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Wij zijn de beste!
Ga s tu d e re n  in  h e t b u ite n la n d

U had het misschien al gemerkt, de ruimte in de auditoria is dit jaar 
weer een beetje krapper geworden. Voor de tiende maal op rij is het 
aantal eerstejaarsstudenten aan onze universiteit toegenomen. Deze 
groei gaat vooral ten koste van de KUL en het Antwerpse Ufsia. Een op 
drie would be-universitairen kiest nu voor Gent tegenover een op vier 
tien jaar geleden. Hip hip hoy, wat zijn we heden blij en we drinken er 
eentje op: eigen universileit eerst!

Hoe is het met de Nederlanders aan 
deze unief gesteld? Blijkbaar voelen Joop 
en Japie zich minder goed in de RUG- 
biotoop want hun aantal daalde van 114 
nieuw ingeschrevenen in 1996 tot 88 dit 
jaar. Nou, die artsentoelatingsproef van de 
Belgen hehe! De voorkeur van onze 
noorderbuurtjes gaat dit jaar voornamelijk 
uit naar diergeneeskunde (61 Nederlandse 
exemplaren). £££ Natuurliefhebbers, in 
deze barre tijden van vallende blaadjes, 
rondzwervende griepbacteriën en overal te 
rapen beukenootjes, kunnen we ook de rest 
van het gevarieerde Belgische natuur-
landschap niet links laten liggen. Niet alleen 
wij van Schamper maar zeker ook de 
natuurwetenschappers onder ons zijn zich 
daar des te meer van bewust. Zij hebben 
dan ook besloten tot het houden van de 
volgende voordracht: Lange-termijn  
Onderzoek van Loopkevers in onze 
Kustduinen (dinsdag 18-11). Wie aanwezig 
was werd in de pauze getracteerd op 
geroosterde loopkever, smakelij k ! £££ Wie 
na het eten van deze Belgische specialiteit 
rode vlekken, uitpuilende ogen of vergeeld 
tandglazuur bij zichzelf vaststelde en daar 
zo van geshockeerd was dat hij in een 
toestand van acute astm a-aanvallen 
verkeerde, kon zich best naar de info-avond 
Zuurstoftherapie begeven. Deze ging door 
in het UZ Gent (donderdag 27-11) £££ En 
om nog even in dezelfde sfeer te blijven. 
Mocht u voor dit alles niet in aanmerking 
gekomen zijn, dan bent u vast wel een van 
de bloedarmoedigen onder ons. Als u deze 
ziekte dan nog op een actieve manier 
ondergaat (bijv. door uw vrije tijd te 
besteden aan de moeilijke doch broodnodige 
zoektocht naar bloed), dan was u de 
aangewezen persoon voor het bij wonen 
van het colloquium voor de practicus 
Anemie (woensdag 26-11) £££ Goed nieuws 
voor de liefhebbers van krabsla en 
boerenhesp, slecht nieuws daarentegen voor 
liefhebbers van varkensgebraad en kaas. 
Blijkbaar zijn de krabben wat groter- en de 
varkensbillen iets dikker uitgevallen dit 
jaar. Het is u misschien al opgevallen, maar 
wanneer u beslist een broodje te verorberen 
indeuniversitaireresto’s, dan hoeftu minder 
te betalen voor de eerstgenoemde broodjes.

De Kaasboeren daarentegen hebben dan 
weer voor prijsstijgingen gezorgd. Mis-
schien moeten we maar eens overschakelen 
op iets anders? Wat dacht u van het 
herinvoeren van de ‘koantjespap’ ? £££ Met 
het oog op het overschakelen naar een 
degelijke voeding zoals deze darm- 
overlastende ‘koantjespap’, willen we u 
ook wijzen op de positieve lange-termijn 
gevolgen ervan. Eet drie maanden lang een 
portie van deze pap en u zult verstelt staan 
van het resultaat: de schilfertjes op uw huid 
smelten als sneeuw voor de zon, uw pupillen 
verwijden zich in een hels tempo en ook uw 
eeltproblemen raken in verwarring. Mocht 
u twijfelen aan deze helende resultaten, laat 
u dan overtuigen op de Oog en Huid-avond, 
ingericht door het postgraduaat der-
matologie (donderdag 08-01) £££

Aan alle (wijlen) Annekes, Eefkes, 
Juliekes en Melissakes. Het moet nu maar 
eens gedaan zijn met jullie steeds te laten 
meedrijven door vreemde mannen. Jullie 
ouders hadden het nog zo gezegd. Nu ja, 
wie niet luisteren wil moet voelen, en dat 
geldt voor iedereen. Deze inleidende 
passage is bedoeld om alle nog niet 
achttienjarigen aan onze universiteit te 
wijzen op het feit dat ook zij rechten hebben 
(behalve dan als deze onschuldige niet 
achttienjarigen zich zouden blootstellen aan 
vormen van vrijwillige sexuele activiteiten 
en daar vervolgens zelf het slachtoffer van 
worden). Dat beweer ik niet alleen, ook de 
postacademische vorming 'rechten van het 
kind' deelt deze mening. Op 12/12 houden 
zij hieromtrent hun eerste lezing onder de 
welluidende titel:

De Rechtspositie van Kinderen in 
België. Laten we de doelgroepen wel niet 
vergeten, alleen de minderjarige- en 
ongewenst zwangere studenten zijn welkom 
£££ Dit kan een razend interessant bericht 
zijn voor onze eigenste Schamper-leden 
die zoals u weet, of nog niet weet, sinds jaar 
en dag op zoek zijn naar schrijvers, 
redactieleden of gewoon eenvoudige 
studenten zoals u en ik (de één al wat 
eenvoudiger dan de ander, dat geef ik grif 
toe), die zo goed zouden willen zijn om een 
wetenschappelijke uitleg te geven aan 
alledaagse en op het eerste gezicht evidente

verschijnselen. Om een paar voorbeelden 
te geven: Hoe komt het dat ik rood word 
van teveel drank ? (terwijl ik helemaal niet 
zo verlegen ben). Wat is de bliksem 
eigenlijk? Wedden dat velen onder ons zich 
dat al jaren afvragen, maar angstvallig de 
schijn ophouden door dit tot hun parate 
kennis te laten behoren? Kortom, bij deze 
zijn jullie, wetenschappelijke lezers en ook 
de vragende Schamper-redactie, uit-
genodigd op de Wetenschapsjournalistiek- 
avond. Deze wordt georganiseerd door 
Dodonaea (het Koninklijk Natuur-
wetenschappelijk Genootschap) op 16- 
12 £££ Aan al diegene onder ons met een 
universitair diploma op zak, denk twee keer 
na vooraleer u dozen gaat stapelen in de 
Delhaize, aan de kassa van de Aldi gaat 
staan of u zit op te vreten als er weer eens 
geen post is van al uw potentiële werkgevers. 
Laat geen kans onbenut, ga een lening aan 
bij uw bankieren vertrek met de noorderzon. 
Voorwaarde is wel dat u het studeren nog 
niet moe bent. Maar als u de keuze hebt 
tussen de eerstgenoemde mogelijkheden 
en op uw luie kont gaan zitten onder het 
mom van studeren, dan kunnen die paar 
honderden bladzijden meer er nog wel bij. 
Veel meer hierover kan ik niet kwijt, maar 
leg uw oor te luister bij het adviescentrum. 
Zij houdt enkele infonamiddagen over 
V o ortgezette Opleidingen in het Buitenland. 
U hebt er al enkele gemist, niet getreurd, op 
woensdagen 03-12 en 17-12 hebt u nog een 
kans. Inpakken en wegwezen! £££ Komt u 
niet in aanmerking voor vorig bericht, om 
de eenvoudige reden dat u nog niet in het 
bezit bent van een universitair diploma 
(wat het rekken vullen en het aan de kassa 
zitten nog wat uitstelt), dan hoeft u daarom 
nog niet in Gent te blijven (en ook niet in 
Steenokkerzeel of in Pajottenland). Neen, 
de wereld is groter dan dat, laat u niets op de 
mouw spelden en informeer u op de 
Socrates/Erasmus-avond. Daar kunt u alles 
te weten komen over studies in het 
buitenland. De avond gaat door op 
woensdag 10-12 in de Aula (Volderstraat) 
£££ Mocht u zich afvragen waarom u uw 
kotbuur nooit ziet, vraag u dan eerst eens af 
of u die wel hebt. De kans is groot van niet, 
dat is nu bewezen. Er zijn in Gent om en bij 
de 600 kamers die leegstaan. Als u een van 
die verwende nesten bent die over een auto 
beschikt en daarom geen nood heeft aan 
een kot, zou u zich dan niet eens beginnen 
bekommeren om het lot van uw potentiële 
kotbaas. Hoe moet deze arme man, of vrouw, 
in hemelsnaam brood op de plank krijgen? 
Armoede troef, zou ik zo zeggen. Laat uw 
hart spreken en huur eens een kot!

Els/Bri&An
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Gesprek met oudste student
Jan Débergh, een 'eeuwig 7

Schamper ging voor u op zoek naar extremen, de oudste en dejongste 
student van onze universiteit. Jan Debergh is onze nestor inter pares, 
bijna 70 jaren jong, en doet momenteel een thesisjaar Oosteuropese 
Talen en Culturen. Kevin Hampton is 'onzejongste', 16jaar oud, en is 
gestart in de eerste kandidatuur Burgerlijk Ingenieur. Aanvankelijk 
was ons opzet een dubbelinterview met beiden. Maar die jeugd van 
tegenwoordig toch: Kevin zond zijn kater naar de afspraak. Geen nood, 
Jan babbelde maar wat graag voor twee.

Scham per: Is d it uw eerste  
universitaire studie?

Jan Debergh: “Neen, ik studeerde 
reeds rechten aan deze universiteit in de 
periode ’46-’51. Niet uit enthousiasme, want 
ik wou toen al filologie doen. Men maakte 
me echter duidelijk dat ik dan enkel les zou 
kunnen gaan geven en dat zag ik niet zitten. 
Ik heb me die rechtenstudie niet beklaagd. 
Ik ben enkele jaren advocaat geweest maar 
ik had het zeer moeilijk omdat ik, gezien 
mijn proletarische afkomst, niet over de 
nodige relaties beschikte. Ik heb dan een 
staatsexamen diplomatie gedaan en ben 
diplomaat geworden. Heel boeiend want 
elke drie a vier jaar verander je van post. Ik 
heb de ganse wereld gezien, met uit-
zondering van Zwart-Afrika. Als diplomaat 
heb ik een veel interessanter leven gehad, 
dan ik ooit als leraar of advocaat zou hebben 
gehad.”

Schamper: Waarom bent u op uw 
vijfenzestigste opnieuw beginnen  
studeren?

Debergh: “Wel, op 65 jaar werd ik 
gepensioneerd en dat was voor mij een 
drama. Ik voelde meniet versleten! Ik vind 
het vreselijk dat men mensen op hun 
vijfenzestigste zomaar laat vallen als een 
baksteen. Ik had als zoveel van mijn bejaarde 
vrienden kunnen gaan bridgen maar ik 
voelde me nog steeds levenskrachtig en 
wou een actiever leven leiden dan de 
doorsnee bejaarde. Ik wilde vooral een 
gedisciplineerd leven, een leven dat gericht 
is op een bepaald doel en dat me voltijds 
bezighield. Daarom wilde ik terug naar de 
universiteit als een gewoon student. Ik koos 
voor Slavische en verwezenlijkte zo mijn 
oude droom om filologie te gaan doen. 
Maar ik ben eigenlijk een eeuwig student. 
Ik heb mijn hele leven wel altijd een of 
andere cursus gevolgd.”

Schamper: Hoe waren o f zijn de 
reacties van uw medestudenten?

Debergh: “Eerst waren er soms 
eigenaardige reacties. Men beschouwde mij 
als een mijnheer. Ik zei dan steeds : “Ik ben 
geen mijnheer, ik ben een gewone student

zoals jullie, ik ben Jan.” Na een tijdje werd 
ik volledig geaccepteerd. Ik heb mijn jonge 
collega’s bovendien zeer dikwijls kunnen 
helpen op grond van mijn ervaring. Zo 
sprak ik bijvoorbeeld reeds vloeiend 
Russisch. En door mijn leeftijd kan ik ook 
makkelijker dan de jonge studenten omgaan 
met de professoren. Een heel aantal 
professoren kende ik trouwens van vroeger, 
toen ik diplomaat was. Ik ben dan ook al 
heel dikwijls de spreekbuis geweest voor 
andere studenten bij die professoren. Op 
basis van mijn ervaring ging ik vaak 
discussies aan met professoren. Sensatie 
gewaarborgd wanneer ik openlijk tegen 
een prof zei: “U vertelt nonsens!”

Schamper: Ga je  soms eens een 
pint pakken met medestudenten?

Debergh: “Dat gebeurt wel eens. Ik 
heb me nooit afzijdig gehouden van het 
studentenleven. Ik ben naar fuiven geweest, 
ik heb vergaderingen belegd, meegewerkt 
aan allerlei toneelavonden, enzovoort.”

Schamper: Wat is het grootste 
verschil tussen u en uw jongere  
medestudenten?

Debergh: “Op mijn leeftijd ben je 
veel gematigder, je wordt conservatief. Dat

belet niet dat ik nog een aantal linkse ideeën 
heb. Ik probeer mijn medestudenten te 
matigen maar ik wil hen niet mijn wil 
opleggen. Ik wil hen raad geven. Ze hebben 
mij op een gegeven moment gevraagd of ik 
in het bestuur van de faculteitskring wou 
komen, maar dat heb ik geweigerd. Dat is 
een verantwoordelijkheid voor jonge 
mensen. Ik wil niet dat de studenten gaan 
denken dat ik gelijk heb omwille van mijn 
leeftijd.

Een ander groot verschilpunt is 
muziek. Ik ben blijven steken bij The 
Beatles. Ik verteer de muziek van de 
jongeren van vandaag niet. Al wat 
tegenwoordig wordt gemaakt zijn eendags-
vliegen! Het is zo commercieel. Ik luister 
vooral naar klassieke muziek.”

Schamper: U heeft een thesisjaar 
aan uw been. Hoe komt dat ?

Debergh: “Goh, ik ben niet gehaast. 
Bovendien heb ik een zeer uitgebreid thema 
genomen, namelijk: concepten van het 
volkenrecht in de Sovjetunie over een 
tijdspanne van 80 jaar. Ik heb wel het 
privilege dat ik enorm veel materiaal 
hierover verzameld heb doorheen mijn 
diplomatieke carrière. Dat moet ik nu 
allemaal verwerken.”

0Schamper: zucht, kon ik nu thuis 
maar eens met een dergelijk excuus 
afkomen!)

Studeren vlak na WOU

Schamper: Was het evident dat je  
toen aan de unief ging studeren?

Debergh: “Mijn vader, die een 
proletariër was, wou heel graag dat ik verder 
studeerde. Ik was ook de oudste. Omwille 
van financiële overwegingen ging ik naar 
Gent. Ik beklaag het me niet. Ik leerde aan

J a n  D e b e rg h , m e t  z i jn  7 0  j a a r  d e  o u d s te
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de unief heel andere levensbeschouwingen 
kennen. Bovendien geraakten mijn zussen 
door het feit dat ik aan de universiteit zat 
van straat met jongens die ook studeerden. 
Ik nam ze soms mee naar bals.”

Scham per: Welke waren de
belangrijke verenigingen toen ?

Debergh: “Natuurlijk was het 
KVHV dè studentenvereniging in die tijd, 
zij domineerde het studentenleven. Ik was 
wel lid maar zat zo’n beetje in de oppositie 
tegen dat extreme Vlaams-nationalisme. Ik 
heb uiteindelijk mijn actieterrein verlegd 
haar de Algemene Studentenvereniging die 
neutraal was. Ik ben daarvan zelfs praeses 
geweest. Dit was een overkoepelende 
vereniging waarvan het wetgevend orgaan 
het Fakulteitenkonvent was. Dan was er 
nog de organisatie van de vrijzinnigen, Het 
Zal Wel Gaan, en een zeer kleine socia-
listische studentenvereniging.”

Schamper: Was er sprake van enig 
kot leven?

