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Over pudebakken en
riboulettes
De Stad Gent heeft door een betere spreiding van het schuldaflossingsschema een kostenbesparing van op zijn minst tien miljoen
fran k gerealiseerd. Een peulschil, zeggen stoute tongen, daar betaal je
tegenwoordig nauwelijks nog een regeringscommissaris mee. Maar
toch laat Gent het breed hangen: het geld werd geïnvesteerd in de
fantastische Kerstmarkt. En er werd niet op een pudebak o f een riboulette
gekeken.
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Drie jaar na elkaar trokken gouden
sterretjes op een donkerblauwe achtergrond
de aandacht van de Gentenaars en de
toeristen op de jaarlijkse Kerstmarkt. Te
cliché, vond de dienst Feestelijkheden niet
totaal onterecht. Hoog tijd om eens met een
vernieuwend idee op de proppen te komen.
En ja hoor, dit jaar siert een heuse kerstboom
in goud, rood en wit, op een groene
achtergrond, de posters! Niet gek, zeker
niet gek; en vernieuwend! £££ De dienst
Sport en Recreatie laat zich op die bewuste
Kerstmarkt zeker niet onbetuigd. Zij staat
immers in voor de organisatie van de
winterspeeltuin op het Sint-Baafsplein. En
op deze winterspeeltuin staan ook kindvriendelijke en sfeervolle volksspelen zoals
riboulette, pudebak en toptafel. SuperMario
Bros is out, pudebak en riboulette zijn in,
zoveel is zeker. £££ Ik weet dat het na
enkele berichten wellicht begint te vervelen,
maar ik kan je deze toch niet onthouden. Je
kan op deze Kerstmarkt eveneens deelnemen aan het Zoek mee, en win een sleespel, waarbij je, zoals de naam van het spel
enigszins laat vermoeden, een slee kan
winnen. Nu kan ik je verzekeren dat ik die
slee niet graag zou winnen. Nergens in
Gent ligt er sneeuw om met de slee op te
glijden, waardoor je dat loodzware ding
heel de weg terug paar je kot of naar de
dichtstbijzijnde parkeergarage op je rug
kan sjouwen. £££ De lunchconcerten van
het muziek-Plateau: ze hebben als doel om
het Gentse studenten- en scholierenpubliek
de gelegenheid te geven muziekcultuur te
verwerven (sic). En toch heb je op 24
november ongetwijfeld de uitvoering van
de sonate voor hoorn en piano van Berthe
di Vito Delvaux gemist. Je kan in ieder
geval niet beweren dat de inleidende tekst
voor een muziekleek onverstaanbaar was:
"Ze verwierp iedere vorm van serialisme en
atonaliteit". Als je met deze wervende en
wervelende tekst de studenten al niet meer
uit hun kot krijgt. £££ Wat men ook moge
beweren, reïntegratie van gedetineerden
wordt in België wel degelijk serieus
genomen. Zo mag prof. Myriam Van
Moffaert, enige tijd geleden in het nieuws
wegens het onheus aanwenden van fondsen
voor onderzoek, de post van vice-voorzitter

van de Medical Women’s Association
Belgium en van de Nationale Liga van de
Depressie op zich nemen. £££ De hetze
rond de overdreven subsidiëring van I
Fiamminghi heeft het orkest duidelijk niet
beïnvloed in de keuze van de uitgevoerde
werken. Zonder enige schaamte vestigt het
orkest dubbel en dik de aandacht op haar
grote blijdschap omtrent de subsidiëring.
Zo werd op vier december enigszins
provocatief ten aanzien van jaloerse en
minder gesubsidieerde orkesten La vida es
un suefio (het leven is een droom) van Dirk
Brossé opgevoerd. £££ The West is the
Best. Het werd ons door onze Amerikaanse
broeders en hoeders vaak genoeg in het oor
gefluisterd tijdens de Koude Oorlog. Maar
het bleek niet enkel om propaganda te gaan,
wel om een empirische waarheid. De
architectuur-delegatie van de RUG liet
immers met sprekend gemak zeventien
andere teams achter zich op de internationale
architectuurw edstrijd voor studenten
ARTEKA. Bovendien kaapten onze
architectenhelden nog twee van de zes
speciale prijzen uit de brand. De concurrerende teams waren afkom stig uit
O ekraïne, Rusland, W it-R usland en
Moldavië. Je hoeft geen grootste onderscheiding in internationale betrekkingen te
hebben behaald om in te zien dat ook bij
architectuur een kapitalistische achtergrond
zaligmakend blijkt te zijn. Leve de dollar,
leve de ecu! Awoe de hamer, awoe de
sikkel!£££ HeefWinnie Mandela Stompie
met eie hande op sijn smikkel slaag gegeef,
en heef sij hem fan het leef beroof? Wij
probeerden het tevergeefs te weten te komen
op de receptie die in het Pand plaatsvond op
8 december. Nochtans was het de ideale
plaats om m ogelijke eerstehandsgetuigenissen te horen, want op die dag was
het Pand gevuld met een trits ZuidAfrikaanse skrywers, die op verzoek van
prof. Musschoot waren uitgenodigd door
de dienst Internationale Betrekkingen. De
receptie was een succes, hoewel de
maatregel om de blanken en de zwarten
apart te laten zitten uiteindelijk een
diplomatieke blunder bleek te zijn, wegens
niet erg up to date. £££ Was Nederland
tijdens de late middeleeuwen ook een trek-

pleister voor drugstoeristen? Lieten ook de
toenmalige Franse leiders zich schamper
uit over het al te lakse drugsbeleid
(drugstoerism e werd slechts met de
brandstapel bestraft, terwijl het minstens
vierendelen als sanctie had moeten hebben)?
Je had het allemaal kunnen te weten komen
op 12 en 13 december, toen er een tweedaags
colloquium plaatsvond rond Internationale
Handel in de Nederlanden (14de-16de
eeuw): kooplieden, organisatie en infastructuur. Maar natuurlijk ging je net die
dag je maandelijkse voorraadje halen bij
onze Noorderburen. £££ Ongetwijfeld heb
je tijdens je fantastische jaren in deze
prachtstad talloze, al dan niet bewuste,
verbouwingen uitgevoerd in de vaak veel te
krappe en beschimmelde koten waar je je
hoofd ‘s nachts of overdag te rusten legde.
Je maakt dan ook een goede kans om één
van de tien geldprijzen ten bedrage van
50.000 ballen te winnen die de dienst
Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
uitreiken voor projecten die een voorbeeld
zijn voor kwalitatief stedelijk wonen. Naar
het schijnt heeft ook de ex-baas van de
Roeland zijn brandproject opgestuurd voor
de categorie ‘verbouwing’ en ‘specifieke
integratie van alternatieve energie’. £££
Sedert de invoering van het mobiliteitsplan
stikt het in Gent ‘s nachts al van de flikken
met een grote fluo-oranje frisco in de hand,
en nu komen er nog twee van de levensgrote
sinaasappels bij. Het nachtloket van het
politiekantoor in de Belfortstraat gaat
immers dicht. Er werd slechts om de twee
nachten een proces-verbaal uitgeschreven,
en het grootste werk voor de twee agenten
achter het loket bleek te bestaan uit de weg
wijzen aan dronken Japanners. £££ Heeft
een kind inderdaad dagelijks recht op
minstens één chocomousseke, zoals je
kleine broe beweert? Kan je dochtertje je
voor de rechtbank slepen omdat je haar
vanafhaar derdejaar de fopspeen verboden
hebt? Je bent streng katholiek en uw zoontje
weigert pertinent zijn eerste communie te
ondergaan. Wat kan je hieraan doen? Een
direct antwoord op deze ingewikkelde
rechtsvragen behoren niet tot de eerste
opties? Geen nood, jouw historisch
gegroeide kennislacunes blijken verkrijgbaar in navulpak dankzij de postacademische vorming over de 'rechten van
het kind', waarvoor je je kan inschrijven
voor de luttele som van 7.000 franken.
Voor verdere informatie over De Rechtspositie van het Kind in België - een Overzicht
inde Verschillende Rechtsgebieden kan je
je wenden tot het Centrum voor de
Rechten van het Kind RUG, in de Henri
Dunantlaan 2. Tel. 09/264.62.85. £££
Wouter
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De vele haren van Yannick De Clercq
O ver studeren en frauderen

Yannick De Clercq, geboren te Gent in 1954 als zoon van de Minister
van Staat en later Europarlementslid Willy De Clercq, studeerde rechten
aan de RUG tussen ’73 en ’77. In het ja a r waarin hij zijn diploma van
Licentiaat in de Rechten behaalde, trok De Clercq naar het Verenigd
Koninkrijk, waar hij in november ’78 promoveerde tot Master o f Laws
aan het K ing’s College te London. Na een carrière als advocaat stapte
De Clercq de politiek in en hij werd achtereenvolgens gemeenteraadslid
en schepen van Financiën van de stad Gent. In ’87 werd De Clercq
benoemd tot regeringscommissaris bij onze eigenste Rijksuniversiteit en
het Universitair Ziekenhuis Gent. Yannick De Clercq kwam recent in
opspraak toen het Rekenhof zware kritiek uitte op de werking van de
regeringscommissaris bij de RUG en het UZ. Nelly Maes, die voor de
Volksunie zetelt in de commissie Onderwijs van het Vlaamse Parlement,
vroeg Minister Van den Bossche om een verklaring voorde uitzonderlijk
hoge werkingskosten van de Gentse regeringscommissaris. Verder wordt
ook onderzocht o f er geen sprake is van belangenvermenging, aangezien
De Clercq in verscheidene raden van bestuur zetelt.
Enkele weken geleden kreeg Schamper een onverwacht telefoontje van de
regeringscommissaris met de mededeling
dat hij bereid was om mee te werken aan
onze ‘Wilde Haren’-interviewreeks. Zo’n
spontaan aanbod laten wij niet schieten en
prompt belde een van uw
plichtsbewuste Schamper e
redacteurs naar de sec- |
retaresse van dhr. De Clercq ^
om een afspraak voor een ^
interview te versieren. Geen
probleem: na een korte blik
in de agenda van de regeringscommissaris werd ons
verteld dat we twee dagen
later mochten langskomen
op het rectoraat voor een
gesprek met De Clercq.

Schamper: U ging
in 1973 rechten studeren aan de RUG.
Waarom koos u voor
deze studie ? En waarom
voor Gent?

met het universitair onderwijs een product
van het rijksonderwijs. Het was dus voor
mij vanzelfsprekend dat ik naar de Rijksuniversiteit Gent ging.”

Y. De Clercq: “De
keuze voor rechten lag
'Het & a^yd mijn betrachting geweest mensen te helpen."
Schamper: Er lag dus geen ideaal
nogal voor de hand en was eigenlijk erfelijk
belast: mijn moeder is advocate (de
o f overtuiging aan de basis van uw
studiekeuze?
invloedrijke advocate Fanny Fazzi, nvdr)\
mijn vader was advocaat; ik heb heel mijn
De Clercq: “Ik denk dat iemand die
jeugd doorgebracht in het advocatenmilieu
zich aangetrokken voelt tot het beroep van
en ik ben ook altijd aangetrokken geweest
advocaat altijd idealen heeft, nl. het
tot het beroep van advocaat. Vandaar die
verlangen om mensen te helpen. Ik denk dat
vrij logische keuze voor rechten. De keuze
dit een zeer belangrijke opdracht is. Ik heb
voor Gent was ook evident: ten eerste ben
het advocatenberoep gedurende zeven jaar
ik een geboren en getogen Gentenaar en ten
zeer intensief, dag en nacht, weekends
tweede ben ik vanaf de kleuterschool tot en
inbegrepen, uitgeoefénd. Advocaat is een

zeer zwaar beroep, vooral als je verbonden
bent aan een groot advocatenkantoor. Ik
heb op die korte -veel te korte- termijn van
zeven jaar zes of zeven assisenzaken gepleit,
wat enorm veel is. Het is daarbij altijd mijn
betrachting geweest om mensen te helpen.”

Tegen wil en dank in de
politiek beland
Schamper: Bent u rechten gaan
studeren met de bedoeling om in uw
vaders voetsporen te treden en zelf
ook in de politiek te gaan?

De Clercq: “Helemaal niet, ik zou
zelfs zeggen dat er geen haar op mijn hoofd
was -en ik heb er nogal veel, hoewel ik
gisteren bij de kapper geweest ben- die er
ooit aan gedacht had om in de politiek te
stappen. Ik heb trouw ens ook nooit
gevraagd om aan politiek te doen. Het is
mijn vader en mijn partij die mij bij de
Gentse gemeenteraadsverkiezingen van ’82
gevraagd hebben om op de lijst te komen,
omdat mijn vader toen M inister van
Financiën was en geen zin had om zijn
ministerschap in te
ruilen voor het
eventuele burgemeestersambt in
Gent. Ik ben toen
opeen onbenullige
48ste plaats op de
lijst te re ch tg ekomen, eigenlijk
gewoon omdat er
een De Clercq op
de lijst zou staan.
En tot ieders
verbazing had ik
toen reeds, zonder
er al te veel voor te
doen, het tweede
grootste aantal
stemmen van mijn
partijlijst. Bij de
volgende verkiezingen ben ik van
de 48ste naar de tweede plaats op de lijst
geklommen en toen had ik de derde meeste
stemmen van de stad Gent. Zo ben ik tegen
wil en dank -echt tegen wil en dank- en,
achteraf bekeken zelfs tot mijn grote spijt,
in de politiek verzeild geraakt.”

Schamper (verbaasd): Tot uw
spijt?

De Clercq: “Ja, want ik heb mij
nooit gelukkig gevoeld. Mijn familienaam

heeft mij al te dikwijls parten gespeeld. Nu
soms nog, hoewel minder dan vroeger. Ik
ben h oofdzakelijk in de politiek
terechtgekomen omdat ik gehoor wou geven
aan het verzoek van mijn vader en zijn
partij. Ik heb geprobeerd het zo goed
mogelijk te doen. Ik durf zelfs te zeggen dat
ik het er als schepen van Financiën en van
Toerisme niet slecht vanaf heb gebracht.
Maar toen heb ik na vijfj aar zelf het initiatief
genomen om te zeggen “ik stop ermee”.
Het is mijn eigen beslissing geweest om uit
de politiek te stappen, tot ieders verbazing
en op het moment dat iedereen dacht dat ik
het goed deed. De nieuwe gemeenteraadsverkiezingen stonden namelijk voorde deur
op dat m om ent. D aarbij zou ik
waarschijnlijk lijsttrekker geworden zijn
van m ijn partij, en dus kandidaatburgem eester. T oen heeft zich de
gelegenheid voorgedaan om regeringscommissaris te worden bij de RUG. Guy
Verhofstadt, de toenmalige voorzitter van
de PVV heeft mij gezegd: “Kijk, indien het
u interesseert, kunt u regeringscommissaris
worden.” Zo ben ik in juli 1987 door de
Koning benoemd tot regeringscommissaris
van de RUG en het UZ Gent. Niemand had
ooit gedacht dat ik uit de politiek zou
stappen. Maar ik voelde mij er echt niet
gelukkig bij als mens. Dit neemt niet weg
dat ik een enorm respect heb voor de mensen
die dag in dag uit op de bres staan voor ons.
Ik heb daar alle respect voor, maar ik
persoonlijk voelde mij niet thuis in de
politiek.”
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Schamper: Om terug te keren naar
uw studententijd: was u als student
actief in het verenigingsleven?

De Clercq: “Ik was actief in het
Liberaal Vlaams Studentenverbond. Wat
wil je: mijn vader was het boegbeeld van de
Vlaamse Liberalen. Ik werkte daar samen
met Guy Verhofstadt, de toenmalige leider
van de liberale studenten. Ik ken Guy
Verhofstadt nog van het Atheneum. Wij
zijn jeugdvrienden. Wij hebben als
vijftienjarigen tijdens de w oensdagnamiddagen dikwijls samen gevoetbald.”

