GENT IN DE GREEP VfiN OET S S E
3 5PflGHETTi -REVOLUTIE
\/ .

Vrijdag 8 november 1996

U niversitG it

Hoe m eer zielen, hoe meer...
Eén op drie Vlaamse eerstejaarsstudenten kiest voor Gent
Op vrijdag 11 oktober waren 4545 nieuwe Belgische studenten

genoodzaakt om het aantal prakti-

Hij verzet zich tegen de di-

eerste kandidatuur, generatiestudenten, aan de RUG ingeschreven.

sche oefeningen te reduceren, het

ploma-inflatie en streept het probleem van de academische werk-

Dit is een stijging met 2,2%. Al negen jaar stijgt het aantal eerstejaars-

personeel is na jaren van bespa-

studenten aan de Gentse universiteit. In 1987 trok één student op

ringen tot een minimum beperkt,

loosheid aan1. De optimistische

vier Gentwaarts, nu is dit één op drie. Enkele bedenkingen.

boeken zijn steeds ontleend... De

visie van de jaren zestig dat de

Welke richtingen zijn de win-

niets is minder waar. De hele facul-

kwantiteit komt de kwaliteit niet ten

economische groei steeds beter

goede.

opgeleide mensen eist, gaat niet

naars en de verliezers? 464 stu-

teit telt zelfs vijf nieuwe eerstejaars

De universiteit ontvangt van de

meer op. Er blijft niet alleen grote

denten schreven zich in voor de

minder dan vorig jaar. Deze trend

overheid voor elke student een

nood aan lassers, metsers en lood-

opleiding rechten, dat is 15% meer

doet zich aan alle Vlaamse univer-

vast bedrag, die som stijgt dus,

gieters, maar daarnaast is de

dan vorig jaar. Een gevolg van de

siteiten voor.

maar die financiële mogelijkheden

stapelstrategie van diploma’s on-

affaire Dutroux die in augustus los-

Waarom

barstte? Uit onderzoek blijkt immers dat studenten voornamelijk

zijn nu pas voelbaar. En dan is er

der studenten een nefaste evolu-

nog de vraag: is er op de arbeids-

tie. Iedere - voor de eerste maal -

markt zo een nood aan hoog-

afgestudeerde kent het wel. Zijn

kiezen uit interesse en dat bijna de

Meteen rijst de vraag: waarom

geschoolden? In 1996 heeft 29%

diploma is nu veel minder waard

helft van de studenten in septem-

kent de Gentse universiteit zo’n

van de dertigjarige Belgen een di-

dan vroeger.

ber nog geen keuze heeft gemaakt.

spectaculaire groei? Rudi De Pot-

ploma hoger onderwijs, en dat

Veel licentiaten schrikken er niet

Opvallend is ook het herstel

ter, coördinator van het Advies-

percentage zal nog stijgen. Daar-

voor terug om onder hun diploma

voor de faculteit Toegepaste We-

centrum voorstudenten, relativeert

mee behoort het land tot de top

werkte aanvaarden. En daarnaast

tenschappen. De burgerlijk inge-

de cijfers enigszins. Gent kent

van de wereld.

zijn er de afgestudeerden die naar

nieurs groeien aan met 12%, de

reeds negen jaar een forse inhaal-

Voor professor en Vlaams par-

een tweede diploma dingen en

burgerlijk ingenieurs-architecten

beweging. Vanaf 1986 is deze uni-

lementslid Chris Vandenbroeke

voortstuderen. Maar dat is niet voor

met 23%. In vorige jaren, toen het

versiteit een serieuze studenten-

is dit een goede zaak. In de Finan-

iedereen weggelegd. Alleen kapi-

bericht werd verspreid dat vele bur-

en onderwijspolitiek gaan voeren,

cieel Economische Tijd van 25 juni

taalkrachtige ouders kunnen zo-

gerlijke ingenieurs werkloos wa-

stelt hij.

ren, kozen vele studenten voor

Nergens is het examenregle-

1996 stelde hij dat ‘hersenen’ de

iets verder financieren. Of hoe de

enige grondstof zijn die Vlaande-

democratisering een nieuw klasse-

informatica. Een evolutie die nu is

ment zo studentgericht als in Gent.

ren kent en hij pleitte ervoor om

onderwijs in de hand werkt? Het

stilgevallen, want deze opleiding

En dankzij een krachtige communi-

meer overheidsgeld te investeren

debat is zeker niet ten einde.

heeft zestien studenten, ofte 14%,

catiepolitiek weten de ouders, het

in het hogeschoolonderwijs. Bo-

moeten inleveren.

PMS, de scholen en de studenten

vendien wou hij het systeem van

Voor het overige zijn de ver-

dit. En uiteraard profiteert Gent

studietoelagen toegankelijker ma-

schuivingen miniem. De trend die

mee van de groei die alle Vlaamse

ken. M in ister Luc Van den

vroeger werd gezet, is nu beves-

universiteiten kent. In die tien jaar

Bossche laat daarentegen kriti-

tigd: de cultuurweten-schappen

is het aantal eerstejaarsstudenten

scher geluiden horen.

blijven het goed doen.

sowieso gestegen, wat beleids-

Het wordt drummen voor een plaatsje

In de faculteit Letteren en Wijs-

meeste leerlingen. En dan moeten
we ook even stilstaan bij de facul-

gadeslaan.

Grenzen aan de groei

teit Geneeskunde. Voor de laatste

In het licht van de democratise-

maal kon men zich voor de oplei-

ring van het onderwijs is het stij-

dingen geneeskunde en tandheel-

gend aantal studenten een positief

kunde inschrijven zonder een

gegeven. Maar daarnaast stelt die

toelatingsproef te moeten door-

groei ook problemen. Louter qua

staan.

infrastructuur bijvoorbeeld.

Velen hadden dan ook een stij-

Eerste-kanners worden in een

ging van de inschrijvingen voor

veel te klein auditorium gepropt,

deze opleidingen verwacht, maar

de overwerkte professor ziet zich
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begeerte trekt de opleiding Geschiedenis, na de Germaanse, de

makers met gemengde gevoelens

BVC
1 Knack, 20-3-1996.
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Apathisch Actief ?
Jongeren massaal op straat
voor hen slechts een aanleiding.

Vrijdag 18 oktober, acht uur ‘s

uit via de sporen naar Sint-

pen dagen doorheen gans België

morgens. De Universiteitsstraat, de

Pietersstation te gaan. De rijks-

op straat kwamen een zekere angst

“Jongeren geven nu uiting aan een

Blandijn en vele hogescholen wa-

wacht stak hier een stokje voor

in. Ruiten van justitiepaleizen sneu-

ongenoegen dat reeds jaren latent

ren afgezet: de auditoria en klas-

door de sporen af te zetten en

velden en hier en daar kwam een

aanwezig is.”, dixit Paul Janssen,

sen waren leeg of slechts voor een

dreigde om het waterkanon in te

kastanje, een ei of zelfs een steen

coördinator van het Jongeren Ad-

kwart gevuld. Honderdtachtig vuil-

zetten. Uiteindelijk werd de be-

hard aan. De gevestigde heren én

vies Centrum Antwerpen. Jonge-

toging aan het Zuid ontbonden.

dames (Leona Detiège riep de

ren en ook arbeiders menen dat

schooldirecties op om hun ‘verant-

als zij nu zwijgen, ze voor altijd

woordelijkheid’ op te nemen) voel-

zullen moeten zwijgen.

nismannen van Ivago reden al toeterend in colonne naar het cen-

Commentaar

trum. Te voet trokken ze op naar
het Gentse justitiepaleis en bezet-

den zich in hun gat gebeten : ze

Veel mensen die nog nooit be-

ten de toegang. Ondertussen zak-

De reacties in de kranten wa-

raakten de controle over de jonge-

toogd hebben, komen nu op straat.

ten de studenten af naar het Sint-

ren zeer uiteenlopend. Sommigen

ren kwijt. Het protest werd gerela-

Zij verwachten geen kant en klare

Pietersplein, het startpunt van de

- en deze waren in de minderheid

tiveerd door steeds opnieuw, zij

oplossingen, maar willen wel gehoord worden en willen dat er rekening met hen wordt gehouden.

moederbetoging. Vandaar ging het

- meenden dat de studenten dui-

het in bedekte termen, onwetend-

richting justitiepaleis via de nodige

delijk wisten waarvoor ze op straat

heid en kuddegeest dominant en

omwegen en werden de kleinere

kwamen: tegen fouten in justitie,

de motor van de actie te noemen.

manifestaties opgeslokt door de

n a tu u rlijk tegen Dutroux en

Conclusies ?

En voor wat betreft de verantwoordelijkheid die directies dienen op

massa. De sfeer zat erin. Scholie-

Nihoul, maar ook tegen de doof-

ren, studenten en arbeiders ston-

potten rond de Bende van Nijvel,

den op straat, met tienduizenden

Hoog Comité van Toezicht, de

Verschillende conclusies zijn

democratie kunnen ondervinden

in gans Belgie.

moord op Cools en Karei Van

mogelijk: bijvoorbeeld dat volwas-

in het rechtstreeks “contact” met

Noppen,enz.

Anderen hadden

senen hun eigen jeugdjaren ver-

de overheid en politie. De directies

paleis, werd de parking bestormd.

het dan weer over heethoofden,

geten. Zo zei minister Luc Van

zouden aan de hand hiervan mis-

Uit woede en frustatie om de re-

oproerkraaiers en soms zelfs

den Bossche, zelf een ex-Mei ‘68-

schien eens een les kunnen wij-

cente gebeurtenissen, maar ook

hooligans. Extreem links en ex-

erdat scholieren tijdens de school-

den aan het thema democratie.

omdat de rijkswacht de menigte

treem rechts probeerden de jon-

uren op school dienen te zijn. Mis-

Want, zoals de redactie van De

open en bloot filmde, werden ste-

geren op hun hand te krijgen,

schien hoopt men dat het protest

Mix schreef, door het uitdelen van

nen gegooid en werd aan de vlag-

meende men.

langzaam zal uitdoven, wanneer

strafstudies kweek je geen mon-

het van zijn inhoud wordt ontno-

dige, kritische burgers.

Aangekomen bij het justitie-

gemasten gerammeld.

Over het algemeen werden de

studenten hebben de praktijk van

Daarna ging het richting snel-

jongeren afgeschilderd alsof zij niet

weg E 17, die vrij snel werd inge-

goed wisten waarvoor zij op straat

nomen. Dampoortstation was het

kwamen en spijbelden om vrijaf te

ger (hier in casu dan de jongeren)

volgende doelwit : zo’n 1000 a

hebben.

zal echter niet gedicht worden als

men.
De kloof tussen politici en bur-

1500 (door sommigen de harde

Toch boezemden de honderd-

men hen niet serieus gaat nemen.

kern genoemd) besloot vandaar-

duizenden jongeren die de afgelo-

De “zaak Connerotte” is immers

OPM§P!! VOPROEP!!
Schrijf nu zelf een artikel voor Schamper!
ï \ i Zit je met een ei? WH je je
diepste zieleroerselen kwijt aan
het grote publiek? Ben je onge-

De redactie behoudt hoe
dan ook het recht om een in-

kunnen nog altijd in de rubriek

gezonden tekst at dan niet te

‘lezersbrieven ' terecht)

publiceren.

Dien je tekst b ij voorkeur in
op diskette
Politieke propaganda wordt

votledige pagina ter beschikking
voor het Standpuntf van een

onverbiddelijk naar de pruiie- j

één of het ander? O f wil je ge-

lezer: Grijp deze unieke kans en

woon de wereld verbeteren?

mand verwezen.

kruip in je pen of tekstverwer-

lijkheid om je wildste gedach-

ker.
Enkele afspraakjes:

Samira

De tekst m oet700è 800woor-

looflijk verontwaardigdover het

Schamper geeft je de moge-

Misschien is dat ook wel de
bedoeling...

den bevatten (kortere teksten

ten aan de wereld kond te doen.
In atke Schamper staat er een

te nemen : deze scholieren en

Deze rubriekstaat enkel open
voor individuen, niet voor vere- \
nigingen.
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Anonieme schrijfsels worden niet gepubliceerd. Geef
bij voorkeur ook je studierichting.
de redactie

<
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Het W etenschappelijk en W iskundig
Met het W etenschappelijk
Vademecum is Mike Nachtegaele
niet aan zijn proefstuk toe. Reeds

Vademecum

Het Einde

eerder verscheen van zijn hand
(samen met huidig student Geschiedenis Jeroen Buysse) het
“ Wiskundig Vademecurrl’. Dit laat-

heeft onze boeken nagelezen op
fouten.”

Schrijfzelf uw cursus

Hoe moet het nu verder met
de schrijverscarrière van beide

ste boek is intussen aan zijn derde

studenten? Concrete plannen

druk toe: reeds 7.000 exemplaren

zijn er nog niet, inspiratie voor

gingen over de toonbank. Een
bestseller! Mike dat het Wetenschappelijk Vademecum er vooral
gekomen is door het succes van
het Wiskundig Vademecum. Nog
voor de uitgave van het Wiskundig
Vademecum had hij met de uitgever gesproken over een fysica-

(| Bind september verscheen bij uitgeverij Peickmans bet
boek "Wetenschappelijk Vademecum ” in dit naslagwerk wordt
een synthese gemaakt van de volledige teerstof chemie en
fysica uit het secundair onderwijs. Het meest opvallende eraan
is evenwel dat twee van de drie auteurs nog studenten aan de
RUGzfjn: Mike Nachtegaele (1e lic. wiskunde) enOlivierBernus
(2e kan. wiskunde).

een nieuw vademecum is er niet.
Alleen Mike broedt momenteel
een nieuw idee uit.
Mike: “Dit jaar wordt voor de
twaalfde keer de Wiskunde Olympiade georganiseerd. Dit betekent
reeds 600 olympische vragen. Het
zou zeer handig zijn om daaruit

naslagwerk. Via de uitgever kwam

een selectie te maken en die uitge-

hij in contact met Olivier Bernus,

Mike: “We hadden het gevoel

Wiskundig Vademecum gekocht

die hij - hoewel ook student wis-

het goed te kunnen gebruiken.

hadden. Want ook op scholen wor-

Na beide theorieboeken nu een

kunde - voordien niet kende.”

Reeds in het secundair onderwijs

den onze boeken reeds gebruikt.”

oefenboek: het zou een welgeko-

breid op te lossen en te bespreken.

