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• Voor anderen kwam het einde dan weer in
zicht: dr. Felix Riessauw, dr Baron Simon
Fredericq, dr. Valeer Vanacker, dr. Marcel
Rabaey, dr. Antonin Van Elslander, dr. ir.
Walter De Backer en dr. Siegfried De Laet.
Zij doceren nu allen in de grote aula in de hemel.
• Mensen die hun lezingen willen volgen,
dienen dan ook de hand aan zichzelf te slaan of
te wachten tot The Big Guy himself besluit hen
tot zich te roepen. • Maar ook voor ons leven-
den zijn er nog interessante lezingen te volgen in
dit Aards Tranendal. Zo organiseert de vak-
groep Maatschappelijke Gezondheidszorg
in samenwerking met collega’s uit de VUB, de
KUL, UIA en de Vlaamse Wetenschappelijke
Vereniging voor Arbeidsgeneeskunde een aantal
seminaries in het domein van de arbeidsge-
neeskunde. Het eerste seminarie vindt plaats in
Leuven en behandelt de actuele aspecten van
vrouwenarbeid. Meer informatie op het num-
mer: 09/240.36.30.  •  Bent u daarentegen
onze andersgekleurde medemens liefdevol toe-
genegen, dan is het congres Belgium’s Africa
meer spek voor uw bek. Het congres loopt van
21 tot 23 oktober en alle inlichtingen vindt u op
het nummer: 09/264.38.24.  •  Mensen die het
zekere voor het onzekere willen nemen, kunnen
zich tamtamsgewijs richting Talencentrum
begeven alwaar het stamhoofd u ritueel
begroeten zal, alvorens u praktisch Kiswahili
niveau 1 of twee bij te brengen. •  Indien u
naar aanleiding van een studentendoop als kat
verkleed moet rond te lopen, zorg dan maar voor
enige legitimatie. De Dienst Openbare Gezond-
heid van de stad Gent is namelijk een steril-
isatiecampagne van zwerfpoezen begonnen. •
Worden niet gesteriliseerd en mogen ook nog
eens gratis andere busreizigers terroriseren: de
Gentse kinderen, leeftijdscategorie 6 tot 12 jaar.
De voltallige Schamperredactie, in korte broek
gehesen, werd daarentegen de toegang ontzegd
met de opmerking dat het hier wel degelijk de
biologische en niet de mentale leeftijd betrof.
Het weelderige baardhaar van onze Algemeen
Coördinators weelderige baardhaar wordt als
mogelijke zwakke plek in ons plan aanzien. •
De lieve kinderen worden nog meer verwend.
De laatavondopvang van de verwende nesten
wordt immers uitgebreid, waardoor alweer een
bron van inkomsten voor ons redacteuren verd-
wijnt. Meer informatie op het nummer:
09/225.76.41. •  Uw koters krijgen er bovendi-

en zomaar vier nieuwe crèches bij. De Scham-
perredacteuren blijven in de kou staan. •  Op
zoek naar warmte en een beetje genegenheid
trokken wij naar Het museum voor volk-
skunde. Maar omdat men expliciet om gemo-
tiveerde vrijwilligers gevraagd had, beseften zelfs
wij dat wij daar niets te zoeken hadden. Met
medeneming van enkele getoonstelde stukken
vertrokken wij dan ook richting Schamperlokaal.
Dit laatste ziet er sinds ons bezoek aan het muse-
um al veel gezelliger uit. Volgende week
vertrekken we naar het museum voor dierkunde.

Gemotiveerde vrijwilligers zijn trouwens nog
steeds welkom in het museum voor volkskunde,
schamperredacteuren daarentegen niet. Meer
info: 09/225.59.86, vragen naar Koen of
Sylvie. •  Verlangt u ook terug naar dat atletis-
che lichaam van weleer of vindt u het zo een
zonde om al die lieve beestjes te slachten louter
voor uw genoegen? Dan hebben we goed nieuws
voor: Het centrum voor Voedings- en diee-
tadvies van de RUG richt  nieuwe cursussen
lekker en gevarieerd koken in, doelgroepen zijn
diabetici, dikkerds, vegetariërs en de microgol-
fovengebruikers. Zo moet u die lekkere prak uit
de resto’s niet meer naar binnen douwen en op
verzoek wil de rijkswacht zelf bij u op kot komen
meeëten. Meer info: 09/240.25.98 •  In deze tij-
den van dioxinecrisissen kunt u niemand meer
op zijn woord geloven. Een grondige kennis van
het overeenkomstenrecht is dan ook welkom. En
kijk, wordt daar niet de XXVIste postuniversi-
taire cyclus Willy Delva gewijd aan het
overeenkomstenrecht. Een buitenkansje, me

dunkt. Meer info: 09/264.68.43. U mag ons op
ons woord geloven. •  Voelt u muzikale gevoe-
lens in u opborrelen nu het einde van het mille-
nium in zicht komt, val er dan niet ons mee lastig
maar begeef u enkele verdiepingen hoger en val
het Gents Symfonisch Studenten-orkest
lastig. Zij zijn op zoek naar klassiek geschoolde
muzikanten. Meer info: Francis Michels tel:
050/35.53.16 (weekend), Marc Van Camp-
enhout tel: 09/223.50.94 (kantooruren). •
Vrijdag 19 november brengt minister van staat
Willy Claes een pianoriedeltje ten berde. Voor-
lopig ontkent hij nog alle aantijgingen maar onze
contactpersoon is zeker: Willy Claes kan spelen.
Het Gents Symfonisch Studenten-orkest heeft
gedreigd met Stockhausens volledige repertoire
als wij Willy en Augusta in eenzelfde zin
gebruiken. Bij onze vraag of zij Willy wilden
polsen voor een openstaande vacature bij hun
orkest, hulden zij zich in een mysterieus stilzwij-
gen. Wordt ongetwijfeld vervolgd- het verhaal
weliswaar, niet Willy. Meer info: 09/240.47.96 •
Drugs, wie is er nog niet mee in aanraking
gekomen? De zevende editie van het Nation-
aal Congres Drugbeleid 2000 vindt dit jaar
plaats in Flanders Expo op 26 en 27 oktober.
Hard en soft drugs dienen aan de balie achterge-
laten te worden. Meer info: 09/264.68.38. •
Studentendopen, volgens de ene absoluut het
einde en volgens de andere een vernederingsrite
die met wortel en al dient uitgeroeid te worden.
De Luikse studenten dierengeneeskunde willen
ze wettelijk laten verbieden. De Gentse Tap-
pers - de vereniging van horecazaken uit de
Overpoortstraat- willen niet zover gaan en vragen
enkel een inperking van duur. Ze laten alle
dopen liever plaatsvinden in dezelfde maand.
‘Wij kunnen ons daarin volledig terugvinden. Het
maakt onze job als studentenverdelger zoveel
gemakkelijker.’ zo liet een lid van de bond tegen
studenten en studentendopen in het algemeen
ons weten waarna hij vervaarlijk een met
machete in onze richting zwaaide. •  En als afs-
luiter: muziek. Lunar vzw laat weten dat zij en
haar gevolg (The Invitation en Purple Moon)
van het landelijke Meulebeke verhuisd zijn naar
het grootse Gent. Meer info: 09/267.35.20 of
wachten tot de volgende Schamper verschijnt
met een razend interessant artikel over deze
mensen. •  De Keizer Karel -viering is u niet ont-
gaan. En naar aanleiding daarvan organiseren
vzw Muzikon en vzw Gent tal van dubbelcon-
certen. Meer info: 09/266.56.00 of één van de
volgende Schampers. •  May the farce be with
you.

AA NNEEWW HHOOPPEE......
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KKKKOORRTTTT
tar Wars 1: The phantom menace is eindelijk uit in onze zalen. En wat
verschijnt er bijna gelijktijdig met Lucas’ monsterproduktie: de nieuwe

Schamper. Meer inhoud dan in Lucas’ nieuwste geesteskind en ongetwijfeld
veel boeiender, alleen al vanwege het feit dat wij meer nieuwe discipelen in
onze rangen mogen tellen. The Force is with us, zij het dan wel the silly side
of the Force. Maar ach, het is een begin.
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WANT, EN LAAT IK ME HIER DUIDELIJK ZIJN, DIE BEELDSTORM KOMT ER
ZEKER EN VAST.  BIJGEVOEGD VINDT U EEN EXEMPLAAR VAN BEELDSTORM.
ZOALS U DAT GEVRAAGD HAD. WEGENS HET ABSOLUTE DIEPTEPUNT IN
KWALITEIT WAGEN WIJ HET ZELFS NIET MEER HIER GELD VOOR TE VRAGEN.
MAAR TOCH NOG VEEL LEESPLEZIER. EN WAT DAT CAFEPLAN BETREFT: DIT
ONS GELDIG EXCUUS VOOR DE MONSTERACHTIGE LAATTIJDIGHEID VAN
BEELDSTORM 6. WANT, EN LAAT IK ME HIER DUIDELIJK ZIJN, DIE BEELD-
STORM KOMT ER ZEKER EN VAST.  BIJGEVOEGD VINDT U EEN EXEMPLAAR
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Voor het eerst sinds enkele jaren zijn er minder eerstejaarsstudenten
aan de Vlaamse  universiteiten. Wellicht is dit de onderliggende reden
waarom er een “optimalisatie” van het hoger onderwijs zal doorge-
voerd worden. De hogescholen zijn ondertussen al teruggebracht van
een grote honderd naar 29, en ook in de universiteiten moet nog ge-
snoeid worden. De Vlaamse regering laat het initiatief voorlopig aan
de instellingen zelf. Aan de KUB hebben ze het al begrepen en voeren
ze fusiegesprekken met de VUB. De eerste telt een achthonderdtal
studenten, de laatste ongeveer tienduizend.
Andere neuzen wijzen echter in een andere richting. In Antwerpen
verklaarde men twee weken terug dat er aan uitbreiding gedacht
werd, en ook een paar hogescholen willen wel universiteit worden.

In het universitaire landschap dat Els Witte, rector aan de VUB en
voorzitster van de VLIR in haar achterhoofd heeft, is er plaats voor
twee grote universiteiten in Gent en Leuven, twee middelgrote in
Brussel en Antwerpen en twee internationale te Diepenbeek en Has-
selt. Deze twee zouden dan nauw moeten samenwerken met Maas-
tricht. 

Voor kleinere broertjes zoals de KUB of de KULAK in Kortrijk is er dan
geen plaats. De vraag kan inderdaad gesteld worden of de kwaliteit
van het onderwijs wel voldoende gegarandeerd is als het studen-
tenbestand maar een goeie zeshonderd koppen telt. Daarnaast is er
ook de vraag of de middelen die naar deze instellingen gaan niet beter
aan een groter aantal studenten besteed worden. Pas dan kan er echt
werk gemaakt worden van kwaliteit in het onderwijs. De zo vrijge-
komen fondsen kunnen geïnvesteerd worden in een beter monitoraat
van de eerstejaarsstudenten, zodat het argument niet opgaat dat
kleinere universiteiten een betere overgang vormen van het middel-
baar naar het hoger onderwijs. Het is evenmin de bedoeling dat de
RUG en de KUL nog groter worden. Zoniet komt ook hier de kwaliteit
in het gedrang

Hopelijk - en ik vrees het ergste - kan de discussie gevoerd worden in
het kader van het algemeen belang en staat kwaliteitsverbetering cen-
traal in het debat. Vanaf het moment dat het om financiering en pres-
tige begint te draaien, gaan we weer de verkeerde kant op. En zoals
onze rector al zei op de opening van het academiejaar:”de universiteit
is er voor de studenten.” En niet andersom.

Bart Haeck



AAUUSSLLÄÄNNDDEERR...... NNIIEETT WWEELLKKOOMM AAAANN DDEE RRUUGG

De Europese uitwisselingsstudenten, ook
wel Erasmusstudenten genoemd, komen
ieder jaar tijdens de laatste dagen van sep-
tember massaal naar Gent. Het European
Student Network (ESN) is de studentenv-
ereniging die de buitenlandse studenten
tracht bij te staan waar dat kan. Verantwo-
ordelijke Samson De Pessemier:
“Buitenlandse studenten kennen hier niets
of niemand, zijn voor maanden gescheiden
van familie en vrienden. Wij proberen hen
op te vangen bij hun aankomst en te
helpen bij het in orde brengen van docu-
menten en het zoeken naar een kot.”

GGeeeenn ppllaaaattss iinn ddee hhoommee
Dat zoeken naar een kot zorgde dit jaar
voor heel wat problemen. Een aantal Eras-
musstudenten had een kamer verkregen in
home Vermeylen, maar mocht daar bij hun
aankomst niet binnen. Volgens het huur-
contract mochten ze de kamer pas vanaf 1
oktober betreden, maar alle Erasmussers
waren reeds op 28 of 29 september naar
Gent uitgenodigd, omdat op 30 september
de ‘Welcome Day’ voor Erasmusstudenten
plaatsvond. Die Welcome Day moet uiter-
aard voor de aanvang van het academiejaar
plaatsvinden, om niet met de lessen samen
te vallen.

De Pessemier: “Het is ieder jaar hetzelfde
liedje: de Huisvestingsdienst van de RUG
wil de studenten nog niet op hun kamer
binnenlaten, ook al staat die kamer leeg.
Die mensen moeten dan 3 dagen hun plan
trekken en elders in de stad onderdak
zoeken. Maar ook de jeugdherberg en
andere mogelijke plaatsen zitten snel vol.
Ten slotte hebben vele Erasmusstudenten
gewoon op mijn kot of bij andere bestuurs-
leden van ESN moeten samenhokken. Ik
vind het bijzonder jammer dat de RUG zo
weinig rekening houdt met de toestroom
van buitenlandse studenten. In andere lan-

den zijn er zelfs universiteiten die de hele
jeugdherberg afhuren wanneer de verse
stroom buitenlandse studenten verwacht
wordt; hier aan de RUG moeten ze zelf
maar onderdak vinden.”

Rita Poppe, coördinator van de Dienst
Huisvesting van de RUG, nuanceert: “Een
aantal Erasmusstudenten kon nog niet in
hun kamer omdat de uitwisselingsstuden-
ten van vorig jaar de kamer nog niet verlat-
en hadden. In het intern reglement van de
homes staat dat de kamer drie dagen vòòr
het begin van het academiejaar moet
ontruimd worden, maar er zijn er altijd die
met problemen afkomen, zoals vliegtuigen

die later vertrekken en dergelijke. De wis-
seling van huurders zorgt trouwens ieder
jaar voor problemen, ook met Belgische
studenten die hier voor hun tweede zit
verblijven, en niet op tijd weg willen.”
SCHAMPER: Maar ook studenten van
wie de kamer wel al leeg stond op 28 sep-
tember, mochten nog niet binnen. Welke
logica steekt daarachter?
Poppe: “Het is zo dat buitenlandse studen-
ten die een volledig academiejaar aan de
RUG blijven, 3 dagen vòòr het begin van
het academiejaar op hun kamer binnen
mogen, net zoals de Belgische studenten.
Dit is opdat ze de kamer in orde zouden

kunnen brengen (bv. schilderen). Voor
buitenlandse studenten die hier slechts
enkele maanden verblijven geldt deze
regeling niet: die mogen pas vanaf 1 okto-
ber binnen. Het is immers onze ervaring
dat die studenten de moeite niet nemen
om hun kamer in te richten”. Dat deze stu-
denten hierdoor een paar dagen geen
onderdak hebben, is blijkbaar minder
belangrijk.
SCHAMPER: Aan andere universiteiten
wordt voor de uitwisselingsstudenten een
hele jeugdherberg afgehuurd om alle
problemen op te vangen. Waarom kan dit
niet aan de RUG?
Poppe: “Dat is een heel goeie suggestie,
maar bij de Huisvestingsdienst hebben we
geen zicht op het aantal buitenlanders dat
verwacht wordt. Wie daar wel zicht op
heeft is de Dienst Internationale Betrekkin-
gen, die de uitwisselingsprojecten organ-
iseert. Het is aan hen om de nodige maa-
tregelen te nemen.”

