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Oorlogsverklaring aan
hogescholen_______
O p le id in g e n z u lle n sn eu velen
|f Rector Willems neemt het niet langer dat hogescholen hoe langer
hommeer komen vissen in de universitaire vijver, en eisteen duidelijkere
afbakening van de taakverdeling tussen universiteiten en hogescholen.
WJadeyoorlopig uitgestelde overheveling van de kine-opleiding naarde
hogescholen, is wat dat betreft voor de rector de maat vol. Dit was
althans zijn boodschap op de plechtige opening van het nieuwe
academiejaar op 1 oktober in de Aula.
Traditiegetrouw wordt het nieuwe
academiejaar geopend met een reeks
toespraken van prominenten in de Aula.
Ook dit j aar was het niet anders, maar waar
vorige jaren de plechtigheid veeleer
vermoeiend en weinig boeiend was, werd
dit jaar behoorlijk wat gespierde taal ten
gehore gebracht.

Willems boos
Het zit rector Jacq u es W illem s
blijkbaar hoog, de afschaffing van de
richting kinesitherapie aan de universiteit
ten voordele van de hogescholen. Er moet
een duidelijk afbakening inzake taakverdeling komen tussen hogescholen en
universiteiten. Essentieel voor de rector is
de koppeling van onderw ijs en

w etenschappelijk onderzoek aan de
universiteit, waarbij de studenten een
kritische houding aangeleerd wordt. De
hogescholen moeten zich meer houden aan
hun decretaal bepaalde functie, namelijk
de wisselwerking opleiding-arbeidsmarkt.
Het aanbod behoort complementair zijn,
niet concurrentieel. Dit sluit evenwel
samenwerking niet uit, waarbij dan in de
eerste plaats gedacht wordt aan logistieke
voorzieningen: bibliotheken, gebouwen,
sociale voorzieningen, studentenhuisvesting, resto’s, ... Ook een uitwisseling
van docenten is een optie, maar het is
volgens de rector weinig zinvol dat
hogescholen hetzelfde zouden willen doen
als de universiteiten, vooral omdat dit ingaat
tegen een efficiën t gebruik van de
fmanciëke middelen.

In te re s s e in sex S alade à la G ile tte

Wordt het nu eindelijk menens op
deze u n iv ersiteit m et film ? Nu het
filmplateau (filmclub met een prachtig eigen
filmzaaltje, groot scherm en gordijntje) van
start is gegaan, en zelfs groot succes blijkt te
kennen, zouden we aan deze universiteit
misschien ook kunnen beginnen denken
aan het filmmaken zelf.
Jo Coune is een ambitieuze, vriendelijke student aan de academie in Gent.
Eén van zijn ideeën is om een sexfilm(pje)
te maken, en hij is daarvoor op zoek naar
studenten. Zaterdag a.s. (25 oktober) zijn de
voorlopig enigste opnames, omdat hij zelf
eerst nog een beetje wil zoeken hoe hij dit
origineel en spannend in beeld kan brengen.
Die stereotiepe films uit videotheken en op
canal+ wekken meer weerzin op dan 'zin
krijgen in' en ik zou zelf wel eens een mooie
sensuele 'sexminnende' film willen zien.
Avontuurlijke studenten die willen
meewerken (lees meespelen) kunnen bellen
naar Jo Cpune (09/238.39.04)
Ikzelf (Jo Coune, Film Academie).

Geachte redactie,
Op vier augustus zat ik in resto De
Brug een middagmaal te nuttigen. Toen ik
een hap nam van mijn portie gemengde sla,
kreeg ik plots een hard en scherp gevoel in
mijn mond. Bleek dat tussen mijn sla een
stukje vaneen... vlijmscherp Gilette-mesje
zat!
Stel je voor dat dit mesje recht in
mijn tong of tandvlees terechtgekomen zou
zijn, of erger nog in mijn slokdarm... Ik
denk liever niet aan de gevolgen daarvan.
Ik heb het incident meteen gemeld
aan de verantwoordelijke, en hoop dat de
verantwoordelijkheid niet opzij geschoven
wordt onder het motto "we zijn toch
collega's". Geef toe, in om het even welk
privé-restaurant zou dit nooit getolereerd
worden.
Thomas Jansens
2e p ro e f Burgerlijk Ingenieur

Kwaliteit moet hoger
Minister van onderwij s Luc Van den
Bossche, eveneens spreker, was niet echt

gelukkig met deze uitspraken, en sprak van
een onnodige veldslag tussen universiteiten
en hogescholen. In zijn toespraak gooide hij
het over een kwalitatieve boeg. Volgens
Van den Bossche staan de universiteiten
voor een keerpunt, zowel op Vlaams als
Europees niveau. Hij loofde de inspanningen
van de RUG om de financiële toestand te
saneren, was tevreden met de stijging van
het aantal studenten, maar maakte zich
zorgen over de kwaliteit van het onderwijs
en het wetenschappelijk onderzoek in Gent.
Wil Gent meespelen op Europees
vlak, moet er dringend werk gemaakt worden
van een strikt kwaliteitsbeleid. Het rapport
Dillemans beoogt door optimalisatie van
het universitair aanbod Vlaamse universiteiten een plaatsje te laten verwerven
bij de Europese top. Concreet betekent dit
dat V laanderen maxim aal drie grote
universiteiten zal kunnen in standhouden.
Geen enkele Vlaamse universiteit kan nog
de am bitie o f pretentie hebben om
volledigheid na te streven. Samenwerking
is noodzakelijk, wat betekent dat aan
sommige universiteiten opleidingen zullen
sneuvelen. Het centrale begrip wordt
‘vo lw aardige u n i v e r s i t e i t kw alitatief
hoogstaande opleidingen en wetenschappelijk onderzoek, waarbij elke universiteit
zijn eigen kenniscentra ontwikkeld. Ten
slotte benadrukte de minister nog eens dat
de hervormingen zeker geen verkapte
besparingen zijn: het onderwijs budget blijft
op eenzelfde peil.

Jeremiade
T ussendoor w aren er ook nog
toespraken van studentenvertegenwoordiger
Dries Lesage en burgemeester Frank Beke.
Dries Lesage klaagde over het gebrek aan
(politiek) engagement bij studenten en over
de sociale voorzieningen, de burgemeester
klaagde over de overlast die studenten soms
met zich meebrengen (nachtlawaai, verkeersproblemen en een overaanbod aan
kamers) en over de verkrotte en leegstaande
universitaire gebouwen. Maar toch was Beke
tevreden: een universiteit in de stad brengt
geld op, en dan is natuurlijk alles in orde.
Nico Vandenabeele
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Liefste lezer,

We schrijven één uur voor het ter
perse gaan! van dit nummer, en de sfeer op
de redactie is, om het met een understatement te zeggen, hectisch. D e ruiten
zijn reeds kapotgeschreeuwd, het zenuwachtige getrek aan sigaretten heeft een dik
en desoriënterend rookgordijn doen
ontstaan, en de mannen met witte jassen
hebben zopas onze hoofdredacteur dwangbuisgewijs afgevoerd naar een plaats waar
ze goed voor hem zuilen zorgen. Vandaar
trouwens dat u dit jaar welkom wordt
geheten door een onbeduidend redacteurtje,
in plaats van een vertrouwen Inboezemend
zwaargewicht als onze hoofdkaas.
Enfin, dit alles om u te zeggen dat
het ons bloed, zweet, tranen en vooral vee!
geld (voor de sigaretten en voor het
herstellen van de ruiten) heeft gekost om dit
eerste nummer min of meer tijdig op uw
audi toriumbankje te laten behandelen. Maar
het is er! Het persverse eerste Schampernurnmer van dit academiejaar!
Voor die enkele werkschuwe langhar ig e die Schamper nognietzoudenkennen:
Schamper is het kritischeenonafhahkelijke
studentenblad van de Gentse Universiteit.
Iedere ifwee weken brengen wij u op de

V________________________

hoogte van w aier allemaal reilt en zeilt aan
de RUG, en dit vanaf vandaag tot de
Paasvakantie.
pö. v&j fcl iegen er vanaf het eerste
nummer reeds met ons volle gewicht
tegenaan. In dit eerste nummer vindt u al
uw favoriete rubrieken terug: lezersbrieven,
filmbesprekingen, de cultuurpagina's, de
Internetpagina’s en de immer zalige kortberichten. We brengen u het spannende
vervolgverhaal van de kinesitherapie, een
biik in de toekom st op h et nieuw e
studentenhome, een terugbltk op de wilde
jaren vanVeraDua, en we halen onze grove
borstel nog eens boven om de stal van het
zesde verdiep van de Blandijttüit te kuisen.
En achteraan in dit nummer vallen de
vrijkaarten weer als manna uit de hemel
neder,
U ziet, wij doen alles om u in de
watten te leggen. Wij hopen dat we u ook
dit jaar weer tot sprakeloosheid kunnen
boeiencLaat u dii jaar maar eens goed gaan,
of om de woorden van een groot staatsman
te gebruiken: ‘"Let the heast go!"
M a a r te n D e G e n é t
O n b e d u id e n d r e d a c te u r tje
______________________ ___________________________/

OoSüvon

iH o o fd re d a c te u r
Schamper is het kritische en onafhankelijke
studentenblad van de Universiteit Gent, De |b m De Decker
redactie bestaat uit vrijwilligers en komt etk& \ ; E in d red actie:
dinsdag xxnan om 19u op volgend adres: llom .D e Decker, Kris Uppens, David Van Der

böcwen

Schamperredactie
Studentenhuis De Brug Ijk e d a c tie :
St.-Retersnieuwstrd^:|iii ifS iD e Decker, Maarten De Gendt, Koen
9000 G ert htcvnnnertyn, Kris Uppens, Bernard Van
tel. en fax: 09/264.70.87 llpausenbroeck, Nico Vandenabeele, David
E-mail: Schamper@rug.ac.be
Van Der Looven, Karlien Vanhoonacker,
Rek.nr.: 890-014 4 0 4 9 ^ || Weridy Van Wynsberghe, Frederik
WMemarck, Samira Wymeersch
Lezersbrieven zijn welkom, liefst op diskette,
Agenda
Naamloos is prullenmand. Vermeld ook
fiédérik Willemarck
studierichting, jaar en contactadres, O p
grondig gem otiveerd verzoek la te n w$ uw
V a im g e v in g :
naam weg. Lezersbrieven dienen betrekking
'■^papieren versie: Wendy Van Wynsberghe,
MaUcWeyns
te hebben op de studentenproblemaliek en
.: in te rn e t versie.lom De Decker, Maarten De
de RUG in het algemeen of ai+kels in
Schamper in het bijzonder. De redactie;;', Gendt
behoudt zich het recht voor om ingezonden
:jCjöver Art:
stukken verkort weer te geven, erf om
;; ISlIparfen De Gendt, Koen Landuyt (logo)
technische redenen niet te p la f § |i|| 'pétjtóons:
iiiïiliÉ te n De Gendt
Oplage:
k tä t
$ d lji5on De Pessemier
4000 exemplaren, gratis verspreid In alle
faculteiten, resto's en homes van de RUG
Verantwoordelijk Uitgever
Tom De Decker
Dendermondsesteenwèg 14
9260 Scheiiebelle
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De wilde haren van Vera Dua
O v e r h a a r s tu d e n te n tijd en d in g e n des levens
Vem Dua volgde Wetenschappelijke B in het Gentse Sint-Bavo van
’64 toÈ70. In 1975 studeerde ze a f als landbouwingenieur aan de RUG
1 « doÊoreerde in 1986 in de landbouwwetenschappen. Na 1986 is ze
werkzaam als ambtenaar van Waters en Bossen en duikt op inAGALEVWiiddens. In ’89 wordt ze verkozen als gemeenteraadslid te Gent, in ’91
Ëdsvolksvertegenwoordigeren sedert’95 zetelt ze in het Vlaams parlement.
Geen geleuter over die drukbezette
agenda noch een woordvoerder die ons op
afstand hield. Op de vraag of we haar
mochten interviewen over haar studententijd antwoordde ze onmiddellijk heel
spontaan :”Kom maar af!” Een openhartige
babbel metVera Dua, de sympathieke
politica van AGALEV-signatuur die in ’95
ten strijde trok tegen de Franse kernproeven
op Mururoa maar uiteindelijk twee weken
stuurloos ronddobberde op de Stille Oceaan
en in ’96 opnieuw vertrok, ditmaal om te
protesteren tegen de Chinese kernproeven
want “je moet consequent zijn”.

Ik ben opgegroeid in de Brugse Poort, dus
ik ben ongetwijfeld een echte Gentse. Ik
heb enorm veel op straat geleefd en ...
geleerd aangezien mijn ouders voortdurend
aan het werken waren. Waarschijnlijk
daarom dat ik nog steeds heel goed kan
omgaan met alle soorten mensen.”

SCHAMPER: Je liep school op
Sint-Bavo, bij de 'groentjes 'zoals die
school in het Gentse genoemd wordt.
Toch niet een van de minste scholen?

DUA: “We waren nochtans geen erg
bemiddeld gezin. Maar het was toen zowat
de periode dat minder bemiddelde ouders
hun kinderen naar de betere scholen
SCHAMPER: Watzijnjeroots, in
stuurden om ze hogerop te laten raken. En
welk milieu ben je grootgebracht?
in het Gentse was Sint-Bavo inderdaad een
DUA: “Mijn ouders waren kleine
elitaire school. Het merendeel van de
middenstanders, ze hadden een drukkerijtje.
leerlingen waren dochters
van vrije beroepen en industriëlen. Maar als je daar
dan terechtkwam uit een niet
zo elitair milieu, was dat
zeer goed om een sociaal
rechtvaardigheidsgevoel te
ontw ikkelen. Het was
vooral die kleinere groep
van gewone komaf die toen
combattief was. Ik heb in
Sint-Bavo trouwens mijn
eerste sporen in de strijd
verdiend . We hebben daar
verschrikkelijke protestacties gehouden tegen de
directie en zo. Dat was toen
de periode van ’68: de unief
lag toen weken plat door
betogingen en dat sloeg
natu u rlijk over op de
hum aniorastudenten. Er
was een heel strijdlustige
sfeer. Het scholierenparlement is toen gestart, ik
was daarin vertegenwoordigster voor Sint-Bavo. We
lagen ook aan de basis van
de eerste leerlingenraden.
We hadden toen een directrice die zeer hard was maar
wel trachtte open te staan
voor nieuwe ideeën. Doch
de directie wist niet goed
hoe ze met ons m oest
Dua in '95 nog twee weken stuurloos op de Stille
omgaan, een dergelijke
Oceaan, nu in Schamper, (foto SamsonJ
revolte was nieuw. Ze ging

voor een deel mee, dan botsten we, dan
weer iets bereiken en dan weer botsen. Het
was een uiterst boeiende periode.

SCHAMPER: Je bent achttienen
je begint landbouwingenieur aan de
unief: een keuze met overtuiging?

DUA: “Ja! We zaten toen met vijf
meisjes op een 60-tal studenten. Een niet zo
evidente keuze voor een meisje dus. Ik had
het gevoel dat elk van de meisjes heel
gemotiveerd was. Maar ik heb heel lang
getwijfeld tussen journalistiek en landbouwingenieur. Maar het was toen de periode dat
de derde wereldbeweging enorm actief was.
We wilden allemaal de wereld verbeteren
en ik ging landbouw doen om naar de
tropen te gaan.”

SCHAMPER: Het is er uiteindelijk niet van gekomen. Was het
idealisme ineens weg?

DUA: “Neen! Dat was eigenlijk om
een heel platte reden. Ik had intussen een
relatie met iemand die vond dat als je de
wereld wou gaan verbeteren, je de revolutie
in België moest starten. Het idealisme
bleef maar het actieterrein verplaatste zich
naar België.”

SCHAMPER: Was er nog iets te
merken in je studententijd van de
woelige sfeer van eind de jaren ’60
aan de unief?