Scham per: K unt u eens beschrijven hoe de sfeer in de studentenstad Gent was in het begin van
de jaren ’70? Was er nog een nasleep
van de woelige jaren ’60 merkbaar?
De Clercq: “Ik heb daar nooit veel
van gemerkt. Wij waren eigenlijk zeer
rustige jongens. Guy Verhofstadt was toen
nog zeer links. Wij als jonge liberale
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studenten trouwens allemaal. We kwamen
onder meer op voor de afschaffing van het
beroep van notaris. Dat was een van onze
stokpaardjes.”

Schamper: Hoe was het uitgaansleven toen in Gent?

De Clercq: “Ik moet toegeven dat ik
daar eigenlijk weinig van geproefd heb.
Wij vergaderden ‘s avonds urenlang. We
gingen wel eens een pizza eten of zo, maar
aan het echte uitgaansleven heb ik nooit
deelgenomen. Ik zat dan ook niet op kot,
maar woonde nog thuis bij mijn ouders.”

Ik was helemaal geen
voorbeeldige student
Schamper: V was dus een voorbeeldige student.

De Clercq: “Absoluut niet. Ik was
helemaal niet voorbeeldig. Ik was iemand
die eigenlijk maar in gang schoot tegen de
eerste april. Van één april tot één juli
zonderde ik mij dan wel volledig af en
leefde bijna als een monnik. Ik ben er dan
ook altijd door geweest in de eerste zittijd
en ik ben afgestudeerd met onderscheiding.”

Schamper: Vindt u dat er een groot
verschil is tussen de studenten van
vroeger en de studenten van nu?

De Clercq: “Ik vind dat er een enorm
verschil is. De verrechtsing van de
hedendaagse jeugd is spectaculair en
verontrustend. Er worden beslissingen
genomen die twintig, dertig jaar geleden
gegarandeerd tot revoltes zouden geleid
•hebben bij de studenten, maar die nu door
de studenten gepikt en geslikt worden alsof
het niets is. Ik vind dat de studenten van
vandaag veel te braaf zijn. Er worden talrijke
beslissingen genomen in de sociale sector
w aar de studenten zich zom aar bij
neerleggen. In mijn tijd met Guy Verhofstadt
of Luc Van den Bossche als studentenleider
zou het niet waar geweest zijn!”

Schamper: Recent bent u in
opspraak gekomen in uw hoedanigheid van regeringscommissaris. Er
is een onderzoek ingesteld naar de

hoge werkingskosten van de regeringscommissie van de RUG en u bent
aangeklaagd wegens belan gen vermenging. Zou u uw kant van de
zaak eens kunnen belichten?

De Clercq: “Er zijn twee zaken: er is
enerzij ds het verslag van het Rekenhof over
de werkingskosten van de regeringscommissaris en anderzijds is er het gerechtelijk
onderzoek. Wat betreft het gerechtelijk
onderzoek, wens ik mij te houden aan een
van de basisprincipes van het democratische
rechtsbestel, zijnde het geheim van het
onderzoek. Het enige wat ik kan zeggen is
dat ik altijd in alle openheid en volkomen te
goeder trouw heb gehandeld. Voor mij was
er altijd maar één zaak prmordiaal: het
belang van de RUG. Wat betreft het verslag
van het Rekenhof, wil ik benadrukken dat
er slechts één parlementslid is, die ik
persoonlijk helemaal niet ken (Nelly Maes,
nvdr), dat over mij onterechte uitspraken
doet. Ik heb die mevrouw nog nooit in mijn
leven ontmoet. Ik vraag mij af waar zij het
uithaalt om over iemand die ze nog nooit
gesproken of gezien heeft dergelijke
uitspraken te doen. Dat zou voor mij nooit
denkbaar zijn! Ik heb haar dat dan ook
geschreven, maar ik heb natuurlijk nooit
een antwoord op mijn schrijven gekregen.
Het standpunt van het Rekenhof is een
standpunt, een mening, niet dé waarheid.
Het gebeurt dikwijls dat een minister het
standpunt van het Rekenhof niet deelt. Ik
kan u trouwens zeggen dat ik een nota van
twaalf bladzijden aan de Minister van
Onderwijs bijna alle punten van het verslag
van het Rekenhof heb kunnen weerleggen
of in een juiste context heb kunnen plaatsen.
Ik heb dat bovendien enkele maanden later
ook gedaan in een persmededeling die ik
heb verspreid met toestemming van de
Minister. De zaken die men mij, of liever
die men de RUG verwijt -mij persoonlijk
verwijt men niets- zijn toestanden die al
meer dan vijfentwintig jaar bestaan, die al
vijfentwintig jaar worden goedgekeurd door
de bestuursorganen van de RUG en die
nooit aanleiding hebben gegeven tot enige
opmerking. Ik vind het zeer bedenkelijk dat

men na vijfentwintig jaar plotseling zo een
hetze gaat creëren rond deze instellingen.
Dat is voor mij het bewijs dat men op de
man speelt, en niet op de bal.”

Al vijfentwintig jaar lang
een traditie
Schamper: Het blijft toch een feit
dat Gent jaarlijks meer dan tien
miljoen uitgeeft aan zijn regeringscommissaris, terwijl Leuven maar
75.000 BEF spendeert aan deze
functie.

De Clercq: “Dat is belachelijk!
Belachelijk! Om te beginnen betreft 90
percent van de uitgaven die men aan mij
toeschrijft, personeelsuitgaven. Dit is een
historisch gegroeide toestand. De rector
heeft dat trouwens uitgelegd aan het
Rekenhof, maar de vertegenwoordiger van
het Rekenhof heeft dat compleet naast zich
neergelegd. De regeringscommissaris krijgt
van de Minister van Onderwijs drie vaste
medewerkers -momenteel zijn dat er slechts
twee- toegewezen. Daarmee moet ik in

mijn geval vijfentwintig miljard controleren. Iedereen beseft dat het onmogelijk is
om dat met drie man te doen. Aan de RUG
is het dan ook een meer dan twintigjarige
traditie dat de controledienst van de rector,
die bestaat uit zes personeelsleden,
samenwerkt met de regeringscommissaris.
Ik verzeker u dat dit al vijfentwintig jaar
lang een traditie is. Ik zeg u zelfs meer: mij n
voorganger had op een bepaald moment
zelfs vijftig procent méér medewerkers dan
ik. Nooit heeft iemand daar met één woord
over geklaagd. In Leuven daarentegen is de
situatie volledig anders: daar heeft de
regeringscommissaris enkel de omringing
die hij vanuit Brussel toegewezen krijgt.
De KUL heeft daar nooit medewerkers aan
toe gevoegd. Dat is het volste recht van de
KUL: elke uni versiteit heeft haar eigenheid
en traditie. Ik begrijp niet dat men nu -na
vijfentwintig jaar- plots zo’n hetze creëert
en de indruk wekt alsof er geld over de balk
gesmeten wordt. Ik begrijp niet waar men
zich zorgen over maakt. Het is toch normaal
dat de RUG logistieke ondersteuning
verleent aan haar voornaamste adviseur?
Men zou zich eerder zorgen moeten maken

over de toestanden aan de KUL, waar de
regeringscommissaris met slechts twee of
drie medewerkers een budget van achtentwintig miljard moet controleren. Iedereen
begrijpt dat dat onmogelijk is. Wellicht is
het zo dat de KUL niet wenst gecontroleerd
te worden.”

Schamper: Nog een laatste filosofische vraag om dit gesprek a f te
ronden: hoe omschrijft u de mens als
soort?

De Clercq: “Ik moet u zeggen dat ik
lange tijd heb geloofd in de goedheid van de
mens, maar hetgeen mij het voorbije jaar is
overkomen, heeft mij daar sterk aan doen
twijfelen. Ik geloof niet langer in de
goedheid van de mens in se. Ik denk dat er
goede mensen zijn en dat er slechte mensen
zijn. Ik zal altijd mijn best doen om tot die
eerste categorie te behoren.”

Schamper: Bedankt voor
interview.

dit

De Clercq: “Graag gedaan.”
.
greet

Verdeling winsten uit
wetenschappelijk onderzoek

Rechivaardïgé verdeelsleutel i s ... te m öëüJjk

De RUG heeft sinds kort ontdekt dat wetenschappelijk onderzoek
winstgevend kan zijn. Het Amerikaanse bedrijf Biogen heefteen cheque
van 110 miljoen overgemaakt voor de licentie op een innovatie van de
professoren Remauten Fiers en er volgen nog enkele tientallen miljoenen.
De RUG aanvaardde gretig het geld
maar had geen systeem om de inkomsten te
verdelen. Tijdens de laatste vergadering
van het Bestuurscollege (BC) werd hals
over kop een verdeelsleutel opgesteld. 50%
gaat naar de onderzoeksgroep en 20% naar
het Valorisatiefonds, een fonds dat zich
bezighoudt met de hele dienstverlening rond
het commercialiseren van wetenschappelijk
onderzoek. De overige 30% wordt aan de
betrokken professoren geschonken. In het
geval van Remaut en Fiers betekent dit dat
deze proffen een dikke 16 m iljoen
opstrijken.
Deze regeling was om verschillende
reden
niet
naar de
zin
van
studentenvertegenwoordiger Dries Lesage.
Vooreerst vond hij het niet noodzakelijk
dat het BC voor deze zaak zelf een regeling
uitwerkte, aangezien de Raad van Bestuur
op 19 december een reglement zal opstellen
dat de valorisatie d efin itie f regelt.
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Bovendien staat er een Onderwijsdecreet
op stapel dat de verdeling van inkomsten
uit oktrooien, licenties, patenten en dies
meer voor alle uni versiteiten uniform regelt.
Na het jarenlange ontbreken van enig
reglement maakten die paar weken of
maanden het verschil niet. Het bedrag kon
evengoed op een geblokkeerde rekening
gestort worden en later volgens de
verdeelsleutel van de Raad van Bestuur of
volgens de bepalingen in het decreet
verdeeld worden. Als er dan toch een
systeem moest ontwikkeld worden, was hij
evenwel voorstander te werken met een
degressieve verdeelsleutel. Bij kleine
bedragen zouden de betrokken professoren
een relatief groot percentage toegewezen
krijgen, bij grotere bedragen zouden ze een
kleiner percentage krijgen.
De leden van het BC hadden daar
echter geen oren naar omdat dat ‘te moeilijk’
was. Dat het hier om tientallen, zoniet

honderden miljoenen gaat is blijkbaar van
geen tel. Bij de verdeling van de professoren
en assistenten over de verschillende
vakgroepen en faculteiten wordt nochtans
zelfs met een formule met vierkantswortels
gewerkt. Dat het belang van een degelijke
regeling door de heren bestuurders
onderschat werd, blijkt uit de snelheid
waarmee deze beslissing genomen werd:
op een kwartiertje was alles in kannen en
kruiken. We kunnen alleen maar hopen dat
de Raad van Bestuur zijn taak ernstiger
neemt.
Bijkomend kan men zich de vraag
stellen of een dermate luxueuze vergoeding
voor professoren niet zal leiden tot het
reduceren van het noodzakelijk
fundamenteel onderzoek ten voordele van
potentieel commercialiseerbaar onderzoek.
Bovendien vallen in een dergelijke regeling
de humane wetenschappen helemaal uit de
boot omdat de kennis nu eenmaal niet
commercialiseerbaar is. Zou dan ook geen
percentage van de inkomsten kunnen
voorbehouden worden voor deze humane
w etenschappen en het broodnodige
fundamenteel onderzoek?
Tom De Decker

Aggregaat wordt volwassen

Nu enkel u nog

Twee academ iejaren terug werd al een hervorm ing van de
aggregaatsopleiding doorgevoerd. Wat vroeger vaak als een fittefatje
naast de andere studies werd bijgenomen (je hoefde nooit naarde les, en
de praktijk hield ook al niet zo veel in), werd vanaf1995-’96 een stukje
ernstiger. Het aantal vakken nam toe, en de begeleiding werd verbeterd.
Bovendien werden de universiteiten
vanaf dit jaar verplicht om ten minste 270
uur te besteden aan de lerarenopleiding in
het programma van de licentiejaren, een
maatregel die niet in iedere faculteit op
applaus kon rekenen. Want zo kwam in
ieder geval de lerarenopleiding iets minder
bovenop de wetenschappelijke opleiding,
en iets meer in de plaats ervan.

bleem wordt. Ze vreest dat het fabeltje van
de lerarenopleiding die gemakkelijk en
zonder enige inspanning kan worden
bijgevolgd zich in het collectieve geheugen
van de studenten heeft gevestigd. Binnen
de nieuwe aggregaatsopleiding is al veel
moeite gedaan, en zal nog veel moeite
worden gedaan, om de sequentie tussen de
verschillende vakken beter te verzorgen. Er
wordt nauwkeuriger dan vroeger nagegaan
of er geen overlappingen tussen de
verschillende vakken zijn, en over welke
kennis de studenten via andere cursussen al
beschikken. Daarom wordt er bij het volgen
van het aggregaat over verschillende
studiejaren een bepaalde volgorde voorgesteld: de vakken moeten in clusters
worden gevolgd. Die inspanningen om de

sequentie beter te verzorgen worden
eigenlijk tenietgedaan door de grote
versnippering van de aggregaatsopleiding,
zegt Aelterman. Nu worden punten steeds
vaker over de verschillende jaren gesprokkeld (hoewel er een beperking is: de
punten worden niet langer dan vijf jaar
overgedragen).

Afzonderlijk jaar?

Dit bevestigt het strijdpunt waar
Aelterman al lang voor staat: de huidige
lerarenopleiding is te kort om een degelijke
basisopleiding te kunnen bieden. In de 1020
uur die nu ter beschikking staan van de
lerarenopleiding kan te weinig degelijk werk
Cijfers
worden verricht. Tonia Aelterman is dan
ook, samen met enkele andere binnen haar
Schamper ging na welke de gevolgen
departement, voorstander van een afzonderlijk jaar voor de lerarenopleiding. Dit zou
waren van het verzwaren van de aggregaatshet probleem van de versnippering wel
opleiding. We vroegen de cijfers op van de
eens de wereld kunnen uithelpen. Bovenaantallen geslaagde studenten in het
dien kunnen dan uitgebreidere cursussen
aggregaat, en keken hoeveel jaar zij erover
en stages worden voorzien. Tot op heden
deden om in het aggregaat af te studeren.
gingen de universiteiten niet
De cijfers zijn frappant: in het
mee in deze redenering: er
academiejaar 1994-’95, in het
oude systeem dus, voltooiden
was immers geen financiering, en het zou voor de
324 van de 417 studenten in
studenten onmogelijk zijn
één ja a r hun aggreg aatsmk)C£Pft5T
om een studiebeurs te
opleiding (77,7 %). Een jaar
krijgen, omdat het hier om
later daalt dat percentage
een p ost-academ ische
slechts lichtjes tot ongeveer 74
'
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vorming zou gaan. Het Plan
%, maar in 1996-’97 studeren
wlazkj K)0EK/mUE litNlue^ softe Methodes...
Dillemans zal echter wel
slechts 140 van de 331 in dat
voorzien in een extra jaar,
jaar afgestudeerde studenten in
waarbij het aantal lesuren
één jaar af (4 1 ,9 %). 168
zal worden uitgebreid en
studenten, of 50,76 % van de
waarbij de praktijk uitin dit ja a r afgestudeerde
voeriger zal worden bestudenten deed twee jaar over
sproken. Aelterman voorde richting. Een zware erfenis
ziet weinig tegenkanting
van het jaar voordien. En het is
van de studenten, aangezien
niet denkbeeldig dat er dit
in de praktijk blijkt dat de
academiejaar nog meer mensen
Student zelf het aantal jaren
zullen zijn die twee, of zelfs
dat hij/zij studeert verhoogt.
drie jaar over het aggregaat
Steeds vaker wordt nog een
zullen doen. We kunnen dus op
extra jaar bijgestudeerd.
zijn minst van een sterke
Bovendien zal het Plan
versnippering spreken. Stelt
Dillemans wél in een studiezich hier een probleem?
beurs voorzien voor een
aggregaatsjaar, iets wat
Versnippering
alleen maar kan worden
toegejuicht. Daarnaast zou
We vroegen het aan
het afzonderlijke jaar een
Tonia Aelterman, coördinagunstige evolutie vormen
trice van het Departement
omdat dan voornamelijk
Lerarenopleiding (DLO) aan de
gemotiveerdere studenten
RUG en opdrachthoudster in
zich zullen inschrijven
de W erkgroep L erare n (hoew el daar sinds de
opleiding van de Vlaamse
hervorming van twee jaar
Interuniversitaire Raad. Zij
geleden al sterke vooruitbevestigt dat de toenemende
gang is geboekt).
versnippering van de lerarenWouter
opleiding inderdaad een pro-
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Op weg

Je rechten bij openbare actie

naareen dem ocratische sam enleving

In het kader van een nieuwe politieke cultuur (wat dat ook wezen
mag) nodigde het LVSV, Liberale Vlaamse Studenten Vereniging,
onlangs RafJespers uit. Bij deze gelegenheid stelde hij zijn nieuwe boek
voor (Je Rechten bij Openbare A ctie’ wat een declaratie is van onze
rechten als burger in een ‘democratische’ gemeenschap.
Raf Jespers is reeds een groot deel
van zijn leven bezig zich in te zetten als
democraat. Van ‘De Wetswinkel’ in ’69,
tot de recentste ontwikkelingen op gebied
van democratie: de stakingen in het Waalse
onderwijs, de Witte Marsen, de sluiting van
Renault.... In het dagelijkse leven houdt hij
zich voornamelijk bezig met vluchtelingenen strafrecht.
De idee van dit boek bestond reeds
geruime tijd. Tijdens de mei ’68 beweging
werd er reeds een brochure uitgegeven: De
rechten van de arrestant. Je Rechten bij
Openbare Actie is hier een vervollediging
van. Het boek bevat een hoop praktische
informatie voor iedereen die geconfronteerd
wordt met de openbare diensten tijdens een
actie. Het boek is dan ook in die zin
geschreven. Het bevat per onderwerp de
belangrijkste zaken die je zou moeten weten
bij een confrontatie met de ordediensten.
Een selectie.

