vanwege de redelijk lachwekkende outfit waarin

een numerus clausus voor de ge-

de dames en heren hoogleraren doorde Volderstraat paraderen. Op

neeskunde, die ze “zonder meer

2 oktober jongstleden werd dit enigszins genuanceerd: mooie

verwerpelijk" en “gestoeld op voor-

muziek en interessante speeches, van Marleen Renders en Luc Van

namelijk corporatistische overwe-

den Bossche.

gingen” noemde.

Rector W illem s begon de aula

verve. Ze begon met een citaat uit

De numerus-clausus problema-

om 16u18 al meteen in slaap te

een lezing van Luc Van den

tiek vormde de link met de toe-

wiegen met een overzicht van de

Bossche die hij 25 jaar geleden op

spraak van Vlaams minister van

gebeurtenissen tijdens het voor-

dezelfde plek hield als voorzitter

Onderwijs Luc Van den Bossche,

bije academiejaar. Later zou hij dat

van het faculteitenkonvent en

die Renders’ verwijzing naar zijn

nog iets effectiever aanpakken met

waarin hij “op hartveroverende

militant verleden met een hoop

een lezing (een ‘academische

wijze pleitte (...) voor de onder-

citaten te lijf ging. Daarnaast

rede’) over de voor- en nadelen

gang van de neo-kapitalistische

noemde hij het ontkennen dat er

van een virtuele universiteit, daar-

universiteit, voor een volwaardige

een probleem zou bestaan in ver-

sommigen tot een ‘stapelstrategie’

bij het eerste kwartier hardnekkig

studentenvertegenw oordiging,

band m et het artsen aa nbo d

van twee of zelfs drie diploma’s,

de indruk vestigend dat hij voor-

voor een sociale sector die naam

“stru is v o g e lp ro b le m a tie k ” en

wat de sociale ongelijkheid doet

stander was, terwijl op het einde

waardig, en tégen het gebruike-

Renders’ numeriek argument “in-

toenemen: enkel de meer kapitaal-

van de lezing een genuanceerd

lijke kritiekloos cursusherkauwen”,

tellectueel ronduit niet ernstig" (ci-

krachtige ouders kunnen deze

tegendeel het geval bleek te zijn.

aldus Renders.

taat uit tekstversie). Hij bleef bij zijn

extra studies immers blijven finan-

Niemand maakte er zich zorgen
om...

Zij sprak enkele vermanende

standpunt “van een bekwaam-

cieren. Los van dit sociale aspect

woorden over het tuchtreglement

heidsproef, interuniversitair geor-

w e rkt

ganiseerd, voor het begin van de

problematiek' bovendien econo-

deze

‘ove rsch o lin g s-

studies" (onder bepaalde voor-

misch contraproduktief: een lan-

waarden), zei te huiveren bij de

gere initiële opleiding impliceert een

competitieve uitputtingsslag die het

gevaar van veroudering van ken-

gevolg zou zijn van het voorstel dat

nis. Vanuit een idee van ‘lifelong

vice-rector Vermeersch onlangs

learning', pleitte Van den Bossche

lanceerde, en merkte spits op dat

dan ook voorconcentratie op “mul-

precies hetzelfde probleem eigen-

tifunctionele en flexibel inzetbare

lijk optreedt in richtingen die niét

basisvaardigheden", en “een brede

direct naar een specifiek beroep

polyvalente vorming".

leiden, maar dat de zaak daar “cynisch slechts als een probleem

En het neokapitalisme, het
woedde voort.

van academische werkloosheid"
wordt ervaren.
“Mevrouw Marleen Renders"

en over het semestersysteem, dat

De democratisering van het

Oja, de academische zitting
werd afgesloten met het Belgisch

mocht als studentenvertegen-

niet alleen een sociale problema-

universitair onderwijs heeft volgens

Volkslied en de Vlaamse Leeuw.

woordigster in de Raad van Be-

tiek oproept,

maar volgens

Van den Bossche bovendien een

Jammer eigenlijk.

merkwaardig neveneffect: meer

stuur enige met dynamiet vol-

Renders ook tot een soort vak-

gestouwde volzinnen op de aan-

idiotie kan leiden. Ze pleitte voor

studenten zorgt voor een devalua-

wezigen loslaten, en deed dat met

de democratische noodzaak van

tie van diploma’s, en dit dwingt
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Colofon

God ziet u!

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

Hier gedraagt men zich
“Van de studenten diezichaan de Universiteit Gent laten inschrij-

een tuchtprocedure te voeren te-

ven wordt verlangd dat ze zich in hun gedragingen en sociale

gen personen die bv. de mogelijk-

betrekkingen, zowel binnen als buiten de universitaire gemeen-

heden van onze universiteit om op

schap, door eerbied voor de menselijke persoon en door de men-

Internet te opereren drastisch in

senrechten in het algemeen (zoals opgenomen in het Europees

het gedrang brengen door inbra-

Verdrag voor de Rechten van de Mens) laten leiden en dat zij de

ken te doen in buitenlandse bedrij-

universitaire goederen respecteren ”, zo luidt artikel 1 van het tucht-

ven of in het leger van een ander

reglement van de RUG, dat sinds 1 september ’95 van kracht is.

land.” Het reglement is dus eigenlijk eerder bedoeld als afschrik-

Door het Decreet op de Univer-

terne) tuchtzaken; studenten bv.

kingsmiddel. En natuurlijk bestaat
er ook een tuchtreglement voor

siteiten van '91 werd aan de uni-

die voortdurend lessen verstoren,

versiteiten de mogelijkheid gebo-

professoren, assistenten of mede-

professoren. (Wat had U anders

den een tuchtreglement uit te

studenten lastigvallen, komen in

gedacht ?)

vaardigen en een tuchtcommissie

aanmerking, alsook studenten die

Prof.Vermeersch: “Het tucht-

te installeren. Vroeger konden

zich in hun onderling verkeer en

reglement dat wij voor de studen-

‘stoute studenten' enkel door de

tegenover de buitenwereld niet ele-

ten hebben gemaakt is grotendeels

rector op het matje worden geroe-

mentair weten te gedragen. Be-

gebaseerd op datgene wat wij

pen of definitief worden uitgewe-

paalde zaken (zoals bv. het uitde-

reeds voorde professoren hadden

zen door de academieraad, sa-

len van racistische pamfletten) kan

gemaakt.”

mengesteld uit professoren.

je moeilijk strafrechterlijk vervol-

Over de gelijkberechtiging hoeft

Door de goedkeuring van het

gen; het is de bedoeling dat het

u zich dus geen zorgen meer te

tuchtreglement op 12 juli jl. door de

tuchtreglement hier een uitkomst

maken.

Raad van Bestuur behoort deze

biedt.

gang van zaken definitief tot het
verleden.

Houdt wel nog dat andere

De opmerking van studenten-

rechtsbeginsel voor ogen: ‘nemo

vertegenwoordigers dat het regle-

censetur ignorare legem' of 'ieder-

Voortaan weten studenten

ment al te betuttelend zou zijn,

een wordt geacht de wet te ken-

welke gedragingen strafbaarzen,

vindt prof. Vermeersch ongegrond

nen’!

welke sancties er bestaan en welke

aangezien de ingewikkelde proce-

de procedure is die gevolgd wordt

dure ervoor zorgt dat de rechten

bij een eventuele terechtwijziging.

van de student zoveel mogelijk

Bovendien is de universiteit (aldus

gevrijwaard worden. Vroeger kon

vice-rector Vermeersch) “de plaats

de rector een student bij zich roe-

bij uitstek voor het verkrijgen van

pen en een bolwassing geven; nu

•

EdK

Zoekertjes

rechtsbijstand, aangezien de stu-

moet de rector -zelfs voor een te-

denten bij laatstejaars, bij assis-

rechtwijzing- de zaak overlaten aan

tenten, bij professoren of bij gelijk

de tuchtraad, die paritair is samen-

Stuur al uw zoekertjes, vra-

wie om advies kunnen gaan".

gesteld uit studenten en professo-

gen, jobaanbiedingen en versier-

Prof.Vermeersch weerlegt daar-

ren. Wanneer een sanctie zou vol-

activiteiten naar Schamper, St.-

mee het argument van studenten-

gen, staan er nog verschillende

Pietersnieuwstraat45,9000 Gent.

vertegenwoordigers dat de univer-

beroepsmogelijkheden open voor

siteit de rechten van de verdedi-

de student.

Voor cursussen Afrikaanse en

ging niet voldoende respecteert
doordat ze niet in staat voor de
betaling van een gratis raadsman.

A fro-C u ba anse

(djembé, Burundese trommen,

dat u in een dergelijke tucht-

conga, bongo,...) kan je terecht

procedure verzeild geraakt?”

bij vzw Tambora in Gent. Er zijn

Schamper: "Waarover gaat het
eigenlijk?”

pe rcussie

Schamper: "Hoe groot is de kans

reeksen voor beginners en voor
Volgens prof. Vermeersch bij-

gevorderden 's avonds, en dag-,

zonder klein; tuchtprocedures ko-

weekend- en weekstages. Tele-

Niet over zware misdrijven (die

men uiterst, uiterst zelden voor.

foneer op werkdagen naar 09/

door de rechtbanken worden be-

“Maar persoonlijk meen ik toch dat

357.74.50.

handeld), maar eerder over (in-

de mogelijkheid moet bestaan om
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Studentenhuis De Brug
St.-Pietersnieuwstraat 45
9000 Gent
tel. en fax: 09/264.70.87
E-mail:
Schamper@rug.ac.be

Lezersbrieven zijn welkom,
liefst reeds op diskette. Naamloos
is prullenmand. Vermeld ook studierichting, jaar en contactadres. Op
grondig gemotiveerd verzoek laten
wij uw naam weg. Lezersbrieven
dienen betrekking te hebben op de
studentenproblematiek en de RUG
in het algemeen of artikels in'
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redenen niet te plaatsen.
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Unief

Oud en nieuw
Het nieuwe programma van
de lerarenopleiding
De aggregatie wordt nog steeds beheerst door de wet van 1929,
hoewel reeds vanaf de jaren ’70 diverse voorstellen tot hervorming
van deze wet zijn geformuleerd. In 1984 kwam aan de RUG een eerste
schuchtere programmahervorming tot stand met meer praktijk (een
stageweek!) en een herwerking van de theoretische vakken. De
oprichting van het Departement voor Lerarenopleiding (DLO) in
1989zorgde vooreen belangrijke structurele vernieuwing; voortaan
wordt de lerarenopleiding georganiseerd door een autonoom orgaan vergelijkbaar met de faculteiten. Omdat de decretale hervorming, hoewel sinds 1991 aangekondigd, steeds weer werd uitgesteld, besloot het Gentse DLO om zelf een programmahervorming
door te voeren. Hierbij werd wel rekening gehouden met de beleidsnota van de minister (febr. ’95) en het memorandum van de Vlaamse
Interuniversitaire Raad (VLIR; 23/3/’93). De nieuwe lerarenopleiding

Aelterman: “In één jaar en ge-

de gespreide opleiding van de

combineerd met de vakopleiding

aggregatie, voortaan moet men

wordt nu quasi on mogelijk, maar in

elk jaar betalen. Is dat uit bud-

twee jaar zou het moeten kunnen,

gettaire overwegingen?”

denk ik, gebruik makend van de 9

Aelterman: “Die wijziging is

studiepunten die men in de vakop-

vooral ingegeven door het feit dat

leiding kan integreren (als keuze-

we in de problemen kwamen wat

vakken). We beseffen dat het voor

de overdracht van punten betreft.

de

e rn stige

Deze situatie was niet langer houd-

verzwaring met zich meebrengt,

baar; het examenreglement voor-

ren met de tweede cyclus van de vakopleiding, en anderzijds een
uitdiepingsprogramma waar men vrij modules uit kan pikken die dan
zorgen voor een bijkomend getuigschrift. Dit laatste is vooral bedoeld voor de beginnende of ervaren leerkrachten. We stelden
Antonia Aelterman, coördinator van het DLO, enkele vragen overhet
nieuwe programma:

een

maar we zijn dan ook van plan

ziet ook niet zoiets als het behoud

alles zeer grondig te evalueren,

van punten. Bovendien waren die

ook naar de studiebelasting toe.