DUA: “Dat is zeker. Mijn studententijd is voor mij dé periode geweest van
acties. Ik weet niet meer tegen wat we
allemaal geprotesteerd hebben maar we
gingen naar alle mogelijke betogingen. Mijn
eerste betoging waar ik toen heenging, was
de grote boerenbetoging (nvdr. 1970)
waarbij de boeren heel Brussel aan diggelen
sloegen. Dat was eigenlijk meer als een
onnozele kalle want ik vond dat ik daar
naartoe moest gaan gezien ik landbouw
deed. Ik heb toen wel even in mijn haar
gekrabd toen ik die boeren daar bezig zag.
Voor de rest heb ik heel wat gedaan rond de
derde wereld. De landbouwfaculteit was
wel geen makkelijk milieu om dat te doen
want het waren toen vooral boerenzoons
die daar kwamen studeren. En je moest bij
hen met niet teveel linkse klap afkomen of
je kreeg lik op stuk.”

SCHAMPER: Typisch voor het
student zijn is dat men zich gaat
losmaken van de ouders. Hoe verliep
dat bij jou?

DUA: ‘Tja. Eerst en vooral zat ik
niet op kot. Als je van Gent zelf bent is dat
niet zo evident. Ik heb verschrikkelijke
conflicten gehad met mijn vader. Mijn jeugd
werd gekarakteriseerd door enorme opstand
tegen het ouderlijke gezag. Dat kwam omdat
mijn manier van leven totaal verschilde, het
mentaliteitsverschil was enorm groot. Ik
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wilde echt weg van huis en dat was zo bij de
meeste van mijn leeftijdsgenoten. Ik denk
dat het toen een periode was waarin de
generatiekloof het grootst was. Als ik dat
nu vergelijk met mijn eigen dochter, die wil
niet weg van huis omdat het hier veel te
goed is. Ik ben dan in het vierde jaar van
huis weggegaan en ben met een groep
vrienden een commune begonnen. Dat was
in die periode een ganse affaire. Ik ben toen
nog tijdens mijn studies getrouwd en ik heb
mijn kind gekregen het eerste jaar dat ik
afgestudeerd was. Die commune heeft elf
jaar standgehouden. Doorgaans waren we
met acht mensen. We zijn uiteindelijk uit
elkaar gegaan omwille van het feit dat de
opvattingen over de opvoeding van de
kinderen te uiteenlopend waren. Als je zo
intens samenleeft voed je uiteindelijk
eikaars kinderen op. Maar we zijn als
vrienden uit elkaar gegaan. Nog altijd
bestaat er een kookregeling tussen ons om
minstens eens in de week samen te eten. Ik
heb enorm veel geleerd uit die elf jaar, je
leert enorm veel van elkaar verdragen. Ik
heb er geenszins spijt van. Ik denk wel dat
zoiets nu niet meer mogelijk is. De tijdsgeest
is anders, de mensen zijn individualistischer
dan toen. We hadden een gem eenschappelijke pot. Alle inkomens werden
samengelegd, diegene die verdienden
betaalden voor hen die nog studeerden. Ik
weet niet meer of ik dat laatste jaar nog geld
kreeg van mijn ouders. Maar ja, in de
commune hadden we toen niet veel nodig.
We leefden van de liefde en het plezier en
de rest kwam vanzelf. God ja, en die
eindeloze vergaderingen (lacht luid), alle
weken vergaderen over wie de trap ging
kuisen.

SCHAMPER: Hoe zou je jezelf
typeren als student? Een blokbeest?
DUA: “Geen harde werker, maar
wel een regelmatige werker. De blokperiode
ervaarde ik dan ook niet als een stressperiode

.

'We leefden van liefde
De rest kwam vanzelf."

maar als heel gezellig. Ik was niet het type
dat al zijn cursussen liet liggen tot mei om
dan alles vlug erdoor te jagen met Captagon.
Steeds eerste zit en onderscheiding gehad,
behalve in het laatste jaar een tweede zit
voor mijn thesis. Ik had geen zin om mij te
forceren. Dat was dan ook de tijd van de
commune en er waren andere dingen die
belangrijker waren.”

SCHAMPER: Is de student van
vandaag minder o f meer geëngageerd
dan toen ?
DUA: “Ik vind het zeer moeilijk om
hierop te antwoorden. Achteraf bekeken
denk ik dat het gros in mijn tijd ook niet
actief was. Ik denk wel dat er toen meer dan
nu een algemene geest was van verandering.
Iedereen was rijp voor verandering, mei

’68 w eetje wel. Er was altijd wel iets dat
bewoog en waar volk voor te vinden was. Ik
heb de indruk dat nu alle protest is
gekanaliseerd. Er zijn nu structuren waarin
diegene zitten die iets willen veranderen en
de rest van de studenten trekken er zich
waarschijnlijk niet veel van aan.

SCHAMPER: Een markant verschil tussen de student van toen en
nu?
DUA: “Het grootste verschil is dat
er toen geen probleem was om aan werk te
raken. Dat was geen zorg voor ons. Als je
niet onmiddellijk werk vond, dan was dat

SCHAMPER: Aangenomen dat
macht op zich inderdaad niet slecht is
en positief kan aangewend worden,
zegt de re a liteit van veelvu ldig
machtsmisbruik ons dan niet veel over
de aard van die mens?

DUA: (heel overtuigd)”In de politiek
is dat echt niet zo, hoor. Ik ben ervan
overtuigd dat bijvoorbeeld Dehaene, en dat
is een tiep die zwelgt in de macht, ondanks
alle kritiek die ik op hem heb, dit niet doet
voor persoonlijke verrijking. Hij doet dit
gewoon omdat hij vindt dat macht belangrijk
is. Het is verkeerd te denken dat iedereen in

"Het komt erop aan dat mensen die macht krijgen er op een positieve
manier mee omgaan, (foto SamsonJ
niet erg, want je wist dat je wel werk zou
krijgen. Ik heb de indruk dat men nu eerder
een richting kiest in functie van de kansen
op de arbeidsmarkt in plaats van met hart en
ziel een keuze te maken. “

SCHAMPER: (op de filosofische
toer) Hoe zou je de species 'mens'
omschrijven?

DUA:” Ik vind dat de mens veel
potenties in zich heeft en datje altijd moet
blijven geloven dat er genoeg positieve
krachten in de mens zijn om vooruit te
gaan. Met vooruitgang bedoel ik verbetering
aan onze wereld aanbrengen. Daarnaast
moet je inzien dat hoe dan ook een
samenleving berust op macht. Een relatie
tussen twee mensen berust in se al op macht.
Macht is een factor die op elk niveau van
sociale interactie m eespeelt. M acht
corrumpeert dikwijls maar niet noodzakelijk. Spijtig genoeg wordt macht te
dikwijls negatief aangewend. Het komt erop
aan dat mensen die macht krijgen er op een
positieve manier willen mee omgaan. Ik
ben, tot uw grote verbazing misschien, niet
vies van het woordje 'macht'. Men moet er
zich van bewust zijn dat macht een hefboom
kan zijn tot verandering.”

de p olitiek m acht wil om w ille van
persoonlijke verrijking. Dat is niet zo. Als
het verkeerd gaat in de wereld, mag je dit
niet zomaar terugbrengen tot individuele
verantwoordelijkheden. Het heeft meer te
maken met structuren waarachter belangen
schuilgaan. Je zal de wereld niet verbeteren
door de mensen te verbeteren, wel door het
gevecht aan te gaan met de structuren die
verkeerd zijn. In die structuren moet er wel
een controle vervat zitten op de mensen die
in machtsposities zitten.”

SCHAMPER: Op een onbewoond
eiland samen met Tobback o f met
Chirac?

DUA: (schatert het uit)”Ik denk dat
Tobback plezanter zou zijn omdat je met
die kerel ellenlange woordgevechten kan
houden die zéééér boeiend zijn. Het zou
leuk zijn eens op je gemak alles tegen hem
te kunnen zeggen w atje hem al jaren wou
willen zeggen. Natuurlijk zou het met
Chirac, een Fransm an met een hoge
culturele bagage, op cultureel vlak een
verfijnder discussie zijn. Toch liever eens
met Tobback goed in de clinch gaan. Zeg,
moete gij nog een beetje koffie hebben ?”

SCHAMPER: Ja graag.
BRl&AN.
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Nieuw studentenhome aan
De Sterre

2 5 0 s tu d e n te n fla ts in 1 9 9 9

Zesentwintig jaar na de opening van home Heymans bouwt de
jjniversiteit Gent een nieuw studentenhome. Als locatie werd gekozen
voorde terreinen van Campus De Sterre, evenwijdig met De Pinte laan.
Tegen oktober 1999 moeten daar tw eehonderdvijftig nieuwe
studentenkamers uit de grond rijzen. Het studentenverblijfis een ontwerp
fillflil iet ontwerpbureau ABSCIS. De kostprijs wordt geschat op een
kleine driehonderd miljoen frank.
Eind 1996 schreef de RUG een
ontwerpwedstrijd uit voor de bouw van een
nieuw studentenhome. Aanvankelijk wou
het niet echt vlotten, zodat de uiterlijke
inleveringsdatum met enkele maanden
moest worden uitgesteld. Van de drieënntwintig inzendingen werden uiteindelijk
drie architectenbureaus gekozen, die
(meerdere) voorstellen indienden. Begin
juni hakte het bestuurscollege de knoop
door, en als winnaar kwam de ontwerpgroep
ABSCIS uit de bus.

Het ontwerp
Het winnende ontwerp voorziet in
vier blokken, per twee geschakeld. Tegen
oktober 1999 moet het, in rode baksteen
opgetrokken, kant en klaar staan om de
nieuwe studenten te verwelkomen. Kostprijs: driehonderd miljoen. Iedere blok is
vier verdiepingen hoog en zijn aan elkaar
verbonden met een centrale trap en lift.
Iedere gang telt 15 woongelegenheden, met
per twee gangen op eenzelfde verdieping
een gemeenschappelijke ruimte. De vier
blokken samen bieden plaats aan 253
eenpersoonsflats, waarvan een vijfentwingtigtal studio's voor mindervalide
studenten op de gelijkvloerse verdieping.
Een 200 meter lange voorbouw,
evenwijdig met de De Pintelaan, biedt plaats

vijver. Ook aan studenten' met een auto is
gedacht, getuigen daarvan de 90 voorziene
parkeerplaatsen.

Milieu
Het nieuwe ontwerp voorziet een
belangrijke plaats voor het milieu-aspect.

"De laatste technische snufjes zijn bij het optrekken van dit meisjestehuis aangewend en zelfs derwijze dat een luksueus hotel in een of
andere villegiatuurstad, er in de leer zou kunnen gaan. Men betreedt
vooreerst een ruime, uitstekend verlichte hall met links de kantoren
voor de econoom en in het midden, naast de trap, de receptie en de
telefooncentrale. Op de woning van de huisbewaarder na, is dan de
ganse verdere benedenverdieping voorbehouden aan een eetgelegenheid of "cafetaria" en een rekreatieplaats. Beide plaatsen
vloeien in elkaar over met in het midden dan een binnenhuisfontein
wier watergeklater en aangepaste verlichting, een zeer bijzondere
sfeer schept."
Bron: De Gentenaar, 28 oktober 1966, naar aanleiding van de opening van home Astrid

De kamers
Studenten die momenteel in een
home op kot zitten, zullen het kunnen
beamen: de huidige kamers zijn klein. Zo
moeten de bewoners van home Vermeylen
het stellen met amper 9 vierkante meter.
Wat dat betreft zullen de bewoners van het
nieuwe home niet mogen klagen: iedere
kamer zal 22 vierkante meter groot zijn. Elk
flat heeft een eigen kookhoekje, alsook een
eigen badkamer met toilet, wastafel en

"Bij een bezoek aan de totnogtoe ingerichte kamers, dringt zich
telkens weer de vergelijking op met een eersterangshotel. Althans en in
de eerste plaats wat betreft het uitgebreid komfort waarover al deze
kamers beschikken. De ramen met hun draaiende vensters die een
goede verluchting toelaten, zijn bovendien voorzien van zonneblinden.
De spiegel boven het wasbekken is, bijzonder handig voor de
damesopschik, in drieluik opgevat met daarachter een toiletkastje.
Vanzelfsprekend is er een makkelijk eenpersoonsbed en een ingebouwde kleerkast."
Bron: De Gentenaar, 28 oktober 1966, naar aanleiding van de opening van home Astrid
aan de diensten. Een inkom met brievenbussen en bellen, een wasserette, de
conciërge, feestzaal, bibliotheek en
studieruimte. Deze smalle voorbouw wordt
hoofdzakelijk opgetrokken in glas, zodat
het een mooi uitzicht geeft op de tuin en de

van het voorgebouw is er parlofoon, aan de
inkom van iedere woonblok kan de student
zijn bezoeker komen afhalen. Om ongewenste bezoekers af te schrikken wordt het
terrein afgesloten van de straat met hekkens
en een slagboom, terwijl een lange vijver
aan de achterkant het wooncomplex scheidt
van de eigenlijke Campus De Sterre aan de
Krijgslaan.

douche. Gedaan dus met het gemeenschappelijk sanitair en keuken. De daken
zullen gedeeltelijk toegankelijk zijn als
terras, gedeeltelijk begroeid met mos.
De toegangscontrole is gelijkaardig
aan de andere homes: in de centrale inkom

Het ganse gebouw is omgeven door groen:
glooiende graspartijen, bomen en een vij ver.
De lange bakstenen muur die er nu nog staat
wordt gedeeltelijk afgebroken, en tussen de
eigenlijke gebouwen en de De Pintelaan,
een rustige woonboulevard, komt een
vijfentwintig meter diepe bufferstrook van
hoge berken en populieren. Er wordt
gestreefd naar een zo laag mogelijk energieen waterverbruik. Om de studenten wat dat
betreft maximaal te responsabiliseren, krijgt
iedere kamer individuele tellers. Wie zijn
kamer verwarmd terwijl de ramen nog
openstaan of het waterkraantje laat lopen,
zal bijgevolg opkijken tegen een hogere
rekening.

De naam
Het is nu nog afwachten welke naam
het nieuwe studentenverblijf zal dragen.
Wordt het een bekend universitair figuur
(Vermeylen, Heymans) of wordt toch het
koningshuis verder geplunderd (Astrid,
Boudewijn, Fabiola)? Home Albert lijkt
me nu niet bepaald een garantie voor een
stabiel gebouw, home Filip geeft de indruk
van een sufferdjestehuis en home Laurent,
tja, het is geen dierenasiel, hé.
Nico Vandenabeele

In een home-opslag
iilfp fe f is reeds van 1973 geleden dat de RUG met home Heymans (voor

koppels) een nieuw studentenhome heeft gebouwd. In tussentijd is de
studentenpopulatie meer dan verdubbeld, en hebben de huidige homes
| istrid, Fabiola, Boudewijn, Vermeylen en Heymans hun beste jaren
reeds een tijdje achter zich gelaten. Schamper sprak met de
verantwoordelijke van het universitairpatrimonium, logistiek beheerder
Diederik Mangeleer, over het gevoerde beleid.
Mangeleer: "Het is inderdaad zo dat
er lange tijd niet geïnvesteerd is in de homes.
De financiële middelen waren er ook niet:
toen ik in 1991 aangesteld werd als logistiek
beheerder was er zelfs een tekort van 50
miljoen. Het is pas sedert een aantal jaren
dat de nodige werkingskredieten konden
worden vrijgemaakt. Nu bedraagt het
investeringsbudget voor de homes zo'n
tachtig tot honderd miljoen per jaar. Die
middelen moesten dan in de eerste plaats
aangewend worden om de elementaire
veiligheidsvoorschriften in de huidige
homes op een aanvaardbaar peil te brengen."