EEnn ddee hheerrbbeerrgg zzaatt vvooll……
Naast de studentenvereniging ESN is er dus
ook een administratieve dienst aan de RUG
die de buitenlandse studenten moet
opvangen: de Dienst Internationale
Betrekkingen. Heeft deze dienst wel
genoeg gedaan om de uitwisselingsstuden-
ten op te vangen?

Hilde Bouckenooghe (verantwoordelijke
Socrates-project bij de Dienst Interna-
tionale Betrekkingen): “Er is inderdaad het
probleem dat de onthaaldag voor Eras-
musstudenten voor het begin van hun
huurcontract valt. We sturen ze dan
bijvoorbeeld door naar de jeugdherberg,
maar die zat ook in geen tijd vol.”
SCHAMPER: Volgens een student die in
zijn zoektocht in onze kelders terecht
kwam, was men op uw dienst niet echt
behulpzaam, maar wees men hem
gewoon door naar ESN.
Bouckenooghe: “Onze medewerker
André De Cockere, die instaat voor de
sociale begeleiding van de buitenlandse
studenten, probeert alles wat in zijn
mogelijkheden ligt om die studenten nog
te huisvesten. Hij geeft de studenten zelfs
een lijst van goedkope hotels in Gent mee,
iets wat niet binnen onze bevoegdheden

r wordt heel wat heen en weer gereisd in Europa, ook door
studenten. Via het Socrates-project kunnen duizenden stu-

denten voor enkele maanden of voor een heel jaar aan een
andere Europese universiteit studeren. Ook de RUG ontvangt
een hoop Europese uitwisselingsstudenten. Maar de opvang
loopt niet van een leien dakje: bij hun aankomst in Gent kon-
den vele buitenlandse studenten nergens onderdak verkrijgen.
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valt (De Dienst staat enkel in voor huisvest-
ing binnen de Universiteit, nvdr).”
SCHAMPER: Waarom zijn er dan toch
nog zoveel problemen met huisvesting?
Bouckenooghe: “Een eerste probleem is
dat wij in de homes maar 80 kamers krijgen
toegewezen voor 300 studenten. Vele Eras-
mussers die een aanvraag indienen, krijgen
ten slotte geen kamer toegewezen. Wij
zeggen dat al jaren op het rectoraat, maar
ze willen niet naar ons luisteren. Nochtans

blijken er in oktober steeds weer kamers
leeg te blijven, van Belgen die hun kamer
toch niet willen hebben. Een ander prob-
leem is dat studenten die hier maar enkele
maanden blijven, meestal geen kot in de
privé-sector kunnen krijgen, omdat de
meeste verhuurders enkel voor een jaar of
voor 10 maanden willen verhuren. Daarom
willen we volgend jaar alle studenten die
hier slechts enkele maanden zitten in de
homes huisvesten, en voor degenen die

hier een volledig jaar zitten zullen we op de
privé-markt zoeken. En misschien zullen
we ook over andere zaken denken, zoals
het afhuren van de volledige jeugdherberg,
zoals u daar voorstelt.”
Wij wensen alle Erasmusstudenten ondanks
alles een aangenaam jaar!

MMaaaarrtteenn ddee GGeennddtt

MMoonneeyy,, mmoonneeyy,, mmoonneeyy
Rector Willems stak van wal met een kort
overzicht van het voorbije academiejaar.  Hij
toonde zich verheugd over het feit dat de
RUG vorig jaar het hoogste aantal studenten
in haar geschiedenis had: 22615 in totaal. Hij
stelde ook vast dat rector Oosterlinck van
de KUL de week daarvoor per ongeluk had
aangetoond dat de Universiteit Gent de laag-
ste financiering per student heeft in Vlaan-
deren. Dit probleem resultaat  zich vooral in
de slechte staat van de lokalen en
gebouwen. De overheid investeerde daar-
entegen wel in wetenschappelijk onderzoek.
De andere taak van de universiteit, het
onderwijs, leed daar volgens de rector niet
onder omdat er hard gewerkt werd aan
structuren die de kwaliteitszorg moeten
garanderen.

Maar structuren leveren niets op zolang er
bij de betrokken personen geen mental-
iteitswijziging plaatsvindt, repliceerde stu-
dentenvertegenwoordiger Bart Gruyaert.
Hij toonde zich een beter beoefenaar van de
gave der bondigheid en hekelde de snelle
zelftevredenheid van de faculteiten die hun
docenten beoordelen via evaluaties waarbij
de minimumscore “voldoende” is. Er werd

de minister dan ook gevraagd kritisch te zijn
bij het lezen van de rapporten over kwaliteit-
szorg en in te grijpen als die ondermaats is. 

Daarop demonstreerde rector Willems nog-
maals zijn voorliefde voor lange toespraken
en maakte enkele kanttekeningen bij de
Bolognaverklaring over de internationaliser-
ing van het hoger onderwijs. Dit akkoord,
ondertekend door 31 landen waaronder alle
lidstaten van de Europese unie, is een
oproep voor een uniform Europees hoger
onderwijs. Het moet de huidige problemen
van mobiliteit en transparantie in de ver-
schillende nationale wetgevingen oplossen
en op die manier de nederige dienaar zijn
van de economische macht van de EU. Een
sterk aanwezige interpretatie van de Bolog-
naverklaring zegt dat dit alles moet gebeuren
in het 3-5-8-model: na een eerste cyclus ben
je bachelor, na de tweede master, en na 8
jaar doctor.

Ondermeer hierop had de rector het niet
begrepen. Hij pleitte voor het behoud van
de binaire structuur van het hogeschool- en
universiteitsonderwijs. Een driejarige opleid-
ing die een afgestudeerde klaar moet
stomen voor de arbeidsmarkt is namelijk

niet hetzelfde als een opleiding die de fun-
damenten moet leggen voor verdere studies.
Beide systemen hebben dus hun doelgroep
en hun kwaliteiten. Wel moet men werken
aan vlotte overgangsmogelijkheden tussen
de twee onderwijsvormen. 

EEuurrooppaa iiss AAmmeerriikkaa nniieett
Een ander punt van kritiek  betrof het
economische karakter van de Bologna-verk-
laring. Volgens Willems is een van de
achterliggende motieven de concurren-
tiestrijd tussen Europa en de Verenigde Stat-
en. Het gevaar van deze denkpiste is dat het
Europese onderwijs ongenuanceerd zou
worden aangepast aan het Amerikaanse
model, of dat dit laatste als het enige zalig-
makende zou worden beschouwd. De rector
hanteerde hier hetzelfde argument als Bart
Gruyaert en toonde zijn bedenkingen bij de
gelijklopende structuren in de Verenigde
Staten, zonder de bijhorende inhoudelijke
kwaliteitscontrole. We mogen dus geen con-
clusies over de Amerikaanse universiteiten
trekken uit Harvard en M.I.T. als iedereen er
een uniefje kan oprichten. Conclusie: een
onderwijssysteem is geen nationale munt,
en van diploma’s kan je geen euro’s maken,
aldus Jacques Willems, die de academische
opening besloot met de woorden: “Jullie (de
studenten) zijn de uiteindelijke bestaansre-
den voor deze universiteit. De universiteit is
er voor jullie.” Voor het geval dat U er ooit
aan twijfelde.

OOPPEENNIINNGG AACCAADDEEMMIIEEJJAAAARR SSTTRRUUCCTTUURREENN 
&& KKWWAALLIITTEEIITT

ocht het een geruststelling zijn: het academiejaar werd
op 1 oktober ook plechtig geopend. Naast het  gebruike-

lijke protocol was er  dit jaar weer eens iets nieuws te beleven.
De minister van onderwijs gaf deze keer een duidelijke toe-
spraak. Over wat minister Vanderpoorten precies vertelde, leest
U elders op deze pagina. Verder werd gezegd wat altijd gezegd
wordt als er politici aanwezig zijn: er is alweer te weinig geld.

MM
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De beleidsnota zelf wordt ten laatste in
januari voorgelegd aan het Vlaamse Par-
lement. De grote lijnen zijn al getrokken,
al blijft de concrete invulling ervan nog
zeer vaag. Een en ander heeft waarschi-
jnlijk te maken met het nieuwe kabinet,
dat nog niet de ervaring en de routine
van het vorige heeft. 
De minister sprak zich net als de rector
uit voor het behoud van de structuur
met enerzijds hogescholen en anderzijds
universiteiten en stelde dat de Bolog-
naverklaring daar niets aan verandert. De
hogescholen worden dus geen univer-
siteiten. Wat wel moet worden bekeken
is de adequate samenwerking van de sys-
temen. De minister wil daarvoor overleg
plegen met alle maatschappelijke
geledingen en organisaties die bij het
onderwijs betrokken zijn en ze onderli-
jnde ook dat ze rekent op de actieve
inbreng van studenten.

TTooeellaattiinnggsspprrooeeff nnaa eeeerrssttee kkaann
Ook de overgang van het secundair naar
het hoger onderwijs wordt een van de
scharnierpunten van het nieuwe beleid.
Een open en vrije toegang tot dat onder-
wijs blijft het uitgangspunt, en dat staat
ook met zoveel woorden in het regeer-
akkoord.  Er moet wel een betere oriën-
tering komen vanuit dat middelbaar
onderwijs. De toelatingsproef zoals die
nu georganiseerd is, is daartoe niet de
ideale manier. Om studenten gelijke
kansen te kunnen geven en niet de mid-
delbare school te examineren in plaats
van de student, heeft Vanderpoorten
deze week trouwens beslist dat de toe-
latingsproeven arts en tandarts voortaan
zullen worden gehouden ná de eerste
kandidatuur. Op die manier kan de stof
ook beter verwerkt worden. 

Niet alleen een meer gerichte keuze,
maar ook een betere begeleiding vormt
een belangrijk punt op de onderwi-
jsagenda. Nu is het zo dat aan de univer-
siteit 44% van de eerstejaarsstudenten
slaagt. Daar staat tegenover dat heel wat
meer studenten de eindmeet halen, en
vaak maar een jaar achterstand oplopen.
Er schort dus iets aan de eerste kandi-
datuur, al steekt ook de Overpoort soms
stokken in de wielen. 

En dan is er nog de erfenis van Dille-
mans. De bijzondere commissaris moest
zich buigen over het grote aantal univer-
siteiten in Vlaanderen en stelde een
rationalisering voor die bij de meeste
universiteiten niet in goede aarde viel.
Het gevolg was dat een sereen debat
nagenoeg onmogelijk werd. Vander-
poorten wil nu de bal doorspelen naar de
instellingen zelf. De Vlaamse universiteit-
en mogen zelf proberen te snoeien in het
versnipperd aanbod aan studierichtin-
gen, en als ze dat niet of niet snel genoeg
doen is de Vlaamse regering weer aan
zet. Een situatie die de Katholieke Uni-
versiteit Brussel en de Vrije Universiteit
Brussel blijkbaar goed begrepen hebben.
Er werd beklemtoond dat de veranderin-
gen moeten leiden tot optimalisatie, en
niet tot concurrentie. Monopolievorm-
ing waarbij alleen Gent en Leuven over-
schieten, is evenmin gewenst. 
Om de strijd rond het hoogste inschrijv-
ingscijfer te luwen, stelde de minister
voor om bij wijze van overgangsmaa-
tregel de financiering per student voor
een viertal jaar op te schorten en te
werken met een globale enveloppe.

hhoooopp eenn ssttaabbiilliitteeiitt??

bbaarrtt hhaaeecckk

aar haar voorganger Luc Vandenbosche vooral verwarring zaaide,
was minister Marleen Vanderpoorten formeel over haar beleid.

De aandachtspunten die voor haar centraal staan in het universitair onder-
wijs zijn kwaliteitszorg, een vlottere overstap van het secundair onderwijs
naar de unief, en het reduceren van het aantal Vlaamse universiteiten. Zelf
spreekt ze liever over optimalisatie en taakverdeling.

WW
AAVVOONNDDCCUURRSSUUSSSSEENN
AAAANN TTAALLEENNCCEENN--

TTRRUUMM

et Talencentrum van de
RUG organiseert dit jaar

opnieuw praktische avondcur-
sussen. Zowel mensen van bin-
nen als buiten de universiteit kun-
nen er hun talenkennis
bijschaven of verrijken. Het
nadeel van deze cursussen is dat
ze nogal duur zijn. Voor één
cyclus (15 à 16 weken) betaalt een
gewone sterveling 8000 BEF.
RUG-studenten genieten een
korting van 50%, maar voor som-
mige lessen is het aantal studen-
ten dat die korting krijgt sterk
beperkt. Dit impliceert dat de
overige studenten die deze lessen
willen volgen de volle pot moeten
betalen. Verder is 4000 BEF voor
een cursus, ondanks de korting,
nog steeds veel geld. Zeker als je
ze vergelijkt met andere scholen,
waar de prijzen voor soortgelijke
cursussen veel lager liggen. We
kunnen ons dus afvragen waarom
studenten nog voor het Talencen-
trum zouden kiezen.

HH

Het feit dat het aantal studenten dat
korting krijgt voor bepaalde cursussen
beperkt is, is niet meteen democratisch
te noemen. Toen we dit probleem voor-
legden aan het diensthoofd van Het
Talencentrum, Dhr. Meus, verzek-
erde hij ons meteen dat het al uit de
weg geruimd was. De beperking kwam
voort uit organisatorische veranderin-
gen, maar ze bleek niet vol te houden.
Dit betekent dat voor de meeste lessen
de beperking niet meer telt en alle stu-
denten toch korting krijgen. 

Ondanks de korting van 50% blijft 4000
BEF veel geld voor  studenten.  Zeker
als je weet dat een cursus maar één
semester duurt en je slechts twee uur
per week les krijgt. Ter vergelijking: een
talencursus aan het Provinciaal Han-
dels- en Taalinstituut (PHTI) is bijna de
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helft goedkoper en je krijgt er een heel
jaar drie of vier uur per week les (afhanke-
lijk van de taalkeuze). Volgens Dhr. Meus
is het verschil in prijs te verklaren door
een verschillend statuut. De avondcur-
sussen aan het PHTI behoren tot het
Onderwijs voor Sociale Promotie (OSP)
en worden gesubsidieerd door de over-
heid, terwijl het Talencentrum onafhanke-
lijk van het OSP werkt. Het Talencentrum
is bijgevolg volledig aangewezen op de
middelen die het krijgt van de universiteit.
Wat het meer nodig heeft, moet van het
inschrijvingsgeld komen. 