Debergh: “Ja maar veel beperkter 
dan vandaag. Wij {nvdr Algemene Studen-
tenvereniging) hadden zelfs een koten-
dienst. De kamers die aangeboden wer-
den,keurden wij en werden al dan niet 
opgenomen in een officiële lijst. Ikzelf ben 
de eerste jaren geen kotstudent geweest 
want ik woonde in Gent. Maar ik had 
voortdurend moeilijkheden met mijn vader 
zodat ik zelf een kot heb gehuurd. Ik ging 
dan werken bij Radio Gent.”

Scham per: A ls u uw eerste  
studententijd vergelijkt met deze van 
nu, zijn er markante verschillen?

Debergh: “Tuurlijk. De unief van 
na de oorlog was er een met amper 3000 
studenten. Er was veel meer contact tussen 
studenten van de verschillende faculteiten. 
De dag van vandaag triom feert het 
individualisme. Ook waren de studenten 
uit mijn tijd meer politiek geëngageerd. Het 
was de tijd van de Koningskwestie, er was 
de nasleep van de collaboratie en dergelijke 
meer.

Een ander belangrijk verschilpunt is 
het aantal meisjes. In mijn tijd waren meisjes 
die studeerden grote uitzonderingen. De 
regel was toen dat studentes op de eerste 
bank vooraan gingen zitten. Zij werden 
door de mannelijke studenten op de handen 
gedragen. De relaties tussen jongens en 
meisjes waren in die tijd heel anders. Nu 
heeft men de pil zodat niets nog contacten 
in de weg staat. In onze tijd werd wel 
‘gevrijd’ maar dat was niet veel meer dan 
het handje vasthouden. Er was tussen de 
mannelijk en vrouwelijke studenten een 
grote afstand. Tijdens mijn vijfjarige studie 
heb ik met bepaalde meisjes van mijn jaar 
nooit een woord gewisseld. Er was ook nog 
een andere barrière, de meeste van die 
vrouwelijke studenten waren van de haute 
bourgeoisie francophone.

De afstand tussen studenten en 
professoren was vroeger ook veel groter.

Ö 1/12/1W

Een prof was iemand die nagenoeg 
onbereikbaar was. Tegenwoordig is die 
afstand heel wat kleiner, alhoewel ik merk 
dat er bij jonge studenten toch nog een 
zekere drempelvrees bestaat.

Ook qua examens ging het er anders 
aan toe. Ik heb meegemaakt dat ik al mijn 
examens op één dag moest afleggen. Nu is 
men in het andere uiterste vervallen. Vorig 
jaar had ik examens gespreid over 5 weken.

Schamper: Een gouden raad van 
nonkel Jan als afsluiter?

Debergh: “Neem het leven niet te 
zwaar op en neem niet te veel hooi op je 
vork. Ik heb mijn hele leven hard gewerkt 
en op bepaalde momenten te veel willen 
doen. Ik ben er toen ziek van geworden. 
Geniet van het leven!”

Schamper: Bedankt.
dvdl/Els
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De leerstof was toen wel een stuk minder 
dan nu, maar toch.”

De toekomst

Schamper: Dit jaar studeert u af.
Wat zijn uw toekomstplannen?

Debergh: “Ik heb altijd al een grote 
belangstelling gehad voor talen. Ik denk 
erover om volgend jaar mijn Turks op te 
frissen. Ik ben ambassadeur in Turkije 
geweest en sprak ooit vloeiend Turks, maar 
daar zit ondertussen wel enige sleet op. Dit 
zal natuurlijk afhangen van mijn 
gezondheid.”
(  ; - \  

Schachtus Enamoratus

Hij werd verliefd op het eerste gezicht 
Er hielpen noch raad noch zedenpreken 

Met zijn myopie had hij best wellicht 
Die versleten por eerst twee keer bekeken

15/02/1950

Jan Debergh hield zich tijdens zijn 
studententijd onledig met het schrijven van 
verzen. Onlangs bundelde hij deze in het 
boekje 'Drakentemmersverzen'. Het zijn 
niet allemaal poëtisch hoogstandjes maar 
zij geven op een amusante manier een 
sfeerbeeld van het reilen en zeilen van een 
student en zijn entourage weer in het Gent 
van de periode '46-'52. Schamper 
selecteerde er één
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5 Van Vertegenwoordigen Spreken

De Vereniging van Vlaamse Studenten
De Vereniging van Vlaamse Studenten (VVS) heeft tot doel de 

160.000 studenten hoger onderwijs van Vlaanderen te ver-
tegenwoordigen. Door een gecentraliseerde know-how willen zij de 
krachten van de studenten bundelen en zo een sterke studentenbeweging 
vormen die de belangen van de studenten kan verdedigen. Tot voor kort 
waren de studenten van de RUG niet aangesloten bij deze vereniging, die 
door de overheid toch als enige studentenspreekbuis wordt gezien. De 
studentenraad besliste zeer onlangs om na een afwezigheid van vierjaar 
weer in de VVS te stappen. Maar wat doet de W S  eigenlijk voor ons, en 
doet ze dat wel goed?

Wij worden namelijk met z’n allen 
lid en betalen elk twee frank aan het VVS, 
opdat zij onze stem zouden zijn bij de 
almachtige instanties. Het geld hiervoor 
komt uit de kas van de studenten-
vertegenwoordigers. In ruil hiervoor krijgen 
we vier (één per 5.000 studenten) vertegen-
woordigers bij de VVS. De VVS vertegen-
woordigt op dit moment 125.000 studenten, 
of 90% van de universiteitsstudenten en 
70% van de hogeschoolstudenten. Met de 
twee frank die al die studenten betalen kan 
de VVS maar weinig doen. Gelukkig wordt 
ze voor 85 % gesusidieerd door het 
contingent Jeugdwerk en het Ministerie 
van Onderwijs. Er komt geld binnen, maar 
hoe gaat het er weer uit?

Valvas Verdwenen Soms?

Voor de dagdagelijkse werking 
zorgen twee voltijdse pedagogische 
krachten. Zij zorgen onder meer voor de 
algemene administratie, de politieke 
contacten en de opvolging van de wet-
geving. Daarbuiten zijn zij ook verant-
woordelijk voorde redactie van Ad Valvas. 
Dit krantje dat alle studenten aanbelangt, is 
in Gent niet al te bekend. Dat is ongetwijfeld 
te wijten aan de geringe oplage van 2.000 
exemplaren voor 125.000 studenten, ca. 1 
op 60 (vergelijk: Schamper heeft een oplage 
van ca. 1 op 4). De oplage van Ad Valvas 
mag gerust wat hoger, vinden wij.

Het VVS-secretariaat beschikt over 
een uitgebreide infotheek en een pers-
knipselarchief over onderwijs. Ook 
wetteksten, decreten en onderwijsteksten 
allerhande staan ter beschikking van alle in 
de onderwijsproblematiek geïnteresseerde 
jongeren, die er alles kunnen vragen over 
onderwijs en het studentenleven. In 1996 
waren er 148 raadplegingen van de 
infotheek, telefonische en schriftelijke 
vragen. Verder zijn er geregeld vormings- 
initiatieven over actuele onderw ijs-
problemen.

Vertegenwoordigen Vergt 
Spieren

Om haar woorden met daden kracht 
bij te zetten, organiseert de V VS betogingen

en prikacties. Vorig jaar werd in Antwerpen 
een grote betoging gehouden tegen de 
besparingen in het Kunstonderwijs. Ook de 
bezetting van het rectoraat van Prof. 
Oosterlinck, naar aanleiding van de 
algemene toelatingsproef werd door de VVS 
georchestreerd.

Politieke contacten, ook daar houdt 
de V VS zich mee bezig. Ze probeert politici 
uit de onderwijscommissie te strikken en 
voor haar standpunt te winnen. Via deze 
mensen kan de VVS dan parlementaire 
vragen stellen. De neerslag van dit alles is te 
vinden in Ad Valvas, de publicatie waarvan 
wij het bestaan slechts kunnen vermoeden.

De belangrijkste taak van de VVS is 
uiteraard de studenten vertegenwoordigen 
bij de instanties. Aan de orde van de dag zijn 
op dit moment het HOBU-decreet, de 
opvolging van het Plan Dillemans en de 
studiefinanciering, waaronder ook de 
studiebeurzenproblem atiek valt. Het 
secretariaat van de VVS verzekerde ons dat 
er in al deze zaken vooruitgang wordt

geboekt. Wij kunnen er alleen maar zeer 
blij van worden.

Vaak Verkeerde Site

De public relations van de VVS zijn 
blijkbaar goed uitgebouwd, althans naar 
politici en andere hoogwaardigheids-
bekleders toe. Maar voor studenten in Gent, 
ligt het al wat moeilijker. Na veel zoeken 
vind je hun website op Internet. Deze is 
blijkbaar al bijna een jaar niet meer ge- 
updatet en staat vol verkeerde informatie. 
Geen e-mailadres en een gedateerd adres 
en telefoonnummer bijvoorbeeld. Wij 
zochten naar het lijfblad Ad Valvas om 
recentere informatie te pakken te krijgen, 
maar de perikelen rond dit krantje kent u 
ondertussen. Uiteindelijk moesten wij naar 
onze Leuvense collega’s van Veto bellen, 
die ons na lang zoeken een telefoonnummer 
konden geven. Wij belden naar de VVS, 
maar kregen om 16.00 uur het antwoord-
apparaat al aan de lijn. De volgende morgen 
vernamen wij van de VVS dat er aan hun 
website gewerkt wordt.

Vragen Van Studenten?

Nog vragen, contacteer gerust de 
VVS, Kerstenmannekensstraat 5, 1000 
Brussel, tel. 02/511.93.75, fax: 02/ 
511.78.06, e-mail: vvs@glo.be, Internet: 
http://www. studentplaza. be/studentplaza/  
verenig/v student en /vsstudentver/vvs/ 
vvs_home.html

MaK
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Gentse studenten verenigd
Studenten lic h te n  overkoepelende raad  op

De studenten aan de RUG kunnen in tal van organen hun stem laten 
horen en zo het beleid mee helpen vormgeven. De vertegenwoordigers op 
de verschillende niveaus werkten echter meer naast dan met elkaar en 
van informatiedoorstroming was nauwelijks sprake. Een gecoördineerd 
optreden van onze belangenbehartigers was in deze omstandigheden 
vrijwel onmogelijk. Met de oprichting van de Gentse StudentenRaad 
(GSR) kan men eindelijk deze lacune opvullen.

Het initiatief om een overkoepelend 
overlegorgaan in het leven te roepen kwam 
van de vertegenwoordigers in de Raad van 
Bestuur. Zij merkten dat bij de besprekingen 
rond het Plan Dillemans (zie o.a. de vorige 
Schamper) de studenten van vrijwel alle 
universiteiten via de Vereniging van 
Vlaamse Studenten (VVS) een eendrachtig 
standpunt bepaalden. Gent, toen nog niet 
bij de VVS (zie elders in deze Schamper), 
viel een beetje uit de boot. Omdat ze de 
beslissing om opnieuw, na een afwezigheid 
van vier jaar, bij de VVS aan te sluiten niet 
alleen wilden nemen, riepen de vertegen-
woordigers een eerste informele bijeen-
komst samen waarop de vertegen-
woordigers in de Sociale Raad (SR), de 
Raad van Bestuur (RvB), de Onderwijsraad 
(OR) en de Faculteitsraden werden 
uitgenodigd, alsook de acht konvents- 
voorzitters, de studentencoördinator, 
Schamper en URGent. Op deze eerste 
bijeenkomst legden de RvB-vertegen- 
woordigers het probleem uit en werd 
afgesproken het overleg te bestendigen. 
Elke faculteitsraad (13) en elk kon vent (8), 
alle rechtstreeks verkozen studenten uit de 
SR (3) en de RvB (4) en twee studenten uit

de OR zetelen in de Gentse StudentenRaad, 
zodat er in totaal 30 stemgerechtigde leden 
zijn. De studentencoördinator, URGent en 
Schamper hebben geen stem maar mogen 
de vergaderingen wel bij wonen als waar-
nemend lid.

Doodgeboren prematuurtje 
of volbloed raspaard?

Of de GSR een doodgeboren prema-
tuurtje wordt dan wel een volbloed raspaard, 
hangt vooral af van de bereidwilligheid van 
de leden om de klassieke De Brug-twisten te 
laten voor wat ze zijn en eindelijk samen te 
ij veren voor de belangen van alle studenten. 
Dat er nood is aan een forum waarin 
gezamenlijk overlegd kan worden over de 
studentenproblemen staat buiten kijf. Bij de 
bespreking van het Plan Dillemans bleek 
bijvoorbeeld dat de vertegenwoordigers uit 
de faculteitsraden problemen signaleerden 
die de andere leden van de GSR niet 
vermoedden. De animositeit die er heerst(e) 
tussen de verschillende studentenorganen, 
komt maar al te dikwijls voort uit onwetend-
heid, vastgeroeste vooroordelen en een 
loodzwaar verleden, die elke poging tot

coördinatie bij voorbaat hypo- 
theke(e)r(d)en.

Redenen tot optimisme

Door de oprichting van de GSR is de 
belangrijkste stap gezet: er werd gepraat en 
de zaak spatte niet na vijf minuten uiteen. 
Integendeel, men nam genuanceerde 
standpunten in en er werd naar elkaar 
geluisterd. Naast de bem oedigende 
startvergadering is er nog een belangrijke 
reden tot optimisme: de ouwe garde van 
antagonisten is niet meer. De verschillende 
conflicten binnen de Dienst Studenten- 
Activiteiten (DS A) hadden de voorbije jaren 
geresulteerd in het ontstaan van verschil-
lende clans met elk hun eigen patriarch 
(m/v). Deze ‘Persoonlijkheden van De 
Brug’ werden door hun achterban voort-
durend bevestigd in hun grootheidswaan 
en hadden een ego opgebouwd dat nog 
nauwelijks in De Brug binnenkon. Door het 
natuurlijk proces van afstuderen zijn bijna 
al deze mandarijnen uit de studenten-
beweging verdwenen. Een nieuwe generatie 
heeft de fakkel overgenomen en kan, niet 
gehinderd door persoonlijke vetes, werk 
maken van een echte samenwerking.

Eén ding is zeker. Als de Gentse 
StudentenRaad mislukt, zal het niet zijn 
omdat er geen behoefte aan is, maar wel 
omdat we de maturiteit niet hebben om als 
verstandige mensen rond de tafel te zitten.

Tom De Decker

Palestijnse virtuele mobiliteit
P luk eens een P alestijn van h e t N e t

fn de week van 17 tot 21 november werd aan onze universiteit een 
Palestina-week georganiseerd op initiatief van de vakgroep Studie van 
de Derde Wereld en het Midden-Oosten Instituut. In het kader hiervan 
werd een website opgestart die tot doel heefteen soort ‘virtuele mobiliteit’ 
te creëren voor Palestijnse studenten. “Wat motten we ons hierbij 
voorstellen?” dacht nonkel Schamper en hij ging poolshoogte nemen op 
de officiële voorstelling van de website. Een babbel met professor Rudy 
Doom op de bijbehorende receptie verduidelijkte het een en ander.

De themaweek over Palestina 
kaderde in het groter geheel van het 
PEA C E-program m a (Palestinian- 
European A cadem ie Cooperation 
Programme on Education) dat in 1991 
gelanceerd werd. Dit door de Unesco en de 
EU gesponsorde programma heeft tot doel 
het uitbouwen van het hoger onderwijs in
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de Palestijnse gebieden. W aren de 
deelnemers aan dit programma aanvankelijk 
beperkt tot tw aalf Europese en zes 
Palestijnse universiteiten, dan kan men nu 
bogen op een samenwerking van 66 
Amerikaanse èn Europese uniefs en alle 
acht Palestijnse universiteiten. De RUG 
sprong op de trein in 1995.