Identiteitskaart a.u.b.
Zelfs wanneer je je als door-deweekse student door de straten van Gent
begeeft, kan je onderworpen worden aan
een identiteitscontrole. Moeten we ons als
brave burgers opstellen, ons laten intimideren door een imposant machtsoptreden
en de ‘vriendelijke’ agenten hun werk laten
doen? Of kunnen we onze rechten als vrije
burger laten gelden?
Een identiteitscontrole is slechts
mogelijk in volgende gevallen: wanneer je
een misdrijf pleegt; wanneer je verdacht
wordt van een m isdrijf; wanneer de
ordediensten vermoeden dat je wordt
opgespoord; wanneer je de openbare orde
verstoort of bedreigt; of wanneer je naar
een bijeenkomst gaat die een bedreiging
vormt voor de openbare orde.
Dit kan door elke rijkswachter of
politieagent in uniform of in burger (!),
maar vraag steeds om legitimatie. Elke
controle buiten deze gevallen is een
onwettige controle! De politiediensten
kunnen je verplichten je identiteitskaart af
te geven, maar slechts voor de duur van de
controle. Vraag dus steeds zo snel mogelijk
je identiteitskaart terug na een controle.
Als je w eigert je identiteit te
bewijzen, als je het niet kan, of indien ze
twijfelen aan je identiteit, kunnen zowel
politie als rijkswacht je ‘ophouden ter
identiteitscontrole’. Maar vergeet niet dat
je ook met een rijbewijs, tramabonnement,

studentenkaart, ... , je identiteit kan
bewijzen. Ze hebben het recht je vast te
houden, indien er een wettige reden toe is
(zie boven), maar dit slechts voor twaalf
uur. De begin- en eindduur worden in een
speciaal register bijgehouden. Dit register
moet door de betrokkenen ondertekend
worden. Sta er dus steeds op om dit te doen,
en let op de juiste aanvangstijd van je
ophouding!

Blijf van m ’n lijf
Een veiligheidsfouillering houdt in
dat de politiediensten je lichaam en je
kleding betast, op zoek naar een wapen of
een ander gevaarlijk voorwerp. Dit mag
maximaal één uur duren. De ordehandhavers mogen je fouilleren tijdens een
identiteitscontrole indien ze vermoeden dat
je een gevaarlijk object bij je hebt; bij een
aanhouding; bij deelname aan openbare
bijeenkomsten die de openbare orde kunnen
verstoren; of bij het betreden van plaatsen
waar de openbare orde wordt bedreigd.
Weiger dus een fouillering als deze
niet gebeurt in het kader van bovenvermelde
gevallen. V erder bestaat er nog de
gerechtelijke fouillering en de fouillering
voor opsluiting in een cel.

Ieder huisje heeft z’n
kruisje
Om de sporadische gebruikers en
andere personen die erg gesteld zijn op
privacy, gerust te stellen: een huiszoeking
kan slechts in uitzonderlijke gevallen.
Een gerechtelijke huiszoeking kan
normaal enkel op bevel van een onderzoeksrechter, en mag niet tussen 09.00 uur ‘s
avonds en 05.00 uur ‘s morgens gebeuren,
behalve als de politiediensten op zoek zijn
naar drugs of als ze je op heterdaad
betrappen. Een tipje: geef nooit de
toestemming tot een huiszoeking, vraag
steeds naar een huiszoekingsbevel (in het
andere geval laatje ze gewoon voor de deur
staan). Bewaar daarom nooit op je kot zelf
verboden middelen of informatie.
Laat de politie steeds een lijst
opstellen van de inbeslaggenomen zaken
en laat deze ondertekenen door de
verantwoordelijke officier! Enkel die dingen
die rechtstreeks verband houden met een
misdrijf mogen in belag genomen worden.
Verlies de huiszoekende personen nooit uit
het oog, er zou wel eens bezwarend materiaal

kunnen geplaatst worden, wat dan later
‘toevallig’ gevonden kan worden.

You have the right to
remain silen t...
Wanneer je deelneemt aan een of
andere actie voor het goede doel durven de
politiediensten al eens hun stoute schoenen
aansteken en je meenemen downtown.
Een aanhouding kan echter enkel in
volgende gevallen: bij het hinderen van de
politie bij het vrijhouden van het verkeer;
bij daadwerkelijke verstoring van de
openbare rust; bij verstoringen van de
openbare rust bij uiteendrijven van
samenscholingen; bij een vermoeden van
voorbereiding van een misdrijf tegen
openbare rust en veiligheid; en tenslotte, bij
het plegen van een misdrijf tegen openbare
rust en veiligheid.
Als ze je willen aanhouden om een
reden anders dan het bovenvermelde, zijn
ze in fout en mag je je verzetten. De
aanhouding moet gemeld worden aan de
burgemeester, en mag maximaal 12 uur
duren! Let er dus weer op datje het speciale
register hiervoor ondertekent en verlaat
gewoon het bureau als dit je geweigerd
wordt.
Rijkswacht en politie kunnen je ook
aanhouden als ze je op heterdaad betrappen.
In dat geval moet er een gerechtelijke officier
verwittigd worden, die het dan aan de
procureur des konings doorvermeld. Deze
beslist of je al dan niet verder aangehouden
blijft. Zo’n aanhouding kan maximaal
vierentwintig uur duren. Zoals bij de vorige
soort aanhouding, controleer steeds de
officiële reden van de aanhouding en hou je
horloge in het oog !

Een democratische
samenleving?
Deze zaken zijn slechts een greep uit
wat in het boek te vinden is. Zowat alle
onderwerpen komen aan bod, gaande van
syndicale actierechten tot lijsten van
klachtenorganisaties. Iedere democratische
student die voor zijn rechten wil opkomen,
en een hekel heeft aan het willekeurige,
soms arrogante optreden van onze ordehandhavers zou best eens een blik werpen
in dit boek.
Op die manier kan iedereen meewerken aan de democratisering van onze
maatschappij, en zo een politiestaat helpen
voorkomen. Het boek is uitgegeven bij
EPO, geschreven door Raf Jespers en Edith
Flamand.
Verdere actuele informatie vind je
op http://www.dereac.be.
RoeL

De studiebeurzenpetitie

Studiekosten op de Index o f Van den Bossche era f

Nadat in oktober vorig ja a r in de Commissie Onderwijs van het
Vlaamse Parlement een hoorzitting plaatsvond over het Vlaamse stelsel
van studiefinanciering, besloot deze een subcommissie studiefinanciering
op te richten waarin over deze problematiek ten volle gedebateerd kan
worden. We zijn nu meer dan een ja a r later en we melden u met enige
trots dat er in de subcommissie studiefinanciering onlangs over het
concept ‘studiefinanciering’ gesproken werd. ‘t Gaat Vooruit.
Dat de subcommissie überhaupt
werd opgericht, is waarschijnlijk voor een
deel te danken aan het feit dat niet alleen de
studenten eisende partij waren. Buiten de
studenten, vertegenwoordigd
door de V ereniging van
Vlaamse Studenten (VVS),
waren het ondermeer de B ond
van Grote en Jonge Gezinnen,
de vakbonden ABVV en
ACW en de sociale diensten
van de universiteiten die in
de Commissie Onderwijs
voor een herziening van het
huidige systeem van studiefinanciering pleitten.

aan te houden, bespaarde de Vlaamse
Overheid op dit punt al 459 miljoen. In de
petitie wordt geëist dat dit geld opnieuw in
het studietoelagenstelsel geïnvesteerd wordt

Wanneer er over indexering wordt gesproken,
moet er rekening worden
gehouden met de stijging van
de studiekosten in het algemeen. Studeren kan tegenwoordig niet meer zonder
com puter, in sc h rijv in g sgelden, huurprijzen en vervoerskosten en die gaan sneller
omhoog dan de index zelf. In
de petitie wordt ervoor gepleit
ook met deze kosten rekening
te houden.
Ook studenten die een
jaar bissen, zouden onder
bepaalde om standigheden
recht moeten hebben op een
studiebeurs. Welke omstandigheden dat zijn en welke
voorwaarden er aan verbonden
worden, staat niet in de petitie.

459 miljoen

Door de aanhoudende besparingen
en het niet indexeren van de studiekosten, is
het aantal beursstudenten aan de universiteiten met 7% gedaald tot 15% van alle
studenten. Bovendien is de gemiddelde
beurs ten opzichte van de levensduurte ook
flink wat lager geworden. Door deze trend
1 S /1 2 /1 M

Een andere grens waarvoor gepleit
wordt is het bodem kadastraal inkomen
(KI). Studenten, waarvan de ouders wel
een huis bezitten, maar niet veel verdienen,
zouden uitgesloten worden van een
studiebeurs omdat bij het berekenen hiervan
rekening wordt gehouden met het KI. Het
bodem-KI zou ervoor zorgen dat een
bescheiden woning niet wordt
m eegerekend bij de toekenningsprocedure.

Reële Kosten en
Bissen

V erenigd onder de
naam Overleggroep Studietoelagen, stelden deze organisaties onlangs een petitie op,
diewaarschijnlijkbinnenkort
ook op de Gentse Uni versiteit
verspreid zal worden. Zodat
de lezer zelf zijn genuanceerde mening over dit onderwerp kan vormen, worden
hier de basispunten van de
petitie besproken.

Om een goed minister
te zijn is het enige criterium
tegenwoordig blijkbaar dat
men op het einde van de
am btsterm ijn financiële
resultaten kan voorleggen. Dit
geldt zonder enige twij fel ook
voor het M inisterie van
Onderwijs, waar minister
Van den Bossche de rationalisering van alles en nog wat
driftig voortzet (zie ook het
Plan Dillemans).

beurs kunnen krijgen. Dan moeten de
inkomensgrenzen omhoog. De maximumgrens, die bepaalt of een student een beurs
krijgt of niet, moet omhoog, zodat meer
studenten een beurs kunnen krijgen.

Resultaten

Grenzen Verleggen
Voor het toekennen van een studiebeurs, bestaat er een minimum- en een
maximuminkomensgrens. De minimuminkomensgrens bepaalt of de student een
volledige studiebeurs krijgt. De petitie ijvert
ervoor dat meer studenten een maximum-

Op dit moment zijn er
nog geen cijfers beschikbaar
over het aantal verzamelde
handtekeningen. Volgens de
VVS draait de petitie in
Leuven, Brussel en de Hogescholen op volle toeren en als
alles volgens plan verloopt zou ze in j anuari
aan de O nderw ijscom m issie worden
voorgelegd. In Gent zal de petitie waarschijnlijk geörchestreerd worden door de
pasgeboren en naar ‘t schijnt herboren
Gentse Studentenraad. Denk na en wees
een mens.
>
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Begroting '98 afgekeurd

Sociale Raad keu rt begroting Sociale Sector a t

II De studentenvertegenwoordigers stonden bij de bespreking van de
begroting ’98 van de Sociale Sector voor een dilemma. Enerzijds wordt
Wfjffl&r een heleboel problemen eindelijk geld vrijgemaakt, anderzijds
vertoonde de begroting toch enkele grote lacunes. De begroting van de
Sociale Sector werd niet goedgekeurd in het advies van de Sociale Raad,
m aar in de Raad van Bestuur, die de feitelijke beslissing neemt, kreeg de
begroting in haar totaliteit toch hun fiat.
Deze goedkeuring kwam er voornamelijk omdat, deze begroting ruimte
creëert voor een heleboel noodzakelijke
investeringen. Zo komen er bijkomende
fietsstallingen voor home Vermeylen,
Astrid, Boudewijn en Fabiola; wordt de
helft van de douches in home Fabiola
gerenoveerd en worden alle douches van
home Vermeylen opgelapt; wordt de
brandveiligheid in Home Heymans en home
Boudewijn afgewerkt; krijgt home Vermeylen kabel-, internet- en telefoonaansluiting; wordt home Astrid waarschijnlijk toegankelijk gem aakt voor
rolstoelgebruikers en wordt er vijf miljoen
vrijgemaakt voor de aankoop van nieuw
meubilair e.d. voor de homes.
Bovendien moet de Sociale Sector
voortaan niet meer opdraaien voor de
geleden verliezen in de ‘betere’ restaurants
Het Pand en Kleine Brug en voor de
verliezen door de levering van maaltijden
aan derden (bijv. scholen). Verder zal vanaf
januari gestart worden met het sorteren van
blik, brik, plastiek, en soortgelijk afval. Er

zijn ook plannen om de keuken en het
magazij n te verplaatsen van het ongeschikte
Stalhof naar een heus Keukencomplex, dat
evenwel nog moet gebouwd worden.
Al bij al kan men niet ontevreden
zijn met deze maatregelen, ware het niet dat
veel van de geplande investeringen al jaren
liggen te wachten en de Oostbloktoestanden
in de homes al lang geleden de wereld
moesten uitgeholpen zijn.

Tekortkomingen
Het negatief advies van de Sociale
Raad heeft niet zozeer te maken met
waarvoor wel geld wordt vrijgemaakt, maar
vooral met waarvoor geen geld wordt
vrijgemaakt. Ondanks de jaarlijkse stijging
van het studentenaantal wordt er geïnvesteerd in infrastructuur maar niet in
personeel. Het budget voor personeel en
werking blijft stabiel op ca. 400 miljoen
zodat het personeel meer en meer belast
wordt en sommige taken weken, zoniet
maanden, vertraging oplopen. Daar komt

nog bij dat deze begroting niet echt veel
blijk geeft van enige beleidsvisie of
langeterm ijnplanning. De studentenvertegenwoordigers wijzen erop dat er
bijvoorbeeld niet nagegaan wordt of er
nieuwe sociale noden zijn bij de studenten.
Zou de RUG niet kunnen participeren in
een stedelijk project voor een beter en
goedkoper openbaar vervoer, zoals in
Hasselt? Heeft men een idee hoe het
huisvestingsbeleid van de unief moet
evolueren? Heeft men al nagegaan of onze
jobstudenten voldoende verdienen? Moet
er iets gedaan worden aan de prijs/
kwaliteitverhouding van de maaltijden in
de studentenresto’s?
De studentenvertegenwoordigers
hebben ook kritiek op de overheveling van
de Technische Dienst van de Sociale Sector
naar de algemene gebouwendienst GBO.
Met het immense aantal gebouwen in beheer
van de RUG lijkt een decentralistie logischer
dan een verdere centralisatie. Zij pleiten
voor het behoud van de Technische Dienst
op voorwaarde dat deze goed georganiseerd
is. Dat dit op dit moment nog niet echt het
geval is bewijst de situatie in het studentenhuis De Brug. Al ongeveer 10 maand ligt er
een waslijst met noodzakelijke herstellingen
en aanpassingswerken te wachten op
voltooiing. Vraag is natuurlijk of dit bij het
GBO zoveel sneller zou afgehandeld
worden? Bijkomend personeel misschien...

