


Ja ja kindjes, een ridderschap moet je
verdienen. • Wel gratis zijn de rondlei-
dingen in de universitaire plantentuin
en serres. Elke zondag om 10 uur kunt
u er ,vergezeld van deskundige com-
mentaar, in de tuinen komen rondstrui-
nen. Op 28 oktober vinden er tussen
14u en 16u demon-
straties Ikebana
(Japanse bloem-
schikkunst) plaats en
op 29 oktober is er het
gratis concert Jazz &
Sounds 2000 . Voor
meer info: Peter De
Prez , tel:
0486/70.84.38 • Voor
de lezing over hallu-
cinogene paddestoelen
bent u te laat (behalve
u misschien, met die
glazige ogen) maar u
kunt alsnog uw licht
opsteken bij de dienst
drugpreventie. Voor-
taan kunt u deze dienst
terugvinden op het
Emile Braunplein 34 ,
tel: 09/225.08.13. • In
Brugge zit men dan
weer aan de drank. Vol-
gens een studie van
prof. Brice De
Ruyver bezat vier pro-
cent van de zestien- tot
achttienjarigen uit het
Brugse zich dagelijks. • Pfff, de voltal-
lige schamperredactie bezat zich vier
maal per dag • prof. Maria Bouverne
- De Bie zocht dan weer het antwoord
op de eeuwenoude vraag of meisjes
andere zorgen hehben dan jongens. •
Is de paus katholiek? Filip Dewinter
een mietje? • Nu we toch bij de mietjes
zijn aanbeland, Verkeerd Geparkeerd
organiseert op zaterdag 28 oktober
opnieuw een fuif in de concertzaal van
de Vooruit. Voor holebi’s en sympa-
thisanten. Twijfelt u nog over uw sek-
suele geaardheid: PB 535 te 9000 Gent

of spring eens binnen op hun secretari-
aat in de Sint-Pietersnieuwstraat 45. •
Weet u nog niet welke keuzevakken te
kiezen? De Faculteit Letteren en Wijs-
begeerte heeft twee nieuwe opleidings-
onderdelen ‘Islam in de Westerse
Lekenstaat’ en ‘Racisme en Beeldvorm-

ing’. Op 25 oktober is er een feestzit-
ting.  Voor meer inlichtingen: prof.
Herman De Ley, 09/264.40.25. • De
bewoners van de universitaire homes
mogen zich verheugen. Er komt ein-
delijk nieuw meubilair. 400 nieuwe
bedden en matrassen, 400 schelpstoe-
len (zitstoelen leken ons iets prakti-
scher, maar soit) en 150 kasten zullen
aangekocht worden. • Hoera, hoezee
en about fucking time!! • Pas in Gent
en al uw fiets kwijt? Elke dinsdagavond
van 16u tot 19u kunt u uw licht
opsteken in het Fietsendepot, Dienst
Mobiliteit, Woodrow Wilsonplein 1, tel:

09/266.70.68. • Pas in Gent en u vindt
nog steeds uw weg niet terug? Op de
Dienst Mobiliteit, Woodrow Wilson-
plein 1 liggen er nieuwe stadsplannen
ter beschikking. • Vindt u het
Woodrow Wilsonplein niet, dan biedt
het internet uitkomst. Op de
vernieuwde website van het stad Gent
(www.gent.be) kunt u het stadsplan
interactief bekijken. Via deze website
kan je ook satellietfoto’s van Gent be-
kijken en on-line de catalogi van de
Gentse stadsbibliotheek raadplegen. •

Het Centrum voor Voedings-
en Dieetadvies geeft opnieuw
een reeks praktische
dieetkooklessen. Staan nog op
het programma: gezonde
desserts, gezond feestmenu en
gezond koken met de micro-
golf. Voor uitgebreidere infor-
matie kunt u steeds terecht bij
Mevr. Agnes De Ruyter
(Agnes.DeRuyter@rug.ac.be),
De Pintelaan 185,
09/240.25.98. • Verkeert in
een gezonde staat van ontbind-
ing: prof. emeritus dr. Maurits
Van Vaerenbergh, die op 18
juli het tijdelijke voor het
eeuwige wisselde. • Verkeren
in een permanente staat van
ondervoeding: de bevolking
van Ethiopië. De stad Gent ver-
licht hun lijden en schenkt
120.000 frank aan de slachtof-
fers van de hongersnood. •
Het Talencentrum biedt inten-
sieve taalcursusen Duits,
Engels, Frans en Ahora; prak-
tische avondcursussen Neder-

lands, Engels, Frans, Spaans, Italiaans,
Portugees, Kiswahili (echt waar!) en
Duits aan. Bezoek (Sint-Pietersnieuw-
straat 136) telefoneer (09/264.36.77) of
mail (valere.meus@rug.ac.be) Valére
Meus. • Tot slot nog een gouden raad
van de Schamperpapa voor de late
vogels: de Muidebrug wordt
momenteel hersteld. Een veerpont
helpt u tijdelijk aan de overkant. Het
veer vaart echter niet tussen 0u30 en
5u30. Wees op tijd of u zit vast aan gene
zijde.