De uitgever zorgde ook nog

hadden Jeroen Buysse en ik het

Vele proffen moeten jaren

men aanvulling zijn. Maar eerst

voor een derde man, Maarten

plan opgevat een wiskundig na-

wachten eer ze een uitgever vin-

moeten we daarvoor de toelating

Geerts (toen nog eindejaars-

slagwerk op computer te zetten,

den voor hun boeken, als ze al

krijgen van het organisatiecomité

student regent wetenschappen-

zonder de bedoeling evenwel het

een vinden. Hoe is hun reactie

van de Wiskunde Olympiade, wat

uit te geven. Het is eigenlijk zeer

op het succes van de mooie-

nog niet gebeurd is, ondanks het

mie voor zijn rekening zou ne-

toevallig verlopen. Onze leraar was

jonge-wiskunde-oppergoden ?

lobbyen van de uitgeverij.”

men. Drie vreemden voor elkaar,

zo enthousiast dat hij ons in con-

werkend aan één boek, gaf dat

tact bracht met uitgeverij Peick-

geen problemen?

mans. Tot onze grote verbazing -

Olivier. “In het begin was het

en na 8 maanden wachten - von-

wat zoeken, maar na verloop van

den ook zij het een goed idee en

tijd liep de samenwerking uitste-

brachten het als een Wiskundig

kend. Mike had reeds de ervaring

Vademecum op de markt. Men

door het Wiskundig Vademecum

moet beide vademecums niet zien

en als eindredacteur zorgde hij

als een kritiek op het secundair

voor een eenvormige stijl en pre-

onderwijs als zou het geen goede

sentatie. Het is er eigenlijk niet

voorbereiding zou zijn op de uni-

meer aan te merken dat het boek

versiteit. Eerder omgekeerd: aan

door 3 auteurs geschreven is.”

de universiteit wordt er vanuit ge-

Het begin

Foto S am son

aardrijkskunde), die het luik che-

gaan dat de student reeds alles

Mike: “Van de proffen hebben

Maarterug naar het heden: Het

gezien heeft, maar dat is veelal

we nog geen directe reacties ge-

Wiskundig Vademecum en Het

niet zo. Beide boeken vormen

kregen. Sommigen weten ervan,

Wetenschappelijk Vademecum zijn

Een doorsnee Schamperlid

daarom een handig naslagwerk.”

anderen dan weer niet. Wel heeft

in de boekhandel verkrijgbaar aan

denkt doorgaans enkel maar aan

Olivier: “De reacties van de stu-

prof. Matthijs aan de eerstekanners

respectievelijk 690 en 650 Fr.. Het

vrouwen/mannen, drank en si-

denten zijn dan ook positief. Aan

gezegd dat ‘het een goed boekje is

W etenschappelijk Vademecum

garetten, en in laatste instantie

de 110 eerstejaarsstudenten wis-

dat ze zeker kunnen gebruiken’.

gaat vergezeld van een diskette

pas aan het schrijven van een

kunde werden er 65 Wetenschap-

De beide boeken zijn ook tot stand

met een databank van chemische

kort artikel. Hoe komt men dan

pelijke en 45 Wiskundige Vademe-

gekomen zonder medewerking van

elementen. En om in de computer-

in godsnaam op het idee om een

cums verkocht - dit laatste cijfer is

een prof. uit Gent. Enkel een do-

compleet Vademecum te schrij-

wat lager, maar dit komt doordat

cent van de KULAK, die regelma-

ven?

het merendeel reeds eerder een

tig voor uitgeverij Peickmans werkt,

Pagina 4

Vervolg op pagina 5
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Gent revolteert!

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:

Kroniek van een week protestmarsen
Op zondag 13 oktober velt het Hof van Cassatie het zogenaamde

ren, spaghetti, bakstenen,... Intus-

spaghetti-arrest. Het volledige dossier Dutroux werd aan de

sen zet een deel van de betoging,

onderzoeksrechter Connerotte ontheven. Door zijn aanwezigheid

dat zich in het wit heeft gekleed, zijn

op een spaghettifuif van de vzw Mare & Corine, waar hij een vulpen

optocht in stilte verder.

ontving, zou hij een schijn van partijdigheid hebben gewekt. Meteen

Na een uur vertrekt een groot

staat het hele land in rep en roer. Overal houden mensen spontane

deel van de betogers om de auto-

protestakties, tegen het arrest Connerotte, tegen de doofpot en

snelweg te bezetten, maar een

tegen de werking van het gerecht. Arbeiders, bedienden, scholieren

cordon rijkswachters met water-

en studenten demonstreerden samen, het leek wel ’68.

kanon belet de betogers de toegang tot de oprit. In tegenstelling tot

Woensdag 16 oktober, 12 uur.

rest van Cassatie en de houding

watdie dag in Antwerpen gebeurde,
blijven politiecharges uit.

Meer dan tweeduizend Gentse

van het gerecht in de zaak Dutroux.

universiteits- en hogeschool-

Vervolgens trekt de betoging ver-

studenten verzamelen aan de

Een paar duizend studenten trekt

der door de Gentse binnenstad en

Blandijn. Eerst wordt de Heuvel-

dan maar verder langs de stads-

brengt zo het ontregelde verkeer

poort bezet, daarna trekt de stoet

ring. Onderweg kunnen ze rekenen

nog meer in de war. Onderweg

naar het justitiepaleis. Mikpunt van

op sympathie en enthousiasme van

krijgt de betoging veel bijval van de

de betoging is vooralsnog het ar-

geblokkeerde autobestuurders. In

bevolking. Ook enkele personeels-

het station Gent-Dampoort worden

leden van het justitiepaleis stap-

de treinsporen een tijdje bezet. Ver-

pen mee op.

volgens keert de sterk uitgedunde
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sfeer te blijven: de Vademecums

De volgende dag blijft het on-

stoet - inmiddels onder leiding van

rustig in Gent. Scholieren en

de Marxistisch Leninistische Bewe-

hogeschoolstudenten repeteren

ging - terug naar het Wilsonplein.

voor de betoging van de volgende

Hier en daar zwerven gedurende

dag.

de namiddag nog groepjes studen-

hebben een eigen website! Op het
UR L-adres

Vrijdag 18 oktober, 10 uur. Vijf-

ten rond.

h ttp ://s tu d w w w .

duizend scholieren en studenten

rug.ac.be/~NNachteg vindt u tel-

Zondag 20 oktober, 14 uur. In

trekken vanop het Sint-Pietersplein

Brussel gaat de Witte Mars van

kens een uitgebreide voorstelling

de hele stad door. Onderweg groeit

van beide boeken, met telkens een

start, een vreedzame betoging. Drie-

de protestmars uit tot twintig-

korte sam envatting van ieder

a vierhonderd-duizend mensen zijn

duizend (20.000!) deelnemers; ar-

hoofdstuk én - een boek moet ui-

aanwezig. De week erna blijft het

beiders, bedienden en scholieren

teraard verkocht worden - de no-

onrustig, maar grote akties blijven

sluiten zich vanuit alle hoeken en

dige informatie om de boeken te

uit. De revolutie heeft even haar

straten aan. Stadsdiensten en het

bestellen.

klauwen laten zien...

personeel van De Lijn voeren mee

Met dank aan Het Museum voor
Wetenschap en Techniek, campus
Sterre.

Schamper deelt uit!!! In sam enw erking m et U itg eve rij
Peickmans schenkt Schamper
twee Wetenschappelijke Vademecums en twee Wiskundige
Vademecums weg aan u, beste
lezers. Wat u hoeft te doen is
een b rie fk a a rt stu ren n aar
Schamper, St.-Pietersnieuw straat45,9000 Gent (of drop het
gewoon in onze brievenbus in
De Brug), met uw antwoord op
de vraag: “Aan wat is E ook al

MDG

ligt plat. Het protest
richt zich niet meer

N.I.C.O.

weer gelijk?’’.

aktie. Het verkeer in en rond Gent

to t

het

arre st-

Connerotte maar
tegen de malaise
binnen

het

ge-

rechtssysteem in
haar geheel. Tegen

"quM S 'rO' R 0 5 E S "
p O P U i- f t iR

PLO T5
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Husr Hwe ton e!
rHtKSC, TO DO Wi t h o o k Rl BUH

“t h eSPPlQHETTi IVClDeur"

12 uur kom t de
betoging aan bij het
ju stitiep ale is. De
hekken errond worden platgelopen en
de trappen van het
justitiepaleis bezet.
Het gebouw en de
rijkswacht worden

Schamperredactie
Studentenhuis De Brug
St.-Pietersnleuwstraat 45
9000 Gent
tel. en fax: 09/264.70.87
E-mail:
Schamper® rug.ac.be
Lezersbrieven zijn welkom,
liefst 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
Schamper in het bijzonder. De
redactie behoudt zich het recht voor
om ingezonden stukken verkort
weer te geven, of om technische
redenen niet te plaatsen.
Hoofdredactie:
Pascal Goethals
Eindredactie:
Tom De Decker, Kris Lippens,
Sandy Panis, David van der Loven,
Karlien Vanhoonacker
Redactie:
Tom De Decker, Maarten De Gendt,
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Teveel drempels
BSH maakt de weg

vrijvoor mindervalid

Vijfentwintig oktober vierde ‘vzwBegeleiding Studenten meteen

visuele, auditieve of fysieke pro-

ten: dan kun je ze tenminste verba-

Handicap’ (BSH) haar eerste lustrum. Er werd teruggeblikt op de tot

blemen maar ook jongeren die lij-

zen.” (Sacha lukte hier in ieder

nog toe behaalde resultaten, die zeker niet min zijn. Toch rezen er

den aan astma, dyslexie of afasie

geval in want hij behaalde grote

hier en daar nog enkele bittere stemmen op waaruit blijkt dat alles

worden geholpen.

onderscheiding.) “Eigenlijk onder-

Ook de studenten zelf kwamen

vond ik relatief weinig praktische

aan het woord tijdens de viering.

problemen. Gelukkig is er in een

nog lang geen rozegeur en maneschijn is.
Tijdens de viering hield deputé

hij dat reeds zestig miljoen frank

J.P. Van Der Meiren een (geluk-

Een van hen vroeg zich terecht af

kleine richting als de mijne nog

subsidies zijn geïnvesteerd in

kig) korte toespraak over de in-

waarom jongeren die aan topsport

veel persoonlijk contact met de

ondermeeraangepaste internaten

spanningen die de provincie tot

doen een apart statuut krijgen zo-

professoren, wat alles natuurlijk

en revalidatiecentra. “We moeten

dat ze hun examens beter kunnen

wat makkelijker maakt.

dusver gedaan heeft voor studenten met een handicap. Zo meldde

echter niet alleen materiële maar

spreiden, terwijl studenten die bij-

Het enige dat mij een beetje

ook mentale drempels overwinnen.

voorbeeld regelmatig zware astma-

stoort is dat er bij sommige studen-

Er moet meer openheid komen

aanvallen krijgen dit niet kunnen.

ten nog een drempelvrees bestaat

in de maatschappij voor gehandi-

Achteraf sprak Schamper met

om mij aan te spreken. Soms hoor

capten m.a.w. er is nog veel werk

Sacha Van Loo. Hij zitin de tweede

ik mensen vragen aan degene die

aan de winkel om ze volledig te

licentie Slavische Talen en is blind.

naast mij zit hoe ik er in slaag om

integreren in onze samenleving.”

“Eerst heb ik twee jaar op een

mijn boeken te lezen. Waarom vra-

Prof. E. Broekaert, voorzitter van

tolkenschool Russisch en Engels

gen ze dat niet rechtstreeks aan

BSH, verbeterde hem: “Integratie

gestudeerd, maar omdat ik ook

mij?

alleen is niet genoeg, we spreken

wat over de cultuur van de Slavi-

Ik ben er me ook bewust van

beter over de inclusie van gehan-

sche volkeren te weten wou ko-

dat er nog veel gapende blikken

dicapten.

men ben ik mijn studies aan de

zijn als ik door de unief wandel,

We moeten ze in ons hart slui-

universiteit begonnen.

ten. Uiteindelijk mag er geen on-

"Bij sommige studenten is er
nog een drempelvrees om mij
aan te spreken." (foto Samson)

vermijden. De mensen van BSH

derscheid meer bestaan.” Met dit

proffen er nogal sceptisch tegen-

hebben mij in ieder geval voor een

doel werd de vzw in 1991 ook

over omdat ze dachten dat ik te

groot stuk verder geholpen. Vooral

opgericht. Ze verrichten onderzoek

veel problemen zou ondervinden

mentaal zijn ze een grote steun.”

naar de specifieke noden van stu-

van mijn handicap. Ik vind het altijd

denten meteen handicap. Dit doen

leuk dat de mensen me onder-

ze niet alleen voor studenten met

schatten in plaats van overschat-

Schamper gekelderd!
Het is dan toch gelukt: Scham-

maar dat is waarschijnlijk niet te

In het begin stonden sommige

riooljoumalistiek. Weg uit ons vo-

per heeft een nieuw plaatsje ge-

rige lokaal waar de onzin zowat

vonden in Studentenhuis De Brug.

van de muren drupt.

Enkele jaren geleden zaten’ we

Uiteraard blijf je welkom in ons

nog op de tweede verdieping.

nieuwe ondergrondse redactie-

Daarna hadden we ons lokaal op

lokaal. (Be)zoek er onze geheime

het gelijkvloers, en nu zijn we dus

ruimtes en gluur door ons kelder-

nog een verdieping verder gezakt.

gat naar de onderkant van de sa-

Eindelijk zijn we aanbeland waar

menleving. Het spannende leven

we thuishoren: de kelder. De ide-

en de spannende broek van een

ale plaats om ons volop bezig te

Schamperredacteur.

houden met laag-bij-de-grondse

Onze brievenbus voor al uw

artikels en om Schamper om te

reacties, gedichten, activiteiten,

vormen tot een blad vol heuse

steunabonnementen e.d. hangt wel

Sandy

nog steeds op dezelfde stek: bo-

En nu maar hopen dat de beer-

ven ons bakje in de gang. Laat

put van het Studentenhuis niet

eens wat van je horen.

overloopt.
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De Schamperkelder: verboden te voederen (foto Samson)
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NSY “charme’’-offensief
Op woensdag 16 o kto ber o rganiseerde de M arxistisch

leiding van Rob Verreycken een

Leninistische Beweging (MLB) een meeting in de Blandijn over

aanval op studenten van eerste

engagement in de onderwijsstrijd. Sprekers van dienst waren Jaap

kan Rechten en Pol en Soc en

Kruithof, Kris Merckx (PVDA), Peter Mertens (MLB), Jan Franssen

tweede kan Criminologie bij het

Uit hun “acties” en tegen wie zij

(Vereniging Vlaamse Studenten ofwel W S ) en Raoul Hedebouw

beëindigen van de les van profes-

gericht zijn, valt reeds op te maken

(student Luik). Een paar minuten voor 20u wou ook een delegatie

sor Doom (RUG). NSV ging over

datzij racistische, onverdraagzame

van de Nationalistische Studentenvereniging (NSV), jongens én

tot geweld omdat een aantal stu-

en anti-linkse “neigingen” hebben.

meisjes, voorzien van de bijbehorende petjes en lintjes, hun toe-

denten weigerden pamfletten aan

Verder pleiten zij o.m. voor amnes-

gang forceren tot de Blandijn. Waar ze ook in slaagden, ondanks

te nemen. Verschillende studen-

tie voor collaborateurs, brengen zij

verzet van de linkse groeperingen MLB, Aktief Linkse Studenten

ten raakten hierbij gewond.