Hoewel de hoge kostprijs een nadeel is,
heeft het statuut van het Talencentrum
volgens Dhr. Meus ook voordelen. Het is
immers niet gebonden aan de vaste curric-
ula en de richtlijnen van het OSP. Deze vri-
jheid schept de mogelijkheid om direct te
kunnen inspelen op de specifieke noden
van de studenten. Zo worden er cursussen

georganiseerd in samenwerking met de
verschillende faculteiten. Aangezien de
faculteiten bij dergelijke cursussen ook
financieel tussenkomen, zijn ze heel wat
goedkoper. Een ander initiatief zijn de
gratis cursussen voor Erasmusstudenten.
Naast een verdere uitbouw van deze
gespecialiseerde cursussen, zit er volgens
Dhr. Meus ook toekomst in de digitaliser-
ing van het talenonderwijs. Het is de
bedoeling dat vanaf volgend jaar de avond-
cursussen online ter beschikking worden
gesteld. Dit zou de kosten moeten
drukken en het Talencentrum toeganke-
lijker maken.

Meer info over het Talencentrum is te vin-
den op http://www.taalnet.rug.ac.be

JJuuddiitt vveerrssttrraaeettee

GGEENNEEEESS-- EENN TTAANNDDHHEEEELLKKUUNNDDEE HHEERRVVOORRMMDD

De bedoeling van dit alles is een betere inte-
gratie van de verschillende opleidingsonderde-
len. De studenten kunnen zo binnen een blok
een bepaalde materie vanuit verschillende inval-
shoeken bestuderen. De studentenvertegenwo-
ordigers in de raad van bestuur zijn in ieder
geval pro. “De grotere betrokkenheid van de
studenten bij de opleiding wordt positief
aangevoeld. De uitdaging mag niet uit de weg
gegaan worden, maar moet wel kritisch geëval-
ueerd worden.”

In de eerste kandidatuur geneeskunde zijn de
thema’s waarrond de blokken georganiseerd
worden vier biomedische onderwerpen en één
blok gezondheid en maatschappij. De lijnen
omvatten klinische en communicatieve
vaardigheden, gezondheidszorg in de praktijk,
omgaan met informatie en wetenschappelijke
basisvaardigheden. De biomedische blokken en

de laatste twee lijnen zijn trouwens gemeen-
schappelijk met de tandheelkunde, die verder
aangevuld wordt met een blok gebitsontwikkel-
ing en twee lijnen: maatschappelijke tand-
heelkunde en handvaardigheid.
Bedoeling is om de link te leggen met de
groeiende informatiestroom en de wetenschap-
pelijke kennis in een breder maatschappelijk
perspectief te plaatsen. Er werd 4 jaar aan het
nieuwe curriculum gewerkt en er werd geluis-
terd naar de visitatiecommissie, lesgevers, stu-
denten en afgestudeerden. De RvB wil de oplei-
ding meer toekomstgericht te maken, en dat
houdt waarschijnlijk ook de handhaving na de
toelatingsproef in. De KUL trekt immers de kaart
van de continuïteit en blijft sterk op haar
basiswetenschappen hameren. De komende
jaren zal dus met twee modellen gewerkt wor-
den en dat zal ongetwijfeld argumenten oplev-
eren voor het beperkte aantal instroomstuden-

ten in hun universiteitskeuze. 

bboooottjjeess,, kklleerreenn eenn ddee rreesstt

Zoals verleden jaar al aangekondigd werd, is de
opleiding kinesitherapie omgetoverd in de
opleiding licentiaat in de revalidatiewetenschap-
pen en kinesitherapie. Aan de unief is de opleid-
ing nu vijf jaar lang, aan de hogescholen is dat
een jaartje minder. Ook aan de opleiding morele
begeleiding werd gesleuteld. Dit is nu een optie
binnen de moraalwetenschappen. Tot slot wer-
den scheepsbouwkundig ingenieur en textielin-
genieur opties binnen respectievelijk burgerlijk
werktuigkundig-electrotechnisch en materi-
aalkundig ingenieur. 

BART HAECK

Verdere informatie is te vinden op websites van
de verschillende faculteiten en in de program-
maboekjes.

Het curriculum van de opleidingen geneeskunde en tandheelkunde werd ingrijpend gewijzigd
dit academiejaar. De vakken zijn nu gegroepeerd in blokken en lijnen. De blokken zijn een
pakket van deelvakken die in een aaneensluitende periode moeten gedoceerd worden, de lijnen
zijn vakken die over meerdere jaren doorlopen. De zuivere basiswetenschappen verdwijnen dus
enigszins in de naamgeving van de vakken , maar inhoudelijk blijven ze hetzelfde. 
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SCHAMPER: U staat veel in de belang-
stelling. Hoe komt dit?
De Ruyver: “Omdat het slecht gaat in de
samenleving. De laatste 5 jaar was er een
explosieve toename van alles dat te
maken heeft met het veiligheidsbeleid,
criminaliteit, de politie, het functioneren
van onze instellingen inzake strafrecht.
Na het uitbarsten van de zaak Dutroux
was er een enorme boom van aandacht,
niet alleen onder druk van de media, ook
onder druk van de publieke opinie. Ik
ben er al jaren mee bezig, dus is het nor-
maal dat ik en andere wetenschappers
hieromtrent geconsulteerd worden. Dat
is een systeem dat zichzelf activeert, ik
doe daar verder niets voor.”

WWeetteennsscchhaappppeerrss aaaann ddee zziijjlliijjnn
SCHAMPER: Na de zaak Dutroux is een
grotere openheid ontstaan van de politi-
ci tegenover de burger. Maar denkt u dat

deze openheid niet opnieuw aan het
afzwakken is en dat we teruggaan naar
het pre-Dutroux tijdperk?
De Ruyver: “Nee, nee zeker niet. Ik zat
gisteravond toevallig te kijken naar een
goede reconstructie van de commissie
Dutroux op RTBF en een van de pro-
cureurs, met name die van Charleroi,
Marchandise, antwoordde op die vraag:
“Sedert de commissie Dutroux zal het
nooit meer zijn zoals voorheen”. Dat is
dus effectief zo. Alles lijkt een beetje in de
oude plooien te vallen, maar er is een
groot verschil met terugkeren naar de
oude zeden en gewoonten. Er is geen
weg terug mogelijk omdat de publieke
opinie dit ook niet zou toelaten. Dat
merk je goed, het volstaat dat er slechts
een kleinigheid gebeurt opdat de mensen
zich massaal en emotioneel gaan rea-
geren, neem het voorbeeld van de juweli-
er in Ieper. Je ziet een massale mobil-
isatie, waarbij emotionaliteit de boven-
toon gaat halen op rationaliteit. Als
wetenschapper is het niet altijd passend
om in te gaan op die emotionaliteit ook al
kun je er begrip voor opbrengen. Maar
mensen hebben behoefte aan wat de
wetenschappers denken en op dat
moment kan je het niet maken om aan de
zijlijn te staan en vanuit een comfortabele
positie kritiek te geven.”
SCHAMPER: U haalt het voorbeeld van
de juwelier aan. Uiteindelijk is hij vrijge-
laten. Is dat dan niet toegeven aan de
publieke opinie?
De Ruyver: “Uiteindelijk is dat een
beslissing van de gerechtelijke macht en
tegelijkertijd ook de taak van de justitie.”
SCHAMPER: Twee jaar geleden heeft u
gezegd dat u zich nooit politiek zou
engageren omdat u dan uw vrijheid van
spreken niet zou kunnen bewaren.
De Ruyver: “Ik zou inderdaad minder

vrij zijn. Ik denk niet dat politici vrije
mensen zijn. Ik stel vast dat de greep van
de regering, de greep van de meerder-
heid op de oppositie, de greep van een
partij op de politici die er deel van uit-
maken, de vrijheid van spreken en han-
delen enorm verkleinen. Toch vind ik het
belangrijk dat er waardevolle mensen in
de politiek gaan. Mijn generatie heeft dat
in zeer bescheiden mate gedaan en ik
denk dat we daar ook een prijs voor
betaald hebben in die zin dat het politiek
personeel nu niet meer super is. Er is
nood aan een jongere generatie die op
dat punt haar verantwoordelijkheid
opneemt. Ik zeg altijd tegen mijn studen-
ten:”Je kan je voordoen als niet geïnter-
esseerd in de politiek, maar de politiek is
wel geïnteresseerd in u.”
SCHAMPER: Kan u zeggen dat u nu alti-
jd uw persoonlijke mening geeft?
De Ruyver: “Er zijn momenten dat ik mij

rofessor Brice De Ruyver is een messias voor de studenten
criminologie. Hij wordt wel eens verweten  mediageil te

zijn, maar wat is daar nu echt van aan en hoe komt het dat het
wat stiller geworden is rond deze drukke maar o zo sympatieke
prof? Met een cola light in de hand, een prof is tenslotte ook
maar een mens, vertelde hij ons  zijn beweegredenen en ideeën.

PP
RRUUYYVVEERR:: PPIILLAAAARR VVOOOORR DDEE  OONZEKERHEDEN ONDER ONS

De Ruyver: “De student van
vandaag valt hier zomaar mijn
bureau binnen, zonder goe-
dendag te zeggen, en blaft in
mijn gezicht wat hij te zeggen
heeft.”

PROFESSOR DE RUYVER
Geboren te Opbrakel op 23 oktober 1954.
Universitaire studies: In 1987 met onder-
scheiding afgestudeerd aan de RUG als
Licentiaat in de Rechten en in de Crimi-
nologie. In 1986 gedoctoreerd in de Crimi-
nologie met grootste onderscheiding (doc-
toraal proefschrift: De strafrechtelijke poli-
tiek gevoerd onder de socialistische Minis-
ters van Justitie E. Vandervelde, P. Ver-
meylen, A. Vrankx). 
Van 1978 tot 1991 assistent bij Prof. P.
Ghysbrecht. In 1992 hoofddocent aan de
UG, in 1996 als voltijds hoogleraar verbon-
den aan de vakgroep Strafrecht en Crimi-
nologie. In die hoedanigheid doceert pro-
fessor De Ruyver onder meer de cursussen
Internationaal Strafrecht, Strafrecht,
Drugsbeleid, Strafrechtelijk Beleid en
Penologie. Meege- werkt in de parlemen-
taire commissie mensenhandel (1990), de
drugscommissie (1996-1997) en de com-
missie Dutroux (1996-1998).

8



afzijdig zou houden en dat zijn
momenten waarvan ik vind dat er al
genoeg over gezegd is.”

ppoolliittiieewwiinnkkeell
SCHAMPER: Wat denkt u over de evolu-
tie dat Rijkswacht en Gemeentepolitie
hard aan hun imagoverbetering
werken, dat ze zich meer menselijk
willen opstellen en de kloof met het pub-
liek willen verkleinen?
De Ruyver: “Dat is inderdaad een evolu-
tie van de laatste 10 jaar. Dat heeft alles te
maken met wat men in het Engels Com-
munity Policing noemt of de sterk
gemeenschapsgerichte politiezorg. Men
probeert te weten te komen wat de burg-
er verwacht  en deze verwachting binnen
de mate van het mogelijke in te vullen
wat niet vanzelfsprekend is in deze indi-
vidualistische samenleving. Dat kan niet
door de burger enkel af te schrikken, hij
moet vertrouwen krijgen.”

NNYYPPDD
SCHAMPER: Er is nu ook een poli-
tiewinkel in Gent, wat vindt u daarvan?
De Ruyver: “Ik vind dat goed. Kijk, het
politiebedrijf is tot op zekere hoogte een
bedrijf zoals een ander, net zoals justitie,
en zoals elk bedrijf moet je zien dat je
produkten verkopen en dat je de doel-
groepen die je voor ogen hebt kan
bereiken. In een commerciële, gemedia-
tiseerde samenleving moet je de kracht
van die media en van de marketing nuttig
aanwenden. Wel niet in overdreven mate
want er is nog altijd een taak van alge-
meen belang, maar als beide combineer-
baar en verzoenbaar zijn, waarom niet.”
“Als ik naar New York ga word ik over-
stelpt met allerlei gadgets van de NYPD
en dat vinden wij heel normaal, door de
gelijknamige serie op televisie en
dergelijke, dus waarom zouden onze
mensen dit niet doen.”
SCHAMPER: Binnenkort verschijnt de
eerste aflevering van een niewe reeks, nl.
Flikken, op TV1. Heeft u daar al van
gehoord?
De Ruyver: “Ja, ik ben zelfs naar de pre-
mière geweest en vond het schitterend.

Ten eerste sloot het perfect aan bij de
realiteit van het politiewezen wat volgens
mij ook de grote kracht is van die reeks.
Ten tweede vind ik dat het schitterend
verfilmd is en dat het een goed ritme
heeft dat dicht aanleunt bij dat van
bijvoorbeeld NYPD Blue, terwijl die toch
over veel meer middelen beschikken.
Ten derde, en dat is dan de Gentenaar in
mij die bovenkomt, vind ik dat de stad er
fantastisch uitkomt. De reeks wordt vol-
gens mij een succes, een succes dat het
politiekorps van Gent ook wel degelijk
verdient.”

2255 jjaaaarr GGeenntt
SCHAMPER: U heeft uw liefde voor Gent
en zijn universiteit nooit weggestoken. U
heeft hier rechten en criminologie ges-
tudeerd en u bent hier ook gebleven.
Heeft u daar een verklaring voor?
De Ruyver: “Ik vind het tegenwoordig
een enorme luxe om in een stad als Gent,
met een overaanbod aan cultuur, een
groot universitair- en studentenleven en
bovendien een leefbaar karakter, te leven.
Ik ben hier ook gelukkig in die zin dat ik
het voorrecht heb om samen te werken
met een groep fantastische mensen,
waarmee we de laatste tien jaar ook zeer
veel gerealiseerd hebben.”
SCHAMPER: Vindt u dat er de afgelopen
25 jaar veel is veranderd binnen de uni-

versiteit?
De Ruyver: “Ja, kolossaal veel. Moesten
we de proffen van 25 jaar terug nu eens
laten lesgeven, dan zouden ze het nog
geen week volhouden, omdat het eisen-
pakket totaal veranderd is, veel uitgebrei-
der. In mijn beginperiode aan de univer-
siteit konden proffen hier perfect veg-
eteren zonder dat iemand hen het leven
lastig maakte. Het enige wat toen lastig
was, was de zes weken durende bijstand
die we dienden te verlenen tijdens de
examenperiode. Nu is er een veel grotere
prestatiedruk, wij worden zelfs geëval-
ueerd door onze studenten, wat ik de dag
van vandaag ook absoluut normaal vind.”