studenten niet ingeschreven op de

De studenten die de aggregatie er

rol, we hielden dat wel bij op het

vroeger zomaar bijnamen zullen

DLO, maar dat was een heel om-

nu waarschijnlijk afhaken, zodat

slachtige bezigheid. Het leidde

men sterker voor de opleiding zal

soms ook tot verwarring bij de stu-

kiezen vanuit een gerichtheid op

denten. Dit was de enige manier

hetonderwijs. Hoewel diverse com-

om het te officialiseren, door de

municatieve vaardigheden ook

studenten voortaan vanaf de eer-

nuttig kunnen zijn in andere secto-

ste licentie zich op de rol van de

ren; maar dan kan men bepaalde

aggregatie te laten inschrijven (en

opleidingsonderdelen van de

te laten betalen), zodat ze in het

aggregatie volgen."

normale systeem zitten."

gaat ditjaar van start en bestaat enerzijds uit een basisprogramma
(van 10 vakken, goed voor 34 studiepunten), dat men kan combine-

studenten

Schamper: “Maar er is niet

Schamper: “De faculteiten

speciaal rekening met hen ge-

worden nu verplichtom 9 studie-

houden bij de samenstelling van

punten van de aggregatie in hun

het nieuwe programma?”

programma op te nemen. Ver-

Aelterman: “Toch wel! We zijn

liep dat van een leien dakje?"

ons bewust van het feit dat vor-

Aelterman: “De meeste facul-

ming niet meer uitsluitend een zaak

teiten hadden in hun huidig

is van het onderwijs. De praktijk-

opleidingsprogramma ruimte voor

oefeningen zijn echter hoofdzake-

deze 9 studiepunten, maar andere

lijk geconcentreerd op scholen,

fa cu lte ite n

hebben

hun

Schamper: “Wat waren de

punt dat het secundair onderwijs

hoewel men in een aantal richtin-

programma’s speciaal moeten

b elan g rijkste punten in de

op dit moment sterk veranderd is.

gen alternatieven uitprobeert; bij-

aanpassen. Faculteiten staan niet

hervormingsplannen ?’’

E ig en lijk

voo rbe eld

K unst-

graag uren af, toch bleek uit de
gesprekken met de decanen dat

zou

je

als

derde

in

de

Aelterman: “Er zijn in feite twee

verbreding dan ook de gerichtheid

wetenschappen en de Archeolo-

aspecten waar we bijzondere aan-

op het schoolniveau en het

gie gaat men vaak stages doen in

zij begrip hebben voor het feit dat

dacht aan hebben besteed: ten

onderwijsbeleidsniveau kunnen

musea. In het verleden is er ook

deze (aggregatie-) vakken een

eerste de versteviging van de prak-

vernoemen. De leerkracht moet

samenwerking geweest met het

verrijking kunnen zijn van het ei-

tijk, w aarbij we de p ra ktijk-

tenslotte in een team werken, met

VEV (Vlaams Economisch Ver-

gen programma. De samenwer-

momenten hebben opgetrokken,

collega's kunnen samenwerken,

bond), waardoor studenten uit de

king tussen het DLO en de facultei-

zowel in scholen (les geven) als

en ook kunnen inspelen op het

Toegepaste Wetenschappen een

ten verloopt eige nlijk via de

binnen

de u n ive rsite it (le s-

onderwijsbeleid en de curriculum-

stage konden doen in een bedrijf.

vakdidactici. Voor de praktijk vra-

voorbereidingen, reflectie); ten

ontwikkeling. Daar is vroeger in de

Er zijn perspectieven om dat in de

gen we dan aan de faculteiten om

tweede de uitwerking van pedago-

opleiding nooit aandacht aan ge-

toekomst verder uit te bouwen;

de lessen te schorsen. Op dit mo-

gische problematieken, die in het

geven."

ook in het uitdiepingsprogramma,

ment hebben we echter nog geen

verleden wat verwaarloosd werden door de sterke didactische

S ch am p er:

“De

s tu d ie -

gerichtheid. Men moet uiteraard

belasting is nu zowat verdub-

didactische werkvormen aanleren

beld. Is het nog haalbaar om de

om les te kunnen geven, maar ook

aggregatie te combineren met

de omgang met leerlingen is van

de vakopleiding?"

belang. En het is precies op dat

met bijvoorbeeld een module

inspraak in de constructie van de

‘volwassenvorming’ of 'bedrijfsop-

curricula, om de vakinhoudelijke

leiding'.”

vorming af te stemmen op het onderwijs, maar het is wel iets dat we

Scham per: “Tot nog toe

in de toekomst hopen te kunnen

diende men slechts één keer

uitwerken. Het valt voor dat we

inschrijvingsgeld te betalen voor

bepaalde hiaten in de vakoplei-
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verdieping. Nu kunnen we enkel
voor de studenten een referentie-

ding constateren; dat zijn vaak

kader schetsen, maar we hebben

eenvoudige vaardigheden (bv. taal-

onvoldoende tijd om daar met hen

vaardigheid), die echter fundamen-

uitgebreid en degelijk over te re-

teel zijn in een bepaald vakgebied,

flecteren, vanuit hun praktijk."

maar soms wel over het hoofd
worden gezien door het al te we-

Schamper: “En hoe zit het

tenschappelijke karakter van de

met de studenten die nog het

opleiding."

oude systeem volgen?”
Aelterman: "Daar verandert er

Schamper: “Erbestaan plan-

niets; het oude programma blijft

nen (bij de VLIR) om tot een

(voor hen) nog 2 jaar in voege.

aggregatieprogramma van 60

Ook zij kunnen natuurlijk9 studie-

studiepunten te komen, dus een

punten in de vakopleiding inte-

extra jaar? Welke tekorten zijn

greren. Er zijn enkele overlap-

er nog in het programma?"

pingen tussen beide systemen:

Aelterman: “Binnen het huidige

de ‘algemene didactiek' is de-

tijdsbestek moet dat allemaal in

zelfde, bij ‘onderwijs en maat-

spoedtempo verlopen, het is bijna

schappij' zijn enkel de historische

een EHBO-cursus. De uitdieping

aspecten gemeenschappelijk, bij

ontbreekt nog op dit moment, zo-

de ‘psychologie en sociologie van

wel theoretisch als naar de praktijk

de jeugd' is dat het deel psycholo-

toe. Vooral voor de praktijk hebben

gie, en wat de vakdidactiek be-

we niet de kans de studenten daar

treft: de theorie is gemeenschap-

werkelijk in onder te dompelen.

pelijk, maar de praktijk zal minder

We zouden dan met blokken kun-

uitgebreid zijn voor de studenten

nen werken, in een sandwich-

uit het oude systeem."

Musschoot nieuwe decaan
Letteren en Wijsbegeerte
De ambtstermijn van de deca-

de werkdruk te hoog en de ruimte

nen van alle faculteiten lopen dit

voor wetenschappelijk werk te ge-

academiejaar gewoon door, be-

ring. Binnenkort vertrekt Willems

halve in de faculteit Letteren en

dan ook op ‘sabbatical leave'; zij

Wijsbegeerte. Prof. D om inique

wordt gedurende een bepaalde

W illems gaf er na haar derde jaar

periode vrijgesteld van het lesge-

als decaan de brui aan en als haar

ven om meer tijd aan onderzoek te

op volgster werd Prof. Anne-Marie

kunnen spenderen (en wordt daar-

M usschoot van de vakgroep Ne-

voorvergoed). In deze periode van

derlandse literatuur verkozen.

afwezigheid worden haar lessen

Willems zou er bij het begin van

binnen de faculteit overgenomen

haar tweede ambtstermijn als de-

door gastprofessoren en eigen

caan de voorkeur aan hebben ge-

mensen van de faculteit.

geven slechts één jaartje meer
ow

verder te doen. Naar verluidt was

model: een blok praktijk afwisselend met een blok theoretische

Malik

Leo Apostel overleden

Gentse Studentenradio 105.7 FM

Startdatum

16 oktober, 19u00
en dan elke maandag tot donderdag
van 19u00 tot 24u00
Medewerkers zijn welkom in de studio's:
Korte Meer 5,9000 Gent

Leo Apostel is gestorven.Voor Vlaanderen het verlies van zijn
‘grootste filosoof’, voor velen onderons het verlies van een professor (emeritus) wiens werk we nog onvoldoende kenden.
Apostel inspireerde de filosofie

zin loo she idse rvarin g tot zin-

van de ‘wereldbeelden', door zijn

beleving. De zin van het leven is

poging de versplintering van de

iets anders dan het doel ervan." En

wetenschap in steeds meer vak-

vorig jaar, in een interview met

gebieden te overstijgen.

op een bepaald moment overeen

sen Christendom en vrijzinnig hu-

bepaald probleem een definitieve

manisme te overbruggen.

URGent

105.7 FM

Schamper: "Een mens die beweert

Ook probeerde hij de kloof tus-

In zijn boek 'Gebroken Orde’
schreef hij: “Indien ik slechts

uitspraak te mogen en te moeten
doen: dat is voor mij het allerergste."

zinloosheid aantref, dan nog zal ik
pogen woestijnen tot vruchtbaar
land te maken, chaos tot orde,
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Edk

50 jaar werken aan één blauwe planeet.
(Enkel de faculteiten Letteren en

De VN. vieren hun gouden jubileum.

Wijsbegeerte en Toegepaste Economische Wetenschappen werkten niet mee).

Nadat, door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, de
Volkenbond niet in staat was gebleken de internationale vrede en
veiligheid te vrijwaren werd op 26 juni 1945 een nieuwe wereldorganisatie opgericht: de Verenigde Naties.
Is er in feite een reden tot vie-

dere conflictgebieden wordt met

ren? De Verenigde Naties komen

de dag duidelijker. Bovendien

Een programma van alle activiV.N. naar een wereldregering of

teiten werd bekend gemaakt op

zullen zij ten onder gaan aan

internet en via affiches en folders

besluiteloosheid en interne twis-

in de resto’s. In de namiddag wer-

ten?

den alle lessen geschorst zodat
niemand de hartverscheurende

De Universitaire V.N.dagen.

cursussen diende te maken. Het

keuze tussen de V.N.-dag en zijn

meeren meeronder vuur te liggen.

kampt de organisatie met finan-

Het einde van de Koude oorlog

ciële moeilijkheden doordat som-

Op vraag van het Ministerie

een uurtje wereldmuziek (verzorgd

heeft, tegen de verwachtingen in,

mige lidstaten onvoldoende mid-

van Buitenlandse Zaken organise-

door de mensen van het Sfinx-

niet gezorgd voor een nieuwe dy-

delen beschikbaar stellen en de

ren de Belgische universiteiten van

festival!) en een interfacultair de-

namiek. Hun machteloosheid in

V.N. weinig selectief zijn in hun

9 tot 14 oktober Universitaire V.N.-

bat.

ex-Yougoslavie, Rwanda en an-

optreden.

dagen rond het thema '50 jaar

Op zaterdag 21 oktober wor-

werken aan één blauwe planeet'.

den de universitaire V.N.-dagen

gespecialiseerde organisaties zo-

Op 12 oktober was het de beurt

besloten met een debat in het

als de Wereldbank, de Unesco en

aan de RUG. Om de V.N. in hun

Egmontpaleis tussen een honderd-

de V oedsel- en

Landbouw -

verschillende aspecten beter be-

tal studenten -waarvan 5 a 10 van

organisatie van levensbelang voor

kend te maken bij de studenten

de RUG- en Erik Derycke en

tal van ontwikkelingslanden en

richtten vrijwel alle faculteiten work-

Jacques Delors (o.v.).

miljoenen gezinnen. Evolueren de

shops, lezingen en debatten in.

Anderzijds zijn de V.N. en hun

Vervolg van vorige pagina
raad; hoe zit het nu ? Krijgen wij nu
echt voor vijf frank al die groenten? Kan dat kraantje niet beter

programma werd afgesloten met

DDT

lopen?" Dat is dan een soort
ombudsdienst; en die bestaat nu
niet.”
Schamper: “Tenslotte; hoe
zit het met de subsidies voor

Proffen met pensioen vanaf dit
academiejaar:

Vraag het Lief.