(ALS) en Socialistische Jonge Wacht (SJW).

legd of men de NSV eruit zou

de Hitler-groet en volgens een gewezen lid uit Brugge onderhouden

Ook dit academiejaar zal NSV
In het auditorium werd over-

Fascistisch ?

zij contacten met de Viking Jugend,

gebouwen of er pamfletjes uitde-

hoogstwaarschijnlijk zal NSV trach-

Voorpost, the World Anti Commu-

len.

ten een erkenning en bijhorende

nist League, ODAL, Were Di,

gooien, wat noodgedwongen manu

Een paar feiten ter illustratie.

subsidies in de wacht te slepen.

National Front

militari zou moeten gebeuren, aan-

Op7 maart 1984 bezet NSV het

Vandaar dit “Charme-offensief. Zij

Movement.

gezien deze mensen niet vrijwillig

Leuvense studentencafé Het Stuc.

kwamen weliswaar provoceren (in

leder lid van NSV zal steeds bij

zouden vertrekken. De besluite-

Dit gebeurde met ijzeren staven

de hoop geweld uit te lokken?),

hoog en bij laag ontkennen dat het

loosheid en machteloosheid van

en de British

iets met het Vlaams Blok te maken

de linkse organisaties was even-

heeft. Niettemin zijn Frank Van-

wel groot: een gemeenschappe-

hecke (de huidige voorzitter van

lijke tactiek kwam er niet en ook

het VB) en Philip De Winter (par-

een oproep aan de aanwezigen in

lementslid van het VB) notabene

de zaal om te helpen het NSV

de stichters van NSV in Brugge, en

buiten te zetten bleef zonder ge-

zit ook Rob Verreycken, een heel

volg. MLB besliste dan maar om

“actie f lid van NSV, in het Vlaams

de meeting doorte laten gaan maar

Blok. Verreycken werd onlangs ver-

bij de minste ongeregeldheid zou

oordeeld voor slagen en verwon-

de politie erbij gehaald worden die

dingen. Het slachtoffer was Kris

intussen verwittigd was. Het NSV

Merckx van PVDA. Bovendien is

bleef dus op de veroverde zitjes en

hun stamcafé De Roeland ook de

kon de meeting volgen.

Waarom mag NSV
niet naar dit debat
komen ?

hoofdzetel van Vlaams Blok Gent.

Vuilspuiterij van het NSV. (foto Samson)

Conclusies laat ik aan jullie over.
en houten stokken. De student Bart

maar omdat er niet echt op in werd

Germeys liep hierbij een open

gegaan, hielden zij zich uitermate

mand NSV komt voorstellen als

beenbreuk op en hield er een blij-

rustig. Een andere, even traditio-

een gewone studentikoze beweging...

Al jaren doet NSV verwoede

vend letsel aan over. Op 25 okto-

nele, taktiek is propaganda maken

pogingen om aan de Gentse Uni-

ber 1985 worden aan de RUG twee

door uniefs, schoolpoorten en te-

versiteit voet aan wal te krijgen.

actievoerders van het “Boycot

lefooncellen te bekladden met slo-

Telkens opnieuw wordt hun aan-

Apartheidskomitee” door NSV in

gans en affiches

vraag tot erkenning door het PFK

elkaar geramd. Na de verkiezin-

(Politiek Filosofisch Konvent) ge-

gen van “zwarte zondag” hing er in

weigerd op basis van hun onde-

de hal van de UFSIA een span-

mocratisch, racistisch, sexistisch

doek”NSV heeft gewonnen”. Een

en fascistisch gedachtengoed

studente eiste dat het spandoek

enerzijds en hun uitgesproken ge-

verwijderd zou worden waarop zij

welddadig karakter anderzijds.

met een knipmes bedreigd werd.

Concreet betekent dit dat het NSV

Op 9 november 1992 ondernam

niet binnen mag iade universitaire

een veertigtal NSV-leden onder
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Wees enkel gewaarschuwd als ie-

Abonnee?Aboja !
Abonneer nu en je krijgt de volledige jaargang van de geheel
uit papier en Inkt opgetrokken Schampers In uw bus. Een abonnem ent op Schamper kost je als student m aar 250 frank. Ben je
geen student dan kost het je 250 frank als het via de binnenpost
van de unlef kan, en350frank alsw lj postzegeltjes moeten likken.

DS

Alternatief op k ot
De snobs onder u zullen instemmend knikken als ik stel dat het

hoofdzakelijk jonge mensen dat er

als een paal boven water staat dat ‘‘een kot" een fundamenteel

leeft. In Jexamentljd geeft het

attribuut is omzich volwaardig student te kunnen noemen. Netzoals

broeiende citéleven soms wel wat

bemeubeld, maar afdankertjes van

men de huisvesting van een varken en een kieken aanduidt met

problemen ge;

thuis en tweedehandsjes brachten

- - - - ^«1,

___ _ _ _ _ _

A ..- J

__ A _ _ _ m __

A.t»

l i / . l -I____________

_____ I _______ *

"kot " , spreekt men ook van een stu d en ten ko t”. Wat de gemeen-

goed weer al

schappelijke eigenschappen van deze 3 species betreffen; dit laat ik

spontane fee

talks bij
groeien tot

deelden de waarborg (3 maanden
huur). Het huis was natuurlijk niet

soelaas. Naast de duidelijke voordelen, goedkoop en comfortabel

over aan het (eigen)wijze oordeel van de lezer. Hierbij tevens een

Plaatsen in Gentwaarmen cités

(ligbad, living ofte eigen fuifzaal)

ongeveinsde blijk van medeleven van onze redactie voor de eerste-

kan aantreffen; Bijlokevest, Voet-

moeten 2 pijnpunten in acht wor-

jaars die, ondanks ellenlange discussies met ma en pa, gedoemd

weg (Overpoort), zijstraten van

den genomen. Allereerst is het zo

zijn om hun eerste ja a rn a elke laatste lesstonde ijlings huiswaarts

Muynckkaai, Hoogstraat, Brugse

dat er 12 maanden huur dienen

të vlieden *
Dit artikel heeft niet de intentie

verstandhouding. De lage huurvan

om dieper in te gaan op de Kot-

An wordtverklaard door het feitdat

Poort, Muide,... Let wel dat deze

betaald te worden terwijl men op

huisjes meestel vrijkomen buiten

de meeste koten slechts 10 of 11

de p e riod l van de kotenjacht.

maanden betaalt.Bovendien zit

De “Laten we samen
een huis huren”student.

student Modalus Vulgaris die elk

het hier gaat om een “naakt”

jaar traditiegetrouw op jacht gaat

I citéhuisje, d.w.z. dat e|oorspron-1

naar een bepaald volume lucht

kelijk noch sanitair noch enige vorm

begrensd door 4 muren, een pla-

van verwarming aanwezig was.

fond en vloer, voorzien van bed,

Gelukkig behoorde Ans vader tpt
Carlito zocht en vond een ma*WSSmNBBÈeM
I
'n iZ i
de categorie Handige Harries.
nier om zich goedkoper en tóch

stoel en tafel.
Neen, ik wil hier het licht wer-

Overname van gerei (boiler, gas-

comfortabeler dan de Kotstudent

den op een meer fascinerende

leidingen, kachels,pompsteen)van

Modalus Vulgaris te huisvesten,

soort: de Kotstudent Altemativus

de voorgaan<j| huurders is soms

Vorig jaar vatte ie samen met twee

Altprnativi die, zoals hieronder

Carlito vast aan een 3 jaren-huurcontract ( wat moeilijkheden kan
opleveren als één van de vrienden
besluit op te krassen) en draagt hij
als contractant,sa men met zijn
vader, de volle verantwoordelijkheid.

De ondernemende
student

het plan op om samen

blijkt, nog verder valt op te splitsen
in verschillende subsoorten.

huren. Ze slaagden

David, die een jaar geleden is

huis met 3 slaapkamers,

afgestudeerd, kocht 5 jaar terug
zelf een herenhuis, gelegen in de

y

De citéstudent j j | j |

studentenbuurt. Met de filosofie
van “alle geld dat jij betaalt aan

:

An is één van de happy few die

huur tijdens mijn studies, is geld

erin gestaagd zijn om een citéhuisje

dat zowel ik als jij kwijt bent’ kon ie

te bemachtigen. Zij bewoont dit

z’n vader ervan overtuigen om hem

huisje reeds 5 jaar en betaalt hier-

bij de aankoop van een eigen huis

voor maandelijks 4300 BF, waarbij

te steunen. Deels buigend op z’n

nog eens 1300 BF voor water (per

eigen spaarcenten maar groten-

3 mndn) en 1500BF voor gas en

deels terugvallend op een lening

electriciteit (per mrid) moet geteld

waarvoor vaderlief zich borg stelde,

worden. Het eerste jaar betrok zij

haalde ie z’n slag thuis.

het huisje samen met haar zus.

De aankoop draaide rond de

Toen deze afstudeerde, verhuurde

A

zij één kameronder aan een vriend.

M

twee miljoen. Tijdens de daaropvolgendIe zomervakantie richtten

Dit verliep echter met de nodige

mende verklaring voor de lage

badkamer, keuken, ruime living en

hij en zijn vader het huis rudimen-

spanningen zodat zij het daarop-

huurprijs. Bij een zwoele zomer-

koer voor 14000 BFfop de kop te

tair in ais koten. Op die manier

volgende jaar be slite om niet meer

bries misschien een aangenaam

d | 0 | p t . C a rlito kon de hu ur-

werd de maandelijkse aflossing van

onder te verhuren. Meteen wordt

tochtje, maar drommels ver tijdens

overeenkomst op zteh nemen om-

de lening gefinancierd door de

één van de pijnpunten duidelijk: de

een barre winternacht. De huisjes

dat z’n vader zich borg wou stellen.

verhuur van de koten. Onze pien-

geringe privacy (3 onder elkaar

in andere cités zijn wei vaak beter

Hij vertelt dat dit noodzakelijk was

tere student woonde zelf quasi gra-

liggende kamers waardoor steeds

uitgerust maar men betaalt nave-

aangezien de meeste huiseige-

tis. In tussentijd bleef David met

iemand door andermans kamer

nant: gaande van 3500 tot 15000

naars waarmee ie in contact kwam

regelmatige tussenpozen het huis

moet passeren) maakt een cité-

BF. Wat An het meest aantrekt in

op z’n zoektocht, hem vroegen of

huisje eerder geschikt voor een

het citeleven. zijn de rijke sociale

ie een vast inkomen kon garande-

koppel of broers/zussen met goede

contacten met het amalgaam van

ren. Hun respectievelijke ouders
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N atu u r-lijk?

Commotie omtrent afschaffing
landbouwopties.
Bij het begin van dit academie-

Ze zijn afgeschaft omdat er te

zegt er toch bij dat hij begrip toont

nieur moeten zijn om dit beroep

jaar vernamen we van de admini-

w einig stud enten w aren per

voor de genomen maatregel om-

nog te kunnen uitoefenen.

s tra tie f se cre ta ris nl. Mevr.

opleidingsonderdeel. Er ontston-

dat onderwijs voor kleine colleges

Demeulemeester van de land-

den problemen bij het ministerie

heel duur uit valt voor de gemeen-

bouwfaculteit dat de opties lande-

van onderwijs, waardoor men ver-

schap.

lijk genie, dierlijke productie,

plicht werd de landbouwrichtingen

gewasbeschermer, plantaardige

te hervormen.

Frank Venmans (2e proef bosbouw tevens MLB’er), is erg ontgoocheld omdat de specialisatie-

Griet Vergauwe (2e Kan), had

mogelijkheden volgens hem zul-

produktie, tuinbouw, tropische

Nu, een gerucht doet de ronde

gehoord dat haar vriendin er hele-

len verminderen. Over besparin-

landbouw en landbouweconomie

dat de landbouwfaculteit zijn rich-

maal niet blij mee was omdat ze

gen in het onderwijs zei hij dat in

officieel zijn afgeschaft, wat echter

tingen moest laten overeenstem-

niet meer zo specifiek zou kunnen

1986 6,1 procent van het BNP

niet betekent dat dit officieus het

men met de richtingen van andere

kiezen en een te algemeen di-

naar het onderwijs doorstroomde.

Belgische universiteiten waar deze

ploma zou hebben.

Vandaag is dat amper nog 5,3 pro-

geval is.

cent zodat men 100 miljard minder

De afgeschafte opties zijn nu

landbouwopties al een hele tijd

immers keuzevakken geworden,

niet meer zouden bestaan. Het is

Veerle Fievez (vorig jaar afge-

investeert dan vroeger het geval

dus veel is er niet veranderd. Mis-

een gerucht in die zin dat het se-

studeerd in milieutechnologie),is

was. In Cuba gaat 23 procent van

schien hebt u al opgemerkt dat

cretariaat niet kan bevestigen of dit

er zich van bewust dat veel bedrij-

het BNP naar onderwijs en het is

enkele van de afgeschafte opties

absoluut waar is.

ven de dag van vandaag heel spe-

dan nog wel een derde wereld-

cifiek gaan, in die zin is het belang-

land.

echter niet meer als keuzevakken
terug te vinden zijn. Wel, panikeer
dan niet, want sommige keuzevakken omvatten nu meer of hebben zelfs een andere, meer uitgebreide naam gekregen. Aan het

Wat denken de studenten van de
landbouwfaculteit
hier nu zelf van?

diploma op zich is niets gewijzigd,

Filip Pattyn (1e Kan), vindt het

rijk dat men zich in iets kan specia-

Indien er nog vragen zijn om-

liseren zodat men door deze diffe-

trent deze materie, kunt u altijd bij

rentiatie meer troeven in handen

Prof. Van Huilebroecke terecht,

heeft voo r de arb eid sm arkt.

want hij was het die aan de

Ok,algemene vorming is ook be-

opleidingscommissie een voorstel

langrijk, maar stel nu dat men

tot wijziging heeft doorgegeven.

aangezien de opties reeds drie

jammer dat de keuze wordt be-

boerderijbouwkunde zou willen

jaar niet meer op het diploma wer-

perkt. Hij meent dat ze nu teveel in

doen, dan zou men burgerlijk inge-

den vermeld.

een hokje worden geduwd, maar

Vervolg van pagina 8

Ronald elke week bij een andere

gelijk exemplaar tegen het lijf te

vriend(met kot). Hijzelf ziet het

lopen bij het kraken van een fiets.

als een Heilige Missie. Ronald

Toen Ronald eind september jl.

nam afscheid met de evidente

verder renoveren, waardoor het

de trieste mare te beurt viel ge-

vraag of ie eventueel een weekje

flink in waarde steeg, en maakte ie

buisd te zijn, ontzegden zijn ouders

in het Schamperlokaal kon loge-

z’n studies af. Binnen 5 jaar zal de

hem de financiële steun die hem

ren.

lening afbetaald zijn en heeft ie

de mogelijkheid gaf een kot te hu-

een kapitaaltje achter de hand.

ren (rechten van de student !!!).