Gebrek aan intellectuelen 
in de jonge Palestijnse 

‘staat’

Intussen verkregen de Palestijnen 
autonomie en werd het gebrek aan hoger 
geschoolden des te nijpender. Daar zij over 
nagenoeg geen natuurlijke rijkdommen 
beschikken, hangt de econom ische 
levensvatbaarheid van de Palestijnse staat 
af van een al dan niet snelle economische 
ontwikkeling. Maar de oprichting van een 
Palestinian Self-governing Authority had 
als neveneffect dat heel wat 
hooggeschoolden het onderwijs vaarwel 
zegden en kozen voor een hoge post in het 
nieuwe staatsapparaat. Bovendien is er het 
fenomeen van de braindrain. “In absolute



termen is er geen tekort aan universitair 
geschoolden in Palestina maar het probleem 
is dat ze weinig reden hebben om in Palestina 
te blijven. De meeste studenten die een 
doctoraat in het Westen halen, blijven daar. 
Als ze dan al terugsukkelen naar hun 
Palestijnse universiteit, belanden ze in een 
sociale infrastructuur die onderbemand is, 
worden ze onderbetaald en geven het na 
een paar jaar op. Verstaanbaar want die 
mensen zijn niet meer idealist dan wij,” 
stelt Doom.

Een ander probleem zijn de enorme 
kosten van het Palestijnse universitair 
systeem: er zijn momenteel acht Palestijnse 
universiteiten die verspreid zijn over de 
Gaza-strook, Jeruzalem en de Westelijke 
Jordaanoever. Vroeger werden zij vooreen 
deel gefinancierd door de Israëli’s, maar nu 
de Palestijnen autonomie verkregen hebben, 
worden ze geacht hun eigen boontjes te 
doppen. Voorlopig wordt dit opgevangen 
door fondsen van de EU en krijgen ze geld 
toegeschoven van de Golfstaten, die daaraan 
dan wel eens voorwaarden durven koppelen. 
Maar wat in de toekomst ? “Het is nodig dat 
deze universiteiten zich gaan specialiseren. 
Als wij in Vlaanderen geen acht 
universiteiten kunnen betalen, dan zal de 
Palestijnse staat met de inkomsten die zij 
heeft via belastingen dit nooit kunnen 
betalen. Maar ja, je zal daar hetzelfde 
probleem krijgen als hier, eenmaal ze er 
zijn, krijgje ze moeilijk weg,” aldus Doom. 
Alhoewel, als de Joodse visie van Groot- 
Jeruzalem z’n beslag zou krijgen, dan 
zouden opeens de Al Quds en Birzeit

universiteit zich middenin Israëlisch 
grondgebied bevinden en zou dit wel eens 
het abrupte einde van deze universiteiten 
kunnen betekenen.

Immobiliteit

Een andere problematiek is de 
beperkte bewegingsvrijheid waarover élke 
Palestijn de facto beschikt. De ‘staat’ 
Palestina is een lappendeken van stukjes 
niet aaneensluitend Palestijns grondgebied 
en de verbindingswegen worden nog steeds 
om de haverklap afgesloten door de Israëli’ s. 
Als Hebron-student even wat gaan opzoeken 
in de universiteit van Gaza kan makkelijk 
een onderneming van dagen worden als er 
onderweg een bomaanslag in Jeruzalem 
plaatsgrijpt. Als de universiteit al niet voor 
onbepaalde tijd op Israëlisch bevel wordt 
gesloten. PEACE mag dan wel op papier 
student m obility (uitw isseling van 
doctoraatsstudenten) hoog in het vaandel 
dragen, in de praktijk is het nog steeds zo 
dat de Palestijnse autoriteit geen visa kan 
uitschrijven. Men moet de Israëlische 
autoriteiten passeren ofwel via Jordanië het 
land uitsluipen. Zelfs de drie Palestijnse 
gastdocenten die hier zijn in het kader van 
de Palestinaw eek hadden heel wat 
moeilijkheden om hier tijdig te arriveren. 
“Als wij geen Letter o f Invitation sturen, 
kunnen ze gewoon niet naar het vliegveld 
in Tel Aviv. En dan nog worden ze gehinderd 
door de Israëli’s op alle mogelijke manieren. 
Omgekeerd is het ook heel moeilijk voor

hen om ginds gastdocenten te ontvangen,” 
dixit Doom.

Een RUG-website als 
oplossing?

De deus-ex-machina is het World 
Wide Web: lange-afstandsonderwijs! De 
vakgroep Studie van de Derde wereld 
creëerde een website die de Palestijnse 
studenten de mogelijkheid biedt om hun 
isolement te doorbreken. De web-site is 
opgesteld rond drie grote thema’ s: duurzame 
ontwikkeling, stabiliteit en vrede, en 
regionale samenwerking. Studenten en 
docenten van de partnerinstellingen kunnen 
er enerzijds terecht voor informatie, 
anderzijds voor discussie. Er wordt vooral 
van dit laatste luik veel verwacht : 
uitwisseling van ideeën. Want niemand, 
zelfs de Israëli’s niet, kan het net inhoudelijk 
controleren: virtuele vrijheid in afwachting 
van de volledige fysieke vrijheid. Aan 
Europese zijde is het de RUG die fungeert 
als Webmaster, aan Palestijnse zijde de Al 
Quds -universiteit. Op de vraag of er 
Israëlische uniefs kunnen participeren in 
dit project, antwoordt Doom dat dit gezien 
de huidige situatie ginds onmogelijk is. 
“Als we dit toelaten, haakt de helft van de 
Palestijnse uniefs af. Maar als ze (nvdr de 
Israëli’s) zich een beetje menselijker 
gedragen mogen ze later meedoen.”

Deze site vindt u door volgende 
coördinaten in te tikken: h ttp://
dewey.rug.ac.be/Dome/VP.html

dvdl

De nieuwe lichting
Hoe g ro o t is  de concu rren tie  in  eerste kan  in  '97-98?

Er waren op 15 oktober van dit jaar 4.752 nieuwe eerstekannertjes. 
Dit zet de stijgende lijn verder die de RUG het laatste decennium 
ondergaat. Tegenover 1988 zijn er nu 75% meer Gentse eerstejaars.

In een les zit men zelden of nooit 
alleen (de 5 studenten medisch-sociale 
wetenschappen buiten beschouwing 
gelaten). Een prof moet gedeeld worden 
met vele medestudenten. Vooral in de eerste 
kandidatuur psychologie & pedagogie (584) 
en rechten (495) overstromen de studenten 
de auditoria. Hoeveel deelnemers zij n er dit 
jaar aan de RUG-race, waarin men elkaar 
ongewild zal bekampen om in tweede kan 
te geraken?

In de tabel kan men de verdeling 
over de faculteiten aflezen. Opvallend is de 
invloed van het toelatingsexamen op het 
aantal nieuwe geneeskunde-eerstejaars: 
maar liefst een vijfde minder (van 205 naar 
165). Ook de studierichting motorische 
revalidatie en kine (-60%) is grote verliezer. 
Verder verliest enkel pol & soc aan 
populariteit. Blijkbaar ten voordele van 
richtingen die toegepast kunnen worden...

En hoe zit dat nu met die Hollandse 
invasie? Komen de bollebozen uit het

noorden de kansen van de Belgische (dieren- 
)geneeskundestudentjes verknallen? Bij de 
verse lichting dierengeneeskunde zijn er 61 
Nederlanders (30%), in de geneeskunde 
kruipen er maar 9 samen (18%) en in de 
tandheelkunde een luttele 3 (18%). Dat valt 
al bij al mee, geen nood dus aan een 
toelatingsexamen Vlaemsch bewustzijn.

De kerels in de eerste kandidatuur 
hebben een grotere keuze dan de meisjes, 
pure discriminatie! Van de eerstekanners is 
53,5% vrouw en maar 46,5% jongen. Kan 
hier niets aan gedaan worden? De unief 
verliest zijn troef van huwelijksbureau.

Met de blok voor de partiële examens 
in het vooruitzicht weten de eerstejaars nu 
iets beter waar ze aan toe zijn. Van jullie 
huidige jaargenoten zal hoogstens de helft 
erin tweede kandidatuur nog bij zijn, frisse 
moed!

Nadine Lahaye

f  Faculteit 1997 1996 Evoluties

I Letteren & Wijsbegeerte 998 944 +6%
2 Rechten 734 670 + 10%
3 Psychologie & Pedagogische Wet. 584 530 +9%
4 Wetenschappen 516 472 +9%
5 Geneeskunde 383 509 -25%
6 Politieke & Sociale Wet. 317 345 -8%
7 Toegepaste Wetenschappen 308 259 +19%
8 Economie & Toegepaste Economie 300 266 +13%
9 Landbouwkundige & Toeg. Biologie 295 242 +22%
10 Dierengeneeskunde 203 194 +4%
11 Farmacie 114 118 s.q.

____________________________________
4.752 4.549



Mag het ietsje meer zijn ?
Frekw enties van absenties

Zoals beloofd (voor wie zich aan de vorige Schamper heeft gewaagd) 
komt hier ons tweede deel van de tweedelige rubriek ‘Mag het ietsje meer 
zijn ?’. Ondanks de hevige regen zijn we met onze lesmarathon 
doorgestoten tot de donkerste contreien van Universiteitenland. In 
concreto betekent dit dat we, moedig als we zijn, ook eens de harde 
wetenschappen uitgeprobeerd hebben. De mythe wil dat de bravejongens 
en meisjes uit deze harde disciplines verstandiger omgaan met hun 
studie dan de doorsnee humane wetenschapper. Zal deze mythe, in wat 
volgt, bevestigd of doorbroken worden? Lees en oordeel.

Mijn horloge wijst 8.30 uur aan 
wanneer ik het eerste auditorium van de 
Ledeganck betreed. Niet wetende waar ik 
ben beland, begin ik de hoofden te tellen. 
Dit kost me meer tijd dan ik had durven 
vermoeden. Nochtans krijg ik de indruk dat 
dit auditorium voor het merendeel is gevuld 
met gedisciplineerde zielen. In logicatermen 
kan ik uit deze premissen concluderen dat 
ik met een richting te maken heb uit de 
harde wetenschappen. Het blijkt te kloppen. 
Deze eerste kanners bio-ingenieurs zijn 
naar hier gekomen om de beginselen van de 
ruimtelijke meetkunde aan zich te onder-
werpen. Ik probeer me te concentreren, 
maar het wordt al gauw te veel voor Comeel. 
Ik kan nog enkele goedbedoelde vaktermen 
als scolaire-, vectoriële- en gemengde 
producten op vangen, maar mijn kennis over 
‘producten’ beperkt zich jammer genoeg 
tot mijn wekelijkse Colruyt-aankopen. 
Gelukkig heeft Prof. Ottey begrip voor dit 
probleem en laat hij me gaan, vooraleer hij 
aan de vergelijking van een rechte begint. 
Mijn statistische kennis leidt tot het 
volgende resultaat: 254 koppen geteld en 
349 officieel ingeschrevenen. Waar zijn de 
andere 95 gebleven? Onderweg in een 
scolair product terecht gekomen? Het roept 
tal van vragen bij me op. Een aanwezigheid 
van 71,63 % dus. Wie doet beter?

Afwezigen aller 
faculteiten, verenigt u.

Een half uur later. 9.00 uur. 
Ongegeneerd stap ik een ander auditorium 
binnen en laat ik me inwijden in de wondere 
wereld van de diergeneeskunde. Jammer 
genoeg behoort ook fysica tot het curriculum 
van deze bonte mengeling studenten. Mijn 
enige vorm van afleiding bestaat uit een 
slide met proefbuizen en het aanschouwen 
van een naakt lichaam (ook op slide wel te 
verstaan). Het blijkt om een uiteenzetting 
over hydrostatische druk te gaan. 165 
studenten richten hun aandacht op het 
bloedvatenstelsel van zoogdieren. Ik begrijp 
nog altijd niet wat dat naakte lichaam hierbij 
komt doen, en tot mijn grote spijt verklaart 
ook Prof. Uytenhove dit bizarre fenomeen
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niet nader. Misschien is deze naakte man 
Pascal, of Archimedes. Deze twee heren 
blijken althans een grote rol te hebben 
gespeeld in de wereld van de druk-
verandering. Na het aanschouwen van deze 
aanstootgevende beelden, bereken ik vlug 
de stand. Met een score van 165 op 373 
zitten we hier met een aanwezigheid van 
44,24 %. Alarmerende cijfers dus.

Ik laat de Ledeganck voor wat ze is 
en begeef me naar de Blandijn. Bijna half 
10. Samen met een colonne studenten 
strompel ik het eerste het beste auditorium 
binnen. In het schemerdonker laat ik me 
vertellen dat ik in de 1ste kan kunst-
geschiedenis ben beland. Prof. Van 
Damme gaat helemaal op in haar uitleg 
over triomfbogen. Ik vang een verhaal op 
over ene Constantijn die met zijn triomf-
wagen door de poorten van deze boog komt 
gereden. Tussen de dia’s door kan ik 160 
schaduwen tellen. Ondanks de helden-
verhalen en dionysische mythes kom ik 
slechts aan 46,51 %. Op het ogenblik dat ik 
mijn hersenen pijnig met het berekenen van 
dit getal, begint prof. Van Damme over ‘De 
villa der mysterieën’. Dat zijn deze 
procenten zeker. Het volgende mysterie 
doet zich voor bij het betreden van

Auditorium C, waar wordt gedoceerd over 
de geschiedenis van de Nederlanden. Het is 
dan al 9.45 uur Prof. Simoens laat zich uit 
over de getemperde vrijheid van het 17de 
eeuwse Nederlandse politieke systeem. 
Verder valt de term ‘Peregrinatio 
Academia’. Dit dure woord betekent niet 
meer of minder dan de pelgrimstocht der 
studenten. Naar het schijnt trokken deze 
studenten uit het Nederland van de 16de 
eeuw van de ene unief naar de andere. Daar 
haalt Dillemans dus zijn inspiratie. Deze 
tweede kanners Germaanse en geschie-
denis doen niet eens de moeite zich naar 
één unief te begeven. Dat geldt althans voor 
de 524 afwezigen. Ook de aanwezige 17,35 
% zouden wellicht liever zij n thuisgebleven.

Nog steeds de regen trotserend, zoek 
ik de Plateaustraat op. 10.00 uur en het uur 
der algebra is aangebroken. 112 burgies 
uit de eerste kan dromen weg bij het 
aanschouwen van gepaste civens-rotaties 
en eindige fourier transformaties. Eigen 
schuld van prof. de Langhe, dan moet hij 
maar niet zelf antwoorden op evidente 
vragen als “Wat zijn de algoritmen voor de 
inwerking van een householder matrix ?” 
Ook hier word ik teleurgesteld door mijn 
medemens. 112 op 261 levert een aan-
wezigheid op van 42,91 %.

Mijn laatste bezoek gaat terug 
richting Blandijn. Daar word ik opgewacht 
door de licenties Germaanse. Prof. 
Taeldeman trakteert op de historische 
evolutie van de taaltoestand. 86 van deze 
Germanisten in wording proberen de schijn 
op te'houden en kijken jammerlijk bij het 
aanhoren van het verdwijnende Nederlandse 
taalpatrimonium in Frankrijk. Wat ook 
jammer is: slechts 26,3 0 % plichtsbewusten 
worden geteld. 241 anderen sturen hun kat.