Erik Claeys

1996?’’
De Vusser: “Het voorstel van
de begroting is dat we stijgen. Dat
is goedgekeurd op de sociale raad;
nu moet het nog naar hogerhand.
naar de Raad van Bestuur. Maar
normaal is het zo dat de studentenwerking volgend jaar van 2 miljoen 520 naar 2 miljoen 700 zou
gaan."

Michel Debackere
B innenkort start de GVR

al zal men uiteraard eerst trachten

Marcel Debruyckere

(G entse Vertegenwoordigers-

de zaken facultair te bekijken. Met

Willy Eechaute

Raad) met een soort ombudsdienst

deze ombudsdienst wil de GVR

Valère Ferdinande

voor de studenten. Lief Van

ook een (dringend noodzakelijke)

Henri Fredericq

S p rin g e l, studentenvertegen-

drempelverlagende doorgang bie-

Paul Gigase

woordigster in de Raad van Be-

den naar bevoegde personen die

Jaap Kruithof

stuur, werd aangeduid als 'publieke

desgewenst bepaalde problemen

Eric Lacroix

vrouw’, die zich elke woensdag

kunnen behandelen.

Guido Matton

van 12 tot 14 uur ter beschikking

Schamper: “Hoera! Bedankt
voor dit gesprek.”
I

Opmerking: Intussen werd er
wél al een ombudsdienst voor de
studenten op het getouw gezet.
(Zie hiernaast)

stelt in het benedenlokaal van

Hendrik Van Daele

uw liefdesproblemen thuis te la-

August Van den Brande

ten. Zij antwoordt enkel op vragen

Aline Vandevelde

overalgemeneonderwijsmateries:

Cléry Vanhelleputte

vragen die "te idioot zijn om aan de

Adriaan Verhuist

ombudsman te stellen, maar waar
aldus Van Springel. De bedoeling

dit interview vind je op de Schamp e r-in te rn e tp a g in a ’s:

h ttp ://

www.admin.rug.ac.be/Schamper
ow

Joseph Van Acker

studentenhuis De Brug. Gelieve

toch iedere student mee rondloopt”,

Een uitgebreidere versie van

Marcel Storme
ow

is in de eerste plaats om info te
verschaffen, maar problemen waar
veel studenten over klagen, kunnen eventueel doorstromen naar
de GVR en de Raad van Bestuur,
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Michel Willems
Adverteren in Schamper?
Vraag onze tarieven. Neem
contact op met Nathalie Depoorter. Redactieadres: St. Pietersnieuwstraat 45, Gent. Tel.: 09/
264.70.87.

Interview
Christophe De Vusser over zijn principes als studentenbeheerder:

“Altijd andere m ensen laten w erken.”
Als burgerlijk ingenieur bouwkunde studeert hij dit jaar Meertalige Bedrijfscommunicatie, een aanvullende opleiding binnen de
faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Als ‘Coördinator van de Dienst
Studentenactiviteiten’ zit hij helemaal bovenaan, op de tweede
verdieping van studentenhuis De Brug; zijn deur staat (letterlijk)
altijd open. Het is rustig in De Brug als ik rond 10u00 het bureau van
studentenbeheerder Christophe De Vusser binnenstap. Als het van
hem afhangt, behoort die rus t binnen afzienbare tijd tot het verleden.
Hij heeft ‘plannen’ met De Brug. Een babbel.

Schamper: “Wat is precies
jo u w

taak

als

s tu d e n te n -

beheerder?"
De Vusser: “In eerste instantie
is er natuurlijk het beheer van die 5
miljoen -of hoeveel is het juist- die
we van de universiteit krijgen voor
de Dienst Studentenactiviteiten:
zorgen dat de subsidies correct
terechtkomen. Dat is de belangrijkste job en die moet goed uitgevoerd worden. Daarnaast zit ik
natuurlijk, juist omdat ik coördinator ben van een dienst binnen de
sociale sector, in een aantal commissies van de Sociale Raad,
marketingcommissie, werkgroep
sociale voorzieningen, enzovoort.
Dat is echt de plicht van de
studentenbeheerder. En een beetje
aanwezigheidspolitiekzekerook...
Maar voor de rest vind ik dat je het
tamelijk kan invullen zoals je wil,
zolang je niet de leiding gaat nemen over grote projecten, zoals
dat in het verleden nog gebeurd is.
Je moet ‘ondersteunen’, of ideeën
aanbrengen, en je moet altijd andere mensen laten werken. Je mag
nooit zeggen, bijvoorbeeld: we
gaan nu eens iets groots opstarten,
iets als 'Winternacht', en dan zelf
de coördinatie doen; dat mag in
principe niet, tenzij ze je het mandaat geven.”

Schamper: “Vind je dat het
betalingssysteem goed werkt?
Via bestelbonnen en uitgestelde
betaling en zo..."
De Vusser: "Als het van mij
afhangt... -maar ja, wie ben ik natuurlijk hè- ik zou het graag iets
anders zien. Ik ben ook aan het
luisteren of er eventueel zaken
kunnen vereenvoudigd worden.
Maar zoals het nu gebeurt, is het
natuurlijk de meest strikte manier,

Schamper: “Je hebt plannen

studenten? Is het de bedoeling

met De Brug ? De Brug is al Jaren

om op die manier het hele sys-

een soort hol waarin steeds de-

teem democratischer en vlotter

zelfde mensen rondlopen; en jij

te doen verlopen ?”

wil daarin verandering brengen?”

De Vusser: “Als de studentenvertegenwoordigers hier ook zou-

De Vusser: “Je hebt misschien

den zitten bijvoorbeeld, met

de artikels in Gent Universiteit ge-

permanentie, en als de mensen

lezen:

s tu d e n te n -

dat ook weten , dan zal je zien dat

beheerder wil meer volk in De

ze naar hier zullen komen, hoewel

Brug”... Ja, dat is wel zo. Je kan op

dat laatste af te wachten valt. Op

twee manieren werken. Bijvoor-

facultair niveau lukt dat. Maar de

beeld zoals met Silhouet: we vra-

vraag is: hoe kan je wat op facultair

gen enkel aan mensen of ze willen

niveau lukt, ook overkoepelend

“ Nieuwe

meehelpen. Van die groep hoop je

laten werken? Daar heb ik mijn

dan maar dat het een gemotiveerde

twijfels over. Maar het is het probe-

groep is. Maar ik denk dat dit sys-

ren waard, want als mensen nu

teem de kans heeft dat het verdort,

iemand van de Raad van Bestuur

als je met een persoon zit die geen

nodig hebben of iemand van de

mensen meer vraagt, of die niet

Sociale Raad, dan denk ik dat de

genoeg mensen kent, of daargeen

drempel hoog is om aan iemands

tijd wil insteken. Het is nodig, je

kot te gaan bellen om een kleine

moet mensen vragen, dat hoort er

vraag te stellen. Ik zou het ook niet

met de beste controle. Maar waar
ik vandaan kom, van faculteitskringen, daar voel je dat je veel
minder aan handen en voeten gebonden bent.”
Schamper: “Hoezo?”
De Vusser: “Wel, hier moet je
werken volgens strikte regels.
Soms duurt het een tijdje voor iets
kan uitgevoerd worden, omdat je
aan al die regels gebonden bent. Ik
vind de structuur niet echt dynamisch . Persoonlijk vind ik het een
beetje zinloos om voor 40 frank,
voor twintig kopies, die hele administratieve rompslomp te doen. De

zeker bij, maar anderzijds moetje

appreciëren als ze constant aan

ook zorgen dat ze zelf komen. Ik

mijn kot hangen om kleine vragen

ben een hopeloze naïeveling; maar

te stellen. En daarom zou het mis-

dat zou ik graag zien veranderen."

vraag is natuurlijk: in hoeverre heeft
de unief er dan nog controle over;
dat moet natuurlijk bekeken worden. Ik denk dat een deel van het
werk na een doorlichting wel zou
kunnen wegvallen.”

schien interessant zijn om weer
die permanentjes in te voeren. In

Schamper: “Kunnen we er

Brussel is het bijvoorbeeld zo. Daar

ook een bedoeling achter zien

hebben

om ‘mensen dichter bij elkaar te

vertegenwoordigers een bureau.

de

stu d e n te n -

brengen’, in het besef dat de

In die zin denk ik dat daar de drem-

studenten vertegen wo ordigers

pel dan kleiner is. “Ja maar mijn-

compleet onbekend zijn bij de

heer de voorzitter van de sociale
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Ontwaakt de Afrikanistiek uit haar coma?
Zoveelste programmawijziging en proffenstoelendans
De problemen binnen de Afrikanistiek dateren niet van gisteren

gelijk complexe materie geen

Verder twijfelen een aantal stu-

maar slepen aljaren aan. De situatie werd helemaal uitzichtloos door

voltijdse specialist kon aangewor-

denten aan de geschiktheid van

het emeritaat van de professoren J. Jacobs (filologie) en H. Burssens

ven worden. P rofessor Van-

een aantal vakken die in het pro-

(geschiedenis) in het academiejaar ’92-’93.

groenweg he was reeds 3 jaar gast-

gramma voorkomen. Zo wordt in

De twee gepensioneerde pro-

graduaat werd uiteindelijk door het

docent Afrikaanse geschiedenis na

tweede kandidatuur en eerste li-

het em e ritaa t van pro fe sso r

centie Afrikanistiek het vak Ara-

fessoren werden niet vervangen

Bestuurscollege afgeschoten om-

Burssens. Uiteindelijk werd Prof.

bisch gedoceerd, dit terwijl er een

en pas op het laatste moment wer-

wille van de reeds vermelde for-

François aangesteld. Dat Prof.

aparte richting Arabistiek bestaat.

den twee gastdocenten aange-

mele redenen en het hevige

François geen enkele ervaring had

Zij werpen op dat in de Germaanse

steld: Prof. K ab uta en Prof.

studentenprotest tegen de voor-

metAfrikaanse geschiedenis bleek

ook geen Frans gegeven wordt

Vangroenweghe. Hierdoor kon-

opgestelde maatregelen.

geen bezwaar.

omdat dit thuishoort in de Romaanse. En wat de vergelijkende

den de inschrijvingen '93-’94 voor

Het voo rtb estaa n van de

Gelukkig zijn er ook enkele licht-

de richting Afrikanistiek pas 14

Afrikanistiek lijkt nu wel verzekerd

puntjes in de Afrikaanse duister-

studie tussen het Algemeen Ne-

dagen voor de aanvang van het

maar daarmee is haar lijdensweg

nis. Er werden twee gastdocenten

derlands en de dialecten, Zuid-

academiejaar van start gaan. Des-

nog niet beëindigd. Men kampt

uit Leiden aangetrokken: Prof.

nederlands vs. Noordnederlands

ondanks schreven zich 32 studen-

namelijk met een ontstellend ge-

Schadeberg en Prof. Dimmen-

in de Afrikanistiek komt te doen, is

ten in voor de eerste kandidatuur:

brek aan gekwalificeerd personeel

daal. HierdoorwordtdeAfrikaanse

eveneens voor velen een raadsel.

een stijging van 23% in vergelij-

en een ontoereikend programma.

linguïstiekzowel numeriek als kwa-

Concluderend kan men stellen

king met het vorige jaar (26 stu-

Sinds het verdwijnen van de pro-

litatief aanzienlijk versterkt. Boven-

dat de Afrikanistiek nog steeds te

denten). Aan interesse voor de

fessoren Jacobs en Burssens

dien wordt nog dit jaar een assis-

kampen heeft met een gebrek aan

Afrikanistiek is blijkbaar geen ge-

heeft de richting geen enkele vast-

tent aangeworven ter ondersteu-

personeel en een ontoereikend

brek: dit jaar ('95-'96) zijn er zelfs

benoemde docent gehad. Dit had

ning van o. a. Prof. Kabuta, wat na

programma waarin dan nog vak-

ca. 60 nieuw ingeschreven eerste

tot gevolg dat de Afrikanistiek niet

de slechte ervaringen met assis-

ken voorkomen die niet op hun

kanners.

vertegenwoordigd werd in diverse

tent Nico Burssens zeker wel-

plaats lijken. Kwade tongen bewe-

universitaire raden (cfr. de spe-

kom zal zijn.