12-urenloop; de top 3
Hilok
Anabolica
VTK

Tom De Decker

Thesis jaren_______

Iedereen neem t er een. U toch ook?

Een thesis. Velen beginnen te sidderen en te beven bij het weerklinken
van het woord alleen al. Er hangt een Griekse klank en sfeer rond het
woord, en dan denken we eerder aan Sparta dan aan Athene. Dadelijk
doemen visioenen op van eindeloze bibliografieën en torenhoge stapels
boeken die allen handelen over hetzelfde onderwerp dat je al lang niet
m eer kunt uitstaan, hoewel het zo interessant leek toen je het koos.

onderwerpen die men opgeeft of zelf kiest,
zijn minder precies afgebakend dan in de
wetenschappen. Daarnaast heb ik de indruk
dat studenten tegenwoordig later aan een
thesis beginnen te werken dan vroeger het
geval was. Maar vaker en vaker vinden
studenten het dan ook minder erg om een
jaartje bij te doen, een jaar waarin de thesis
En terwijl je verplicht bent om die
exclusief voorrecht is voor de faculteit
wordt gemaakt, en nog enkele vakken als
thesis te schrijven, moet je daarnaast ook
Letteren en Wijsbegeerte. Inderdaad, als
vrij student worden bijgenomen, of waarin
nog de andere martelingen doorstaan die
we de cijfers van de laatste drie j aar bekijken,
een postgraduaat wordt begonnen. Ook aan
tot een studiejaar behoren: het schrijven
dan doet minstens één student op tien een
professor Balagangadhara, lesgever in de
van werken, opdrachten, groepswerken, en
thesisjaar. Maar even vaak of vaker gaat dat
vergelijkende cultuurwetenschap, vroegen
last but not least, examens. Het is niet te
cijfer naar één op vijf (zo bijvoorbeeld in de
we een reactie. Zelf ziet hij het hoge aantal
verwonderen dat het een mens al eens te
Germaanse, ’94, ’95 en ’97), of zelfs één op
thesisjaren binnen zijn richting specifiek
veel wordt, en dat de thesis dan maar een
drie (Latijn en Grieks ’97, Oosteuropese
als het gevolg van het colloqium dat door de
jaartje wordt opgeschoven.
talen en culturen ’97, vergelijkende
studenten van de tweede licentie werd
gegeven. Het bewustwordingsproces dat
cultuurwetenschap ’97). Hoe staan de
(Harde) cijfers
docenten zelf tegenover deze hoge cijfers?
het groepsw erk voor dit colloqium
teweegbracht, deed veel studenten beseffen
Cijfers liegen niet, zegt het cliché,
Reacties
dat ze op een foute manier met hun thesis
maar je moet een grote idioot zijn om daarin
bezig waren. Dat verklaart de stijging van
te geloven. Wij voldoen aan dit criterium,
het aantal thesisjaren binnen de richting in
Rector Willems wil ons weinig meer
en nemen dus een kijkje naar het harde
’97.
vertellen dan dat een groot aantal thesisj aren
cijfermateriaal. Waar we naar op zoek zijn,
Het is natuurlijk vreemd dat het grote
door de uni versiteit niet als publiciteit wordt
zijn de cijfers van het aantal scriptiejaren
ervaren (leve het understatement). En nee,
aantal thesisjaren wél als negatieve
dat wordt gevolgd. Eerst definiëren, zei
publiciteit wordt ervaren, maar dat er geen
er is geen planning op centraal vlak om
mijn leraar wiskunde, en daarom: een
centrale planning is om die tegen te gaan.
deze hoge cijfers tegen te gaan. We polsten
scriptiejaar is een jaar waarvoor iemand
Wordt er dan binnen de richtingen met een
dan maar professor Mare Van Uytfanghe,
zich inschrijft die het jaar voordien in zijn
hoog aantal thesisjaren actie ondernomen?
die zelf lesgeeft in de Romaanse, waar dit
laatste jaar geslaagd was voor
Professor Balagangadhara
alle vakken, maar niet geslaagd
vertelt dat er in de pas doorwas voor zijn scriptie. We
H O ST U OOK H e e u D e tZ .
KLOPP&KJ
gevoerde hervorming van
OH u k / THE515 KJOti rijD it; OF TE
?
bekijken de cijfers vanaf 1993,
zijn richting een nieuw vak,
want pas in 1994. begon het
van zes studiepunten, is opk? VELoee... 'Jook mijm t hèsïs doe
d uistere bestaan van de
genomen om de thesis te
k e©j ocde 'r.t .oek k iwk oe k/vt-eep
thesisjaren.
Vftki cnre'iue of d e bJSPFnris <i>ï)
begeleiden. Het colloqium
Her Sc-HRijVEW VftM E6N/ TH£SiS...
Een opmerkelijk feit is
van de vergelijkende cultuurwetenschap wordt naar eerste
dat het fenom een van de
thesisjaren zeker niet in alle
licentie gebracht, zodat de
bew ustw ording vroeger
faculteiten en richtingen haar
plaatsgrijpt.
intrede heeft gedaan. Zo
studeert in de wetenschappen
M aar niet overal
praktisch iedereen in het laatste
wordt gereageerd. Naar mijn
bescheiden mening wordt de
jaar af, enkele zwarte schapen
niet te na gesproken. Enkel bij
student veel te weinig gede b u rgerlijk ingenieursoefend in het schrijven van
architecten ligt het aantal thesiswetenschappelijke werken.
jaren eerder hoog: 9 van de 47
Hoe kun je dan plots out of
studenten die zich in 1995-’96
the blue in staat zijn om een
inschreven voor het laatste jaar,
vol waardige thesis te schrijdeden hetjaar nadien een thesisven? Er wordt veel te vlug
jaar. Binnen de pol&soc kennen
van uitgegaan dat thesisperikelen enkel en alleen aan
de thesisjaren een matig succes,
de student te wijten zijn, en
met wisselende cijfers (uitzonderingen op de regel: zowel in
dat aan de thesisbegeleiding
internationale betrekkingen als in de
niets schort. Het is natu u rlijk niet
jaar gemiddeld één van de vier studenten
communicatiewetenschappen doen dit jaar
gemakkelijk om met een steeds toenemend
die vorig jaar in het laatste jaar waren
een zesde van de studenten die het jaar
aantal studenten evenveel tijd te blijven
ingeschreven, een thesisjaar doet. Hij stelt
voordien waren ingeschreven in het laatste
besteden aan iedere scriptiestudent, maar
dat het niet zinvol is om een algemene
jaar, een thesisjaar). En ook in de medischzolang wordt gestreefd naar volwaardige
verklaring te zoeken. Een amalgaam van
sociale wetenschappen ligt het aantal
scripties, is er geen alternatief. Werk aan de
verschillende oorzaken kan beter als
thesisjaren erg hoog.
verklaring dienen. “Thesisonderwerpen
winkel!
Wat echter het meeste opvalt, is dat
hebben binnen de letteren en wijsbegeerte
het fenomeen van de thesisjaren een quasi
Wouter
de gewoonte erg te kunnen uitdeinen. De
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NSV eist PFK-erkenning

De Brug ruim twee uur ‘b ezet’

Donderdag 27 november om kwart voor tien vallen een vijftiental
N SV ’ers De Brug binnen. Zij grendelen het studentenhuis a f en vragen
de secretaris van de DSA (Dienst StudentenActiviteiten), André Van De
Velde, het gebouw te verlaten. Om twaalf uur ontruimen zij, na
tussenkomst van rector Willems, opnieuw De Brug. De door de MLB
gewaarschuwde politie grijpt, op vraag van de rector, niet in.
De NSV (Nationalistische Studenten
Vereniging) probeert al jaren een voet
binnen te krijgen in het PFK (Politiek en
Filosofisch Konvent). De reden ligt voorde
hand. Bij een eventuele erkenning kan de
NSV gebruik m aken van de RUGgebouwen en, nog belangrijker, kan zij
aanspraak maken op een deel van de
subsidiepot van de DSA. Telkens werd
deze organisatie geweigerd omdat zij een
racistische ideologie aanhangen en
aanzetten tot racisme en geweld. Dat het
niet blijft bij het aanzetten tot geweld,
kunnen de diverse slachtoffers getuigen die
in de loop van de jaren na een ‘actie’ van
deze ‘radicale studentikoze studentenvereniging’ medische verzorging nodig
hadden.
Gefrustreerd door de herhaalde
weigeringen besloten de NSV’ers over te

gaan tot intimidatie en geweld. De NSV
loopt langzaam leeg omdat ze maar niet uit
hun isolement geraken en heeft de mediaaandacht broodnodig om het zaakje bijeen
te houden. Dat het KVHV, dat op sommige
-maar niet alle- vlakken gelijklopende
standpunten inneemt, wel erkend werd, zal
de frustratie alleen maar groter gemaakt
hebben.
In een pamflet stelt de NSV dat er
een complot gesmeed wordt tegen nationalistische studentenverenigingen door de
overige ‘linkse en extreemlinkse’ organisaties. Zij zien hierbij gem akkelijkheidshalve over het hoofd dat er maar liefst
drie nationalistische verenigingen bij het
PFK zijn aangesloten: VNSU (VlaamsNationalistische StudentenUnie), VUJO
(VolksUnie Jüngeren) en het KVHV
(K atholiek Vlaams H oogstudenten

Verbond), terwijl verscheidene andere
studentenverenigingen een duidelijk
christelijk of liberaal profiel hebben,
verenigingen die men bezwaarlijk van
communistische symphatieën kan verdenken. Dat tenm inste twee van de
nationalistische verenigingen (VNSU en
VUJO) de democratische spelregels wel
respecteren en verdedigen en het nationalisme een progressieve invulling geven, is
de NSV natuurlijk een doorn in het oog.
Deze verenigingen worden steevast door
de NSV bestempeld als ‘zogenaamd’
nationalistisch. Jammer voor de NSV maar
er is nog altijd een mijlengroot verschil
tussen nationalisme en onvervalst fascisme.
Het lauwe optreden van de rector
kan alleen verklaard worden als een poging
om de vrede te bewaren en de zaak niet te
laten escaleren. De NSV denkt een
overwinning behaald te hebben en waarsclydwt op haar website al voor volgende,
gelijkaardige acties. Wie anti-democraten
met ‘redelijkheid’ en ‘tolerantie’ behandelt,
vraagt blijkbaar om erger.
Tom De Decker

Colofon
Schamper is het kritische en onafhankelijke studentenblad van de
Universiteit Gent. De redactie bestaat uit vrijwilligers en komt elke dinsdag
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Schamperredactie
Studentenhuis De Brug
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SURF V IE R M IN U T E N E N DE J O B S K O M E N N A A R U T O E .
In vier minuten de baan van je leven vinden. Amppr de tijd om een eitje te koken. Het lijkt bijna onmogelijk, want
solliciteren kost veel tijd en energie. Toch is er een plaats waar u in een handomdraai kan zoeken en solliciteren
naar een leuke job. Een plaats waar u ons in vier minuten vertelt wie u bent en wat u wil. Onze jobaanbiedingen
komen dan op maat naar u toe via e-mail. Vooraf kan u natuurlijk ook de carrièremogelijkheden ontdekken.
En lezen wat mensen die al bij ons werken vertellen over hun baan in een hoogtechnologische hi-speed omgeving.
En er is nog meer. Op het moment dat u solliciteert, krijgt u meteen een homepage, waarin u de stand van uw
sollicitatie op de voet kan volgen.
Onze jobsite is dé plek voor wie belangstelling heeft voor de nieuwste trends in telecommunicatie en JAVA.
En ook voor quizliefhebbers die graag een GSM winnen.
Gebruik deze vier minuten. Zij kunnen uw loopbaan bepalen.
www.okafef.be/jobs ^ De nieuwe jobsite van Alcat|l Bell voor ingenieurs, informatici en wetenschappers.
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Jobstudenten in de tang

Jobdienst boekje

Beste verantwoordelijke,
Mogen wij u vriendelijk vragen om
volgende studenten te verwittigen dat de
huidige werkuren, naar aanleiding van de
dienstnoodwendigheid, worden gewijzigd.
De Studenten worden hierbij uitgenodigd
de wijzigingen op het bestaande contract te
komen ondertekenen op de Jobdienst
maandag 24 en dinsdag 25-11-1997 :
*
XXXX: m et ingang van
01.12.1997 worden de uren gewijzigd van
18.00- 21.00u naar 19.00-22.00u
*
XXXX: m et ingang van
01.12.1997 worden de uren gewijzigd van
19.00- 21.00u naar 20.00-22.00u
*
XXXX: met ingang van
01.12.1997 worden de uren gewijzigd van
17.00- 21.00u naar 18.00-22.00u
*
XXXX: m et ingang van
01.12.1997 worden de uren gewijzigd van
19.00- 21.00u naar 20.00-22.00u
*
XXXX: m et ingang van
01.12.1997 worden de uren gewijzigd van
17.00- 19.00u naar 18.00-20.00u
Indien hoger genoemde studenten
de werkuren niet wensen aan te pasen op
het bestaande contract zal de
arbeidsovereenkomst vroegtijdig worden
beëindigd. De opzeggingsperiode gaat in
op maandag 01.12.1997. De laatste dag van
tewerkstelling is dan vrijdag 05.12.1997.
Wij vragen u dan ook om de namen
van de student(e)(n) die niet wensen verder
te werken over te maken aan de Jobdienst,

zódat het ontslagdocument ten laatste op
maandag ek kan worden doorgestuurd.
Inmiddels verblijven wij,
Inge De Poorter
Jobdienst
Mevr. Carla Verhaegen
Personeelscoördinator
Studentenvoorzieningen RUG

Noot van de redactie: De namen
zijn om redenen van privacy
weggelaten.