““IIkk hhaaaatt EEXX CCaatthheeddrraa””
SCHAMPER: Vindt u dat de verhouding
prof - student veranderd is?
De Ruyver: “Enorm. Bij ons, in mijn tijd,
was er een veel te grote afstand. Wist men
dat men een prof ging moeten
aanspreken dan was men daar al 14 dagen
op voorhand mee bezig. Terwijl men hier
nu gewoon mijn bureau komt binnen-
vallen, zonder goedendag te zeggen, en
in mijn gezicht blaft wat men te zeggen
heeft. Dat is uiteraard het andere uiterste.
Ik weet dat dit geen lompheid is die
bewust is, maar dat het een lompheid is
die voortkomt uit verlegenheid. Het is nu
wel anders dan vroeger.”
SCHAMPER: Geeft u nog graag les?
De Ruyver: “Als ik heel eerlijk mag zijn,
om echt graag les te geven krijg ik te
weinig feedback van de studenten. En ik
haat Ex Cathedra. Ik geef eigenlijk liever
les aan de Politieacademie dan aan de
universiteit. In de Politieacademie wordt
ik namelijk constant geconfronteerd met
voorbeelden uit de praktijk, wat mij ertoe
verplicht om theorie en praktijk op elkaar
af te stemmen. Op de unief is het vaak
eenrichtingsverkeer. En ik vraag niet liev-
er dan interactief te zijn met mijn studen-
ten.”

ssoopphhiiee vvaannwweellsseennaaeerree

  OONNZZEEKKEERRHHEEDDEENN OONNDDEERR OONNSS

De Ruyver: “Net zoals justitie, is
ook het politiebedrijf een bedrijf
zoals een ander.”
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Niet alle studenten hebben het gemak ieder
weekend naar huis te kunnen treinen om
met vers geld en verse was op maandag
terug te keren. Dat ondervonden ze bij het
Gentse OCMW, waar jarenlang heel wat stu-
denten het bestaansminimum aanvroegen.
Er werd geprobeerd om een deel van die
uitkeringen te weigeren op grond van het
feit dat sommige studenten hun domicilie
niet in Gent hadden. De arbeidsrechtbank
veegde dit excuus echter van tafel. Niet de
juridische, maar de feitelijke verblijfplaats
wijst het bevoegde OCMW aan. Om het grot-
er aantal studenten aan te kunnen, wordt er
daarom tegenwoordig sneller onderhouds-
geld van de ouders teruggevorderd zodat
het OCMW zijn kosten voor een deel gere-
cupereerd ziet. Door deze strategie werden
er meer overeenkomsten tussen ouders en
hun kinderen gesloten, waardoor het aantal
dossiers lichtjes daalde. Voor het ogenblik
genieten een 370-tal van de 40000 Gentse
studenten van het bestaansminimum. 
Naast het sociale vangnet dat door de over-

heid georganiseerd wordt, zijn er de sociale
diensten van de hogescholen en de univer-
siteit. Voor minder structurele problemen
zijn deze vaak beter geschikt. De  remedies
voor de financiële problemen bestaan hier
niet uit uitkeringen, maar uit studiefi-
nanciering in de vorm van interestloze lenin-
gen of voorschotten op de studiebeurzen
die meestal pas rond februari uitgekeerd
worden. Verder krijg je hier ook studiead-
vies en informatie rond huisvesting. Jaarlijks
gaat het om een bedrag van negen miljoen
frank.

Tussen deze twee structuren zijn er te
weinig bruggen. Vaak worden mensen van
het kastje naar de muur gestuurd en duurt
het een tijd voor ze daadwerkelijk geholpen
worden. Daar wil de intentieverklaring iets
aan veranderen. In plaats van studenten die
niet voldoen aan de criteria van de sociale
diensten of het OCMW gewoon door te ver-
wijzen, wordt er voortaan meer overleg
gepleegd om tot efficiëntere oplossingen te

komen. Een van de grote problemen van de
OCMW’s is dat zij onvoldoende informatie
bezitten over de student die het bestaans-
minimum komt aanvragen. De OCMW’s
moeten bijvoorbeeld weten hoe zijn  relatie
thuis is, of hij actief naar studentenjobs
zoekt, en of het bestaansminimum wel de
meest ideale oplossing is. De student die
zijn heil bij het OCMW zoekt en afgewezen
wordt kan op die manier vlotter doorgestu-
urd worden naar de sociale dienst van zijn
hogeschool en raakt sneller aan zijn centen.
Voor iemand met financiële problemen
uiteindelijk toch geen overbodige luxe.
Keerzijde is uiteraard dat met de beter
gecentraliseerde informatie ook Big Brother
gediend is. Maar de misbruiken moeten er
nu eenmaal uit, aldus de bevoegde
instanties.

Voor de helft van de studentenpopulatie bli-
jft de intentieverklaring echter een waarde-
loos vodje papier. Iedere onderwijsinstelling
waarmee onderhandeld werd, heeft immers
al getekend, maar niet de Universiteit Gent.
Hopelijk maakt het bestuurscollege daar
snel werk van.

e Hogeschool Gent, de Katholieke Hogeschool en de Provinciale
Mercator Hogeschool sloten  twee weken geleden een intentiev-

erklaring af. Daarin besluiten meer overleg te plegen, om zo studenten
die hun studies zelf moeten betalen beter te kunnen helpen. De  RUG
doet voorlopig niet mee. Haar dossier is administratief nog niet rond.

DD

Tot vóór dit academiejaar werd aan mensen
zonder studenten- of personeelskaart in the-
orie een toeslag van vijftig frank aangerek-
end. In de praktijk deden de pientere
kassiersters een beroep op hun intuïtie en
vakkundig oog om niet-studenten uit de gri-
jze massa te ziften. De studentenkaart zelf
diende zelden of nooit voorgelegd te wor-
den. Maar blijkbaar vond de universitaire
overheid dit systeem niet voldoende slui-
tend en glipten teveel mensen door de
mazen van het restauratieve net. Reden
genoeg om de studentenkaart aan een ver-
plichte scannercontrole te onderwerpen
vond de universiteit. 

De heer Guido Martens (dienst informatis-
ering van de studentenvoorzieningen):
“Onderzoek heeft uitgewezen dat de gemid-
delde kostprijs van de maaltijden honderd
frank hoger ligt dan wat de student betaalt.
De korting voor de studenten bestaat gro-
tendeels uit subsidies en tegemoetkomin-
gen vanwege de universiteit. De scanner-
controle wordt aangewend om toezicht te
houden op wie er komt eten en na te gaan
of de subsidies juist besteed worden.” 

De resto’s vrezen geen merkbare terugloop
van het aantal klanten door deze nieuwe
maatregel. Volgens de heer Martens zal

maar een kleine groep mensen niet bereid
zijn deze bijkomende som neer te tellen.
Ook voor de hogeschoolstudenten werd
een passende regeling uitgedokterd. Zij
kunnen net als de universiteitsstudenten
van de korting genieten, al is het systeem
nog niet helemaal operatief.

Goed, maar wat met de kleine man? De
bejaarde met een klein pensioentje? De
kansloze? De germanist die al een jaar van
zijn werkloosheidsuitkering moet leven?
Hierop antwoordde de heer Martens dat het
niet de taak is van de universiteit haar subsi-
dies hiervoor aan te wenden.    
Of blijft een studentikoze blik (en de won-
derknop van de kassierster) het uitgelezen
achterpoortje?

SSTTOOOOFFVVLLEEEESS MMEETT SSTTUUDDEENNTTEENNKKAAAARRTT
ie zijn honger wil stillen in de universitaire restaurants kan maar
beter zijn studentenkaart bij de hand hebben. Sinds 1 september

wordt deze aan een doortastende scannercontrole onderworpen. Wie in
gebreke blijft, krijgt een toeslag van honderd frank voorgeschoteld.

WW

bbaarrtt aaeerrttss && ffrreeee
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SSAABBAAMM TTEEIISSTTEERRTT VVLLAAAANNDDEERREENN MMEETT NNIEUWE TAKS...

“Met het creëren van een meldpunt willen
we drempelverlagend werken, vooral naar
de eerstejaarsstudenten toe”, aldus pro-
jectverantwoordelijke John Cottenie van
de rijkswacht. “Studenten, maar ook buurt-
bewoners en horecauitbaters kunnen in
het resto bij ons terecht met hun grieven,
aangiften of gewoon voor informatie.”
Op de campussen van Diepenbeek en Lou-
vain-La-Neuve is het idee reeds ingeburg-
erd. Dominique Defrance-Van Acker,
medewerkster van de dienst logistiek
beheer van de Gentse Universiteit is zeer
te vinden voor het initiatief: “Vermits de
aangiftebereidheid bij studenten niet hoog
ligt, is het meldpunt een goede zaak”, stelt
ze. “Op deze manier is de rijkswacht in
staat nuttige informatie te vergaren en
kunnen zij beter inspelen op typische
problemen, zoals de ‘gebruiksdiefstal’ van
fietsen en de drugsproblematiek. Ook stu-
denten reageren positief.” 

Het Gentse proefproject verloopt vooral-
snog zeer rustig. “Ons foto-overzicht dat
de sfeer schetst van de situatie in de Over-
poort heeft veel bekijks”, licht Cottenie
toe. Sectorwerkers Steven Dheedene en

Tom Piens, die het rijkswachtmeldpunt
bemannen, bevestigen dit. “Tot nog toe
krijgen we weinig vragen, maar worden er
veel preventiefolders uitgedeeld. De stu-

dent moet nog vertrouwd geraken met de
aanwezigheid van twee rijkswachters in
uniform in het Overpoortrestaurant.”

Naast het op touw zetten van een meld-
punt omvat het project Over de Over-
poort, dat zijn derde jaargang ingaat, nog
tal van andere initiatieven. Net als voor-
gaande jaren drijven de politiediensten

hun aanwezigheid in de Overpoortbuurt
gevoelig op tijdens de donderdagnacht.
Voor het eerst wordt ook de sectie
gauwdiefstallen van de politie
ingeschakeld. “Onze aanwezigheid in de
straat heeft een afschrikkend effect naar
potentiële onrustverstoorders toe, de poli-
tie concentreert zich op individuen die
misbruik maken van de onoplettendheid
van anderen en gaan stelen”, verklaren
Dheedene en Piens. “Grote conflicten of
ongeregelheden bleven tot nog toe uit”.

Tot slot komen vertegenwoordigers van de
rijkswacht, politie, stadswacht, vzw De
Gentse Tappers (een nieuw opgerichte
vereniging van café-eigenaren), het buurt-
comité, de horecacoach en de studenten-
raad elke drie maanden samen in het buur-
toverlegplatform om de situatie te
bespreken en naar oplossingen te zoeken.
“Studenten kunnen via hun vertegenwo-
ordiger Bart Gruyaert ook langs dit
kanaal problemen signaleren”, benadrukt
Cottenie nog.

Sinds de aanvang van het academiejaar houdt de rijkswacht iedere dinsdag tussen 11.30u en 13.30u spreeku-
ur in het studentenresto Overpoort. De oprichting van een meldpunt kadert in het integraal actieplan “Over
de Overpoort” om kleine criminaliteit  en overlast in de woon-, studeer-, en uitgaansbuurt tegen te gaan. Ver-
schillende partners trachten op allerlei wijzen de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel te verhogen.

BBIIJJ DDEE RRIIJJKKSSWWAACCHHTT OOPP DDEE KKOOFFFFIIEE

bbaarrtt aaeerrttss

SABAM is een burgerlijke auteursvereniging voor
scheppende kunstenaars van allerlei slag en beider-
lei kunne. Geliefd zijn ze waarschijnlijk niet bij kap-
pers en cafébazen en ook hier, op de redactie van
SCHAMPER, houden wij niet echt van SABAM
aangezien men het daar blijkbaar niet nodig acht
onze vragen te beantwoorden.

ddee ttaakkss
Zo vroegen wij ons af of die taks wel nodig is, want
een beetje artiest heeft toch meer dan genoeg aan de
opbrengst van cd’s om te overleven. Met alle respect,
maar wij vermoeden een behoorlijk hebzuchtige
aard achter de fake tandpastaglimlach die zowat elke

artiest pleegt op te zetten als er voldoende mensen
zijn of haar richting uitkijken. Wat zouden trouwens
de criteria zijn om als rechthebbend artiest
beschouwd te worden door SABAM? Lid zijn van
SABAM of cd’s uitbrengen? Of volstaat het gewoon
een hoop psychedelisch gejengel te produceren?

EEnnggeellssttaalliigg ssppuull
We vroegen ons ook af hoe men de koek verdeelt
onder de rechthebbende artiesten: krijgt ieder even-
veel of ontvangen de minst succesvolle tiesten, de
echte losers, het meest? Maar zo profiteren ze van
hun succesrijke collega’s en die zouden in een boze
bui wel eens van de minder goed presterenden kun-

nen eisen off te fucken.
Een ander punt is dat er in geen enkel deftig Gents
café Jo fucking Vally gedraaid wordt, maar het meer
gebruikelijke Engelstalige spul. Toch zijn het Jo Vally
en consoorten die eraan verdienen, omdat men er
bij SABAM van uitgaat dat die kerels gedraaid wòr-
den, alhoewel hun Vlaemsche shit niet verder ger-
aakt dan Radio 2. Vreemde situatie, me dunkt...

OOvveerrddrreevveenn
Wij gingen ook eens bij het FAKULTEITSKON-
VENT (FK), het overkoepelend orgaan van de roem-
ruchte Gentse studentenkringen, om een reactie
schooien. Daar gaf Dieter Vanheuverbeke, de

voorzitter van het FK, ons te kennen dat hij geen
problemen heeft met de taks voor artiesten en dat
zoiets best nuttig kan zijn voor musicerende exem-
plaren die te weinig cd’s verkopen om er deftig van
te kunnen leven.

Maar we wouden vooral weten wat hij vond van de
taks op het houden van cantussen. Zijn reactie laat
zich al raden, want die taks nìet overdreven vinden,
is een misdaad tegen het logisch denken. “Hoe is het
mogelijk dat het gekweel van een hoop studenten
als kleinkunst wordt beschouwd?” smeekt Van-
heuverbeke tot de Vader, zijn handen dramatisch ten
hemel opgeheven. “Ik denk dat er voor geen enkele

cantus betaald wordt, de Massacantus uitgezonderd.
Je kan zo evengoed SABAM op je dak krijgen door op
straat met een voltallig legioen padvindertjes te
lopen zingen!”

Ons advies: laat de zingende padvindertjes meebe-
talen! Of schaf de taks op het houden van cantussen
af, beste SABAM-lieden. Liefst dat laatste natuurlijk,
of de padvinders lynchen ons!
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ETT NNIIEEUUWWEE TTAAKKSS......

De centrale dienst waarrond alles draait is het
Academisch Rekencentrum (ARC), dat je
terugvindt in gebouw S9 op de Campus
Sterre, Krijgslaan 281 in Gent. In het gebouw
vind je onder meer een computerklas
(gebruikerszaal) die tot 9 uur ‘s avonds
geopend is, een kleine shop (waar je
diskettes, CD’s, toners, ethernetkaarten,…
kan kopen), en een onthaal.

IInntteerrnneett
Om een (kosteloze) toegang te verkrijgen tot
het Internet, moet je je wenden tot dit
onthaal. Het onthaal is elke werkdag open van
8 tot 12 en van 13.30 tot 16.30. Aan het loket
aldaar moet je enkel je studentenkaart en je
paspoort laten zien, vergezeld van de med-
edeling dat je een account (d.i. een toe-
gangsnaam en een paswoord) wenst op
eduserv. Eduserv is de server (d.i. een zeer
krachtige computer die voor een grote groep
mensen Internetfaciliteiten kan aanbieden)
die de Internettoegang voor studenten ver-
zorgt. Nuja, in feite zijn er twee servers:

eduserv1 voor kandidatuurstudenten,
eduserv2 voor de licentiejaren.