Els

* Eindstand *
1) tweede kandidatuur communicatiewetenschappen
2) eerste kandidatuur psychologie en pedagogie
3) eerste kandidatuur bio-ingenieur
4) tweede kandidatuur Germaanse 
SJtweede kandidatuur economie en TEW
6) tweede licentie rechten
7) eerste kandidatuur burgerlijk ingenieur
8) eerste kandidatuur kunstgeschiedenis
9) tweede licentie communicatiewetenschappen
10) eerste kandidatuur diergeneeskunde
11) eerste kandidatuur criminologie
12) eerste en tweede licentie Germaanse
13) tweede kandidatuur Germaanse en geschiedenis

87,88 %
84.20 % 
71,63 %
53.97 %
52.97 % 
50,96 %
49.21 % 
46,51 %
45.54 % 
44,24 %
30.55 % 
26,30% 
17,35%
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Socrates op café
U itw isse lingsstudenten in  G ent

De Erasm us-, of liever de 
Socratesstudenten (zoals ze sinds kort 
genoemd worden): wie zijn ze, waar zitten 
ze? Veel Gentse studenten zien of horen 
weinig van dit deel van de studenten-
bevolking. Toch lopen er elk jaar weer 
tientallen buitenlandse studenten rond op 
de RUG. Tijdens dit academiejaar zijn er in 
Gent maar liefst 119 te gast (zowel Europese 
als niet-Europese). Van deze bonte groep 
verblijft ongeveer de helft in studenten-
homes; de andere helft zit bij particulieren 
op kot. De Socratesstudenten zijn terug te

S o c ra te s s tu d e n te n  le g g e n  n ie t  a l le e n  c o n ta c t  m e t  B e lg e n  

m a a r  o o k  m e t  e lk a a r . . .

vinden in alle mogelijke studierichtingen, 
zowel aan de universiteit als aan de 
hogescholen. Waar houden ze zich mee 
bezig? Wat bracht ze naar ons druilerig 
Belgenlandje? Wat vinden ze van het Gentse 
studentenleven? Schamper verrichtte enig 
veldonderzoek in het stamcafé der uitwis-
selingsstudenten, Het Hemelsbreed  
Verschil. In deze internationale pub in het 
Stalhof brengen veel buitenlandse studenten 
hun avonden door. Je hoort er alle talen 
door elkaar, maar het Engels wordt meestal 
als lingua franca gebruikt om de commu-
nicatie toch enigszins te vergemakkelijken. 
Wij hadden echter minder geluk. “Anybody 
interested in telling about his stay in 
Belgium?” Er waren onmiddellijk verdacht 
veel vrijwilligers. Bleek dat ze uitsluitend 
in het Nederlands wilden praten, aangezien 
er twee dagen later een test Nederlands zou 
zijn. Zo gingen we dus een vermoeiende 
avond tegemoet. Vermoeiend, maar 
interessant. Tussen pot en pint ontmoetten 
we leuke en boeiende mensen, zoals 
Wolfgang Fischer uit Tübingen, Duitsland 
(student Geschiedenis), Francisco Mar 
Rubio uit Valladolid, Spanje (student 
Lichamelijke Opvoeding), Lisa Lindström 
uit Örebro, Zweden (student Commu-
nicatiewetenschappen) en José Antonio 
Boyero Gomez uit Salamanca, Spanje 
(student Ingenieur, specialisatie elektronica 
en elektriciteit).

Schamper: Waarom hebben jullie 
(in godsnaam) voor België gekozen ?

Wolfgang: “Het enige wat ik van 
België kende was het bieren het voetbal. In 
Duitsland ging er niemand anders naarjullie 
land, dus besloot ik om wel te gaan. Ik 
studeer Westerse geschiedenis, waarvoor 
België natuurlijk interessant is. Toch was 
dat niet echt de reden. Waarschijnlijk trok 
het onbekende me aan.”

Francisco: ”Ik had in Spanje een 
Belgische student leren kennen, die me 
vertelde dat jullie nachtleven zo schitterend 

was. Maar wat voor 
mij eigenlijk de 
doorslag gaf, is het 
feit dat België zo 
centraal ligt in 
Europa. Zo kan ik 
gem akkelijk naar 
andere landen reizen 
van hieruit.”

Lisa: ”Ik ben 
eigenlijk gewoon 
naar hier gekomen 
omdat het eens wat 
anders was dan 
Zweden en omdat ik 
dacht dat jullie in 
België Engels 
spreken. Dat viel wel 
tegen.”

José Antonio: “Daar zeg je zoiets. 
Dat dacht ik ook. En toen ging ik hier voor 
het eerst naar de les en verstond er geen 
woord van. Wat een afschuwelijke taal 
spreken jullie!”

Schamper: Wat vind je  van de 
Belgische studenten en van het Gentse 
studentenleven ? Zijn er grote verschil-
len met je  eigen land?

Francisco: “De eerste contacten met 
de Belgische studenten verliepen heel 
gemakkelijk: ze kwamen zelf naar me toe 
en nodigden me al onmiddellijk uit bij hen 
thuis.”

Lisa: “Ik heb maar drie uur les in de 
week. Daardoor heb ik nog niet veel 
Belgische studenten leren kennen. Ik kan je 
niet zeggen of de Belgische studenten sterk 
verschillen van de Zweedse. Ik trek vooral 
met de Erasmusstudenten op.”

Wolfgang: “Ik vind het gemak-
kelijker om een conversatie te beginnen 
met de Belgische studenten dan met de 
Duitse. In België staan de mensen heel 
open voor buitenlandse studenten, terwijl 
ze in Duitsland eerder gesloten groepjes 
vormen. Het feit dat ik de enige Socrates- 
student ben in heel de Geschiedenis speelt 
natuurlijk ook wel in mijn voordeel: ik 
word als een “exotisch” exemplaar 
beschouwd.”

José Antonio: “Ik moet toegeven 
dat ik de Belgische studenten nog niet zo

goed ken. Vooral om w ille van het 
taalprobleem. Mijn indruk is wel dat 
Spaanse studenten meer tijd samen 
doorbrengen dan de Belgische. Dit heeft er 
mee te maken dat wij in Spanje in de 
weekends meestal niet naar huis gaan, in 
tegenstelling met de Belgen.”

Lisa: “Dat is waar. In Zweden gaan 
we uit in het weekend. Hier gaan ze blijkbaar 
vooral in de week uit, maar dan wel elke 
avond. I am so tired.”

Francisco: “In het weekend trek ik 
naar het oude stadsgedeelte van Gent omdat 
de studentenbuurten dan echt uitgestorven 
zijn. Tijdens de week ga ik meestal in de 
Overpoort uit: in Het Hemelsbreed 
Verschil en in ‘t Kofschip. Ik heb ontdekt 
dat je daar elke maandagavond van 22.00 
tot 23.00 uur gratis bier kan drinken. Ik vind 
het Belgische bier trouwens heerlijk!”

Lisa (lichtjes beschonken): “En 
goedkoop! In Zweden kost een pintje 250 
BEF.”

Wolfgang: “Het Belgische bier is 
vooral gevaarlijk: veel sterker dan het 
Duitse!”

Schamper: Hoe was jullie aan-
komst in België?

José Antonio: “Very nice! Ik werd 
opgevangen door de dochter van de rector 
in hoogsteigen persoon (althans dat denk ik 
toch dat ze was). Ze heeft mij een rondleiding 
doorheen heel Gent gegeven.”

Schamper: Wat vinden jullie van 
de lessen hier? Mo eilijker o f gemak-
kelijker dan in je  eigen land?

Wolfgang: “Het Duitse univer-
siteitssysteem is volledig anders. Wij 
moeten geen examens afleggen, maar 
worden vooral beoordeeld op het werk dat 
we doen in de seminars. We moeten veel 
essays schrijven. De proffen vallen hier 
best mee. Ik krijg bijna nooit de kans om 
mijn Nederlands te oefenen bij hen omdat 
ze zo graag laten horen hoe goed ze wel 
Duits kunnen spreken.”

José Antonio: “Ik vind vooral 
Jacques Willems hèèl behulpzaam.”

Lisa: “Ik vind jullie professors eerlijk 
gezegd nogal lui. Ik moet hier vooral zelf 
het initiatief nemen. Het meeste werk 
verricht ik thuis.”

Francisco: “De Belgische studenten 
zijn blijkbaar meestal tevreden over hun 
proffen. In Spanje klagen we veel meer.” 

Scham per: D at de Belgische  
studenten zo gemakkelijk zijn, dat zou 
ik toch niet durven zeggen.

Francisco: “Misschien ben ik daarin 
dan verkeerd, maar wat ik wel zeker weet is 
dat ze heel wat af weten van bier drinken. 
SCHOL!”

Schamper: SCHOL!
Greet/SP
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Witte mars: één jaar later
O f w at e r van de ‘n ieuw e p o litie ke  c u tu u r’ k o m t k ijke n

Na de zwarte zondag van ’91, is de witte mars van ’96 wellicht het 
meest opmerklijke politieke feit van de de jaren negentig. De beruchte 
kloof met de burger leek eerder verbreed dan vernauwd te zijn. De 
opkomst van de witte mars van oktober ’96 was in se een tweede grote 
uiting van politiek ongenoegen. Op een of andere wijze ondervond de 
burger dat de oude politieke structuren op actuele problemen een weinig 
afdoend of totaal geen antwoord had te bieden. Er werden zelfs voor het 
eerst twee eeuwen oude rechtsbeginsels (scheiding der machten etc.) in 
vraag gesteld. Een jaar later geglimlacht men eens schaamrood om al 
die heisa.

Het is iets meer dan een jaar geleden 
dat de inmiddels legendarisch geworden 
witte mars plaats vond in Brussel. Het was 
een hele poos geleden dat een manifestatie 
van dergelijke omvang was georganiseerd. 
Reactie bleef dan ook niet uit. Commen-
tatoren, sociologen en politici schermden 
met neologismen die stonden voor nog 
nieuwere fenomenen en kenteringen die 
zich aftekenden in een door corruptie 
aangevreten maatschappij. Deze stevig in 
handen van een stel door wapenhandel 
gespijsde politici met Zuidfranse villa’s en 
door een nog groter stel omhoog gebom-
bardeerde en dus per definitie onbekwame 
bureaucraten. De witte burger was het 
Belgische gesjoemel (nog zo’ n toverwoord 
uit het politieke jargon) beu.

De ‘bewuste’ burger vond dat aan 
de nijpende maatschappelijke noden anno 
jaren negentig, vb. de slepende politie- 
oorlog, de modernisering van de justitie-
diensten en de onhoudbare sociale 
problemen (het pijnlijke m igranten-
vraagstuk, etc.) geen aandacht werd 
geschonken. In heel deze problematiek 
handelen onze bewindsmensen op een 
ultraliberale wijze, die in Smith en Ricardo 
onder het vrij geinterpreteerde motto: 
“laissez faire, laissez passez” hun weerga 
niet kennen. Neen, de leiders van ons land 
roepen de politiediensten in hun kinder-
achtige wedijver -of liever nog- naijver 
geen halt toe. Ze laten onze magistraten 
verder verzuipen in steeds complexer 
wordende dossiers, en hen op vooroorlogse 
wijze de misdaad bestrijden, terwijl 
criminelen over GSM, internet , snelle 
wagens en vooral over veel geld beschikken. 
De regering oppert principiële bezwaren 
over spaghetti-etende onderzoeksrechters, 
terwijl ze de in principe verantwoordelijke 
minister met een topfunctie aan het hof van

Luxemburg beloont. Daarbij komt nog dat 
ze niet eens deftig werk maakt van een 
degelijk onderbouwde integratiepolitiek.

‘Nieuwe politieke cultuur’

En zo kunnen we nog wel een tijdje 
doordrammen. De frustraties die de 
afgelopen decennia zijn gegroeid en die in 
de witte mars een symbolische ontlading 
kregen, brachten een sociaal debat op gang. 
De ‘nieuwe politieke cultuur’ werd boven 
de doopvont gehouden.

Veel gezwets blijkt een jaar later. 
Om de mooie intenties van de witte 
marsmannetjes wordt in de wandelgangen 
van de Wetstraat klaarblijkelijk eens 
gesmiled. Men had er inderdaad beter aan 
gedaan om half Brussel plat te slaan, zoals 
Tom Lanoye in een recent HUMO- 
interview opmerkte. Dan was de boodschap 
niet alleen beter overgekomen, maar dan 
hadden onze waarde beleidsmensen even 
met de schrik om het hart gezeten en zou er 
misschien eens effectief werk worden 
gemaakt van de ‘nieuwe politieke cultuur’.

Hoe groot de verwachtingen van de 
witte mars ook waren, des te groter zijn de 
desillusies een jaar later. In de emotioneel 
geladen sfeer die de witte marsdagen toch 
voornamelijk kenmerkten, heerste vanzelf-
sprekend een gevoel van “Things will be 
better soon”.

Wat de witte mars miste, was een 
degelijke onderbouw. De doorsnee mars- 
ganger kon getypeerd worden als een sociaal 
geïnspireerd burgermannetje, getroffen 
door het leed van de famlies van vermoorde 
meisjes. Een leed dat eigenlijk -moet 
gezegd- had kunnen vermeden worden, 
indien de bevoegde mensen en diensten 
hun werk iets plichtsbewuster hadden 
uitgevoerd.

En Wij?
*

Opvallend rond heel het gebeuren 
van de witte mars, is de afwezigheid van de 
studenten. Niet dat er geen studenten op de 
witte mars waren, maar de polemiek die 
erop volgde, rond de ‘nieuwe politieke 
cultuur’, bleek boven en buiten de student 
te geschieden. Hetgeen gans de prietpraat 
over een nieuwe politieke cultuur -mijns 
inziens- totaal ontkracht. Hoe kan men 
immers spreken van een ‘npc’ wannere de 
‘oude politieke cultuur’-bonzen geen stap 
achteruit willen zetten? Is het geen kenmerk 
van vernieuwing dat deze gedragen wordt 
door een nieuwe, jonge en montere 
generatie? Of anders gesteld; hoe kunnen/ 
durven de gesettelde ouwe knarren spreken 
over de vernieuwing van een systeem dat 
zij zelf gecreëerd hebben en nu volledig 
beheersen?

Het lijkt mij nogal naïef te geloven 
dat mensen die de macht bezitten, deze 
zonder dralen zullen afstaan, vooral wanneer 
men de recentelijke uittredingsvergoeding 
van de Vlaamse regering in het achterhoofd 
houdt, of illustere voorbeelden als Willy 
Claes, Leo Delcroix of Melchior Wathelet.

Het is dan -mijns inziens - op zijn 
minst contradictorisch en in zekere zin 
populistisch wanneer politici met gans het 
apparaat dat ter hunner beschikking staat 
het witte burgervolk naar de mond staat te 
praten. Schrijnend is het dan om vast te 
stellen dat die witte burger, die zichzelf 
toch als kritisch beschouwdt, hierdoor 
gesust blijkt te zijn? En is het al niet even 
pijnlijk te moeten vaststellen, dat de huidige 
generatie studenten in deze polemiek niet 
eens gesust hoefde te worden? Boudweg 
omdat deze er geen of nauwelijks interesse 
voor toonde. Wij weten allemaal dat de 
‘jeugd vän tegenwoordig’ volgens een 
aantal maatschappij-watchers als materia-
listisch en individualistisch wordt ervaren. 
Deik-en-mijn-lief-en-de-rest-den-boom-in 
mentaliteit van onze generatie is dan ook 
een veelgehoord cliché. Eén witte mars kan 
dit alsnog niet ontkrachten. Alsnog, want 
juist volgens diezelfde sociologen zijn de 
aankomende generatie studenten (huidige 
scholieren dus) de nieuwe ‘68’ers. Wij 
zullen zien.

Raf Burm.

Deze pagina staat open voor standpunten van individuele lezers (max. 700 d 800 woorden); politieke propaganda 
evenals anonieme schrijfsels worden naar de prullemand verwezen en de redactie behoudt hoe dan ook het recht om  
een ingezonden tekst al dan niet te publiceren.
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Spelletjes on line
W a n n e e r h e t k in d  in  o n s z e lf w ee r b o ve n  k o m t...

Ik heb thuis nog een cassette uit de jaren stillekes liggen met allerlei 
Sinterklaasliedjes op. Elk jaar rond 6 december overvalt mij een 
nostalgische bui en weergalmt door de luidsprekers: “O kom er eens 
kij-ken, wat ik in mijn schoe-oentje vind”... waarop dan een hele 
opsomming van gekregen speeltjes en spelletjes volgt. Bromtollen en 
zo. We zijn intussen wat ouder geworden, en een PowerMac met één 
Giga geheugen is wel het minste waarmee ik wil werken, maar die 
drang naar spelen zit nog steeds in het diepste van mijzelf ingeworteld. 
Al hebben de bromtollen intussen plaats moeten maken voor pixels op 
een scherm.

Het Internet is één grote speeltuin 
voor wie gaarne een spelletje meepikt 
tussen twee slaappauzes door, een 
speeltuin vol downloadbare computer-
games en spellen die men on line kan 
spelen. Voor al die kinderen die nooit 
volwassen zijn geworden: een ijdele 
poging hun instincten te laten watertanden. 
En wie met dit artikel niet vindt wat hij 
zocht, kan eeuwig verder grasduinen op 
h ttp ://w w w .y a h o o .c o m /R ec rea tio n /  
Games/Computer_Games/'.

Downloaden maar!