Hoewel de RUG de enige

ren dat dit een doelbewuste strategie is van de Faculteit Letteren en

Belgische universiteit is die een

ciaal opgerichte beleidscommissie

Toch blijft er bij de studenten

vierjarencyclus Afrikanistiek aan-

in '94). Alle vakken, specifiek voor

een zeker ongenoegen leven. Bij

Wijsbegeerte om op termijn de

biedt, er hoe dan ook voldoende

de richting, werden gegeven door

de laatste programmawijziging (het

Afrikanistiek een stille dood te la-

studenten zijn om de richting in

gastdocenten en een assistent.

programma werd in de laatste 5

ten sterven. Laat ons hopen dat dit

stand te houden en men boven-

Toen er voor het academiejaar '95-

jaar 4 maal veranderd) werden

slechts hersenspinsels zijn van

dien een bestaande richting niet

'96 ruimte vrijkwam vooreen vaca-

vakken toegevoegd die reeds in

verdorven geesten.

zomaar mag opdoeken, werd op 3

ture Afrikaanse geschiedenis die

het programma van het post-

De Afrikanistiek lijkt dus nog

maart '94 door de Faculteitsraad

voor 50% verbonden was aan de

graduaatOntwikkelingssamenwer-

niet uit haar coma opgestaan. Men

beslist de richting Afrikanistiek gra-

Afrikanistiek en voor 50% aan de

king voorkomen. Dit lijkt geen ide-

heeft eerder haar lakens ververst

dueel op te doeken en te vervan-

Geschiedenis diende professor

ale situatie voor studenten die later

en een nieuwe infuus aangebracht.

gen door een postgraduaat. Deze

Vangroenweghe formeel klacht in

dit postgraduaat willen volgen.

beslissing steunde op een advies

bij het bestuurscollege en de rec-

van de speciaal opgerichte beleids-

tor. Hij vond het onaanvaardbaar

Abonnement

DDT

Studentenverenigingen!

commissie die de opdracht had

dat de vacature uitgeschreven

Een abonnement op Scham-

een hervom ingsplan voor de

werd voor een professor eigen-

per kost 300 frank (250 frank voor

Afrikanistiek uit te werken. En nu

tijdse geschiedenis die bereid zou

studenten) en krijg je door dit be-

Laat ons uw activiteiten weten!

wordt het echt Kafkaiaans: in deze

zijn zich in te werken in de Afri-

drag samen met je adres op te

Ze komen in de agenda als u ze

beleidscommissie zetelde niemand

kaanse geschiedenis. Hij vond het

sturen naar Scham per, St.-

opstuurt naar Schamper, St.-

van de Afrikanistiek! Het post-

onvoorstelbaar dat voor een der-

Pietersnieuwstraat45,9000 Gent.

Pietersnieuwstraat45,9000 Gent,

Pagina 10

Handen uit de mouwen
Dienst Gebouwen, Beheer en Onderhoud
(GBO) zorgt
voorfietsherste

om in de toekomst -in samenwerking met de Stad Gent- ook de
registratie van fietsen te verzorgen: we zouden dan een nummer
in het kader van de fietsen graveren; de eigenaar krijgt dan een
bewijs waarmee hij in geval van
diefstal naar de politie kan stappen.”

FletsrIJdende studenten kunnen sinds dinsdag 3 oktober met

wanneer wij toch de nodige infra-

hun defecte vehikel terecht ergens tussen Blandljn en Hiko (Sint-

structuur en het vereiste gereed-

Hubertusstraat). Daar werd warempel een fietsherstelplaats inge-

schap hebben, we dat evengoed

richt!

ook aan de andere studenten kun-

Schamper: “Stel, mijn hoog-

wat geïnteresseerden, en de reac-

bejaarde fiets is defect; zowat

ties waren heel positief. Er werden

alles rammelt, lichten niet in

ondertussen tienduizend folders

orde, spaken gekromd,.... Hoe-

gedrukt maar die moeten nog ver-

veel gaat een face-lift kosten?"

spreid worden. We willen tevens

Eric Vermeirsch (GBO-ambte-

via affiches de studenten naar de

naar en overtuigd fietser): "Wel,

fietsherstelplaats loodsen. Ook het

niets eigenlijk, aangezien de stu-

personeel van de universiteit is

dent zelf aan zijn fiets moet wer-

hier welkom."

De fietsherstelplaats is elke
dinsdag en donderdag open, telkens van 12 tot 14 u.

nen aanbieden. We denken er aan

Vos

ken! Wij stellen hem enkel het gereedschap en de infrastructuur ter

Schamper: “Kunnen gewone

beschikking. Ik ben daar aanwezig

stervelingen, die in de verste

om er op toe te zien dat er geen

verte niets met de universiteit te

materiaal gestolen wordt en om

maken hebben, ook van uw dien-

eventueel wat informatie te ver-

sten gebruik maken?”

strekken en een handje toe te ste-

Vermeirsch: “Daaroveris in feite

ken. Wij verzamelen de oude, af-

nog niets beslist. Ik ben daar per-

geschreven fietsen die we hier rond

soonlijk zeker wel voor te vinden.

Blandijn vinden; fietsen zonder

Maar we zitten terzake nog met

zadel en dergelijke, die anders toch

heel wat vragen, zoals: hoe gaat

in een container verdwijnen; deze

de private sector daar op reage-

leveren de onderdelen."

ren? Wij mogen hen immers geen
concurrentie aandoen.”

Schamper: “Denkt u eraan
om bv. met de politie samen te
werken? Zij zit immers met een

Schamper: “Hoe is men bij

Leer talen!

Talencentrum organiseert
nieuwe cursussen

het idee gekomen?"

Nederlands is een mooie taal

schrijven

van

een

artikel,

overaanbod aan gestolen, ge-

Vermeirsch: “Wij als staats-

maar het is handig wanneer je ook

vonden en verdronken fietsen. "

bedienden worden in de pers

een andere woordenschat onder

Prijs is 2500 Bef., de cursus loopt

Vermeirsch: “Wel, er is een

steeds afgeschilderd als een stel-

de knie hebt. Een cursus aan het

van midden oktober 1995 tot maart
1996.

sollicitatievaardigheden enzovoort.

begin van samenwerking met de

letje leeggangers, wij zouden geen

Talencentrum van de universiteit

Stad Gent, in die zin dat wij het

initiatieven nemen,we zouden daar

kan daarbij hulp bieden. Naast de

De cursus Frans voor studen-

Gentse Fietsplan steunen. Bij de

te laks of te dom voor zijn. Wel, het

traditionele cursussen, zijn er dit

ten Rechten staat open voor alle

opening waren mensen van deze

initiatief voor deze fietsherstel-

jaar twee nieuwe ‘attracties1: We-

studenten van de eerste licentie

dienst ook aanwezig en ik onder-

plaats is door deze dienst geno-

tenschappelijk Engels voor studen-

Rechten en gaat dieper in op alge-

houd goede contacten met Erwin

men. Het is zo dat de studenten

ten en Frans voor studenten Rech-

mene problemen en op het juri-

Strubbe, de fietsambtenaar van

van het ESN -alias Erasmus- fiet-

ten.

disch Frans in het bijzonder. Prijs

de Stad Gent.”

sen verhuurden aan buitenlandse

De eerste cursus is bedoeld

is 1000 Bef.; ook deze cursus loopt

studenten. Zij hebben vorig jaar

voor studenten (vanaf 2de kandi-

van midden oktober tot midden

Schamper: “Gaat u reclame
%
maken voor uw dienst, of denkt

onze hulp ingeroepen; zij konden

datuur) van de faculteiten Weten-

februari 1996. Meer info in het

de fietsen immers nergens op-

schappen, Toegepaste Weten-

Talencentrum, Sint-Pietersnieuw-

u dat dat niet nodig zal zijn ?”

slaan. Toen hebben wij hen een

schappen en Landbouwkundige en

straat 136.

plaats en wat gereedschap ter

Toegepaste Biologische Weten-

Vermeirsch: “We hebben nog
niet erg veel publiciteit gemaakt,

beschikking gesteld. We hebben

schappen. Bedoeling is het aanle-

maar bij de opening waren er heel

dan de bedenking gemaakt dat

ren van vaardigheden zoals het
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GUSBar wil van oubollig imago af
bezoeker tot reflectie aan te zetten.

De cafetaria van het Gentse Universitaire Sportbestuur (GUSB)

avonds. Het eten wordt ter plaatse

vormt de eerste universitaire horecazaak die in concessie werd

bereid, en de grondstoffen moeten

“Wordt de topsporter bedreigd in

gegeven. Twee net afgestudeerde jongens fungeren er sinds eind

de uitbaters zelf kopen. Ook

zijn mens-zijn? Zeer zeker.“ Wie

september als proefkonijn. Wie oplet, merkt dat de ruimte gezelliger,

moeten ze zelf instaan voor de

niet thuis is in de wereld van de

en de biljart verdwenen is.

keuken, de borden en het bestek.

topsport zal zich meermaals in het

De GUSBar is dagelijks (ook in het

haar krabben. Ondanks een bijna

weekend) open tot 23.30 uur.

fotografische weergave slaagden

De universiteit spaart door het

voorwaarde voor dit hele priva-

verhuren van de cafetaria van het

tiseringsverhaal: snacks moeten

GUSB personeels- en uitbatings-

verkocht tegen dezelfde prijs als in

In de cafetaria zullen gedurende

kosten uit. Als private organisatie

de studentenrestaurants. In de

het academ iejaar allerhande

De zinloze/onzinnige ondertiteling

verzekert de GUSBar immers een

praktijk: dagelijks belegde broodjes

culturele activiteiten plaatsvinden.

van de tekeningen speelde ons

deel van de sociale voorzieningen

tegen 25 Bef., en de keuze uit drie

De verzameling cartoons gebun-

waarschijnlijk niet in het voordeel.

van de universiteit. Dit was ook de

dagschotels tegen 120 Bef., ook ‘s

deld in de huidige tentoonstelling

we er niet in de helft van de
afgebeelde sportlui te herkennen.

TDP

‘Putten in het podium’ nodigen
volgens ondertitelaar Ben Herre-

Slakhap
'Snelresto' in Overpoort
Na ‘telehap’ is er een nieuwe

van het soepkommetje, niet be-

maaltijdservice aan de universiteit.

paald flitsend en vlot verloopt. Of

Het geval heet 'snelresto' en valt te

misschien ligt het aan het feit dat

beleven in resto Overpoort. Het

er maar twee personeelsleden

principe luidt dat de studenten op

zijn die eten op de borden moeten

een snelle manier een goedkope

scheppen én de kassa moeten

standaardmaaltijd kunnen bestel-

bedienen.

len. Het menu bestaat uit soep,

Ander probleem: in het menu

een gewone m aaltijd en een

van zonet ontbrak... het drinken.

dessert voor 100 Bef. 'Gewone

Inderdaad, eigenaardig genoeg

maaltijd’ is zoals gewoonlijk een

is er geen frisdrank, en zelfs geen

relatief begrip: groenten waren er

water te verkrijgen op de normale

maandag 2 oktober op mijn bord

manier. Enkel uit de plaatselijke

niet te bespeuren; maar zulke

drankautomaat valt enig vocht te

raadselachtigheden zagen we in

persen, al zijn twee van de vijf

andere resto’s al eerder opduiken.
Problemen: ook de accuraat-

mans uit tot zin voor relativering.
De 35 tekeningen van Karl Meersman behandelen diverse aspecten
van topsport. Het Sportmuseum
Vlaanderen selecteerde ze uit haar
patrimonium, met de ambitie de

keuzemogelijkheden in een oogwenk uitgeput.

heid van de term ‘snelresto' blijkt

De snelresto lijkt op zich geen

vooral van de fantasie van de

slecht principe. Als men erin slaagt

gebruiker af te hangen. Echt snel

de praktijk nog (uitvoerig) te

gaat het niet: misschien ligt dit aan

verbeteren, kan het een snelle en

het feit dat je zelf de soep moet

goedkope manier zijn om het mid-

inscheppen, wat voor mensen

dageten tegebruiken. Maar neem

beladen met rugzak, jas over de

wel je eigen drinken mee...

schouderen plateau in de handen,
en meteen gigantische pollepelen
enige onhandigheid in het hanteren

Pagina 12

‘Putten in het podium’ , nog
tot zondag 15 oktober in de
GUSBar, Watersportiaan3,9000
Gent. Later op het ja ar doet de
tentoonstelling de VUB, de KUL
en de UA-UFSIA aan.