Studenten in
verw eer
Aan : M evr. C. V erhaegen,
personeelscoördinator Sociale Sector
Geachte,
In
uw
b ericht
aan
de
verantwoordelijke van de avondsnack
vraagt u om de jobstudenten op de hoogte te
stellen van de w ijziging van hun
arbeidsovereenkomst als gevolg van de
reorganisatie van e Avondsnack. Hierbij
stelt u “Mogen wij u vriendelijk vragen om
volgende studenten te verwittigen dat de
huidige werkuren, naar aanleiding van de
dienstnoodwendigheid, worden gewijzigd.
“ En ook : “Indien hoger genoemde
Studenten de werkuren niet wensen aan te
passen op het bestaande contract, zal de
arbeidsovereenkomst vroegtijdig worden
beëindigd.”
Uit gesprekken met de betrokken
studenten hebben wij vernomen dat een

aantal onder hen in de onmogelijkheid
verkeren om te werken op deze gewijzigde
uren. Zij kunnen dus niet ingaan op uw
vraag tot wijziging van het contract,
alhoewel zij afhankelijk zijn van deze
inkomsten om te kunnen studeren -toch het
hoofddoel van de meeste studenten.
Mogen wij u wijzen op het artikel 3
van bijlage 1 van de arbeidsovereenkomst
voor jobstudenten tewerkgesteld binnen de
sector studentenvoorzieningen van de RUG,
dat stelt: “Van de werkuren kan nietworden
afgeweken, tenzij in onderling akkoord
tussen de werkgever en de werknemer en op
voorwaarde dat de afwijking o f wijziging
ook contractueel wordt vastgelegd. ” Zonder
toestemming van de student kunnen de
werkuren dus niet gewijzigd worden. Dit is
echter geen reden om met ontslag te dreigen,
wel om in overleg met de studenten een
voor beide partijen aanvaardbare en haalbare
oplossing te zoeken.
Mogen wij u dan ook vragen om zo
snel mogelijk met de betrokken studenten
te overleggen en hen eventueel alle jobs in
de nieuwe organisatie van de Avondsnack
voor te leggen, zodat zij eerst de voor hen
best passende werkuren kunnen kiezen uit
de beschikbare plaatsen?
Kunt u ons op de hoogte brengen van
de gevonden oplossing?
Dank bij voorbij.
hoogachtend,
Dries Lesage
Voorzitter Sociale Raad
Bart Gruyaert
Studentenvertegenwoordiger
Sociale Raad

A n n elies
Liefste Schamper,
Zoals elke gebruiker van eduservl
en eduserv2, kreeg ik een mailtje toegestuurd van ene Annelies Van Kelf, waarin
'zij' zegt dat ze wanhopig op zoek is. Het
gerucht doet nu de ronde dat niet Annelies

Beste redactie van Schamper,
Ik, een trouwe lezer van Schamper,
en tevens burgie, heb in Schamper 353 de
resultaten gelezen van de Frekwenties van
de absenties, waarin te lezen stond dat er
amper 112 burgies naar de algebra-les
zouden komen. Dit neem ik als een ernstige
belediging tegenover onze soort, en heb ik
dus vandaag, 2 december, zelf de proef op
de som genomen en zelf ben tot het tellen
van burgiehoofden overgegaan, en wel ook
tijdens de les van prof. de Langhe, die het
vandaag had over 'diagonaliseerbaarheid

maar haar broer Erik die mail stuurde, om
haar eens goed te pesten of zo. ‘t Schijnt dat
Erik Van Kelf zo’n vervelend burgietje is
met een homepage van Axelle Red.
Beste Schamper, kan dit zomaar,
moeten wij toelaten dat Erik zijn lusten

verder via Annelies' e-mail kan projecteren
op deuniversiteitsgemeenschap? Is het waar
dat Eriks e-mailadres Erik.Vankelf@
rug.ac.be is?

Burgies p resen t

Proton

van matrices'. Ik ben ervan overtuigd dat
mijn resultaat niet exact juist is, maar het
zal alleszins beter in de buurt komen dan
jullie beledigende 112. Mijn resultaat zweeft
ergens rond de 200, soms ietsjes meer,
soms ietsjes minder, wat overeenstemt met
een kleine 80% en waarmee we weer in de
top 3 terechtkomen, waar we gewoontertrouw toch thuishoren.
En, tussen haakjes, prof. de Langhe
had het in zijn welbetreffende les niet over
civens-rotaties, maar over 'givens-rotaties'.
Piet Geeroms

Beste,
Het artikel over de proton in de
Schamper 351 suggereerde dat de huidige
proton onidentificeerbaar zou zijn. Dat
betwijfel ik. Bij het opladen van mijn kaart
in een terminal in de Home Astrid werd nl.
niet naar mijn rekeningnummer gevraagd.
Dat nummer moet dus ergens in de kaart
opgeslagen zitten. Voor de univ moet het
een koud kunstje zijn dat bij elke betaling
op te vragen. Zo weten ze alvast per
rekeningnummer ons betaalgedrag, en na
aanvraag bij de bank krijgen ze onze naam...
Yves Martens

Roeland Mertens

«

Giga VGesK
Ik had graag gereageerd op uw artikel
Ik doop u in de naam van de Vader, en de
Zoon...... en de Heilige Kring van de hand
van Lies D.N., verschenen in het Schampernummer 352. In dit artikel worden wij
gelijkgesteld met de OAK, KHK en
Romania onder de gemeenschappelijk
noemer van kleinere kring, terwijl ons
ledenaantal nu al boven de 280 ligt.

Ook wordt ons in de mond gelegd
dat wij geen doop meer houden wegens
gebrek aan interesse vanwege onze leden.
Dat klopt n ie t: er komen elk j aar opnieuw
mensen vragen om een doop. Onze
motivatie om geen doop te houden is
principieel: wij wensen onze leden, en
vooral onze eerstekanners steeds op een
humane en niet vernederende manier te

behandelen. Deze houding verklaart het
niet voorkomen van een doop in de
Geschiedenis.
Hierbij hopend dat dit rechtgezet is,
groet ik U.
Bruno Debaenst
Praesens VGesK

de program m atie van onze studentenradio
J V la a n d a g
19.00u - 20.00u: URGent Nieuws, heet van de naald, kalender, en
weggevers voor de unief- en hogeschoolstudent, afgewisseld met
muziek.
20.GÖU -21.00u: Na het Baden, mei elke week de elektrische stoel,
waarbij iemand van een praesidium aan de tand gevoeld wordt.
21.00u - 22.00u: Vrij Spel, een zoektocht doorheen de hedendaagse
popmuziek.
22.G0u - 24.0Gu: Link, Drum and Bass, Hip Hop, Techno en
Experimental, linked by DJ Bob.
24.G0u - 02.0011: D J Gerald

W oensdag
19„00u - 20.00u: URGent Nieuws, heet van de naald, kalender, en
weggevers voor de unief- en hogeschoolstudent, afgewisseld met
muziek.
20,00u - 22.00u: A d Fundum , met film, interviews en muziek.
22.00u - 23.00u: Het Vergiet van België, studentenhumor van de
bovenste plank.
23.00u - 24.00u: Rommelkot, muziek met ballen gepresenteerd
door twee lullen.

D o n d e rd a g

19.00u - 20.00u : URGent Nieuws, heet van de naald, kalender, en
weggevers voor de unief- en hogeschoolstudent, afgewisseld met
muziek.
20.00u -22.0ÖU: Café Civilisê, een cultuurprogramma. Saai, zegt u?
Dan heeft u nog nooit de capriolen van onze tooggangers gehoord,
22.00u - 23.00u: een keer per maand, Map van Dagen, een
kleinkunstprogramma; de andere keren Pellicule der Lafheid, een
filmprogramma met filmmuziek.
23.00u >24.O0U: Studio Muscle, een intelligente mix van de muziek
uit de hedendaagse alternatieve scene.

19.00u - 20.00u: URGent Nieuws, heet van de naald, kalender, en
weggevers voor de unief- en hogeschoolstudent, afgewisseld met
muziek.
20.00u - 21.00u: Ethernet, het internetprogramma van URGent.
21.00u * 22.00u: hevel 07
22.00u - 23.00u: Vinylators
23.0ÖU - 24.00u: Fever Pitch

URGent zendt uit van maandag tot donderdag, elke
avond tussen 19.00 en 24.00 uur. U vindt haar opfrequentie
106.8 FM

urgent®
15/12/1«?

Smurf je Smurf
V daar, die altijd stiekem in een verborgen hoekje achter dat linkse
boekenrek in de Fnac alle nieu we strips gaat lezen zonder te betalen ! Er
is nieuws voor u. Op Internet zijn een hele boel strips en comics gratis
te lezen, zonder dat u zich daarvoor hoeft te verbergen. En die dagelijkse
tocht naar de bibliotheek om de Calvin en Hobbes te lezen zonder 30
fran k te betalen behoort ook tot het verleden!
Chauvinistisch als we zijn zetten
we koers naar Willy’s Comic Gallery
waar de Brabançonne wordt aangeheven en de loftrompet wordt bezongen
over de Belgische strips: van Jommeke
over Kramiksken tot Rooie Oortjes.
En wat de Marsupilami daar tussen te
zoeken heeft moet je zelf maar eens
bekijken op http://www.club.innet.be/
-willydg/. Deze site bevat van een
heleboel strips een korte inhoud, alsook
een bespreking van de voornaamste
personages, een overzicht van alle
verschenen titels en wat achtergrondinformatie over de auteurs. Hergé
wordt hier verafgood als stamvader van
de Belgische strip. Stamvader? Een
hoogblonde held!? Lijkt die raket naar
de maan niet net een beetje te veel op
een V2? Wij Belgen hebben weer iets
om trots op te zijn (trots dat we het in de
doofpot kunnen houden, wel te
verstaan).

Barbara Dex vs.
Smurfin

Weg met die bekrom pen
Belgische attitude en vive l’Europe des
Quinzes: European Comics on the Web
{http://stp.ling.uu.se/-erikt/com ics/
welcome.html) waar een alfabetisch
overzicht van bijna alle Europese
comics en strips wacht. Een site om u of
vous tegen te zeggen. Onze Griekse
vrienden mogen zich bij voorbeeld
verheugen in Arkas (http://www.ics.
forth.gr/hellasW3/OJPG/arkas.jpg en
http://www.ee. surrey. ac. uk/Societies/
hellsoc/arkas/arkas.html). Dix points, noch
min noch meer. Mochten we nog een mondje
Grieks praten we zouden ze wellicht een
heel stuk grappiger vinden. In ieder geval is
België met de Smurfen (http://web.mter.
nl.net/users/H. M. F.J.de. Wijs/) en Suske en
Wiske {http.V/www.cs. vu.nl/~hartskam/. sw/
frame.html7nl.html) hier beter vertegenwoordigd dan op het Eurosongfesti val, waar
we meestal rond nul punten bengelen.
Zolang we geen strips uitgeven met
Barbara Dex of Lisa del Bo in de hoofdrol
zitten we safe. Hopelijk brengt dit hen
(Jacques Vermeire en Get Ready in het
achterhoofd) niet op gedachten.
Voor diegenen onder ons die vallen
op rondhoofdige, snordragende kale
knikkers, maar daarom niet onmiddelijk

rijkwachtersgewijs migranten of Duitsers
in elkaar willen rammen is er nog de
Kiekeboe-homepage (http://studwww.
rug. ac. be/~fcuppens/kiekeboe/). Een kleine
ministrip waarin onze 'held' alweer de held
probeert uit te hangen, krijg je hier zomaar
cadeau (klik op verhalen, en scroll tot
onderaan de pagina). Dat het verhaaltje
zich aan onze kust afspeelt en Fanny zich
lieflijk in het zand wentelt, is wel voldoende
om u te lokken. Hollandse snobs die vanuit
Cadzand de grens oversluipen om stiekem
een glimp op te vangen van die ‘lekkere
Pelgiese meid’ worden door de rijkswachters van hierboven kordaat teruggemept naar hun land van herkomst; “dat ze
zich tevreden stellen met hun Hein de Kort
{h tt p : // w w w .e s . v u . n l / - r r i s / h e i n /

index.html). Eigen strips eerst!” aldus een
besnorde woordvoerder.

Kermit goes pubic

Een zeer goede bundeling van mooie
en interessante comics is de Negative Site
{http://www .hoboes.com /htm l/C om ics/
Comics_Sites.html). Zo tref je hier Stinky
Comics aan: The adventures of Flossy the
pubic hair {http://www.stinkycomic.com/
). Verder nog een heleboel links naar
verdoken en duistere comics sites (we
vonden hier trouwens een link naar een
clubje mensen die op zoek zijn naar
verduisterde en vergeten steden). Voor de
zachtaardigen onder ons vonden we de
enige echte Winnie the Pooh {http://
www. best. com/~pkwesley/cartoons, html),
al waar je ook verbindingen vindt naar The
muppets en Tank girl. De Muppets
konden ons bekoren, daar we hier het enige
echte muppetlied konden downloaden.
De fijnproevers mogen inmiddels
flippen op paperclipvreter Dilbert {http://
www.dilbert.com/). Of prefereert men de
website van Calvin en Hobbes, met
dagelijks een andere strip {http://www.
ca lvin a n d h o b b es.co m /)? Op h ttp ://
www.uexpress.com/ups/comics/ vind je
naast diezelfde Calvin & Hobbes ook nog
een heleboel andere comics en cartoons.
Sites die een database aanleggen van
comics-sites bestaan overigens bij bosjes.
Neem nu Jonah Weiland’s Comic Book
R esources {h ttp ://w w w . com icbook
resources, com/). He ’s mad I teil you, mad,
want wat die kerel weet te verzamelen aan
links naar comics slaat werkelijk alles.
Iedere week wordt er trouwens een Comic
Site O’ the Week- award uitgereikt. Ook
het automatisch doormailen van die site
behoort tot de mogelijkheden. Verder ook
nog een bulletin board, chat room, real
audio interviews met met auteurs en
televisie tunes van gekende tekenfilmseries.
Misschien heb je na al die comics en
strips nog wel zin in een echte cartoon.
Minder luchtig en hier en daar wat gepeperd,
zo moet een echte cartoon zijn. Een gans
arsenaal aan echte (en misschien soms ook
minder echte) cartoons wordt aangeboden
op http://www.borg. com/-rjgtoons/toon.
html. Cartoonfreaks wanen zich hier
wellicht in het eldorado. Het duurt weken
voor je al deze links overlopen hebt en
hoogst waarschijnlijk krijg je dan van
vrienden en kennissen de raad een psychiater
te raadplegen, kwestie van van je Internetverslaving af te raken.
En voor het slapengaan, nog een
laatste site, een site over ü: h ttp ://
www. webcomics. com/nerd/.
Andy, JV & MDG

The Yellow Kid
Honderd jaar geleden maakte de
comic strip zijn officiële intrede in de
wereld. In 1895 verscheen een straatjoch
met een gele shirt in de New York World.
Deze Yellow Kid, een creatie van R. F.
Outcault, werd alras de eerste populaire
comic in de geschreven pers, en mag met
reden de oer-comic genoemd worden.
Zonder Yellow Kid had de stripwereld nooit
bestaan.
Honderd jaar nadat de Yellow Kid
de status van superster had, blijft het

mannetje voortleven op de informatiesnelweg. The Yellowest Place on the Planet
is duidelijk opgezet door een Yellow Kidfreak (http://www.pipeline.cotnJ-yellowkid/
). U vindt hier heel wat informatie en erudiete
teksten over de Kid en al wat ermee
samenhangt: de Yellow Press, rechtszaken
om cartoons, andere comics uit de tijd van
toen,...
The R. F. Outcault Society heeft zijn
eigen Yellow Kid-site op http://www.
neponset.com/yellowkid/. Hier vindt u de

volledige geschiedenis van de Yellow Kid
terug, opgefleurd met Kid-cartoons en foto’s
van Kid-merchandising. Er is tevens een on
line-shop met Kid-stuff, en ook het
magazine van de Society kan je doorbladeren.
Zonder Yellow Kid had u nooit uw
dagelijkse Garfield gehad; laat het mannetje
dus in uw collectieve geheugen verder
leven!
MDG

Pedosex met beiaarden

December is de maand voor de oude mannetjes. Eerst komt
mogen allemaal meteen leercontract voor Zwarte Piet spelen,
Sinterklaas langs op de zesde en op de vijfentwintigste is het dan de
en gegarandeerd geen rellen op zes december. En als onze
beurt aan zijn niet-identieke tweelingbroer.
bejaarden allen een rode mantel aandoen, kunnen ze veilig
Ondanks dat we nu in het post-Dutroux tijdperk leven, hoor ik
over straat. Everybody happy ?
niet veel protest tegen deze rakkers. Een oude man vermomd met een
Vormen de twee grijze bokken geen concurrentie voor
valse baard die witte -net geen rubberen- handschoenen aantrekt
elkaar? Sinterklaas is er vroeger, maar de kerstman is overal.
alvorens hij liefst zo jong mogelijke kleine kinderen op zijn schoot
En terwijl de ene de nazaat is van een christelijke heilige,
trek t... dat Marchal daar niet tegen van leer trekt.
stamt de andere af vanheidense rituelen rondde zonnewende.
Komt daarbij nog dat men bij de ene een paard -dierensex!- en
De speelgoedfabricanten varen er wel bij,
een zwart geverfde helper -Nihoul in vermomming?- zet.
twee keer kassa! Eigenlijk is de Sint zo een
r
Door
Als klap op de vuurpijl bieden die vreemde man en zijn
uiting vanonze welvaart. Buiten West-Europa
M
Qni n o
IN dUlIlC
helper dan nog snoepjes aan. Je zou als kind voor minder
|Tïïffigg kennen ze alleen de kerstman, bij ons komt er
een alarm belletje horen rinkelen na de bewusttwee maai een wilde weldoener. Misschien
makingslessen in de scholen. Al goed dat hij op een wit paard zit en
nog een restant van de Europese hegemonie?
niet in een witte camionette! Maar nee, mama en papa duwen de
Ach, wat voor zin heeft het eigenlijk deze twee
huilende, tegenstribbelende telgjes zonder pardon in de richting van
vastgeroeste tradities aan te vechten, als één excuus alles
de grote kindervriend. En van dat wansmakelijke tafereeltje op de
goed maakt. Het is voor de kinderen. En ik geef toe, mijn
schootvan een vent in een rodejurk, maken zedaneen foto. Je reinste
‘metekindje’ mag deze maand twee maai kraaiend naar een
pornografie en dan nog van de modernste soort: pedosex met
cadeautje van ondergetekende grijpen. Dan ervaart hij ineens
bejaarden!
zijn eerste déjà-vu: heb ik die man in dat rode pak met witte
Hoe zit dat trouwens met die zwarte helper? Ik zie hier een
baard als eens niet gezien deze maand?
oplossing voor een actueel probleem. Onze allochtone jongeren

Legendarisch Gent
Om uw fantasie nog wat te prikkelen
wil uw Straatloper u deze keer vergasten
op een rondje diachroon ramptoerisme in
de Gentse binnenstad. Ook legenden, en
dan meestal die van het wreedaardige soort,
hebben immers hun stempel gezet op de
namen van een aantal straten.
Wie ooit The Omen gezien heeft zal
het horrorscenario dat zich in 1535 in de
steeg die we nu Kruisstraat noemen voltrok
ongetwijfeld herkennen. Op een stormachtige nacht in dat jaar waren twee op roof
en moord beluste snoodaards immers op
strooptocht in die straat. De goddelijke
voorzienigheid zorgde er echter op een
tamelij k lugubere manier voor dat hun wrede
plannen tijdig werden verijdeld. Een felle
bliksemschicht doorkliefde het luchtruim
en brak zodoende het kruis van de SintJanskerk af. Het kruis kwam tot in de
‘Kruis’straat terecht, waar het de dieven
schielijk verpletterde.