Renovatiewerken
De nieuwbouw komt wel heel laat,
gezien de forse stijging van het aantal
studenten. In ju li waren er reeds
berichten over lange wachtlijsten voor
de homes, zodat men eigenlijk moest
speculeren op het afhaken van
studenten die het onzekere wachten
moe waren.
Mangeleer: "Het particulierkameraanbod in Gent is zeker voldoende, nog

steeds zijn er kamers beschikbaar. Probleem
is evenwel dat die ofwel duur zijn, ofwel
van bedenkelijke kwaliteit. Het aantal van
250 nieuw te bouwen flats is evenwel niet
zozeer een inspelen op een reëel tekort aan
universitaire kamers, maar heeft meer te
maken met het beschikbare budget.
Tweehonderdvijftig kamers stemt ook
overeen met het aantal kamers dat we
jaarlijks kunnen renoveren in de huidige
homes. Over twee jaar gespreid zullen eerst
de 450 kamers van Boudewijn gerenoveerd
worden, waarna de tweehonderdvijftig
kamers van home Fabiola aan de beurt zijn.
Een mogelijke optie bij de renovatie van
home Vermeylen is van 2 kamers één grote
kamer te maken, want momenteel zijn ze
echt tè klein (red. negen vierkante meter)."

Schamper: In welke mate heeft de
nieuwbouw dan prioriteit op de nodige
herstellingswerken in de huidige
homes?
M an geleer: "Sommige herstelingen, wij spreken eerder van renovaties,
moeten sowieso dringend gebeuren. Zo
moeten bijvoorbeeld de sanitaire voor-

zieningen in home Fabiola prioritair
vernieuwd worden. Het grote probleem bij
deze renovaties zijn echter de sperperiodes,
waarin er niet mag gewerkt worden in de
homes zodat studenten rustig kunnen
studeren. Voor het komende academiejaar
zijn die van 5 januari tot 7 februari, van 22
april tot 13 juli en van 24 augustus tot 30
september. Het zal nu reeds een heksentoer
zijn om buiten die periodes het sanitair aan
te passen, zozeer zelfs dat er volgende
vakantie waarschijnlijk geen toeristenstudenten zullen toegelaten worden."

Duurdere kamers?
Een kleine driehonderd miljoen
frank voor het nieuwe studentenverblijfis niet niks. Zal deze investering
de huurprijs van de kamers niet doen
stijgen?
Mangeleer: "Niet onmiddellijk. Het
is mogelijk dat, gezien het hoger comfort
van de nieuwbouw, voor deze kamers een
hogere prijs zal gevraagd worden. Daarover
is evenwel nog niets beslist. De sociale
correctie blijft alvast: beursstudenten en
lagere inkomens zullen een lagere prijs
blijven betalen. Door met aparte meters per
kamer te werken streven we ook naar een
maximale mileuresponsabilisering van de
student. Studenten betalen dan niet langer
een gelijk forfaitair bedrag voor het wateren energieverbruik, de kosten zullen
individueel doorgerekend worden aan de
student. Wie slordig is, wordt bestraft."

Voor wanneer is de tweede fase voorzien van de
n ieu w b o u w ,
dit is dan een
totaal van 500
studentenflats?
Mangefeer
"Het is zeer onw aarsch ijn lijk
dat die tweede
fase er ooit komt.
Als er in de toekomst nog een
nieuw e home
wordt gebouwd,
zal dat eerder
m eer in het
centrum
van
Gent zijn."
Nico
Vandenabeele
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Oriëntalia: OAK krijgt zusje
Sinologen en japanologen h eb ben voortaan twee
stu d en ten veren ig in g en
Vorig jaar was de OAK (Oosterse en Afrikaanse Kring) de enige
studentenkring die zich specifiek richtte tot studenten uitde Afrïkanistiek,
ArabiMek, Sinologie, Indologie, Japanologie, en de Vergelijkende
ffufipMrwetenschappen. Dat er nu een studentenkring bijkomt die zich
uitsluitend met de Oosterse richtingen bezighoudt, is geen verrassing. In
Schampers 333, 334 en 349 berichtten we reeds over de plannen van
wjjfipfesspr Charles Willemen (Sinologie) om een eigen kring voor de
IjOosterse uit de grond te stampen. Professor Willemen heeft najaren
Misdeeldheid zaaien dan toch (zijn’ kring geoogst.
De OAK is steeds een beetje een
vreemde eend in de FK-bijt geweest. Zij
richt zich niet tot de studenten van één
vakgroep of faculteit maar tot de studenten
van verschillende vakgroepen. De vereniging bestaat echter al vijfendertig jaar,
zij het onder verschillende namen, en heeft
daar nooit noemenswaardige problemen
door gekend. Enkel de Slavistiek scheurde
zich enige tijd geleden af om Slavia te
vormen. De enigszins vreemde combinatie
van richtingen komt voort uit de geringe
studentenaantallen die deze opleidingen
tellen en uit de filosofie ‘samen sterk’. De
OAK-formule is trouwens niet uniek, ook
de VLAM (Voedings- en Dieetleer,
Logopedie & Audiologie, MedischSociale Wetenschappen) groepeert
verschillende kleinere vakgroepen die niet direct veel met
elkaar te maken hebben.

van 1ste kanners door op infodagen met
veel vuur te verkondigen dat de OAK niet
representatief zou zijn, en zo kunnen we
nog een tijdje doorgaan. Gevraagd naar een
reactie antwoordde professor Willemen
lacherig dat we hem teveel belang
toeschreven. Volgens hem zijn de beschuldigingen geuit door zichzelf overschattende
OAK’ers met een fixatie op zijn persoon.
Bovendien ontkent hij aan de wieg te staan
van Oriëntalia. Hij geeft wel toe dat hij de
OAK vorig jaar het zwijg trachtte op te

Willemen’s wil
De verschillende richtingen binnen de OAK zouden
vreedzaam kunnen blijven samenwerken, ware het niet dat
professor Willemen per se zijn
eigen kring wou voor de Oosterse.
Dat de methoden waarmee professor
Willemen zijn droom trachtte te verwezenlijken niet altijd even koosjer waren,
is al lang een publiek geheim en dit werd
ons ook nu door verschillende getuigen
bevestigd: het intimideren van studenten
uit de Oosterse die in de OAK actief zijn en
een aparte kring voor de Oosterse niet zo
zien zitten, het persoonlijk afscheuren van
OAK-affiches (waar een prof allemaal tijd
voor vindt, het blijft me verbazen), het
aanraden om boeken rechtstreeks bij Fnac
of Story aan te kopen terwijl de OAK die
met 17% korting kan leveren, het promoten
van de japanologiekandidaat tijdens de
O A K -praesidium verkiezingen en het
boycotten van de andere kandidaten uit de
Afrikanistiek en Arabistiek, het misleiden

• m
leggen tijdens de infodag omdat ze zogezegd
maar één klok lieten horen. Bij nader inzien
is er maar één officiële klok en dat is de
OAK! Professor Willemen ziet ook over
het hoofd dat de aantijgingen zeker niet
alleen van de OAK komen maar door diverse
andere getuigen werden bevestigd. Dat
professor Willemen niet zelf de startvergadering van Oriëntalia heeft bijeengeroepen, willen we best geloven. Maar dat er
zonder professor Willemen waarschijnlijk
nooit een aparte kring zou zijn geboren
wordt door weinig betrokkenen ontkend.

Dat een prof zich mengt in de werking
van een studentenkring is op zich al
bedenkelijk, dat hij dat doet op een
dergelijke brute manier is ongehoord. De
ongezonde bedilzucht van professor
Willemen past misschien in de Japanse
bedrijfscultuur maar tot nader inzien is de
RUG geen Japans bedrijf. Laat ons hopen
dat ze dat ook nooit wordt.

Niet erkend
Ondanks de machinaties van professor Willemen ontkent niemand dat om
het even welke richting of groep studenten
het recht heeft een eigen studentenkring op
te richten. Zowel de OAK als Oriëntalia
erkennen eikaars bestaansrecht en benadrukken dat zij elkaar geen stokken in de
wielen willen steken. De tegenkanting die
bij de OAK bestond tegen een aparte kring
voor de Oosterse was vrijwel uitsluitend
ingegeven door de vrees dat het FK bij een
eventuele erkenning van Oriëntalia de
subsidies van de OAK serieus zou
inkrimpen, wat de werking van de OAK
ernstig in gevaar zou brengen.
Oriëntalia is echter niet van plan om
een erken-ningsprocedure op te
starten omdat hen verteld werd
dat zij slechts een minieme kans
i hadden om erkend te worden. Zij
■ zullen hun werking op een andere
J manier financieren. Er zijn bijvoorbeeld contacten met Honda
die eventueel acties van Oriëntalia
die Japan promoten, zou sponsoren. Dat een eigen kring voor de
Oosterse zijn voordelen heeft, ligt
voor de hand. Het contact met de
vakgroep is veel hechter dan bij een
overkoepelende kring en de activiteiten
kunnen meer toegespitst worden op de
eigen achterban. Waar de OAK wel problemen mee heeft, is de invloed van
professor Willemen op Oriëntalia en de
logistieke ondersteuning - een eigen lokaal
en computer - die Oriëntalia geniet als nieterkende vereniging, terwijl de erkende OAK
deze faciliteiten moet ontberen. We kunnen
Oriëntalia enkel toewensen dat ze zich weet
te ontrekken aan de invloed van professor
W illemen en zich ontwikkelt tot een
studentenkring die zijn naam waardig is:
een kring van studenten.
D DT
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De kine-comeback____

V an d en Bossche m o e t bissen

1 De universitaire opleiding kinesitherapie moest en zou verdwijnen.

D aïw üsde queeste van Vlaams Minister van Onderwijs Luc Van den
Bossche vorigjaar. Enkel de hogescholen zouden nog een kine-opleiding
mogen, aanbieden. Maar de Raad van State verwierp zijn voorsteUen.Kinesitherapie dus terug naar de universiteiten, en Van den
Bossche terug naar af.

van het verplichte vak godsdienst een
keuzevak te maken, waarborgt volgens de
Raad nog geen neutrale opleiding. En welke
universiteit is dan wel neutraal? Niet de
vrijzinnige VUB, die ook een kinesistenopleiding heeft, maar wel de Universiteit
Gent. Bereidt u alvast voor op een derde
schoolstrijd!

Tussendoor moest Van den Bossche zich
ook nog buigen over de grote groep docenten
die door zijn nieuw ontwerpdecreet op de
werkloosheidsmarkt zouden belanden.
Op 21 mei wierp de Raad van State
de plannen van Van den Bossche finaal
over boord. De geplande numerus clausus
werd als onaanvaardbaar betiteld, omdat ze
“moeilijk verenigbaar is met het beginsel
van de gelijke toegang tot het onderwijs,
aangezien van kandidaat-studenten die
m ogelijk even bekwaam zijn om de
opleiding te volgen de ene wel en de andere
niet zal worden toegelaten. “Een toelatingsproef kan door de beugel, een numerus
clausus niet.
Voor de exclusieve toewijzing van
de universitaire kine-opleiding aan de
KULeuven is de Raad van State niet minder
mals. Deze zou in strijd zijn met de vrijheid
van onderwijs. Waar de minister zichzelf
steeds verdedigde door te stellen dat de
vrijheid van onderwijs niet geldt voor het
onderwijs dat niet onder de leerplicht valt,
stelt de Raad van State dat de minister ook
in het hoger onderwijs de initiatieven van
onderwijsverstrekkers niet mag beknotten,
meer nog, de plicht heeft deze in zekere
mate te subsidiëren. In de uitzonderlijke
gevallen waarin een monopolie toch
gerechtvaardigd is, moet de keuze liggen
bij een neutrale instelling, niet bij een
ideologisch gekleurde instelling. Dat de
Katholieke Universiteit Leuven bereid was

Het plan van Van den Bossche kon
dus onm ogelijk doorgaan. Tegen 1
september een nieuw plan verzinnen bleek
allerminst haalbaar. Federaal Minister van
Onderwij s Marcel Colla schoot te hulp door
de invoering van de wet Diegenant met een
jaar uit te stellen. De kinesitherapieopleiding moet dus niet meer vanaf 1997,
maar slechts vanaf 1998 vierjaar duren. Dit
betekent dat na een heel jaar over en weer
geschreeuw niets aan de situatie verandert,
en dat bij het begin van dit academiejaar
nog steeds negen hogescholen een driejarige
en drie unversiteiten een vierjarige kineopleiding aanbieden. Ook logopedie,
audiologie en dieetleer krijgen een jaar
respijt.
Het gekakel van vorig jaar heeft
echter het aantal kine-inschrij vingen aan de
RUG sterk doen dalen. Waren er vorig jaar
nog 112 nieuwe inschrijvingen, dit jaar
kwam men bij het ter perse gaan van dit
nummer nog niet aan de helft daarvan.
Toch kreeg de vakgroep M otorische
Revalidatie en Kinesitherapie er inmiddels
nog twee docenten en een assistent bij. Het
zelfvertrouwen van de RUG is blijkbaar
weer even groot als vroeger.
En als u dit jaar eenzaam aan uw
bureautje uw cursussen zit te vervloeken,
bedenk dan dat in Brussel een ministertje
even eenzaam zijn jaar zit te bissen.

Wat vooraf ging: In 1995 keurde het
federaal parlement de wet DiegenantMahoux goed, die stelde dat een opleiding
kinesitherapie vanaf 1 september 1997 vier
jaar moest duren. Tot dan duurde de
opleiding aan de hogescholen slechts drie
jaar. In januari 1997 besliste Van den
Bossche dat de kinesitherapie-opleiding
enkel nog aan de hogescholen gedoceerd
mocht worden (voortaan in vier jaar), en dat
op universitair niveau alleen maar een
doctoraats- en aggregaatsopleiding zou blijven bestaan. Gejuich onder de hogescholen,
bits protest vanuit de universiteiten. Eén
maand, enkele betogingen en een interpellatie in het Vlaams Parlement later doet
Van den Bossche een kleine toegeving:
reeds na drie jaar hogeschool zouden
studenten kunnen overstappen naar de
universitaire doctoraats- en aggregatieopleiding (tegenover de oorspronkelijk
geplande vier jaar). Deze halfslachtige
regeling kan amper op bijval rekenen.
In maart krijgt de saga enkele nieuwe
wendingen. Van den Bossche beslist dat in
de geneeskunde en kinesitherapie naast een
toelatingsproef ook een numerus clausus
wordt ingevoerd. Tevens worden de
opleidingen logopedie, audiologie en
voedings- en dieetleer achter de kinesitherapie aan geslingerd, weg van de
universiteit, richting hogescholen. Onder
druk van de katholieke lobby kwam evenwel
een scheef compromis uit de bus: naast drie
Vlaamse hogescholen (een katholieke in
Gent, een autonome in Antwerpen en een
provinciale in Hasselt) mocht ook de
KULeuven een opleiding kinesitherapie
blijven aanbieden. Van den Bossche (SP)
wijt deze koehandel aan de zware druk van
regeringspartner CVP. Ter compensatie
krijgt de Universiteit Gent het alleenrecht
om de tweejarige licenties logopedie en
audiologie in te richten. Dit alles kon u
reeds lezen in Schamper nummer 346 en
349.