@ rug.ac.be

Een brug over de snelweg.

Internet-nieuws

Er is voor elk wat wils. Zitje met

beknopte geschiedenis geven van

grote levensbeschouwelijke vra-

de studentenactiviteiten aan de

gen? Zoek dan het Jong Aca-

RUG, het gesproken welkoms-

Steeds meer studenten zijn verwoede internetsurfers. Daar kan

demisch Consult Gent (JACG) op

woord, de vele fo to ’s en de

niemand nog omheen, zeker niet als je die studenten wil bereiken.

en vraag het aan Terry (“askTerry").

geslaagde cartoons. De verant-

Studentenhuis De Brug zit sinds het begin van dit academiejaar op

Heb je echt iets interessants te

woordelijke voor de technische

Internet. De site zal niet enkel een informatieve taak vervullen, het

vertellen, dan kan dat op de online

ontwikkeling van dit nu reeds

ziet er naar uit dat de homepages ook een gezellig, rommelig en/of

lezersgrievenrubriek van Scham-

honderd pagina’s tellende bestand

per. Maar ook als je beste vriend

(en er komt meer) is Tobias De

venijnig praatcafé kunnen worden.
Het doel van dit informatie-

vrije tijd

het laatste nummer van Schamper

Pessemier. Creatievelingen die in

zullen hebben dan ze

voor je neus wegkaapte, is er geen

staat zijn homepages te maken

bestand is de werking van De Brug,

aankunnen, krijgen de alterna-

vuiltje aan de lucht: je roept de

zullen worden opgespoord en

de studentenverenigingen en de

tieven op een rijtje. Verschillende

artikels in een handomdraai op.

zoniet vrijwillig, dan wel hard-

verschillende konventen (koepels

verenigingen hebben al hun eigen

Vind je tenslotte dat dit hele intemet-

handig , aan het werk worden gezet.

van studentenverenigingen) beter

homepage en je kan er de versla-

gedoe van De Brug ongelooflijke

Wil je er meer van weten? Trek die

bekend en bijgevolg toegankelijker

gen van hun konvent inkijken. Ook

onzin is of vind je dit het beste idee

wetsuit dan maar aan.

te maken. Je kan er adressen

evenementen zoals Winternacht

sinds de uitvind ing van het

vinden van vere nig in gen en

en Twaalfurenloop worden aange-

condoom of heb je gewoon een

studentenvertegenwoordigers. Je

kondigd, naast de uitgebreide

opmerking die helemaal nergens

kan ook gewoon via e-mail een

agenda met fuiven, concerten,

op slaat; je kan het allemaal kwijt in

bericht achterlaten.

theater en meer van die levens-

het gastenboek.

Studenten die nu al tot de conclusie zijn gekomen dat ze meer

noodzakelijke ontspanning smoge-

En dan heb ik het nog niet eens

lijkheden.

Hou het netjes

uj*ckin’ cyberpunk

IV

Studentenhuis De Brug is
elektronisch te bereiken via http://

gehad over de pagina's die een

www.admin.rug.ac.be/Brug

de mogelijkheid het studentenhuis

van precies deze faciliteiten voor

De Brug virtueel te bezoeken, en

studenten. Teneinde de capaciteit

een overzicht op te vragen van alle

naar studenten toe op te voeren,

studentenverenigingen aan deze

worden twee opties naar voor

universiteit. Ook Schamper is langs

geschoven: primo extra telefoon-

die weg Online leesbaar. U vindt de

lijnen voor wie van thuis inbelt,

In 1994 kwam aan de G entse u n iv e rs ite it een n ieuw

URL(= het internetadres) elders in

secundo het installeren van ofwel

computernetwerk tot stand: RUGnet. Aangesloten op het Belgisch

deze Schamper. Wie gebruik wil

een krachtiger, ofwel een supple-

onderzoeksnetwerk BELNET zette dit de deur open naar het

maken van al deze diensten, raden

mentaire server. Volgens beheer-

zogenaamde internet. Ook studenten kunnen er gratis gebruik van

we aan even contact op te nemen

der Hoogewijs is er “geen a priori

maken.

met het ARC (09/264.47.47), of

reden om het inloggen te beperken

gewoon langs te lopen op de

behalve de beperkte capaciteit."

Het hopeloos verouderd intern

centra, waaronder de universi-

Krijgslaan, Campus De Sterre,

Er zijn sterke aanwijzingen dat u

netwerk van de RUG werd vanaf

teiten, onderling compatibel ge-

gebouw S9. Voltijdse studenten

van dan af ook ‘s voormiddags zal
kunnen surfen.

1992 vrij ingrijpend vernieuwd. De

maakt, en via telefoonlijnen met

krijgen op eenvoudig vertoon van

schrik om op internationaal gebied

elkaar verbonden. BELNET was

hun studentenkaarteen persoonlijk

definitief achter te blijven zat er

een feit, de deur naar internet

emailadres, en dito schijfruimte.

immers goed in. Onderzoekers die

geopend.

2674 RUG-studenten gingen u

niet onmiddellijk kunnen beschik-

reeds voor, waarvan slechts 127

ken over de nieuwste onderzoeks-

Op de informatie die via internet

resultaten zien hun ster immers

te verkrijgen is, staat geen rem.

tanen. Ook wordt bepaalde infor-

Catalogi van bibliotheken, soft-

met een eigen homepage (stand
van zaken op 4 oktober).

matie niet meer verspreid via de

ware, kranten en tijdschriften,

In het rectoraat viel nog wat

geëigende (lees voorlopig nog:

filmpjes, foto’s, ... het is allemaal

nieuws te rapen. Op de vergadering

gedrukte) kanalen, maar exclusief

wel te vinden op één of andere

van de Raad van Bestuur van 30

verspreid via allerhande computer-

server ergens ter wereld. Boven-

oktober wordt namelijk beslist over

netwerken. Bijgevolg werd de

dien kan iedereen eigen informatie

het inschrijven van 4 miljoen extra

com puterapparatuur van een

ter beschikking stellen. Zo biedt de

kredieten op de begroting voor

aantal Belgische onderzoeks-

administratieve server van de RUG

1996, bestemd voor het uitbreiden
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Newbies verwijzen we graag
naar volgend e URL: http://
www.rug.ac.be/arc/rapporten/
rep94-01/paper/paper.html. Een
andere introductie vindt u op
VincentWillems homepage: http:/
/eduserv.rug.ac.be/~vwillems. Of
u bezoekt één van de infoavonden
van het ARC op 17,19, 24 of 26
oktober. (Krijgslaan 281, gebouw
S9)

U itschieter

Studenten in oorlog
Bericht over een verzoeningsproject in de Kaukasus
Bella; “Ik heb de indruk dat de
De voorbije zomer vond er in de Kaukasus een vredesproject

meeste mensen helemaal niet in

Vladikavkaz en had er veel vrien-

plaats, waarbij twee groepen studenten uit elkaar vijandig gezinde

de oorlog geïnteresserd zijn. Het

den en vriendinnen onder de

republieken werden samengebracht om over hun conflict te spreken,

zijn enkel de politici die er belang

Ossetiërs. Maar nu kan ik niet meer

in een eerste stap naar vrede toe.

bij hebben; voor de gewone

met hen spreken. Er bestaan geen

mensen brengt het alleen maar

slechte volkeren, enkel slechte

Het resultaat was verrassend.
Het conflict draait om Prigo-

nu zullen ze vermoe-delijk niet de

rodni, waar zowel Ingoezië als

meest gezagheb-bende personen

Noord-Ossetië (2 republieken van

sturen; maar we gaan toch iedere

de Russische Federatie) aan-

keer een stap vooruit." aldus Pat

spraak op maken. Oorspronkelijk

Patfoort, reeds 15 jaar actief als

behoorde dit tot Ingoezië, doch

cursusbegeleid-ster in de geweld-

onder Stalin werden allelngoezen

loze conflict-hantering. Zij werd

verbannen. Onder C hroestsjov

vanuit België aangetrokken om de

mochten ze dan terugkeren; maar

sessies te leiden.

ondertussen woonden er NoordOssetiërs in hun huizen. In 1992
leidden deze spanningen totzware

mensen. Maar elk conflict kan

en het schijnt mij toe dat vroeg of

worden opgelost, echter niet

laat alles weer in zijn oude plooien

voordat mensen hun opvattingen

zal vallen, want de rede zal

hebben gewijzigd. De politici aan

uiteindelijk overwinnen."

beide zijden moeten zich inspan-

Igor: “Ik ben ervan overtuigd

nen om met elkaar te spreken. In

dat je de Ingoeziërs noch de

zekere zin moet de publieke opinie

Ossetiërs als volk moet beschul-

eerst wijzigen, want deze kan de

digen, het waren enkele individuen

politiek onder druk zetten.”

die het conflict hebben uitgelokt.

Ervaringen

Communicatie tussen onze beide

Schamper: “Hoe stond je in

volkeren zal tot een oplossing

het begin tegenover ditproject?"

leiden. Ik verwacht echter niet veel

onlusten, met honderden doden

Onder de deelnemers bevon-

en tienduizenden vluchtelingen als

den zich Bella Tsomayeva en Igor

gevolg. Sindsdien leven de twee

Zaraev (Noord-Ossetiërs), Zeida

volkeren volledig gescheiden en

Artzkhanova en Amir Vedzijev

worden er in beide richtingen aan-

(Ingoeziërs). Bella studeert in

slagen gepleegd.

Vladikavkaz (hoofdstad van Noord-

Het vredesproject was een ini-

ellende. Maar tijd heelt alle wonden

van de p o litic i; die o fficië le

Bella: “Ik was geïnteresseerd,

ontmoetingen hebben iets artifi-

maar later vond ik de gedachte om

cieels. Wat hier werd gedaan, in

deze mensen te ontmoeten beang-

onze sessies, is waarschijnlijk één

stigend. Toch wou ik absoluut

van de best mogelijke oplos-

komen."

singen."

Ossetië) voor sociaal-werkster, een

tiatief van de Quakers en werd

richting die 2 jaar geleden werd

gefinancierd met geld van de

opgericht. Igor heeft net zijn

Europese Unie en de Britse

diplo m a

regering. Erwarentweefasen:eind

zak.Tijdens zijn schooljaren was

jo u rn a lis tie k

op

Igor: “Ik vond het best interes-

Zeida: “De Balkariërs werden

sant om Ingoeziërs te ontmoeten

in 1944 ook gedeporteerd en tijdens

en met hen te spreken; om hun

hun afw e zig heid hadden de

reactie te zien bij onze aankomst."

Kabardino’s zich in hun huizen

Zeida: “Ik had niet gedacht dat

geïnstalleerd. Maar de Kabardino’s

ik hierheen kon komen; ik had het

onthaalden hen op bloemen bij

gevoel dat ik nooit in staat zou zijn

hun terugkomst en verlieten de

om met hen te communiceren.

juni werd tweemaal gedurende

hij al actief bij radio en televisie.

anderhalve dag met de twee

Zeida heeft reeds pedagogische

groepen studenten apart gewerkt,

studies achter de rug, maar door

in hun respectieve hoofd-steden,

de oorlog besloot ze lessen te

om hen op een alternatieve manier

volgen aan het Islam-instituut in

met conflicten te leren omgaan.