KOTSTUDENT MODALUS

Zelf handig zijn en gesteund wor-

Het werd Ronald zwart voor de

VULGARIS: KIES UW STRATE-

den door liefst ook een handige

ogen: een einde aan zijn volwaar-

GIE EN MUTEER TOT ALTER-

ouder lijken mij voor dergelijke

dig studentschap.

NATIVUS ALTERNATIVI!

onderneming onontbeerlijk.

De kotparasiet.

Maar daar daagde het licht en
sprak tot hem de stem van de H.
Geest ( Hij bestaat echt I): “Koopt
u met uw laatste geld een op-

De “kotparasiet”, ook wel eens

vouwbaar bed met wieltjes.” Deze

“kotvlo” genaamd, is een heel bij-

investering is naar Ronalds eigen

zondere variëteit van de Kotstudent

zeggen de beste van ‘s mans le-

Alternativus AlternativL Ik was dan

ven geweest. Sedertdien logeert
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Foto Sam son

ook uitermate verheugd een der-

AV

Advertentie

S

«■-,Y

t udent enr est aur ant s

Q v. C W

l i e E u r o p e s e k o p l o p e r in s t u d e n t e n g a s t r o n o m i e .
In de universitaire restaurants van onze alma mater kun je
een menu «amemtellen dat volledig beantwoordt aan je smaak,
eetlust en financiële mtddelen.

vriéndelijke bediemngsrestauranu te laten verwennen Daarnaast is er een vegetarisch alternatief te verkrijgen, in elke
entiteit, naast de gewone dagschotels

In Resto Overpoort i$ er een dagelijkse keuze uit met minder
dan 65 verschalende schotels. De cafetaria biedt je de mogelijkheid te loeten uit een poot assortiment belegde broodjes,
diverse kolliekoeken en een uitgebreid gamma desserten, waaronder onze vermaarde chocomousse, milkshakes, ijsjes en dagvers gebak. Restaurant överpoort beschikt ook over een International Corner waar iedereen aan zijn trekken komt. langs
allerlei pastas, over zelf samen te stellen exotische schotels
naar een ruim aanbod van vegetarische gerechten, maken we
een ware culinaire trip.

Door de dagelijkse inzet van ons gekwalificeerd personeel, de
permanente controle van onze mterne dienst kwaliteitszorg en
de voortdurende produktvermeuwmg kunnen wij dagelijks een
maaltijd aanbieden met een constante, hoogstaande kwaliteit.

In augustus 1992 werd in het kader van een voortdurende
kwaliteitszorg gestart met de bedehng m de warme maaftij
den op warme borden. De hypermoderne vaatwaslijn zorgt
ervoor dat het eetgenef altijd piekfijn en hygiënisch verantwoord op tafel verschijnt.

Onze zes steunpilaren zijn; een ruim aanbod, kwaliteitsvolle,
evenwichtige, gejonde, afwisselende en pnjsvriendehjke maaltijden Vrienden, familieleden en kennissen zijn er welgekomen
gasten
Het je vragen of suggesties omtrent voedingswaarde, menusamenstellirtg of eender welk ander onderwerp m.b.t. maaltijdvoorziening kun je altijd terecht bij onze hoofddiëtist
en/of kwabtetisverantwoordehjke, die een permanentie
hebben m studentenhome Vermeylen, Stalhof 6 te
9000 Gent. tel. 09/264.71 00

^AfCTAMA ♦ Verdieping 0

Een ruim aanbod van belegde broodjes en stokbrood (vanaf
2$ fr.j. Een groot assortiment eigen gebak en desserten. Een
brede waaier van koude en warme dranken Kogehjfcbeid voor
ontbijt tot 10.30 uur 'Open; elke werkdag van 8 tot 15.30 uur.

INTERNATIONAL CORNER * Verdieping 0

Een meuwe uitdaging Allerlei pasta's. Koude schotels. Exotische
schotels. Vegetarische gerechten Alle gerechten zijn zelf samen
te stellen De prijs aan de kassa wordt bepaald door het
gewicht op her bord.
(er zijn verschillende portie-grootten mogelijk)
Opem elke werkdag van 11.30 tot 14 uur.

W NST-ZiCHT * Verdieping 1

Permanente tentoonstellingsruimte voor hedendaagse kunstwerken.
Info: dienst Public Relations, mevr. Kaat Van De Velde;

tel. 09/264.30.69

§&E SEIF * Verdieping 2

Gezonde en evenwichtige voeding aan "faght-pnjzen".
Dagschotels (vanaf 80 fr.). Uitgehreid rauwkostbuffet
Open: elke werkdag van H.30 tot 14 uur

m SNACK * Verdieping 2

Afs toemaatje bieden wij je de mogelijkheid de culinaire voordelen van het vacuumgaren te ontdekken in één van onze
bedieningsrestaurants Een verjaardag, goede examens of een
nieuwe kennismaking zijn een perfect alibi om je in deze prijs-

Een waaier van snackgerechten (vanaf 9S fr.). Steaks en hamburgers met een groentesla.
Open. elke werkdag van 11.38 tot 14 unr.

m BARRIKADE • Verdieping 3

èediemngsrestauram. Een geselecteerde dagschotel. Gnllades.
uitgebreid koud baflet en dessertenbuffet. Maandelijks promotiemenu's aan zeer gunstige pnjzen. Reservatie: tel. 09/264.72.44.
Open: elke werkdag van 11.30 tot 14 uur.

De Gentse stadeatenreste %Je eet er *<utls tbnt*

0 6 60«
^NIVERSITEITSCLUB

CAFETARIA • Verdieping I

• ‘ DE KLEINE BRUG" - GASIEN2AAL
Dagschotels, safad-bar. steaks en andere gerechten, steeds promotiemenus aan aH'in prijzen Dessertenbuffet
Reservaties, tel 09/264.70.90
Open: elke werkdag van 12 tot 14 30 uur

Een enorme keuze aan belegde broodjes en belegd Frans brood
(vanaf 25 fr).
Open: elke werkdag doorlopend van 08. f 5 tot 20u0Q

De beéemngsrestaurants, waar je rustig, gezelhg én lekker kunt
tafelen. Ingang via parkmg Toegepaste Wetenschappen, Smt-Pietenmeuwstraat 41.

• DE AV0KDG8IUADE "KLEINE BRDG"
GrtlUdes. koud buffet en dessertenbuffet. Maandelijks promotie
menu’s aan zeer gunstige pnizen.
Reservaties: tel. 09/26470,90 (na IS uur).
Open: elke werkdag van 18 tot 22.30 uur
(bestellen tot 21 uur).

MOGELIJKHEID TOT HET BESPREKEN VAN
GROEPSMAALTIJDEN. RECEPTIES EN BANKETTEN

Reserveren kan op tel. 09/26471.07 tussen 8 en 11.45 u
bi| de heer Rik Vaneechoutte.

Een brede keuze aan koude dranken, warme dranken, ijs. mifl<shakes, enz. Verschillende soorten ontbijt tot 18.30 uur.
Operr. elke werkdag doorlopend van 8,15 tot 20 uur.

m SANDWICHBAR * Verdieping I
m SNACK • Verdieping l

Soep. Een keuze uit verschillende soorten snacks (vanaf 95 fr.).
Een gamma nagerechten, Groenteslaatjes. frisdranken Open
elke werkdag van 1U0 tot 15.30 uur en van 17 tot 20 uur.

&AFETARIA-SNACK

èelegde broodjes (vanaf 25 fr.) Spaghetti Schnitzels Stoofvlees.
Korangmnehapje. Steaks.
Open. elke werkdag van II 30 tot 14 uur

m SElfSERVICE • Verdieping 0

Gezonde en evenwichtige voeding aan "hght-pnjzenv.
Keuze uit. dagschotels (vanaf 80 fr). Steaks. Verschillende
snacks. Stoofvlees, üitgebreid rauwkostbuffet
Open: elke werkdag van 11.30 tot 14 uur

61,A
Een rijke waaier van belegde broodjes (vanaf 40 fr.}. Soep,
Koffie en frisdrank.

D e G entse sU utenteuresto's. Je eet e r zo e ts th u is

iillil

UNIVERSITEIT
GÉMT
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& E SELFSERVICE

Gezonde en evenwichtige voeding aan "bght-pnjz*n'. Keuze uit.
I dagschotel (vanal 80 fr.). Verschillende snacks. Stoofvlees.
Uitgebreid rauwkostbuffet
Open. elke werkdag van I I 30 tot 14 uur
Assortiment belegde broodjes (vanaf 25 Ir 1 Koffie frisdrank.
Open. elke werkdag van 8 30 tot 14 uur

© E StlfSERVICE

Gezonde en evenwichtige voeding aan "bght-pnizen''. Reuze uit.
I dagschotel (vanaf 80 fr.). Verschillende snacks. Stoofvlees.
Uitgebreid rauwkostbuffet.
Open: elke werkdag van 11.30 tot 14 uur.

CAFETARIA

Mogelijkheid om te ontbijten tot 11 uur Koffie, koeken,
frisdrank, enz..
Open: elke werkdag van 8 tot 14.00 uur.

CL. < ’7?Vwt M'CÏ'i
, <•«t~
» E SZJJfSERVICE

I dagschotel (vanaf 80 fr.). Uitgebeelde rauwkost-talel. Steaks
met groentengarnituur.
Open elke werkdag van 11.30 tot 14.00 uur

Eva

Hakken los!
25e Vrouwendag op 11 november te Gent
bereikt is en wat de uitdaging voor

U wist het o f u wist het nog niet maar elk jaar wordt in Vlaanderen

ken of tewerkgesteld zijn in minder-

een Vrouwendag georganiseerd. Dit initiatief ontstond begin jaren

betaalde jobs. Dit laatste zou in

de generatie van vandaag kan zijn.

‘70 in de schoot van het Vrouwen Overleg Komitee (VOK) uit een

principe geleidelijk aan verande-

Tijdens dit debat worden drie femi-

ontmoeting tussen een aantal vrouwenbewegingen en vrouwen uit

ren aangezien steeds meer vrou-

nistes van de tweede golf gekon-

politieke en arbeidersorganisaties. Ondertussen wordt de Vrouwen-

wen hogere studies volgen. Des-

fronteerd met drie jonge vrouwen.

dag reeds voor de 25e keer georganiseerd. Traditiegetrouw gebeurt

ondanks stromen nog maar weinig

Meer informatie vind je in de fol-

dit in samenwerking met plaatselijke vrouwenorganisaties van de

vrouwen door naar hogere func-

ders, beschikbaar in alle openbare

stad waar het gebeuren plaats vindt. Dit jaar is Gent aan de beurt.

ties.

en universiteitsbibliotheken, ‘s

Feministisch? Bah!

Toekomst of voorbijgestreefd?

Rond de eeuwwisseling ont-

Mannen toegelaten

Avonds is er in de balzaal van de
Vooruit een optreden van Mich Van
Hautem gevolgd door een fuif.

Ook dit jaar biedt de Vrouwendag een uitgebreide waaier aan

Praktisch

stond de eerste feministische golf,

Waarschijnlijk vinden veel vrou-

aktiviteiten waaruit, onder het motto

vooral gekenmerkt door het invoe-

wen dan ook dat ze genoeg bereikt

dat veel kan maar niets moet, naar

De aktiviteiten overdag gaan

ren van stemrecht voor vrouwen.

hebben en zien zij de noodzaak

eigen keuze geselekteerd kan

door in de hogeschool CTL aan de

De Belgische vrouwen moesten

van een verdere strijd niet in. Vol-

worden. Rond halfelf gaat men van

Voskenslaan. De toegangsprijs

echter wachten tot in 1948. Daar-

gens versch illend e vrou w en-

start met verschillende debatten

voorstudenten bedraagt300frank.

willen hebben met alles wat ook

organisaties is er echter nog heel

en workshops rond zowel politieke,

Wanneer je enkel ‘s avonds naar

nog maar naar feminisme ruikt.

wat werk aan de winkel. In heel

maatschappelijke als kulturele

optreden en fuif in de Vooruit komt

Feministes worden dan ook vaak

veel landen behoren vrouwen nog

thema’s. Vrouwen vertellen over

betaal je 200 frank. Kaarten kun-

afgeschilderd als notoire mannen-

steeds tot de armste bevolkings-

hun ervaringen in de vakbonds-

nen ondermeer gekocht worden in

haters waardoor het woord ‘femi-

groep en is een meerderheid van

wereld, er is een debat rond de

de Oxfam Wereldwinkels of op de

nistisch’ een negatieve bijklank

hen analfabeet. Maar ook in onze

juridische aspecten van ongehuwd

dag zelf aan de kassa. Voor meer

krijgt. Bovendien zijn onze jonge

Westerse wereld loopt nog niet

samenwonen, er is een workshop

informatie kan je ook steeds te-

vrouwen opgegroeid met de ver-

alles gesmeerd. Economische on-

die dieper ingaat op het beeld van

recht op het VOK-secretariaat, tel.

worvenheden van de tweede femi-

afhankelijkheid is voor vele vrou-

de vrouw in de media,... In de

02/229.38.73.

nistische golf en ervaren zij die als

wen nog al te vaak een hol begrip,

namiddag is er een groot debat dat

een evidentie in hun leven.

