Vrijdag 27 oktober 1995

Studentes aller faculteiten,
doctoreert!
Bij de opening van het academisch jaar aan de Katholieke

wen verricht worden. Aan een ge-

kandidaturen en verhoudings-

Universiteit Leuven (KUL) klaagden twee vrouwelijke academici de

brek aan potentieel zal het alles-

gewijs slagen meer meisjes in hun

frappante ondervertegenwoordiging van vrouwen in de universi-

zins niet liggen. Dit jaar zijn er aan

eerste jaar aan de universiteit dan

taire wereld aan. Ook de studentenvertegenwoordig(st)ers wezen

de RUG meer meisjes dan jon-

jongens.

op deze wanverhouding. Hoe zit het met de vrouwen aan de RUG?

gens ingeschreven in de eerste

Het academisch personeel dat

echt dramatisch is het gesteld met

betaald wordt door de Vlaamse

de vrouwelijke deeltijdse profes-

Gemeenschap bestaat uit 545

soren. Voor elke vrouw zijn er 17

voltijdse en 144 deeltijdse profes-

mannen met een deeltijds profes-

soren, 296 voltijdse en 190

soraat (8 vs.136). Personeels-

deeltijdse assistenten. Enkel bij de

feestjes moeten voor de vrouwen

deeltijdse assistenten is de ver-

een echte uitputtingsslag beteke-

houding min of meer in evenwicht:

nen...

58% mannen en 42% vrouwen. De

De oorzaken van dit oneven-

situatie wordt slechter bij de

wicht worden gezocht in de typisch

voltijdse assistenten. Er zijn bijna

mannelijke waardenpatronen van

twee maal zoveel mannen als vrou-

het academische wereldje. Ookde

wen aangesteld (191 vs. 105).
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klassieke rollenpatronen zouden

Vrouwelijke professoren zijn al

de vrouwen parten spelen. De hoge

helemaal een zeldzaam heid.

werkdruk is moeilijk te combineren

Slechts 11% van de voltijdse pro-

met de gezinstaken die jammer

fessoren is vrouw (61 vs.484) en

genoeg maar al te vaak door vrou-

Vrouwelijke professoren zijn een zeldzaamheid aan de Universiteit
Gent (foto Vos)

De universitaire hitlijsten

Kortverhalen
gezocht!
Schamper verschijnt sinds vo-

Wat zijn de favoriete richtingen van de
nieuwe eerstekanners?

rig jaar ook op internet, dat is
wereldwijd bekend. De elektronische Schamper is echter uitgebreiderdan z’n papieren broertje.
Zo vindt men voortaan op elke
internet-Schamperookeen proza-

Driewerf hoera voor de RUG!

prijs geven (452). Verder zijn Psy-

sociale Wetenschappen (-50%,

Op 13 oktober schreven zich reeds

chologie (358), Pol & Soc (332) en

van 2 naar 1: blijkbaar nooit erg

bijlage. Daarom roepen wij alle

4619 nieuwe studenten in aan de

Germaanse (289) nog steeds po-

populairgeweest), Geologie (-47%,

jonge schrijvers op hun beste kortverhaal (max. 5 blzn.) in te zenden

Gentse Universiteit: een stijging

pulair, achterna gezeten door Dier-

van 34 naar 18) en Latijn & Grieks

van 4,7% ten opzichte van 1994.

geneeskunde (284), Economie

(-36%, van 28 naar 18).

Voor het vijfde opeenvolgende jaar

(280), Geneeskunde (248) en Bio-

Merkwaardig is dat na jaren

slaagt de RUG erin een stijgend

ingenier (247). De sterkste stijgers

achteruitgang Economie opnieuw

naam en studierichting; wij bieden

aantal leergierige medemensen

zijn Afrikanistiek (+115%, van 20

in de lift zit: er schreven zich 36

jou een internationaal lezers-

naar 43), Romaanse (+53%, van

studenten meer in dan vorig jaar.

publiek!!!

aan te trekken.

(t.a.v. Malik Weyns), liefst reeds
op diskette, met vermelding van

Rechten blijft de topper met

60 naar 92) en Lichamelijke Op-

Ook gedichten zijn welkom en

402 studenten hoewel ze tegen-

voeding (+52%, van 75 naar 114).

maken zelfs kans op publicatie in

over vorig jaar wat terrein moet

Opvallende dalers zijn de MedischPagina 2
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de gedrukte Schamper.

Editoriaal

Operatie masturbatie
Geneeskunde protesteert tegen artsenbeperking
Zoekertjes

Op 19 oktober jongstleden protesteerde de Vlaamse Geneeskun-

veerde standpunt van de universi-

dige Kring (VGK) van de RUG tegen het voorstel van minister Colla

teit en tegen het democratie-prin-

en de Galan om het aantal artsen te beperken. Ook in Leuven en in

cipe

G entse

'Koen Abbeel zoekt een

Kortrijk werd er die dag plaatselijk geprotesteerd. Een gemeen-

VertegenwoordigersRaad die de

tweedehandsdrumstel. Jagers-

schappelijke betoging vond op 26 oktober in Leuven plaats.

studenten vertegenwoordigt in de

dreef 16,9100 Sint-Niklaas, tel.:

hogere regionen van de RUG. De

03/777.08.42, of Albert Hein-

geneeskundestudenten betoog-

straat 61,9000 Gent

van

de

den eigenlijk tegen de kansen van

'Schamper zoekt studen-

voor de eerste kandidatuur, ge-

hun toekomstige opvolgers, al blijft

ten-dichters die hun werk hier-

koppeld aan maatregelen binnen

de vraag naar een oplossing voor

onder willen gepubliceerd zien.

de gezondheidszorg.

het probleem van het teveel aan

Scham per,

artsen uiterst relevant.

P ietersnieuw straat5, 9000

De VGK noemt het contingen-

ten via een bekwaamheidsproef

teringsvoorstel een “verdoken
vestigingswet’ en een “moderne
vorm van een feodaal systeem”:
enkel de meest gegoeden zouden

Deze “minst slechte oplossing”

nog kunnen investeren in een op-

voor het probleem van het teveel

leiding die niet zeker naar een job

aan artsen is geïnspireerd door de

leidt. Ook voorde kwaliteit van het

positie van de huidige generatie

onderwijs zien ze negatieve gevol-

geneeskundestudenten, die met

gen.

een numerus clausus uiteraard

Zelf opteert de VGK voor een

safe zitten. Ze gaat wel regelrecht

beperking van het aantal studen-

in tegen het financieel gemoti-

ow

St.-

Gent.

G edicht
vuurmis

laat de kop van de storm je bijten
en zwelg in het venijn van bier en wijn
rood als een vulkaanzon en gebrand
in het verhemelte - toon je tong
de achterwaartse salto van een zwarte kat
in het vooronder van je geheugen
- laat nu kaarsvet druppen op de buik
van je geliefde, in het valleitje
van haar navel - haar ogen gesloten
dit is een vuurmis voor de zondaars
zij die werden gezonden uit de diepste groeven
waar marmer vloeit als hete wós
en bekers woorden het hoofd verzwaren
zing een psalm voor de bliksem
de warme regen op een terras
het raadsel in haar ogen
in het schijnsel van de stervende kaars

Wim Annerel
2de lic. communicatiewetenschappen
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Boekentoren gebruiksvriendelijker.
De boekentoren die door archi-

zo’n dertig miljoen titels, terwijl er

nieuwe systeem zijn vooral van

tect Hen ry Van de Velde gebouwd

van het oubollige systeem regel-

in de catalogus slechts een vier-

praktische aard naar de gebruiker

werd, staat er nog in al haar glorie.

matig manipuleerde.

honderdduizendtal opgeslagen

toe. Het DOBIS-LIBIS systeem en

Wat er zich binnenin afspeelt is

Het hele boekentorenbestand

werden. Een tweede opzoek-

de bibinfo worden één orgaan,

van een heel andere aard. Prof. dr.

komt uiteraard ook op het internet,

m ogelijkheid bestaat erin de

zodat je alle informatie dadelijk op

G. Van Hooydonk, hoofd van de

waardoor men dag en nacht de

‘fichenbak’ te raadplegen, maar

één scherm kan opvragen. Door

universitaire bibliotheek Gent is net

catalogus zal kunnen inkijken.

het snelheidsrecord thesisschrijven

de automatisering van het systeem

begonnen met een prestigieus pro-

Prof. Van Hooydonk en zijn twee

zal je d’r ook niet mee winnen.

zou eindelijk ook een einde komen

(!) medewerkers -”het is schanda-

ject dat van de boekentoren een

De vernieuwingsplannen die

aan de omslachtige ontlenings-

moderner en toegankelijker insti-

lig!”- trachten met dit alles klaar te

prof. Van Hooydonk voor ons in

methode: gedaan met het drievou-

tuut moet maken. De interne wer-

zijn in 1997, en zodoende met de

pe tto

echt

dig invullen van titel, auteur, boek-

king van de bibliotheek is voor dit

200-jaar viering te verenigen. Prof.

revol utionnai r, maar ee rde r hoogst-

nummer, je eigen naam en adres.