Raad van State

Sindsdien bleef het protest tegen het
ontwerp op de hervorming van de kinesitherapie alsmaar aanzwellen. De minister
kreeg zelfs tegenwind uit eigen stal: de
West-Vlaamse SP eiste com pensatiemaatregelen voor het verlies van de kineopleidingen in W est-V laanderen.
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350 keer zelfbevlekking

m e t d a n k fa m ilie D e C lercq

S E flfep r we met deze Schamper 350 keer zelfbevlekking vieren, willen
'*%i&\yan de gelegenheid gebruik maken om Y annick De Clercq,
regeringscommissaris van de RUG en het UZ, de man-van-teveelMüjpMén, te bedanken voor zijn milde schenking aan Schamper ten
bedragMyan enkele miljoenen. We hebben intussen de diensten van de
mysterieuze Gilbert V. ingehuurd om ons spaarpotje op passende wijze
te beleggen. Gilbert V. was tot voor kort financieel coördinator op het
rectoraat, maar werd wegens verdenking van fraude op non-actief
gtpjm Ut.
Met de opbrengsten plannen we
enkele snoepreisjes naar Barcelona, met als
deskundige gids L ieve Bracke, verantwoordelijke voor het Socrates-programma
en echtgenote van m inister Van den
Bossche. Waarmee we natuurlijk niets
willen insinueren. Of is het dan toch niet
toevallig dat in september een wereldcongres over mest georganiseerd werd aan
deze universiteit? §§§§ Blikken we ook
nog eens kort terug op het verleden.
Schamper 349 maakte brokken, maar
uiteindelijk toch weer niet. Na het berichten
van het verschijnen van een homofoob
artikel in hun tijdschrift, verloor het KVHV
(Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond) het statuut van erkende vereniging,
en werd zodoende van de universiteit
geschopt. Wegens procedurefouten werd
deze beslissing door de Raad van Bestuur
herroepen, en is het KVHV opnieuw een
erkende vereniging. §§§§ Wie blijkbaar
ook kampt met een obsessieve fixatie voor
penissen zijn onze vrienden-idealisten van
het AK (Anarchistisch Kollektief). In
Schamper 349 stond een fake-artikel over
spionnen van het leger in studentenverenigigen (o.a. in het AK) en in een eerste
reactie noemden ze het bewuste artikel een
kutartikel, maar in een brief lieten ze weten
dat ze het geen kut maar een lullig artikel
vonden. Enfin ze weten alvast waar ze het
kunnen steken. §§§§ O nze PR-verantw oordelijke zal het w eer mogen
uitleggen. En de studentenverenigingen
heffen nu reeds klaagzangen aan over onze
zogezegd negatieve berichtgeving over hun
activiteiten. A lsof er iets positiefs te
vertellen valt over het proceduregeknoei
met het KVHV. §§§§ In de reeks ‘Nodig

eens een anorexiapatiënt uit voor een
etentje' organiseert de dieetafdeling van de

RUG en het UZ een serie praktische
dieetkooklessen: telkens vijf lessen om te
vermageren, voor cholesterolverlaging,
voor diabeten en vegetarisch koken. Verder
zijn er eenmalige lessen Dieetgebak en
Eten voor twee. Eten voor twee?, vermageren noemen ze dat dan. Meer info: tel. 09/
240 25 98. §§§§ De BRTN (VRT?
Windkracht nul?) heeft de toestemming

gekregen om nieuwe schotelantennes in de
boekentoren te plaatsen. Ook Belgacom
mag voor zijn Proximus-netwerk een
nieuwe zendmast plaatsen, maar dan aan de
Coupure. De leden van de raad van het
Bestuur wilden het voorstel van Proximus
pas goedkeuren als ze bovenop de
huurvergoeding nog eens een gratis gsmtoestel kregen met abonnement. Kinderen
en speelgoed zullen we maar zeggen. §§§§
Het warme weer deze zomer heeft voor een
ware holocaust gezorgd bij de professorenemeriiti-populatie. Zowel prof. Jacques

Plechtige opening
Versieck, prof. M aurits Slaats als prof.
Emile Nihoul ruilden het tijdelijke voor het

eeuwige. Maar nieuw kanonnenvlees dient
zich reeds aan! Voor 1998 voorziet de RUG
in de aanwerving van een dertigtal nieuwe
professoren. Ook de blijde geboorte van 35
nieuwe assistenten is aangekondigd. §§§§
Waarom kiezen wij eigenlijk studentenvertegenwoordigers? Ofwel verdwijnen ze
met de kas richting Spanje (beste groetjes
van Nick Aga), ofwel dienen ze hun termijn
niet uit. Zo stappen zowel Alex Heyse als
Johan Dedeckel uit de Raad van Bestuur en
worden ze respectievelijk opgevolgd door
Kris Naudts en Stijn Van Nieuwerburg.
Geen mens die intussen weet wat ze daar
uitspoken, en omdat we ook minderjarige
lezers hebben, willen we het ook niet weten.

Pedoseksueelgewijs trekken we dan maar
naar de dichtsbijzijnde lagere school. §§§§
We kunnen het kappen op de Limburgers
en het verheerlijken van de Westvlamingen
niet laten, dus hier gaan we weer. Uit de
resultaten van de toelatingsproeven voor
arts blijkt dat de Westvlamingen het best
scoorden (een slaagcijfer van 78%), terwijl
de Limburgers achteraan bengelden met
slechts 64%. Dat is nog slechter dan de
Nederlanders, van wie 69% slaagde. Toeval,
of heeft juffrouw Liesbeth Driesen, onze
jonge trotse Limburgse, daar een andere
verklaring voor? §§§§ Al even fier kondigde
het bestuurscollege aan dat ze in het kader
van hun sociaal beleid het merendeel van
de belegde broodjes verlaagden in prijs. Zo
zou de prijs van een belegd Frans broodje
met ham dalen van 80 naar 60 fr. Alleen, ze
kostten reeds 60 fr, dus wie bedriegt hier nu
eigenlijk? Het plan werd enthousiast
gesteund door toenm alig studentenvertegenwoordiger Johan Dedeckel (Het
Volk, 14 mei 1997), of om het Dehaenegewijs te zeggen: geen commentaar. §§§§
Johan Dedeckel is ook één van de oprichters
van URGent, ons aller studentenradio, en
ook daar valt er nieuws te rapen. URGent
heeft het nodig geacht om voor meer
zenduren en een beter FM-ontvangst te
zorgen. Wie per se een medaille voor moed
en zelfopoffering wil ontvangen, moet maar
eens luisteren op 106.8 FM, elke weekdag
tussen 19u en 24u. Wie geïnteresseerd is
om mee te werken aan URGent kan bellen
naar Jan De Meyere, tel. 09/230 89 44.
§§§§ Dan toch liever een snuif cocaïne,
alhoewel. Een fraai staaltje van repressief
wetenschappelijk onderzoek werd onlangs
geleverd door Karine Clauwaert. Ze
ontwikkelde een nieuwe methode om het
gebruik van cocaïne op te sporen, namelijk
door analyse van het hoofdhaar. Drugs
zetten ook stoffen af aan de haarwortels,
restanten die niet worden afgebroken.
Daardoor is het mogelijk om het druggebruik tot twee jaar terug in tijd na te gaan.
Sorry hoor, maar heeft wetenschapsvrouw
Karine Clauwaert, die de methode op punt
stelde, echt niets zinnigers te doen? Het
aantal zandkorrels in de Saharawoestijn
één voor één gaan tellen, bijvoorbeeld. §§§§
En mogen wij tenslotte prof. De Leenheer,
welkom heten als nieuwe vice-rector van
de Universiteit Gent. En prof. Van Montagu,
vakgroepvoorzitter moleculaire genetica,
proficiat wensen met zijn eredoctoraten
aan de Universidade do Rio de Janeiro, aan
de Université Libre de Bruxelles en de
Université de Liège.
Your eyes immaculate
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Wie is wie?

M^ucturen van de Universiteit? Allemaal geen zaken mee! Maar
toch... Waarom moet ik mij nu weer tot de pedel richten ? Wat is die pedel
éigenlijk voor een beest? En dan al die AAP yén die hier rondlopen, is dat
Mer een Zoo misschien?
De Universiteit bestaat uit verschillende niveau’s. Bovenaan het échelon staat
de big boss, mijnheer de rector, samen met
zijn even bigge medeboss, de vice-rector.
Voorts is er nog een Raad van Bestuur en
een Bestuurscollege, bijgestaan door een
wirwar van raden en commissies. Maar met
al deze innemende persoonlijkheden zal je
tien kansen op de negen weinig te maken
krijgen gedurende je academische loopbaan.
Vervolgens komen we allerlei
centrale diensten tegen, waarvan een aantal
in de gebouwen van het rectoraat zelf huizen,
terwijl andere hun tent elders hebben
opgeslagen. Hieronder ressorteren heel wat
interessante en belangrijke diensten voor
studenten, zoals de huisvestingsdienst, de
jobdienst, het adviescentrum voor studenten, de studentenartsen, het ARC, het
talencentrum, de sociale dienst voor
studenten, en wat dies meer zij. Meer
informatie vind je in het welkomstpakket
(o.m. in het Vademecum voorstudenten, en
op de homepage van de universitaire
administratie http://www.admin. rug. ac. beJ
). Belangrijk om aan te stippen is ook de
algemene studentenadministratie: deze
bevindt zich in het gebouw van het rectoraat

(St.-Pietersnieuwstraat 25) aan de infobalie.
Daar moet je zijn voor inlichtingen ivm
inschrijvingen, inschrijvingen na 15
oktober, stopzetting van studies, enzovoorts
(zie ook h ttp ://w w w .a d m in .ru g .a c .b e/

StudentenAdministratie/algemeen.html).

Next step down the stairs: de
faculteiten. De Genste Universiteit is
samengesteld uit 11 Faculteiten (plus één
School en één Departement), die elk een
omschreven onderzoeks- en onderwijsgebied omvatten. De faculteiten worden
bestuurd door een faculteitsraad waarvan
de decaan (een willekeurige prof uit de
faculteit) voorzitter is. In die faculteiten
bestaat ook een examencommissie, die in
principe samengesteld is uit al degenen die
in een bepaalde opleiding doceren. Deze
commissie is bevoegd voor de organisatie
en deliberatie van de examens, alsmede het
goedkeuren van keuzevakken.
Op facultair niveau wordt ook heel
wat studentenadministratie geregeld (op
originele wijze betiteld als ‘Facultaire
Studentenadministratie-FSA’). Het betreft
vooral het curriculum en de punten van de
studenten. Zij zorgen voorinschrijving voor
de examens, examenroosters, examenresul-

taatbriefjes, registreren van keuzevakken
en vrijstellingen, scripties, en inlichtingen
over dit alles (zie ook http://www .ad-

m in .ru g .a c .b e /S tu d e n ten A d m in istra tie/
fsa.htm l). De verantwoordelijke voor dit

alles, en dus ook de persoon bij wie je
steeds terecht kan, noemt men gemeenzaam
de pedel.
Iedere faculteit is weer onderverdeeld in verschillende onderzoeksgroepen
(voor het onderzoek) en vakgroepen (voor
het onderwijs). Vroeger had elke prof zijn
eigen ‘dienst’, maar na een reorganisatie
zijn verschillende proffen die met elkaar te
maken hadden samengevoegd binnen
vakgroepen, die de lesgevers van deze of
gene vakken leveren en de inhoud van de
lessen en examens bepalen.
Het Academisch Personeel (AP) is
als volgt onderverdeeld: het Zelfstandig
Academisch Personeel (ZAP) zijn alle
vastbenoemden. Zij worden allen aangesproken met de titel ‘professor’. De nietvastbenoemden zijn ondergebracht onder
de noem er A ssisterend A cadem isch
Personeel (AAP); zij zijn, zoals de naam
doet vermoeden, assistenten. Het Administratief en Technisch Personeel (ATP)
omvat zowel kuispersoneel als computersysteembeheerders.
En o ja, helemaal onderaan de
hiërarchische ladder, zonder enig uitzicht
op beterschap, zwermen de paria’s van de
RUG: de studenten. Mijd deze diersoort als
de pest, ze zijn besmettelijk!
MDG

Het virtuele gebeuren

C om puters en In te rn e t aan d e RUG

■■\ Hét is inmiddels een boutade geworden: je betekent in de huidige
informatiemaatschappij niets meer als je geen ervaring hebt met
computers en met computernetwerken als het Internet. Vreest echter
nietUdéRUG biedt aan elke student de gelegenheid zich ongegeneerd op
dëcybéfwereld te werpen. En wat meer is: het kostje geen enkele stuiver!
De centrale dienst waarrond alles
draait is het Academisch Rekencentrum
(ARC), datje terugvindt in gebouw S9 op
de Campus Sterre, Krijgslaan 281 te Gent.
In het gebouw vind je onder meer een
computerklas (gebruikerszaal) die tot 9 uur
‘s avonds geopend is, een kleine shop, en
een onthaal.

Internet

Om een (kosteloze) toegang te
verkrijgen tot het Internet, moet je je tot dit
onthaal wenden. Het onthaal is elke werkdag
open van 8 tot 12 en van 13.30 tot 17 uur.
Aan het loket aldaar moet je enkel je
studentenkaart en je paspoort laten zien,
vergezeld van de mededeling dat je een
account (d.i. een toegangsnaam en een
paswoord) wenst op eduserv. Eduserv is de
server (d.i. een zeer krachtige computer die
2 0 /1 0 /1 « ?

voor een grote groep mensen Internetfaciliteiten kan aanbieden) die de Internettoegang
voor studenten verzorgt.
Let trouwens op: wie niet alleen
vanop de PC’s in de gewone computerklassen wil internetten, maar bijvoorbeeld
ook vanop de PC’s in de gebruikerszaal van
het ARC of vanop de terminals in de hal van
Home Vermeylen, moet dit expliciet
vermelden, want hij/zij heeft nog een tweede
paswoord nodig.

Knooppunten

Om de wondere wereld der informatica daadwerkelijk te benutten, moetje een
PC zien te vinden. Verspreid over de
universitaire gebouwen vind je verschillende computerklassen, ook wel knooppunten genaamd. In al deze knooppunten
vind je Internetaansluiting (zie ook elders

in deze Schamper), maar ook aansluiting
op andere netwerken en databanken, zoals
de CD-ROM-catalogi van de Centrale
Bibliotheek. Daarnaast kan je op de PC’s
van de com puterklassen terecht voor
tekstverwerkingsprogramma’s, databases,
statistische programma’s, enz...
Iedere faculteit heeft zijn eigen
knooppunt, en zodoende willen de interne
reglementen wel eens verschillen. Sommige
bieden gratis toegang, anderen vereisen
nog steeds een betalend pasje (al is daar
nauwelijks enige controle op). Ook de
openingsuren variëren: het knooppunt van
de Letteren & Wijsbegeerte sluit reeds om
vier uur in de nam iddag, terw ijl de
gebruikerszaal van het ARC openblijft tot
negen uur ‘s avonds. Na negen uur kan men
enkel nog terecht in de hal van Home
V erm eylen, waar een handvol oude
tekstterminals een prehistorische Internettoegang verlenen.
M DG

Voor meer info: su rf naar de
homepage van het ARC op http://
www.rug.ac.be/arc

Sociale Voorzieningen aan de RUG
De RUG biedt in een achttal studentenresto’s maaltijden aan tegen heel betaalbare
prijzen. Wie een volledige lijst wil, kan het
Studentenvademecum er eens op na slaan.
Dit kan je gratis bekomen op het Adviescentrum voor Studenten. De menu’s voor
de komende maand vind je op de internetpagina’s van het adviescentrum. Bij het
Adviescentrum kan je ook met serieuzere
vragen aankloppen. Ze geven je daar graag
studieadvies en ze zorgen voor begeleiding
bij studieproblemen. Bijna afgestudeerden
kunnen daar informatie inwinnen over jobs
en vacatures en trekvogels kunnen nagaan
hoe ze in het buitenland kunnen studeren.
St. Pietersplein 7
Tel: 09/264 70 00
http://www.admin.rug.ac.be/ACS/
Studenten met sociale of juridische
problemen kunnen advies inwinnen bij de
S o cia le D ien st, ook voor info over
studietoelages en studiefinanciering kan je
daar terecht.
Stalhof 6
Tel: 09/264 71 29.
Bij ziekte raadpleeg je best één van de
studentenartsen. Deze huisartsen kennen
de studentenproblematiek van dichtbij en
zij werken aan een verlaagd tarief. Van
maandag tot vrijdag kan je een afspraak
maken aan de infobalie van het Advies-

centrum of op het nummer 09/264 70 00.
Tussen 17.00 en 19.00 kan je gewoon op
consultatie, ‘s Nachts en in het weekend
kan je voor een dringende oproep terecht
bij Home Vermeylen op 09/264 71 00. Zij
verbinden je dan door met de dokter van
wacht. Voor specifieke onderzoeken moet
je in de poliklinieken van het U.Z. zijn
Universitair Ziekenhuis
De Pintelaan 185
Tel: 09/240 21 11
Studentenartsen
Sint-Pietersplein 7
Tel:09/264 70 20.
De Ombudsdienst Studentenvoorzieningen richt zich vooral tot studentenhomebewoners en probeert dagdagelijkse euvels
te verhelpen.
Stalhof 4
Tel: 09/264 71 32
http ://w w w.admin. rug.ac.be/S tudentenVoorzieningen/Huisvesting/
Ombudsdienst.html.
Wie nog steeds geen kot heeft en er toch één
wil, kan zijn licht eens opsteken bij de
Huisvestingsdienst.