daar zij vaak slechts deeltijds wer-

draait rond de vraag wat er reeds

naast streefde men ook naar betere onderwijskansen voor meisjes en het verbeteren van de arbeidsomstandigheden voor de
vrouw. Nadien werd het stil rond de
vrouwenbeweging. Er ontstond
een tweede feministische golf aan
het einde van de jaren ’60. Deze
tweede golf verwezenlijkte onder
andere het recht op gelijke kansen
en een job met volwaardig loon.
Ter gelegenheid van de 25e editie
van de vrouwendag wil men nu
een brug slaan tussen de vrouwen
van die tweede feministische golf
en de jonge vrouwen van vandaag. Het is namelijk zo dat jongeren vrouwenorganisaties meestal
bekijken als een club van oudere
vrouwen en dat ze niets te maken

Pagina 11

AW

K

Kort

tische vakbond (resp. Mireille De

N ederlandse

en scheren gesproken. De jaar-

eerstejaarsstudenten genees-

lijkse vrouwendag op 11 novem-

Clercq en Peter De Keyser) en de

aa ntal

nieuwe

kunde in Gent met een derde ge-

ber krijgt dit jaar steun uit onver-

onafhankelijke Herman Luwaert.

daald. %%% En dan te zeggen dat

wachte hoek, nl. de actiegroep

%%% Maar geen nood: het CCOD

%%% Nog maar één Kort ver-

prof. Herman Balthazar (geschie-

M.A.T.G.O. (MAnnen Tegen Ge-

kan gaan uithuilen in de vernieuwde

schenen en al een rechtzetting, we

denis) in De Morgen verklaarde

schoren Okselharen). Student-

gebouwen van de studenten-

zijn weer goed bezig. De verant-

dat de “Fusie Vlaanderen-Neder-

woordvoerder Jersey: “Het sche-

parochie het KUC (Katholiek Uni-

woordelijke van het teken- en

land destijds (n.v.d.r. 1815-1830)

ren van okselharen is niet alleen

versitair Centrum, Kortrijksepoort-

schildersatelier liet ons weten dat

spijtig mislukt is.” Allez, vooruit:

vettig, ranzig en stekelig, het is ook

straat 254). De opening van het

in tegenstelling tot de berichtgeving

Wallonië naar Frankrijk en Vlaan-

een toegeven aan het klassiek

nieuwe centrum waar katholieke

in de vorige Kort hun dienst nog

deren naar Nederland. %%% Oh,

schoonheidsideaal dat mannen

studenten thuis zijn werd o.a. ge-

steeds in de Korte Meer gelegen

prof. em. Walter Couvreur zou

aan vrouwen opleggen. Wij willen

vierd met - en dit is geen grap - een

is, en dus niet in de St.-Pieters-

zich omdraaien in zijn graf. En dat

vrouwen met persoonlijkheid, geen

optocht met paard en kar. %%%

nieuwstraat. Blijft dan nog steeds

laatste mogen we redelijk letterlijk

bew egende op bla a sp o p p e n .”

Zorg voor de zwakkeren is ook de

de vraag: wie heeft die gebouwen

nemen want deze voormalig hoog-

%%% Terug naar het tijdvak 'Man

RUG niet vreemd. Dit jaar hielp de

dan wel gesloopt? De tuinmannen

leraar en vooraanstaand vlaams-

met baard, vrouw aan de haard’.

universiteit de Hogeschool Gent

van het UZ. %%% De oude sterren-

nationalistisch is op 17 september

Op zaterdag 23 november houdt

bij haar inschrijvingen. De RUG

wacht van de Rozier is nog maar

1996 in Antwerpen overleden. Prof.

het Archief van de RUG (St.-

heeft namelijk de know-how om

pas heropend, en zie, er is al een

Couvreur doceerde indertijd de

Pietersnieuwstraat 25) een open-

grote massa’s studenten in te schrij-

nieuwe ster ontdekt: de Zweedse

ven, een knowhow die de fusie-

Poolster. Hoogleraar Skan-dinavis-

hogeschool goed kan gebruiken.

tiek Godelieve Laureys werd on-

Naast de reeds bestaande samen-

derscheiden tot officier in de

werking op het vlak van sociale

Zweedse Koninklijke Orde van de

voorzieningen zullen ook docen-

Poolster, ondermeer omwille van

ten in de Landbouwwetenschap-

haar inzet ter bevordering van de

pen en Architectuur uitgewisseld

culturele betrekkingen tussen de

worden. Hoger-niet-universitair on-

Nederlanden en Zweden. Prof.

derwijs op universitair niveau en

Laureys is hoofdredactrice van de

universitair niveau op hoger-niet-

Van Dale woordenboeken Zweeds-

universitair niveau noemen ze zo-

Nederlands en vice-versa. %%%

iets. %%% Het Bestuurscollege

De ‘zaak’ prof. Fernand Van

heeft unaniem beslist om de “Prijs

Damme werd door het Bestuurscollege geseponeerd. De activitei-

Alle eendjes zwemmen in de Muinkkaai.

Studie en Topsport van de Universiteit 1996 unaniem toe te kennen
aan Tjorven de Brul en Jef

ten van de vzw’s Bikit en ICIWO

exotische vakken ‘Spraakkunst van

deurdag mettentoonstelling onder

worden verenigbaar geacht met

de Indogermaanse talen' en ‘Go-

de noemer “Ogen op de Rug”. Zoek

Desmedt. Nog nooit van ge-

de voltijdse opdracht van de be-

tisch’. %%% Veilig studeren. Wie

de w oordspeling! % % % Prof.

hoord?... Wijook niet. Jaja, Scham-

trokkene. Over vermeende onfrisse

hierbij dacht aan blokken met een

Myriam van Moffaert heeft een

per heeft dringend nood aan een

praktijken wordt geen melding ge-

condoom over zijn hoofd of aan

nieuwe bijverdienste. In De Mor-

sportredactie. %%% Op 22 en 23

maakt. %%% Studenten aan de

een glijmiddel om de cursussen er

gen pleitte ze voor het toepassen

november kunnen geïnteresseer-

Muinkkaai kunnen binnenkortweer

vlot door te jagen heeft ongetwij-

van chemische castratie bij be-

den hun kennis van de lokale poli-

opgelucht ademhalen. De RUG zal

feld een perverse geest. Nee, het

paalde seksuele delinquenten, een

tiek gaan bijspijkeren in de Aula

in de toekomst het lozen van het

betreft hier de vo o rlich tin g s-

behandeling die ze zelf regelmatig

(Volderstraat 9,9000 Gent) op het

afvalwater afkomstig van het

campagne van de Gentse brand-

toepastop patiënten. Voorwie zich-

9de Politicologisch Congres. Stu-

Technicum in de St.-Pietersnieuw-

weer in de stadsbibliotheek om de

zelf wat beter kent: een dergelijke

denten kunnen er reeds terecht

straat trachten te beperken en de

brandveiligheid op koten te ver-

behandeling kost de lieve som van

voor de schamele som van 300 Bf,

smurrie deels afvoeren via een

groten. %%% Wie zich eveneens

zevenduizend frank per maand,

en dit voor één of twee dagen.

aparte collector. Zullen we einde-

jaarlijks bekommert om het veilig-

niet terugbetaalbaar door het zie-

Voor inlichtingen en inschrijvingen

lijk eens weten hoe het eten in de

heidsgevoel bij meisjesstudenten

kenfonds. %%% Uitzending door

kan je terecht bij: Vakgroep Poli-

Brug écht ruikt. %%% Men kan

isonsallerStudentWelcome Pack.

derden. Ook dit jaar is de christe-

tieke W etenschappen, Dr. H.

niet alleen weer rustiger ademha-

Ook dit jaar konden studentes ge-

lijke vakbond CCOD er niet in ge-

Reynaert, Universiteitstraat 8,

len, maar rustiger leven tout court!

nieten van een maandverband,

slaagd hun kandidaat voorde Raad

9000 Gent, Tel. 09/264.68.71, Fax
09/264.69.91.

Het aantal Nederlandse studenten

terwijl de jongens even folkloris-

van Bestuur verkozen te krijgen.

in Vlaanderen kent dit jaar een

tisch scheermes en -zeep toege-

Wel verkozen werden de kandida-

spectaculaire terugval. Zo is het

stopt kregen. %%% Over vrouwen

ten van de liberale en socialis-
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Geen Europees geld voor de zon
Het succesvol onderzoek naar andere, goedkopere materialen

len op nationaal niveau te wijten

ten aan zelf geproduceerde, milieu-

voor zonnecellen die het zonlicht omzetten in elektriciteit wordt

aan de kernenergielobby die in

vriendelijke elektriciteit.

stilgelegd. Oorzaak: de Europese Unie draait de geldkraan dicht.

België een stevige voet aan de

Ook rationeel energiegebruik
wordt op gewestelijk en nationaal

Het huidig energieonderzoek

zonnecellen. Dit onderzoek zit nog

grond heeft. Het kernenergie-on-

beslaat drie grote onderzoeks-

in een experimentele fase, zegt

derzoek heeft uiteraard weinig

niveau weinig aangemoedigd. ODE

velden: de klassieke energie-

Ben Depuydt in gesprek met

belang bij de ontwikkeling van al-

Vlaanderen, Organisatie voor Duur-

ternatieve energievormen.

zame Energie in Vlaanderen, pro-

systemen optimaliseren, het on-

Schamper, maar op laboratorium-

derzoek naar de mogelijkheden

schaal verloopt de productie van

‘s Lands beleid levert even-

beert hieraan iets te verhelpen door

van kernenergie verderzetten, en

alternatieve zonnecellen bijzonder

eens weinig inspanningen om het

mensen bewust te maken van al-

duurzame energie ontwikkelen.

succesvol. Deze cellen, de zgn.

gebruik van fotovoltaïsche ener-

ternatieve energie en het gebruik

Duurzame energie is de verzamel-

dunne-filmzonnecellen, zijn ver-

gie te promoten, in tegenstelling

van m ilieuvriendelijke energie-

naam voor verschillende vormen

vaardigd uit CdTe, een materiaal

tot sommige van onze buurlan-

vormen, zoals energie via zonne-

van energie zoals windenergie,

dat het zonlicht veel efficiënter

den. In Duitsland bijvoorbeeld

cellen, aan te moedigen. Zonder

energie uit biomassa, thermische

absorbeert dan silicium. Daardoor

wordt de aanschaf en installatie

Europese of nationale financiële

zonne-energie ^zonnecollecto-

kunnen deze cellen veel dunner

van zonnepanelen voor 70% ge-

steun voor verder wetenschappe-

ren), en fotovoltaische energie

dan de klassieke siliciumceilen

subsidieerd. De panelen worden

lijk onderzoek en zonder een over-

(=zonnecellen).

gemaakt worden en op grotere

verbonden met het elektriciteits-

koepelend beleid dat rationeel

oppervlakten worden aangebracht.

net en voorzien van een teller die

energiegebruik stimuleert, blijft het
echter vechten tegen de bierkaai.

Binnen de eerste twee grote
onderzoeksdomeinen wordt er heel

Hierdoor zullen ze in een verder

in twee richtingen draait, zodat de

wat geïnvesteerd, maarvoorduur-

stadium goedkoper te produceren

elektriciteitsconsument daarenbo-

zam e energie, m eerbepaald

zijn dan de siliciumceilen. Mits ver-

ven vergoed wordt voor overschot-

fotovoltaische energie, wil de E.U.

de r on de rzoek zouden deze

duidelijk niet langer haar porte-

zonnecellen binnen een tiental ja-

feuille boven halen. Of althans niet

ren ontwikkeld kunnen worden voor

voor verder onderzoek naar alter-

technologische productie op grote

natieve - en op lange termijn ook

schaal.

goedkopere - zonnecellen.

Een alternatief voor
silicium

Ondanks deze positieve resultaten weigert de Europese Unie dit

sorberen zonnecellen het zonlicht

onderzoek nog verder te financie-

en daarna zetten ze het om in

ren. Ben Depuydt verklaarde dat

elektriciteit. Het onderzoek naar

een Britse onderzoekscommissie

fotovoltaische energie valt uiteen

kon achterhalen dat de beoorde-

in twee grote deelgebieden. Ener-

lingsrapporten die het onderzoek

zijds is er de verdere ontwikkeling

positief evalueerden, gemanipu-

van siliciumzonnecellen, ander-

leerd werden zodat een veel nega-

zijds probeert men zonnecellen te

tiever beeld geschapen werd. Op

vervaardigen op basis van alterna-

basis van deze gemanipuleerde

tieve materialen. En hier wringt nu

rapporten (en waarschijnlijk onder

precies het schoentje. De produk-

economische druk van belangen-

tie van siliciumzonnecellen is al

groepen) werden de subsidies

volop aan de gang terwijl het on-

stopgezet.

alen en technologieën voor zonnecellen nog maar zeer onlangs positieve resultaten boekte.

(45!) buszjfjes op voorhand besproken door hef presidium en
diens lanclub.
’ Toen S cham per d a t ging

Einde van de Europese steun

Bij fotovoltaische energie ab-

derzoek naar alternatieve materi-

Wardal

Geen nationale
subsidies

Aan de Gentse universiteit be-

Ook op nationaal vlak kan dit

haalde Ben Depuydt zijn doctors-

onderzoek op geen enkele finan-

titel met zijn succesvol onderzoek

ciële steun rekenen. Volgens Ben

naar goedkopere materialen voor

Depuydt is het gebrek aan midde-

Het zal u waarscNjnlijkeen

checkenop hun secretariaat, was

zorg wezen, maar de handels-

het presidium niet erg opgezet

w ijze van het VRG {Vlaam s
Rechtgenootschap) doet soms de

m et onze v ra g e n *:Uesbeth
Denys, de Uitwisseiingsverant-

wenkbrauwen fronsen. Er kwa-

woordelijke, had het toen 'over

men ons enige klachten te r ore

twintig voorbehouden plaatsen.

van studenten rechten rvm een

B lijkbaar enigszins afgeschrikt

tweedaagse tripnaar Straatsburg

stuurde het VRG ons de dag

en een bezoek aan het Europese

daarop een brief met hun relaas

Parlement, georganiseerd door

van de feiten. Ze verklaarden dat

het VRG.

er maandag vóór 14,0Qal 28plaat-

De gedupeerden hadden

sen bezet waren, deels om datniet

maandag 21 oktober 1996 rond

iedereen in het presidium op de

13,30 postgevat voor de nog ge-

hoogte was van het Juiste aan-

stoten deuren van het VRG-lo-

vangsuur voor de inschrijvingen.

kaa! om zich In te schrijven voor

Toch eigenaardig, gezien de

het uitstapje en toen vooral ge-

grootse reclame die ze steeds voor

m erkt dat ze daar niet alleen

al hun activiteiten maken. Dat er

waren. Het lange wachten werd

niet genoeg plaatsen meer waren

echter nietbeloond.Toen de deu-

wijten zeaanhetgrotesucces van

ren om 14.00 open gingen en de

de reis.