fin-de-siècle toch wat te ouder-

Van Hooydonk bevestigt dat het

noodzakelijk. Een nadeel van de

Kaarten met streepjescode zou-

wets geworden. Momenteel moet

geen sinecure is, wijzend op de

huidige situatie is dat er van de

den deze hele procedure met een

de bezoeker die één of ander werk

‘werkgroep ‘ en bv. de drie miljoen

400.000 titels in de bestanden van

glimlach omzeilen. Ontleners zou-

fiches die op kaart moeten ge-

heeft,

zijn

niet

wil opzoeken zich eerst wenden

de bibliotheek, erzich zo’n 100.000

den zich ook elektronisch kunnen

tot de bibinfo (via CD-ROM) om de

bracht worden, om nog te zwijgen

in de nevenbibliotheekjes van de

inschrijven en op gelijkaardige

gezochte titel te vinden, vervol-

over de omscholing van het perso-

u n ive rsite it bevinden. En als

wijze boeken kunnen aanvragen.

gens dienen de computers aan de

neel bij het in werking treden van

raadpleger ondervind je daar al-

Door deze mechanisering kunnen

het nieuwe systeem.

ingang geraadpleegd te worden

leen maar problemen door: elke

meer en gemakkelijker boetes uit-

om in de DOBUS-LIBIS catalogus

De prijs van deze vernieuwing

faculteitsbibliotheek heeft haar ei-

geschreven worden, wat minder

werd op twintig miljoen geraamd,
door de universiteit te betalen.

uit te vissen of de bibliotheek dat

gen openings- en ontleningsuren,

aangenaam nieuws is voor de ge-

werk wel bezit. Dit is niet altijd het

waardoor van homogeniteit geen

niepige gebruikerdie de zijpoortjes

geval, want in de bibinfo zitten er

sprake is. De voordelen van het

Aldo

M eeting the challenge
Internationaal symposium rond duurzame ontwikkeling
In de Aula vond op 13 oktober een symposium plaats waar door
enkele gerenommeerde sprekers gefilosofeerd en gediscussieerd
werd rond de wereldomvattende problemen en uitdagingen van
deze tijd.

culturele vervlakking en uniformisering en de verdere opgang van
het ‘wilde’ liberalisme problemen
scheppen die zeer complex en
onderling afhankelijk zijn en bovendien elkaar beïnvloeden en
versterken. Concrete oplossingen

teur van diverse publicaties over
de Derde Wereld.

werden niet aangereikt -wat gezien de aard van de problemen

Leo Apostel indachtig, was één

ook moeilijk kon- maar de uitein-

van de doelstellingen van deze

delijke oplossing zal mundiaal en

bijeenkomst het dichter bij elkaar

multidisciplinair moeten zijn. De

Tijdens een marathonzitting van

mede-auteur van ‘Grenzen aan de

brengen van de exacte weten-

weg is lang en moeilijk en een

7 uur, ingeleid door vice-rector

concurrentie’ en coördinator van

schappen en de menswetenschap-

ervaren gids heeft zich vooralsnog

Vermeersch, gaf een keur van

de Groep van Lissabon. Achter-

pen. De wederzijdse kritische op-

niet aangeboden.

positieve- en menswetenschap-

eenvolgens kwamen aan het

merkingen van de sprekers en de

pers hun visie op de Noord-Zuid

Tegen het einde van de dag

woord: Riccardo Petrella zelf; Bert

van onbegrip getuigende vragen

verhouding, de globalisering van

werden de aanwezigen verblijd met

De Vries, m ed e-a uteur van

en bemerkingen van het publiek

economie, kennis, communicatie

de onverwachte (?) komst van prins

‘Beyond the limits’ -het opvolgings-

wezen erop dat de kloof nog breed

en monetair verkeer, de bedrei-

rapportvan ‘Grenzen aan de groei’

Laurent. Hij werd geflankeerd door

is.

burgemeester Frank Beke getooid

ging van het milieu, de hegemonie

van de Club van Rome-, Oscar

Als er al een conclusie te trek-

van het liberale kapitalisme met

Vanderborght, professor biologie

ken valt uit dit symposium is het dat

De bezorgdheid van de prins voor

zijn moordende concurrentie en

en m ilieudeskundige; Michael

de steeds sterker w ordende

andere mondiale verschijnselen die

de milieuproblematiek is welbe-

Jacobs, Engels‘socio-ecologisch’

m ondialisering van economie,

kend en zijn aanwezigheid op dit

een wereld in transitie kenmerken.

economist; Alain Lipietz, inge-

techniek, communicatie en infor-

symposium, zij het maar voor even,
mocht dan ook niet ontbreken.

De lezingen en discussies wer-

nieur-economistenadviseurin eco-

matie, de bedreiging van het

den op een flamboyante manier

nomische vraagstukken van de

ecosysteem, de groeiende onge-

geleid door Riccardo Petrella,

Groenen in Frankrijk, tevens au-

lijkheid tussen Noord en Zuid, de
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Veiligheid in de auditoria.
geval van nood, de evacuatie te

Een stand van zaken

leiden. Zie je het al voor je? De prof
vooraan die iedereen aanmaant

Misschien lees je op dit moment wel je Schamper in het auditorium. Knusjes. Met flink veel mensen op de trappen naast jou die
hetzelfde doen. Maar misschien vind je dat laatste niet zo fijn, heb je
net bedacht wat er allemaal kan gebeuren als er plots paniek
uitbreekt. Brand, een ontploffing, ik zeg maar wat.

“zich rustig te begeven naar onthaal”. In dat kader zou een kwartiertje uitleg (bv. in het begin van
het academiejaar) toch eigenlijk
niet misstaan; kwestie dat ook de
studenten weten wat gedaan in
geval van alarm.

Lees in dat geval zeker verder.

teit heeft niet voldoende middelen

Maar hebben wij dan niets

Schamper bedacht nl. een

om dit alles onmiddelijk te bekosti-

positiefs te vertellen? Natuurlijk wel.

rampscenario en trok ermee naar

gen, en, dus blijft men voorlopig

De toestand schijnt niet beter of

Mijnheer Beyst, hoofd van de dienst

aangewezen op de (re-)organisa-

slechter te zijn dan in andere uni-

veiligheid aan de RUG.

tie van de uurroosters: de profes-

versiteiten of openbare gebouwen.

Hij verzekerde ons dat de universiteit volop bezig is met de stu-

soren worden verzocht hun lessen

En de universiteit heeft al serieuze

zodanig op te splitsen dat de audi-

inspanningen gedaan op gebied

toria niet meer overvol zitten.

van alarminstallaties, nooduitgan-

die van het probleem. Met name

Voor mogelijke evacuaties be-

de plannen voor de bouw van een

staan er ook plannen; alleen jam-

Maar daar heb je natuurlijk niets

mega-auditorium (zo’n 1000 zit-

mer dat praktische oefeningen met

aan, als je je tussen je medestudenten en hun boekentassen

gen, ...

plaatsen) in de Sint-Pietersnieuw-

de studenten “te moeilijk om orga-

straat, tussen het rectoraat en het

niseren” zijn. Soms worden ze wel

probeert te wurmen in de hoop

technicum, zouden opnieuw beke-

gedaan met het personeel. Dit

ergens een plekje te kunnen vin-

ken worden. Een ander voorstel,

gebeurt dan in de blokperiode.

den om rustig verder te lezen...

het afhuren van het ICC-gebouw

Voor de rest hebben de les-

in het Citadelpark, werd onlangs

gevers instructies gekregen om, in

afgewezen. Het voordeel van het
ICC-gebouw zou zijn dat het onmiddellijk beschikbaar is. Een nadeel is dat het enkel de maandag
afhuurbaar is.
In afwachting van de ‘grote’
plannen werd alvast een investeringsplan opgestart, waarin alle
problemen betreffende de bestaande infrastructuur geïnventariseerd worden.
Het verschijnsel is natuurlijk niet
nieuw. Sinds jaar en dag neemt het
aantal studenten toe, terwijl de
bestaande infrastructuur dezelfde
blijft. Onvermijdelijkbrengtdit overbezetting met zich mee, terwijl de
dienst veiligheid het bestuur er al
verschillende malen heeft op gewezen dat men in een auditorium
niet meer mensen zou mogen toelaten dan er vaste zitplaatsen zijn.
Ja, zegt dat bestuur, het is waar.
Ook de psychologiestudenten hebben recht op een vollédig auditorium (ipv. de twee halve waarin ze
nu hokken); ja, de gangen en de
trappenzalen in verschillende
universiteitsgebouwen dienen uitgebreid. Maar, neen, de universi-
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Gekoter

Stop de koten!

een recht verworven waar je als

Waiting for Godot?

overheid niets kan aan doen. Maar

Stadsbestuur Gent wil geen
nieuwe studentenkamers
meer

wij stellen vast dat zeer veel ka-

Van Rouveroij: “Ik verwacht de

mers gerealiseerd werden op ba-

resultaten van de studie begin ’96.

sis van een bouwmisdrijf (verbou-

Tot dan blijft de bouwstop zeker

wingen uitgevoerd zonder bouw-

van kracht.” Maar daar lijkt het niet

aanvraag, nvdr). Dat is ook de

helemaal te willen vlotten: na zes

reden van de bouwstop: om de

maanden bouwstop staat de werk-

situatie niet te laten verergeren.

groep nog nergens. Volgens dhr.