Het aantal computerspelletjes op 
de markt is niet meer te overzien - net als 
hun prijzen overigens. En die games van 
tegenwoordig kan je niet meer illegaal 
kopiëren, want een doordeweekse 3.5- 
in ch -sch ijf  bevat veel te w einig 
schijfruimte om een ietwat interessant spel 
op te bewaren.

Daarom is het Internet een zegen. 
Niet alleen kan men nu via het netwerk 
spelletjes van om het even welke grootte 
naar elkaar doorsturen, maar ook een hele 
hoop computerspelletjes van het Net 
plukken. Voor niets. Geregeld zit er 
freeware of Shareware tussen, maar vaak 
zijn het demo’s. Bij demo’s krijgt men 
maar een klein stukje van het spel, 
bijvoorbeeld de eerste drie levels van de 
vijftig. Maar ook demo’s hebben hun 
voordelen: men kan er nooit aan verslaafd 
raken en heelder nachten lang blijven 
spelen.

Er zijn tientallen sites waar men 
games kan downloaden, de een al met een 
wat groter aanbod dan de andere. Naar 
mijn mening is de beste site nog steeds 
H appy Puppy  op http ://w w w . 
happypuppy. com/. Happy Puppy biedt een 
zeer up-to-date overzicht van allerlei 
games die te vinden zijn op het Web, voor 
PC, voor Mac en voor Consoles, van het 
vredevolle Tetris tot het niet voor 
gevoelige voetgangers bedoelde Carma-

geddon. Happy Puppy levert bovendien 
bij elk spel een commentaar en korte 
inhoud, alsmede de nodige technische 
informatie.

Natuurlijk zijn er nog vele andere 
sites die downloadbare games op het Web 
aanbieden. De meeste game developers 
hebben hun eigen website waar demo’s 
en/of games gedownload en/of gekocht 
kunnen worden (fans van 3D-killer games 
bijvoorbeeld kunnen blij gemutst http:// 
www.idsoftware.com/ bezoeken). Voor 
een lijst, zie http://www.yahoo.com/ 
Business _and_Econom y/Com panies/ 
Computers/Software/Games/.

Gamesurfing

De meesten onder u moeten zich 
helaas beredderen met de computers van 
de RUG. Het heeft weinig zin daarop 
spelletjes te downloaden, omdat die 
gewoonlijk ieder etmaal weer gewist 
worden. Waarom dan geen games on line 
spelen? Honderden spelletjes wachten op 
u op het onmetelijke Internet.

Ze bestaan in alle soorten. Op IRC 
(zie Schamper 343) zijn bepaalde kanalen 
opgevat als een spel (zie bijvoorbeeld 
h ttp ://p h o b o s.c s . ucda vis .ed u :8001 / 
~mockZirc.html). Vele games worden via 
e-mail gespeeld (http://www.pbm.com/ 
~lindahUpbm.htm). En natuurlijk zijn er 
de MUDs, oeroude game-gedeelten van 
het Internet (zie onder). Uiteraard zijn op 
het WWW eveneens tal van spelletjes te 
vinden, van de meest onnozele tot zeer 
ingewikkelde en geavanceerde. Rots in de 
branding voor wie niet weet waar te zoeken 
is ook hier weer Happy Puppy {http:// 
www.happypuppy.com/treats/webgames 
.html). Sommige kan je met de meest 
eenvoudige browser spelen, andere 
vereisen dat jouw browser over zaken als 
Java en Shockwave beschikt.

Spelletjes spelen via het WWW 
was in den beginne een zeldzaam gegeven,

en de spelletjes die bestonden waren 
gewoonlijk tekstgebaseerd. Dit betekent 
niet dat ze niet leuk kunnen zijn: http:// 
w w w . a d d v e n tu re .c o m /a d d v e n tu re  
bijvoorbeeld vormt daar het bewijs van. 
Maar al snel kregen games foto’s en 
tekeningen mee, werden ingewikkelder 
zaken mogelijk dankzij cgZ-program- 
maatjes, gebruikte men Java en tenslotte 
ook VRML (Virtual Modelling Language) 
dat toeliet 3D-games ineen te steken. Voor 
de Rad van Fortuin-adepten onder u: er 
bestaan ook spelletjes waarmee prijzen te 
winnen zijn. Bezoek eens http://www. 
dujour.com/.

Multi Users en Role 
Playing

Sommige webbased games moetje 
solitair spelen, andere speel je al dan niet 
live met anderen. Op http://www.heat.net/ 
kunnen freaks zelfs populaire games als 
Quake, Duke Nukem, Diablo en Red Alert 
on line spelen met tegenstrevers van over 
de hele wereld.

Dit begint verdacht veel te lijken 
op MUDs (MultiUser Dungeons), die we 
reeds in Schamper 344 belicht hebben. 
Een MUD is een soort rollenspel in een 
virtuele wereld -meestal een fantasy- 
wereld vol magie, mythologie en sprook-
jeswezens zoals elfen en draken, maar er 
bestaan ook MUDs die zich in meer ‘real- 
life’-situaties afspelen. Het lijkt op een 
adventure game: je doel is op een steeds 
hoger level te raken (er zijn er gemiddeld 
enkele honderden) door opdrachten te 
vervullen, monsters te bestrijden en andere 
spelers te bevechten en zelfs te doden. 
MUDs worden niet op het WWW 
gespeeld, maar via een telnetsessie naar 
een server (i.e. een computer waarop de 
MUD draait). Meer info: http://www. 
schamper, rug. ac. be/schamper344/344- 
internet-MUD. html.

MUDs stam m en uit dezelfde 
periode als mijn cassette met Sinter-
klaasliedjes, ze zijn dus volledig tekst- 
georiënteerd: je krijgt alleen maar een 
tekstbeschrijving van watje ziet en wat er 
gebeurt. Maar er wordt gewerkt aan 
rollenspellen met beeld (en met Java): op 
http://w w w .gam ew orld .com / zouden 
binnenkort rollenspellen en strategische 
spelen moeten verschijnen die werken 
zoals de klassieke ‘Dungeons & Dragons ’- 
spelletjes, mèt een levende spelleider! Ik 
heb me alvast opgegeven als beta-tester. 
En u?

MDG



De Sint en Internet
... vo o r z ij d ie  nog  even k in d  du rven  z ijn

Ouder worden heeft zo z ’n voordelen. Je krijgt een kot, je  mag 
thuiskomen wanneer je  wil en met een beetje geluk vindje zelfs een lief 
Maar toch. Ook wij, studenten, hebben soms last van ouder-worden- 
kwaaltjes. Sommigen verliezen al wat haren anderen durven al eens, 
gekneveld door vermoeidheid, het krieken van de dag missen -en 
daarmee de eerste lessen. Vandaar misschien ons verlangen om weer 
eens kind te zijn. Wat was er immers leuker dan dat sprookje bij het 
slapengaan? En wie herinnert zich niet die ochtenden dat de Sint onze 
kamers had volgestouwd met speelgoed en chocolade?

Speciaal voor deze nostalgische 
studenten creëerde de Sint zijn eigen Sint- 
site: http://sint.hoe.net/index.phtml. Zo 
kunnen zij die verlangen om de Sint nog 
even te zien of te schrijven, maar dit onder 
maatschappelijke druk moeten onder-
drukken, in alle stilte naar zijn website 
surfen.

Ben je nog wat onzeker over je goed 
gedrag dan kan je een braafheidstest 
afnemen. Daartoe kruis je op de Sint-site 
simpelweg je goede daden aan. Je vriendjes 
niet gepest? Stipt je huistaakjes gemaakt? 
Met een beetje geluk en goede wil haal je 
een zes zodat je als ‘braaf genoeg’ wordt 
gecatalogeerd. Haal je geen zes dan is er 
nog wat werk aan de winkel en kan je best 
nog een paar weekjes zoet en lief zijn, zo

niet kan je die nieuwe troetelberen wel 
vergeten.

Onontbeerlijk voor een geslaagd 
Sinterklaasfeest zijn 
natuurlijk de peper-
noten en de koekjes.
Sinterklaas plaatste 
daarom een paar van 
zij n geheime recepten 
op het Net. Zo kan je 
alvast zelf wat koek-
jes beginnen bakken.
Wees natuurlijk dis-
creet en bak ze liever 
‘s nachts dan overdag.

Nu je al ge-
noeg in Sinterklaas-
sfeer bent kunnen we

beginnen met het belangrijkste: het schrijven 
van de brief. Vroeger nam je potlood en 
papier ter hand maar nu de Sint een 
elektronisch postvakje heeft, schrijf je hem 
natuurlijk een e-mail. Zo schrijf je 
rechtstreeks elektronisch naar de hemel. 
Een weekje wachten, want de Sint heeft nu 
natuurlijk drukke dagen, en je vindt 
gegarandeerd een antwoord op je eigen e- 
mailadres.

Het wordt dus nog even wachten, de 
schoen klaarzetten en een beetje braaf zijn, 
want hij komt er aan!

JV

Geestenrijk Gent
Lang geleden, toen moderne stads-

legenden of zogenaamde Broodje Aap- 
verhalen genre “’t schijnt da z’ in den tijd 
bij Da Gianni op ‘t Zuid Kittekat in de 
Bolognese smeten” licht verteerbare 
toekom stm uziek waren, moesten de 
Gentenaren het nog stellen met downright 
spookverhalen. Het leven van onze 
middeleeuwse medemens liep zo al niet 
over rozen, kwam daarbij dat het op 
bepaalde plaatsen in de stad nog eens extra 
verpest werd door geesten en kobolden. 
Vandaag zijn de straatnamen van die 
bewuste plekken des onheils stille, maar 
des te meer dreigende getuigen van dit 
griezelverleden.

Zo zouden we de Onderstraat, een 
straat die weliswaar ‘onder’ de Hoogpoort 
loopt, misschien beter Spookstraat gaan 
noemen. Tot 1349 vindt men immers nog 
de benaming ‘Hongerstrate’ terug. Wanneer 
zich nu in uw fantasie het beeld gaat vormen 
van een groezelige straat vol kermende, 
uitgeteerde skeletten, wel, laat ze dan maar 
meteen rammelen in een danse macabre. In 
de middeleeuwen betekende ‘hongeren’ 
immers zoveel als toveren, heksentoeren 
uithalen. Wie of wat daar precies hongerde 
is niet bekend.

0 1 /1 2 /W ?

Wordt u bij het nachtelijk radio- 
zappen wel eens gekweld door radio SIS- 
verschrikking Nonkel Frans dan is dit 
allesbehalve toevallig. Uw topradio is 
namelijk gevestigd in de Nekkersputstraat, 
een plek die eerder al af te rekenen kreeg 
met horden middeleeuwse varianten van 
deztcreep. ‘Nekkers’ waren immers kleine 
ondeugende watergeesten, die ‘s nachts de 
mensen plaagden en deden schrikken. Ook 
waagden deze trollen het wel eens 
onvoorzichtige kinderen met hun enorme 
grijptangen in het water te trekken. Vandaag 
lokt Nonkel Frans met zijn Gentse tongval 
nog steeds talloze roekeloze kindertjes naar 
schaatsbaan Kristallijn, alwaar zij hun eerste 
schaatsen zetten in het uitgaansleven, om al 
gauw de rest van hun weekends te slijten in 
dancing Oh! te Gavere. Verderfelijke 
kinderlokkers zijn van alle tijden.

De Cataloniëstraat, de brede kas-
sei straat tussen de Korenmarkt en het Emiel 
Braunplein, is qua naam geen relict van ons 
bloederige Spaanse verleden, maar een 
verbastering van het 14de-eeuwse ‘Catten- 
stege’. Tijdens de donkere middeleeuwen 
liep dit toen nog zeer smalle steegje immers 
uit op het Sint-Niklaaskerkhof en zelfs op 
het dodenhuisje. Het stikte er dus van de

duivels, heksen en aanverwanten. Nu was 
het zo dat die lieverds zich het liefst van al 
vertoonden in de gedaante van (zwarte) 
katten. Daarbij kwam nog dat die beduvelde 
katten maar over het lage kerkhofmuurtje 
hoefden te springen en ze konden naar 
hartenlust argeloze voorbijgangers kwellen! 
In 1322 besloot het stadsbestuur dan ook 
dat het welletjes was geweest met al dat 
geduvel en ze betaalde een exorcist om in 
de steeg te komen wonen en alzo de 
Gentenaars een rustige wandeling te 
waarborgen.

Zopas ging het mobiliteitsplan van 
start, waardoor de Cataloniëstraat samen 
met andere straten van de Gentse kuip er ‘s 
nachts opnieuw middeleeuws desolaat bij 
liggen. De opgedoekte kermisattracties 
verhogen enkel het macabere gevoel. Het 
gebrek aan sociale controle zorgde reeds 
voor enkele nachtelijke inbraken, maar wij 
vrezen dat de échte heersers van de straat 
zich weldra, najaren stilzwijgen, opnieuw 
zullen roeren. Om nog maar te zwijgen van 
de horden aardgeesten die gewekt zullen 
worden door de graafwerken op het Emiel 
Braunplein, of door al dat ondergronds 
parkeren ...

K7



Fietsen voor beginners
De van Gent

Iedere student die regelmatig naar de les gaat zal het met mij eens 
zijn: soms lijkt het of alle universiteitsgebouwen met opzet op de hoogste 
delen van Gent gebouwd zijn. Hoevelen hebben de hellingen naar de 
Rozier of de Blandijn nog niet -in stilte of juist hardop vloekend- 
verwenst? En ook de gebouwen van de Ledeganck beschikken over hun 
eigen pesterige bergop...

Maar waarom is bergop rijden 
eigenlijk zo lastig? En hoe kunnen we er 
iets aan doen? Dit zijn de eerste stappen van 
het denkproces van de ingenieur, en een 
goed overdacht antwoord zou best nuttig 
kunnen zijn om onze dagelijkse ochtend- 
kwelling wat draaglijker te maken.

Ondankbaarheid

Om de fysica van het bergoprijden 
beter te begrijpen, moeten we 
eerst iets over krachten weten.

Er is één kracht die 
continu op ons inwerkt en die we 
onmogelijk kunnen opheffen: de 
zwaartekracht.

Het is trouwens maargoed 
ook dat de zwaartekracht er is.
Zonder haar zou de aarde haar 
kostbare atmosfeer niet kunnen 
vasthouden en was er nooit leven 
ontstaan. Maar wanneer we 
hijgend de hellingen trotseren, 
wordt deze kracht meestal veel 
minder dankbaarheid toebe-
deeld. Daarnaast bestaat er ook 
nog zoiets als reactiekracht. Dit 
is de kracht die ervoor zorgt dat 
we niet in de bodem zakken, of 
dat een raket kan opstijgen. Ze is 
steeds het gevolg van een andere 
kracht.

Naar de fysicales

Laten we nu de krachten 
van het fietsproces eens 
analyseren. De student rijdt 
rustig op zijn fiets. De weg is 
vlak en hij trapt lichtjes op de 
trappers. De zwaartekracht wil 
de fietser naar beneden trekken, 
en hoe meer massa de fietser (en fiets) 
hebben, hoe harder hij trekt. Gelukkig 
reageert de bodem hierop en oefent een 
even grote maar tegengestelde reactiekracht 
uit: hij duwt de fietser omhoog. Simpele 
wiskunde leert ons: omlaag + omhoog = ter 
plaatse. De student moet enkel zorgen dat 
hij vooruitkomt door kracht uit te oefenen 
op de trappers, hij fluit een deuntje en fietst 
rustig verder. Maar daar in de verte blikkert 
het dak van de Rozier al in de zon en de 
Sint-Kwintensberg nadert onverbiddellijk.

Nog steeds trekt de zwaartekracht 
de student verticaal naar beneden, maar 
eens de helling begonnen kan de bodem 
niet meer verticaal terugduwen. Een deel 
van de zwaartekracht wordt nog wel 
‘onschadelijk’ gemaakt, maar het andere 
deel begint de student en zijn fiets 
genadeloos de helling af te trekken, 
waardoor de arme stakkerd hard moet 
doortrappen om de top en de fysicales te 
halen.