15/12/1$$?

De Onthoofdingsbrug kreeg haar
bloederige naam tijdens de regering van
Lodewijk Van Male. Twee edellieden,
vader en zoon, hadden de graaf beledigd.
V an Male besloot zichzelf eens te vermaken
in andermans miserie en verklaarde dat een
van beiden mocht blijven leven, als hij de
ander maar wilde onthoofden. Uiteindelijk
verklaarde de zoon zich bereid de fatale
slag toe te brengen. Maar opnieuw kwam
de goddelijke voorzienigheid tussenbeide
en deed de kling uit het handvest vliegen.
Wat de voorzienigheid echter niet had
voorzien was dat de wonderbaarlijke
tussenkomst vaderen zoon zo in shock zou
brengen dat ze beiden ter plekke dood
neerstorten. Slachtofferhulp lag nogal
moeilijk in die dagen.
De mooiste van alle legenden vinden
we echter terug in de naam Ingelandsgat,
een dwarsstraat van de Zwartezustersstraat,

aan het Sint-Lucas Instituut. De overlevering wil dat in de 1CP eeuw graaf Arnuld
De Jonge zich naar Lombardij e had begeven
om zich steekspelsgewijs van een huwelijkskandidate te voorzien. Ondertussen maakten
de koningen van Engeland, Frankrijk en
Schotland van de gelegenheid gebruik om
Gent te belegeren. Na zeven jaren werd het
beleg opgegeven. Maar de koning van
Engeland had gezworen de stad binnen te
rukken en op haar marktplein graan te
zaaien. Om zijn belofte na te komen, liet hij
een gat slaan in de omheiningsmuur en
zaaide hij alzo toch zijn zaad. Vandaar dus
Engelandsgat.
Het spreekt voor zich dat al deze
verklaringen ook een m eer w eten schappelijke variant kennen, maar naar
goede gewoonte loopt uw dienaar Gent
liever af op zoek naar het buitennissige. T ot
de volgende keer.
K7

Sterren in je ogen_____

Rom antiek voor gevorderden

Een donkere winternacht. De kers(t)verse sneeuw knerpt onder je
voeten. Je oorlellen branden. De nacht is stil. H eilig.... Een zuchtje pure
zuiverheid streelt langs je blozende wangen. Je sjaal kriebelt in je nek,
je vriendin in je z ij.... De witte wolkjes van jullie adem ontmoeten elkaar,
en lossen samen op in een sterrenhemel vol tintelende betovering.
Er bestaat geen twijfel over. De
mooiste (en meest romantische) lichtjes uit
de hele kersttijd vind je aan de hemel.
Anders dan in de rest van het jaar zijn de
w internachten overladen met helder
fonkelende sterren. En aangezien het om
zes uur al donker wordt, is er ruimschoots
de tijd om de vrieskou even te trotseren,
voor een momentje kosmisch bewustzijn.
Ga naar buiten, kijk naar het
zuidoosten en zoek Orion op. Zwaaiend
met zijn knots domineert deze figuur de
wintersterrenhemel. Je kan hem makkelijk
herkennen aan de drie sterren op een rijtje
die de gordel van deze mythologische jager
vormen. Ze zijn tegelijk het midden van een
zandloperfiguur met op de hoekpunten
enkele kanjers van heldere sterren.
Linksboven straalt de rode reuzenster
Betelgeuze een warme gloed uit, terwijl

rechtsonder een blauw-witte Rigel fonkelt.
In het zwaard van deze krijger kan je op
heldere nachten met het blote oog een kleine
nevel zien, bekend als de Orionnevel. Hier
worden, 2000jaar na Christus, nog elke dag
nieuwe sterren geboren.
In een boog over Orion heen loopt de
ecliptica. Dit is de lijn die de baan van de
zon aan de hemel aangeeft, en hier vinden
we dan ook de sterrenbeelden van de
dierenriem terug. Ben je geboren in april,
mei of juni, dan kan je je ‘sterrenbeeld’
(resp. Ram, Stier en Tweelingen) nu aan de
hemel terugvinden. Ongeveer een halfjaar
geleden stond de zon overdag in dit sterrenbeeld, en kon je het natuurlijk niet bekijken,
maar nu we aan de andere kant van de zon
gekomen zijn, kan dit weer wel. Rechts
boven het rode oog van de stier (Aldebaran)
kan je een klein groepje jonge sterretjes

zien, die de Plejaden worden genoemd.
Lukt dit niet onmiddellijk, kijk dan een
beetje rond totdat je vanuit je ooghoeken
het wazige wolkje ziet blinken. Deze techniek, ‘perifeer kijken’, wordt door alle astronomen gebruikt, en stelt je in staat zwakkere
objecten te onderscheiden, omdat het licht
invalt op een gevoeliger plaats van het
netvlies. Voor de helderste ster aan de hemel
is dit natuurlijk niet nodig. Hij heet Sirius
en je vindt hem ergens links onder Orion.
Ben je op verplaatsing naarde sterren
gaan kijken (het strand, de polders of de hei,
eigenlijk is elke plaats buiten de lichtjes
van de stad een aanrader), dan kunnen de
sterren je in de donkere
Polaris *
nacht de weg naar huis
wijzen. Om bijvoorbeeld
V
het noorden te vinden,
>
volstaat het de poolster op
y.
te zoeken. Daartoe zoek je
CRot ët
BEER.
eerst de Grote Beer, met
zijn typische steelpanvorm
op. Naar gelang het nachtelijk uur kan deze alle mogelij ke houdingen
aannemen. Sla niet in paniek, maar neem
gewoon de twee sterren die het verst van de
steel staan, en verleng deze vijfmaal naar
boven toe. Je komt uit bij een doodgewoon
sterretje, niet erg zwak, maar ook niet
opmerkelijk helder. Dit is de poolster,
oftewel Polaris, die altijd precies in het
noorden staat.
Ook Mattheus was blijkbaar gefascineerd door de winterse sterrenpracht. In
het verhaal van de geboorte beschrijft hij •
een heldere ster, die de wijzen uit het oosten
de weg naar de nieuwe koning wees. Vaak
wordt deze afgebeeld als een staartster of
komeet, maar recente berekeningen hebben
aangetoond dat Mattheus waarschijnlijk de
opvallend nauwe samenstand van de
planeten Jupiter en Venus in het jaar twee
voor Christus heeft bedoeld. Vroege vogel,
die Verlosser...
En terwijl je dromend staat te bevriezen, mijmerend over het ontstaan van het
heelal en helemaal overdonderd door de
kosmos, vraagt je vriendin zich misschien
af waar je in ‘s hemelsnaam die romantische
bui vandaan hebt gehaald. Toon haar dan
-voor ze ernaar kan vragen- de lieflijk
fonkelende, alles overstralende Venus die
in december ‘s avonds in het westen staat te
pronken, maar vertel haar niets over het
broeikaseffect daar, de enorme druk en
temperatuur, of de helse vulkaanuitbarstingen. Zeg dan datje het koud krijgt, druk haar
zachtjes tegen je aan, en zeg haar dat de
allermooiste sterren, die in haar ogen zijn...
DDW

N a o u d k o m t n ie u w , k o m t o u d ...
een

Op de laatste dag van onze Druivelaar is het weer zover. Vraag ons
niet waarom maar net dan, wil, moeten zal iedereen de toeters bovenhalen,
vuurwerk afsteken en feesten tot de laatste druppel drank uit de leiding
van de tapkast is gesabbeld. In Gent zal die bewuste avond zowat elk café
Open zijn, wat volgt zijn de Gentse Fieste bij kaarslicht en op ijsschaatsen.
Opvallend op het Gentse feesttoneel,
die laatste dag van december, zij n een drietal
groots opgezette evenementen die voor
eenieder van u een enorme waslijst dj’s,
live-acts en andere derivaten ten berde
brengen. De capaciteit van deze drie locaties
samen bedraagt om en bij de zesduizend
feestneuzen, wie doet nu wat en waar?

Z’n tijd ver Vooruit
Kunstencentrum Vooruit zal ook dit
jaar het epicentrum van fuivend Gent zijn.
Naar aloude gewoonte zal er ten dans
gespeeld worden in het Kafee, de Balzaal
en de Concertzaal. In het Kafee wordt de
aftrap gegeven door de Vlaamse surfers
van de Whodads. Even na middernacht
komt Boney M efkes binnenwippen waarna
het de beurt is aan dj Pierre Elitair met een
cocktail van disco tot hangmat en terug. In
de Balzaal zullen etnische en westerse
muziek de ether dirigeren. Dj Ritu & the

Asian Equation staan hier garant voor een
afwisselende set van dj’s en live-acts.
In de Concertzaal staan er twee
concerten van echte klappers op het
programma. De eersten zijn het meest
groovy, freaky, jazzy en funky Belgische
combo aller tijden, de Wizards of Ooze.
Top o f the BUI is de Britse drum’n’bass
producer James Hardway (David Harrow
in een vorig leven). Deze man heeft er reeds
een lange carrière in het muziekwereldje op
zitten en toch doet deze naam bij de meesten
onder u slechts de wenkbrauwen fronsen.
In het begin van de jaren tachtig nam hij
enkele platen op met Anne Clark. In de
daaropvolgende jaren speelde David
Harrow samen met meerdere artiesten van
het On-U-Sound label zoals African
Headcharge en Gary Clail plus speelde en
toerde hij met ons aller Lee’Scratch’Perry.
Heden verkent meneer Harrow nieuwe
m uzikale horizonten en koppelt
drum’n’bass aan free -en andere jazz. Dit

is, is een weg!

resulteerde in het project dat luistert naar de
naam James Hardway en tot nu toe twee
langspelers opleverde. Na dit weergaloos
geweld draaien Jan Van Biezen en dj Low
uw benen in een onvervalste zeemansknoop.
Meer info, tel: 09/267.28.28.

Eskimo’s inna Dancehall
In de oude Renault-garage aan het
Anseeleplein zullen die avond een twaalftal
dj’s en enkele acts hun kunstjes aan de
kijklustigen tonen. Ook hier zijn er drie
hete stippen. De kelder is voorbehouden
voor drum’n’bass met Daviz en 187 op
respectievelijk bas en drums. In de
cocktailbar zorgen TLP (cfr. Rhyme Cut
Core), Andre en King David van Free the
Funk voor stomend vinyl. Mambo Chillum
wiegt de gemoederen net na twaalven in
cocktailsfeer. In de grote zaal komt Pril het
kersverse jaar indansen. Terwijl dj’s Mo &
Benoelie, Jan Van Biezen, Stephen &
David (cfr. Soulwax) en Lorin ervoor
zullen zorgen dat je jezelf tijdens de
komende solden twee beenprothesen in
plaats van nieuwe schoenen mag aanmeten
wegens afgesleten tot op het bot. Meer info,
tel: 09/228.90.57.
V oor de festiv iteiten in de
Democrazy: zie hieronder
M o’KUL

Zodiak Commune_____

O m dat n ie t alle N ederlandse techno gabber is

Voor de organisatie van hun jaarwisselingsevenement moeten ze in
de Gentse Democrazy het volgende gedacht hebben: hoe brouwen we
een leuk feestje zonder ons progressief imago aan te tasten? Het
antwoord is een deel van de Zodiak Commune naar Gent te halen. Zet
nog enkele andere d j’s op de affiche, voeg er een live-act aan toe en je
hebt een totaalavond.
Maar het meest interessante gegeven
van de avond wordt ongetwijfeld de
aanwezigheid van Zodiak en Rick Angel
(geen familie van de gelijknamige Dave)
uit de Zodiak Commune. Dit gezelschap,
of beter deze verzam eling van d j’s,
g eestesverw anten
maar
vooral
gerenomeerde partyanimals, is vijf jaar
geleden ontstaan naar aanleiding van een
uit de hand gelopen verjaardagsfeestje van
een zekere Mare, een noorderbuur die toen4
al plaatjes draaide onder de naam Zodiak.
Zijn vriendenkring en hun gevolg vormden
gaandeweg de Zodiak Commune, een lifestyle die meer betekent dan alleen feesten.
De opzet van dit collectief is vrij
simpel: laten we zoveel mogelijk mensen
zich ammuseren, blijf bij de underground
roots van de techno en val vooral niet in

zwijm voor de commerce en het grote geld
dat we er eventueel zouden kunnen mee
verdienen. Kortom, laat het plezant blijven
en laat vooral de gabbertoestanden en andere
Nederlandse kut-hype links liggen en houdt
het origineel.
Uitverkoren locaties zijn daarom
meestal leegstaande fabriekshallen of
loodsen, en aangezien dat we met
N ederlanders te doen hebben ook
kraakpanden. Het lijkt daar wel de algemene
hobby te zijn. Steevast wordt er op
verschillende verdiepingen of in diverse
zalen een ander soort techno gebracht. Zo
brengen Wessel, Rick Angel en Zodiak zelf
voornamelijk acid en techno, Lamot houdt
het bij ambient en Emile zou de drum ‘n’
bass-specialist zijn. Daarnaast wordt erdoor
het grote aantal vrijwillige medewerkers

geen moeite bespaard om voor verrassende
decors en allerhande inkleding van de avond
te zorgen. De Commune-dansers zouden al
gevraagd zijn in de Brusselse FUSE en in
Duitsland, terwijl de rest van het gezelschap
op het thuisfront gezellig de volgende party
organiseerde.
De Zodiak Commune heeft naar
eigen zeggen ook een heel alternatief en
vrij divers publiek. Een dresscode bestaat
immers niet in dit milieu. Men komt naar de
commune om uit de bol te gaan en niet om
op te vallen door kledij of overmatig
pillengebruik. De langste nacht van het jaar
belooft in de Democrazy dus wel plezant en
complexloos te worden.
Naast Zodiak en Rick Angel zullen
die avond o.a. ook dj Spacid van de Funky
Green Aliens en Quicksperm aanwezig
zijn. Continijum zal met een live-act de
nacht nog meer opluisteren. Bij deze
gelegenheid zal voor speciale decoratie,
verlichting en drankjes gezorgd worden.
Voor meer info en de volledige line-up kan
je terecht op het nummer 09/227.51.96
De buurman

Underground

There’s a world going on.