Na het onderzoek zullen wij in die

Boel van de Dienst Stedebouw

straten waarde redelijkheidsgrens

moet men nog beginnen met de

De laatste 6 maanden weigerde het stadsbestuur z o ’n 70 bouw-

werd overschreden de stedebouw-

opmaak van een inventaris, en zal

aanvragen voor studentenkamers goed te keuren. Schepen van

kundige misdrijven opsporen, de

dat o.a. gebeuren door het tellen

Ruimtelijke Ordening Sas Van Rouveroij (VLD) heeft zich met deze

betrokken eigenaars verbaliseren

van deurbellen. Wie dat gaat doen

beslissing de woede van de investeerders op de hals gehaald. Ook

en met hen in onderhandeling

is nog niet beslist. Prof. Allaert van

de VLD-jongeren vinden de bouwstop een verkeerde beslissing.

gaan. Die onderhandeling kan er-

de Vakgroep Ruimtelijke Ordening

toe strekken hen te dwingen via

is lid van de werkgroep en vindt

een herstelmaatregel de kamers

“dat er vanuit het beleid toch iets

Van Rouveroij: “De laatste ja-

ook voor een stijgende parkeer-

op te heffen en de woning terug om

iets .meer concreets zou moeten

ren wordt Gent overspoeld door

druk in deze wijken waar reeds vrij

te bouwen naar een eengezins-

gekristalliseerd worden, en niet

nieuwe studentenkamers. Hoofd-

weinig parkeerplaatsen voozien

woning, ofwel hetaantal kamers te

zomaar een idee. Wie gaat nu wat

zakelijk ééngezinswoningen wor-

werden.”

verminderen tot een redelijke pro-

doen? Ik zou niet weten waar het

portie. Daar kan de stad het wel

(de studie, nvdr) zit. Alles draait

moeilijk mee krijgen. Het hangt af

rond de criteria. Uiteraard zijn wij

den omgebouwd tot meerkamerwoningen omdat die nu eenmaal

Sociaal probleem

een veel hoger rendement heb-

van de omvang van het bouw-

bereid om mee te werken, maar er

misdrijf.”

is nog geen formele opdracht ge-

ben. Op zich zou dat nog geen

“Tijdens het weekend is 75%

groot bezwaar zijn, mocht deze

van de studenten thuis en tijdens

geven. Er is ook nog niets op pa-

immobiliëre speculatie niet leiden

de vakantiemaanden is de massa

pier gekomen over hoe we de zaak

tot een aantasting van zowel het

ook weg. Bovendien zijn het elk

gaan aanpakken”. Er schort dus

stedebouwkundig weefsel als van

jaar opnieuw grotendeels nieuwe

duidelijk iets aan de werking van

het sociale weefsel. Niet de stu-

studenten. Vooral daar waar een

de werkgroep...

denten dus, maar de speculanten

enorm aantal studenten zitten en

verknoeien onze stad.”

nog slechts

Moeilijke opdracht

enkele gezinnen, krijgt het so-

Stedebouwkundig
probleem

ciaal weefsel dus geen kans om

Prof. Allaert: “Men moet een

zich te ontplooien en beginnen de

multi-criteria-analyse ontwikkelen

gezinnen zich geïsoleerd te voe-

met beleidsmatige gewichten aan

“ Doordat speculanten veel

len.”

die criteria. Het zwaarste probleem

meer dan de normale marktwaarde
bieden voor een arbeiderswoning,

Studie

omdat ze weten dat ze daar
studentenkam ers kunnen van

“Lopende dit moratorium heb-

"De studenten zorgen voor een
groot stuk voor eum... ja, voor de
animatie en voor de dynamiek in
deze stad!"

wordt wellicht het juist inschatten
van
het sociologisch effect van de
grenzen die het onderzoek zal leg-

maken, kunnen jonge gezinnen in

ben wij een wetenschappelijk on-

onze stad geen woningen meer

derzoek opgestart in samenwer-

kopen. Ze moeten daarvooral naar

king met de universiteit. Dit onder-

de buitengemeenten met alle

zoek zal voor een inventaris zor-

FrederikHaentjens, bestuurs-

bepaalde wijken een kunstmatige

mobiliteitsproblemen van dien. Ten

gen en zal de grenzen bepalen. In

lid van de VLD-jongeren, erkent

schaarste gaat creëren. Het wordt

tweede is er de overlast voor de

functie daarvan zullen wij dan een

het probleem van de verstoring

een afwegingsproces waarmee

buurtbewoners: door het feit dat in

stedebouwkundig beleid ontwikke-

van hetsociaal weefsel, maar vindt

men heel voorzichtig zal moeten

een ééngezinswoning de leefruim-

len dat erin bestaat dat enkel daar

dat “het teveel aan studenten-

omspringen. Als men daar op korte

tes zich meestal op de gelijkvloerse

waar het nog kan studentenkamers

kamers het gevolg is van het feit

termijn geen inzicht in heeft moet

verdieping situeren, met op de

worden vergund. Waar het niet

dat de bestaande reglementering

men de bouwstop gewoon ophef-

eerste en tweede etage de slaap-

meer kan zal allicht het bestaande

(dieo.a. zegt dat er geen kamers in

fen.”

Kritiek

gen aan de densiteit van studentenkamers in een wijk. “Men moet er
ook voor oppassen dat men niet in

kamers, onstaat er een conflict met

volume moeten worden afge-

de kelder mogen zijn) niet nage-

deze kamerwoningen waarde leef-

bouwd. Afbouwen zal moeilijk wor-

leefd wordt. De stad heeft dus de

ruimtes zich op ieder niveau bevin-

den omdat sommige kamers ver-

middelen, maar die worden niet

den. De studentenhuizen zorgen

gund zijn en daar heeft men dan

gebruikt.”
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Uitschieter

URGent, G entse studentenradio
Maandag 16 oktober, klokslag 19u. Op 105.7 Mhz valt gedurende
vijf seconden een stilte. Dan weerklinkt de eerste jingle van de
nieuwe Gentse studentenradio. Het is gelukt. Niet tegen 1 oktober,
het oorspronkelijke doel, maar wel tegen de begin september vooropgestelde datum. Wie bedenkt dat een week voor de eerste uitzending slechts een mengpaneel voorhanden was, beseft de omvang
van de geleverde krachttoer.

redactie van ‘Tournée Générale’,

dinsdag is er plaats voor demo’s

het dagelijkse magazine van 19 tot

van Gentse groepjes, alternatieve

20u, verzamelt alle studenten-

muziek en live-sessies. "t Vergiet

nieuws, en verwerkt dat in het

van België’ brengt op woensdag

nieuws, de reportage en de

humor en satire op studenten-

agenda. De cultuurredactie van

formaat, en op donderdag wordt

haar kant levert wekelijks 8 blok-

de URGentweek afgesloten met

ken van 5 minuten af. De helft

reggae, jazz, funk en acid-jazz.
URGent is van maandag- tot

Het zag er nochtans niet zo

dentenleven ging resideren. Bo-

daarvan krijgt een vaste stek bin-

goed uit voor URGent. De redactie-

vendien klonken de berichten van

nen Tournée Générale’, de an-

donderdagavond te beluisteren,

lokalen in het Pand dienden te

het front niet echt hoopvol voor de

dere helft komt in ‘Op ‘t gemak’, de

telkens vanaf 19u tot middernacht,

worden opgegeven, waarop de

studentenbeweging. De cultuur-

dagelijkse dosis up-to-date muziek

op de frequentie van de Lede-

RUG een verdieping van de Korte

redactie was al weken samenge-

met achtergrondinformatie tussen

bergse radio Airway. (FM 105.7

Meer 5 gratis ter beschikking stelde.

steld, maar van een nieuwsredactie

20 en 22u.

Mhz)

In het studentenhuis De Brug werd

was nog geen spoor. Intussen be-

De overige twee uur worden ‘s

nog wat tegengestribbeld omdat

staan voor het informatieve luik

maandags opgevuld met onge-

de radio zo ver van het hele stu-

twee redacties naast elkaar. De

smolten house en ambient. Op

TDP

Bedelzak &
geuzenpenning
Paul De Leeuw en Geert van
Istendael zijn de laureaten van de

m elijk

‘s

mans

ingesteldheid.

driejaarlijkse Geuzenprijs, uitge-

Dat de u itre ikin g van de

reikt door het Taalm innend

Geuzenprijs ook een culturele hap-

Studentengenootschap ‘t Zal Wel

pening is, wordt bewezen door de

Gaan. Dat wil hiermee met een

aa nw ezig heid

zekere regelmaat personen of or-

‘gelijkgestem den’, zoals Tom

Elke maandag tot donderdag
van 19u00 tot 24u00

van

ganisaties huldigen die blijk geven

Lanoye die de presentatie ver-

“van het creatief vermogen van de

zorgt, en de Belgische Melodische

vrije, kritische geest” . De vereni-

Vereniging De Smet & Van Mal-

ging wil hiermee bijdragen tot de

deren. Zij brengen liederen van

uitstraling van een volwassen,

Kamagurka ten gehore. De plech-

ongecomplexeerde vrijzinnigheid.

tige overhandiging van bedelzak

Zo gaat Paul De Leeuw in zijn

en geuzenpenning vindt plaats op

interviews geen enkel onderwerp

maandag 6 november, om 20u in

of persoon uit de weg. Bovendien

de Minardschouwburg. Kaarten

laat hij geen kans onbenut het op

kosten 250 frank voor studenten,

te nemen voor minderheden, ver-

en zijn te koop bij Free Time,

drukten of kansarmen. Bij van

Kammerstraat 19.