Inschrijvingen dus ‘officieel’ van

; | Het is dus het woord van de

start gingen, bleken er zowaar

studenten, of beter het getal, te-

maar vijf plaatsen beschikbaar,

gen dat van het presidium: 45.20

terw ijierdatnorm aal vijftig moes-

of 28 voorbehouden piaatsen?And

tenzIjn.Volgensdeafgedropenen

justice fo r a lf.„

waren de overige vljvenveertig
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In frastru ctu u r

Glasvezelnetwerk

Leegstand aan de RUG:

Juicht, internettend Gent! Binnenkort behoort het eindeloze
wachten op verbinding vanuit de PC-knooppunten tot het verleden.
De RUG zorgt weldra voor supersnelle glasvezelkabels tussen de

begin of einde?

verschillende gebouwen van onze Alma Mater.
Voor de verbinding tussen de meeste campussen en gebouwen

Dat de Gentse universiteit het niet zo nauw neemt met haar

worden nu nog digitale telefoonlijnen gehuurd met een maximale band-

patrimonium is al langer bekend. De afgelopen jaren stonden ver-

breedte van 2Mb. In de toekomst moeten de verbindingen zoveel mogelijk

schillende panden van de RUG gewoon te verkrotten.

via een eigen glasvezelnetwerk verlopen. Tot voor kort was dit in België
wettelijk niet mogelijk omwille van de monopoliepositie van Belgacom.

Vorig jaar kregen een paar gebouwen dan toch een nieuwe bestem-

Dat is nu veranderd. Met de nieuwe glasvezelverbinding zullen snelheden

ming. Het krot op de hoek St.-Pietersnieuwstraat en de Rozier werd

van 10Mb en 100Mb gerealiseerd worden. Dit is nodig, want het stijgend

afgebroken en er werd een fietsenstalling geplaatst. De gebouwen aan de

aantal aangesloten computers (meer dan 3600) en het gebruik van

Korte Meer werden begin jaren ’90 ontruimd. Ondertussen hadden een

internettoepassingen vergen een almaar hogere bandbreedte. De glas-

paar andere diensten onderdak gevonden in de Korte Meer, waaronder

vezel zal niet enkel gebruikt worden voor dataverkeer, maar ook voor het

URGent en het Tekenlabo. Dat laatste moet daar eind dit academiejaar

telefoonverkeer tussen de gebouwen onderling.

verdwijnen om plaats te maken voor het decanaat van de Pol. & Soc. dat

In een eerste fase wordt een glasvezelkabel gelegd van het ARC naar

weggaat uit de Universiteitsstraat, en daar waarschijnlijk vanaf volgend

het rectoraat. Meteen worden heel wat tussenliggende gebouwen aange-

academiejaar zijn intrek neemt. Het gebouw met huisnummer 1, dat

sloten: Ledeganck, Overpoort en aangrenzende studentenhomes,

eveneens eigendom is van de RUG, wordt al sinds midden juli gekraakt.

Hoveniersberg, Blandijn, Rozier, Plateaustraat,... Tegen 1 mei 1997

De universiteit en de politie hebben tot nog toe laten begaan.

kunnen deze werken voltooid zijn. De opdracht ging naar de firma

Een ander universiteitspand dat geruime tijd gekraakt werd ligt in de

Electrabel, omdat die onlangs gestart is met de eerste werken voor het
Foto Sam son
uitbouwen van Telenet Vlaanderen. Daar de

St.-Pietersnieuwstraat, tussen het Technicum (naast De Brug) en het
Rectoraat, maar die mensen zijn daar

aanleg van het glasvezelnetwerk van de

weggegaan. Waarschijnlijk vonden

RUG en dat van Telenet Vlaanderen gelijk-

zelfs zij de gebouwen in te slechte

tijdig kunnen gebeuren, moet de Universiteit

staat. Begin oktober zijn de twee ge-

maar een fraktie van de graafwerken beta-

bouwen dichtst bij het Rectoraat af-

len.

gebroken, en moge-lijks wacht het

Ook voor de verbinding van de andere

aanpalende huis hetzelfde lot. Wat er

universitaire gebouwen wordt getracht om

met de overblijvende huizenrij gaat

de werken te laten sam envallen met

gebeuren is nog onduidelijk. Enkel

infrastructuurwerken van Electrabel. Zo zal

het huis dichtst bij het technicum is

in '97 waarschijnlijk de Universiteitstraat via

nog in gebruik, de overige staan leeg.

glasvezel verbonden worden met het

Mogelijks wordt het tekenatelier daar

Rectoraat; een tweede as die in aanmerking

ergens ondergebracht. Feit is wel dat

komt is die van de Landbouwfaculteit naar

er nog heel wat te renoveren valt in de

de gebouwen van de PPW, het HILO en het

oude huizen.

GUSB.

Er gaan al jaren geruchten de
ronde om op die plaats een super-

Nieuwe Pentiums

auditorium op te trekken waarin plaats
is voor 1000 studenten. Anderen spre-

Los hiervan werden de voorbije maand

ken over ruimte voor een nieuw

de oude PC’s in een aantal PC-knooppun-

studentenrestaurant. Beide opties zijn

ten vervangen door nieuwe machines. Het

n a tu u rlijk

gaat om Pentium-gebaseerde toestellen met

investeringen, en voorlopig zal er dan

16Mb RAM-geheugen. Het is de bedoeling

ook nog niet veel veranderen aan de

dat tenslotte alle computerklassen uitgerust

troosteloze aanblik.

zw are

m iljo e n e n -

worden met nieuwe PC’s. Daarnaast wer-

Over de bestemming van het vo-

den ook alle servers van de PC-knoopunten

rige maand vrijgekomen lapje grond
naast het rectoraat is nog niets be-

vervangen door Sun Enterprise 1 servers.

slist. Enkel een (tijdelijke) uitbreiding

In de nieuwe gebouwen van de faculteit
Diergeneeskunde werd een totaal nieuw PC-knooppunt geïnstalleerd,

van de parking van het rectoraat kan door de gebeurde afbraak spoedig

bestaande uit een server en 25 PC’s. Dit was totnogtoe de enige faculteit

gerealiseerd worden. Iets waar de studenten zeker tevreden mee zullen

die niet over een computerklas beschikte.

zijn.

MDG
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D ig iT aal

Het World W ide Web (W W W )
Wat is het WWW (ook wel het Web o f W3 genoemd)? Wat is
Netscape en hoe start ik het op? Wat is een URL? Wat is een link?

tje en het Netscape Navigator-

deze zoekterm hebt ingevuld klik

icoontje aan en klaar is Kees.

je op ‘submit’ en Alta Vista geeft je

Hoe bewaar ik een tekst van het Web op diskette? Dit is een poging

Wat is een URL?

om een antwoord te geven op bovenstaande en tal van andere
vragen in een voor volkomen beginnelingen begrijpelijke taal. Je zal

een lijst met links. Deze links staan
gerangschikt in volgorde van belangrijkheid: de documenten waar

hier geen nodeloze bespiegelingen of technische weetjes vinden

Een URL (Uniform Resource

maar een praktische handleiding voor elke RUG-student die het

Locator) is het adres van een do-

digitale universum wil verkennen

cument op het Web. Elk document

Alta Vista voorziet ook in de

heeft een eigen adres dat bestaat

mogelijkheid om verschillende

Wat is het WWW?
Het WWW is in feite een verza-

Wat is Netscape en
hoe start ik het op?

het gekozen woord het meest in
voorkomt staan eerst.

uit een reeks tekens gescheiden

zoektermen tegelijkertijd in te ge-

door punten (.) en slashes (/). De

ven met behulp van de woorden

URL van een document vind je in

AND , OR en NOT, en de twee
haakjes) en (.

meling van documenten (pages)

Netscape is een browser. Dit

het invulveld naast het woord

w aarop teksten, teke nin gen ,

wil zeggen datje met dit programma

“location”. Je kan een nieuw docu-

Daarvoor klik je het icoontje

geluidsfragmenten, videobeelden,

de documenten op het Web kan

ment bekijken door de actuele URL

‘Advanced’ aan. Als je de verschil-

grafieken en dergelijke meer kun-

bekijken. Netscape is te vinden in

te wissen, een nieuwe in te tikken

lende zoektermen met het woordje

nen staan. Op dit moment zijn er

alle knooppunten (dit zijn compu-

en op de enter-toets te drukken.

AND aan elkaar koppelt, geeft Alta

miljoenen documenten op het Web

terlokalen) van de RUG, behalve

te bezichten en de lijst van behan-

in dat van de Rechten. Studenten

delde onderwerpen is vrijwel ein-

kunnen er een jaar lang, gratis of

deloos. Deze documenten zijn te

mits een kleine bijdrage, gebruik

vinden op computers die overal ter

maken van de computers.

Wat is een link?

Vista je de documenten waar al
deze woorden in voorkomen. Verbind je de zoektermen met het

Als je Netscape opgestart hebt,

woordje OR dan geeft Alta Vista je

zal je merken dat bepaalde ge-

de documenten waar ten minste

wereld kunnen staan. Omdat al

Netscape start je als volgt op.

deelten van het document een

één van de termen in voorkomt.

deze computers in verbinding staan

Nadat je de computer hebt opge-

andere kleur hebben en onderlijnd

Met AND krijg je dus veel minder

met elkaar via het com puter-

start, kies je WfW (Windows for

zijn. Dit zijn links. Door op deze

documenten dan met OR maar

netwerk Internet kan je deze infor-

Workgroups). Meestal is dit optie

links te klikken kan je een docu-

wel de interessantste. Alta Vista

matie opvragen.

4. Daarna klikjehetTCP/IP-icoon-

ment bekijken dat in verband staat

biedt trouwens zelf een duidelijke

met het onderlijnde tekstgedeelte.

handleiding aan. Klik daarvoor het

In feite is het aanklikken van een

icoontje ‘Help’ aan.

link niets anders dan Netscape
duidelijk maken dat je het document wil zien met de URL (het
adres) die achter deze link verborDe twee meest gebruikte zoeksystemen:

gen zit.

Alta Vista; http://www.altavi5ta,digital,corn
; Yahoo: http://www.yahoo.ccw

Hoe vind ik informatie over een bepaald
onderwerp?

Enkele media-links:

HUMO's Wild Site: http://www.humo.be
j BRTN {of Is het VRT?): http://www.brtn.be
: Studio Brussel: http://www.bi1n.be/stubru
: De Standaard: http;//www.innetbe/vum /dshöm e.htm l
;j

Wil je de volledige tekst bewaren dan selecteer je onderde menuoptie ‘bestand’ (of ‘file’) de keuze
‘opslaan als...’ (of ‘save as...’).

. .

Schamper: http://www.adrren.rug.ac.be/Schamper
.:; Handige informatie voor studenten:

|

Hoe bewaar ik een
interessante tekst
van het Web op
diskette?

Op het Web zijn enkele schitte-

Vervolgens kies je voor ‘opslaan

rende, gebruiksvriendelijke zoek-

als tekst’ en selecteer je de plaats

systemen (search engines) te vin-

waar het moet bewaard worden

den die je al het werk uit handen

(meestal de A-schijf).

Studentplaza: http://www.studentptaza.be/studentprfaza

nemen. Elk systeem heeft zo zijn

P.S.: De beste manier om te

The Hypenreal Drugs Archive: http://www.hyperreal.com/dmgs

eigen manier van zoektermen

leren omgaan met het Web en

Playboy: http://www.playboy.com

ingeven zodat het moeilijk is een

Internet in het algemeen, is een

I De pages van uw internetgoeroes •;:

algemene methode uit te leggen.

medestudent ontvoeren, hem of

Maarten De Gendt (MDG): http://studwww/~mdegendt
Tom De Decker (DDT): http://$tudwww/~tddecker

Bij wijze van voorbeeld zal ik het

haar voor een computer vast-

zoeksysteem ‘Alta Vista’ bespre-

ketenen, en al zijn internetkennis

Vind je zelf leuke plaatsjes op het Web, laat ons ze dan weten.

ken.

In de volgende Schampers publiceren we een top 10 van de lezer!

Zoals alle zoeksystemen werkt
Alta Vista met invulvelden waar je

DDT & MDG

een zoekterm kan ingeven. Als je
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eruit martelen. Duimschroeven zijn
tegen een zacht prijsje op het
Schamperlokaal te verkrijgen.
DDT

M u z ie k

Oorsmeer
mer Chander Sardjoe en gitaar-

gen om op een creatieve manier

den, zich van z’n beste kant in de

virtuoos Mare Ducruet. Het etiket

muziek te spelen die gebaseerd is

Vooruit. Met de trip hop-hausse in

jazz, etnische of wereldmuziek zou

op de (muzikale) ervaringen van

het achterhoofd is dit zeker geen

Op dinsdag 12 november orga-

hier niet de volledige lading dek-

de Afro-Amerikanen en de Afri-

onbekende meer, maar velen we-

SaXUAL Healing
niseert Vooruit Geluid in samen-

ken en daarenboven ietwat oneer-

kaanse diaspora. Zo wil Coleman

ten niet waar de man in kwestie

werking met het Audi Jazz Festival

biedig klinken voor althans één der

uiteindelijk uitmonden in wat hij

vandaan komt. Meneer Moeilijk

het dubbelconcert Aka Moon &

partijen. We mogen eerder spre-

“Great Black Music” pleegt te noe-

komt dus uit het Engelse Bristol en

Akasha Drums Project en Steve

ken van een interculturele uitwis-

men. Als je de oortjes spitst zal het

verdiende z’n sporen als schrijver

Coleman & The Five Elements.

seling, met muziek als grote drijf-

je zeker niet ontgaan dat hij de

en producer voor o.a.Massive

Het Belgische jazztrio Aka Moon

veer, die uitmondt in een symbiose

mosterd van jongsafaan haalde bij

Attack, Nellee Hooper (zie Björk),

(Fabrizio Cassal op altsax, Michel

van funky jazz en Indische volks-

funk-magiërs als Sly Stone en

Whale en Neneh Cherry. In ‘95

Hatzigeorgiou op bas en Stépha-

muziek. Bezige bij Coleman speelt

Maceo Parker, James Browns

brengt hij samen met het zanger-

ne Galland op drums) is één van

momenteel een hoofdrol in vijf ver-

altsaxofonist. De liefde voor

esje Martine de uitmuntende plaat

de meest vooruitstrevende en

schillende bands waarvan de in

Charlie ‘Bird’ Parker en Ornette

‘Maxinquaye’ uit. De schijf is een

breeddenkende form aties die

‘81 opgerichte Steve Coleman &

Coleman kreeg hij van z’n vader

mix van rock, hip hop, dub en ei-

de vaderlandse jazz-sien rijk is.