Stalhof 6
Tel:09/264 71 00
http ://w ww .admin. rug.ac.be/
Studenten Voorzieningen/
Huisvesting

Een appeltje voor de dorst is altijd welkom.
Studenten met veel dorst informeren best
de jobdienst. Zowel tijdens het academiejaar als tijdens de vakantie helpt zij studenten
aan allerhande jobs. Inschrijven voor de
jobdienst kan voor universiteitsstudenten
via Internet. Hogeschoolstudenten moeten
zich eerst naar de Jobdienst begeven. De
jobaanbiedingen kan je raadplegen op de
website van de jobdienst.
Sint-Pietersnieuwstraat 45 (boven
studentenresto De Brug)
Tel: 09/2647074of75, elke werkdag
van 13u30 tot 16u30.
http ://w w w.admin.rug.ac. be/
Jobdienst

«

Communicatieve vaardigheden kan je ‘s
avonds verwerven in het Talencentrum
van de Universiteit Gent.
Sint-Pietersnieuwstraat 136
Tel: 09/264 36 81
http://www.rug.ac.be/tcned/
index.html
V.Z.W . Begeleiding studenten met een
handicap probeert de drempels weg te

werken die m inder valide studenten
weerhouden om universitaire studies aan te
vatten.
Henri Dunantlaan 2
Tel: 09/264.64.67

Studentenactiviteiten, kringen en konventen
Aan de Gentse universiteit bestaan
er pakweg een negentigtal verenigingen die
activiteiten organiseren voor en door de
studenten, dit gaande van fuiven, voetbalwedstrijden en toneelvoorstellingen tot
avondjes sterren kijken of fotootjes leren
afdrukken. Elk van deze verenigingen zit
onder het dak van één van de zeven
konventen.
Het F a c u lte ite n k o n v e n t overkoepelt de verschillende faculteitskringen.
Elke faculteit heeft z’n faculteitskringen
die introducties, fuiven, excursies, pannenkoekenfestijn, filmavonden en zo organiseert. Het Faculteitenkonvent zorgt voor
contacten en coörd in atie tussen de
verschillende FK’s.
Het W erkgroepenkonvent neemt
sijn naam gelukkig niet al te letterlijk maar
er gebeurt wel iets. Dit konvent verzamelt
»11e verenigingen die maar iets of wat naar
idealisme of sociaal engagement ruiken
?oals de Amnesty International Studentenwerkgroep, de Werkgroep voor Objectief,
Blokbuster of Verkeerd Geparkeerd.

Het Aktiviteitenkonvent groepeert
verenigingen die de tijd doden met
w etenschappelijke hobbies zoals de
Werkgroep Sterrenkunde, de Werkgroep
Electronica,... De verschillende studentenorganisaties die zich ontfermen over
buitenlandse studenten vallen eveneens
onder dit konvent bv. International Student
Association Ghent. Daarnaast vind je in dit
konvent ook de organisatiecomités voor
specifieke activiteiten zoals de Twaalfurenloop.
De studentenhomes kiezen elk een
homeraad die het reilen en zeilen binnen de
respectievelijke homes coördineert. De
verschillende homeraden vormen samen
het Homekonvent dat de belangen van de
studenten verdedigt bij beleidsbeslissingen
omtrent de homes.
Het Politiek en Filosofisch Konvent
herbergt alle politiek gekleurde studentenorganisaties zolang ze de paden van de
democratie betreden. Een greep uit het
gamma: Volksunie-Jongeren, Anarchistisch
Kollektief Gent, Agalev Jongeren,....

De meeste (regionale) studentenclubs in Gent zijn lid van het Seniorenkonvent. Het SK organiseert gezamelijke
activiteiten zoals de voetbalcompetitie,
zwemkampioenschappen en de bierrally.
Het Kultureel Konvent verzamelt
cultuurliefhebbers en biedt hen een waaier
van specifieke groeperingen: Panopticum
ofte de filmvereniging van de RUGstudenten, het universitair symfonisch
orkest Tempi Misti, een tekenlabo, een
studentenradio (tussen 19uen24uop 105.7
FM).
De uitvalsbasis van de konventen is
Studentenhuis De Brug. Wie meer info wil,
kan daar altijd terecht voor een infobrochure of om vrijblijvend eens een kijkje
te nemen bij de verschillende verenigingen.
St. Pietersnieuwstraat 45
Tel: 09/264 70 85
Fax: 09/264 35 70
e-mail: debrug@rug.ac.be
http://www.admin.rug.ac.be/Brug
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Cultuuradressen
A r ca

Fil m Pl at eau

(theater)
S int-W iaostraat 3,
tel. 225 18 60

(Film RUG)
P addenhoek 3,
tel. 264 70 85

Bij l ok emuseum

G el e Z aal (wereldmuziek,
jazz, hedendaags
klassiek)

(O udheidkundig m useum )
G odshuizenin. 2,
tel. 225 11 06

Democr azy

(concert/fuif/ca fé)
R einaertstraat 125,
tel. 227 51 96

Decascoop (cinem a)

Ter Platen i2 ,
tel. 225.48.38

N onnem eersstr. 26,
tel. 235 37 02

Museum A r nol d V ander
Ha eghen

V e ld stra a t 82,
tel. 223 36 52

Museum voor Indust r iël e
A r c heo l o g ie en T ext iel

(M IAT)
M innem eers 9,
tel. 223 59 69

Museum voor hedenda a g se
kunst

C itadelpark,
tel. 221 17 Ó3

Museum voor S ier k unst en
V o r mg eving

Jan B re yd e lstra a t 5,
tel. 225 66 76

Het muziek Lod

(muziektheater)

Info: P elikaanstr. 25,
tel. 266 11 33

Nieuw po o r t t hea t er

N ieuw poort 31-35,
tel. 223 00 00

NTG (th eater)
S int-B aa fsplein 17,
tel. 225 32 08
P O Ë Z IE C E N T R U M

H oornstraat 11,
tel. 225 22 25

Rode Pomp (klassiek)
N ieuw poort 59
Info-adres: Tussen ‘t Pas
3, tel. 223 82 89
S peel t ea t er /K o per g iet er y

B le ke rijstra a t 50,
tel. 233 70 00

S phinx (cinem a)

S in t-M ich ie ls-h e llin g 3,
tel. 225.60.86

Logos (experimentele
muziek)

B om a siraat 26,
tel. 223 80 89

St udio sk o o p (cinem a)

S int-A nnaplem 63,
tel. 225.08.45

T eat er T innenpo t

(verbonden met Arca)
T in nen potstr., 21,
tel. 225 18 60

V ic t o r ia (theater)

Fratersplein 7,
tel. 225 37 32

V o o r uit (cu ltuurce ntu m )

S in t-P ie te rsn ie u w stra a t
23, tel. 267 28 28

De W it t e Z aal

Cultuurschok m de Vooruit (foto SamsonJ
2 0 /1 0 /1 ^ ?

(te n to o n s te llin g e n )
P osteernestraat,
tel. 225 42 90

M n rekening,
vanaf m?n studies tot
het beroepsleven.
Dat noem ik G-kracht.
O m a f te stevenen op u w 25ste levensjaar is er nu G et to 25. M éér
dan alleen een zichtrekening, staat G et to 25 u bij vanaf uw
studies, bij uw eerste job, van het behalen van u w rijbewijs tot
het inrichten van uw eerste appartem ent. M et dit pakket bancaire
en extra-bancaire diensten beheert u u w vrijetijdsbudget, regelt
u al u w u itg a v en en haalt u het b este uit u w in k o m en . D e
B ancontact/M r. C ash-, Proton- en Visa-kaart* zijn slech ts enkele
voorb eeld en uit een w aaier aan voordelen. L é é f u w eigen leven.
G et to 25 geeft u een duw tje in de rug...
* O n d e r voorbehoud van aanvaarding van het dossier.

W ilt u m e e r in fo rm atie o v er G et to 2 5 ? L oop even lan g s in een
G e n e ra le B a n k -a g e n tsc h a p o f bel g ra tis 08ÖÖ/I6789 v an m a a n d ag to t
v rijd a g van 7 to t 22 u. en ’s z a te rd a g s van 9 to t 17 u.

|||

N aam :

ïI

N r.:

Bus:

Uw gegevens warden m onze bestanden opgenomen, zodat wij u op de hoogte kunnen houden
van interessante mogelijkheden. Overeenkomstig de nieuwe wet op de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer, kan u deze inzien en desgevallend verbeteren.

Generale

Bank.

Mi j n

Kracht.

I

Graveer gratis uw zelf
herstelde fiets

F ie ts re g is tra tie in d e fie ts h e rs te lp la a ts R U G

Het is net twee academ iejaren
geleden dat de RUG startte met de
“F ietsherstelplaats voor S tudenten” ,
gelegen op de hoek van de Sint-Hubertusstraat en de Sint-Amandstraat (gebouw
Blandijnberg). Doel hiervan was en is
gereedschap en oude onderdelen ter
beschikking stellen van de fietsende student
om zo de fietsendiefstal te beperken. Met
enig succes gezien het aantal gebruikers
meer dan verdubbelde tij dens het academiejaar 96/97 tegenover het academiejaar 95/
96. Je kan er terecht elke weekdag van 12
tot 14u en op maandag-, woensdag- en
vrijdagmorgen tussen 8 en 10u. De Andy
Caps onder ons hoeven zich niet buitengesloten voelen want er is steeds een Handy
Andy aanwezig bij wie je terecht kan voor
enig technisch advies.
Nieuw dit j aar in het fietsbeleid van
de RUG is de mogelijkheid om op woensdag
12 en 19 november, telkens tussen 13 en
16u, gratis je fiets te laten registreren in de
fietsherstelplaats. Dit gebeurt in samenwerking met de Fietsdienst Stad Gent. Hiervoor
dient men zijn rijksregistemummer mee te
brengen. Doch bezint eer ge begint zegt
nonkel Schamper. Check vooraf eens of de
fiets waarover je beschikt niet reeds
gegraveerd is. Een registratienummer kan
teruggevonden worden onder de trapas, op
de zitbuis, tussen de bagagedrager en soms
onder het stuur. Als dit inderdaad het geval
is, zoek dan eens even in je troebel geheugen

op of je wel de rechtmatige eigenaar van je
vehikel bent. Dit om eventuele lastige
vragen te vermijden. Andere vervelende
hypothese : je dumpt je gegraveerde wrak
van een fiets in een duistere steeg ontdaan
van de enkele nog bruikbare onderdelen en
er staat de volgende dag toch wel niet een
wijkagent aan je deur, fier omdat ie je fiets
heeft teruggevonden.
M isjedebootop 12 en 19 november
dan kan je toch nog iedere dinsdag tussen

16 en 19 u terecht in het Fietsatelier Gent
(Antonius Triestlaan 12) om alsnog je fiets
gratis te laten registreren.
Tot slot een tip voor de onfortuinlijken onder ons die nog geen of opnieuw
geen fiets hebben : elke zondagmorgen
wordt er een markt in tweedehands fietsen
gehouden op de Oude Beestenmarkt.
Bri&An.

Onderhoudswandeling met de fie ts (foto Samson)

Biotech Valley in Gent

De Gentse universiteit wil zich in de toekomst meer en meer opwerpen
als voortrekker op het gebied van biotechnologie. Daarom doopt de RUG
haarresearchpark aan de Tramstraat in Zwijnaarde met de tot de
verbeelding sprekende naam Biotech Volley. Bedoeling is het aantrekken
v<Wondernemingen die zich bezighouden met onderzoek en ontwikkeling
ophetylak van biotechnologie en aanverwante disciplines.
Nu reeds heeft de RUG een internationale faam te verdedigen op het vlak
van biotechnologie, dit is plantengenetica,
moleculaire biologie en microbiologie. Plan
Genetic Systems (PSG) werd onder de
vleugels van de unief groot en bekend
genoeg om overgenomen te worden door
een Duitse m ultinational, m oleculair
geneticus prof. V an M on tagu wordt
overstelpt met eredoctoraten en het
Amerikaanse bedrijf Biogen betaalde 110
miljoen frank voor de rechten op een door
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de G entse univ ersiteit ontw ikkelde
technologie die toelaat bacteriën te
ontw ikkelen die m enselijke eiwitten
aanmaken.
Om deze know-how verder uit te
bouwen en de contacten tussen universiteit
en privé-ondernemingen te intensifiëren,
stelt de RUG terreinen van het researchpark
Zwijnaarde exclusief ter beschikking aan
ondernemingen in de biotechnologische
sector. Concreet betekent dit dat de RUG

haar gronden aan zeer lage tarieven verhuurt,
zelfs tot slechts 30 frank per vierkante meter.
Zodoende wordt het voor die bedrijven niet
alleen interessant om samen te werken op
het vlak van onderzoek en ontwikkeling,
maar ook financieel aantrekkelijk. Eén van
de eerste bedrijven die toezegde was
Innogenetics, dat 900 miljoen zal investeren
in Gent, goed voor 140 nieuwe jobs.
Innogenetics is actief op het vlak van
research, ontwikkeling en marketing van
diagnostische producten voor de opsporing
en prognose van humane ziekten. Ook het
bedrijf DEVgen heeft reeds toegezegd,
evenals het Vlaams Interuniversitair
Instituut voor Biotechnologie, dat er een
incubatiecentrum zal neerpoten.

Nico Vandenabeele

Het World Wide Web (WWW)

S u rfen in 4 stappen

Dat je aan de RUG gratis het Internet onveilig kan maken, wist je
waarschijnlijk a l De hamvraag blijft natuurlijk: hoe werkt dat ding? In
de Schampers van vorig jaar werden de meeste Internettoepassingen
reeds uiteengezet, en deze artikels kan je nog steeds raadplegen op onze
homepage (http://www.schamper.rug.ac.be/). Maar ik hoor er reeds
roepen: "Gijzijtnegoeiengij! Wij weten niet hoe wij moeten Internetten,
en gij zegt dat we precies dat moeten opzoeken op het Internet!'' Speciaal
voor jullie, beste schreeuwers, zet ik hier nog éénmaal uiteen hoe het
smurfen precies in zijn werk gaat.
Het WWW ofte World Wide Web is
een verzameling van documenten (pagina's)
w aarop
teksten,
tekeningen,
geluidsfragmenten, videobeelden, grafieken
en dergelijke meer kunnen staan. Op dit
moment zijn er miljoenen documenten op
het Web te bezichtigen en de lijst van
behandelde onderw erpen is vrijw el
eindeloos.

zijn eigen manier van rangschikken en
zoektermen ingeven zodat het moeilijk is
een algemene methode uit te leggen. De
meeste zoeksystemen spreken echter voor
zich, en ze hebben allemaal een handleiding

Stap 4: Stoefen met uw
kennis

Je hebt nu enkele basishandelingen
voor het Internet vast. Wil je nog meer
in fo rm atie, su rf dan naar h ttp ://
zeus.rug.ac.be/folder/folder20.html voor
een degelijke inleiding tot het Internet, en
naar http://w w w .scham per.rug.ac.be/
internet voor alle Intemet-artikels uit de
vorige jaargang van Schamper! Eens je dat
alles uit het hoofd kent, kan je vriend en
vijand verbazen met die enorme kennis die
je bezit over het hipste van het hypeste.
MDG

Stap 1: Netscape opstarten

Om al deze documenten op het Web
te kunnen bekijken heb je een programma
nodig dat doorheen het WWW kan bladeren.
Een browser heet dat. Netscape is zo een
browser. Netscape is te vinden in alle
knooppunten van de RUG. Je start het als
volgt op: nadat je de com puter hebt
opgestart, kies je WfW (Windows for
Workgroups) uit het keuzemenu (optie 4).
Klik het icoontj e TCP/IP aan, en vervolgens
het icoontje Netscape Navigator.