SSinds het bezoek van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent heeft de
Schamperredactie er een nieuwe held bij. Majestueuze coolness, een

onverschillige blik om van te duizelen en een pracht van een Porsche. Prins
Laurent heeft het allemaal. Hij is onze hoop in deze bange, rechtse tijden.
Lang leve de monarchie, weg met de republiek Vlaanderen!
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Roeland Raes, lid van het Vlaams Blok, berucht om zijn racistische en seksistische opvat-
tingen, maar toch lid van de Raad van Bestuur van de RUG: welkom in de wereld van de
logica. Raes is samen met drie andere politici afgevaardigde van het Vlaams Parlement.
Laten we het eerste punt van de missie van de Universiteit Gent, gepubliceerd in het
beknopt jaarverslag van 1999, er eens op nalezen. Er staat letterlijk dat de RUG zich pro-
fileert als maatschappelijk geëngageerde en pluralistische universiteit die open staat
voor alle studenten ongeacht hun levensbeschouwelijke, politieke, culturele en sociale
achtergrond. Toch is het blijkbaar perfect mogelijk dat iemand van een partij met een
ideologie die daar lijnrecht tegenover staat, lid wordt van de raad van bestuur.

Dat de kwestie Raes u niets kan schelen, tot daar toe, er zijn er wel meer als u. Dat u
geweldloos actie wilt voeren tegen Raes’ aanwezigheid in de raad van bestuur: fan-
tastisch. Maar als u één van die kerels bent die met zijn vijftienen een vergadering van
het ALS (de Aktief Linkse Studenten) binnenvallen om een boertig staaltje agressie ten-
toon te spreiden: waar is uw zelfrespect? Bent u nu trots 500 frank pamfletten en affi-
ches vernietigd te hebben? Hoe voelt u zich, nu klacht ingediend is bij de politie? Stoer?
Ruig? Als een echte NSV’er.

De aanval van het NSV (Nationalistisch Studentenverbond) is meer dan waarschijnlijk
een reactie op het protest van een aantal linkse studentenverenigingen tegen de komst
van Roeland Raes. Er is natuurlijk de traditie om om de zoveel jaren eens binnen te vallen
op één van de eerste vergaderingen van zo een vereniging om de eventuele nieuwe
leden te intimideren, maar er was dus nog een ‘betere’ reden voor dat gewelddadige
gedrag. En wie is, samen met andere Gentse Blokboegbeelden, erelid van het NSV? Roe-
land Raes. Inderdaad.

Naast de komst van Raes en de idiote charge van het NSV is er nu ook nog eens die
verkiezingsuitslag om ongemakkelijk van te worden. Ik ben oprecht beschaamd. Blijk-
baar houden wij niet van de democratie. Het lijkt erop dat de Vlamingen de democratie
liever gebruiken om de democratie te gronde te richten dan om dit land voor iedereen
min of meer leefbaar te maken of te houden. Maar wie heeft eigenlijk nog baat bij de
democratie?

En waarom vrezen voor morgen? Er zijn toch nog die pientere studenten die beseffen
dat racisme en revisionisme en seksime en onverdraagzaamheid en agressie en fascisme
niet kunnen? Zij kunnen toch een duidelijk standpunt formuleren en verdedigen zonder
hypocriet en achterbaks te zijn? Zou het? Maar wat gedacht van enkele studentenverte-
genwoordigers uit de GSR (Gentse Studentenraad), de vertegenwoordigers van álle stu-
denten van deze universiteit, die moeten overleggen en discussiëren of ze nu wel of niet
een standpunt tegen het Vlaams Blok en Roeland Raes in het bijzonder innemen? Blijk-
baar beseffen zij niet dat zij zich in een positie bevinden waar jarenlang voor gestreden
is. Dat zij ook opkomen voor de buitenlandse studenten en de studenten van allochtone
afkomst van deze universiteit.