Ossetiërs een dergelijke openheid

Slipsovsk (in Ingoezië). Door de

mensen schuldig zijn, maar dat de

Vervolgens werden de groepen

getoond hebben toen de Ingoeziërs

onlusten in 1992 heeft haar familie

o verg rote m eerderhe id on schu Idig

midden augustus samen-gebracht

het huis moeten ontvluchten; haar

terugkeerden in 1958, dan zouden

is.”

in de neutrale buurrepu-bliek

broers werden gedood toen ze later

Kabardino-Balkarië, om vooreerst

teruggingen om nog wat spullen

oefeningen te doen rond conflicten

op te halen. Sindsdien leeft het

in het algemeen en geleidelijk te

gezin verspreid bij verwanten. Amir

komen tot de bespre-king van hét

studeert Economie aan de univer-

conflict. Dat was een zeer moeilijk

siteit in Slipsovsk, die een jaar

maar leerrijk groei-proces. Het is

geleden haar deuren opende.

huizen, omdat ze wisten dat deze

Maar ik heb ondertussen begrepen

niet van hen waren. Mochten de

dat er aan beide zijden bepaalde

zij niet zoveel geleden hebben.
Toen ik hierterugkwam uit Kazach6tan om in de scholen te werken,
merkte ik de veranderingen op. Ik
zag hoe de Ossetiërs zich gedroe-

Bella: “Ik kom eruit als een ander

gen tegenover de Ingoeze kinderen

mens. Door de oorlog had ik

en ik begreep dat ze allerminst

onaangename gevoelens. Ik heb

positief ingesteld waren."

de bedoeling dit project in februari

Schamper: “Wat is volgens
jou het nut van dit project?”

moeders gezien die hun kinderen

Amir: “Door dit conflict zijn we

hadden verloren; dat was verschrikkelijk, hetwasonmogelijkdat

verder te zetten met meer invloed-

Schamper: “Hoe ervaarje het

rijke figuren; zonder dit succes-

niet in staat met elkaar te com-

conflict tussen Noord-Ossetië

volle experiment zouden zij daar

municeren; in de sessies kunnen

en Ingoezië?"

rustig te bekijken. Daardoorvoelde

we dat wel. Ik leefde vroeger in

ik boosheid en zelfs haat tegenover

nooit in toegestemd hebben. “Ook

de Ingoeziërs. Als ik er dan dieper
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Tento

Het Lam Gods en Duitsland
In 1816 beslist het kerkbestuur

ln de Sint-Pietersabdij loopt nog tot 7 Januari 1996 een

Neuschwanstein, Zuid-Duitsland.

de zijpanelen, met uitzondering van

tentoonstelling rond de diefstal van de Rechtvaardige Rechters. Dat

Daar liggen nog tal van geplun-

Adam en Eva, te verkopen. Zo

dader en paneel nog niet gevonden zijn, heeft u al in de meeste

komen ze in handen van een

kranten en tijdschriften uitvoerig kunnen lezen. Daarom maken wij

Brusselse kunsthandelaar die ze

plaats voor een ander hoofdstuk uit de geschiedenis van het Lam

Uiteraard kwam er Belgisch protest

doorverkoopt aan de verzamelaar

Gods: twee maal is dit ‘mooiste retabel ter wereld’ naar Duitsland

tegen deze kunstroof, maar nooit

E.Solly uit Aken. In 1821 koopt de

gevoerd.

heeft de B elgische regering
geweten waar precies het Lam

koning van Pruisen Solly’s collectie.
De panelen worden ondergebracht

meegedeeld dat de panelen zich

overgemaakt. Hitler fulmineert in

Gods zich bevond. Men vermoed-

in het Kaiser Friedrich-museum te

in Engeland bevinden. De oorlog

elke toespraak tegen Versailles en

de in München...

Berlijn, waar ze in 1894 in de dikte

eindigt. Het Verdrag van Versailles

de Kunstschutz gaat op zoek naar

De bezetter zoekt ook naar de

doormidden worden gezaagd.

wordt gesloten en legt zware

het Lam Gods. Maar het retabel

Rechtvaardige rechters. Ober-

Twee decennia later breekt de

herstelbetalingen op aan Duitsland.

bevond zich echter al in Pau.Zuid-

leutnant Koehn, in opdracht van

Eerste W ereldoorlog uit. De

Artikel 247 van het verdrag bepaalt

Frankrijk, door de Belgische

Goebbels, en Max Winders, een

Duitsers gaan ijverig op zoek naar

onder meer dat Duitsland de zes

regering sam en m et andere

Antwerpse architect, ondervragen

de andere panelen van het Lam

panelen van het Lam Gods terug

kunstwerken naar daar gesleept.

talrijke getuigen. De Duitse officier
kamt grote delen van de Sint-

Gods. Kanunnik Van den Gheyn

moet geven. Zo komt het retabel

In 1941 is Jan Van Eyck vijfhon-

heeft ech ter sam en m et de

weer volledig in Gents bezit.

derd jaar dood, en dat moet

Baafskathedraal uit, zonder resul-

natuurlijk gevierd worden. De Duits-

taat.

gebroeders Coppejans en Jozef
Cornelis de vier originele centrale
panelen in veiligheid gebracht. Op

Jaren 1940-41: ZuidFrankrijk!

een middag worden ze losgemaakt,

Gevonden.

(DeVlag) richten te Gent VlaamsDuitsecultuurdagenin.dittotheftig

naar het bisschoppelijk paleis

Mei 1940, de Duitsers staan er

verzet van oorlogsburgemeester

Voorjaar 1945, de Amerikanen

weer. Er wordt een Kunstschutz

Elias, de latere leider van het VN V.

rukken Duitsland binnen. In de

katoenen doeken worden verpakt

opgericht die schaderapporten en

Elias was al op de hoogte van een

zoutmijn van Alt-Aussee, Oosten-

en in houten dozen worden gestopt.

beveiligingsmaatregelen uitwerkt.

zekere Dr. Konrad die van ‘hoger-

rijk, slaan de Duitsers meer dan

Op een stootkar, onder oud ijzer,

De bezetter herinnert zich nog zeer

hand’ het bevel had gekregen om

5600 top kunstw e rken op en

schaafkrullen en vodden, worden

goed dat het Verdrag van Versailles

het Lam Gods naar Gent te

ondermijnen ze met dynamiet. Ook

ze naar de Lange Steenstraat

bepaalde dat kunstschatten in Duits

brengen. Voorlopig kwam daar

het Lam Gods ligt erbij. Maar

gebracht. Aan de bezetter wordt

bezit aan België dienden te worden

niets van in huis. Wel vertrok er in

streekbewoners en enkele Duitse

gaan naar hun land, dan zullen zij
op hun beurt nieuwe vrienden

over nadacht besefte ik dat niet
alle Ingoeziërs schuldig waren,
maar soms wou ik dat diep in mijn
hart gewoon niet begrijpen. Door
het seminarie heb ik daar grondiger
over nagedacht. Zoals er verliezen
waren aan onze kant, zo waren er
ook aan de andere kant. En de pijn
«

Vlaamse Arbeidersgemeenschap

vervoerd, waar ze in wollen en

Vervolg van vorige pagina

»

derde kunstschatten die bestemd
waren voor Hitlers museum te Linz.

die Osseetse moeders hebben
geleden door het verlies van hun
kinderen was niet minder dan bij

maken en zo zal de vriendschapsketting worden voortgezet.”
Zeida: “Wat ik hier heb geleerd zal ik kunnen doorgeven
aan de kinderen. Het feit dat we
op een vreedzame manier hebben kunnen praten is een grote
steun. Als er nu ooit Ossetiërs

december 1941 een Belgisch-

soldaten halen de springstof weg.

Duitse delegatie naar Pau Om de

Op 8 mei 1945 ontdekt het Derde

toestand te controleren en enkele

Amerikaanse leger de zoutmijn.

restauratiewerken uit te voeren.

Naar het Germaanse
Rijk.

De panelen zijn in goede staat,
uitgezonderd Sint-Jan-de-Doper,
dat aangetast is door wormen. Te
A lt-A usse e w o rdt dit paneel
hersteld. Op 20 augustus 1945

Ondertussen was er een Duits

vliegt men het naar Brussel over;

getouwtrek aan de gang over het

op 6 november wordt het feestelijk

al dan niet uit Pau terughalen van

onthaald in Gent.

het Gentse altaar. De Militärverwaltung in België is tegen, maar

De tentoonstelling ‘De Stout-

de SS is voor. Ook het Lam Gods

moedige Diefte van het Lam Gods’

Voordien hadikdatnooitgekund."

vormt dus een strijdpunt tussen

loopt nog tot 7 januari 1996 in de

Reeder (Militärverwaltung) en

Sint-Pietersabdij, elke dag behalve

Malik Weyns

Himmler (SS), naast de tegen-

maandag, prijs voor studenten: 120

naar me toe komen, dan zal ik
met hen rustig kunnen babbelen.

de Ingoeze moeders. We zijn
allemaal mensen."
Igor: "Ik heb hier veel geleerd

stelling VNV-DeVlag en de trans-

Bef. Geleide bezoeken op aan-

porten van Joden. Begin augustus

vraag.

en positieve ervaringen opgedaan.

Voor een veel uitgebreider

1942 vindt het transport dan toch

Ik heb hier trouwens nieuwe

verslag: zie de internet-Scham-

plaatsmetalseindbestemminghet

vrienden gemaakt. En als zij terug-

per!

sprookjeskasteel van Ludwig II in
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BVC.

Toneel voor grote mensen

om te zien, al was het maar om de
bezetting. Jo Decaluwe en Jo De
Meyere laten nogmaals zien wat

Een nieuw Schamper-seizoen

poetsvrouw, zichzelf verheffen tot

maar is ‘genezen’. Blijkt dat het

is nog niet volledig begonnen, of

ware presidents-vrouwen. Chris

leven van een blinde pas echt

Vlaamse acteerkunst betekent.

de huisrecensent wordt bedolven

Boni, Magda Cnudde en Blanka

triestig is w anneer hij w ordt

Over het verhaal alleen dit: fysieke

onder een zondvloed theater-

Heirman spelen hun volkse rol

bedutteld als een gehandicapte

aftakeling, zwakte, melancholie en

informatie vanuit de kuip van Gent.

goed. Conclusie: theater voor

door de schijnbaar zienden.

vals sentiment maken van dit

Als een echte monarch las ik het

recensenten terwijl de theater-

Het stuk is conventioneel en

menu van de maand, koos en plofte

liefhebber beter enkel de recensie

neemt weinig risico’s. De re-

me neer in de rode pluche zetels

leest, zoals Schwab het waar-

gisseurs Bart Verschaeve (bekend

van de diverse poduimtempels.

schijnlijk heeft bedoeld. Tot 14

bij de student-acteursvande RUG)

Wat lekker dan wel onverteerbaar

oktober in Minard.

en Hugo Van Laere hebben zonder

was, laat ik u hier naproeven.

Een beter stuk is ‘Verhalen uit

veel pretentie getoond wat ze aan

“Ik heet Marie, en ik ontstop de

het Weense woud’; een volks stuk

het RITS te Brussel hebben

pot met blote handen” is zowat het

over de burger en hypocrisie. De

geleerd. Jammer dat het stuk wat

enige wat me bijbleef van Werner

shrijver Ödön von Harvath is de

verfrommeld overkomt. Wat de

Schwab’s stuk ‘De presidentes',

Habsburgse versie van Molière

acteerprestaties betreffen, Els

gespeeld door de crew van NTG.

en Oscar Wilde. Satirisch en kri-

Olaerts als Molly mist een duide-

Wat een mens met gezond ver-

tisch tegenover iedere confor-

lijke tekstdeclamatie, Frans van

mistische burger die zich schuil-

der Aa in de rol van Frank (de man

fanatisme, gemene hoerentaal,

houdt achter het masker van de

van Molly) is leuk en wekt de geest

arbeidershumor en nog veel meer

hypocrisie. Te zien in NTG tot 4

van het stuk. Met Hans Royaards

van die intellectuele smurrie.

november.

daartegenover, als de dokter,

stand bijblijft? Misplaatst religieus

Schwab smeert het uit over het
hele verhaal en regisseur Hugo

beleeft men soms dramatische

Arca speelt Iers

momenten, maar hij mist de trein
wanneer de pointe dient opge-

van den Berghe heeft dat helaas
goed begrepen. Resultaat: een

Wat Arca te bieden heeft is twee

fecaliëndrama met domme, be-

maal Iers, ‘Molly Sweeney’ van

bouwd. Te zien tot 15 november in

pseudo-19de eeuw se dram a
spreektheater è la Pasolini. Nog
een scheutje sex erbij en je had
ongetwijfeld een Romaans toneelstuk overgoten met de hemelse
stem van de tenor Caruso. In dit
geval valt niet te spreken over de
regisseur of de auteur, want
ondanks de slechte relatie tussen
tekst en acteren wordt dit eindeloos
gezwans gedragen door goede
acteurs. De moeite als je tijd en
geld over hebt. Je ziet de twee Jo’s
niet veel meer samen. In Tinnenpot
tot 29 oktober.
Nota voor de arme student: vind
je Arca nog te duur voor je
portemonnee, dan kan je vanaf nu
elke dinsdag voor 250 Bef. naar de
voorstelling.