Five Elements de oudste formatie

ingelepeld en de opkomst eind ja-

genzinnig ingeplantte samples,

Hun interesse scheert etnische

is, het is deze groep die Coleman

ren 7 0 van de hip hop zorgde voor

bijna niet te geloven dat ie dit op

toppen. Op zoek naar oude, nieuwe

dinsdagavond met zich meebrengt.

vernieuwende impulsen in Cole-

een podium kan overdoen. Z’n

en verrassende ritmes ging Aka

Aanvakelijk bestond deze groep

mans repertoire. De muziek van

verschijning op hetcampingfestival

Moon reeds in zee met de Pygmee-

slechts uit twee muzikanten, nl.

Coleman is sterk ritmisch, éénvou-

van Torhout vorig jaar en op Pukkel-

ën, en vorig jaar trok het trio naar

Steve Coleman (tiens) op alt-

dige popmelodietjes zijn volledig

pop kon alvast niet overtuigen,

Indië alwaar ze samenspeelden

saxofoon en toenmalig trompetist

uit den boze. Gabbers zijn er bij

hopelijk biedt de intiemere sfeer

met enkele Indische muzikanten.

Graham Haynes. De huidige for-

deze dus twee waard.

van een concertzaal meer soe-

Het Akasha Drums Project is de

matie bestaat uit vijf muzikanten

uitloper van dit Indische experi-

en een danseres die nog steeds

ment. Op het podium worden Gal-

het oorspronkelijk concept van de

land, Cassal en Hatzigeorgiou on-

band hoog in het vaandel dragen.

Op vrijdag 8 november toont

dersteund door de Indische drum-

Dit concept steunt op het verlan-

Tricky, Tricky Kid’ voor de vrien-

Dag zachte dag

laas. Prevel alvast een schietgebedje richting de heilige Maxine
Quaye (zijn moeder).
KLy©

Piaspunk vs. pussypower
Wie dit najaar nog eens flink

Bomb Turks luistert, vreet eenhe-

geluid. Dat al dat Am ericana

weg volgen, goed wetende dat u

van jetje wil geven en zijn teenage

den Volt en Ampère als een koe

gedweep wel degelijk ook hier kan

het toch slikt.

kicks meestal placht te halen uit

gras.

aanslaan, zagen we dit jaar op het

Misschien was het wel deze

skate podium van Pukkelpop.

rechtdoorzee houding die de New

het headbangen op luide muziek

Haal het hanekam gevoel dus

en het scanderen van slogans als

nog maar eens vanonder het stof

Suburbanboredom, Flandersstyle.

Bomb Turks bij Crypt Records

daar zijn: “Ambiance, Rock’n ’Roll,

want het skate punk label Epitaph

Verveling is blijkbaar een univer-

weglokte naar Epitaph of misschien

Ambiance!”, moet zaterdag 10 no-

stuurde ons twee afgezanten van

seel gegeven.

was het wel de Califomische zon.

vember zijn zoeklicht eens opste-

de nieuwe garde. Epitaph, dat in

Dat de Epitaph staf over een

Deze jonge Turken zien er mis-

ken in de Reinaertstraat nummer

’91 door Bad Religion gitarist Brett

meer dan gezonde dosis marke-

schien wel even braaf uit als u,

125.

Gurewitzgestichtwerd, kende een

ting strategieën beschikt, mag wel

maar ze swingen én rocken dat het

Misschien dat u daar niet meer

monsterachtig succesvol ’95, met

blijken uit nieuwe releases van

niet mooi meer is. Daarenboven

aantreft dan een (defecte) licht-

al even monsterlijke groepen als

Gashufter, The Humpers en na-

leent hun lichtvoetige seventies

schakelaar, want de geruchten

Offspring, Pennywise en de ver-

tuurlijk New Bomb Turks. Anders

punk zich uitstekend tot het bezin-

omtrent een nakend faillissement

schrikking Rancid. Na de dood

dan bv. Sub Pop, dat vernieuwend

gen van de geneugten des levens

van de Democrazy zijn voor de

van de grunge zocht de gemid-

uit de hoek trachtte te komen door

als daar zijn : meisjes, meisjes en

zoveelste maal alomtegenwoordig.

delde slacker blijkbaar zijn heil in

acts als Combustible Edison te

snelle auto’s. Houdt u ook zo van

tekenen en daarmee haar eigen

Dat ze hun electriciteitsrekening

een minder gepolijste en primitie-

maar op tijd betalen, want het hoog

vere vorm van punk dan het tot

graf dolf, blijft Epitaph, hardcore

bezoek dat naar de naam New

vervelends toe gehypte Seattle

als ze zijn, gewoon de ingeslagen
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Sacco en Vanzetti : subtiel èn totaal
Ballet van Vlaanderen geeft een

jubileum die mag

Sacco en Vanzetti is het waar

Op 11oktober ging de jubileummusical van het Ballet van Vlaan-

liefhebbers van het genre en heel

gebeurde levensverhaal van twee

deren, Sacco & Vanzetti, in première. Het is een totaalspektakel

erg aan te raden voor hen die

Italianen. In de hoop daar werk te

geworden van enkele uren lang waarin klinkende namen als Vera

graag kennis maken met het ge-

vinden emigreren ze naar de Ver-

Mann, Tom Van Landuyt, Hans Peter Janssens en Nolle Versyp de

zongen theater.

enigde Staten waar ze echter wor-

voornaamste rollen voor hun rekening nemen. Het tiende werkjaar

Sacco & Vanzetti is nog tot 30

den opgepakt in een razzia en

van het Ballet Van Vlaanderen wordt afgesloten meteen originele en

november te zien in de Stads-

beschuldigd worden van roof-

‘grootse ’ productie.

sch o u w b u rg van Antwerpen,

moord. Op 23 augustus 1927, ze-

daarna trekt de productie rond in

ven jaar nadat ze werden opge-

Idee en tekst zijn van de hand

Versyp speelt de rol van de hypo-

Vlaanderen en Nederland. Van 2

pakt, werden Nicola Sacco en

van Frank Van Laecke (die de

criete en ambitieuze procureur

tot en met 5 januari is de musical te

B artolom eo Vanzetti op de

musical oorspronkelijk ook zou re-

Katzman op verbluffende wijze. Dat

gast in de Gentse Opera. Vlug (en

electrische stoel terdood gebracht.

gisseren). Componist Dirk Brossé

naast zijn acteer- ook zijn zang-

liefst nu reeds) reserveren is de

Hoewel men nooit kon bewijzen

zette de hele voorstelling op mu-

prestaties zo ver reikten was een

boodschap.

dat zij de moord hadden gepleegd

ziek. Het is zijn musicaldebuut,

ware verrassing. In iedergeval mag

Info: 03/234.34.38 (algemeen);

en, meer nog, hoewel een paar

hoewel hij reeds een ruime erva-

deze musicalproductie van eigen

Vlaamse Opera, Schouwburg-

jaar na hun veroordeling onomsto-

ring heeft als componist van film-

bodem een succes worden ge-

straat 3, Gent: tel. 09/225.24.25

telijk vast kwam te staan dat ze

muziek. De regie was in handen

noemd. Niet te missen voor de

onschuldig waren, weigerde men

van Stijn Coninx. De voornaam-

een heropening van het proces en

ste bedoeling was om het publiek

werden de twee mannen geëxe-

te laten meevoelen met de emo-

cuteerd. De voorstelling probeert

ties op het podium. Coninx is hier

het verhaal geschiedkundig zo

vaak in geslaagd, doch zwakke

correct mogelijk te vertellen zon-

momenten zorgen ervoor dat de

der daarbij een reconstructie te

‘reeds opgebouwde’ emotie af en

willen maken van alle feiten. De

toe zijn kracht verliest.
De titelrollen worden vertolkt

gevoelens en emoties in beeld

door Tom Van Landuyt en Hans

brengen. Het verhaal leent zich

Peter Janssens. Rosina Sacco,

daar wel to e : het is een smeltkroes

de vrouw van Nicola wordt ge-

van allerlei thema’s zoals verrecht-

speeld door Vera Mann. Zij zingt

sing, manipulatie, onrecht, macht,

vaak wondermooi maar over-

doodstraf, idealisme,...

schreeuwt zich ook af en toe. Nolle

wijven orkest binnen, zo ook
Epitaph. Wie de eerdere doortochten van 7 year bitch en Bikini Kill
heeft gemist kan nu zijn schade
meisjes en auto’s, of bent u ge-

inhalen, want al worden ze niet

woon een vieze ZZ top fan, dan is

graag over één kam geschoren,

dit gewoon een must.

toch wordt het alsmaar duidelijker

Houdt u daarentegen enkel van

dat foxcore annex riot gril of hoe je

meisjes, dan is het dubbel feest,

het ook wil noemen een genre op

want voorspelsgewijs laat men de

zich geworden is, even conventio-

wraakgodinnen van de Red Aunts

neel als “mannenrock", maar

op u los, een dameskwartet met

daarom niet minder opwindend.

hoog L7 gehalte, check er hun

Scratch my back and / ’// stab

laatste “ # 1 Chicken” maar op na.

yours! Of een verwittigd man is er

Iedere zichzelf respecterende stal

twee waard.

haalt immers het obligate wilde

M urano

The glass menagerie
Nogtot I2jmuari ’9 7 loopt In hetMuseum voor Sierkunst en

makers wilden duidelijk meer de

Vervolg van pagina 16
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Vormgeving de tentoonstelling “Muranogias uit de twintigste

eeuw, van kunsthandwerk tot design”.
Murano, het befaamde e i-

vorm vereenvoudiging. Z e zijn

land bij Venetië, vond zijn oor-

een rustpunt in een parade van

sprong als glas-centrum in de

veeikleurigespeeisheid. Eenin-

late dertiende eeuw. Gedurende

teressant detail is dat eenzelfde

de volgende zevenhonderd jaar

kunstenaar zowel prachtwerken

kende de Muranese glasproduc-

als m islukte kitscherige figura-

tie een grillig bestaan met perio-

tieve objecten -eigenlijk te wij-

des van bloei en aftake lin g;

ten aan de beperktheid van het

Ondanks de vele strubbelingen

m ateriaal- voortgebracht heeft.

Is de M urano-stijl klassiek te
noemen.
Op de tentoonstelling wor-

Deze tentoonstelling loopt
nog tot 12/01/'97, in het Museum voor Sierkunst en Vorm-

den een 250-tal stukkengetoond

geving, Jan Breydeistraat 5 (in

die alle het resultaat zijn van

de buurt van de Korenmarkt).

specifieke technieken zoals

Vergeet ook niet dat het mu-

M urrlneglas en filigrana. De col-

seum ook nog een permanente

lectie werd chronologisch ge-

c o lle c tie h e rb e rg t m et A rt

rangschikt vanaf de jaren '10 tot

Nouveau.ArtDecoen Modernis-

en m et de jaren '60.

tische w erken, Hedendaags

In elke periode zijn er enkele

design en ook nog enkele ver

werken die in het oog springen

trekken uit de Barok, het classi-

door hun soberheid die het re-

cism e en de Roccocco.

sultaat isvan een doorgedreven
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Film
Breaking the waves
Een film van Lars Von Trier

einde van de film suggereert in

tegen de maatschappelijke situa-

op rijdt is niet meer rendabel en

ieder geval een hogere, ‘godde-

ties die het mogelijk maken.

wordt ‘geherstructureerd’. Op hun

lijke’ dimensie.
Sandy

met Emilie Watson en Stellan
Starksgard.
Niet voor niets werd deze film in

Een film dus waar je stil (én
kwaad !) van wordt.

S.

Drifting Clouds

“La Promesse”

zoektocht naar een nieuwe job
worden Lauri en llona telkens opnieuw afgewimpeld of uitgebuit en
als Lauri bij de louche uitbater van
een snackbar het loon van zijn

Cannes met de prijs van de jury
bedacht: ‘Breaking the Waves’ zit

De Belgische film van Luc en

Finse film van Aki Kaurismâki

vrouw komt opeisen, wordt hij een-

vol verrassende stijleffecten, spitse

Jean-Pierre Dardenne doet het

met o.a. Kati Outinen (llona) en

voudigweg afgetuigd. Moegetergd

humoren diepzinnige beelden over

goed bij vele jury’s : prijs van

Kari Vaënanen (Lauri)

menselijk lief en leed.

kwaliteitsfilm Cannes ‘96, grote prijs

Zoals Graaf Lippens niet van

van de Dubrovnik om samen met

besluiten llona en de ex-portier

Het verhaal speelt zich af in

festival Potsdam ‘96, Bayards d’Or

frigoboxtoeristen houdt, hou ik niet

het andere afgedankte personeel

een strenge calvinistische gemeen-

Beste film, Beste Acteur en Prijs

van frigoboxfilms. Drifting Clouds

een eigen zaak te beginnen. Dank-

schap in het barre noorden van

van het Publiek. Ook veel lovende

heeft een hoog frigoboxgehalte.

zij de borg van hun vroegere werk-

Schotland en draait rond Bess,

woorden van Knack, De Mor-

De akteurs ‘spelen’ zo onderkoeld

geefster slagen ze ook in hun op-

een meisje dat af en toe met God

gen,Teek en De Standaard.

dat enige empathie met hun per-

zet, waarna alles toch nog goed
kwam.

praat. Ze wordt verliefd op Jan,

Het is een film die de realiteit wil

sonages vrijwel onmogelijk wordt.

een arbeider op een booreiland,

weergeven en enkel door de reali-

De omstandigheden lenen zich

Waarschijnlijk tracht Kaurismaki

die natuurlijk niet gelovig is. On-

teit wil shockeren. “La Promesse”

nochtans tot enig medeleven, llona,

met zijn minimalistische stijl het

danks de afkeuring van de dorps-

speelt zich af in een grauwe indus-

maître d’hôtel van het ooit gere-

moedeloze van de werkloosheid

gemeenschap trouwen ze toch.

triestad in Franstalig Belgie. Vader

nommeerde restaurant Dubrovnik

te benadrukken.Dit wordt nog versterkt door het bruine, kille, mistige

Aangezien de calvinisten nog ge-

Roger is een spilfiguur in de inter-

, en Lauri, een trambestuurder,

loven in het heil van geen-sex-

nationale mensenhandel. Wanneer

worden het slachtoffer van de on-

Finse stadje waarin deze geschie-

voor-het-huwelijk heeft Bess nog

de kandidaat-vluchtelingen in

gebreidelde recessie die lelijk huis-

denis haar beloop kent. Door de te

heel wat te leren van Jan. Dit blijkt

Belgie arriveren, zijn ze van Roger

houdt in Finland (20% van de Fin-

grote afstandelijkheid van de

geen probleem te zijn... Het prille

afhankelijk, omdat deze samen met

nen zijn werkloos). Beiden raken

akteurs verliest het hele verhaal

geluk wordt echter abrupt stopge-

Igor (zijn zoon) identiteitspapieren

kort na elkaar hun baan kwijt. De

echter zijn intensiteit en geloof-

zet wanneer Jan door een ongeluk

en verblijfsvergunningen uit het

Dubrovnik wordt overgenomen

waardigheid. Ontgoochelend. (Stu-

volledig verlamd raakt. Het enige

niets weten op te dissen en hier-

waardoor al het personeel de laan

dio Skoop)

dat hem nu nog kan opwinden is

voor veel geld vragen. Roger zorgt

uitvliegt en de tramlijn waar Lauri

zijn vrouw horen vertellen over ero-

er ook voor dat ze in zijn schamele

tische ervaringen met andere man-

krotten dure huisvesting vinden en

nen. Bess offert zich op.

illegaal werken, opdat de vluchte-

Deze gegevens verfilmt Lars
Von Trier met een trillende kamera

lingen hem zouden kunnen afbetalen.