Stap 2: Klikken

Een URL (U niform R esource
Locator) is het adres van een document dat
bestaat uit een reeks letters en tekens. De
URL van een document vind je in het
invulveld naast het woord 'location'. Je kan
een nieuw document bekijken door de
actuele URL te wissen, een nieuwe in te
tikken en op de enter-toets te rammen.
Je zal merken dat bepaalde gedeelten
van het document een andere kleur hebben
en onderlijnd zijn. Dit zijn links. Door op
deze links te klikken kan je een document
bekijken dat in verband staat met het
onderlijnde tekstgedeelte. Klikken, klikken
en nog eens klikken, dat is waar surfen op
neer komt. Probeer het gewoon eens uit, het
is simpeler dan het lijkt.

Stap 3: Gericht zoeken

Er stelt zich wel een probleem. 90%
van de pagina's op het WWW bevatten
bullshit. Om de interessante pagina's te
zoeken, staan er op het Web enkele
schitterende,
gebruik sv rien d elijk e
zoeksystemen (search engines), die je
helpen informatie over een welbepaald
onderwerp te vinden. Elk systeem heeft zo

of helpfile ergens op hun website staan. De
beste zijn en blijven nog steeds Yahoo
(http://www.yahoo.com/) en Alta Vista
(http ://w w w.alta vi sta. com/).

Racen op de informatiesnelweg (foto archief)

RUG in cyberspace

W ebsites aan d e u n iv e rs ite it

Ze groeien iederjaar weer aan, de webpagina 's aan onze universiteit.
Dat mag wel eens op een rijtje gezet worden, dachten wij zo. Het is
natuurlijk onmogelijk om alle webpagina's van de Universiteit in één
nummer te bespreken. We beperken ons hier dan ook tot enkele van de
voornaamste startpagina 's, vanwaar je de meeste andere universitaire
websites kan bereiken.
Het meest logische startpunt is de
homepagina van de Universiteit Gent, op
http://www.rug.ac.be/. Dit is de pagina die
gewoonlijk verschijnt wanneer je in de
computerklassen Netscape opstart (zie
elders op deze pagina). Deze webpagina is
zeer eenvoudig en zelfs sober gelayout,
helemaal niet flitsend zoals bij voorbeeld de
KULeuven (http://www.kuleuven.ac.be/)
en de UFSIA (http://www.ufsia.ac.be/) dat
wel zijn. Op deze site vind je de nodige
interne (en vaak saaie) informatie, zoals
wat PR-cijfers en feitelijkheden, openbare
bestuursdocumenten, reglementeringen,
speeches bij de opening van het academiejaar,... Handig zijn de lijsten van alle
faculteiten, vakgroepen en andere diensten
aan de Universiteit, mèt telkens de links
naar de respectievelijke homepagina's (http/
::www.rug.ac.be/hoofd_menu/
Vakgroepen.html en http://www.rug.ac.be/
hoofd_menu/adm_ned.html). Voorts staan
hier ook links naar de Digitale Stad Gent en
naar het Film festival van Gent. Het
elektronisch telefoonboek van de RUG
(http://www.rug.ac.be/cgi-bin/query_qi.sh)
is één van de handigste toepassingen op
deze site: zoek naar telefoonnummer,
email-adres, faculteit en vakgroep van
RUG-personeelsleden en -studenten.
Onderhoudt het ARC de officiële
Webserver van de RUG, dan staat er in de
gebouw en van het rectoraat een
adm inistratieve Webserver: http://
www.admin.rug.ac.be. Deze webstek is

visueel iets aantrekkelijker dan de vorige.
Na het ingeven van de gewenste voertaal,
Nederlands of Engels, kom je op een helder
overzicht van alle centrale en rectorale
diensten. Daartussen staan zeer handige
sites zoals het A dviescentrum voor
S tudenten, het GUSB en de Dienst
Veiligheid en Hygiëne (zit er geen asbest in
de muren van uw auditorium?). Achter de
link 'Studentenvoorzieningen' (http://
w w w . a d m i n . r u g . a c . b e /
Studentenvoorzieningen/) staan onder meer
de
H u is v e s tin g s d ie n s t
(h ttp ://
w w w . a d m i n . r u g . a c . b e /
StudentenVoorzieningen/Huisvesting/,met
mogelijkheid om on line uw ideale kot te
zoeken),
de J o b d ie n s t
(h ttp ://
www.admin.rug.ac.be/Jobdienst/, met alle
jobaanbiedingen on line), en de universitaire
r e sto 's (http://w w w .adm in.rug.ac.be/
Studentenvoorzieningen/
S tudentenR estauran ts). Via de link
'S tu d e n te n a d m in istr a tie '
(h ttp ://
w w w . a d m i n . r u g . a c . b e /
StudentenAdministratie) kom je alles te
weten over inschrijvingen, exam enregelingen en andere administra-tieve
rompslomp. Je kan er de evolutie van de
inschrijvingen en studentenaantallen volgen
(http://www.admin.rug.ac.be/
StudentenAdministratie/Inschrijvingen/)en
het volledige programmaboek doornemen
(http://www.admin.rug.ac.be/
Programmaboek). Nog een boel andere
diensten staan op de adm inistratieve

Webserver - het grootste deel daarvan is
trouwens ook op http://www.rug.ac. gelinkt.
Ook de administratieve Webserver heeft
een
te le fo o n b o e k
(http://
w w w .admin.rug.ac .be/RUGphone/), met
meer mogelijkheden, bijvoorbeeld fonetisch
zoeken, maar bevat enkel het personeel,
geen studenten.

Sinds

vorig ja a r hebben de
een eigen
Webserver: http://www.student.rug.ac.be/.
Deze site zit zowel inhoudelijk als vormelijk
goed in elkaar. Hierop zijn alle erkende
studenten-verenigingen terug te vinden met
hun homepagina - voor zover ze er natuurlijk
één hebben. Een duidelijk overzicht van
alle verenigingen, het is verdraaid handig.
Ook uw eigenste lijfblad Schamper heeft
zijn stek op deze server gevonden (http://
www.schamper.rug.ac.be/). By the way:
vele studenten hebben ook een persoonlijke
hom epage. Er bestaan verscheidene
webpagina's waar u een lijst van alle
studenten-homepages krijgt; één daarvan
is http://studwww.rug.ac.be/~kvvaeren/
pages5.html. Check 'em out!
Er bestaan nog vele andere interessante sites aan de RUG. Op uw zoektocht
doorheen de hierboven beschreven links
heeft u waarschijnlijk reeds aanprijzingen
voor de bibliotheek gezien. Welnu, de
website van de Universitaire Bibliotheek
(http://www.lib.rug.ac.be) is een waar
pareltje. Zowel voor het oog als voor de
informatiehongerige gebruiker. Alleen
jammer dat een aantal toepassingen niet
eens kunnen bekeken laat staan gebruikt
worden op de verouderde computertoestellen aan de RUG. Maar daarover, en
over alle nog niet besproken universiteitssites, berichten we wel een volgende keer.
s tu d e n te n -v e r e n ig in g e n

MDG>

ASLK: Schoner en beter?

RUG w isselt van b a n k

De RUG bedankt de Generale Bank voor bewezen diensten en neemt
vanaf dit academiejaar de ASLK onder de arm om de financiële zaken
van de universiteit te regelen.
Vorig jaar schreef de RUG een
offerte uit om te bepalen welke financiële
instelling het meest geschikt was voor deze
job. Een tiental banken bood zich aan en de
kandidaten werden tegen elkaar afgewogen.
Technische mogelijkheden, voorwaarden
voor zowel binnenlands als buitenlands
betalingsverkeer, het gebruik van het

interbancair pakket Isabel en service werden
vergeleken. Na verschillende rondes kwam
de ASLK als de meest geschikte kandidaat
uit de bus. Op 19 juni besliste het
Bestuurscollege om binnenlandse en
buitenlandse betalingen, en beleggingen
op korte en lange termijn vanaf 1 oktober
toe te wijzen aan de ASLK. De overeen-

komst tussen de universiteit en de financiële
instelling loopt over een periode van vijf
jaar, daarna zal er opnieuw een offerte
uitgeschreven worden. Welke bank de
portefeuille van de universiteit in beheer
krijgt, wordt binnenkort bepaald. Overstappen naar een andere bank gebeurt voor een
grote instelling zoals de RUG geleidelijk,
vooral omdat vele bedrijven nog over het
oude rekeningnummer beschikken. Daarom
zal het nog wel even duren voor de Generale
Bank al haar matten heeft opgerold.
Karlien

Les 1: ken uw klassiekers!

W e m o e te n V o o ru it, n ie t a c h te ru it

Wie denkt dat z 'n dagtaak als student erop zit na het laatste hoorcollege
van de dag slaat de bal behoorlijk mis. Het Gentse nacht- annex
cultuurleven is een must voor degenen die de titel "student in Gent"
waardig willen dragen. Een bezoekje aan kunstencentrum Vooruit mag
daarbij niet ontbreken en op donderdag 23 oktober kan u aldaar
genieten van de Iraakse Farida Mohammed Ali & Tchalghi Baghdadi
Ensemble.
Deze zangeres is één van de meest
toonaangevende vertolkers van Iraqi
Maqam oftewel de Iraakse klassieke
m uziek. D it genre om helst een
opeenvolging van gezongen verzen in het
klassiek Arabisch of in de spreektaal

begeleid door poëtische en ritmische
muziek. De geciteerde teksten worden geput
uit werken van klassieke dichters en de
aangeboorde thema's zijn een blauwdruk
van het rijk gevarieerde dagdagelijkse leven
met de liefde op het voorplan. Farida

M ohammed Ali etaleert haar talent,
virtuositeit, expressie en originaliteit door
melodische passages te improviseren in
een vrij ritme waarin ze van de ene modus
naar de andere moduleert. Dat de maqam
een inspannende activiteit is, komt tot uiting
op het einde van elke opvoering waar het
ernstige werk moet wijken voor een
ontspannend, luchtiger pasta. Laat de
parmezaan maar thuis, pasta staat hier voor
vrolijke of ironische en soms gewaagde
gedichten of refreintjes die je op ritmische
wijze de oorschelp worden ingewiegd. Dag
zachte dag!
M o'KUL

Carlos Ward zoekt erkennini g

.
ukken!
D e m a n van 1 3 stielen en 1 2 o ng elu
kken!

In het kader van het Audi Jazzfestival staat het Carlos Ward Quartet
op woensdag 5 november op de planken in de Gele Zaal. Carlos Ward
maakte meer dan veertig opnames waarvan het grootste deel als sideman
bij o.a. Cecil Taylor, Carla Bley, Kip Hanrahan, Clifford Thornton, Don
Cherry en Abdullah Ibrahim. Daarnaast speelde hij ook nog bij het John
Coltrane Octet waarmee hijjammer genoeg nooit opnames registreerde.
C arlos W ard was reeds op
dertienjarige leeftijd klarinettist in het
schoolorkest. Later studeerde hij klarinet
en altsaxofoon bij John Jessen en volgde hij
muziekles aan de Navy School of Music in
W ashington. Na in D uitsland bij
verschillende jazzbands te hebben gespeeld
vervoegde hij in 1965 de gelederen van het
John Coltrane Octet. Hij werd eveneens lid
van de Jazz Composers Orchestra waar hij
Carla Bley ontmoette, in wiens groep hij
meerdere jaren zou spelen. In de jaren '70
en '80 leverde Carlos Ward een meer dan
aanzienlijke bijdrage aan het repertoire van
Abdullah Ibrahim met wie hij een nauwe
band onderhield en mid jaren '80 werd
Ward gesignaleerd tussen de rangen van
Don Cherry's kwintet NU. Een tiental jaren
terug vormde hij eindelijk een eigen kwartet
met trompettist Charles Sullivan, bassist
Alex Blake en drummer Ronnie Burrage.
In 1985 en 1987 werd Ward door het
jazzmagazine Downbeat uitgeroepen tot
"Talent deserving wider Recognition", wat
na het vele achtergrondwerk bij voomoemde
jazzg ro o th ed en
een
w elgekom en
ruggesteun voor z'n prille carrière als
frontman betekende. Aangezien er nog maar
luttele opnames van Carlos Ward als
frontman bestaan, is dit concert een
uitgelezen kans om kennis te maken met de

turbulente composities van deze virtuoos.
Ward gaat er prat op het concept van
muzikale vrijheid hoog in het vaandel te
dragen en in z'n composities zijn net zoals
bij Thelonious Monk de latin- en Afrikaanse
invloeden duidelijk merkbaar. Het kwartet
waarmee Ward acte de présence geeft in de

Gele Zaal bestaat uit bassist Essiet Okon
Essict die z'n sporen verdiende bij o.a. Art
Blakey, Freddie Hubbard en de Blue Note
Allstars. Drummer van dienst is Pheeroan
Aklaff die door z'n passie voor Afrikaanse
ritmes terug te vinden is in diverse
multiculturele projecten en de piano wordt
onder handen genomen door Andy Milne,
die reeds samenwerkte met Cassandra
Wilson, Archie Shepp, Roy Hargrove en
Steve Coleman. Een generatie jazzgoden in
één klap, dat is kort samengevat hetgeen u
te wachten staat. Mis dit niet, dit is wat men
een once in a lifetime opportunity pleegt te
noemen.

G ratis $ $ $ G ra tis $ $ $ G ratis $ $

De Gele Zaal biedt vijf lezers
van Schamper de kans het
unieke concert van het Carlos
Ward Quartet gratis bij te
wonen. Knip dit berichtje annex
foto uit en spoed u o p 5
november naar dejazztempel
waar al dit lekkers u te
wachten staat. Studentenkaart
niet vergeten!!

G ratis $ $ $ G ra tis $ $ $ G ratis $ $

Ambire, ambient, ambetant!?
S um m um est!
Op zaterdag 1 november wordt de Bijloke Festivalhal omgetoverd tot
de grootste chill out room van het continent. Dat naast de voeten ook het
brein wel eens verwent wil worden hebben de gasten van vzw Afterdark
(cfr. Kozzmozz) goed begrepen. Hier wordt nagedacht, meneer!
Eind jaren ’80 begonnen chili out
rooms op house- en techno-evenementen
een vaste stek te krijgen, kwestie van de
voeten even te laten bijkomen en de
‘omgevingsmuziek’ te beluisteren i.p.v. te
horen. Ondanks de (kortstondige) opleving
van ambient en de daarmee gepaard gaande
commercialisering van het genre bleef
ambient steeds in de schaduw staan van
grote broer techno. Ambient werd meer
beschouwd als een vervelende appendix
die de geest kon verwarren (lees: laten
reflecteren). Om dit genre nu te laten
uitgroeien tot een volwaardige muziekstijl
worden op dit eerste ambientfestival een
viertal elektro-akoestische formaties de kans
geboden u van hun kunnen te overtuigen.
Een holle hersenpan zal hier beslist z ’n
gading niet vinden, vergeet dus uw grijze
massa niet op te zetten en fa sten your
seatbelts!

De trip wordt aangevangen met het
Brusselse Torsion alias John Sellekaers

en Olivier M oreau die in een vorig leven
vorm gaven aan respectievelijk Xingu Hill
en D elta Files. Hun Autechre-achtige
luistertechno is toegankelijk vooreen breed
publiek en de gedroomde start van dit
festival. Wie de schemerzone nu reeds wil
tarten zet thuis hun dubbel-cd “Dark Tattoo
Satellite” (reload ambient) in de microgolf.
De tweede formatie luistert naar de
naam Human M esh Dance en zal uw
geweten zalven, sussen en verfrissen.
Duizendpoot T aylor D u epree is een
gediplomeerd geluidsfreak, een tovenaar
met duizend maten en gewichten. Van chili
over elektro tot dub, hij heeft het allemaal
in de vingers. Met het project Human Mesh
Dance geeft hij uitdrukking aan welke
indrukken z’n fysieke omgeving op hem
achterlaten ten einde uw stemming een
kwartslag in de juiste richting te geven.
Als dit achter de rug is vervoegt
Savvas Ysatis de heer Duepree op het
podium en staat S.E.T.I. in de startblokken.