Titanium, eenwieler of 
ladyshave

Tijdens de les denkt de student na 
over zijn probleem. Hij ziet de professor de 
formule voor de zwaartekracht op het bord 
krabbelen, en bedenkt dat hij die middag de 
frieten eens zal overslaan. Waneer de massa 
toeneemt, wordt namelijk ook de zwaarte-
kracht groter. Een superlichttitaniumframe 
is een andere, maar ook duurdere (lees:

studentonvriendelijke) oplossing. Een 
tweede en overbekende manier om het steile 
geweld beter te trotseren is het rechtstaan 
op de trappers. Als je blijft neerzitten, 
bevindt het zwaartepunt van je lichaam 
(punt waarop de zwaartekracht inwerkt) 
zich ergens boven in je buik en dus 
allesbehalve boven de trappers. Wanneer 
je daarentegen recht gaat staan, breng je al 
je massa -en dus ook je zwaartepunt- boven 
de pedalen. De aandachtige lezer heeft het 
al door: aangezien de zwaartekracht naar 
beneden werkt, helpt deze je met het naar 
beneden duwen van de pedalen, zodat de 
student zijn krachten wat kan sparen voor 
de les (!) of-wat ook vaak het geval is- net 
genoeg kracht kan ontwikkelen om toch 
nog de helling op te raken. Deze methode 
gebruikt de zwaartekracht in feite tegen 
zichzelf en is vooral aan te raden op de korte 

steile hellingen, waar elke 
andere methode faalt. Op 
dat moment beletten alleen 
de massa van je fiets en de 
wrijvingskrachten je om 
als een god naar boven te 
racen. V ersnellingen 
kunnen eveneens zeer 
nuttig zijn, maar ontbreken 
meestal op de gemiddelde 
studentenfiets. Een laatste 
hulpm iddeltje is het 
verm inderen van de 
wrijvingskracht (duivelse 
kracht die elke beweging 
tegenw erkt) door het 
contactoppervlak van je 
fiets met de weg te ver-
minderen. Je zorgt er dus 
best voor dat je banden 
stevig zijn opgepompt. En 
wat meer is, een kleiner 
contactoppervlak met de 
weg, betekent ook een 
kleiner contactoppervlak 
met potentiële punaises die 
je het leven zuur kunnen 
maken. In een verder 
gevorderd stadium kun je 
natuurlijk ook een één- 
wieler kopen, of het haar 
op je benen afscheren om 

de luchtweerstand te verminderen.

En lukt het ondanks alles nog steeds 
niet om de top te bereiken, denk dan even 
aan de suizende wind in je oren en de 
kriebels in je buik wanneer je straks met 
Schumacher-allures de helling afraast...

DDW
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Een leugentje om bestwil
België heeft een bewogen jaar, wat zeg ik, een bewogen aantaljaren 

achter de rug. Meer en meer politici, zakenlui, advocaten, rechters en 
allerhande hoogwaardigheidsbekleders kwamen zichzelf in het 
beklaagdenbankje tegen. In de meeste gevallen betrof het universitair 
geschoolden. Het is dus zeker niet irreëel ervan uit te gaan dat ook enkele 
studenten die momenteel druk doende zijn de maatschappelijke ladder 
te beklimmen, ooit dit lot zullen ondergaan.

Dankzij onze Hongaarse altruïstische 
menseneter Pandy is de kans dat zij hierbij 
een leugendetectortest dienen te ondergaan 
toegenomen. Omdat Schamper het steeds 
goed voorheeft met de studenten, volgt nu 
een stoomcursus De werking van de poly- 
graafen hoe hem te omzeilen.

Een leugendetector is eigenlijk een 
combinatie van drie verschillende instru-
menten: een pneumogram die de adem-
haling registreert, een cardiosphygmometer 
die wijzigingen in bloeddruk en hartslag 
optekent, en de galvanometer de zwakke
elektrische stroom die over de huid loopt, 
opmeet. De huid geleidt namelijk beter 
naarmate ze vochtiger is door transpiratie. 
De handen blijken hiervoor de meest

geschikte plaats te zijn, vandaar waar-
schijnlijk ook de uitdrukking ‘klamme 
handen’. De leugendetector vertrekt van de 
stelling dat wie liegt, geestelijk onder druk 
staat en' dat deze spanning hartslag, 
ademhaling en transpiratie doet toenemen. 
Door middel van zelfbeheersing, con-
centratie en meditatie kan je er echter voor 
zorgen dat toch dezelfde waarden worden 
opgetekend, ongeacht of je de waarheid 
vertelt of niet. Aangezien het aantal Zen-
meesters onder de studenten bedroevend 
laag ligt en ook op het gebied van 
zelfbeheersing en concentratie niet bepaald 
veel hoogvliegers vertoeven aan de Gentse 
universiteit, volgen nu enkele fail-save 
truuks.

Om te kunnen bepalen wanneer je 
precies liegt, worden er enkele controle- 
vragen gesteld. Dit zijn vragen waarbij men 
honderd procent zeker is van het antwoord 
en die als dusdanig dienst doen als 
ijkingspunt. Op die manier kan men jouw 
fysieke reacties op de échte vragen 
vergelijken met die op de controlevragen. 
Het komt er dus op aan tijdens die 
controlevragen zo te reageren dat je 
ondervragers zonder het te beseffen op het 
verkeerde spoor worden gezet. Enkele 
manieren om lichamelijke processen als 
hartslag en transpiratie (onopvallend) te 
verstoren, zijn: de adem even inhouden, 
diep inademen, op de tong bijten, de 
bilspieren samenknijpen en, de meest 
drastische van allemaal, een punaise in de 
sok. Met deze levenswijsheden in gedachte 
zou ik zeggen: “ga en corrumpeer u 
broeders”.

Cobbaut Andy

Bron: Hoe w erkt dat?, T h e  
R eader’s Digest, Amsterdam, 1991.

Schamper wil dolgraag de nieuwe weten- pelijke ontdekkingen, uitvindingen,
schapsrubriek 'in bad met Archimedes' technieken e.d. of die willen zoeken naar
uitbouwen. De wetenschappelijk gevormde antwoorden op alledaagse vragen als "Waarom is 
redacteurs bij Schamper zijn echter even zeldzaam bergopfietsen zo moeilijk?" of "Hoe werkt een 
alseenanorexiapatiëntbijdeWeightWatchers.Wij leugendetector?". Geïnteresseerden kunnen altijd 
zoeken dus studenten uit de wetenschappen die eens binnenspringen op het redactielokaal of eens 
graag zouden schrijven over nieuwe wetenschap- langskomen op een redactievergadering (zie colofon).

Paul Mennes schreef Web
K ron iek van een nieuw e eenzaam heid

Paul Mennes won de Vlaamse debuutprijs met Tox, een meeslepende 
roman waarin hij de huidige ‘lostgeneration ’ beschrijft. Daarna volgde 
het succesverhaal Soap en nu dus Web.

In Web zit geen echte verhaallijn, het 
is een bundeling van kortverhalen, waarvan 
sommige al eerder verschenen zijn. Mennes 
doet tijdens De Gebeurtenissen nog eens 
aan recyclage, milieubewust als hij is. Alle 
verhaaltjes hebben een pseudo-auto- 
biografisch karakter en zijn veelal 
geschreven in de stream of consciousness- 
techniek. Het draait allemaal om de 
belevenissen van een jongeman die worstelt 
met zichzelf en de wereld. Mennes haalde 
zijn inspiratie bij de Kartonnen Dozen van 
Tom Lanoye en bij generatieschrijvers als 
Brusselmans en Ward Raymaekers.

De Beatles en de Stones gaat over 
Pauls bizarre relatie met zijn moeder: ze is
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een geitenwollen sokken-overblijfsel van 
de sixties en klaagt steen en been dat haar 
zoon te saai en normaal is. In Fools Good 
raakt hij (het hoofdpersonage, misschien 
Paul Mennes zelf) verwikkeld in een 
doldwaze caféscène en komt in conflict 
met Jezus Christus himself. Gelukkig komt 
Elvis Presley hem redden, waarna ze een 
passionele nacht beleven in de bioscoop. 
Lotus is de naam van het bedrijf waar Paul 
werkt als nachtwaker, nadat hij uit de 
videotheek ontslagen werd. Met zijn partner 
Stanley kan hij aardig overweg, ze jatten 
wat kantoorspullen, roken joints, zuipen en 
filosoferen dat het een lieve lust is.

Web bevat ook nog andere verhaal-
tjes zoals Pantser, het geniale Nieuwe Maan 
en andere geflipte verslagen uit de 
ongenadige wereld van nu. Het slotverhaal 
isA quoi ga sertl’amour waarin Paul verliefd 
wordt op zijn vriend Morfine. Helaas komt 
deze laatste te weten dat hij aids heeft, maar 
hij hoopt dat hij wel zal wennen aan het 
idee.

Web gaat over de'lostgeneration, de 
‘jeugd van tegenwoordig’, de Nieuwe 
Eenzaamheid, de onmogelijkheid tot 
communicatie. Mennes schrijft zelf: “Ik 
ben een prometheus waarvan de lever niet 
meer aangroeit”. Web is onderhoudend en 
leest vlot door de talloze citaten van 
beroemdheden, maar bezit niet de literaire 
kwaliteiten die Tox wel had.

Lies D.N.



Ween niet weg is, is gezien!?
O f m een t u ook d a t blokbeesten een k le in e  lu i hebben?

Elk Vlaams dorp heeft traditioneel z ’n gekken rondlopen. In de 
muzieksien is het niet anders en de meest spraakmakende rare snuiters 
uit het milieu heten Dean en Gene. Dit duo, dat al lang geen duo meer 
is, maakt pseudo-intellectuele doch intelligent belachelijke deuntjes. 
Volge wie volgen kan!

Het begon allemaal in het plaatsje 
met de toepasselijke naam New Hope, 
Pennsylvania. De veertienjarige pubers 
Mickey Melchiondo en Aaron Freeman 
leefden er een nutteloos bestaan, tot die 
bewuste nacht. In een gemeenschappelijk 
visioen verschijnt de demon/god Boognish 
aan hen en brengt de uitverkorenen op de 
hoogte van hun missie: “Maak de wereld 
gekker dan ie al is, de mensen zotter dan ze 
al zijn en doe het met stijl!” Bij elke roeping 
hoort een doopsel en voortaan heetten 
Mickey & Aaron respectievelijk Dean & 
Gene Ween, oftewel kortweg Ween.

De kersverse Boognisha’s lieten er 
geen gras over groeien en sinds ’ 89 gooiden 
ze reeds zeven langspelers op de markt. 
Overtuigd van het doel van hun missie 
mikten ze hun allereerste hersenspinsels

dan z’n voorgangers eh scheerde daardoor 
ook hoger toppen. Alhoewel, de spraak-
makende hoes die de playmate van het jaar 
te kakken zette zal menigeen onder u zonder 
verpinken overtuigd hebben de leer van 
Boognish nader onder de loep te nemen. 
Een ware bevrijding voor de ware 
vinylfreaks, die weer weten waarom ze tot 
nog toe weigerden hun geld in digitale 
onderleggers alias CD’s te stoppen.

Ondertussen waren de bekerings- 
gezinde Boognisha’s erin geslaagd twee 
nieuwe missionarissen aan te trekken. 
Andrew Weiss (cfr. boven) en Claude 
Coleman werden Andrew Ween en 
Claude Ween die voortaan respectievelijk 
de bas- en drumpartijen voor hun rekening 
namen. De familie Ween zette in ’96 een 
nieuw knotsgek project in de startblokken

wat Dean & Gene naast de opnames kon 
boeien was uit vissen gaan, en ze hebben ze 
weer zien vliegen (euh...zwemmen). Alle 
diepzeewatergedrochten die ze aan de haak 
sloegen leverden stof op voor de nieuwe 
schijf. Wat Cousteau niet kon bleek Weens 
meest favoriete bezigheidstherapie.

Wie niet meer kan volgen of helemaal 
niet heeft kunnen volgen zit hoogst-
waarschijnlijk met de volgende vraag in de 
maag: “Wie, wat, waar, wanneer en bovenal 
w a a r o m ? ”
Toegegeven,het 
is niet voor 
i e d e r e e n  
weggelegd. Een 
laatste poging tot 
duiding dan 
maar. Ween 
maakt sound-
tracks voorfilms
met protagonisten als John Wayne en Traci 
Lords, in een regie van borstenkoning Russ 
Meyers. Of denk aan een portret van wijlen 
Einstein: super-intelligent en het voor-
komen van een clown. Die relativiteits-

M e a n  D e a n Si G e n e  W e e n

zelfs letterlijk de straat in. Voorbijgangers 
kregen ongevraagd de in beperkte oplage 
geperste plaat Axis Bold as Boognish (Bird 
of Prey ’ 89) in de handen gedrukt. Wie toen 
niet weg was, was gezien! Hun tweede 
album God Ween Satan - The Oneness 
(Twin/Tone ’90) werd geproduceerd door 
toenmalig Rollinsband-bassist Andrew 
Weiss en is net als opvolgers The Pod 
(Shimmy Disc Europe ’92) en Pure Guava 
(Elektra ’92) een allegaartje van popsongs, 
ballades, nevergreens, punkrock, hilarische 
covers, psychedelische country en porno-
grafisch getinte liefdesliedjes.

Weens vijfde langspeler Chocolate 
& Cheese (Flying Nun ’94) is toegankelijker

dat resulteerde in het album 12 Golden 
Country Greats. Voor de opnames van dit 
bizarre werkstuk trok men richting 
Nashville, het conservatieve hart van de 
country-muziek. Daar ter plaatse werden 
melige country-klassiekers opnieuw 
ingezongen, en men kan op z’n zachtst 
besluiten dat wie als leek hier kennis maakt 
met country overtuigd zal zijn dat dit 
muziekgenre het uithangbord is van 
stereoseksuele rendierfokkers uit Death 
Valley.

Het voorlopig laatste hoofdstuk van 
Weens missie werd bedacht met de naam 
The M ollusk (Elektra ’97) en werd 
opgenomen in een strandhuis. Het enige

theorie van hem moeten we letterlijk 
relativeren tot Einstein = Masters of 
Ceremonies in ‘t kwadraat ofte Boognish = 
Dean & Gene Ween.

Zondag zeven december aanstaande 
landt het hele circusgebeuren van Ween in 
de concertzaal van de Vooruit. Hoe meer 
volk, hoe zachter de landing fluistert men in 
de wandelgangen. Boognish pleegt namelijk 
nogal wat bezielend gewicht in de schaal te 
leggen. Reservaties en informatie: On The 
Rocks, tel: 09/243.77.77.

Mo ’KUL
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Jonge Adel_______
Koen van Kaam en Peter Seynaeve

TEN OORLOG woedt al drie weken in de theaterzaal van de Vooruit. 
Ondertussen zijn er reeds enkele bomen geveld om dit opmerkelijke stuk 
te beschrijven, bekendere acteurs aan het woord te laten of regisseur Luc 
Perceval nog eens te horen vertellen hoe hij er toe kwam om zo ’n grote 
onderneming te starten. Bovendien verslaat Tom Lanoye sinds kort 
Claudia Schiffer als covergirl in Vlaanderen. Wat sommige mensen 
daardoor misschien ontgaat, is dat er tussen al die grote namen twee 
nieuwe gezichten over de scène wervelen die niet hoeven onder te doen 
voor de rest. Doorheen de marathon speelt Koen van Kaam met glans 
afstammelingen van het huis van York en Peter Seynaeve maakt zijn 
entree als Jan van Gent in aflevering I. Vervolgens vervult Seynaeve 
enkele kleinere rollen om in aflevering II en l i l  de kroon op het werk te 
zetten als vrome Hendrik VI naast Margaretha Di Napoli (Ariane van 
Vliet), Van Kaam en Seynaeve komen net terug van een doorloop met de 
pas herstelde Els Dottermans wanneer wij hen in het café van de Vooruit 
opwachten met ons lijstje vragen.

Schamper: Jullie zijn allebei net 
afgestudeerd aan Studio Herman 
Teirlinck, hoe komt het dat ju llie  
onmiddellijk in deze productie zijn 
terechtgekomen ?