FKalender

:

dinsdag 12 november
VgesK

wat een vervreemdend effect geeft.

Rode draad vormt de vader-

Dit wordt nog versterkt doordat het

zoon relatie. Roger, immer beve-

verhaal in hoofdstukken is inge-

lend, houdt Igor van zijn enige

DDT

. Lustrumfuif, 'i fuHkot

woensdag 13 november
; Lombrosiana

Kwis in de Pere Total

VGK

Porrefuif, 't fiifko t

VEK

Brouwerijbezoek Roman

donderdag 14 november

deeld. Aan het begin van elk nieuw

hobby, go-karten. De twee zijn

deel krijgen we een desolaat land-

eerder zakenpartners en zien din-

schap voorgeschoteld, ingekleurd

gen meer materieel dan emotio-

met apocalyptische kleuren, wat in

neel. Zo geeft Roger Igor een dure

Lombrosiana

scherp kontrast staat met het

ring, geld en zet hij hem een

Politeia

bruinachtig licht waarin de rest van

tatoeage. Zo ook maakt Roger zijn

het verhaal baadt. Dit sombere

zoons ring proper i.p.v. een wonde

licht past perfekt bij de strenge

aan zijn enkel. De vriendschaps-

gezichten van de ouderlingen en

band die ze nog hebben wordt hoe

maandag 18 november [-Ij
VTK

Sterkend rankavond in Pere Totai
| | Schaatsavond

i

VTK-kwis in DC Ledeberg

dinsdag 19 november
Politeia

Dfsco-fuif in Tequila

!

woensdag 20 november

hun strikte wetten. We krijgen dus

langer hoe meer onder druk gezet,

Chemica

Doop, Salamander

een sterk gestilleerde film, die toch

wanneer Igor aan een stervende

VEK

Night of the Proms

nog relatief klassiek is tegenover

vluchteling belooft voor zijn vrouw

Lombrosiana

Night of the Proms

het vroegere werk van deze

en kind te zorgen.

VDK

De eerste nacht van de Diergeneeskunde

VGK

Proms

Politeia

Night of the Proms

VDK

“papa-mama”-cantus

Deense regisseur.

In zekere zin doet de film den-

‘Breaking the Waves’ kan mis-

ken aan het boek van Chris De

schien wel gezien worden als een

Stoop “Haal de was maar binnen”

verfilmde parabel over onvoor-

: beiden vormen een aanklacht

waardelijke trouw. Hetverrassende

tegen dit soort van “handel” en

donderdag 21 november
vrijdag 22 november
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Jura Soyfer: nieuw cult-figuur?
Een komeet wordt naar de aarde gestuurd om het slechte men-

in 1938 opgepakt en naar Dachau

werk is onvindbaar. Toch wordt hij

senras te vernietigen. Gelukkig zal de gezant zijn opdracht niet

afgevoerd. Daar zal hij, enkele

alsmaar meer en meer gelezen,

uitvoeren omdat hij verliefd wordt op Moeder Aarde. Zo krijgt ‘Der

maanden voor hij sterft, zijn laatste

vooral door jongeren. Dat bewe-

Weltuntergang’ van Jura Soyfer toch nog een happy-end, hoewel het

gedicht schrijven: ‘Het Dachaulied’.

zen allerlei manifestaties en her-

werk doordrongen is van wanhoop en angst voorde nakende W.O.II.

In de woelige periode van eind

denkingen, ondermeer in Wenen

jaren zestig werd hij vooral door

en Weimar, waar tal van jonge
mensen op af kwamen.

Jura Soyfer werd in 1912 in de

‘boulevardschrijvers’. Soyfer ont-

studenten gelezen. Zijn satirisch

Oekraine geboren. Op de vlucht

popte zich als een marxistisch ge-

werk.dat de schijntaal van politiek

profileerd auteur en schreef niet

Jura Soyfer en het theater, Uni-

voor de revolutie verhuisde hij in

wil doorprikken, sprak aan. De laat-

versiteitsbibliotheek, Rozier9. Nog

1920 naar Wenen. Reeds op

alleen belangrijk journalistiek werk

ste jaren wordt zijn oeuvre inten-

maar ook gedichten, theater en

tot vrijdag 15 november te bezich-

vijftienjarige leeftijd publiceerde hij

sief wetenschappelijk onderzocht.

tigen op werkdagen van 9 tot 17

daar zijn eerste teksten en hij werd

proza. Omdat hij banden had met

Er blijven echter nog grote leem-

uur.

kind aan huis in de cafés van jonge

de Kommunistische Partij wordt hij

ten want een groot deel van zijn

Sandy

Sporten: niet alleen lastig, maar soms ook duur
Aan alle u niversiteiten in d it lan d zijn er uitgebreide

Gent kan dan misschien het ruim-

sportaccomodaties aanwezig. Sportzalen, zwembaden, outdoor-

ste assortiment aanbieden, maar

velden, pistes,... staan ter beschikking van de sportieve studenten.

de prijs is navenant.

Eén troost: op café gaan is nog
veel duurder.
PG

Echte sportievelingen kunnen een sportabonnement of sportkaart
nemen om de kosten te drukken. Toch verschilt de prijs van zo een

Asterix terug
van weggeweest

abonnement van universiteit tot universiteit.
In Leuven kost een sportkaart

petities meegedaan worden, en

voor studenten 600 frank per jaar.

kunnen er lessen en trainingen

Hiermee kunnen alle sporten be-

gevolgd worden. Aangezien ook

oefend worden, en kunnen de KUL-

hier het aanbod kleiner is, zijn er

studenten deelnemen aan initia-

diverse sporttakken die in de privé-

ties en trainingen.
Brussel houdt het nog goedkoper. Aan de KUB is alles gratis,

sector moeten beoefend moeten
worden. Hiervoor zijn er dan wel
reducties.

Na v ijf jaar afwezigheid iaat

maar zij beschikken wel over een

Gent maakt het moeilijker met

steend

later verandert hij in

Asterix weer eens van zich ho-

een peuter. Asterix zal zijn boe-

kleinere infrastructuur zodat het

4 verschillende sportkaarten. Een

aanbod beperkter is. Andere spor-

ren. Eigenlijk is het een wonder

zwemkaart kost 1200/jaar, voor een

zem vriend opnieuw m oetenred-

ten kunnen wel elders -in de privé-

dat het dertigste album er geko-

kaart voor de zaalsporten en out-

den m aar dan w ei na de nodige

sector- aan sterk verminderde prij-

men isw antdetekenaarU derzo

door-sporttakken betaal je 1000

scherm utselingen met de Ro-

zen beoefend worden. Aan de VUB

beweerde enkele jaren geleden

frank. Een tenniskaart kost je 500

meinen en de piraten. Het ge-

kost een sportabonnement 300

dat hij een punt zette achter de

frank, maardit is enkel een reductie-

heel eindigt - kan het anders ? -

frank voor studenten. Hier het is

reeks, tot grote spijt van vele

kaart en een reservatiekaart. Voor

met een everzwijnenfeest. Hoe-

fans. De nieuwe Asterix, ‘De

wel het verhaal ietwat slapjes is,

echter wel zo dat voor het huren

een ‘omnisportkaart’ - een combi-

van een zaal bijbetaald moet wor-

Beproeving van O belix’, is ech-

natie van de vorige kaarten - moet

zijn de tekeningen opnieuw ont-

den.

te r niet onm iddeilijk een sterke

je 2000 frank neertellen. Gelukkig

zettend fascinerend (we hadden

voortzetting van de reeks. Het

Ook Antwerpen hanteert be-

zijn er wel nog een aantal extra

ook niet anders verwacht).

scheiden prijzen. In de drie

verhaal is im m ersnogal vreemd

kortingen aan deze kaarten ver-

‘De beproeving van Obelix'

Antwerpse universiteiten (UIA-

bonden.

en komt soms onduidelijk over.

uitgegeven bij ‘Les éditions Albert

Obelix, die vroeger reeds in de

UFSIA-RUCA) geldt hetzelfde

René’ is verkrijgbaar in zowat

Toch een behoorlijk verschil,

ketel m ettoverdrank was geval-

elke boekhandel.

len, drinkt nu de hele ketel leeg.

basistarief van 200 frank per

waardoor Gentse studenten die-

academiejaar. Hiermee kan aan

per in de zak moeten tasten, willen

alle geplande activiteiten en com-

ze hun conditie op peil houden.

Hierdoor raakt hij volledig ver-
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S c h a m p a v ie
Tentoonstellingen - Toneel - Festivals

woensdag 20 november
Vooruit

* Murano-glas uit de 20ste eeuw, Jan Breydelstraat 5
* Adri Huisman, Experimental Interrmedia Huis, Sasse-kaai 45
* ARCA, Mierenzeik, vanaf 8/11 elke di, do, vrij en zat. (tot eind
december)
‘Tinnenpot, Internationale Nieuwe scène: De Bezette stad, 8 en
9/11

vrijdag 8 november

Logos

D e Roovers, Dem onen 3, domzaal
20u
Ensem ble Schreck, 20u

Sphinx
ARCA

D e andere film: Fury (Fritz Lang), 20u
woensdag op zolder, 20u

Vooruit
Vooruit

Grote pop- en rockkwis, balzaal 20u
D e Roovers, D em onen 3, dom zaal
20u
Harry D e W it & Co, 20u
Savina Yannatou, Sefardische
liederen, 20u 30

donderdag 21 november

Vooruit

Tricky

Vooruit

I love techno

VOK
Trefpunt

25ste Vrouwendag, Gent
Penny Sim m s Quartet, 21 u

Panopticon

Le doulos, H IK O 20u

Damberd
Vooruit

Ben Sluys 4tet
A lexander Baervoets/ Ha,ha, ha;

houden elke vrijdag een sterrenW jkavond, tedereen kan vanaf 20 uur

Logos

Dom zaal 20u
Jannie Pranger & Tomoko Mukayama, 20u

de universiteitscam pus aan de Sterre op de Krijgslaan 2 8 1 Elkeavond

Logos
G ele Z aal

zondag 10 november
maandag 11 november

:

dinsdag 12 november

Vooruit Geluid

De Vrienden van de Oude Sterrenwacht van de Universftett Gent
naar de hemeWchamen komen kijken op het dak van gebouw S9 van
wordt uitleg gegeven bij de objecten die getoond worden, De kok-

S teve C olem an and Five elem ents +
Aka Moon, 20u

woensdag 13 november
Blandijn
Sphinx
Dem ocrazy

Kennismaking met de sterren

avonden gaan enkel door b | helder weer en zijn vooral bedoeld
individuele bezoekers, fam ilies of Weina groepen, G rotere groepen en
verenigingen kunnen een kijkavond aanvragen op een andere dag.
Voor m eer inlichtingen: tel. 09/264.4168,

M arc R eynebeau, lokaal 5 1 8 , 15u
D e andere film: Los Olvidados (Luis
Bunuel), 20u
dj controlled film: 3 films met hedendaagse soundtrack, live door dj Xtra-T
en percussionist Steven

GRATIS

donderdag 14 november
Vooruit

G uy Cassiers, Le beau mariage,
dom zaal 20u

Gele Zaal

Oxalys - huisensemble, 20u 30

LOGOS
Voor de vier concerten van Logos in november (12,18,20,21 nov.;
zie agenda) geeft Schamper telkens 5 vrijkaarten weg. Kaartje naar
Schamper met daarop het concert dat u wil zien, en wij sturen u een

vrijdag 15 november
Vooruit

vrijkaart op.

Fakkeltheater
Vooruit
Tinnenpot
Magazijn

ARCA

Ictus Ensem ble, Orkater, 20u

zaterdag 16 november

Schamper deelt uit: 20 kaarten voor 'Mierenzeik'. Snel een briefje

D e geweren van vrouw Carrar, A B V V
20u
Fun Lovin’ Criminals
T h eater de M aancode, Camille
Claudel

of kaartje naar Schamper, St.-Pietersnieuwstraat 45, 9000 Gent. Let
the cultuurbiest go!

Achter elke zin schuilt een gedachte
Achter elke zekerheid, gepieker

Funck e.t. + DJ Jasper, 21 u

Achter elke vriendelijkheid, een nood

maandag 18 november
Logos
Trefpunt

W arren Burt, 20u
Les enfants du Paradis, 21 u

Panopticon

This gun for hire, H IK O 20u
H appy Reunion

En achter elke spot,
een stopcontact...

mm

dinsdag 19 november
Damberd

Vooruit

te r e n u z e ilk

Regie en dramaturgie Hugo

j

V anL aereenB artV erschaeve

j

van S te v e n B e rk o ff

met Luc D ’Heu, Caroline Rottier, Rudy M orren,
Rafaël Troch, G eert W illem s vormgeving Hedy
G rünewald licht Mare Claeys Première 9 novem -

Jonathan Burrows: Hands, Very, Blue
& Yellow; 2 1 .30u gratis!
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ber 1996 Iedere dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag om 20.00 uur Matinee dinsdag 12 novem ber
15.00 uur Iedere dinsdag lom budget dag: 250 fr.
Inlichtingen en reservaties Arca: 09-225 18 60