Deze formatie werd genoemd naar het
Search fo r Extra Terrestrial Intelligence

instituut (http://www.seti-inst.edu/) dat, na
het abusievelijk opvangen van de eerste
probeersels van deze twee jongens, dacht
dat het menens was en naar het voorbeeld
van “Close Encounters of the Third Kind”
van Spielberg een gecodeerde boodschap
op hun elektronische klavecimbel de ether
in stuurden. Hilariteit alom, maar als men
wordt bestookt met vela pulsars, millisecond
pulsars en radio telescope white noise is
doorflippen een kleine stap voor de
mensheid, dat belooft.
De hekkensluiter komt ons tegemoet
vanop de poolcirkel. Biosphere is Geir
Jenssen en werd wereldberoemd dankzij
het nummer “Novelty Waves” dat de nieuwe
reclamecampagne van Levi’s siert. Z ’n
krediet en dito sporen verdiende hij echter
voordien onder de alter ego’s Bel Canto en
Bleep. De doorbraak kwam er uiteindelijk
met de album s “M icro g rav ity ” en
“Pataschnik”, ontsproten aan de mythische
en mystieke zweem omtrent de oneindige
winternachten aan de Noordpool. Geir
Jenssen is zonder twijfel de dondergod Thor
van de ambient-sien. Reserveer op tijd want
de plaatsen zijn beperkt (09/234.07.77).
M o ’KUL

Midzomernachtsdroom

S h a k e s p e a r is s till a liv e a n d k ic k in g

Shakespeare is still alive. Dat is het minste wat je kan zeggen als je het huidig
filmaanbod bekijkt. De recentste filmversie van Romeo en Juliet is amper de bioscoopzalen
uit en Branaghs verfilming van Hamlet lokt alweer volle zalen. Ook de theaterwereld blijft
Shakespeares drama bewerken als ware het een stressballetje. Niek Kortekaas nam voor het
NTG Midzomemachtsdroom onder handen.
Het stuk opent met de voorbereidingen voor het huwelijk tussen
Theseus, de hertog van Athene, en de
koningin van de Amazones, Hippoly ta. Plots
daagt Egeus op, vertoornd om de ongehoorzaamheid van zijn dochter Hermia die
w eigert om met ideale schoonzoon
Demetrius te trouwen. Hermia besluit
daarom naar het woud te vluchten met haar
geliefde Lysander. Aangezien Demetrius
alleen oog heeft voor Hermia, beschouwt
Helena, verliefd op Demetrius, haar kansen
voor verkeken en uit jaloezie verklikt ze
Helena's vlucht aan Demetrius die haar
direct achterna gaat. Ondertussen repeteren
in datzelfde woud enkele ambachtslui aan
een stuk over de geliefden Thisbe en Priamus

whfft

dat ze willen opvoeren ter gelegenheid van
het huw elijksfeest van T heseus en
Hippolyta. Eveneens in datzelfde woud
probeert Oberon, de elfenkoning, de liefde
van zijn vrouw Titania terug te winnen. Hij
laat Puck, zijn helper, een kruid in Titania's
ogen strooien waardoor ze, bij het ontwaken,
verliefd wordt op het eerste wat ze ziet.
Wanneer Oberon Helena radeloos door het
bos ziet dwalen, besluit hij wat van het
kruid in de ogen van Demetrius te laten
strooien. Maar per vergissing giet Puck het
liefdesgif in Lysanders ogen die eerst Helena
ziet in plaats van Hermia. Kortom, liefde en
lust bij de vleet en verwarring alom. Ook de
keuze van de regisseur om zowel Hermia
en Helena als Demetrius en Lysander er zo

identiek mogelijk te laten uitzien, maakt de
persoonsverwisseling compleet.
De opvoering drijft op een wervelende opeenvolging van scènes en een
flitsende visuele stilering waar de acteerprestaties soms dreigen in weg te glijden.
Ook het keurslijf van de versvorm die Johan
Boonen behouden heeft in zijn vertaling,
lijkt bij momenten wat te knellen. Toch
blijft het een verdienstelijke vertoning die
op z'n best is in de scènes van de ambachtslui,
waar de komische momenten elkaar in
razendsnel tempo afwisselen. Luchtig,
lichtvoetig en spektakel voor een groot
publiek.
KV

Midzomernachtsdroom met o.a.
Eddy Vereycken, Mieke De Groote,
MathiasSercu, Elise Bundervoet, Tom
Van Landuyt en Hilde Heijnen speelt
nog tot 25 oktober om 20u in de KNS
te Gent.

'EN COLLECTION' i n d e
Witte Zaalx________

O fte w e l 'P a ris -B ru x e lle s /B ru s s e l-P a rijs ' a n n o 1 9 9 7
De tentoonstelling 'Paris-Bruxelles/Brussel-Parijs’, die loopt in het
Museum voor Schone Kunsten, zoomt in op het contact tussen de Franse
en de Belgische kunstenaarswereld in de tweede helft van de 19de eeuw.
Parallel met deze tentoonstelling wijst de Witte Zaal op de aanwezigheid
van Belgische werken in Franse publieke collecties op het eind van deze
eeuw. 'En Collection'benadrukt de Franse belangstelling voor het werk
van hedendaagse Waalse en Vlaamse kunstenaars.
De meeste werken in 'En Collection'
zijn gecreëerd in de jaren '80 en '90. "A la
pointe de l'art" uit 1983 van Jacques Charlier
is geïnspireerd op "Pornokratès" van
Félicien Rops en legt de directe link tussen
'Paris-Bruxelles/Brussel-Parijs' en 'En
Collection'. Enkele kunstenaars opteerden
ervoor om hun ouder gecollectioneerd werk
aan te vullen met nieuw nog niet gecollectioneerd werk. Zo vult Jacques Lizène

zijn "Fun Fichier"(1993) aan met "Action
Polaroïde"(1997). Lizène neemt polaroidfoto's van menselijke gezichten. Enkele
ogenblikken later knipt hij deze foto's in
twee stukken en slaat hij aan het combineren
met alle stukken tot hij opnieuw een reeks
gezichten gecreëerd heeft. De mogelijkheden zijn enorm en refereren naar de
haast eindeloze genetische combinatiemogelijkheden. Lizène, die bewust geen

kinderen wou en een vasectomie liet
uitvoeren in '65, beschouwt deze nieuwe
'mensen' als zijn kinderen.
Johan Grimonprez, één van de
weinige Belgische kunstenaars op Kassei,
stelt een twintig minuten durende video
voor met als titel "KOB ARWENG of Where
is your helicopter?" In deze video keert hij
terug naar het moment waarop de Westerlingen Nieuw G uinea ontdekken en
exploreren. Hij observeert vanuit het
standpunt van de inlandse bewoners,
waardoor het de Westerlingen zijn die
afwijkend gedrag vertonen.
Verder is er een ontwerp te bezichtigen van Panamarenko en werk van G.Bijl,
W. Delvoye, D.Braeckman, W.Cole, P. Van
Caeckenbergh en D.Vermeiren.
'EN COLLECTION' loopt tot 31
oktober in de Witte Zaal.
Karlien

Jules de Schorpioen

K ro n ie k van een aangekondigde m o o rd

Op 14 en 15 november speelt Koen Van Impe 'Jules de Schorpioen
en de Genade' in de Gentse Vooruit. 'Zijn nieuwe monoloog gaat over
een mes in iemands rug' staat te lezen in de programmabrochure.
Hoogst intrigerend en reden genoeg voor een gesprek met Van Impe over
de man met het mes, Jules de Schorpioen en de Genade.
Koen Van Impe: "De ik-persoon
van het verhaal draagt een ongelooflijke
woede in zich die hij slechts op één manier
kan uiten: moorddadig en gewetenloos.
Hij gaat op weg met het doel iemand om te
brengen. Onderweg ontmoet hij Jules de
Schorpioen die hem zijn kwaadheid leert
cultiveren en hem tot haast geniale woede
drijft."
Van Impe noemt Jules de Schorpioen de goeroe die het ik-personage carte
blanche geeft. O nder het motto 'de
kwaadheid moet eruit' tolereert Jules alle
vormen van kwaad. Maatschappelijke
normen bewaken de kwaadheid in de mens
en controleren de fascinatie voor dood en
verschrikking. De ik-figuur overschrijdt
deze grenzen van de maatschappij en
ontdekt de diepere werkelijkheid die achter
de alledaagsheid schuil gaat: zijn eigen
nietsontziende kwaadheid. Hij graaft
alsmaar dieper tot zelfs de grenzen van de

verschrikking vervagen. Door toedoen van
Jules de Schorpioen beklimt hij alle
hoogten van onmenselijke kwaadheid tot
hij op het toppunt van laagheid oog in oog
staat met de Genade. Hij ziet wat hij
aanricht en vraagt zich af of dit de enige
manier is om met die woede om te gaan.
Toch legt Van Impe de schuld van
de kwaadheid niet enkel bij de doorslechte
inborst van het personage. Ook de
samenleving creëert monsters, niet alleen
anno 1997 (voor alle duidelijkheid: Van
Impe schreef dit stuk voor de hele Dutrouxaffaire). Hij situeert het stuk in de
maatschappelijke context van de jaren '70.
De vader van de ik-figuur is een product
van zijn tijd en hij wil mee met de
economische groei. Zelf heeft hij zijn
gevoelens altijd compleet onderdrukt en
hij verwacht van zijn zoon hetzelfde. De
woede kan er alleen uit via waanzinnige
uitbarstingen.

Van Impe schreef dit stuk ook uit
een soort bekommernis voor de huidige
samenleving. "Waartegen moet de jonge
generatie haar woede richten? In de jaren
'70 kreeg de conservatieve regering steevast
het etiket 'bron van alle kwaad' opgeplakt
en de hele wereld betoogde tegen de oorlog
in Vietnam. Zw art-wit. Nu ligt een
zondebok veel minder voor het grijpen.
W aar vindt deze generatie nog een
maatschappelijk aanvaardbare uitlaatklep
voor haar woede. 'Jules de Schorpioen en
de Genade' suggereert wat kan gebeuren
wanneer een slechterik met zijn woede
geen blijf meer weet."
Het verhaal ontspint zich heel
film isch: Van Im pe b esch rijft zijn
monoloog als een kruisbestuiving tussen
een road-movie, een gangsterfilm en een
Griekse tragedie. Evenals bij film wordt
het geluid zeer suggestief aangewend. Van
Impe spreekt van een voorstelling die
ondersteund wordt door een landschap van
geluiden, verzorgd door de geluidskunstenaars Andy Goldberg en Pely, zeker
geen onbekenden in de soundindustrie.
Kortom, wie wil horen hoe een mes in
iemands rug klinkt , reppe zich naar de
Vooruit.
Karlien

Broken Glass
Het nieuwe ARCA-seizoen werd dit
jaar ingezet met B roken Glass van Arthur
Miller, pionier van het naoorlogse drama.
Het gezelschap maakte het zichzelf zeker
niet makkelijk met deze keuze. Een
psychologisch drama als dit, dat bovendien
ook nog vrij lang is, vraagt immers een
ijzersterke regie en vertolking om het
publiek in zijn greep te houden. De
uitvoering van ARCA onder de regie van
Christophe Ameye dreigt naar het einde toe
iets te verzwakken. Toch doet dit geen
afbreuk aan de vele sterk dramatische
momenten, die bij het publiek na afloop
zeker blijven nazinderen.

Het verhaal voert ons naar het joodse
milieu in Brooklyn, vlak voor het uitbreken
van WO II. SylviaGellburg, een lichamelijk
gezonde vrouw, lijdt aan een zogenaamde
hysterische verlamming. Dr. Hyman zoekt
hiervoor een verklaring en ontdekt dat de
oorzaak niet alleen ligt bij de verontrustende
anti-semitische berichten uit Duitsland,
maar ook te wijten is aan de leegte die ze
ervaart in de relatie met haar man, Philip
Gellburg. Deze laatste rol wordt gespeeld
door Rudy Morren en het is vooral hij die
door zijn innemende vertolking het stuk
draagt. Volledig in het zwart is hij een
prachtige weergave van een schlemiel die,

hoewel geïntegreerd in de Amerikaanse
samenleving, zijn joodse identiteit niet kan
en uiteindelijk ook niet wil verloochenen.
Om deze thema's van onzekerheid, angst en
leegte des te meer tot uiting te laten komen
koos de reg isseu r voor een sobere
omkadering, waardoor er inderdaad een
beklemmende sfeer wordt gecreëerd.
Lezers die van dit alles willen
proeven kunnen nog de hele maand oktober
elke dinsdag, donderdag vrijdag en zaterdag
in ARCA terecht, telkens om 20u. Schamper
geeft 10 gratis tickets weg. Meer info op de
laatste pagina.
SP

TIME is on my Zuid
(yes, i t is!)
De vierde editie van het Time-festival zal tussen 1 en 11 november
thuishaven Gent bezetten met enkele gegarandeerd non arty farty
voorstellingen, een 100% legitiem project rond de legendarische
Kuiperskaai en andere straffe sensaties.
Voor wie meestal een flinke boog
maakt om al wat ook maar enigszins naar
cultuur ruikt: In 1991 sloegen het Nieuwpoorttheater, de Vooruit, het Museum van
H edendaagse Kunst, V ictoria en de
Universiteit Gent de handen in elkaar om
een eigenzinnig tweejaarlijks festival met
internationale allure op poten te zetten. Met
haar vierde editie was het festival dit jaar
ook aan een koerswijziging toe. Onder
leiding van Johan Dehollander en Ame
Sierens wordt het Nieuwpoorttheater de
motor van Time 97. Men belooft ons een
straf festival in en voor de stad.

Petites Histoires &
Sensations Bizarres
“Het gaat niet o ver wat in de boekskes
staat, het gaat over wat niét in de boekskes
staat”. Met deze slogan sluit Time 97 zich
aan bij historici als Michel Voveile, die het
verleden niet willen ophangen aan louter
grote gebeurtenissen en figuren, maar die
het belang van het banale, van het alledaagse
onderkennen. Het festival toont dit jaar dan
ook kunstenaars die met hun petites histoires
resoluut fout parkeren op de terreinen van
de officiële geschiedenis.
Zo w orden we vergast op de
uitspattingen van de Engelse theatergroep
Forced E ntertainm ent, volgens The
G uardian “ B ritain ’s m ost b rillian t
experimental theatre company...”. Compromisloos, integer en recht voor de raap,
het zijn slechts enkele begrippen die de
1 V 2 /1 M

eigenzinnige aanpak van Forced Entertainment typeren. Gefascineerd door de
20ste eeuwse urban jungle tasten zij in hun
theaterproducties de grenzen van de
moderne tijd af. De voorstelling Pleasures
biedt een uitzinnige kijk op het nachtleven,
terwijl Showtime de toeschouwer meesleurt
in een spiraal van hilariteit, seks en geweld
in zijn meest ruwe vorm. Verder wordt in
het centrum van de Genste immobiliënwereld Immo Arto hun spectaculaire
installatie G roundplans for Paradise
gepresenteerd. Duizend verlichte balsahouten gebouwen met veelzeggende namen
als The White Trash Tower vormen samen
een ingebeelde metropool.

Kuiperskaai en Cinéma
Capitole
De meest in het oog spri ngende pij Ier
van Time 97 is ongetwijfeld het Openbaar
Onderzoek Kuiperskaai, een prachtinitiatief
van Ame Sierens. Hierbij wordt ie-de-reen
uitgenodigd om tijdens het festival in
Meetingpoint Cinema Capitole op het Zuid
te getuigen over die gouden tijden in
beruchte Kuiperskaai-etablissementen als
de Don Carlos, Dancing 55 en De Blauwe
Engel. Anekdotes, roddels, foto’s, alles is
welkom en wordt ter plekke op computer
verwerkt. Indien u de relevantie van dit
project niet snapt, raadpleeg dan uw ouders
of zelfs uw meetje. Deze personen kunnen
desnoods ook meegesleurd worden naarde
Capitole, alwaar zij eindelijk eens hun nut

kunnen bewijzen. Ooit zou deze hybride
schat aan gegevens in boekvorm of als cdrom op de markt moeten komen.
M eetingpoint Cinem a Capitole
offreert u verder brokjes alternatieve
stadsgeschiedenis onder de noemer De
Vooravonden met ondermeer Jan Pierre
Coopman en Jan Hoet, en trakteert u tijdens
De Uitsmijters op smaakvolle sets van
jonge Turken als Think of One en Dj
Grazzhoppa.