Er is er nu nog maar eentje van het Vlaams Blok in de raad van bestuur. Slecht één stem.
Maar wel een stem. Niet dat die persoon veel invloed zal hebben, neen, het is het feit dat
zo iemand lid kan en mag worden van de raad van bestuur van onze universiteit dat mij
doet steigeren. Daarom, en vergeef mij het gebruik van deze taal, en nog specifieker het
gebruik van dit werkwoord, maar hopelijk namens alle studenten en personeelsleden
van de RUG met enig gezond verstand: fuck off Roeland Raes.

Tim Van der Mensbrugghe
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Rector schrijft Nederlands nog niet af

4

Voor de ingang van de Aula stond een
groepje studenten te betogen tegen het
mandaat van Roeland Raes in de raad van
bestuur. Senator Roeland Raes werd aange-
duid door het Vlaams parlement als verte-
genwoordiger en is lid van het Vlaams Blok.
Dat deze persoon lid wordt van de
raad van bestuur van een instelling als
de Gentse Universiteit kan niet vol-
gens de studenten. Raes zou berucht
zijn voor zijn racistische, seksistische
en revisionistische uitspraken en over-
tuigingen.
Meer acties waren er echter niet en
nadat de in toga’s gehulde hoog-
waardigheidsbekleders van onze uni-
versiteit even aan de boze buiten-
wereld waren blootgesteld, begon een
bijzonder plezante serie toespraken.
Wij onthielden de belangrijkste din-
gen en zetten ze voor u even op een
rijtje.

Rector Jacques Willems begon met
een ‘kort’ overzicht van het voorbije
academiejaar. Veel nieuws viel er niet
te rapen, maar intrigerend was wel
hoe de rector alludeerde op de aan-
wezigheid van Roeland Raes in de raad
van bestuur. De leden die de raad ver-
laten, werden één voor één bij naam
genoemd en bedankt voor hun inzet; voor
de nieuwkomers was dat even anders. Geen
naam werd vermeld. Wel waarschuwde
Willems de door de universiteit hoog in het
vaandel gedragen principes en waarden,
zoals democratie en verdraagzaamheid, te
respecteren en de doelstellingen van de uni-
versiteit te onderschrijven. De RUG aan-
vaardt dat de democratisch verkozen verte-

genwoordigers bepaalde ideeën en belan-
gen verdedigen maar dat de opvatting van
een minderheid of zelfs maar één lid binnen
het bestuur nooit de doorslag kan en mag
geven bij de uiteindelijke beslissing. Nadien
zou de rector zich bij de studentenvertegen-

woordigers verontschuldigd hebben voor
het niet vermelden van hun naam. Wij ver-
moeden dat niet iedereen die excuses
aangeboden kreeg.

DDaagg mmeenneeeerr ddeenn bbuurrggee--
mm eeee ss tt eerr
Na de verwelkoming van de rector was het
de beurt aan Peter Comhaire om zijn
hakkelend zegje te doen. Comhaire is stu-

dentenvertegenwoordiger en kwam bij de
gemeenteraadsverkiezingen op voor de SP.
Vandaar die helrode blazer waarschijnlijk.
Hoe vlot Comhaire de excellenties, ‘den
burgemeester’ (sic.) en overige aanwezigen
ook groette, de rest kwam er maar aarzelend
uit. De jonge politicus vond het vooral
beangstigend dat de studenten niet meer
om hun inspraak in het universitaire appa-
raat schijnen te geven. Voor de vier verte-
genwoordigers in de raad van bestuur ging
vorig academiejaar slechts 17% van de stu-
denten stemmen. Voor de sociale raad en
enkele faculteitsraden waren zelfs geen
verkiezingen nodig wegens te weinig kandi-
daten. Volgens Comhaire moet de RUG
meer middelen vrijmaken om de studenten-

populatie warmer te maken voor de
democratie.

Na Comhaire was het nog eens aan
rector Willems. Flauwe grap of niet,
maar toespraken rekken, kan de rec-
tor als een beest. De hele academis-
che rede van de rector ging over de
vraag of het Nederlands als onder-
wijstaal aan de universiteit voor-
bijgestreefd is in het Derde Millenni-
um. Willems maakte meteen
duidelijk dat het probleem van taal-
gebruik aan de universiteit nog
steeds actueel is. Werd er in het
prille begin alleen gebruik gemaakt
van het Latijn, kort na de Belgische
Onafhankelijkheid van het Frans en
na een lange strijd van het Neder-
lands, dan is het nu de mondialise-
ring die het Nederlands onbruikbaar
doet lijken ten voordele van het
Engels. De Vlaamse universiteiten,
gelegen in een klein taalgebied,

staan onder zware druk het Engels als
lingua franca voor het onderwijs te
gebruiken. Maar de rector wil daar in de
meeste gevallen niet aan toegeven.
In het decreet van 1991 betreffende de
Vlaamse universiteiten staat dat de onder-
wijs- en bestuurstaal het Nederlands is.
Alleen vakken die een vreemde taal tot 
voorwerp hebben, die in de tweede cyclus
door anderstalige gasthoogleraren gedo-
ceerd worden, vakken uit opleidingspro-