; Sinds november ligt het tijdschrift ‘Underground’ in de boekhandel,
uitgegeven door zeven Gentse studenten. Ze schrijven over literatuur,
film , muziek en beeldende kunst met een passionele pen die het a f en toe
n iet nalaat scherp uit te halen naarde vervlakking die er vandaag heerst
opr Het gebied van cultuur. Schamper sprak met redactieleden Koen
Sch&enmaeckers, Lieven Scheerlinck en Koen Sonck, drie studenten
tw eede licentie Germaanse talen.
Schamper: Hoe is het idee van een
nieuw tijdschrift er gekomen ?

Sonck: «Eigenlijk spelen we al van
tweede kan met dit idee. Toen schrikte het
ons nog wat af. Er was het financiële risico
en dan was er ook nog het probleem van
tijd, maar we hielden ons toen wel al bezig
met schrijven. In de Germaanse had Dean
(gastdocent, nvdr) ons gevraagd mee te
werken aan het Engelse tijdschrift IF, dat
binnen de faculteit verkocht zou worden.
We beloofden mee te werken, maar
uiteindelijk bleek dat project weinig of niets
voor te stellen. V oor ons werd het
uiteindelijk een spelletje. Zo stuurden we
gedichten op die we op vijf minuten hadden
geschreven, met woorden die we willekeurig
uit het w oordenboek haalden. M aar
anderzijds ook ge-dichten van bekende
schrijvers, zoals Faulkner en Bukowski,
weliswaar onder een fictieve auteursnaam,
maar zo wilden we testen waar de selectiecriteria van IF lagen. Onze woordenboekgedichtjes haalden het dikwijls.
Uiteindelijk was dat een kinderachtige
bezigheid van ons. De eerste licentie was
een ongelooflijk baaljaar waar we eigenlijk
niets moesten doen, toch niets interessants,
en toen heb ik Lieven voorzichtig gevraagd
of we misschien toch al konden starten met
ons eigen tijdschrift. »
Scheerlinck: «We hebben toen vele
nachtelijke wandelingen ondernomen om
onze ideeën te bespreken. Het resultaat
daarvan was dat november dit j aar het eerste
nummer in de boekhandel lag. »

Scham per: H et valt op dat
Underground een mooie, maar toch
ook dure lay-out gekregen heeft. Geld
is nu opeens geen probleem meer ?

Schoenmaeckers: «We krijgen van
het Kultureel Kon vent 20.000 BEF subsidie.
Als dat zo niet was geweest, hadden we
Underground veel soberder uitgebracht. Na
het verschijnen van het eerste nummer
hebben we ook nog geld gekregen van de
Vlaamse Gemeenschap en de Provincie
Oost- Vlaanderen. Als je hierbij nog de
inkomsten van het eerste nummer en de
steunabonnementen rekent zijn we toch voor
de eerste nummers uit de kosten.»
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Schamper: Tevreden met jullie
eerste verkoop ?

Schoenmaeckers: «Als je ziet dat
we er toch ongeveer driehondervijftig
hebben verkocht met een oplage van
vij honderd nummers dan mogen we zeker
niet klagen, zeker als je dat vergelijkt met
De Brakke Hond dat aan zevenhonderd
zit. »
Sonck: «We hebben ook wel veel
steun gehad van het personeel aan de unief.
De meeste proffen kochten een abonnement
of zelfs steunabonnement. In de vakgroep
Engelse Taalkunde verliep dat wel een
beetje anders. Ze vroegen ons eerst een los
nummer achter te laten zonder te betalen.
Ze zouden het bespreken in de eerst
volgende vergadering. Uiteindelijk hebben
ze toch gezam elijk een abonnement
gekocht, waarbij ze een bewijsticket
vroegen als onkostennota voor het
rectoraat.»
Scheerlinck: «We zijn ook bij de
Leuvense studenten gaan verkopen.
O verigens een bijzonder spannende
bezigheid.»

Schamper: In welke zin?

Scheerlinck: “Veel studenten
slaagden erin Underground een half uur te
doorbladeren om het vervolgens terug te
leggen met de lovende woorden ‘Proficiat’.
Koen is dan de studenten beginnen
uitkafferen, wat onze verkoop natuurlijk
niet echt bevorderde.»

passie zeker niet aangewakkerd worden,
eerder uitgeblazen. Eigenlijk is het jammer
dat wijzelf met een tijdschrift als dit op de
proppen moeten komen. Aan de uni versiteit
wordt er op dat vlak veel te weinig initiatief,
genomen.»

Schamper: Vandaar ook datjullie
schrijven “we moeten a f van de
vrijblijvendheid” ?

Scheerlinck: «Wij willen cultuur
serieus nemen en niet aanzien vooreen slet
waar iedereen zomaar eens overheen mag
gaan. Dikwijls genoeg hebben we ons kas
zitten opfreten als we de mentaliteit rondom
ons zagen. Eigenlijk was dit tijdschrift voor
ons een absolute noodzakelijkheid geworden om naar buiten te komen en ons
ongenoegen te uiten. We willen tonen dat
het ook anders kan, wat zeker niet altijd
even makkelijk is. Zelfs binnen de redactie
hadden we met problem en van vrijblijvendheid te kampen. Er werd van
iedereen verwacht dat die zich volledig
inzette voor Underground en dan zijn enkele
uurtjes in de week niet genoeg. Sommigen
misten hiervoor de passie en zo hebben er
na het eerste nummer drie van de zeven
redactieleden afghaakt. De groep die er nu
is heeft zeker genoeg gedrevenheid om zich
dag en nacht in te zetten.»

Schamper: Jullie kenmerkenjezelf
met de woorden van Thom Yorke:
“too young to fall asleep, too cynical
to speak”. Enkele van jullie recensies
komen inderdaad sterk cynisch over.
Is dit bewust gedaan ?

Scheerlinck: «Ik denk dat je zeker
niet mag stellen dat we over de hele lijn
cynisch zijn.»
Schoenmaeckers: «Als je enkel
cynish bent dan start je trouwens ook geen
tijdschrift op. Dan zit je de hele dag in je
zetel Prozac te nemen en whiskey te
drinken.»
Schamper: Huh???
Scheerlinck: «Ons eerste nummer
Schoenmaeckers: «Er was er niet
bevat een vier bladzijden lange hommage
een die nog maar de moeite deed onze kant
aan Tom Waits. Wij hebben een enorme
uit te kijken, dan heb ik me maar nuttig
bewondering voor die man en stoppen dat
gemaakt en ze geholpen de uitgang te
zeker niet onder stoelen of banken. Als we
vinden.»
iets goed vinden zullen we dat ook vol
enthousiasme overbrengen, net zoals we
Schamper: Jullie hebben jullie
over dingen die we slecht vinden radicaal
voorwoord van Underground bewust
onze mening geven. Dat daar enkele
geen manifest willen noemen. Toch i cynische trekjes bij te pas kunnen komen,
geven jullie enkele duidelijke stelzal ik zeker niet ontkennen. Maar als ik
lingen. Passie, bijvoorbeeld, lijkt voor
bijvoorbeeld naar een film ga zoals One
jullie heel belangrijk.
Night Stand en daar anderhalf uur van mijn
Scheerlinck: «Elk van ons is zeer
jonge leven moet opofferen met beide
gedreven bezig met dit tijdschrift. Het is
vuisten in de mond van ergernis, dan toon ik
inderdaad een soort passie en zo zou het
geen genade bij het schrijven van de
ook moeten zijn. In de Germaanse zal deze
recensie.»

Schamper: In het eerste nummer
worden veertien bladzijden ingenomen
door een voorpublicatie van je (Koen
Sonck, nvdr) debuutroman Blue
Ros es. Hebben ju llie allemaal de
ambitie eigen werk in boekvorm te
publiceren?
Sonck: «Ik wist al van m’n zestien
dat ik zeker schrijver zou worden en dat
doel blijf ik nastreven. In de tweede
kandidatuur begon ik aan een verhalenbundel en had al vlug succes bij uitgeverij
Manteau. Hans Vandevoorde vond m’n
werk goed als ik de verhalen meer naar
elkaar toe zou schrijven, zodat het
uiteindelijk een roman zou worden. Dat heb
ik toen gedaan, maar ondertussen was Hans

Vandevoorde ontslagen en zijn vervanger
vond dat ik van de roman toch maar beter
aparte kortverhalen maakte. Toen heb ik
beleefd ‘kus mijn kloten’ gezegd en ben
uiteindelijk bij Houtekiet terecht gekomen
dat begin januari mijn boek uitgeeft.»
Schoenmaeckers: «Ik heb nog niet
direct concrete plannen. Ik ben wel met een
verhalenbundel bezig, maar over het
algemeen ben ik meer tevreden over mijn
poëzie waarvan enkele gedichten in het
volgende nummer van Underground
gepubliceerd zullen worden.»
Scheerlinck: «Enkele van mijn
gedichten zullen in het tweede nummer
verschijnen. Ik schrijf ook muziek en zal
volgend jaar een demo opnemen. Laat het
me zo zeggen; ik ben de nieuwe Tom

Barman. Daar kan geen twijfel rond bestaan. »

Schamper: Tot slot, hebben jullie
als jonge schrijvers/critici nog een
wijsheid die jullie kwijt willen ?

Schoenm aeckers: «We hebben
eigenlijk niet echt een slogan, maar ik vind
die van Propria Cures (tijdschrift gegroeid
uit het Amsterdams studentenleven, nvdr)
wel goed : ‘Waarom de bal spelen, als ook
de man voor handen is.’ We vinden het
verschrikkelijk jammer dat wij die niet
uitgevonden hebben.»
Scheerlinck: «Laat het ons zo
zeggen : Ons blad is onze boodschap.»

Schamper: Scham per dankt u.

SP

Theater als Collectief
Geheugen

II

H et O nderzoek

Op 10 januari opent het NTG het nieuwe ja a r met de productie (Het
Onderzoeke. M eer dan dertig ja a r geleden schreef Peter Weiss dit stuk
methetAuschwitzproces in gedachten. Getuigenissen van overlevenden
houden de beklaagden een spiegel voor van hun verleden. Toch werpt
niemand de eerste steen: de meeste acteurs spelen afwisselend de rol van
getuige en beul. Eddy Vereyeken regisseert tien laatstejaarsstudenten
uit de afdeling toneel van zowel de Hogeschool Gent als de Hogeschool
Brussel.
In de foyer van het NTG tref ik de
vijf Gentse studenten rond een tafel:
Gregory Caers, Jef Ravelingien, Sara
Van Hoezen, Bert Van Poucke en Kurt
Vergult. De andere vijf laten even op zich
wachten want ze komen recht uit de
hoofdstad: Michael De Cock, Sophie
Derycke, Pieter Genard, Kurt Vandendriessche en Bert Vannieuwenhuyse.

Schamper: H et O nderzoek behandelt de holocaust en het latere
Auschw itzproces. Hoe wordt dit
binnen het stuk behandeld?
Caers: “In het stuk spelen negen
getuigen, achttien verdachten, de rechter,
de aanklager en de verdediger hun rol in één
groot proces. Letterlijk.”
Vandendriesche: “Maar een proces
is niet interessant om te spelen. Het is een
tekst met feitenmateriaal, gebaseerd op de
processen van Auschwitz. En daar voegen
we heel wat theatrale elementen aan toe.”
Van Hoezen: “Het stuk heeft als
ondertitel Oratorium in 11 zangen, elke
zang zoemt in op een bepaald thema. Alles
wat aan een proces of aan rechtspraak doet
denken, laten we eruit. De verschillende
getuigenissen staan los van elkaar maar
vloeien tegelijkertijd in elkaar over. Ook
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proberen we zoveel mogelijk dialoog te
gebruiken.”
Genard: “In het begin had ik bijna
het gevoel meer met een historisch
onderzoek bezig te zijn dan met theater.
Het is een raar stuk in die zin dat het geen
psychologische tekst is. Bij de meeste
toneelstukken vind je de aanleiding in een
situatie. Dat is hier niet zo. Je vertrekt van
een nogal strikte tekst.”
Derycke: “Toch worden keiharde
momenten afgewisseld met luchtigere
scènes, zo wordt een familiefeest gesuggereerd. Maar ook een Nazi-feest.”
Vandendriessche: “Je krijg dikwijs
suggesties van situaties die soms weinig te
maken hebben met het hier en nu van de
getuige-verdachte situatie, of van situaties
waarnaar de getuigenis verwijst. Ze
verglijden in elkaar. De regisseur noemt
het een sfumato van suggestie naar
suggestie.”

Schamper: Krijgen we een veroordelende kijk op de beulen als
slechteriken ?
Ravelingien: “Je krijgt geen zwartwittekening van de beulen. Doordat er veel
personages zijn, spelen de meesten van ons
nu eens getuige, dan weer beul. Zo krijg je

direct een genuanceerder beeld. De
verdachten hebben in de brochure historische namen, toch zijn het geen historische
reconstructies van kam popzieners en
dergelijke. De getuigen daarentegen zijn
naamloos. Zij staan voor de talloze
slachtoffers van de holocaust. We geven
aan elk figuur een eigen invulling.”
De Rycke: “Voor de vrouwenrollen
ligt dat moeilijker. De beulen kunnen in dit
stuk zelden door vrouwen gespeeld worden.
Alhoewel er ook vrouwelijke kam popzieners waren.”
De Cock: “Niet individuele personen, maar het systeem waarin zoiets kon
gebeuren wordt aangeklaagd. Het toont nog
eens welke gevolgen een zeer sterke
ideologie heeft gehad en opnieuw kan
hebben.”
Vergult: “Het is een noodzakelijk
stuk omwille van de thematiek. We hebben
samen het kamp in Dachau bezocht,
waardoor we een realistischer beeld kregen
van hoe het daar was.”
Van Hoezen: “Het beeld datje hebt
van zo’n kamp is anders dan als je daar
staat. Met dit stuk willen we mensen
opnieuw bewust maken van wat daar
gebeurde.”
Van Poucke: “In die zin is het niet
expliciet moraliserend, eerder pijnlijk. Het
stuk toont beelden, suggereert, geeft iets
om achteraf over na te denken. Iedereen kan
daar voor zichzelf een les uittrekken.”
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Karlien

Op 10, 11, 17, 18, 24 en 25 januari
in NTG2-Minnemeers.
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Het verdriet van
Denemarken

Peter Hoegs

‘Voorstelling van de tw intigs

De D eense schrijver Peter H0eg debuteerde m et de roman
‘Voorstelling van de Twintigste Eeuw *. Het boek dateert uit 1988, maar
werd pas dit ja a r naar het Nederlands vertaald. Dit is vermoedelijk toe
te schrijven aan het lage bestsellergehalte van het boek, in tegenstelling
tot de ondertussen reeds verfilmde thriller, ’Smilla ’s Gevoel voorSneeuw’,
en het minder lijvige ‘Grensgevallen ’. H0egs faam groeide ondertussen
op een vrij explosieve manier en het werd voor de uitgeverijen een klein
commercieel kunstje om ook dit minder toegankelijke werkte publiceren.
Voor de lezer die de ingang ertoe gevonden heeft, echter, is de enige
uitweg uit dit epos het einde ervan.
H0eg heeft zijn geest lang en diep
op het concept tijd gepijnigd. Net als in
Grensgevallen is het leitmotiv ook hier
weer de ongrijpbaarheid van het eeuwige
getik, het altijd vooruitgaande. De
constructie die Hpeg vormt, met personages
die in elkaar en in de tijd overvloeien, is
ultradimensioneel van aard. Hij spint een
web in alle richtingen, verhalen van mensen
die elkaar kruisen door toevalligheden die
geen toevalligheden zijn. Met proza dat

poëtischer is dan het gros van de dichtkunst,
verhaalt hij met een grenzeloze inventiviteit
de getormenteerde levensloop van de
personages uit dit boek. Personages die hij
stuk voor stuk uitzonderlijk goed uitbouwt,
die hij keer op keer geboorte geeft en rustig
of met een zwaar emotionele gewelddadigheid laat sterven of verdwijnen.
N orm aliteit bestaat niet bij de
personages van Hpeg. Elk karakter dat hij
beschrijft, is een weerspiegeling van zijn

eigen ultieme fantasieën. En als hij dan al
eens voor een van zijn personages,
Christoffer Ludwig, de normaliteit kiest,
vertaalt hij dit in extreme banaliteit. Hpeg
weet dat niemand normaal is.
Het plot van Hpegs debuut beschrijven is een onmogelijke taak. Er is er
namelijk niet één, maar eerder een stuk of
acht, die uitgespreid zijn over de drie delen
van het boek. Dit is ook de reden waarom
het boek in het begin een beetje zwaar is, het
lijkt alsof Hpeg eerder een triviale biografie
wil schrijven. De rest van het boek,
vierhonderd pagina’s majestueuze verzinsels rust echter op het eerste stukje. Het
is evident dat dit ook voor de lezer iets meer
weegt. Laat u dus niet afschrikken. Uw
inspanningen zullen duizend maal beloond
worden, want Voorstelling van de twintigste
eeuw is een boek dat zoveel emoties en
extremen bevat dat andere schrijvers er
waarschijnlijk suïcidaal van worden.
MaK