Hop ‘till you Drop
Tenslotte valt er voor de dansliefhebbers onder ons tijdens Time 97 op twee
manieren te genieten. Allereerst verwent
To Hop Hip! de kijker in ons met
voorstellingen van het Franse danses
urbaines gezelschap Blanc Blanc Beur.
Maar ook de halsbrekende B-boy acrobatiek
van de Belgen van Crazy Force en Namur
Break Sensation zijn meer dan de moeite
waard.
Voor diegenen die liever zélf een
danske placeren is de formule van Le Bal
Moderne gesneden koek. Verschillende
Genste wijken ontvangen in totaal drie Bals,
in ex-renbanen of geschikte parochiezalen.
Onder deskundige begeleiding kan u
helemaal uit bol gaan op o.a. de lambada en
de rumba, maar ook op drum’n’bass en de
blieps van Moby. Op de laatste avond van
het festival mondt één en ander uit in Le
SlotBal Moderne in, hoe kan het ook anders,
de Capitole. Dit eindfeest van Time 97
belooft de nodige verrassingen in petto te
hebben...
KV

info.: Timefestival 1997, Nieuwpoorttheater, Nieuwpoort31-35,9000
Gent, tel 09-223.00.00

187
Een film van Kevin Reynolds
met Samuel L Jackson.
De meeste mensen die bij de naam
Kevin Reynolds denken aan films zoals
Robin Hood en Waterworld, zullen wel
even verbaasd zijn bij het bekijken van 187.
De regisseur bewijst hier dat hij naast
sprookjes ook de keiharde realiteit kan
verfilmen. Dit was althans ook de bedoeling
van scriptschrijver Scott Yagerman die
vanuit eigen ervaringen het publiek een
beeld wou schetsen van de situaties waarmee
leraars dagelijks geconfronteerd worden in
het schoolmilieu van de Amerikaanse
grootstad.
Het verhaal begint in New York City
waarde idealistische leraar TrevorGarfield
zijn boeken volgeklad vindt met het getal
187. In New York is dat de code voor
moord. Diezelfde dag nog wordt hij door
één van zijn leerlingen met zesstien
messteken dodelijk verwond. Vijftien
maanden later duikt Trevor op in L. A. waar
hij als interim voor een klas komt waar
opnieuw messen te vinden zijn en waar
opnieuw gewonden en zelfs doden vallen.
Leraar Trevor stelt zich ditmaal niet op aan
de zwakste zijde.
Het verhaal zelf vertoont af en toe
nogal moeilijke en bruuske wendingen
waarbij dan even met de wenkbrauwen
gefronst kan worden. Dit is echter bijzaak.
Het prachtige camerawerk en de sterke
soundtrack creëren een sfeer die door merg
en been gaat. Ook op het acteerwerk van
Samuel L. Jackson is weinig aan te merken.
Op een voortreffelijke wijze speelt hij een
personage dat zijn eigen gecreëerde wereld
moet verlaten om terecht te komen in een
wereld van chaos, onrechtvaardigheid en
geweld, de wereld van zijn leerlingen.
Bij het verlaten van de zaal zal het
publiek zeker niet vrolijk het liedje van de
eindgeneriek lopen te zingen. 187 laat wel
even een schokkende indruk na over die
andere wereld die ook de realiteit is.
(Decascoop)
SP

H om bres
C om plicados
Belgische film van Dominique
Deruddere met Josse De Pauw,
D irk R oodthooft, H ilde Van
Mieghem en Lies Pauwels.

22

Eindelijk doet ie het weer! Met
Hombres Complicados levert onze eigenste
Dominique Deruddere opnieuw een sterke
prent af die past in het internationale rijtje
van de betere films. Deruddere verdiende
weliswaar reeds ruim zijn sporen met Wait

Until Spring, Bandini (1989) doch stelde
enigszins teleur met Suite 16 (1995). Zijn
nieuwste creatie maakt dit echter ruimschoots goed . Het scenario schreef ie zelf
in samenwerking met Mare Didden en de
muziek is van de hand van Arno Hintjens.
Het verhaal draait rond de relatie
tussen de twee broers Bruno en Roger, die
schitterend vertolkt worden door Josse De
Pauw en Dirk Roodthooft. De gebroeders
zijn eikaars tegenpolen op zowat alle
mogelijke vlakken, zwart en wit lijkt het.
De doodbrave introverte Bruno komt aan
de kost als douanier en droomt naïef van de
prom otie die hij nooit zal krijgen.
Eerlijkheid en hondse trouw aan zijn vrouw
zijn de ankers van zijn oersaaie burgerleventje. De flamboyante playboy Roger
daarentegen leeft met grote sier, bedriegt
zijn vrouw aan de lopende band en laat zich
in met allerlei duistere zaakjes waardoor ie
steeds in de problemen geraakt. Wederzijds
misprijzen leidde ertoe dat ze alle contact
met elkaar verloren. Doch moeder komt te
overlijden en Roger, die weer eens in acute
geldnood zit en moet vrezen voor zijn leven,
grijpt dit listig aan om de nietsvermoedende
Bruno in een vuil zaakje te betrekken. Om
hun "make" te eren zullen ze samen op
vakantie gaan naar de Ardennen. Het begin
van de onmogelijkste verwikkelingen die
uiteindelijk de relatie tussen de beide broers
en hun vrouwen ingrijpend zal veranderen.
Zwart en wit worden grijs : hombres
complicados.
Het verhaal dendert voort als een
trein, ritmisch gedragen door passende
muzikale scheuten Arno. Heel knap gefilmd
en gespeeld is een zwart-wit flash-back die
zich langzaam ontvouwt door de film heen.
Belgisch en low-budget but high-quality
!(Sphinx)
BRI&AN.

A rte m is ia

Film van Agnés Merlet, met
M ichel Serrault (de vader),
Valentina Servi (Artemisia), Miki
Manojlovic (Tassi).
Artemisia, dochter van de schilder
Gentileschi, is een meisje in het Rome van
1600, waar schilderkunst bijna steeds tot
meerdere eer en glorie van de Paus, de Kerk
en al haar heiligen dient te zijn. Gedreven
door haar artistieke talent, tekent Artemisia
zich als het ware uit de nonnenschool om
leerling van haar vader te worden. Deze is
weliswaar trots op haar talent, maar houdt
het liever voor zich dat het zijn dochter, een
meisje, is die mee zijn fresco’s schildert. Er
geldt immers een heilige wet die het
vrouwen verbiedt om aan kunst te doen,
waardoor A rtem isia ook niet aan de
academie wordt toegelaten - ook al schildert
ze ‘met het talent van een man’. Instinctief
en uit leergierigheid verzet zij zich hiertegen.
Ze tekent zichzelf door middel van een
spiegel én stiekem het mannelijke lichaam

dankzij een vriend die wil poseren. Haar
talent is onmiskenbaar en haar honger om
steeds maar te groeien en te evolueren, leidt
haar naar Agostino Tassi, die in opdracht
van de Paus samen met Gentileschi een
aantal fresco’s schildert. TussenTassi, die
tevens een bordeelhouder is in Firenze, en
Artemisia ontstaat een speciale band, die
uiteindelijk beiden ten goede komt, maar
onmogelijk door de buitenwereld zou
kunnen aanvaard w orden. W anneer
Artemisia’s vader er dan achter komt, volgt
een proces waarin Tassi er van wordt
b eschuldigd A rtem isia’s te hebben
verkracht. Eigenlijk wordt haar talent in het
proces ontdekt, maar onmiddellijk weer
verworpen, omdat zij een vrouw is en de
katholieke gemeenschap niet weet hoe om
te gaan met de kracht en sensualiteit die uit
haar werken spreekt.
Artemisia is een boeiende prent van
een feministe avant la lettre die als de eerste
vrouwelijke schilder wordt beschouwd. Het
kunstzinnige van de film, dat nog versterkt
w ordt door klassiek e m uziek - die
wonderbaarlijk aansluit bij de beelden -,
kan evengoed gesmaakt worden door
mensen die het niet zo zeer op Kunst in het
algemeen begrepen hebben: het is gewoon
een mooie film ! (Sphinx)
S.

Bean
Britse film van Mei Smith met
RowanAtkinson, Peter MacNicol,
Pamela Reed e.a. lengte: 98 min.
Mr. Bean waagt zijn eerste pasjes op
het grote scherm en het is, om met de deur
in huis te vallen, niet direct een geslaagde
overstap geworden. Het volwassen kind
met nietsontziende vernietigende neigingen
is een schitterend typetje om hilarische TVafleveringen mee te maken maar volstaat
niet om een film van meer dan anderhalf
uur mee te vullen. De kracht van Mr. Bean
zijn z'n ongelooflijk smoelwerk, het razend
ritme waarmee de gags elkaar opvolgen,
het totaal onverantwoord gedrag van Bean
en de m ogelijkheid om slechts één
personage te moeten uitwerken. Stuk voor
stuk elementen die het niet doen in de film.
De film heeft de plot van een slechte
sentimentele Amerikaanse weekendfilm
inclusief de bordkartonnen personages en
het noodzakelijke happy end. Bovendien
werken de toegevingen die moesten gedaan
worden voor het Amerikaanse publiek echt
storend voor wie de typisch Britse humor
van Mr. Bean gewoon is. De sterkste
momenten uit de film hebben we al eens
eerder gezien in zijn TV-werk en worden
slechts met een paar vondsten aangevuld.
Misschien kan iemand die Mr. Bean niet
kent nog genieten van deze film maar voor
liefhebbers is er niet echt veel te rapen. Hen
zou ik aanraden Mr. Bean nog maar eens in
de video te rammen. (Studio Skoop)
DDT

Werkgroepenkonvent
30-10

Verk G e p a rk

'Tentoonstelling'D egeschiedenis v a n hom o-lesb. & bijongeren',
G e n t zuid, to t 22-11

Fakulteitenkonvent
21-10
21-10
22-10
23-10
27-10
29-10
30-10
05-11

L&W
Blandijn
VGK
KHK
GUSB
VGK
VLAM
VLK
GUSB
GFK
VGK
C h e m ic a
VLK
VGesK

OpeningsfuifL&W , Vooruit
B landinia-fuif
Cantus
Tentoonstelling 'K leurbekennen'
M inivoetbal, GUSB, 22u
P eter- en m e te ra v o n d
P eter- en m e te ra v o n d
Bloedophaling, to t 29-10
Interfakultair Sporttoernooi
Openingsfuif, Vooruit, 22u
Dissectiefuif, Fuidkot
Shiwawafuif, Sjakosj
Bloedserieusfuif
N ig h to fth e Proms

Aktiviteitenkonvent
20-10
21-10

W iNa
1/V N

22-10
27-10

W iNa

S pel & Show avo n d : D e Cantus 20u
Lezing 'M agneto-Elektronica: e e n n ieu w g e zic h t van e e n o u d e
bekende'
12-uren lo o p (o. v.)
P annenkoekenavond: D e Cantus 20u

Politiek & Filosofisch Konvent
21-10
23-10
28-10
29-10

WV

AK
ALS
JSoc.
AK
ALS
ALS

Lezing 'AnarchistBlack Cross', D e Brug, 19u30
K D e b b a u t 'Welke toekom st voorjongeren?', D e Brug, 19u30
D e b a t o v e r2 d e generatie-poiitici, A u d III, L ed
Film 'Living on the fastian e', D e Brug, 19u30
R ode Kantus, Salam ander, 22u
M e e tin g o v e r repressie te g e n arbeiders e n akt/'visten, A u d B
Bia n d ijn, 19u30

Tentoonstellingen- Toneel- Festivcii
* M useum voor Schone Kunsten, Paris-Bruxelles, n o g to t 14 d e c e m b e r
*NTG !M idzom ernachtsdroom ', William Shakespeare, n o g to t 2 5 o kto b er
*
W itte Z a a i Zw artezusterstraat 34, 'En collection', to t 31 o kto b er
*A rca 'Broken Glasses', 20u, n o g to t 31 okto b er
*Tinnenpot'P ioenk!', 20u, to t 3 0 okto b er
*Museum Sierkunst 'Aspecten van d e art-nouveauverzam eling', n o g to t2 3 n o v em b er
*G ele Z a a l 'Kunstperm anentie. Els Dietvorst & Veronica Pot', n o g to t 9ja n u a ri
*Sint-Pietersabdij 'G andaB landinium ', n o g to t4 ja n u a ri
*TIMEfestival van 1 n o v e m b e r to t 9 novem ber, zie p a g in a 21
*Minard, Jan F ab re 'De Keizer en h e t Verlies', 2 2 -2 5 oktober, 20u

maandag 20 oktober
Trefpunt

Guido Lauwaert 'Reis naar het einde van nachf

Bijloke
Rode Pomp
Magazijn

Concert 'Arif Sag & Musa Eroglu', 17u
T. Nachaeva, cello en S. Bulavin, piano
Aka Moon (Jazz Kroegentocht), 23u

woensdag 22 oktober

maandag 27 oktober

Damberd
Vooruit

Trefpunt

Santo Y Fiesta gratis!
Folkfuif met traditionele dans, 20u30

donderdag 23 oktober
Logos
Ned MacGOWAN, 20u
Trefpunt
Pay day in march (Jazz Kroegentocht), 21u
Kopergietery Littekens en Bergman, lOu en 14u
Gele Zaal
Ekaterina Kitchigina & Vatcheslav Poprugin, 20.30u
Vooruit
Wereldse stemmen: Farida Mohammad Ali

vrijdag 24 oktober
Trefpunt
Elf Twelf Trio (Jazz Kroegentocht), 21u30
Kopergietery Littekens en Bergman, 10u en 14u
Rode Pomp Super-Belgische avond: Ensorkwartet
Bijloke
Telemann en zijn ouvertures

zaterdag 25 oktober
Rode Pomp
Democrazy
Magazijn

Mengelconcert: B. Boelens, fluit en L Devos, piano
No fun at all + Puffball + Unsure, 20u30
Deep in the Deep (Jazz Kroegentocht), 23u

zondag 26 oktober
Damberd
Nieuwpoort

the FONDA/STEVENS group, gratis!
'Collage' met H. Matthysen, L De Vos, F. Vander
linden

P. Beysens-P. Michel Ensemble, 21u, gratis!

dinsdag 28 oktober
Logos

M3 + Klarinetkwartet, 20u

donderdag 30 oktober
Tinnenpot

Weg met de stad, 20u

vrijdag 31 oktober
Rode Pomp
Gele Zaal
Democrazy

Wim Lauwaert, viool en Bart Meynckens, piano
Taximia, Amarv & Smyma-liederen, 20.30u
Pride Bowl & Turflehead

zaterdag 1 november
Magazijn
Vooruit

Kloot Per W
The Ballroom Sessions

zondag 2 november
Nieuwpoort

Theater 'Showtime', 20u30

woensdag 5 november
Gele Zaal

Audi Jazzfestival: Carlos Ward Quartet

IS ! GRATIS l GRATIS ! GRATIS ! GR
/ V

f *10 duovrljkaarten : Broken Glass In ARCA op dinsdag

* 5 kaarten voor elke voorstelling in Logos, zie agenda

'A'-'j-k: •: * 5 kaarten voor Midzomernachtsdroom in NTG
; * 5 kaarten voor de Folkfuif op 221% 0 In de Vooruit

! er hoeft ienfcel .een Kaartje te sturen naar Schamper. .Voor de folkfuif dient u ook; nog te antwoorden op de volgende vraag:
“Welke folkzanger werd onlangs geciteerd door de Paus?1'.

IS ! GRATIS ! GRATIS'!- GRATIS ! GR