Peter Seynaeve: “In ons tweedejaar 
Teirlinck hadden we al eens 
een project met Perceval 
gedaan. We speelden toen 
Richard II. Ik vertolkte toen 
ongeveer dezelfde rol als nu.
Maar we gebruikten een heel 
andere tekst, waardoor ik nu 
niet het gevoel krijg mezelf 
te herhalen.”

Koen van Kaam: “Ik 
had wel een heel andere rol, 
ik speelde Richard II en nu 
niet. Dat vind ik helemaal 
niet jammer want Richard II 
is een moeilijke koning; hij 
balanceert op een heel dun c 
lijntje en hij heeft een heel |  
erg wisselende gedachte-^ 
gang.” §

Seynaeve: “Blijkbaar £  
moet Luc er iets in gezien 
hebben, want bij de aan vang van ons vierde 
en laatste jaar werden alle laatstejaars (we 
waren met zes) uitgenodigd om mee te 
spelen in Ten Oorlog.

Schamper: Uiteindelijk zien we 
enkel jullie twee.

Seynaeve: “We waren met drie 
jongens en drie meisjes. In de stukken van 
Shakespeare komen oorspronkelijk mis-
schien wel driehonderd personages voor. 
Het was aanvankelijk slechts de bedoeling 
dat we de dertien meespelende leden van de 
Blauwe Maandag Compagnie zouden 
aanvullen. Omdat de vrouwenrollen bij
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Shakespeare zo karig zijn, vielen de meisjes 
af. Eén jongen hield het voor bekeken zodat 
alleen Koen en ik overbleven.”

van Kaam: “Peter zou in de eerste 
twee stukken wat aanvullen en ik in de 
middelste twee. Maar zoals bekend, hebben

enkele acteurs de productie verlaten tijdens 
de voorbereidingen, waardoor wij een 
grotere rol kregen.”

Schamper: Hebben jullie er nooit 
aan gedacht om die enkelen te volgen ?

Seynaeve: “Neen. Nooit. Ik koester 
echter geen kwade gevoelens tegenover 
hen. Ik respecteer hun mening. Aan-
vankelijk was het ellendig maar uiteindelijk 
is het ons nog goed uitgekomen (lacht). Na 
hun vertrek vormden we een groep van 
twaalf. Dat kleinere aantal bleek ook beter 
te zijn voor de sfeer.”

Schamper: Zijn jullie als groentjes 
behandeld o f hadden jullie evenveel 
inspraak?

van Kaam: “We hebben allemaal 
onze zeg gehad. Het is zo dat Perceval de 
rollen heeft verdeeld. Wij acteerden, 
probeerden daar een weg in te zoeken, en 
nadien werd daar in groep over gesproken. 
Dat vond ik zeer leerzaam. Perceval vertrok 
ook van zijn spelers. Zij gaven dingen aan 
en daar ging hij dan mee aan de slag. Hij liet 
ons trouwens zelf zoeken, en dat doen we 
nog steeds. Iedereen! Wanneer jullie in 
maart opnieuw komen kijken, zullen jullie 
een totaal verschillend stuk zien. Er zullen 
steeds andere elementen naar boven komen. 
Bij vele theaterstukken is het zus of zo, hier 
niet. Er blijft veel inzitten, het plafond is zo 
hoog. Dat maakt het voor ons, acteurs, ook 
veel boeiender.”

Schamper: En leerrijk?
Seynaeve: “Wij hebben allebei vier 

jaar op Studio Herman Teirlinck gezeten. 
Na de eerste twee maanden repeteren aan Ten 
Oorlog had ik het gevoel dat ik al meer 
geleerd had dan in die vier jaar op school. 
Hiermee wil ik niet zeggen dat het niveau 

van de Studio zo 
laag is -al vond ik 
het op sommige 
momenten een 
echte kutopleiding 
- wel dat deze pro-
ductie zeer leerrijk 
is.”
van Kaam: “Ik
keek gewoon naar 
die grote acteurs en 
er drong zoveel tot 
me door. En op 
Studio Herman 
Teirlinck waren 
we ook de eerste 
lichting van een 
nieuw programma. 
Alles verliep 
daardoor heel 
chaotisch.”

Schamper: Jan Decleir, ju llie  
vroegere artistiek-directeur, blijft op 
het einde van de voorstelling alleen op 
de planken staan, voelen jullie dat 
aan als een afscheid?

Seynaeve: “We hebben nooit les 
gehad van Decleir. Natuurlijk hebben we 
hem daar geregeld zien lopen maar je leert 
hem daar niet echt kennen. Dat is pas hier 
gebeurd. Het is een ontzettend lieve man en 
een groots acteur. Dat einde heb ik niet 
geëxtrapolleerd, de ancien blijft over, het 
theaterbeest is de enige die het overleeft. 
Niet meer dan dat.”



Schamper: Er zijn wel enkele 
lichteffecten, het decor is treffend 
mooi... maar uiteindelijk gaat toch 
a lle  aan dach t naar het woord. 
Verkiezen ju llie  dit boven theater 
waarin het woord m eer naar de 
achtergrond geschoven wordt?

Seynaeve: “Met deze tekst kan je 
niet anders. Ik had het aanvankelijk wel 
moeilijk om het woord alleen te laten staan. 
In het begin probeer je anders te reageren, 
maar dan voel je dat het botst.”

van Kaam: “Bij Shakespeare, en 
evengoed in deze bewerking staan bijna 
geen regieaanwijzingen. Dat moet je zelf 
zoeken, en ondervinden dat er niet meer 
moet zijn. Alle bewegingen, zowel de 
fysische als de psychische zitten in het 
woord. De bewerking van Lanoye ligt goed 
in de mond. Je hebt niet de behoefte om er 
iets aan te veranderen. Na verloop van tijd 
ben ik gewoon verliefd geworden op de 
tekst.”

Schamper: Wat vonden jullie van 
de voorstellingen tot nu toe?

van Kaam: “Tijdens de repetities 
hebben we nooit alles na elkaar gespeeld. 
Bij de eerste volledige marathon kwamen 
er nog veel schoonheidsfoutjes boven 
drijven. Die marathon was voor ons allen

een feest. Daar hebben we het voor gedaan. 
Het contact met het publiek was ook anders 
dan tijdens een weekvoorstelling, iedereen 
luistert gewoon anders. We zitten met zijn 
allen elf uur in het theater opgesloten, en zo 
onstaat er een speciale band. Vanop de 
planken is het net alsof we een grote familie 
vormen. Eigenlijk heb ik geen zin meer in 
de afzonderlijke afleveringen. Dat komt 
allicht nog door mijn eerste euforie.”

Seynaeve: “De marathon is enorm 
afmattend maar op het einde van de dag zijn 
we erg fier. De afzonderlijke delen zijn 
moeilijker om te spelen omdat ze nooit af 
zijn. De marathon is eigenlijk essentieel, de 
stukken zijn er voor gemaakt en vormen één 
geheel. De eerste aflevering is heel statisch 
en de personages spreken in poëtische 
verzen. Die taal is nodig om de koning als 
almachtige voor te stellen. Je bouwt een 
soort heiligheid op die in de volgende 
afleveringen stap voor stap naar beneden 
gehaald wordt.”

van Kaam: “Ik was trouwens 
aangenaam verrast zovele jonge gezichten 
in het publiek te zien.”

Schamper: Hoe vullen jullie de 
tijd tussen twee optredens?

van Kaam: “Veel vrije tijd hebben 
wij niet omdat we bijna in elk deel een rol 
hebben. Els Ingeborg Smits daarentegen

mag tussen het eerste en laatste deel met 
haar vingers draaien. Ik hoop voor haar dat 
ze wel iets leuks bedenkt om die tijd te 
overbruggen.”

Seynaeve: “De meesten zijn 
voortdurend met de voorstelling bezig, ook 
al moet men niet onmiddellijk op. Maar dat 
hangt van de persoon zelf af. Jan Decleir zal 
steeds vragen of hij de voorstelling niet van 
bovenaan mag volgen, terwijl Lucas Van 
Den Eynde even de TV aanzet.”

Scham per: H ebben ju ll ie  a l 
toekomstplannen ?

van Kaam: “Na de koningsdrama’s 
gaan Peter, Ariane van Vliet en ik een 
nieuw stuk repeteren, geschreven door 
Jorgen Cassier, die gelijktijdig met ons is 
afgestudeerd in de kleinkunst. Binnen het 
kader van de Blauwe Maandag Compagnie 
krijgen we de kans om daar twee maanden 
aan te werken. Wordt het iets goeds, dan 
kunnen we het langer spelen, anders niet.” 

Seynave: “Verder is het voor ons 
vooral afwachten. Na onze studies zijn we 
immers onmiddellijk beginnen repeteren 
aan Ten Oorlog. Een jaarlang heeft niemand 
ons zien spelen. Pas nu komt daar 
verandering in. Nu kunnen we beginnen 
tonen wat we waard zijn.”

Schamper: Alvast veel succes.
Steven en Karlien

De Heilige Drievuldigheid
F ils Fém inistes, k a jto n  de . en Feenx

Er beweegt iets in de theaterwereld van de lage landen. Ook de 
Gentse studenten laten zich niet onbetuigd. Naast de jaarlijkse 
toneelvoorstellingen die de faculteitskringen op poten zetten, bestaan er 
aan de Gentse universiteit drie erkende toneelverenigingen voor 
studenten: Fils Féministes, Kajton C. en Feenx. Schamper polste eens 
wat er bij hen op stapel staat voor dit schooljaar.

Fils Féministes is de oudste telg uit 
het nageslacht van Mania Deleria, de 
vroegere overkoepelende theaterver- 
eniging. Ook niet-studenten konden lid 
worden van Mania Deleria, waardoor veel 
oud-studenten bleven hangen. Zij organi-
seerden een workshop voor studenten en 
vier jaar geleden droegen ze hun fakkel 
over aan jongere enhousiastelingen. Deze 
opvolgers doopten Mania Deleria om tot 
Fils Féministes. Op hun repertoire stond 
werk van Ionesco, Gombrowicz en vorig 
jaar speelden ze Lysistrata van Aristo-
phanes. Waar het gezelschap vroeger 
genoeg had aan één project in handen van 
Sven Duprez, is het nu uitgegroeid tot een 
driekoppig monster. Duprez regisseert twee 
eenakters van Pirandello (?), en Timothy 
Anthonis bewerkte Joyce’s Portrait o f the

Artist as a Young Man. Beide producties 
zullen het (voet)licht zien in het voorjaar. 
Het derde project is een tweej arenplan onder 
leiding van Frederik Beirens. In tegen-
stelling tot de twee anderen vertrekt Beirens 
niet van een bestaande tekst, maar van 
eigen ideeën over de wereld en het theater. 
Via improvisaties wil hij, samen met de 
acteurs, een eigen voorstelling creëren.

De tweede toneelgroep, kajton cie., 
speelde vorig seizoen O’Neill’s Lange 
dagreis naar de nacht. Dit gezelschap 
opereert pas sinds vorig jaar onder deze 
naam, voordien werkten ze een jaar onder 
de naam zero-theater. Tijdens de cultuur- 
week van enkele jaren terug zetten ze een 
toneelproject op rond Het Proces van 
Kafka. Hun voorjaarsproductie voor 1998, 
K ’s Pruimentijd, is opnieuw een bewerking 
van dit boek. Ook voor hun eerste productie

blijkt Kafka weerom een welwillende en 
onuitputtelijke bron van inspiratie. In Hij 
gaat dood wisselt kajton cie. Kafka’s Het 
Vonnis af met voorgelezen fragmenten uit 
zijn brieven. Regisseur Jonathan Scheer- 
linck ensceneert dit vrij sober en combineert 
het met een klankband van Fernant Zeste, 
waar Scheerlinck en Pieter Van Dessel 
deel van uitmaken. Op 8 december schiet 
dit stuk uit de startblokken in Teater 
Tinnenpot. De tweede productie gaat een 
week later in première en draagt als titel 
Twee Kerstverhalen. Regie en tekst zijn 
voornamelijk van de hand van Eva Simon 
die het eerste deel, Reis met Oskar, bewerkte 
en het tweede, Een Kerstvertelling, zelf 
schreef. Haar doelstelling was tweeledig: 
ernstige thema’s aansnijden maar tegelij-
kertijd toch een gezellige sfeer uit de lucht 
plukken. Dit keer liggen dood, leven en 
liefde als pakjes onder de kerstboom. Omdat 
het bijna Kerstmis is, wordt het publiek 
bovendien verwend met een kortfilm van 
Steven Sanders en live-muziek van d.e. 
portables.

Het laatste gezelschap Feenx is een 
directe afstammeling van het vorige. Gilles 
Weyns en Heidi Brouckaert sloegen hun 
samenwerking met kajton cie. aan diggelen
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en uit de brokstukken herrees Feenx. Feenx 
fingeert als het officiële gezelschap van de 
Theaterwetenschappen, maar niet-theater- 
wetenschappers zijn er even goed welkom. 
Hun naam doet hun artistieke lijn ver-
moeden: hun opvoeringen willen een 
compromis zijn tussen het verleden van het 
toneel en het theater van de toekomst. 
Daarvoor plaatsen ze mythologische 
stukken in een modem kader en combineren

ze klassieke opvoeringstechnieken met dans 
en projectie. Hun enige productie voor dit 
seizoen Phaedra staat op de planken van 
Teater Tinnenpot op 16, 17 en 18 februari 
in Gent. Wie de rangen van dit gezelschap 
wil vervoegen, kan dat. Feenx is nog op 
zoek naar iemand met twee rechterhanden 
die de projectie technisch kan ondersteunen, 
handige Harry’s en Henriettes voor klank-
en lichtregie, gladde jongens en vlotte

meisjes voor promotie en PR, en een stel 
stoere binken voor figurantenrolletjes.

Karlien
Hij gaa t dood  speelt op 8 en 9 

decem ber, om 20.00 en 22.00 uur, 
en T w ee K e rstv er h a len  op 15 en 
16 d ecem b er op 2 0 .0 0  uu r in 
Teater T innenpot. ( Voor vr ijk -
aarten zie p24)

Hier in Arca
...o f m isschien b e te r d a a r ?

Na een verrassend goede Broken Glass trakteert regisseur Christophe 
Ameye ons op Hier, geschreven door Michael Frayn. Het is een tragi-
komisch stuk waarin voortdurend gekibbeld wordt en waar het publiek 
meerdere dingen van zichzelf in zal herkennen.

buurvrouw als geschenk krijgt en die je 
helemaal niet graag ziet. Maar ook de angst 
voor de antwoorden op de grote vragen des 
levens: ontstaan, zin en uiteindelijke doel 
van het leven?

Ka trien De Becker en Jan Van 
Hecke, die het jonge koppel spelen, geven 
deze cocktail van vragen, problemen en 
frustaties op een schitterende en over-
tuigende wijze. Daarnaast krijgen we nog 
Annie Moortgat te zien, die de rol van de 
bemoeizieke persoon op zulke wijze speelt 
dat de mensen in de zaal er ieder voor zich 
wel iemand uit zijn of haar eigen leefwereld 
in zal herkennen.

SP

Hier is nog tot 30 december elke 
dinsdag, donderdag, vrijdag  en 
zaterdag te zien in het Arca theater, 
aanvang telkens om 20.00 uur.

Net zoals in Broken Glass gaat het 
over een jong koppel geteisterd door 
relatieproblemen. Ditmaal echter spelen 
grote internationale gebeurtenissen zoals 
een dreigende oorlog of jodenhaat, niet 
mee. Het zijn vooral de alledaagse 
probleempjes (vb. komt het bed nu in het 
midden of in de hoek van de kamer) die aan 
bod komen. Zulke enorm ‘belangrijke’ 
beslissingen zorgen voor grappig gekibbel 
en aansluitende hartstochtelijke ver-
zoeningen tussen 
beide acteurs.

Het jonge 
paar, Cath en Phil, 
staan in het begin 
van het stuk in een 
lege kamer die ze 
willen huren. De 
muren, deuren en 
vloer van het po-
dium zijn volledig 
uit dezelfde houten 
planken gemaakt 
zodat de leegte des 
te meer benadrukt 
wordt. De kamer is 
klaar om opgevuld 
te worden met de 
levens van deze
twee jonge mensen, 
vol dromen en ver-
wachtingen. Als een 
duistere profeet 
voorspelt buur-
vrouw Pat hen de
o n o n tk o o m b are

grijs, net zoals de kleding van Cath en Phil. 
Deze kleur roept een kilte op die nog 
versterkt wordt door de twee aparte tafeltjes, 
een voor Cath en een voor Phil. De tafeltjes 
staan naast elkaar, maar met meer dan 
voldoende afstand tussen. In het tweede 
deel heeft ieder ook zijn eigen ruimte, de 
ene het berghok, de andere de badkamer. 
Uiteindelijk zal er in het midden van de 
kamer een denkbeeldige grens ontstaan.