Bent u normaal?______

M et Recht en Rede

H et M useum Dr. Guislain organiseert jaarlijks een tweetal
tentoonstellingen. Traditiegetrouw vindt de ene plaats tijdens de Gentse
Feesten, de andere, daarentegen, is groter van opzet, opent net voor de
jaarwisseling en loopt tot in het voorjaar. Op 21 november ging de
tentoonstelling ‘M et Recht en Rede* van start. Deze tentoonstelling
schetst het ontstaan en de evolutie van de psychiatrie in Vlaanderen en
Europa. De ondertitel ‘Waanzin tussen Wet en KabineV verraadt de
wankele positie van de psychiatrische patiënten tussen wettelijke
reguleringen en psychiatrische verpleging.
Tweehonderd jaar geleden, in 1797,
werd Jozef Guislain geboren. Hij studeerde
geneeskunde en spoedig werd duidelijk
waar zijn specifiek interesseveld lag: de
psychiatrie. Hij baseerde zich op wetenschappelijke observaties voor een heldere
beschrijving van psychiatrische ziektebeelden. Bovendien profileerde hij zich als
vernieuwer van de psychiatrische zorg
waardoor de verpleging en de opvang van
krankzinnigen sterk verbeterde. Hij
benadrukte een humane omgang met de
patiënten.
De tentoonstelling toont het belang
aan van Dr. Guislain voor de hedendaagse
psychiatrie. Ze wekt de erbarmelijke
leefsituatie van de zwakzinnigen uit de
voorbije eeuwen weer tot leven aan de

hand van reglementen van de vroegere zgn.
‘dolhuizen’ en tekeningen van hokjes waarin
psychiatrische patiënten werden gevangen
gezet. Er hangen eveneens portretten van
de zwakzinnigen zelf.
Ook het verzorgingsmateriaal laat
weinig aan de verbeelding over: een kap die
bestaat uit fijn kippegaas trok men over het
hoofd van de zwakzinnige en zo deed die
diepst als bijt- en spuwmasker in het SintJoris Gasthuis te Delft tijdens de eerste helft
van de 19de eeuw.
Uit de tweede helft van de 19de
eeuw dateert het dekselbed. Dit bed was
voorzien van een deksel dat uit smalle houten
latjes bestond. Weerbarstige patiënten
konden hierin opgesloten worden.

Daarnaast leidde zwakzinnigheid bij
heel wat patiënten tot artistieke creaties. Zo
probeerde een patiënte uit het Psychiatrisch
Ziekenhuis Duin en Bosch te ontsnappen
aan de uniformiteit van de verplichte
gestichtskledij. Daarom versierde ze de
binnenkant van haar zwarte jas met zeer
fijn, kleurrijk borduursel.
Een ander voorbeeld is het boek De
Denkbeelden van Mavamen. In dit boek,
dat meer dan 5000 pagina’s telt, ontwikkelde
de patiënt Rombouts een eigen taal. Het
boek staat vol uitdrukkingen, gezegdes en
oefeningen waarm ee je de taal van
Rombouts kan leren spreken en schrijven.
Via enkele v ideo’s en recente
publicaties kan het publiek zich een beeld
vormen van hedendaagse therapieën en de
bijw ijlen bedenkelijke houding van
overheid en m aatschappij tegenover
psychiatrische instellingen. Ook initiatieven
zoals De Gekkenkrant (1974-1981) en
organisaties zoals Hoe Anders is Anders
(Haia) proberen de stereotiepe beeldvorming rond psychiatrie te doorbreken.
Karlien

Tot 21 april in het Museum Dr.
Guislain, bereikbaar met Tram 1.

Copland

One night stand The Sw eet H ereafter

A m e rik a a n se f ilm van
James Mangold, met Sylvester
Stallone, Harvey Keitel, Ray
Liotta, Robert De Niro, Michael
Rappaport.

Amerikaanse film van Mike
Figgis met Wesley Snipes, Natasja
Kinski, Robert Downey Jr. enKyle
MacLahan

Canadesefilm vanAtom Egoyan
gebaseerd op een boek van Russell
Banks m etlan Holm, Sarah Polley,
Bruce Greenwood, Gabrielle Rosé
e.a.

R egisseur Jam es M angold
debuteerde met het aandoénlijke, grungy
film pje H eavy, w aarin hij een in
alternatieve kringen waarlijk heilige
drievuldigheid aan het acteren zette.
Evan Dando, Debbie Harry en Liv
Tyler mochten ons immers charmeren
met de stunteligheid waarmee ze de grote
vragen des levens benaderden. Driewerf
hoera voor Mangold nu, want voor
opvolger Copland is hij erin geslaagd
om een waar pantheon aan Hollywood
big shots bijeen te krijgen met klinkende
namen als Stallone, De Niro, Keitel en
onze favoriete 'vuile muile’: Ray Liotta.
Het verhaal, dat door Mangold
zelf geschreven werd, berust op het
in trig erende gegeven van een
gemeenschap waar enkel flikken wonen,
een Copland, in de buurt van New York.
Zoals zo vaak het geval is in verhalen
waarin men de personages in een
dergelijke microcosmos terecht laat
komen, is het al machtsmisbruik en
corruptie wat de klok slaat. Men leeft er
in de veronderstelling dat men buiten,
maar vooral boven de wet leeft. Naar
goede filmische gewoonte wordt er dan
een Internal Affairs -agent (De Niro) op
de bad lieutenants (zie Keitel) los gelaten.
De supercast, waarvan een aantal
leden al een patent hebben genomen op
het spelen van gangsters, flikken en
gangsterachtige flikken, tilt het scenario
naar een zeer hoog niveau. De opsteker
van de week gaat echter naar Stallone,
die alle Rambo’s, Rocky’s en Cobra’s
uit ons collectief geheugen tracht te
wissen door hier eens een rol als underdog
aan te pakken. Ook al gaat het hier om de
zoveelste geforceerde Hollywood poging
om van een bodybuilder een karakteracteur te maken, als dove en dikke sherrif
verrast hij de toeschouwer in positieve
zin.
Laten we Sly bovendien nog wat
extra krediet geven, want de brave man
is duidelijk bij zijn collega De Niro te
rade gegaan om de fijne kneepjes van het
method acting onder de knie te krijgen.
Deze consultaties resulteerden in
ongekende vreetpartijen en uiteindelijk
de zeventien kilo extra die aan zijn torso
hangt in Copland.

Ondervindt u de laatste tijd grootse
moeilijkheden met het onder controle
houden van uw horm onenspiegel?
Tormenteren angstbeelden van uw lief in
de armen van mening Spaans bloed op
zijn/haar zes maanden durende
ERASMUS-trip uw nachtrust? Voeltu zich
onweerstaanbaar aangetrokken tot die
viriele bink/hete stoot (schrappen wat niet
past) die naast jou in het auditorium het
mooie weer maakt? Waarom die zelfpijniging nog langer doorstaan als een
pasklaar antwoord zich voordoet in Mike
Figgis’ jongste telg.

In een klein dorpje in British Columbia
raakt de plaatselijke schoolbus van de weg:
in één klap verliest de goegemeente haar
jeugd en wordt in diepe rouw gedompeld.
Mitchell Stephens (Ian Holm), een advocaat
uit de grote stad, strijkt er neer en tracht
zichzelf bij de getroffen ouders te verkopen
als de man die hun verdriet en woede zal
kanaliseren. In ruil hiervoor wil hij enkel een
derde van de schadevergoeding (we’re in
America!). Kroongetuige is Nicole (Sarah
Polley), een meisje dat het ongeval overleefde
maar hierdoor kreupel werd en een
beloftevolle carrière als rockster zag eindigen.
Dergelijk verhaal laat een banale film
vermoeden maar dat is buiten de waard
(Egoyan) gerekend! Deze workaholic (9
films in de laatste 7 jaar, o.a. The Adjuster,
Calendar, Exoticd) moet het niet van een
sterk verhaal hebben maar van zijn heel
eigen filmstijl. Ook deze prent is een soort
Chinese puzzel waarin de chronologische
volgorde van de beelden op een sublieme
wijze door elkaar geschud is. De passieve
filmkijker blijft dan ook beter thuis, wantje
moet voortdurend de aandacht erbij houden
om dan op het einde van de film alle stukjes
in elkaar te passen. Eigenlijk moetje de film
tweemaal zien om niets verloren te laten
gaan.
De climaxopbouw via flashbacks naar
de buscrash toe is schitterend. Alvorens je
deze crash (adembenemend helikopterperspectief) te zien k rijg t, w ordt je
geconfronteerd met het individuele verdriet
en gevoel van leegte dat de crash bij alle
betrokkenen veroorzaakte. De geslepen
advocaat Mitchell ontsnapt hier niet aan en
wordt geconfronteerd met de leemte in zijn
eigen leven, de verzuurde relatie met zijn
dochter. M ooie maar k ille sneeuw landschappen in combinatie met een hemelse
Tragically Hip-sound dragen enkel bij tot
deze sfeer van leegte. Een inhoudelijk
hoogstandje is het verweven in de film van
de verzen van de Rattenvangervan Hameien
die de essentie van The Sweet Hereafter
poëtisch samenvat.
Punten van kritiek zijn dat de karakters
te weinig worden uitgewerkt en dat bepaalde
scènes niet relevant zijn zodat de kijker
achterblijft met een gevoel van onvoldaanheid. De film mag er wezen, maar de
prijzen die Egoyan hiervoor oogstte op
Cannes lijken mij overdreven. Exotica blijft
’s mans grootste.

K7 (Decascoop)

In deze filmische strelingstocht der
zinnen leeft Jack (steroïden-spierbal van
dienst Wesley Snipes) volledig mee in uw
penibele situatie. Snipes, voor de
gelegenheid getooid in gewaden van Zijne
H eiligheid de M odekoning Giorgio
Armani, voelt in zijn dandybroek iets
groeien bij het aanschouwen van Hare
Schoonheid Karen (Natasja Kinski). U
ook? Het uiteindelijke resultaat... blijkt uit
de titel. Jacks levensvriend en terminaal
HIV-positive dude Charlie (toch een betere
Robert Do wney Jr.) wordt bij gestaan door
broer Vernon (Agent Cooper -walk this
fire- Kyle MacLahan). Blijkt die toch niet
getrouwd met Karen zeker! Ruikt u het
ook, PizBuin voorspelbaarheidsfactortien?
Give ‘em some slack deze bijna twee uur
durende Armani-reklamefilm, u bent
tenslotte op zoek naar een oplossing voor
uw hormonenprobleem.
De acteurs dwarrelen soms in een
waas van steriliteit maar laten de betalende
bioscoopganger qua acteerprestatie bij
wijlen een stevig poepje ruiken. Inderdaad,
Wesley laat zijn overheerlijke torso voor
wat het is, aidslijder Robert acteert Tom
Hanks’ tranenjagerij in Philadelphia op
een hoopje en Kyle is back en de mensheid
zal het geweten hebben. Een enkele maar
is niet misplaatst, Joost mag weten wat
Natasja tussen dit toch beminnelijke
heerschap acteersgewijs te zoeken heeft.
Een eindeloze opeenvolging van
yuppie-séances op een jazzy achtergrond,
stelselmatig onderbroken door fade in- en
fade outs creëren een mist waardoor enkel
uw zinnen u kunnen leiden. Laat u dus met
One night stand meeglijden in een humane
sfeerfilm pur sang.
HedS (Sphinx)

Bri&An (StudioSkoop)

Tentoonstellingen-Toneel-Festival

Kopergieter_y 'HetFeest', 19-23, 26-29december, 3-9januari
Area 'Hier', nog tot eind december, telkens om 20.00uur
Tinnenpot 'Kerststukken', 15-16 december, 20.00uur
KNS 'Het oneindige verhaal', nog tot 3januari, 19.00uur
Vooruit, Les Ballets C de ia B Eat, eat, eat', 16-17december, 20.00uur
Vooruit, Maipertuis 'Vrijdag', 18-20december, 20.00uur
Gentse Opera, Musical 'Jekyii & Hyde', 20-22december, 20.00uur
maandag 15 december

KNS

dinsdag 16 december

Gele Zaal
Plateau
Bijloke
Damberd

Mama's Jasje, 22.40 uur

Democrazy

Gothic Gigs: Allerseelen & Scivias

KNS

Muzikaal aperitief, 11.30 uur

zondag 21 december

Jazz: Simon Nabatov, 20.30 uur
Young and Innocent, 20.00 uur
I Fiamminghi & Sequentia: von Bingen en Part
Feso Trombone, 22.00 uur

maandag 22 december

woensdag 17 december
Nieuwpoort
Adviescentr.

Vooruit

zaterdag 20 december

Film: Legend, 20.00 uur

donderdag 18 december

Democrazy
Magazijn
Gele Zaal
Tinnenpot
Niewpoort
Plateau ‘
Bijloke
Vooruit

Link, Howie B's Pussyfoot
Kamikaze, 23.00 uur
Rabinovitch, Drobinsky, Quatuor Danel
Weg m et de stad!, 20.00 uur
Dans: Flippers, 20.30 uur
North by Northwest, 20.00 uur
I! Fondamento: Handel
URGent W internacht

Democrazy

Slam & Tamara Party Part IV

fa c u lt ^

J-Agalev
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w e r kgi
woensdag 17-12

Back'o'wall sounds

Magazijn

Magie Ballet Ensemble, 23.00 uur

KNS

Freek en gasten, 11.30 uur

KNS

Film: Nightmare before Christmas, 20.00 uur

zondag 28 december

maandag 29 december

woensdag 31 december

Democrazy
Magazijn
Vooruit

t v

G eografica
Romania
VTK
VEK

p o l i t i e kc <£ ^
woensdag 17-12

Democrazy

zaterdag 27 december

vrijdag 19 december

vrijdag 19-12
woensdag 31-12

Film: The Dark Crystal, 20.00 uur

vrijdag 26 december

Dans: Flippers, 20.30 uur
Etudier en France, 14.30 uur

donderdag 18-12

KNS

WerPP

e

n

MILENIUM, Techno Event, 22.00 uur
The Incredible Shrinking Men, 23.00 uur
Feest, 22.00 uur

t

Fuif, Decadence
Revue, Sint-Pauluskring
Lustrum G alabal 75 jaar, Mantovani
Oudejaarsavond in de Yucca

h konvent
Video 'Gorleben: nucleair transport', Brug, 20u
Vide
Debat 'cultuur of na tuur? ', Kruithof, Verraes, Braeckman,
Deb
aud. D, 19.30 uur

nvent
Film 'M an of Flowers'; bespreking: Prof. Niehaeghe,
aud. E, 20.15 uur

IS ! GRATIS ! GRATIS ! GRATIS ! GR
5 vrijkaarten voor ARF ARF (Logos) op 16 december

5 vrijkaarten voor New Years Techno Event, Democrazy
10 vrijkaarten voor New Year 97, Vooruit
2 vrijkaarten voor eindejaarsparty in RENAULT-garage

III
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Kaartje naar Schamper met de gewenste vrijkaart volstaat J

ATIS! GRATIS ! GRATIS ! GRATIS !
U f a t h p w 3S*t
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