Istendael waardeert ‘t Zal voorna-

Gentse studentenradio

kritisch e

TDP

105.7 FM
De studio's zijn gevestigd in de Korte
Meer nr. 5,9000 Gent
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Jaap Kruithof:
“ik ben geen goeroe”
ik daaruit halen? Als studenten

We treffen een behoorlijk humeurige Jaap Kruithof in het bureau

zichzelf. Misschien twee op tien

dat hij tijdelijk nog betrekt in de Blandijn. Sinds 1 oktober heeft hij

ervan kwamen iets anders vragen

goede kritiek geven, dan haal ik

zoals dat heet “de universiteit verlaten”, maar volgens het kattebel-

dan voordelen voor zichzelf. “Pro-

daar nog iets uit, maar ze zeiden

letje op de deur blijft hij er nog even rondhangen. Tijd genoeg voor

fessor, ik zou dit willen, kan u mij

geen woord. Wat heb ik daar nu

een gesprek.

helpen?” Nu kan ik niet meer hel-

nog uit gehaald, de laatste tien

pen, dat is duidelijk, dusde hele file

jaar? Altijd zorg, altijd meedoen,

is verdwenen. Ik sta daar niet bij te

altijd mensen helpen. Maar een

huilen. Ze kwamen niet voor mij,

mens kan niet zomaar verande-

“Er is een hele cultus over mijn

niet dat ze een hoge ‘pree’ moeten

persoon bezig, maar dat zijn men-

hebben en zo, en als ze ziek zijn

sen die niet weten waarover het

moeten ze ermee ophouden, dat is

gaat. Het gaat niet over ikke ikke,

evident. En dan begint dat irratio-

hé. Die journalisten zijn daarover

nele idee van iemand zo ineens af

bezig; dat vinden zij interessant. Ik

te ‘cutten’ op een bepaalde leeftijd,

ben over 15 jaar dood, hé, wat is

terwijl ik bijvoorbeeld nog veel frisse

dat nou. En toch maar vrolijk altijd

mensen ken van vijfentachtig. Dat

maar focussen op die persoon. Je

wordt allemaal mooi, dat is uitste-

voelt zo de mensen die altijd maar

kend, die gooien we buiten, en dan

over die persoon bezig zijn, en de

moeten ze allemaal nog zeer ver-

mensen die bezig zijn met de pro-

heugd zijn dat ze buitenvliegen.

blemen die die man bezighoudt,

Dan moeten ze dat laatste men-

en dat is veel interessanter. Links

tale nog overgeven, dan moeten

is niet gefocust op personen.”

ze hartelijk staan juichen dat ze

ze kwamen om mij te gebruiken.

ren, die is conservatief en heeft

Daar ga ik niet over sikkeneuren, ik

zijn functies daar. Bovendien hangt

kan nog wel iets leuks doen, iets

dat pensioen ervan af. Maar ik ben

anders doen. Maar dat is de grond-

niet rancuneus. Als ik dan de kans

structuur van onze samenleving.

Trouw en betekent
gew oon
w eglopen thuis!

zelf buitenvliegen. Nou, daar doe
“Iedereen vindt het geweldig,

ik niet aan mee.”

dat je op pensioen gaat. Dat is
natuurlijk een verkeerde voorstel-

“Vorige week ben ik hier ge-

ling van zaken, want onze samen-

weest, en dat was volkomen over-

Ik ken dat spel, en speel dat tot op

krijg om iets te doen voor een

leving gooit mensen boven de zes-

bodig. Ik ben ook realistisch ge-

zekere hoogte mee. Ik heb daar

ruimer publiek, dan vind ik dat leuk.”

tig en vijfenzestig eruit, en dat moet

noeg. Wat zouden mensen hier

ook wel iets aan.”
“Volgend jaar wil ik een radio-

als een feest voorgesteld worden.

nou nog komen doen? Sentimen-

Dat is natuurlijk een sociale mis-

teel zagen? Ik had hier vroeger

“Dat lijken allemaal bittere op-

of een televisieprogramma maken,

stap. Mensen die gezond zijn moe-

files van 50 meter, mensen die hier

merkingen, maar dat is helemaal

dan heb ik veel meer invloed dan

ten tot en met hun dood blijven

stonden voor mijn spreekuur. Ze

niet zo. Ik ben heel vrolijk. Ik ben

als professor. Dat kan niet op de

werken in de samenleving. Ik zeg

kwamen allemaal iets vragen voor

alleen verbaasd over die mensen

BRTN, dat is veel te bureaucra-

die denken dat een professor vast-

tisch. Op de VPRO misschien; wat

hangt aan die lessen, en dat hij als

kan ik op een ander gaan doen met

hij die lessen kwijt is en op emeri-

mijn manier van... dat is veel te

taat gaat, een totale sukkelaar is.

modern. Qua vormgeving wordt

Voor mij is dat natuurlijk niet waar

dat iets helemaal anders. Je kan je

wanttachtig percent van watikdoe

dat niet voorstellen. Ik heb wel nog

ligt buiten de Gentse Rijksuniver-

geen enkel initiatief genomen, maar

siteit. Dus de RUG snijdt mij twintig

dat is één van mijn doelstellingen,

percent van mijn activiteiten af.

als producer. Dan kan ik mijn waar-

Dat vind ik niet prettig, maar ik

heid daar eens laten zien. Dat is

moet er maar tegen kunnen.”

veel interessanter dan hier een
lesje geven voor studenten die mij

“Kijk, de cursus die ik gaf, die

al lang kennen. Wat moet ik daar

kende ik natuurlijk al lang. Wat kan

nou aan vertellen, die weten het
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allemaal al. Leuk hoor, als je geen

pijnlijk moment. Je bent het er wel

valst. Het is niet redelijk dat je die

pensioen net hetzelfde. Ik vind dat

invloed hebt, en je krijgt invloed als

mee eens natuurlijk, want die kin-

ouwelui een ritueel opdringt waar-

je dat gewoon heel nuchter moet

professor in Gent, dan vind je dat

deren moeten zelfstandig worden,

door ze dat zelf ook heel leuk moe-

zien. Er moet natuurlijk levens-

zelf geweldig. De meeste profes-

maar het is niet prettig. Nou moet

ten vinden. Dat is een ideologie die

ruimte zijn voor die jongeren. Het

soren berusten daarin, die vinden

je eens kijken hoe ze zo’n ritueel

vervalsend begint te werken. Dat

feit dat onze maatschappij zo ge-

dat genoeg. Dat is helemaal niet

gaan bewerken. In plaats van te

heb je ook bij elke begrafenis-

organiseerd is dat de ouderen

genoeg. Ik ben er niet in geslaagd

zeggen: die ouders vinden dat

plechtigheid in de katholieke kerk,

moeten weggaan om de jongeren

om mijn invloed uit te breiden. Ik

helemaal niet leuk, maar die stem-

waarbij men eigenlijk het feit dat

een kans te geven, daarmee ben ik

heb nu misschien nog een paar

het helemaal eens. Maar als sur-

jaar, dan ga ik dat es wat breder

plus willen ze ouderen nog zover

doen, hé. Eigenlijk leuker dan het

brengen dat die staan te klappen

werk dat ik nu gedaan heb, de

dat ze zelf opzij gezet worden, en

laatste tijd.”

dat is teveel van het goede."
TDP
Foto: TDK

“Toen mijn dochter trouwde,
hadden we die twintig jaar goed
opgevoed, met veel liefde. Ze ging
trouwen, en we vonden dat uitste-

Vorige maand kwam bij Nijgh

kend natuurlijk. Trouwen betekent

& Van Ditmar ‘Een wereld zon-

gewoon weglopen thuis. Uitste-

der stuurman’ uit, een selectie

kend idee. Je hebt een goeie kerel

gesprekken met Jaap Kruithof,

gevonden, dus loop weg. Maar je

zoals ze verschenen in diverse

kan toch moeilijk zeggen dat als je
twintig jaar al je kapitaal, je liefde

men er wel mee in omdat ze rede-

iedereen het verschrikkelijk verve-

en je energie in dat kind gestoken

lijk zijn, en die kinderen vinden het

lend vindt dat Piet overleden is,

hebt, dat je dat zo geweldig vindt,

formidabel leuk om hun eigen gang

probeert te draaien in een richting

dat dat kind wegloopt. Dat kan je

te gaan. Dus dat is de situatie. En

dat het eigenlijk toch heel heil-

als vader of als moeder toch niet

dan krijg je het feest en moet ieder-

zaam is dat Piet het aardse verla-

zeggen, tenzij je helemaal schijn-

een het verschrikkelijk leuk vin-

ten heeft. Dat gedraai van die maat-

heilig bent. Dus is dat een heel

den. Een ritueel dat de zaak ver-

schappelijke krachten is bij een

De R UG m aakt de Brug
Studentenrestaurant de Brug midden ’96
voor 5 maanden dicht

Maar men zal niet enkel de

tijdschriften en kranten tussen
1962 en 1995. Uit de inleiding:
“Ik hoop dat de lezer beseft dat
dit boek niet gaat over één mens,
maar via hem over ons omgaan
met elkaar en met de dingen. ”
Waarvan akte.

Maar: waar moeten we dan
heen tijdens de maanden dat de
Brug dicht is? Wel, de sluiting vindt
plaats in de kalmste periode van
het jaar (april-september). Er zullen dus minder eters zijn die een
andere stek moeten zoeken, ‘s

schadelijke stoffen weghalen.de

Middags kan dat opgevangen wor-

eetruimte zal ook volledig her-

den door de resto’s Overpoort en

Nog dit academiejaar zal studentenrestaurant de Brug voor

ingericht worden. Het is de bedoe-

St.-Jansvest, aangezien in die pe-

enkele maanden gesloten worden. Dit is nodig om het hele gebouw

ling om via een vlottere inrichting

riode ook daar minder studenten

te kunnen renoveren. Op 1 oktober ’96 zou het vernieuwde restau-

de capaciteit van het aantal be-

gaan eten. Voor ‘s avonds is er nog

rant terug opengaan voor de studenten. Schamper ging alvast zijn

zoekers te verhogen. Waarschijn-

geen definitieve beslissing geno-

licht opsteken bij Mare Bracke, algemeen coördinator studenten-

lijk zal er één niveau komen voor

men, maar mogelijks zal ook hier

voorzieningen.

de distributie van de maaltijden en

resto St.-Jansvest een oplossing

de drank, en twee niveaus waarde

bieden. Nu is enkel de Brug
s’avonds open.