Let trouwens op: wie niet enkel vanop de PC’s
in de gewone computerklassen wil internet-
ten, maar bijvoorbeeld ook vanop PC’s in de
gebruikerszaal van het ARC, vanop zijn eigen
computer thuis of vanop de terminals in
Home Vermeylen, moet dit expliciet ver-
melden, want heb je nog een tweede paswo-
ord nodig.

KKnnooooppppuunntteenn
Om de wondere wereld der informatica daad-
werkelijk te benutten, moet je een PC zien te
vinden. Verspreid over de universitaire
gebouwen vind je verschillende computerk-
lassen, ook wel knooppunten genaamd. In al
deze knooppunten vind je Internetaansluiting
(zie ook elders in deze Schamper), maar ook
aansluiting op andere netwerken en data-
banken, zoals de CD-ROM-catalogi van de
Centrale Bibliotheek. Daarnaast kan je op de
PC’s van de computerklassen terecht voor

tekstverwerkingsprogramma’s, databases, sta-
tistische programma’s, enz... Ook printen is
meestal mogelijk, maar dan wel tegen betal-
ing.

Iedere faculteit heeft zijn eigen knooppunt, en
zodoende willen de interne reglementen wel
eens verschillen. Ook de openingsuren var-
iëren sterk; volgens onze nerd ter plaatse is de
computerklas van de faculteit toegepaste
Wetenschappen (Plateaustraat 22) het langst
open, namelijk tot 22u. Daarna kan men enkel
nog terecht in de hal van Home Vermeylen,
waar een handvol oude tekstterminals een
prehistorische Internettoegang verlenen.

HHeellpp!!
Kan u er niet meer aan uit, of bent u gewoon
op zoek naar nog meer informatie, zoek dan
de helpdesk van het ARC eens op. Op hun
homepage vind je alles wat je nog wil weten
over een account aanvragen of verlengen,
aansluiting van een computer in de homes,
software die je kan gebruiken,…

Voor meer info: surf naar de homepage van
het ARC op http://www.rug.ac.be/arc/ De
helpdesk van het ARC is eveneens online te
vinden: http://allserv.rug.ac.be/helpdesk/

oe vaak hebben we het al niet in de media gehoord: je
betekent in de huidige informatiemaatschappij niets meer

als je geen ervaring hebt met computers en met computer-
netwerken als het Internet. Vrees niet: de RUG biedt aan elke stu-
dent de gelegenheid zich ongegeneerd op de cyberwereld te wer-
pen. En wat meer is: het kost je geen enkele stuiver!

HH
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voorzitter van het FK, ons te kennen dat hij geen
problemen heeft met de taks voor artiesten en dat
zoiets best nuttig kan zijn voor musicerende exem-
plaren die te weinig cd’s verkopen om er deftig van
te kunnen leven.

Maar we wouden vooral weten wat hij vond van de
taks op het houden van cantussen. Zijn reactie laat
zich al raden, want die taks nìet overdreven vinden,
is een misdaad tegen het logisch denken. “Hoe is het
mogelijk dat het gekweel van een hoop studenten
als kleinkunst wordt beschouwd?” smeekt Van-
heuverbeke tot de Vader, zijn handen dramatisch ten
hemel opgeheven. “Ik denk dat er voor geen enkele

cantus betaald wordt, de Massacantus uitgezonderd.
Je kan zo evengoed SABAM op je dak krijgen door op
straat met een voltallig legioen padvindertjes te
lopen zingen!”

Ons advies: laat de zingende padvindertjes meebe-
talen! Of schaf de taks op het houden van cantussen
af, beste SABAM-lieden. Liefst dat laatste natuurlijk,
of de padvinders lynchen ons!

ttiimm vvaann ddeerr mmeennsscchhbbrruugggghhee
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Meer informatie vind je trouwens ook in
het Vademecum voor Studenten, dat je
gratis kan gaan halen in het Adviescen-
trum.

HHeett AAddvviieesscceennttrruumm
Op het Sint-Pietersplein 7 vind je het
Adviescentrum voor Studenten, waar
je informatie, advies en begeleiding kan
krijgen i.v.m. studiekeuze, overschake-
len naar een andere studie, studieprob-
lemen, werk vinden na je studies, stud-
eren in het buitenland,… Open van 9u
tot 12u30 en van 13u30 tot 17u, tele-
fonisch te bereiken op 09/264.70.00.
http://www.admin.rug.ac.be/ACS

Eveneens op het Sint-Pietersplein 7 vind
je de studentenartsen terug. Deze
huisartsen kennen de studentenprob-
lematiek van dichtbij en zij werken aan
een verlaagd tarief. Van maandag tot vri-
jdag (overdag) kan je een afspraak
maken aan de infobalie van het Advies-
centrum of op het nummer
09/264.70.00. Tussen 17u en 19u kan je
vrij op consultatie. ‘s Nachts en in het
weekend kan je voor een dringende
oproep terecht bij Home Vermeylen op
het nummer 09/264.71.00. Zij verbinden
je dan door met de dokter van wacht. 
http://www.admin.rug.ac.be/ACS/n.x.01.4.ht
ml

SSttuuddeenntteennvvoooorrzziieenniinnggeenn
Onder de Dienst  Studenten-
voorzienin-gen zijn de meeste sociale
voorzieningen voor studenten
gegroepeerd.
http://www.admin.rug.ac.be/Studenten
Voorzieningen/

Om te beginnen zijn er de studenten-
restaurants, waar je tegen goedkope
prijzen een maaltijd of een snack kan kri-

jgen — tenminste, als je je studen-
tenkaart kan tonen. De resto’s en cafe-
taria’s liggen verspreid over de verschil-
lende gebouwen en faculteiten van de
RUG; een overzicht vind je op. Daar vind
je trouwens ook de menu’s voor de
komende maand terug.
http://www.admin.rug.ac.be/Studenten
Voorzieningen/StudentenRestaurants/

Studenten die met sociale of juridische
problemen kampen kunnen advies
inwinnen bij de Sociale Dienst voor
Studenten (Stalhof 6 — vanaf november

Sint-Pietersnieuwstraat 47); ook voor
info over studietoelages en studiefi-
nanciering kan je daar terecht. Open
elke werkdag van 9u tot 12u, of in de
namiddag op afspraak (09/264.71.29).

Voor klachten is er de Ombudsdienst
Studentenvoorzieningen (Stalhof 6),
die zich richt tot studentenhomebewon-
ers en iedereen die klachten heeft over
één van de diensten van de Dienst Stu-
dentenvoorzieningen. Open dinsdag van
9u tot 12u en van 13u30 tot 16u30;
woensdagvoormiddag na afspraak,
woensdagnamiddag van 13u30 tot
16u30. Telefoon: 09/264.71.32.

Als je nog op zoek bent naar een kot, of
je zit op een studentenhome maar je
hebt daar problemen, wend je dan tot de
Huisvestingsdienst, Stalhof 6,

09/264.71.00. Veel info (en een on line
lijst van beschikbare privé-koten) vind je
op de website.
http://www.admin.rug.ac.be/Studenten
Voorzieningen/Huisvesting/

Een appeltje voor de dorst is ook altijd
welkom. Studenten met veel dorst
informeren best de Jobdienst. Zowel tij-
dens het academiejaar als tijdens de
vakantie kan je er een studentenjob
zoeken. Inschrijven voor de Jobdienst
kan voor universiteitsstudenten via Inter-
net; hogeschoolstudenten moeten zich
in persoon naar de Jobdienst begeven.
De jobaanbiedingen kan je raadplegen
op de website van de Jobdienst. De job-
dienst zelf zit in de Sint-Pietersnieuw-
straat 47, 09/264.70.74. Open elke
werkdag van 13u30 tot 16u30.
http://www.admin.rug.ac.be/Jobdienst/

En dan is er ook nog de Dienst Studen-
tenactiviteiten (DSA), die alle erkende
studentenverenigingen (zoals Scham-
per!) aan de RUG overkoepelt. Voor
meer info over de studentenverenigin-
gen, wend je tijdens de kantooruren tot
het secretariaat van het ‘Studentenhuis
De Brug’, Sint-Pietersnieuwstraat 45,
09/264.70.85..
http://www.student.rug.ac.be/

EEnn mmeeeerr......
Er zijn nog veel meer diensten, zoals het
Academisch Rekencentrum (ARC),
waarover meer elders in deze Schamper,
het Ta-lencentrum in de Sint-Pieter-
snieuw-straat 136 om je talen bij te
schaven (http://www.rug.ac.be/tcned/),
de Centrale Bibliotheek van de uni-
versiteit (Rozier 9,
http://www.lib.rug.ac.be/), het sport-
complex van het Gents Universitair
Sport-beheer (GUSB) op de Water-
sportlaan 3
http://www.admin.rug.ac.be/GUSB/

Laat u vooral niet tegenhouden!

an de Universiteit Gent wordt niet alleen les gegeven. Er zijn
heel wat instellingen en diensten die het zware leven van de

student moeten verlichten. Om alle nieuwkomers (en alle anciens die
de vorige jaren alleen maar een toog gezien hebben) een startpunt te
geven, zet Schamper enkele nuttige diensten op een rijtje.

AA
GGEEEENN TTIIJJDD MMEEEERR OOMM TTEE SSTTUUDDEERREENN
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Omdat u het, ondanks hardnekkig ontkennen,
toch ooit nodig zult hebben, biedt Schamper u
een bondig overzicht van de structuur van de
Universiteit Gent.

11:: TThhee TToopp
De Universiteit Gent bestaat uit verschillende
niveaus. Bovenaan het echelon staat de big boss,
mijnheer de rector, en zijn even bigge medeboss,
de vice-rector. Onder hen staan een aantal hoge
ambtenaren, zoals de academische beheerder, die
instaat voor het academische beleid (onderwijs,
onderzoek), en de logistiek beheerder, die het
logistieke management (infrastructuur, adminis-
tratie, sociale sector,…) op zich neemt. Voorts is
er nog een Raad van Bestuur en een Bestuurscol-
lege, bijgestaan door een wirwar van raden en
commissies.
Op dit hoge niveau worden heel veel belangrijke
beslissingen genomen, zoals het programma van
je opleiding, de benoeming van alle docenten of
de budgetten voor herstellingen in de studenten-
homes. Toch zal je met al deze innemende per-
soonlijkheden tien kansen op de negen weinig te
maken krijgen gedurende je academische loop-
baan.

22:: CCeennttrraallee DDiieennsstteenn
Vervolgens komen we allerlei centrale diensten
tegen, waarvan een aantal in de gebouwen van het
rectoraat zelf huizen, terwijl andere hun tent
elders hebben opgeslagen. Hieronder ressorteren
heel wat interessante en belangrijke diensten voor
studenten zoals de huisvestingsdienst, de jobdi-
enst, het adviescentrum voor studenten, de stu-
dentenartsen, het Academisch Rekencentrum

(ARC), het talencentrum, de sociale dienst voor
studenten, en andere.  Meer informatie vind je in
het welkomstpakket voor nieuw ingeschreven
studenten of op de homepage van de universitaire
administratie http://www.admin.rug.ac.be/.
Belangrijk om aan te stippen is ook de algemene
studentenadministratie: deze bevindt zich in het
gebouw van het rectoraat (St. Pietersnieuwstraat
25) aan de infobalie. Daar moet je zijn voor
inlichtingen i.v.m. inschrijvingen, inschrijvingen na
15 oktober, stopzetting van de studies, enzovoort
(zie ook http://aivwww.rug.ac.be/Studentenad-
ministratie/algemeen.html).

33:: FFaaccuulltteeiitteenn
Next step down the stairs: de faculteiten. De
Gentse Universiteit is samengesteld uit 11 facul-
teiten, die elk een omschreven onderzoeks- en
onderwijsgebied omvatten. De faculteiten worden
bestuurd door een faculteitsraad, waarvan de
decaan (een willekeurige prof uit de faculteit)
voorzitter is. In elk van die faculteiten bestaat ook
een examencommissie, die in principe
samengesteld is uit al degenen die in een bepaalde
opleiding doceren. Deze commissie is bevoegd
voor de organisatie en deliberatie van de examens,
alsmede het goedkeuren van keuzevakken.
Op facultair niveau wordt ook heel wat studente-
nadministratie geregeld (op originele wijze
betiteld als ‘Facultaire Studentenadministratie -
FSA’). Het betreft vooral het curriculum en de
punten van de studenten. Zij zorgen voor inschri-
jving voor de examens, examenroosters, examen-
resultaatbriefjes, registreren van keuzevakken en
vrijstellingen, scripties, en inlichtingen over dit
alles (zie ook http://aivwww.rug.ac.be/

Studnamiitratie/fsa.html). De verantwoordelijke
voor de FSA, en dus ook de persoon bij wie je
steeds terecht kan, noemt men gemeenzaam de
pedel.

44:: VVaakkggrrooeeppeenn
Iedere faculteit is weer onderverdeeld in verschil-
lende onderzoeksgroepen (voor het wetenschap-
pelijk onderzoek) en de vakgroepen (voor het
onderwijs). Vroeger had elke prof zijn eigen
‘dienst’, maar na een reorganisatie zijn verschil-
lende proffen die met elkaar te maken hadden
samengevoegd binnen vakgroepen. Die vak-
groepen leveren de lesgevers van deze of gene
vakken en bepalen de inhoud van de lessen en
examens.
Het academisch personeel (AP) is als volgt
onderverdeeld. Het Zelfstandig Academisch Per-
soneel (ZAP) zijn alle vastbenoemden. Zij worden
allen aangesproken met de coole titel ‘professor’.
De niet-vastbenoemden zijn ondergebracht onder
de noemer Assisterend Academisch Personeel
(AAP); dit zijn, zoals de naam doet vermoeden,
assistenten. Ten slotte is er ook het Administratief
en Technisch Personeel (ATP), dat bijna al de rest
omvat, van logistiek beheerder over kuispersoneel
tot computersysteembeheerders.

55:: PPrroolleess
En o ja, ik zou ze bijna vergeten: helemaal onder-
aan de hiërarchische ladder, zonder enig uitzicht
op beterschap, zwermen de paria’s van de RUG:
de studenten. Zij vormen een bijzonder verve-
lende, welhaast schadelijke plaag voor het mooie
hiërarchische kunstwerk, maar omdat de overhei-
dstoelagen voor universiteiten grotendeels
afhangen van het aantal studenten, moeten we ze
aan onze eerbiedwaardige instelling nog steeds
tolereren. Helaas!

ssnneellccuurrssuuss uunniivveerrssiitteeiitt WWIIEE IISS WWIIEE ??
tructuren van de Universiteit? Niks mee te maken! Maar
toch… Waarom moet ik mij volgens formulier 3A5bis tot de

pedel richten? Wat is die pedel eigenlijk voor een beest? En dan
al die AAP’en die hier rondlopen, is dat hier een Zoo misschien?