Het publiek zal zichzelf zeker 
herkennen in de perikelen van deze jonge 
mensen. De angst om resoluut je eigen 
beslissing naar voren te schuiven, de angst 
om eerlijk te zijn over die stoel die je van de

sleur van het alle-
daagse leven waarin ze onvermijdelijk 
zullen terechtkomen. En inderdaad, zo 
geschiedde het.

De inrichting van de kamer voorspelt 
al niet veel goeds. Alle meubels zijn in het
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S h e ’s  s o  lo v e ly

Amerikaanse film van Nick 
Cassavetes, metSean Penn, Robin 
Wright Penn, John Travolta, Debi 
Mazar e.a.

Soms denk ik met veel heimwee 
terug aan 1986, toen ik als tienjarige 
ademloos in Zondagnieuws zat te lezen 
over de seriemoordenaar van Firenze, over 
de jonge lieven van Joan Collins, maar 
vooral over het stormachtige huwelijk van 
Madonna en Sean Penn. Vol verwondering 
kwam ik te weten dat het rebelse koppel ‘s 
nachts de gehele huisraad aan diggelen 
sloeg, dat Penn bij wijze van dagelijks 
tijdverdrijf graag paparazzi aftuigde, en dat 
Mr. Madonna zich tijdens interviews wel 
eens achter de dichtstbijzijnde kamerplant 
verschanste, gewapend met een waterpistool 
gevuld met urine. Zucht, dit was hem 
gewoon.

Vele jaren zijn verstreken, de man 
is nu hertrouwd en dient bovenal een 
voorbeeldige huisvader te zijn, en Zondag-
nieuws is allang niet meer geïnteresseerd in 
hem. Gelukkig voor ons, dromerige meisjes, 
zwoer hij als acteur èn regisseur het misfit- 
gegeven eeuwige trouw. In She ’s So Lovely, 
van Nick Cassavetes (zoon van John), speelt 
hij naar goede gewoonte een gestoorde 
outsider.

Heethoofd Eddie Quin en zijn trashy 
vrouw Maureen, vertolking van Penns 
vrouw Robin Wright, vullen tijdens de 
naweeën van de disco hun dagen met 
drinken, roken, dansen en vrijen in een 
bruine kroeg. Ze houden zielsveel van 
elkaar, maar het noodlot slaat toe wanneer 
Eddie geïnterneerd wordt ten gevolge van 
een schietpartij. Na tien jaar komt hij vrij 
en hij denkt dat er amper drie maanden 
verstreken zijn en dat hij zijn oude leven 
weer kan oppikken. Maureen is echter 
hertrouwd met ene Joey (John Travolta), 
woont in een residentiële wijk en is een 
brave huismoeder geworden. Zal de ‘social 
outcast’ zijn grote liefde kunnen schaken 
uit suburbial

Heel deze tragikomische film ademt 
Penn, spreekt Penn en voelt Penn. De 
dialogen zijn soms lachwekkend wacko, 
soms hartverscheurend triest. Denk vooral 
aan Indian Runner, Penns regiedebuut, voor 
gelijklopende thema’s. De niet begrepen 
verschoppeling die ooit wel gek moet 
worden in fel contrast met de gesettelde 
arrivé. Agressiviteit als enige uitlaatklep, 
liefde-als eeuwige verzachter.

Voor intimi nog een aardigheidje. 
Let goed op de actrice Debi Mazar, en 
tracht haar te herkennen in de clips True 
Blue en Papa don ’t preach van Madonna. 
Full circle.

K7 (Decascoop)

L e  D e s tin  (A l M a s s ir)

Frans-Egyptische prent van 
Youssef Chahine, met Nour El 
Cherif Laila Eloui en Mahmoud 
Hémeida

Hou je broek vast wanneer het 
rationele denken (kennis) de handschoen 
opneemt tegen het absolute geloof (gods- 
dienstfundamentalisme), want vuurwerk 
hangt in de lucht. Zo ook in dit feeëriek 
Egyptisch luisterspel van de hand van de 
zeventig jaar jonge Egyptische Youssef 
Chahine. Laat Klokke Roeland bij u niets 
klinken bij het horen van deze pensioen-
gerechtigde cinema-coryfee en zijn jongste 
creatie Al Massir, laten we aan zulke 
onwetenheid dan paal en perk stellen.

Chahine verrast de toeschouwer op 
een joyride (lees: drafje) doorheen het 
Arabische Andalusië van de twaalfde eeuw. 
Moslimfanatiekelingen staan aan de poorten 
van het rijk van Al Massour, kalief van 
Andalusië. Zonder dat ie er erg in lijkt te 
hebben slagen godsdienstfanatici erin de 
jonge geesten van zijn rijk intellectueel uit 
te hollen en vol te proppen met voorge-
kauwde en nietszeggende religieuze one-
liners. Dit tot zeer groot ongenoegen van Al 
Massour’s raadsman, en geschiedkundig 
wijsgeer, Averroës. Via zijn geschriften 
probeert Averroës het tij nog te doen keren 
maar alles lijkt hopeloos wanneer de kalief 
een banvloek uitspreekt over alle wij sgerige 
boeken.

Geen banale Hollywoodiaanse en 
eenzijdige profilering van de moslim-
fundamentalisten als een nauwelijks-uit- 
de-luiers-ontgroeide zootje ongeregeld. 
Neen, in een bijna allegorische stijl, 
doorspekt met eigen ervaringen, maakt 
Chahine, gebalanceerd maar kritisch, gewag 
van het conflict tussen empirische kennis 
en blind geloof. Alle personages verper-
soonlijken op zekere manier enkele 
abstracte waarden van beide conflictpolen. 
Zowel Averroës (onderwijzende wijsgeer 
van het goede), als Al Massour (onwetende 
machtswellusteling), alsook diens twee 
zonen Abdallah (jeugdige naïeveling) en 
Nasser (intellectuele krijger) dragen zowel 
iets van het rationele denken als van het 
geloof in hun persoon .

Op het witte doek prijkt Le destin als 
een soort van moraal-filosofische musical, 
op een bedje van westerse cultuur. 
Spervuren van scherpe Arabische dialogen 
over maatschappelijke problemen worden 
opgeluisterd met lieflijke Arabische 
schoonheden in zinnenstrelende gewaden 
die met hun lyrische tamboerijngeluiden 
menig toeschouwer in ultieme extase 
brengen.

Toch wel een ander gerecht op een 
menu dat nog wel eens bol lijkt te staan van 
hapklare brokken.

B ra s s e d  O f f

Britse film van Mark Herman 
met Tara Fitzgerald, Ewan 
McGregor, Pete Postlethwaite, 
Stephen Tompkinson, e.a.

Het debuut van de tot nog toe 
onbekende Mark Herman, Blame lt on the 
Bellboy (1992), mag dan aan de meesten 
ongemerkt voorbijgegaan zijn maar met 
zijn tweede film Brassed O f f  levert de man 
een film af die, wat mij betreft, zonder 
blikken of blozen mag meedingen naar de 
titel van ‘beste film’ van het afgelopen jaar. 
Deze film kaapte dan ook op het Inter-
nationaal Filmfestival van Vlaanderen de 
prij s van het publiek èn van de studentenj ury 
weg. Men had zonder enige moeite deze 
film als een nieuwe Loach kunnen 
aankondigen.

Herman troont ons in deze sociale 
dramakomedie mee in de wereld van de 
arbeidersklasse, of moet ik schrijven 
werkloze klasse, zoals je die enkel vindt in 
het sociale kerkhof dat Groot-Brittannië 
werd onder conservatief bewind.

In het dorpje Grimley wordt de 
plaatselijke economie al meer dan honderd 
jaar bepaald door steenkool. Maar volgens 
de conservatieve regering zijn steenkool-
mijnen niet meer van deze tijd ( ‘ren- 
dabilitijd’?) en moeten ze dicht. De 
mijnwerkers van Grimley kunnen tijdelijk 
intekenen op een hogere afscheidspremie 
maar dit staat gelijk aan instemmen met de 
sluiting. Het is onder deze trieste dreiging 
dat we kennis maken met een aantal 
mijnwerkers die in hun vrije tijd in de 
Grimley Brassband (een fanfare) spelen. 
Voor dirigent Danny (Pete Postlethwaite/ 
oa. In the Name o f the Father) is het nakende 
onheil irrelevant. Hij gaat volledig op in 
zijn droom om zijn brassband naar het 
nationaal kampioenschap in London te 
brengen. De fanfareleden zijn echter van 
mening dat als de mijn sluit, ook de 
brassband ophoudt te bestaan.

Brassed O f f schetst op een indringen-
de manier de harde realiteit van de 
mijnwerkers. Herman laat het echter niet 
tot een loodzwaar construct komen, de film 
is doorspekt met humor die zijn oorsprong 
vindt in de zeer ongedwongen dialogen. De 
karakters die ten tonele worden gevoerd 
zijn échte mensen en worden stuk voor stuk 
schitterend vertolkt. Heel opmerkelijk is de 
acteerprestatie van Tompkinson als Phil, 
zoon van Danny en een bom loser. Leuk of 
minder leuk nevenverschijnsel van deze 
film is dat je opeens beseft dat goede 
fanfaremuziek eigenlijk wel te pruimen kan 
zijn.

Genoeg geleuterd, ga de film zien!

Bri&An (Studio Skoop)

HedS (Sphinx)
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10-12 W N 4de WN-Kwis, C afé 'Den teugel'

n v e n t

01- 12 VLAM
02- 12 IF
03- 12 KHK

VPPK
04- 12 C hem ica

VGK
08- 12 GFK
09- 12 IF

WINA
10- 12 VGK

KHK
VGesK

11- 12 GFK
FK

Fuif, 't  Fuifkot
Interfacultaire Squash, Coupure, 22u 
KHK-fuif m et optreden, Twieoo 
Sinterklaasfuif, Vooruit 
Kerstrevue
Klaasfuif 3de kan, 't  Fuifkot 
Klaascantus in de Pille, 20u 
Volleybal: V & minivoetbal: M, GUSB 
Cocktailfuif, Sjakosj 
Cantus, Salamander 
Bezoek 'G anda & Blandinium'
Golden Oldies Pary, 't  Fuifkot 
Zwanezang, 20u
FK-fuif m et optreden The Camelions, Vooruit

p o l i t i e k  (ü h  k o  n v e n t

09- 12 'tZW G

JongSoc.

10- 12 Betoging

LVSV
11- 12 LVSV

Debat 'Pedofilie' m et Hugo Van 
den Ende, Koen Raes, Uesbeth 
Stevens, aud E, 20u30 
Discussie rond W oonrecht & 
Kraakrecht, De Brug, 20u 
Betoging voor dem ocratie in 
Baskenland, Blandijn,20u 
Bezoek BRTN
D ebat 'Neo-Uberalisme' m et o.a. 
Koen Raes, Notarisstraat 3, 20u

03-12 WerPP Filmfestival'Sister my sister';
bespreking: Prof.Van Moffaert, 
aud E, 20ul5
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Tentoonstellingen-Toneel-Festival
* Museum voor Schone Kunsten 'Paris-Bruxelles', nog tot 14 decem ber 
*Tinnenpot 'Weg m et de stad', 11,18 december, telkens om 20u 
*Tinnenpot, Kajton cie. 'h ijgaat dood', 8-9 december, 20u en 22'u 
*Arca 'Hier', nog tot eind december, telkens om 20u
*NTG2 'Strelingen', nog tot 6 decem ber
*Kopergietery, Gordijnen voor konijnen 'BeNARd', nog tot 3 decem ber 
*Rode Pomp 'LouisDe Meester Vierdaagse', 11-14decem ber
* Vlaamse Opera, G. Verdi 'Rigo/etto', 8, 10, 13, 16, 20, telkens om 20u
* Logos 'Vrouwen festival', 8-10 december, telkens om 20u
* Witte Zaai Zwartezustersstraat 34, 'Kiei', nog tot 13 decem ber 
*Nieuwpoort, De Onderneming 'KiPSTUK', 3-6 (preview) en 10-13 decem ber

dinsdag 2 december
Vooruit The Levellers, 21 u
StudioSk. l'Esquisse: Dansfilms, 22u30
Damberd Ben Sluijs 4tet, 22u
Plateau * Film 'Sunset Boulevard', 20u

woensdag 3 december
Adviescenfr. 'Studying in the U.K.', 14u30
Logos Trio Delaunay, 20u
Vooruit De Nieuwe Paardenkathedraal 'De

wereldverbeteraar', 20u

donderdag 4 december
Rode Pomp Jazz-avond: Del Ferro-Vaganée Group, 20u
Bijloke I Fiamminghi, 20u
Plateau Film 'Paris-Texas', 20u
Vooruit De Nieuwe Paardenkathedraal 'De

wereldverbeteraar', 20u

vrijdag 5 december
Rode Pomp N. Belneeva & H. Gil, 20u 
Vooruit Antigone 'De drang, 20u
Vooruit Leporello 'Isma', 20u

zaterdag ó december
Rode Pomp
Democrazy
Vooruit
Vooruit
Vooruit

Xie Ya Ou, piano, 20u
Pyrrhus' Saturday hardcore matinee
Antigone 'De drang', 20u
Leoporello 'Isma', 20u
Aksent op roze vrouwen-fuif, 22u

zondag 7 december
Vooruit Ween, 21 u
Rode Pomp Mengelconcert, 20u
Vooruit Paul Haenen 'Frisse Warmte', 20u

maandag 8 december
Rode Pomp Panta Rhei,20u
KNS Film 'The Neverending Story', 20u

dinsdag 9 december
Rode Pomp Vier eeuwen oude harp en fluitmuziek 20u
Damberd Pierre Lognay trip, 22u
Plateau Film 'Imitation of Life', 20u
Vooruit Dans: l'Esquisse, 20u
Vooruit Muziektheater: Berio 'A-Ronne II', 20u

woensdag 10 december
Vooruit Tindersticks, 21 u
Gele Zaal Orchestre de musique Andalouse de Tanger, 20u
Vooruit Dans: l'Esquisse, 20u
Vooruit Malpertuis 'De meester van Koekelare', 20u 
Aula Socrates-Erasmus-info-avond, 19u30

donderdag 11 december
Gele Zaal Hedendaags Klassiek: Paul De Clerck, 20u30
Plateau Film 'Angst essen Seele au f, 20u
Vooruit Malpertuis 'De meester van koekelare', 20u
Vooruit Ch. Lobato & S. Brahapati, 20u
Aksent 'Geweld in lesbische relaties', Kantienberg 9 ,20u

zaterdag 13 december
Democrazy Doe a t the Drakar Station
Vooruit Het Gevolg 'Een bruid voor morgen', 20u

IS ! GRATIS ! GRATIS ! GRATIS ! GR
10  vrijkaarten  voor 1 persoon  voor Hier, d in sdag  naar keuze, om  2 0 .0 0  uur (Arca)

5 vr ijkaarten  voor 1 persoon voor Hier, da tu m  n aar keuze, om  2 0 .0 0  uur (Arca)
5 vrijkaarten  voor Trio D elaunay, op 3 decem ber (Logos)
5 vrijkaarten  voor M artha Mooke, op 8 decem ber (logos)

2 vr ijkaarten  voor Hij g a a t dood, op 9 decem ber om 2 2 .0 0  uur (kajton cie.)
5 vrijkaarten  voor Isabeella  Beumer, op 9 decem ber (Logos)
5 vrijkaarten  voor Ensemble 9-02, op 10 decem ber (Logos)

2 vrijkaarten  voor K erstverhalen, op 15 decem ber om 2 2 .0 0  uur (kajton cie.)

ATIS ! GRATIS ! GRATIS ! GRATIS !
ï c k & fc fV ï  3S3