Midden 1996 zal het studenten-

De sluiting is nodig om het res-

gebruiker plaats kan nemen, maar

restaurant voor een vijftal maan-

taurant grondig te renoveren: het

hiervoor bestaan er nog geen con-

We zullen dus nog een jaartje

den gesloten worden. De precieze

is immers al van 1958 in gebruik. In

crete plannen. Er dient ook een

geduld moeten oefenen alvorens

datum ligt nog niet vast, maar ver-

het gebouw zit bovendien asbest,

verdere automatisering te komen

onze maaltijden in de vernieuwde

moedelijk sluiten de deuren op 1

en daarom moet het volledig ont-

voor de bedeling van drank (fris-

Brug te nuttigen. Tot april blijft het

april of 1 mei. De sluiting zou enkel

manteld worden. Alles wat enigs-

drank, koffie) en eventueel ook voor

rijtje schuiven voor een hapje as-

voor het restaurant gelden; het

zins los zit, zal verwijderd worden,

broodjes. Hierdoor zal het niet en-

best. Smakelijk!

Studentenhuis zou gewoon open

zodat enkel het geraamte over-

kel sneller gaan, ook het perso-

blijven.

blijft.

neel wordt op die manier ontlast.
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Vereniging van V laam se Studenten
De Vereniging van Vlaamse Studenten is een koepel van koepels.

bepalingen uit het onderw ijs-

belangrijker is dat er geen geld kan

Studenten hebben meestal geen idee waar deze overkoepelende

decreet aan te vechten. Dat zijn

worden overgemaakt aan een or-

organisaties voor staan. Nochtans probeert het V. V.S. deze studen-

bepalingen over de voortgezette

ganisatie die vreemd is aan de

ten te vertegenwoordigen. De vereniging doet voornamelijk lobby-

academ ische o p le idinge n of

RUG. Dat valt onder overdracht

werk: zij gaat naar de Vlaamse Interuniversitaire Raad en a f en toe

graduaten. In dat decreet staat dat

van subsidies en dat mag niet.

organiseert zij een actie.
Het V.V.S. heeft te kampen met
enkele financiële problemen. Het

de universiteiten voor de helft van

Voorlopig wordt dus gewacht met

verenigingen, zoals in Gento.a. de

de opleiding zelf het inschrijvings-

de betaling tot hier een mouw kan

conventenraad.

geld kunnen bepalen. Concreet

aan gepast worden.

secretariaat van de vereniging in

Het bedrag dat elk lid moet

betekent dat, dat zij voor bepaalde

Het principe dat je subsidies

Brussel is één van de oorzaken

betalen, wordt berekend via een

opleidingen een willekeurig bedrag

niet kan overdragen is op zich een

van de moeilijkheden. Brussel is

verdeelsleutel: op dit ogenblik is

kunnen vragen. Volgens V.V.S. en

goede regel omdat je op die ma-

geen goedkope stad. In het verle-

dat twee BEF per student. Eigen-

een aantal juristen die zij geraad-

nier makkelijk fraude kan voorko-

den zijn er een aantal onverstan-

lijk is dat onrechtvaardig want dit

pleegd hebben is dat in strijd met

men. Maar misschien moet er een

dige beslissingen genomen en er

systeem houdt geen rekening met

een artikel uit de grondwet, waarin

uitzondering gemaakt worden voor

werd een veel te duur lokaal ge-

de inkomsten van de verschillende

staat dat onderwijs de bevoegd-

overkoepelende organisaties die

huurd. Aan dat contract zitten zij

studentenkoepels. In Gent krijgen

heid is van de gemeenschap. Dat

tenslotte ondersteunend werken.

een aantal jaren vast. Dat bete-

de conventen bijvoorbeeld onge-

aanvechten bij het arbitragehof,

Het V.V.S. heeft een alternatieve

kent dat het V. V.S. elkjaareen half

veer 2,5 miljoen aan subsidies; in

kost natuurlijk heel wat geld en

oplossing: zij kunnen ook gewoon

miljoen nodig heeft om te overle-

Leuven krijgen ze veel meer.

Gent moet mee betalen.

het lidgeld optrekken naardrie BEF

ven. Dat wordt betaald door hun

Een ander probleem is dat het

De eerste schijf bedraagt acht-

leden en dat zijn de verschillende

V.V.S. vorig jaar besloot naar het

duizend BEF. Dat bedrag is voorlo-

koepels

arbitragehof te stappen om enkele

pig niet beschikbaar maar nog

van

de

s tu d e n te n -

Kort!

per student.
IV

Rondjes rond het plein
Sportfanaten, zondagochtendjoggers en iedereen die ook maar
een greintje sportief is of zijn faculteitskring in ere wil houden wordt

Uit de Vlaamse begroting blijkt

500.000 BEF, wordt jaarlijks toe-

dat de studiebeurzen voor studen-

gekend als financiële en morele

ten en hogeschoolstudenten wor-

steun aan jonge wetenschappers

den geïndexeerd. Deze vanzelf-

die zich bezighouden met kanker-

sprekende maatregel zal wel maar

onderzoek. $$$ En over prijzen

toegepast worden vanaf volgend

gesproken: in de loop van de

academiejaar. $$$ De gebouwen

maand maart 1996 zal het fonds

van het UniversitairZiekenhuis zijn

Lucien De Coninck VZW de vierde

woensdag 8 november op het St-Pietersplein verwacht voor de
dertiende editie van de Twaalfurenloop.
Ook dit jaar wordt het evene-

begonnen. Na een tijdje namen

van het HILOK georganiseerd.

ook andere faculteiten deel, hoge-

H oofdve rantw o ord elijke Nick

scholen, het leger, de rijkswacht

Tombeux geeft een woordje uit-

en dit jaar zelfs een fitnesscentrum.
Het is wel de bedoeling dat het

verouderd en niet meer aan deze

Prijs Lucien De Coninck uitreiken,

rond proza van West- en Oost-

tijd aangepast. Daarom wil de UZ-

goed voor 50.000 BEF. Dit jaar

duitse schrijvers uit de na-oorlogse

directie

kunnen

over

periode. $$$ Het Stropzwembad

sleutelen

aan

het

p ro e fsch rifte n

gebouwenbestand. Nieuwbouw is

ethische wetenschappen worden

bestaat 25 jaar en daarom zal het

de enige oplossing. Schepen Sas

ingediend, ten laatste tot 15 de-

bad van 28 oktober tot en met 10

Van Rouveroij zal de gemeente-

cember. Voor meer inlichtingen

november omgetoverd worden in

raad toestemming vragen het bij-

kunt u terecht bij Frank Van Den

een golfslagbad $$$ Al je nieuw-

zonder plan van aanleg te herzien.

Bossche, Blandijnberg 2, tel. 09/

tjes naar: Schamper, Studenten-

$$$

kreeg

264.40.41. $$$ Een abonnement

huis

Christophe Colle uit handen van

op Schamper kost 250 fr. voor stu-

Pietersnieuwstraat 45, 9000 Gent

gouverneur Herman Balthazar de

denten. $$$ Nog tot 14 november

of

Toelage voor Jonge Onderzoe-

loopt er in de Universiteitsbiblio-

Schamper@ rug.ac.be.

kers’. Deze prijs die goed is voor

theek de tentoonstelling W at blijft?’,

In

septem ber

leg: “De studenten L.O. zijn ermee

ment voornamelijk door studenten
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De
een

Brug,

e -m a iltje

Stnaar

:

studentikoos blijft. Zo wordt er bv.
een praeseskamp georganiseerd
en bedraagt de toegangsprijs voor
de fuif na de prijsuitreiking (in de
tent op het Sint-Pietersplein)
slechts 50 BEF.”
Zijn pronostieken? “Het winnende team is het team dat de
meeste rondjes loopt; traditioneel
een strijd tussen het HILOK en het
VTK.”
Edk

.a c .b e

RUG -studenten kraken het Internet
Geen enkele menselijke organisatie kan afdoende beschermd

M et een paswoord in de hand...

een computernetwerk -zoals het
Internet, waardagelijks duizenden
min. Het verschil tussen de twee is
evenwel dat misdaad op straat door

via elektronische post waardoor
het onderschept kan worden; of

worden tegen vandalenstreken;

mensen op werkzaam zijn- even-

vreemd aan de unief, doorgestuurd

Ook gehoord van de Internet-’kraak’pogingen aan de RUG? Over
de uiterst professionele inbraken op o.m. Amerikaanse en Canadese
militaire computers die eigenlijk niet eens gelukt waren? Wij in elk
geval!

men laat briefjes rondslingeren
waarop het paswoord neergeschreven is en verandert het nadien nooit.
Als tegenoffensief heeft het

je medemens gezien en aan de

Vaak is men enkel uit op de

netwerk van de RUG- en de ver-

ARC zonder voorafgaandelijke

politie gerapporteerd kan worden,

‘kick’ zogenaamde onkraakbare

binding ervan met de buitenwereld

verwittiging elke account geblok-

terwijl een computermisdaad in een

systemen te doen bezwijken on-

beheert.

keerd. Mits aanbieding in de file op

afgesloten kamer voltrokken kan

der de moker van de inventieve

De dader zou reeds gevat zijn;

het ARC en na ondertekening van

worden. Er is niemand in de buurt

kennis van de computerfanaat aan

zijn identiteit werd echter niet vrij-

een brief van de rector werd ieder-

die je op de vingers kan kijken,

de andere kant van de lijn. Echte

gegeven. Of heeft men misschien

een gevraagd een nieuw en veili-

niemand die vraagt wat je aan het

anarchisten zullen natuurlijk pro-

niets gevonden en wil men de schijn

ger paswoord te kiezen. Iedereen

doen bent. Alleen jij en je compu-

beren waardevolle data en infor-

ophouden?

ter...

matie te vernietigen en onherroe-

W aar

Inbreken in computersystemen
aan de andere kant van de wereld
vereist geen al te dure of profes-

pelijke schade aan te brengen.