SS

mmaaaarrtteenn ddee ggeennddtt
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VVUUUURRWWAANNDDEELLEENN:: OOOOKK VVOOOORR UULLDDEERR ??
Een frisse oktoberavond. Ergens tussen twee gebouwen van de Sterre staat een groepje studenten van Wina (Wis- en Natu-
urkundige Kring). In het midden van hen een vijf meter lange strook van gloeiende houtskool . Gespannen staan de schachten naar
de gloed te kijken. Nu is het nog wat te heet, maar de ouderejaars hebben hen verzekerd dat ze straks volkomen pijnloos het bed
kunnen oversteken. Iedereen houdt zijn adem is als de eerste student voet op de hete kolen zet....

Het zou  best een leuke doop kunnen zijn, maar ik
moet toegeven dat deze inleiding verzonnen is, en bij
mijn weten is zoiets nog nooit in een studentenv-
ereniging gebeurd. Meer naar het Oosten toe wordt
het nochtans wel vaker gedaan, zo’n wandelingetje
over ‘vuur’. Wat op het eerste zicht pure magie lijkt,
het oversteken van een bed gloeiende  kolen zonder
merkbare verwondingen, is met behulp van de
wetenschap echter eenvoudig te verklaren.

De eerste oorzaak die ‘vuurwandelen’ mogelijk
maakt, is de grote warmtecapaciteit van de  voeten.
De warmtecapaciteit van een stof is een grootheid
die aangeeft hoeveel energie er aan een bepaalde
hoeveelheid van die stof moet worden toegevoegd
opdat deze één graad in temperatuur zou stijgen. De
voet bestaat voor het grootste deel uit water en die
stof heeft een zeer grote wamtecapaciteit. Water

warmt traag op en koelt ook traag af. Tijdens de
korte contactmomenten met de kolen is er gewoon
geen tijd genoeg om de voeten zoveel in temperatu-
ur te doen stijgen dat ze verbranden.

Het verschil tussen warmte en temperatuur brengt
ons bij een tweede verklaring voor het ‘vuurwande-
len’. Temperatuur is een maat voor de snelheid van
moleculen. Wanneer wij aan een voorwerp voelen en
zeggen dat het warm is, voelen we eigenlijk dat er
meer moleculen met onze vingers botsen en dat ze
dat krachtiger doen. Warmte daarentegen geeft een
energiehoeveelheid aan. Een klein brokje materie
bevat minder warmte dan een groot blokje met
dezelfde temperatuur. Dit verklaart waarom je je niet
aan een vonk kunt verbranden. Die is wel zeer heet,
maar er is te weinig massa op die hoge temperatuur
om je te verbranden. En zo zit het ook bij de kolen:

een heel hoge temperatuur, maar slechts een heel
dun laagje, en dus niet erg veel warmte...
Een laatste factor die de vuurwandelaars behulpzaam
is, noemt men het Leidenfrost effect. Dit effect zorgt
ervoor dat een waterdruppel die op een hete plaat
valt, nog een tijdje blijft rondglijden. Dat kan doordat
het onderste deel van de druppel verdampt en een
isolerend en dragend gaslaagje vormt. Hetzelfde
gebeurt met de natte voeten (dauw in het gras,
zweet) van de vuurwandelaar...

Als je het graag eens zou proberen, vraag dan een
kenner om hulp voor een goed kolenbed en de juiste
training, en ... verwittig mij, zodat ik ook eens mijn
stoute schoenen kan aantrekken - euh ‘uittrekken’
bedoel ik.

WETENSCHAP
VVRROOUUWWEENN EENN WWEETTEENNSSCCHHAAPP VVAANNDDAAAAGG

Zijn er dan zo weinig vrouwen bezig met zuivere
wetenschappen? Het is voor de vrouw nooit makke-
lijk geweest om zich te laten gelden in een discipline
als deze. Wetenschappen waren een mannelijke aan-
gelegenheid en vrouwen speelden daarin een mar-
ginale rol. Vandaag spreken de statistieken voor
zichzelf. Sinds 1996 zijn er al ieder jaar méér meisjes
dan jongens ingeschreven aan de Universiteit Gent
(10.143 jongens en 10.304 meisjes in ‘96). 

Tegenwoordig kan elk individu, vrouw of man, zich
verdiepen in de mysteries van het leven. Laten we
dan ook eens kijken waar de vrouwen zich aan onze
‘Alma Mater’ op storten. Dit academiejaar hebben er
zo’n 244 meisjes gekozen voor een opleiding uit de
Faculteit Wetenschappen (38%). Hun interesse gaat
vooral uit naar de opleiding biologie (63% meisjes).
Van de afgestudeerden in de biologie vorig acade-
miejaar waren er 51% meisjes. Het merendeel ervan
studeerde af in de optie ‘plantkunde’. Een eige-
naardigheid hierbij is dat een van de belangrijkste
wetenschapsvrouwen uit de 20ste eeuw een biologe

was : Lynn Margelis, met haar bijdrage in de sym-
biosetheorie. De scheikunde blijkt evenwichtig
verdeeld : 51% meisjes gaat Curie achterna.
Vrouwelijke natuurkundigen en/of wiskundigen
hebben in het verleden nooit een meerderheid
gevormd. De belangrijkste fysici waren dan ook allen
mannen (Newton, Einstein, Boltzmann,...). Met 31%
nieuw ingeschreven en 37% afgestudeerde meisjes
vorig jaar lijkt hier wat aan te veranderen. In hét suc-
cesnummer van de wetenschappen,  informatica, zijn
de vrouwen schromelijk ondervertegenwoordigd.
Slechts 14% meisjes. Hetzelfde procent meisjes vin-
den we in de landmeetkunde. Meteen de 2 richtin-
gen met het minste aantal vrouwen.  

Een blik op de andere faculteiten leert ons dat psy-
chologie (71% vrouwen) en farmacie (70%)  het
meest in trek zijn. Opvallend is de interesse in
geneeskunde (60%) en diergeneeskunde (57%). De
toegepaste wetenschappen en de ingenieursstudies
hinken achterop met het aandeel vrouwen in hun
studentenpopulatie (toegepaste wetenschappen

18%, toegepaste economische wetenschappen 37%).
In de rechten en pol en soc starten er iets minder
meisjes dan jongens, maar in de tweede cyclus stijgt
hun aantal relatief tov de mannelijke medestudent.  

Is er ook een carrière voor vrouwen weggelegd in de
wetenschappelijke academische wereld? De eerste
vrouwelijke medewerker aan de Faculteit Weten-
schappen was Prof. Dr. Christine Iserentant, die nu
nog steeds in dienst is als docent fysica. Bij het ZAP-
personeel (het Zelfstandig Academisch Personeel)
binnen de faculteit zijn er zo’n 481 mannen voltijds
en 163 halftijds aan het werk. De cijfers voor de
vrouwen : 59 voltijds (11%) en 26 halftijds (14%). In
het programmaboek van de faculteit vinden we
slechts 10% actieve vrouwelijke docenten dit acade-
miejaar. 
Vrouwen moeten blijkbaar nog steeds knokken om
erkenning binnen hun discipline. 

Marie Curie, de befaamde chemica, is één van die weinige vrouwen die het heeft gemaakt in de wetenschappelijke
wereld. Maar noem nog eens een vrouw die haar naam verleent aan een fysische of chemische wet... Moeilijk, niet?

jjaarrnnoo vvddww
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Als wereldburger bent u uiteraard ook
begaan met onze Joodse medemens. U
bestudeert aandachtig de Kabbala, u heeft al
menig jom-kippoer gebeuren opgeluisterd
met uw aanwezigheid en enig koosjer voed-
sel is u niet vreemd.We hoeven u dan ook
niet te vertellen wat klezmer is. Helaas is
niet iedereen even verlicht als u. Een klein
woordje uitleg is dan ook op zijn plaats. In
vroeger tijden, lieve jongens en meisjes
waren onze joodse medemensen niet overal
even geliefd. De nazi’s dienden weliswaar
nog uitgevonden te worden maar vanwege
enige geloofsverschillen, Jezus is al dan niet
de Messias en is al dan niet vermoord door
de andere, was er tussen de christelijke en
de joodse gemeenschap op geritualiseerde
contacten na weinig tot geen contact.

Hoe en of deze omgang tussen de geloofs-
gemeenschappen verbeterd is, kunt u zelf
wel opzoeken en afleiden uit de
gebeurtenissen rondom u. Ons gaat het hier
om wat er eind vorige eeuw gebeurde. In
deze periode ontstond namelijk de muziek-
stijl klezmer uit de traditionele Oost-
Europese joodse cultuur. Een cultuur die
tevens gekenmerkt werd door het Jiddisch,
een mengeling van Hebreeuws, Duits en
Slavische talen. Meer informatie hierover
vindt u de plaatselijke bibliotheek of bij een
in deze materie gespecialiseerde professor.
Doen zouden we zo zeggen, want wij willen
hier enkel de klezmer-traditie even situeren.
David Krakauer situeert zich in de New
Yorkse avant garde stal. Hij vermengt

klassieke klezmer met jazzinvloeden en is
tevens een uitmuntend klassiek muzikant,
wat in zijn muziek tot uiting komt.

Dat David Krakauer een begaafd muzikant is
moet u niet klakkeloos aannemen, maar
denkt u dat John Zorn, John Cage, het Kro-
nos Quartet en The New York Philharmoni-
ca zich zo kunnen vergissen ? Bovendien
kennen wij weinig muziekstijlen die zo sterk
het hele scala van emoties kunnen bespelen.
Melancholie en euforie lopen tijdens
klezmer-optredens hand in hand. Overtuig
uzelf en ga op 25 oktober gratis (!) naar
Teater Tinnenpot, maar reserveer even op
het nummer 09/265 91 65. U zal er geen spijt
van hebben. 

David Krakauer’s klezmer madness - 25
oktober - Teater Tinnenpot: Gele Zaal -
gratis; vooraf reserveren: 09 / 265 91 65

DDAAVVIIDD KKRRAAKKAAUUEERR’’SS KKLLEEZZMMEERR MMAADD--
e multiculturele postmoderne links-geïnspireerde groene jongen/meisje
die u bent, is van alle markten en culturen thuis. Menig raï-cassette siert uw

muziekcollectie, u schuimt Couleur Locale, Pole-Pole en Antilliaanse Feesten af op
zoek naar uw andersgekleurde broeder, om al dan niet enkele blanke pseudo-fan-
tasietjes uit te leven, en om u even een wereldburger en goed mens te voelen. Wat
zou men zonder u zijn?

DD

jjeehhoovvaa’’ss bbeeddiieennddee

Het Festival van Vlaanderen keek naar cultu-
urminnend Vlaanderen en zag dat het er
pover mee gesteld was. Om ons, Vermeire
en Alloo minnende Vlaamse boerenzonen
toch nog enige cultuur bij te brengen,
brachten zij onlangs een cd-rom uit, m.n.
Die Schöpfung van Joseph Haydn. De
Schepping werd in  1798 voltooid, wat
Broeder Ignaas ook moge beweren. « De
compositie is een balans van een heel tijd-
perk, met contrapuntieke technieken naast
« galante » wendingen, het « volkse » naast
het kunstzinnige, het traditionele naast het
anticiperende. Het barst kortom van de

inventiviteit en het getuigt van een grootse
integratieve kracht », zo brulde een
muziekkenner in ons oor. Hierna bond hij
ons vast en liet ons de hele compositie
beluisteren. Na ons overtuigd te hebben en
en passant enkele ontuchtige handelingen
gepleegd te hebben, werden wij vrij gelaten
met de belofte volgende week terug te
komen.

Nu wensen wij dergelijke draconische maa-
tregelen op u niet toe te passen. Desalniet-
temin willen wij u er op wijzen dat het hier
wel degelijk om een meesterwerk uit de

muziekliteratuur gaat. Voor een luttele 300
BEF kan u zich de cd-rom bij FNAC aan-
schaffen. Niet alleen bezit u dan de volledige
uitvoering in het Duits en het Nederlands,
maar bezit u ook nog eens een schat aan
informatie betreffende Joseph en de zijnen.
Altijd handig als u eens om een gespreksthe-
ma verlegen zit. Wilt u liever nog even over-
tuigd worden van de grootsheid van het
werk, ga dan niet langs onze bevriende
muziekkenner maar beleef het gebeuren op
21 oktober in de Sint-Michielskerk. Het zal u
niet berouwen. Een laatste waarschuwing :
laat u niet te sterk meeslepen door het
geheel. U zou niet de eerste zijn die na
afloop meent God de Vader himself te zijn.
En onze Hoofdredacteur duldt geen andere
goden naast Hem (lees zichzelf).

Joseph Haydn – Die Schöpfung – 21 oktober
– Sint-Michielskerk

GGOODDEENNDDEEEEMMSSTTEERRIINNGG
et gaat niet goed met uw geliefde Schamperredacteuren, en dat
vanwege onze nieuwe hoofdredacteur. Waar hij vroeger als redac-

teur slechts een te mijden kwaad was, is hij nu een ware tiran, het soort
dat onder “het moreel hoog houden” verstaat : lijfstraffen en/of sexuele
diensten verlenen. Dit mag dan wel de gewone gang van zaken zijn bij
Schamper, de hoofdredacteur drijft het iets te ver. En niemand minder
dan ondergetekende is hiervoor verantwoordelijk.

HH

jjoohhaannnneess bbrraahhmmss
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Afgezien van de invloed die goede ouwe
Edgar op ontelbare telgen van de muziek-
familie heeft gehad, is Edgar ook op een
andere manier met de hedendaagse
muziekgeschiedenis verbonden, zij het from
beyond the grave. Edgar Allen Poe heeft
niet alleen het kortverhaal min of meer uit-
gevonden, hij heeft ook nog eens het detec-
tiveverhaal zo goed als gevormd. Zonder
Poe was er geen Dupin, en Dupin kan als
blauwdruk beschouwd worden voor Sir A. C.
Doyle’s Sherlock Holmes, de aan cocaïne
verslaafde detective uit Bakerstreet. U dient
zich dan ook te schamen indien u Poe’s
verzamelde werk nog niet onder hoofd-
kussen gelegd heeft om er elke avond een
verhaaltje uit te lezen. Maar uw liefde voor
de literatuur kennende, hebben we goed
nieuws voor u en komen we uiteindelijk

toch nog tot de link met muziek.

Volgens een recent onderzoek (uit 1996)
van dr. Benitez stierf E. A. Poe niet aan over-
matig alcoholgebruik maar wel aan rabiës.
De bevindingen van dit onderzoek leidden
tot de titel Closed on account of rabies ~
Poems and tales of Edgar Allen Poe. Het
betrof hier niet een nieuw boek over E. A .
Poe maar wel een dubbel-CD met verhalen
en gedichten van Poe voorgelezen door
illustere namen uit de muziekgeschiedenis.
Christopher Walken legt genoeg gevoel in
The Raven om er één van onze favoriete
gedichten van te maken. Iggy Pop klinkt in
The Tell-Tale Heart alsof het hier een getu-
igenis van de moordenaar zelf betreft, een
prestatie die geëvenaard wordt door Dia-
manda Galas in The black cat. 