Arca.

lachelijke en weinig boeiende

Brian Friel en 'Het Gigli Concert’

Als afsluiter voor deze maand

personages die, zoals elke goede

van Tom Murphy. Molly was blind

is er ‘Het Gigli Concert’, de moeite

Haentje

Bataille d ’oreillers
Zin om je vriend(in) in het
halfdonker met vedertjes en
kussens te belagen? Zin om je

werk. Gogoleske ervaring in de
Kortedagsteeg 12 (tussen Vooruit en faculteit Rechten) van 30

eigen tronie te aanschouwen op

september tot 22 oktober, elke

een echt bioscoopscherm of een

dag van 10 u tot 18 u 30. Te

unieke, schaarsbekeken kortfilm

herkennen aan de neonlichten

van de gebroeders Lumière (de

boven de ingang. Ga en word een

grondleggers van de cinema) uit

echt kind van je tijd.

de jaren 1890 te zien ? Dat kan in
het voormalige Savoy-gebouw,

Haentje

de restanten van de laatste
wijkcinema in Gent. Je waant je
50 jaar terug in de geschiedenis!

Schrijvers

Dit totaal-kunstwerk ‘Endless

Dichters en prozaschrijvers,

scenes of endless dream s’,

wendt u tot Schamper en zie uw

gecreëerd door de G entse

werk gepubliceerd in de papie-

kunstenaar J.-P. Temmerman en

ren (gedichten) of internet-

Els Derycke, schakelt de bezoe-

(kortverhalen) versie van deze

ker in in de constructie van het

periodiek.

__
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New West side story

zingen van pijn. Geen mens kan
communiceren. Vaders en zonen,
zonder moeder. Ze leven in een
randstad van hoeken en wielen.

Het gebeurt niet vaak datje na

zijn vertrouwde desolaatheid te-

een lange, zware werkdag nog een

jaren meegemaakt, in een piekfijn

ruggevonden heeft. Op weg naar

afgelijnde choreografie. En dan die

huis en via een omweg passeer ik

muziek! 10 accordeons brachten

reden vindt om in één van die
versleten theaterzetels van Voor-

Vooruit. Verwonderd door de drukte

uit neer te ploffen (om dan na een

muziek van Henry Purcell bewerkt

van jewelste, volg ik de stroom,

door Dick Van der Harst. Wie hem

toon m’n perspasje en mond uit in

kent, weet dat onverwachte wen-

een tot de nok gevulde theater-

dingen en vreemde bezettingen

zaal. Dat alles voor een dans-

zijn constanten vormen. Het ef-

voorstelling?

fect: een schijnorgel in Vooruit ge-

goede 10 minuten door knie- en
rugpijn te worden overvallen). Alles begon meteen uitnodiging voor
een vernissage in het museum voor
Sierkunst waar nu een tentoonstelling loopt over Duitse en
Vlaamse tapijtkunst. Zo vol als een
ei, met als dooier onze barmhartige cultuurschepen, vluchtte ik weg
met de zekerheid eens terug te
komen wanneer de kunsttempel

Geen Dekeersmaeker, geen

bouwd op stellingen die een straat

Vandekeybus maar wel Alain

uit één of andere industriële groot-

Platei samen met Les Ballets C.

stad vormden.

de la B. De muziek wordt verzorgd

Alles heeft weg van een (actu-

door Het Muziek Lod. Ik heb het

ele) semi-opera. De variaties van

volgend anderhalf uur met open

dans, muziek, totaalspectakel met

mond de mooiste voorstelling in

acteurs die praten, sopranen die

Bruiloft zonder Figaro
catschy,

de wittebroodskamer op te meten

muziek verbleekt bij deze wereld-

tierelantuttigheid en vooral een

en daar komt je vrouw klagen dat

creatie.

veel

sobere bariton-stem ontdaan van

de kamer zich te dicht bij deze van

Een opera wordt natuurlijk ook

alle fiorituren. Een goede frontman

de graaf bevindt, die jullie werkge-

geregisseerd: goed werk van Guy

dietevensingebliktisbij de platen-

ver is, daarbij niet vergetend dat de

Joosten, die sinds vorig jaar bezig

graaf een echte rokkenjager is en

is met een Mozart-cyclus. Het de-

een boontje heeft voor zijn vrou-

cor is een indrukwekkende multi-

welijk personeel. Ook de gravin

functionele glasserre. Als een deus

komt regelmatig haar zegje doen

ex machina komen pages uit de

over de uitspattingen van manlief.

lucht gevallen of bliksemt de hele

Bovendien komt een vrouw met

scène kapot; dat was echt tomaat

haar advocaatje bruiloft verprutsen

(zoals ze in Nederland zeggen).

omdat je ooit geld van haar ge-

De fantasierijke regie harmonieert

leend hebt en haar had beloofd

perfect met de acteerprestaties van

met haar te trouwen. De dame en

in hoofdzaak operazangers. Deze

de advocaat blijken je natuurlijke

buffa (komische opera) heeft veel

ouders te zijn, die je reeds vroeg

weg van een klassieke Franse

verloren hebt maar na lang zoeken

Vaudeville waarin de page werke-

terugvindt. De echtgenote en de

lijk uitblonk. Deze travestie-rol werd

gravin willen alle mannen in het

gespeeld en gezongen door Alison

verhaal een hak zetten en maken

Browner. Genieten was het van

de intrige zo ingewikkeld dat wan-

de w ellu ide nd e

neer een clowneske page de pa-

gepoeierde-pruikenstijl van de

klanken

en

rade komt vervoegen, het verhaal

notenkrakers in de orkestbak. Er

helemaal niet meer te volgen is.

werd veel gelachen, ook met de

Maar bon, zo gaat dat met Mozart.

wat povertjes gezongen Figaro,

Deze opera buffa ‘Ie nozze di fi-

gespeeld door Urban Malmberg.

garo' brengt muziek met ballen.

Ondanks de te schrale gravin

De wonderboy Mozart laat nog-

(G.Webster) kan deze opvoering

maals horen dat hij geen Schmaltz

niet wuft genoemd worden. Niet te

of zoete sentimentsmuziek brengt

vergeten is de graaf, gezongen

maar buikschuivers en neuris-

door Boje Skovhus, in één zin:
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tristeza Complice' is provocerend
voor de acteurs-dansers, cynisch
voor de voyeur in de zaal. Wie
deze voorstelling miste, restslechts
twee troosten: koop snel de CD
met de 10 accordeons, of ga naar
de herneming van 'Bonjour Madame' op 4 februari, want les Ballets C. de la B. samen met Alain
Platei en Vyncke zijn de nieuwe
garde. Zo'n geboorte maak je maar
om de 15 jaar mee.
Haentje

maatschappij ‘Polygram’waarin hij

simo's van formaat. Alle andere

te

slapen in ritme. De rest is verbluffend goed gechoreografeerd. 'La

in dezelfde opera dezelfde rol be-

Stel je voor: je bent druk bezig

zonder

Een oude prostituée en een trieste
travestiet. Ze kunnen alleen nog

zet. Een Deense killer bij Deutsche
Grammophon, nu te koop (445903-2).
\

Haentje

Film

Internationaal Filmfestivalalala
Eindelijk zijn we weer zo ver.

Om te beginnen is er ‘Het ge-

Daarnaast zijn er natuurlijk de

de eerste heeft gezien, weet onge-

De rode loper van het Internatio-

heugen van de film’: een selectie

films uit de officiële selectie. Wei-

veer wat hem te wachten staat. En

naal Filmfestival van Vlaanderen,

projecties uit de oude doos die de

nig hoopgevend, dat is het enige

een film die wordt vervolgd, doet

Gent, ligt nog niet helemaal onder

fanatieke cinefiel de kans biedt

wat nu kan gezegd worden (een

velen huiveren. Het Filmfestival

het stof, of hij wordt weer uitgerold

stukken te bekijken zoals ‘Modern

objectiever oordeel komt wanneer

neemt hierbij dus een groot risico.

voor de meer dan 300 films die te

Times’ of ‘The Gold Rush’, twee

we ze effectief gezien hebben).

Wie aan dit alles geen boodschap

zien zijn van 10 tot 21 oktober. In

onvergetelijke Chaplin-films. Ver-

Wie geïnteresseerd is in Taiwanese

heeft en een oude, dan wel nieuwe

zowat alle zalen in Gent wordt zo-

der zijn er werken van Krysztof

films of in Belgische kortfilms van

film niet ziet zitten, kan gaan fui-

wel het 22ste festival geopend als

Kierslow ski en Stanley Kubrick;

studenten van hier en daar, kun-

ven: The End Party van het festival

de 100ste kaars van de pellicule

deze laatste gekend van o.a. de

nen tijdens het festival eveneens

kost u 300 Bef. en gaat door in het

uitgeblazen. Ja, het is juistgeteld

shockerende en cynische haat-film

aan hun trekken komen. Last but

Sofitel Hotel aan het Belfort. Pro-

een eeuw geleden dat de gebroe-

'A Clockwork Orange. Of wat had

not least: de openingsfilm, voor

pere en gezellige muziek om met

ders Lumière in de kelders van

u gedacht van 'Casualties of War’

het officiële festival een kwestie

je lief naar toe te gaan. Optie: je

een Parijs’ café de eerste publieke

van Brian De Palma en 'Vertigo'

van erop of eronder. 'Brylcream

geeft de indruk een gecultiveerde

filmvertoning hielden. Dathetfeest

van Hitchcock; films die al tiental-

B o u le vard’ , het vervolg van

minnaar met smaak te wezen;

is, mogen we best geloven. Eens

len keren om middernacht of later

‘Blueberry Hill' werd eveneens

doen! Filmfestival van 10 tot 21

gedacht aan een stille film bege-

te zien waren op de kleine buis.

gedraaid door “sjaalrobbe”, een

oktober overal in Gent.

leid door een begenadigd pianist,

Voor 60 Bef. krijgt u ze allemaal in

Antwerpenaar beter gekend als

zoals dat vroeger het geval was

het groot, opgekuist en netjes.

Waterland
M et Jerem y Irons, Ethan
Hawke, Sinead Cusack. Regisseur: Stephen Gyllenhaal. Naar
een roman van Graham Swift.

Robbe De Hert. Hiermee is genoeg gezegd; wie vijf jaar geleden

Haentje

flash backs zien we de -met incest,

een dolkomische film. Stel u voor:

schien, want ik heb wel enige sym-

frustraties, engeltjesmaaktsers,

Sean Connery meteen haarstukje,

pathie voordestructieveSadie, het

waanzin en moord omweven-

en Richard Gere met een oog-

personage waar zij gestalte aan

jeugdjaren van Crick de revue pas-

lijntje. Gelukkig kon Julia Ormond

geeft. Zus Georgia (gespee/ddoor

met stomme films?

seren. In zijn levensverhaal speelt

zich hier en daar serieus houden.