Soep met balletjes

sionele apparatuur: een simpele

is wel veel gezegd natuurlijk; het
de

pogingen

ging alleen om studentenaccounts

plaastvonden, is een publiek ge-

op

heim. Home Vermeylen, waar in

studentenserver; blijkbaar was het

‘e d u s e rv ’ ,

de

centrale

de inkomhal 24u op 24u compu-

niet opportuun om ook accounts

ters zonder bewaking ter beschik-

op ‘allserv’ -de server waar alle

Wat nu aan de RUG? Werd er

king staan, is een uitgelezen broed-

personeelsleden op verzameld

computersignalen omzet in

echt gekraakt door studenten of

plaats voor zaken die het daglicht

zijn- te blokkeren! Nochtans circu-

telefoonsignalen) volstaat al. Plus

werden op één of andere manier

niet mogen zien. Het misbruiken

leren er aan de VUB en de UA

natuurlijk de benodigde kennis,

paswoorden van studenten mis-

van andermans account (‘reke-

lijsten met gekraakte paswoorden

want het merendeel van de aan-

bruikt om inbraakpogingen op

ning’) is aan de RUG zeer eenvou-

van professoren; zulke zaken wor-

vallen gebeurt met voorbedachte

nietsvermoedende studenten af te

dig:, paswoorden die een vereiste

den blijkbaar wel getolereerd...

rade. Dat wil evenwel niet zeggen

schuiven? Het antwoord ligt bij het

zijn om Internettoegang te heb-

dat een kraakpoging altijd een des-

ARC, de universitaire dienst die

ben, worden immers met zwier

tructief doel nastreeft.

RUGNet -het interne computer-

doorgegeven

pc met modem (=apparaatje dat

aan

personen

“ta k e a w a lk on th e w ild site ”
RUG

D e G r o e n e A m s te r d a m m e r

S tu d e n te n h u is D e B r u g

R e a la u d io

http://www.dds.nl/~groene/

http://www.rug.ac.be/
http://www.admin.rug.ac.be/StudentenVoorzieningen/StudentenAktiviteiten/
(of onder Student Activities op homepage RUG)
S cham p er

http ://www. adm in.rug. ac.be/StudentenVoorzieningen/StudentenAktiviteiten/Schamper/

http://www.realaudio.com/
M P E G m o v ie a r c h iv e

http://w3.eeb.ele.tue.nl/mpeg/
T h e d iv o r c e p a g e

http ://www. prim enet.com/~dean/
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Vinnie

A n tith e s is

H et tipje van de sluier
Gearrangeerde huwelijken bij Turkse migranten in België
De 23-jarige Fadimé Cosé beëindigde haar studies Sociologie

in geval van ernstig berouw vergif-

met een licenciaatsverhandeling over “Gearrangeerde huwelijken

fenis moet schenken. Een ander

ners maagd zouden zijn, maar in

bij Turkse migranten in België”. Fadimé ruilde vanaf haar tiende het

voorbeeld is de positie van de

de praktijk dienen enkel meisjes

Turkse Isparta definitief voor België.

vrouw: de Koran legt aan vrouwen

zich hieraan te houden. In feite is

geen verbod op buitenshuis te

dit niets anders dan een terugkeer

zeker niet beschreven worden in

werken; Mohammeds vrouw was

naar de Victoriaanse dubbel-

de Koran, laat staan dat de Koran

zijn eerste werkgever. Zo stelt de

moraal.

dergelijke praktijken zou gebieden.

Koran ook dat alle mensen onder-

Over de toekomst is Fadimé

Deze gebruiken zijn inherent aan

wijs dienen te volgen, want onwe-

vrij somber: het ideaal is natuurlijk

deTurkse, traditionele, patriarchale

tendheid wordt als een grote zonde

de kinderen op te voeden met de

maatschappij. Turkse kinderen

gezien. De Koran hecht bovendien

juiste inzichten over de Koran, maar

worden opgevoed met discrimine-

aan het verwerven van kennis meer

dat wordt belemmerd door de tra-

rende ideeën over vrouw en huwe-

waarde dan aan louter gebed. Hier

ditie, die er zeker niet naar streeft

lijk. Op de Koranschool leren ze de

belanden we weer bij ons vertrek-

de Koran nauwkeurig te onderzoe-

Koran in het Arabisch citeren, ech-

punt: onwetendheid, hoewel aan-

ken, en door de houding van vele

ter zonder de tekst te begrijpen.

geklaagd door de Koran, ligt aan

Turkse vrouwen, die wel beseffen

Omdat de mensen niet kritisch zijn,

de basis van het huidige probleem.

dat er verandering zou moeten

Gearrangeerd of
gedwongen?
Fadimé ziet een duidelijk onderscheid tussen gedwongen huwelijken, waarbij de ouders beslissen met wie zoon- of dochterlief
(zonder

m edezeggenschap)

trouwt; en gearrangeerde huwelijken. Deze laatste soort verbintenissen bestaan uit verschillende
categorieën. In een eerste geval
beslissen de ouders met instemming van de partners,
in een tweede kunnen zoon of
dochter een partner uitkiezen waarmee de ouders instemmen en tenslotte kunnen een jongen en een
meisje ook voor elkaar kiezen zonder goedkeuring van de ouders;

leven ze met een aantal waarden,

Terugkeer naar
Victorian Age?

zonder deze aan de Koran te toetsen. Een voorbeeld: iedereen kent
wellicht de verhalen over Turkse

voor dat bij het huwelijk beide part-

komen maar niet tegen de mannelijke tegenstroom kunnen of willen
oproeien. Er is nog werk aan de
winkel.

overspelige vrouwen die gestenigd

“De Turkse maatschappij is tra-

worden. Volgens Fadimé is de

ditioneel male d o m in a te d aan

Koran wel streng inzake overspel,

mannen wordt alles oogluikend

maar vermeldt hij duidelijk dat men

toegestaan. De Koran schrijft bv.

E.D.

waarbij ze door hun familie en de
gemeenschap worden verstoten.
Gearrangeerde huwelijken vinden
nog dagelijks plaats, maar in theorie kan één van de partners weigeren, zodat het huwelijk niet doorgaat. Fadimé baseerde haar onderzoek op getuigenissen van

It’s sabotage!

Turkse vrouwen en op statistisch
materiaal.

Het waarom van deze
thesis?
Fadimé wou in de eerste plaats
beschrijven wat er gebeurt bij
Turkse migranten in België; ze vindt
het haar plicht dit onmenselijke
systeem aan te klagen. Ze acht het
echter vooral belangrijk aan te tonen dat gearrangeerde huwelijken
en de discriminatie van de vrouw

De International Students’

zitkamervan Home Boudewijn van

op vijfdaagse. Wie geïnteres-

Association of Ghent (ISAG) or-

een dubbel slot voorzien. George

seerd is in of wil meewerken met

ganiseert geregeld sociale, cul-

Boskou, vice-president van ISAG:

ISAG kan schrijven naar ISAG,

turele en sportactiviteiten voor

“Some people did not want ISAG

Sint- Pietersnieuwstraat 45 of e-

buitenlandse studenten die aan

to make a party there. This was not

m ailen

de RUG studeren. Uiteraard

the first time that ISAG meets

kou® rug.ac.be> of de home

wordt er nu en dan ook wel eens

hostility from the administration of

page

gefuifd bij ISAG. Dat was ook de

the student-homed’. Als nu nie-

studwww.rug.ac.be/~drdclerc/

bedoeling in juni van dit jaar,

mand de bus van een wielklem

isag.

maar onbekenden hadden op

voorziet, vertrekt ISAG in elk geval

de dag van de fuif de deur van de

op 1 november naar Zwitserland

niet eigen zijn aan de Islam, en
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naar < g e o rg e .b o schecken

op

h ttp ://

tdk

F ilm
Brylcream Boulevard

Binnenkort cum onze Alma Mater...

Belgische film van Robbe de Hert, 1995, met Michaël Pas, Babette
Van Veen en Frank Aendenboom

Een universitaire bios!
In het rectoraat wordt koortsachtig gesleuteld aan de oprichting

Eindelijk was het zover: een vervolg op Blueberry Hill, de veelbespro-

van een filmclub, die zowel een filmmuseum als een pro-jectiezaal

ken film van Robbe De Hert. We keken er allemaal naar uit, temeer daar

moet omvatten. In de Paddenhoek werd daarvoor de ideale locatie

Walter Van Den Broeck het scenario hielp schrijven. En ik moet zeggen,

gevonden.