De door velen betreurde Jeff Buckley leest
Ulalume, een nummer dat er ondanks zijn
emotie en timbre niet uitspringt. Dit is
echter niet te wijten aan Jeff’s prestatie maar
wel aan het ongelooflijke hoge niveau dat
hier tentoongesteld wordt. Closed on
account of rabies kan gemakkelijk naast de
andere spoken word –versies van Poe’s ver-
halen en gedichten geplaatst worden. En
aangezien deze door the likes of Boris (
Frankenstein) Karloff, Peter (Cassablanca, M,
Mad Love) Lorre et les autres voorgedragen
worden, kan u ook wel raden dat dit geen
geringe prestatie is. Schaf u de CD aan en
luister er op die sombere winteravonden in
uw kamertje naar, liefst alleen. Dit soort
sfeer werkt niet op een kotfuif vol lallende
en kotsende studenten. Quote the Raven :
Nevermore. 

Various Artists – Closed on account of
rabies ~ poems and tales of Edgar Allen
Poe

ee..aa..ppooee -- hhoonnddssddoollllee sstteerrffddaaggeenn

ktober 1999 is een mooie maand. Niet alleen vieren wij het dertig-
jarige bestaan  van Monty Python’s Flying Circus maar gedenken wij

ook het overlijden van Jacques  Brel, die ons nu ook alweer twintig jaar
geleden verliet, ondanks onze smeekbeden. Maar niet alleen Brel verliet
ons in oktober, ook Edgar Allen Poe besloot ons in oktober te verlaten,
al was het de maand die het best bij zijn gemoedsgesteldheid  paste.
Maar wat heeft dit toch allemaal met muziek te maken ?

OO

jjoosseepphh bbaallttiimmoorree

Macbeth is een wreed stuk, het is een
tragedie die draait rond machtswellust.
Macbeth en Banquo, generaals in
dienst van Duncan, koning van Schot-
land, ontmoeten op hun terugkeer van
het front drie heksen. Zij voorspellen
dat Macbeth krijgsheer van Cawdor en
koning van Schotland zal worden. Wan-
neer de eerste voorspelling uitkomt,
overtuigt Lady Macbeth haar man om
de koning te vermoorden. Duncans
zoon en erfgenaam vlucht naar Enge-
land. Om zijn positie te beveiligen laat

Macbeth ook Banquo vermoorden,
maar Banquo’s geest laat Macbeth niet
los. De heksen waarschuwen hem voor
Macduff. Macbeth laat Macduffs vrouw
en kinderen vermoorden. Macduff en
Malcolm stomen ondertussen een leger
klaar dat bereid is het op te nemen
tegen Macbeth.

OOvveerrttuuiiggeenndd
Voor de rol van Macbeth koos regisseur
Guy Van Sande voor de jonge Mathias
Sercu, en dit blijkt een goede keuze te 

““MMAACCMMAATT”” MMAACCBBEETTHH BBIIJJ NNTTGG
Shakespeare is “hotter” dan ooit. De bard uit Stratford-upon-
Avon zorgt de laatste jaren voor volle zalen. Ook het NTG springt
op de Shakespeare-trein en pakt uit met een heuse Shake-
speare-filmcyclus in de maanden september tot december, én
het stuk Macbeth als opener van het seizoen 1999-2000.
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zijn geweest. Sercu zet een zeer overtu-
igende vertolking van de getor-
menteerde vorst neer. Mieke De Groote
daarentegen blijkt minder geschikt
voor de rol van Lady Macbeth. De
Groote komt in haar verschijning iets te
frêle over om ons ervan te overtuigen
dat zij de machtswellustige tang is die
Macbeth aanzet tot zijn perverse daden.

Alhoewel Van Sande het decor heel
sober houdt, experimenteert hij met
bewegende videoprojecties op de
achtergrond. Er schort echter iets aan
het hele idee, want de beelden zijn
meestal te nietszeggend om werkelijk
bij te dragen tot de sfeer of de
vertelling van het stuk. Veeleer heb je
als toeschouwer het gevoel dat je naar
een reusachtige screensaver aan het
kijken bent.Dit leidt de aandacht alleen
maar af. Ook de experimentele muziek,

gecomponeerd door Joris Schoen-
maeckers, geeft de indruk erbij
gesleurd te zijn om het geheel toch
maar wat trendy te laten overkomen.      

Ondanks een aantal schoonheidsfoutjes
bezit deze Macbeth-productie toch vol-
doende kwaliteiten om voor een fijne
toneelavond te zorgen. De uitstekende
vertolking van Mathias Sercu maakt
uiteindelijk veel goed. Alleen al omdat
Macbeth bij ons de laatste jaren weinig
wordt gespeeld, loont het de moeite om
het stuk te gaan bekijken.   

Macbeth: tot en met 30 oktober op wo,
do, vr, za om 20 uur, op zo om 15 uur.
Shakespeare-cyclus: nog op 18/10,
25/10, 01/11, 08/11, 13/12, 20/12. Reser-
vatie: 09/225.01.01



LLaamm GGooddss

Onder geleerden wordt Peter Greenaway
steevast opgevoerd als schoolvoorbeeld
van een ‘postmodernist’. Daarmee bedoe-
len de Wijzen dat Peter graag beelden, gen-
res, symbolen, periodes en ideeën mixt.
Zijn films kunnen dan ook zowel knap als
knap vervelend zijn, zowel brainwaves als
geeuwaanvallen oproepen. Handelsmerk
bij uitstek is ook de combinatie van antieke
thema’s en mythische verhaallijnen en de
nieuwste high-tech. Misschien was het
daarom dat Greenaway gevraagd werd om,
in het kader van de Keizer Karel Feesten,
zijn trukendoos los te laten op het Lam
Gods in Sint-Baafs. Maar Greenaway’s plan-
nen voor de kathedraal bleken te duur. De
première van zijn nieuwe 8 1/2 Women
(Filmfestival 8 &10 okt), en de tentoon-
stellingen The Blackbord Paintings en Art-
works ‘63-‘99 konden er wel van af. 

HHeett hheeiilliiggee bbeeeelldd

Greenaway, die nog liefst architect was
geworden, is beginnen filmen vanuit zijn
schilderpassie, en dat wordt op Artworks
‘63-‘99 duidelijk. De meeste schilderijen

verwijzen naar de films. En wie die films
kent beseft dat het filmbeeld bij Greenaway
zowat heilig is: alles is zo complex en barok
dat voorstudies onvermijdelijk lijken. Een
groot doek toont bijvoorbeeld niets anders
dan rechthoekjes in verschillende tinten
rood. De titel, Choosing Colours for Rosa’s
Blood. Daardoor wekt Greenaway de
indruk dat het om een kleurenstudie van
het bloed van een van de personages. In
dezelfde stijl blijkt een werk met een serie
pastelkleurige contouren van hoofden  dan
weer een casting studie met de veelbeteke-
nende titel The Audience Series: The Cast I
first Thought of. 

Naast een paar abstractere werken zijn er
ook maffe collages te zien. Meestal draaien
die. rond één thema, zoals het oor, de
vliegende mens of de mens van de
toekomst. Greenaway combineert hier de
typische verknipte en weer samengestelde
collagefiguurtjes uit uw kinderjaren met
krantenknipsels, kladboekbedenksels en
duister wetenschappelijk commentaar.
Vluchten uit het kloosterDe elitetroepen
Greenawaykenners zullen wellicht dubbel
genieten, maar de werken staan absoluut

op zich en geven sowieso een intrigerend
labyrint of idee, zoals een Greenaway-film
dat ook doet. Bovendien maakt de uitleg
van the Master bij ieder werk alles  toe-
gankelijker dan je van deze icoon zou
verwachten. Zo veegt het alledaagse ver-
haaltje dat aan de basis ligt van het schilder-
ij 1/2 Woman en van de film 8 1/2 Women
alle intellectuele en pseudo- Freudiaans
gezwets op voorhand van tafel. En om aan
het verheven sfeertje dat toch in het
klooster hangt te ontsnappen, heeft Peter
ervoor gezorgd dat je het allemaal zelf kunt
samenstellen en doorgronden in het
heilige der heiligen voor postmodernisten
en andere freewheelers: the Net.

Peter Greenaway: Artworks ‘63-‘99, tot 24
oktober in het Caermersklooster, Vrouwe-
broerstraat (Patershol), van dinsdag tot
zondag van 10 tot 17 uur. Toegang is
gratis. Internetadres:

www.petergreenaway.org/artworks. 

The Blackbord Paintings tot 30 oktober in
Galerij Fortlaan, Fortlaan 17.

GGRREEEENNAAWWAAYY RREETTRROOSSPPEECCTTIIEEVVEE AARRTTWWOORRKKSS ‘‘6633--’’9999
Nog tot 24 oktober loopt in het Caermersklooster in het Patershol een retrospectieve met schilder-
werk van de Britse filmregisseur Peter Greenaway. Het is de eerste overzichtstentoonstelling van
een artiest die naast een fascinerend filmmaker ook een veelbelovend schilder blijkt te zijn.

bbaarrbbaarraa DDeebbuusssscchheerree

De Franse schilder Matisse vergeleek ooit
in een brief het maken van een goed
schilderij met werken in de tuin; zwoegen,
zweten en snoeien om eventueel succes te
oogsten. Vandaar ‘tuinieren’ als synoniem
voor schilderen. (‘Na de Oorlog’ ligt miss-
chien iets meer voor de hand...)
Aan de witte muren hangen telkens enkele
werken van in totaal elf kunstschilders.
Hun stijl is erg verschillend: van herken-
bare stillevens (o.a.Vanderlick) tot de
abstracte, monochroom gekleurde vlakken
van bv. Marc Angeli. Kleurschakeringen,
onverwachte lijnen, textuur en interpre-
tatie zijn weliswaar al meer dan 100 jaar
belangrijker dan gelijkenis, maar voor de
leek, die zich bij het woord ‘schilderij’ een

Rubens of Monet voorstelt, is het even
wennen. 
Bewust van mijn onwetendheid, en om
niet te behoren tot het soort mensen dat,
bij het zien van sommige werken, uitroept
dat pakweg ‘hun grootmoeder dat ook
kan’, vroeg ik Ignace Devos, conservator
van de tentoonstelling, om een woordje
uitleg. Deze antwoordde met klem dat de
getoonde werken stuk voor stuk een hoog
niveau halen. Iemand die er iets van kent,
zal die kwaliteit zeker weten te onderschei-
den van amateurswerk, aldus Devos, zelfs
al gaat het schijnbaar om een gewoon rood
vierkant. Kleine details, geniale toetsen, of
zelfs maar het subtiele verschil tussen mat
en glanzende kleuren verraden het

meesterschap van de makers, dat niet
zomaar ‘subjectief’ te noemen valt... 
Helaas bestaan er geen eenvoudige
vuistregels voor het herkennen van
kwaliteit. Daardoor bestaat het gevaar dat
de moderne schilderkunst enkel toeganke-
lijk is voor de schilders zelf, zodat de
gewone bezoeker, ook al is hij van goede
wil, toch ergens het gevoel heeft de kleren
van de keizer niet te zien. (Eén van de uit-
gestalde kunstenaars heet trouwens Raoul
De Keyser...) Toch verdient de Witte Zaal
ook door niet-kenners een bezoekje. Een
overzicht van wat door iemand die het
wellicht kan weten ‘goede hedendaagse
schilderkunst uit eigen land’ wordt
genoemd.

Tuinieren na de Oorlog (2) kan je nog tot en
met 30 oktober zien in de Witte Zaal, inkom in
de Posteernestraat (zijstraat van de
Zwartezustersstraat). Open van 12.30u tot
18.00u, ‘s zaterdags van 14.00u tot 17.00u. Ges-
loten op maan-, zon- en feestdagen. Inkom
gratis.

TTUUIINNIIEERREENN NNAA DDEE OOOORRLLOOGG ((22))
Laat de titel u vooral niet misleiden; ‘Tuinieren na de Oorlog’ is de
naam van een tentoonstelling over hedendaagse schilderkunst. Na
een eerste luik, met vooral schilderijen uit de jaren ‘40, ‘50 en ‘60,
geeft een selectie van zesentwintig werken nu een overzicht van
het betere schilderwerk van de laatste decennia

bbaarrtt ccoosseeyynnss



DDAALLPPAAYYRRAATT,, AARRTT NNOOUUVVEEAAUU KKEERRAAMMIISSTT

De term vazen is misschien zelfs beledi-
gend voor zijn werk, dat in geen enkel
opzicht aanleunt bij die plompe bokalen
waarin we op speciale gelegenheden bloe-
men verdrinken. Delpayrat verstond als
geen ander de kunst van het emailleren en
glazuren. Daardoor ontstaat een ongeziene
kleurenrijkdom, in het bijzonder in donker-
rode en diepblauwe tonen. Bovendien zijn
vele, euh, vazen voorzien van beeldhouww-
erk, hetgeen erg vernieuwend was voor die
tijd. Andere kenmerken van zijn werk zijn
de Japanse invloeden, de sobere versiering
en de zuiverheid van vorm.

Wat de vormen betreft is Dalpayrats pro-
ductie buitengewoon gevarieerd. Vreemde
vruchten, symbolistisch aandoende kinder-
hoofdjes, Japans gestileerde vormen,... De
invloed van Delpayrat op latere keramisten
was vrij groot.

Na zijn dood, namen de zonen Dalpayrat
het atelier over. Helaas hadden ze enkel
het fortuin, niet de artiestieke gaven van
hun vader geërfd. Met overgave stortten ze
zich op de productie van steengoed in een
nieuwe stijl, die nog steeds in trek is bij veel
mensen: de kitch. Om het pijnlijke verschil

te demonstreren, staan in een klein kastje
ook enkele van deze prullaria opgebaard.
Bezoek ook de permanente tentoonstelling
op de bovenverdieping, die naar verluidt
enkele kostbare stukken herbergt.

Pierre Adrien Dalpayrat, art nouveau
keramist , is dagelijks te bekijken van
9.30u tot 17.00u in het Museum voor
Sierkunst en Vormgeving, Jan Breydel-
straat 5. Gesloten op maandag en op 25 en
26 december.  

Weinigen weten het, maar Pierre Adrien Dalpayrat was eind vorige eeuw een belangrijk kun-
stenaar. Al is de keramiek niet meteen de discipline die mij uit mijn slaap zou halen, de vazen
van Dalpayrat mogen er best zijn.

bbaarrtt ccoosseeyynnss

GGEEJJUUGGEEEERRDD EENN GGOOEEDD BBEEVVOONNDDEENN
Op de benedenverdieping van het Museum voor Sierkunst en Vormgeving biedt de expositie
Gejureerd en Goed Bevonden enkele pas afgestudeerde designers de kans om hun eerste
ontwerpen aan het grote publiek voor te stellen. Er werden een vijftal werken  die vorig jaar
bekroond werden met diverse prijzen uitgestald.