Mare W inningham ) is de abso-

watereen belangrijke robhetishet

En het verhaal, hoor ik u den-

lute tegenpool: een trillende trut
van jewelste, de vrouwelijke John

vruchtwater in ons leven, het ver-

ken. Wel, denk maar verder, want

Mr. Crick (Irons) is een leraar

bindt ons met het essentiële; het is

u hebt het al geraden: oorlog,liefde

Denver. Geen kat die enig geloof

geschiedenis die met ontroerende

het leitmotiv in deze film. De kijker

en verraad. Met als hoogtepunt...

hecht aan haar succesrijke aan-

passie zijn studenten tracht mee te

wordt opgezogen door de wee-

Lancelot en Guinevere in een grote

wezigheid op een AIDS-benefiet.

voeren doorheen de grote geschie-

moed en de tragiek in de film, door

kus verwikkeld en Arthur die zijn

Op Street credibility heeft Sadie

denis. Deze blijken echter slechts

dit 'alles-gaat-voorbij-besef'.

hart voelt breken.

een patent; zusje is vooral politically

matige interesse te kunnen opbrengen voor pakweg de Franse

volg niet te missen... (Sphinx)

Revolutie; de kloof in tijd en mentaVos

liteit is voor hen te groot. Dat besef
brengt Crick ertoe om het over een
andere boeg te gooien: al gauw

Ik kan deze film aanraden aan

Deze uitstekende film is bijge-

First knight

Resulteert deze film in een su-

den ziet aandraven of zin heeft in

perieure karakterstudie? Neen. De

wat middeleeuwse humor. Laat het

relatie tussen de twee zussen wordt

u smaken.(Decascoop)

daarvoor niet genoeg uitgediept.
Nath

laat hij de grote geschiedenis voor
wat ze is en glijdt consequent af

Sta mij toe weledelen: een film

naar zijn eigen persoonlijk verle-

die beslist de moeite loont om te

den, waarin de tragiek steeds

missen. Hoewel regisseur W illiam

prangender wordt en de studenten

correct (en saai).

al wie graag ridders op witte paar-

Georgia

Het is me een raadsel waarom
Sadie zo opkijkt naar mierzoete en
in-goede Georgia, Amerika’s toonbeeld van verheven menselijkheid.

Amerikaans-Franse film van

Toch heb ik kunnen genieten van

Nicholson kosten noch moeite

Ulu Grosbard (117'), met o.a.

enkele sterke momenten, zoals

naar de keel grijpt, terwijl Crick zelf

heeft gespaard om de middeleeu-

Jennifer Jason Leigh en Ted

Sadies fluisterende vertolking van

helemaal opgaat in zijn verhaal.

wen ten tonele te toveren en de

Levine.

Dat blijkt voor hem een manier te

pure natuur heel ver heeft gezocht

Jennifer Jason Leigh lijkt ste-

tiek kippevel, maar onvoldoende

zijn om met dat beladen verleden

en gevonden, heb ik een hele tijd

vig op weg die gemene karikatuur

om de restte doen vergeten. (Stu-

te kunnen leven: afstand nemen,

moeite gehad om het evenwicht te

te blijven. Haar zoveelste karakter-

dio Skoop)

het als geschiedenis bekijken. In

vinden tussen grote tragedie en

rol is een mislukking. Vreemd mis-
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Costello's Almost Blue. Authen-

TDP

Pulp

Good Shape bedankt Schamper!
Good Shape, de Liefdesmaniakken In Lange Frakken, Vlaanderens beste en populairste groep is net terug van haar toernee in Syrië.
Schamper, uw kritisch en onafhankelijk studentenblad, had een diepgaand gesprek met David, de Witte Nachtegaal, leadzanger van de
groep. Een lach en een traan.
David, gehuld in een arubashort, glaasje fruitsap in de hand: “Vorig jaar werd ik in het UZ geopereerd aan mijn stembanden. Dat was de zwartste
periode die ik in mijn leven gekend heb. Stel je voor, we breken net door, de populariteit stijgt, en dan mijn stembanden! Ik vreesde dat ik nooit meer
zou kunnen zingen, laat staan spreken!" Schamper: “Gelukkig was er uw vriendschap met Schamper, het onafhankelijk en kritisch studentenblad aan
de RUG." David: "Inderdaad. Ik kende Schamper al van vroeger. Achter de schermen van de Super 50 en Tien om te zien kwamen we elkaar vaak
tegen. Toen ik in het UZ lag voor die verschrikkelijke operatie en echt depressief was, waren het de mannen van Schamper die me er bovenop hebben
geholpen. Ze bezochten me iedere dag! Een ruiker bloemen, een vriendelijk woord, een schouderklopje, het gaf me een fijn gevoel. Het zijn die kleine
dingen in het leven die het voor mijn opnieuw de moeite maakten. Daarom nogmaals: bedankt Schamper."
Andy Vanden berg he

Etienne Vermeersch ontvoerd door
K a lo te n v re te r prof. Ver-

Marsmannetjes!

meersch verdween zaterdag J.l.
op mysterieuze wijze. Drie dagen later vonden de opsporings-

hij. “We gaan vliegen!" Buiten op

wandelen, de lammen zullen bil-

diensten hem terug in een weide

mijn pelouse stond een reusach-

jarten". God haalde een spel kaar-

in de Moeren, het diepe en

tige soepterrine met veel lichtjes.

ten boven en hij zei: “Tienne, man,

woeste binnenland van de West-

Precies een kermis. Wij maar vlie-

goed opletten, ik zal de kaarten

hoek. Prof. Vermeersch gaf ‘een

gen jong, zeventien lichtjaren lang.”

leggen, mijn glazen bol is stuk".

nogal verwarde indruk’. Momenteel verblijft de prof. volgens
Robert Hoogewijs -verantwoor-

Schamper:"Waarom verzette

Schamper: “God zou dus je
toekomst voorspellen aan de

u zich niet?"

hand van een spel kaarten?"

delijke Externe Communicatie

Prof. Vermeersch: “Wat kon ik

RUG- in het Guislaininstituut

doen? Hij keek naar mij met zijn vijf

Prof. Vermeersch: “Vwoila sé.

voor ‘temporele revalidatie’.

diepfluogele ogen, en ik was ver-

Toch belangrijk? God bestaat en

Schamper, uw onafhankelijk en

kocht. Na al die lichtjaren kwamen

het is wetenschappelijk bewezen

kritisch studentenblad, had een

we aan op een vierkante planeet.

want ik heb hem gezien."

exclusief Interview met prof.

Een vriendelijke jongeman -hij

Vermeersch.

droeg een blitse training en van

Schamper: “Wel, wel, kijk

die sportschoenen met lichtjes in

eens aan. Plant u nog acties
naar de toekomst toe?"

“Ik wou net gaan slapen. Een

de hielen, ik vermoed Light Gears

avond net als alle andere. Plots

van L.A. Gear- begroette mij. Hij

Prof. Vermeersch: “ Verzekers

hoorde ik een hevige stormwind

zei: “Hallo Tienne, ik ben God,

da 'k I Je kan erop rekenen dat ik de

opsteken, het werd ontzettend

welkom op de planeet Mars. Drink

volgende maanden in verschil-

warm en de hemel was één en al

je iets?" Prima, zei ik, een zatte

lende praatshows dat complot van

lichtflits. Het onweert, dacht ik.

kaffie zal mij ferm deugd doen.

de vrijmetselarij dat hier al jaren

“Vreest niet, wij zijn uw vrienden",

We wandelden samen over het

aan de gang is eens ferm aan de

riep een stem. Een oranje manne-

water, want de canapé was een

kaak zal stellen. Maar eerst hieruit

tje met groene benen kroop uit de

boot, begrijp j e?Donc\ in de ca-

geraken.”

schoorsteen. “My idem letet”, zei

napé zei hij: “De blinden zullen
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Jimmy Lejeune

Fait divers
Op de hoek stond een groepje
mensen op de tram te wachten,
keuvelend. Een man kwam op
hen toe. “Heeft iemand een vuurtje?” Een jonge vrouw strekte haar
arm in de richting van de sigaret
in zijn mond en klikte de briquet
aan. De man stond meteen in
lichterlaaie, al gauw plofte zijn
verkoolde lichaam op de kasseien
neer. "Ik meende al een benzinegeur op te snuiven.” opperde de
jonge vrouw. Daar kwam de tram
reeds aangereden. De mensen
stapten op.
Roken is ongezond, zegt men
dan. In ieder geval sterft niet elke
roker aan kanker.
Makkelik

Tentoonstellingen

Nieuwpoort

Witte zaal

La condition humaine 10 oktober tot 3

november.
Museum Sierkunst

Gent ontmoet Berlijn, tapijten, tot 5no-

vember
AMSAB

vr 20/10

Arnold Vander Haegen

VIER

Fuif, Sioux-café, Plattenberg.

NTG

Verh. u/h Weense woud (KNS), 19.30u.

ARCA

Molly Sweeny, 20u.

Tinnenpot Hemelse woorden, 20u.

Affiche, selectie uit de collectie, tot 22

december
Interbellum in Gent

Vooruit

De Tijd, Metamorphosen, 20u.

Opera

Mozart kamermuziek, luchconcert

Nieuwpoort
NTG

VIER

Tot 21/10 Internationaal Filmfestival van Vlaanderen.

Jivaros Quartet

Tinnenpot Het Gigli concert, 20u.
ARCA

Debat: Kinderplaatsing

Aktivseiten

Een namiddag in mei, 20.30u.

Verh. u/h Weense woud (KNS), 19.30u.

Democrazy

Voordrachten
wo 18/10

Een namiddag in mei, theater,

première.

za 21/10

Molly Sweeny, 20u.

Vooruit

De Tijd, Metamorphosen, 20u.

Fnac

Cybershow, 14u.

NTG

Verh. u/h Weense woud (KNS), 19.30u.

Gele zaal Rans-Weshm, Arabisch-Westerse luitmuziek, 20.30u.

Van di 24/10 tot za 28/10 Logos, Automatic Music.

Nieuwpoort

vr 13/10

Frances M. Lych, Bomastraat 26.

ARCA

GeologicaOpera 'Die Tot e Stadt’

Tinnenpot Vier mannen, 20u.

Logos
NTG

Verh. u/hWeense woud (KNS), 19.30u.

Gele zaal Prospin & Rosa, flamenco, 20.30u.
Nieuwpoort

Vooruit
ma 23/10

ARCA

Molly Sweeny, 20u.

Tinnenpot Het Gigli Concert, theater, 20u.
Vooruit

Zuidelijk Toneel, De Tramlijn die verlan-

gen heet, 20u.
Fnac

Miniconcert Largo, 15u.

NTG

Verh. u/h Weense woud (KNS), 19.30u.

Nieuwpoort

Vooruit

Clawfinger, 20u.

Gratis

Chez Jean-Jacques, Opgepast

Area

Molly Sweeny, 20u.

Tinnenpot Monster van liefde, 20u.
Tinnen pot Vandaag geen Hamlet, 20u.
Vooruit

Blumfeld + Wuhling

Concert Anne Clark, 20u.

Trefpunt Soul Rebel, Bij Sint-Jacobs 18

en niet gelachen
ARCA

De Tijd, Metamorphosen, 20u.

Democrazy

Chez Jean-Jacques, Opgepast

en niet gelachen

za 14/10

Vooruit
zo 22/10

Een namiddag in mei, 20.30u.

Molly Sweeny, 20u.

Zuidelijk Toneel, De Tramlijn die verlan-

gen heet, 20u.

Schamper gooit 20 gratis tickets (voorstelling naar keuze) voor

zo 15/10

Democrazy

ma 16/10

Ed Hall + Monsters

het mooie M olly Sweeney in Arca de deur uit. Stuur vóór vrijdag 20

VIER

film “Les amants du pont neuf’ De Brug,

oktober een kaartje naar Schamper, St.-Pietersnieuwstraat 45,9000

Logos

Werner Gorzalka & Konstantin Gockel

19.30U

Gent of deponeer het in onze witte brievenbus in de hal van De Brug.
Als je bij de gelukkigen bent, vind je je ticket na het weekend in je bus.

Trefpunt Chicken Parade, Bij Sint-Jacobs 18
dl 17/10

Vooruit

Massive Attack, 19.30u.

VIER

Dag van de geëngageerde student, inleef-

ARCA

Molly Sweeny, 20u.

Vooruit

Ro Theater, Don Carlos, 20u.

activiteiten

wo 18/10

NTG

Verh. u/hWeense woud(KNS), 19.30u.

ARCA

Molly Sweeny, 20u.

Tinnenpot Hemelse woorden, 20u.
Blandijn

Prof. De Dijn: 'Jongeren en godsdienst’

(org. KUC)
Vooruit
do 19/10

De Tijd, Metamorphosen, 20u.

Gele zaal Ensemble 88, hed. klassiek, 20.30u.
Stadsbib Gerrit Komrij, 12.30u
CascandoTheaterinitatie, cursus, Muinkaai 16

SuwniipgOS
Brian Fri
Schamper gooit voor elk concert in Logos (zie agenda) 5 vrijkaarten de deur uit. Kaartje naar bovenstaand adres.