Belg zijnde, het is geen slechte prent. Het verhaal begint vijfjaar na de
vorige film. Iedereen is zowat zijn eigen weg gegaan: Kathy ( Babette Van

Oorspronkelijk was men van

vloerbedekking, het vervangen van

Veen) is ‘dienster’ geworden in een roze café, Robin ( een matige Michaël

plan het filmmuseum in de acade-

de huidige niet-brandwerende ze-

Pas) is zeeman, en de gevreesde Verbiest ( een schitterende Frank

mieraadzaal (in de Voldersstaat)

tels door andere, met aanvulling

Aendenboom) is de stuwende kracht achter het Ministerie van Volksge-

onder te brengen, doch daarop

van een systeem waarbij men over

zondheid. Alles loopt mis wanneer Jeanine, de vriendin van Kathy, in het

rezen meteen heel wat bezwaren.

een schrijfplankje kan beschikken,

ziekenhuis belandt en haar ongeboren baby verliest. De tegenacties van

Er waren diverse technische te-

en een betere verlichting (want tot

de ‘boys’ volgen elkaar op, niet alleen als wraak voor het miskraam, maar

korten (zoals het ontbreken van

nog toe werd het zaaltje enkel voor

ook om de zelfmoord van een vriend te vergelden, die door Verbiest de

een helling), maar ook het feit dat

theatervoorstellingen gebruikt). De

dood werd ingejaagd. Aanvankelijk slaagt Johan De Pauw (een vette

de zaal door de aanpassings-

theaterzaal biedt ruimte aan 200

pluim voor Gert-Jan Droge), een louche bankier, erin om alles onder

werken gedurende een hele pe-

mensen, met het balkon kunnen

controle te houden, maar dan loopt het mis...Zoals ik al schreef: geen

riode niet bruikbaar zou zijn bleek

daar nog eens 50 bij. In de eerste

slechte film, maar ik had beter verwacht. Hier en daar zaten er lange,

een probleem. Deze zaal wordt

plaats kunnen daar lessen gege-

vervelende slierten spaghettitekst tussen, en het smoeltje van Michaël

namelijk frequent bezet, o.a. voor

ven worden (o.a. filmesthetiek),

Pas is ook niet alles. Veel werd echter gecompenseerd door het quizje

de verdediging van doctoraten,

waarbij de projectie-apparatuurter

‘zoek een bekende Vlaming’. Tante Terry en Nonkel Bob speelden tante

maar ook voor andere academi-

ondersteuning kan worden aange-

en nonkel, heel toepasselijk. Bert Anciaux speelde ervaren gids -minder

sche samenkomsten waarvoor de

wend. Men hoopt ook dat dit de

toepasselijk- en Adamo speelde Adamo, iets wat hij voortreffelijk deed...

Aula net iets te groot is.

druk op auditorium E in de Blandijn

(Decascoop)

Op zeker ogenblik kwam dan
Nath

La Haine
Met Vincent Cassel en Hubert Kounde; regisseur: Mathieu
Kassovitz, 1995, 1.35'

enigszins zou kunnen verlichten,

een bod van de VTB-VAB om de

‘s Avonds zullen dan geregeld films

lokalen in de Paddenhoek (zo’n 7-

worden gedraaid in het kader van

tal) aan de universiteit te verhuren,

het filmmuseum. Maar het projec-

wat mooi inspeelde op het nijpend

tiezaaltje zal natuurlijk net als de

plaatsgebrek in de faculteit Rech-

overige auditoria ook voor andere

ten en de Politieke en Sociale

initiatieven beschikbaar zijn. Een

Wetenschappen. Toen kwam men

hint voor de oprichting,van een

De drie outcastsSaid de Arabier, Hubert de Zwarte en Vincent de Jood

tot de ontdekking dat zich daar ook

studentenbios, na de studenten-

-Vinz voor de vrienden- leven in één of andere mistroostige Parijse

een geschikte theaterzaal bevond,

radio...? Als alles volgens plan ver-

achterbuurt. Zij zijn de hoofdrolspelers in de gebeurtenissen die volgen op

met ruimte daarrond voor het mu-

loopt wordt de filmzaal op 1 januari

een nacht van zware rellen tussen jongeren en politie, waarbij een vriend

seum; er was zelfs een projectie-

1996 plechtig geopend. See you

van de drie brutaal het ziekenhuis ingeslagen werd. In het tumult heeft een

zaal voorhanden! De noodzake-

in...Studentscoop!

agent zijn dienstwapen verloren, een Smith & Weston .44. Eén van de

lijke renovatiewerken zullen zich

jongeren vindt het, en dan gaat de bal aan het rollen: plots beschikken ze

dan ook beperken tot een nieuwe

over een echt moordwapen! De verleiding is groot om de loop om te
draaien; om de politie te laten boeten voor de mishandeling van hun
vriend. Jusqu'ici tout va bien. De vrije val gaat duizelingwekkend verder:
in zwart-wit ontlaadt zich met horten en stoten frustratie en aggressie.
De conflicten die zich in de film ontrollen zijn niet in de eerste plaats van
raciale, maar eerder van sociale aard: de ongelijke strijd tussen de
overheid -met haar ordestrijdkrachten en haar monopolie op geweld- en
jongeren zonder toekomst die hun territorium -elke plek waar zij hun vlag
planten; de hele wereld dus- verdedigen tegen de vijand.
De film is vooral als documentaire geslaagd; het is een momentopname van ongecontroleerde, wanhopige pogingen de verveling weg te
werken. Je blijft toeschouwer: de film kan niet beklijven. Mooi gefilmd, dat
wel.
(Sphinx)
Vos

Prof. Els De Bens en Robbe De Hert op het Filmfestival
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Malik

K u lt

H et NTG -stuk voor dit jaar is...
...het werk van een te jong be-

Onovertreffelijk was hetvalse spel,

ment en kleurrijke binnenkamers.

brengen, dan sparen we kilome-

graven schepper, herontdekt door

een nieuwe zakelijkheid waar de

En steeds stroomt de Donau ach-

ters uit.

Vlaanderen en de wereld. Zijn

toeschouwer moet bij aanwezig

teraan de scène. Je staat verbluft.

NTG richt bovendien een

naam: ödön von Horvath. Hoe-

zijn.

Meneer Horvath heeft het met z’n

jongerenpanel in waar studenten

wel door de theaterwetenschap-

Ondanks de conventionaliteit

stereotype Weinfeste en bloed-

(tot 21 jaar) vrijblijvend aan kun-

pers reeds in de jaren '60 van

van de intrige en de banale bewe-

worst duidelijk gemunt op de virtu-

nen deelnemen. Als lid van het

onder het stof gehaald, was Hor-

gingen, taalgebruik en motief, is dit

ele werkelijkheid. Vals spel van

panel krijg je een VIP-kaart waar-

vath als de bliksem weer verdwe-

stuk een zuiver kritische weergave

mens en burger. Want mensen zijn

mee je gratis naar alle voorstellin-

nen. Detoneelauteurstierf in 1938:

van hoe mensen werkelijk zijn,

wat ze zijn, hetzelfde geldt voor

gen kan en repetities kan bijwo-

hij werd doodgebliksemd op 37-

zonder groteske schetsen te ma-

kerk en staat; het leven en de

nen. Daarnaast worden tijdens het

jarige leeftijd. Zijn stukken, reeds

ken of pseudo-psychoanalitisch te

dood. De meester van dit stuk ver-

jaar gespreksrondes georgani-

in 1933 doorde nazi’s op de zwarte

worden. Een natuurlijk stuk, hoe-

draagt geen maskers. Om Peter

seerd metdramaturgen, regisseurs

lijst gezet wegens te kritisch en

wel slordig vertaald door de NTG-

Handke te citeren: “Hij isbeterdan

en acteurs waar je als creatieve

anti-nationalistisch, kunnen be-

vertaler maar toch voldoende ge-

Brecht”.

jongere vrij je mening kwijt kan. Je

schouwd worden als het opus Dei

waardeerd en met respect voor de

Heeft u de opvoering in NTG

draait gewoon 225.12.02 en je

voor wie gelooft in de kracht van de

auteur. Een Waldungsdrama voor

gemist, dan niet getreurd: op 10

vraagt naar Mvr. Peiren met de

kunst. Het lag zeker niet in zijn be-

Waldungsacteurs, zonder Wal-

november speelt theater Antigone

vermelding ‘jongerenpanel’. Een

doeling de wereld te redden, maar

dungsregisseur. Bovendien stond

inArca-Tinnepot ‘Kassimiren Karo-

unieke kans om met een heus

wel de vieze hypocriete moralisten

de gehele cast van NTG op het

line’ en ook het Zuidelijk Toneel

theatergezelschap samen te wer-

te tonen zoals ze zijn, de maat-

podium; een merkwaardig zicht.

brengt u werk van deze meester,

ken aan de opbouw van het repertoire voorde volgende jaren. Haast

schappij met haar schijnheilige tra-

Een ingenieus decor met den-

‘Don Juan’, maar dan wel in Eind-

dities, gewoonten om de gewoonte

nebomen, een minuscuul cabaret

hoven. Ik stel voor dat u de theater-

je: je krijgt de tijd tot 4 november

of om het geld. NTG programmeer-

vol naakte obesen, Beuysiaanse

programmator overrompelt met de

om je te engageren, daarna is het

de het stuk en kreeg daarmee de

rekken in de vorm van een Oost-

vraag om ‘Don Juan’ naar Gent te

onherroepelijk te laat.

hele nationale theaterpers mee.

duitse winkelstraat, weinig orna-

Haentje

Muziek kort

(Sch)Am per 16 +
Democrazy

hostie. Speciaal voor u op 7 november.