Als u de trap afdaalt, ziet u meteen het
‘ding’ op links, dat zowel wieg als zetel
blijkt te zijn. Verder in de zaal staan enkele
fel gele sofa’s uit een soort elastisch syn-
thetisch schuim, nog een sierlijk gevormd
en erg origineel zitmeubel dat er bijzonder
comfortabel uitziet - het was helaas verbo-
den de werken te betreden - en een iets
klassieker model, zowaar geïnspireerd op
de vorm van dolfijnen.en formule 1-
wagens...
Op de gele sofa’s na waren alle modellen

het werk van (laatstejaars)studenten, onder
meer van de Katholieke Hogeschool
Mechelen en het Hoger Instituut voor
Architectuur en Productieontwikkeling te
Antwerpen. Hoewel alle creaties een
vernieuwend model combineren met com-
fort en praktisch nut, wordt slechts bij één
van de vijf ernstig overwogen om het ook
op de markt te brengen. Voor pas afges-
tudeerde architecten en ontwerpers is het
geen sinecure hun creatieve ideeën te kun-
nen verwezenlijken, ook al beschikken ze

over heel wat talent. Wedstrijden en ten-
toonstellingen zijn voor hen dan ook een
uitgelezen kans om een zekere bekendheid
te verwerven. 

Gejureerd en goed bevonden, eveneens in
het Museum voor Sierkunst en Vormgev-
ing, kan je nog tot en met 5 december
bezoeken.

bbaarrtt ccoosseeyynnss
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500 Jaar Geschiedenis in Beeld heeft niet
alleen de bedoeling films te tonen over his-
torische gebeurtenissen. Er wordt ook aan-
dacht besteed aan de verschillende
manieren waarop filmmakers de geschiede-
nis in beeld brengen. Sommige cineasten
proberen de historische feiten zo accuraat
en objectief mogelijk te reconstrueren, ter-
wijl anderen kiezen voor spektakel en drama
of een controversieel standpunt innemen.

Het interessante aan deze cyclus is dat er
naast enkele recente films, zoals Schindler’s
List (Spielberg, 1993) en Nixon (Stone,

1995), ook heel wat oudere films getoond
worden, waaronder enkele mijlpalen uit de
stille film: The Birth of a Nation (Griffith,
1915) en Oktober (Eisenstein, 1928). Verder
zijn er ook klassieke Hollywoodproducties
te zien, als The Scarlet Empress (Von Stern-
berg, 1934) met Marlene Dietrich of het oor-
logsspektakel The Longest Day (Annakin,
1962). Daarnaast is ook de Europese
auteurscinema goed vertegenwoordigd met
films van Visconti, Renoir, Bertolucci en
Rossellini. Een minpunt van deze cyclus is
dat er enkel gefocust wordt op de Westerse
geschiedenis en de Westerse film. Vandaar

dat de “exotische cinema”, zoals de Oosterse
of Zuid-Amerikaanse niet aan bod komt.  

De cyclus 500 Jaar Geschiedenis in Beeld
loopt al van 11 september, wat betekent dat
de films over de 16e en 17e eeuw al voorbij
zijn. Op dinsdag 19 oktober kun je inpikken
in de 18e eeuw met de film Marat/Sade van
theaterman Peter Brook. Voor het volledige
programma: raadpleeg de brochure Gent &
Keizer Karel: 500 jaar in beeld of tik een
programmaboekje van Film Plateau op de
kop.

500 Jaar Geschiedenis in Beeld loopt nog
t.e.m. 23/12/1999. De films worden vertoond
op di, wo en do, telkens om 20u in Film
Plateau, Paddenhoek 3, toegang 200 BEF -
studenten 100 BEF.

FFIILLMMPPLLAATTEEAAUU:: KKEEIIZZEERR KKAARREELL FFFFIILLMMMM
ij Film Plateau zijn ze erin geslaagd een filmcyclus op poten te
zetten in het teken van Keizer Karel, terwijl er geen enkele

speelfilm over deze “illustere Gentenaar” gemaakt is. De cyclus is dan
ook niet opgebouwd rond de persoon van Karel V, maar neemt de 500
jaar geschiedenis vanaf zijn geboorte tot nu als uitgangspunt. In een
veertigtal films komt deze boeiende periode – van de ontdekking van
Amerika tot de landing op de maan – weer tot leven.

BB

Waar zijn de saaie zon- en feestdagen van
weleer heen. Dagen waarop wij oude fami-
lieleden weerzagen waarna wij volgepropt
met zoet en koek voor de televisie geplaatst
werden alwaar BRT 1 ( van VRT, VTM, VT4 et
les autres was nog geen sprake) ook wel
eens Brussel Vlaams genoemd een educatief
verantwoord - toen had zij nog een missie,
Bert – vertier op de Vlaamsche volksmens
losliet. Jour de Fête van Jacques Tati was zo
een verantwoord filmpje. De humor was niet
te excessief, er kwam geen seks in en boven-
dien was hij van Franse makelij. De geest van
de Generaal waakte ook over België. Wat
was er dan zo speciaal aan Jour de Fête ? Het
is een film van Tati begot. Tati beheerste een
perfect gevoel voor timing en wist als geen
andere te spelen met het postoorlogse geza-

pige Frankrijk (1949) dat langzamerhand
bezweek onder de invloed van moderne
technieken uit l’Amerique. In dit geval is het
de postbode die op geheel unieke wijze
poogt de Amerikaanse wijze van postbedel-
ing na te apen, zij het en Français. Jour de
fête, een allercharmantst filmpje uit vervlo-
gen tijden of een nog zeer actuele parabel
over een te vergaand moderniseringsproces
waarbij de kwaliteit van het leven
ondergeschikt wordt aan tijdsgewin? De
keuze is aan u.

Stanley Kubrick’s Spartacus was ook een
klassieker van het pre-commercieel gerichte
BRT alwaar De Collega’s de plak zwaaiden.
Mensen die de film niet kennen, kunnen nu
een aflaat bestellen bij het Vaticaan. Mensen

die hem wel kennen, weten waarover dit
slavenepos gaat. Kubrick verfilmde deze
slavenopstand tijdens de hoogdagen van het
decadente Rome met de grandeur die we
van hem gewoon zijn. Een verhaal van opof-
fering, verraad, liefde, blablabla en genoeg
zwetende en afgetrainde lijven om iedereen
die Kirk Douglas en de zijnen lief heeft 196
minuten te verwennen. Vond u Eyes wide
shit volslagen kut of juist geniaal, ga dan
naar Spartacus  kijken om te weten wanneer
het met Stanley fout liep of om te weten of
zijn genie toen al aanwezig was. Dit is een
klassebak, mensen. Vergis u niet.

Tenslotte nog een klein woordje van dank
aan die lieve mensen van De Andere Film,
die ons dit feestgevoel van weleer nog eens
laten herbeleven. Het zoet en de koek staan
al klaar, nu de oudjes nog.

Jour de fête – Sphinx – 20/10 – 20.00u – 70’
Spartacus – Sphinx – 27/10 – 20.00u – 196’

at vliegt de tijd voorbij. Waar is de tijd gebleven dat wij zelf nog
onschuldige bloedjes van kinderen waren? Een tijd waarin wij

op zelfgemaakte vloten wilde beekjes afvoeren, wij met vuurpijlen elka-
ar bestookten. Een tijd toen dieren nog praten konden en wij samen
met vadertje-lief doldrieste avonturen beleefden. Of nee, dat soort din-
gen speelde zich allemaal af op TV. Wij keken er gewoon naar, juist ja.

WW
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kkrriinnggeenn eenn ccoonnvveenntteenn AAAAGGEENNDDAAAA
VDK Jaarfuif, Boerderijtje
Lombrosiana Kwis, Volle Maan (Klein Turkije)
WINA Cantus, Cantus

ESN Borrelavond, Het Hemelsbreed Verschil, Stalhof 33
VGK Cantus, Sala, 20u
Geologica Cantus, Cantus
VGK-GLWI Openingsfuif, ‘t Fuifkot
LVSV Debat: “Universitait onderwijs herbekeken: wat is de taak van de alma mater in

de 21ste eeuw”, Notarisstraat 3, 20u

KVHV Rolling clubavond, Cafe Tin Pan Alley, vanaf 20u
KK Spaghettie-avond, Den Hoed
Lombrosiana Schachtenavond, Pere Total

Verkeerd Geparkeerd Fuif, concertzaal Vooruit

Aktief Linkse  Studenten Nationale betoging van de sans-papiers in Brussel, Begijnhofkerk om 14u

VDK Rolling, Gent
Lombrosiana Informatie-avond skireis, Ongeletterde Liefde, 18u30

Lombrosiana Doop, Twieoo
L&W Openingsfuif L&W, Vooruit
Ichtus en Ifecs Discussieavond: God of Darwin, De Brug, 20u00

URGent Internet info-avond, aud. E, Blandijn, 20u30
VLK Bloedserieus-fuif, Vooruit
KK Kwis, Verloren Hemel

ESN Kroegentocht door Gent

KK Fuif, Sioux
VDK Go-cart race, Merelbeke

MMAAAANNDDAAGG
1188 OOKKTTOOBBEERR
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Schamper het kritische en onafhankelijke studentenblad van de
Universteit Gent. De Redactie bestaat uit vrijwilligers en komt

elke dinsdag samen om 19u op het volgende adres:

Schamperredactie
Studentenhuis De Brug

St-Pietersnieuwstraat 45
9000 Gent

09/264.70.87
schamper@student.rug.ac.be

Rek.nr.: 890-0144049-35

Lezersbrieven zijn welkom, liefst op diskette. Naamloos is prulle-
mand. Vermeld ook studierichting, jaar en contactadres. Op gron-

dig gemotiveerd verzoek laten wij uw naam weg. Lezersbrieven
dienen betrekking te hebben op de studentenproblematiek en de
RUG in het algemeen of atrikels in schamper in het bijzonder. De
redactie behoud zich het recht voor om ingezonden stukken ver-

kort weer te geven, of om technische reden niet te plaatsen.

Oplage:
4500 exemplaren,

gratis verspreid in alle faculteiten, resto’s en homes van de RUG

Verantwoordelijke uitgever:
Bart Haeck

St-Pietersnieuwstraat 45, 9000 Gent

Hoofdredacteur
Bart Haek

Coördinator
Maarten De Gendt

Advertenties
Niels De Decker

Eindredactie
Frederic Bruynings, Barbara Debusschere, Frederik Maes

Redactie
Bart Aerts, Jurgen Boel, Maartje Braekman, Frederic Bruynings, Mong Cocquyt, Bart Cosyns, Niels De Dec-
ker, Maarten De Gendt, Nelleke De Gendt, Bert De Vuyst, Nele De Wachter, David De Wolf, Barbara Debu-
schere, Robby Degryse, Bart Haeck, Manu Keuleers, Roel Lenaerts, David Logie, Frederik Maes, Alain Merc-
kaert, Erwin Plancke, Annelies Poppe, Nicolas Quaghebuer, Samuel Slap, Teuen Van De Voorde, Jarno Van
De Walle, Tim Van Der Menschbrugghe, Boyd Van Hoeij, Sophie Vanwelsenaere, Judit Verstraete, Thomas
Verbeke, Bart Zoete.

Ontwerp Lay-out
Mong Cocuyt

Vormgeving
Niels De Decker, Samuel Slap, Jan Vermeulen, Mong Cocquyt

Cartoons
Maarten De Gendt, Mong Cocquyt, Mark Flerick
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Countryside - Flanders Expo - van 29/10 tot
01/11

de Opening - SMAK - van 09/05 tot 06/12

De vrouw achter de schermen en op de bar-
rikade - MIAT - tot 31/12

Gezichtsbedrog en optische illusies - illuseum -
van 02/09 tot 26/12

Hoge hakken, roze brillen - Museum voor Volk-
skunde - van 17/07 tot 31/10

Ons industrieel verleden - MIAT - van 02/09 tot
31/12

Razend rood en blits blauw - MIAT - van 02/09
tot 24/10

Retrospectieve tentoonstelling beeldend werk,
Peter Greenaway - Caermersklooster - van

11/09 tot 24/10

Varkens in de volkscultuur - Museum voor
Volkskunde - van 17/07 tot 31/10

Eindelijk afgelopen - Teater Tinnenpot - 27/10
en van 29/10 tot 30/10

Macbeth - KNS - van 20/10 tot 23/10 en van
27/10 tot 30/10 en 24/10 om 15u

Slow Love - Minard - van 28/10 tot 30/10 om
20u

Talkshow II - Vooruit - van 19/10 tot 23/10 om
20u

Trage Kogels - Minard - van 22/10 tot 24/10
om 20u

Weldoeners - Arca - van 21/10 tot 23/10 en
van 28/10 tot 30/10 en 19/10 en 26/10 om

20u

De volledige kalender vind je op 
http://www.tforum.com

Elke maand 
NTG film- en theatertickets 

te winnen.
Deelnemen kan door een eenvoudige vraag te

beantwoorden op http://www.tforum.com

Ook uw aktiviteiten kunnen door ‘t FORUM in
de kalender opgenomen worden. 

Voor informatie: info@tforum.com

•MAANDAG 18 OKTOBER
Bryan Adams - Flanders Expo
De Vieze Gasten - Trefpunt - 21u
Jeroen Van Herzeele &Soulwax - Groenzaal -
20u
Vandal X - Krawietel

•DINSDAG 19 OKTOBER
Bryan Adams - Flanders Expo
Cabaret - Teater Tinnenpot - 20u
Weldoeners - Arca - 20u

•WOENSDAG 20 OKTOBER
Bacardi Breezer Night - Twieoo - 21u
Alma Mahler - Teater Tinnenpot - 20u

•DONDERDAG 21 OKTOBER
Nacht v/d Overpoort - Twieoo - 20u
Ebony Kwartet - Fnac - 12u
Gerry Hemingway Quartet - Vooruit
Cabaret - Teater Tinnenpot - 20u
Tegenwind - Logos Tetraeder - 20u

•VRIJDAG 22 OKTOBER
Luiz Marquez - Burgcentrum - 20u30
Obereg - Intercult. Ontmoetingscentrum -
21u30
Alma Mahler - Teater Tinnenpot - 20u

•ZATERDAG 23 OKTOBER
French Kiss - Fnac - 15u
Trigger Finger - Magazijn
Honingbijen - Teater Tinnenpot - 20u
KAA Gent - Sint-Truiden - 20u

•ZONDAG 24 OKTOBER
Stand-up comedians - KNS - 11u30
Festival van Vlaanderen - Bijloke - 15u

•MAANDAG 25 OKTOBER
Lula Pena & Lais - Groenzaal - 20u
El Baroud - Trefpunt - 21u
David Krakauer - Teater Tinnenpot - 20u
Festival van Vlaanderen - Bijloke - 20u

•DINSDAG 26 OKTOBER
Think of One - Vooruit - 20u
Honingbijen - Teater Tinnenpot - 20u

•WOENSDAG 27 OKTOBER
Eindelijk afgelopen - Teater Tinnenpot - 20u

•DONDERDAG 28 OKTOBER
Rabbit Party - Twieoo - 21u
Vegetable Beauty + Mad Spirit - Magazijn
Negatovas (dans) - Vooruit - 20u

•ZATERDAG 30 OKTOBER
De roze schelp - Tequilla
Fence - Fnac - 15u
Ernani - Vlaamse Opera - 20u

•ZONDAG 31 OKTOBER
Aka Moon - Magazijn
Historische Chopin Avond - KNS - 20u
Lezing : chemisch kleuren - MIAT - 10u