De zwartjassen en de black lips

binnen dit kader 4 bands/artiesten

aambeeld der industriëlen Test

Hij die rekening houdt met de al

Department zal op 29 oktober

kleine beurs onzerstudenten, krijgt

menig trommelvlies laten trillen en

van ons het spotlicht op de juiste

denderen. Wie achteraf het metaal

plaats. Habid Koïté uit Mali toon-

nog hoort sch reeuwen en op straat

den het Sfinkspubliek reeds de

gaat paraderen met een lasbril op

wereld op z'n kop en nemen de

z’n neus i.p.v. de laatste nieuwe

omgekeerde weg terug op 31 ok-

Diesel, kan met een gouden hand-

tober in het Vooruit Kafee. Opgelet

druk op zak terugblikken op een

dit concert is gratis dus Etnologen,

geslaagd luisterspel. Wordt ver-

Afrikanistiekers en wereldmuziek-

volgd door een industrial party.

leken: komt uit uw kot en gaat dat
zien.

Dog Nasty en Clawhammer,

En dan is er nog Vooruit Ge-

speelt hardcore van hier tot in Tokyo

luid, een initiatief datvernieuwende

en doet sm achten

een

muzikanten binnen verschillende

communicantje naar z’n eerste

genres zoals jazz, hededaags klas-

als

een steuntje ih de rug geeft door ze
eerstvolgende 14 dagen kan je

twijfeld hun zoveelste kaars. Het

Down By Law, met leden van

siek, improvisatie en avant-garde
voor de leeuwen te gooien. De

Vooruit

onder u brandden vandaag onge-

Er weerklinken enkele welluidende klanken in de Rode Pomp.

aan het werk zien (zie Schampavie
onder VG).
Dreadzone is een band die
volop bezig is aan de steile klim
naar de top. Hun muziek wordt
gekenmerkt door een vettige, breed
uitgesmeerde dubby sound gekoppeld aan kabbelende beats. Ze
nemen je zo mee op een trip to
nowhere. En na alle hoeken van
m'n slaapkamer is nu de Vooruit
aan de beurt op 8 november aanstaande. Wie z’n lasbril nu nog op
heeft, houden zo!
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Er is op 30 oktober het Barokensemble Musica antiqua Köln,
geleid door de legendarische violist Reinhard Goebel . Wie had
dat durven dromen; in onze sympathieke Pomp dan nog! Ze brengen op historische (17de eeuw)
instrumenten o.a. Henry Purcell
en Blow. De barokviool wordt beroerd door Florian Deuter, specialist in Bach, en welbekend bij
Bach- of Rode Pompkenners. Ik
sta een beetje sceptisch tegenover deze laatste, maar Musica
Antiqua wil ik zeker niet missen.
Elke vrijdag van 10 november
tot 15 december kan je voor 150
BEF naar concerten van de hoogste

k w a lite it m et w erk van

Korngold, Barber, Schönberg,
KLy©

->

P u lp
denkt hij wel dat hij is?

D e kroonraad

Dat hij zijn mislukte h y potheses voor zijn lessen
houdt hé!

Hij wil gewoon

nog eens vernoemd worden
Schamper
kroonraad,

heeft

een

in de gazet,

die wordt g e -

raadpleegd

over

da's al.

De

mediageile zak. En nu moet

belang-

ik weg, want ik heb nog een

rijke gebeurtenissen. Die

interview

bestaat

uit

prof.

van den BRT, en ik moet ook

Vermeersch,

prof.

Kru i t -

nog mijne column voor De

hof

en prof.

Etienne,
voor

Provenier.

Jaap
de

en

Standaard

Walter

Kruithof

de

mannen

schrijven

en

vanavond moet ik nog naar

vrienden;

Vermeersch,

met

de mis, want ik ben giste-

en

ren niet

Provenier voor Schamper.

kunnen

gaan

en

anders mag ik mijn ambities om kardinaal Danneels

Schamper:

"Vorige week

reed u met uw Lada rector

Jacques Willems aan,

die

op te volgen zodra die paus

Prins Laurent op het Petrella-symposium

daarbij een schedelbreuk

in het midden van de baan,

opliep en nu 5 maanden plat

zonder

ligt.

kousebahden!"

Wat

is

er

juist

reflecterende

Schamper: "Volgens p r o f .

Prevenier

was

er

kwaad

opzet in het s p e l . U was

gebeurd?"

Schamper: "Ik dank u voor
dit gesprek."

immers vice-rector, wat u

Vermeersch:
duidelijk

is wel op mijn buik schrijv e n ."

zijn:

"Laat
ik

het
reed

Schamper: "Het

was n a -

tuurlijk zijn oprit."

nu plaatsvervangend r e c tor m a a k t ..."

rechts van de baan, tegen

Vermeersch: "Ja en dan?

50 km/h. Jacques daarente-

Ik heb hem trouwens al een

moet zijn bakkes houden of

gen reed met zijn koersvelo

doos pralines opgestuurd. *

ik zwier hem buiten.

<axonnr

Vermeersch:

vervolg vorige pagina

W eill en nog enkele andere
modernisten, met harpen en violen uit de orkestbak van de Vlaamse
Opera. Voor die prijs ga je zelfs
Niemandslandeen bezoekje brengen.
Ga ook eens binnen in LOGOS, de tempel of-higher-musicand-other-spacewaarG.-W. Raes
de skepter zwaait. Het LOGOSDUO brengt werk van Raes zelf
(home sweethome) op 19 november. Je kan er gratis bij zijn als je
een kaartje schrijft naar Schamper, St.-Pietersnieuwstraat 45,
9000 Gent (of mik het in onze
brievenbus in de hal van de Brug).
Info. LOGOS: 223.80.89. Concerten Opera: 223.06.81. Rode
Pomp: 223.82.89.
Haentje
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"De Walter
Wie

Flans Verheyen
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Geen les van woensdag 1 t/e/m vrijdag 3 november, en op
woensdag 15 november 1995.

Tentoonstellingen
* Witte z a a l: La condition humaine 10 oktober tot 3 november.
* Museum Sierkunst: Gent ontmoet Berlijn, tapijten, tot 5november
* AMSAB : Affiche, selectie uit de collectie, tot 22 december
* Arnold Vander Haegen : Interbellum in Gent

Aktiviteiten

Filip Rooms over kosmologie, 20u (3de verdiepii

Dionysus

doop, Salamander

Rodenbach

doop

De Geeraard

kaarttornooi, Korsakoff, 20u

Vooruit

Dr. Nerve / Moondog Jr. (VG), 20u

Democrazy

Down by Law

Damberd

The Fensters, 22u (gratis)

wo 8/11
12-urenloop
Wase Club

doop, Pere Total

Ambrosia

doop, Salamander

optreden

Katastroof Kila (sporthal KIHO)

vr 27/10
weekend

VTK

Openingscantus

VLK

Galabal

Gele zaal

Varations on a love supreme, jazz, 20.30u.

Opera

Serenades voor blaasorkest, lunchconcert

ARCA

Molly Sweeny, 20u.

Nieuwpoort

Een namiddag in mei, theater, 20.30u.

Vooruit

Arto Lindsay Project (VG), 20u.

Vooruit

Skid Row, 22.30u.

De Media

John Watts (Fisher-Z), 21 u (Eeklo)

Logos

Automatic Music

za 28/10
Fnac

Klassiek miniconcert Chung Lu, 15u.

Nieuwpoort

Een namiddag in mei, 20.30u.

ARCA

Molly Sweeny, 20u.

Vooruit

Concert, Black Grape, 20.

Dreadzone, 20u

Vooruit
Vooruit

Wase Club

Logos

di 7/11
Sterre S9

>

Aka Moon (VG), 22u (gratis)

do 9/11
VTK

Night of the Proms

Politeia

Peter- en meterverkiezing

Deliria

fuif, Tequila

Salmonella

Night of the Proms, cantus, 20u

ma 13/11
VTK

Platoorock

di 14/11
Politeia

Doopcantus (Artevelde)

wo 15/11
sk/fk

Interfacultair sporttornooi, veldloop kampioenschappen

do 16/11
Politeia

Night of the Proms

Geologica

Cocktailfuif, Epibrant Sjakosj

Automatic Music

zo 29/10
Democrazy

Test Department + industrial party

Brielpoort

Cypress Hill, 20u (Deinze)

ma 30/10
Scaldis

Kotrolling, Proforma, 20u

VTK

Openingscantus

WINA

Cantus

di 31/10
Ambrosia

Midweek aan de kust

Dionysus

fuif, Ad Fundum

Damberd

Likalo, 22u (gratis)

LO G O S

woe 1/11
Vooruit

David Sylvian

do 2/11
Vooruit

Marie Boine (VG), 20u

Vooruit

Vieja Trova Santiaguera, 23u

Democrazy

Shock Exchange + Mad Dog Loose

zo 5/11
Vooruit

Elliot Murphy, 20u30

ma 6/11
SK

Bierrally

Minard

Overhandiging 6de Geuzenprijs (‘t Zal)

Voor alle concerten in Logos geeft schamper
5 vrijkaarten. Kaartje naar Schamper, SintPietersnieuwstraat 45 te GentTijdig !