Opening academiejaar
WWe zijn weer eens vertrokken. Een nieuw academiejaar. Voor de offi-

ciële opening moest u op 2 oktober in de Aula in de Volderstraat
zijn. Geen zin om naar lange, saaie toespraken van verklede rectoren, stot-
terende studentenvertegenwoordigers, zichzelf herhalende burgemeesters
en stroeve ministers te luisteren? Geen zin om nadien op de receptie te
staan dringen tussen knorrige professoren, te joviale regeringscommis-
sarissen, neuzelende journalisten, handjes uitdelende politici en ander
gespuis om dan te moeten constateren dat u niet eens ruimte genoeg hebt
om uw drankje naar uw mond te brengen? Daar hebben wij alle begrip
voor. Schamper ging dan maar in uw plaats.

foto: V. Janssens

De rector.



gramma’s specifiek ten behoeve van buiten-
landse studenten, uit programma’s van
postacademische vorming en vakken uit
aanvullende opleidingen, specialisatie- en
doctoraatsopleidingen met een voldoende
aantal niet-Nederlandstalige deelnemers
kunnen gegeven, gevolgd en geëxamineerd
worden in een andere taal.
Overschakelen op het Engels om meer
Europese studenten aan te trekken, neemt

de opzet van deze uitwisseling weg, namelijk
het kennis laten maken met de taal en cul-
tuur van het gastland, en is dus uit den boze.
Taalproblemen van zulke mensen dienen
opgelost met taalcursussen. Tegen het
gebruik van het Engels in de derde cyclus,
ten behoeve van buitenlandse studenten, is
dan weer helemaal geen bezwaar.
Over de kwestie of de universiteit er niet
voor moet zorgen dat haar studenten

vreemde talen, niet alleen het
Engels maar ook het Frans,
voldoende moeten beheersen,
met het oog op de latere
beroepskeuze, heeft de
Gentse Onderwijsraad nog
geen standpunt ingenomen.

En ja, ook burgemeester
Frank Beke mocht zijn mond
eens opendoen. Wat hij te
zeggen had? Hetzelfde als
verleden jaar. En toen? Het-

zelfde als het jaar ervoor. En wat het jaar
ervoor? Hetzelfde als het jaar dáárvoor. En
dat is al zolang geleden dat we het ons niet
meer herinneren. Neen, Beke kwam dus
alweer vertellen dat Gent Gent niet zou zijn
zonder de studenten en haar universiteit (en
de hogescholen?), dat Gent goed bezig is en
zulke meer. En om de traditie van vorige
jaren verder te zetten, vertelde hij ook nog
eens dat de studenten niet zo studentikoos
mogen zijn, dat verkeersborden wel degelijk
op straat horen te staan, die dingen. Eigen-
lijk letterlijk hetzelfde als wat er in elke
brochure staat die Stad Gent onder ons, arm
studentenvolk, verdeelt.

Ook minister Marleen Vanderpoorten
mocht wat woorden en zinnen oreren.
Elders in deze Schamper is een interview
met mevrouw Vanderpoorten te lezen.
Hopelijk niet zo saai als de toespraak.
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Het virtuele gebeuren

De centrale dienst waarrond alles draait, is
het Academisch Rekencentrum (ARC),
terug te vinden in gebouw S9 op de Sterre,
Krijgslaan 281 in Gent. In het gebouw vind je
ondermeer een computerklas (gebruikers-
zaal) die tot 9u ‘s avonds geopend is, een
keine shop (voor de aankoop van diskettes,
cd’s, toners, ethernetkaarten,...) en een
onthaal, waar ze soms toch moeite doen om
vriendelijk proberen te zijn.

II nn tteerrnn eett
Om een (kosteloze) toegang te verkrijgen
tot het Internet, moet je je wenden tot dit
onthaal. Het onthaal is elke werkdag open
van 8u tot 12u en van 13.30u tot 16.30u.
Daar aan het loket moet je enkel je studen-
tenkaart, je paspoort en eventueel je riotgun
laten zien, vergezeld van de mededeling dat
je een account (dit is een toegangsnaam en
een paswoord) wenst op eduserv. Eduserv is
de server (een zeer krachtige computer die
voor een grote groep mensen internetfa-
ciliteiten aan kan bieden) die de internet-

toegang voor studenten verzorgt. In de
harde realiteit 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 maar
bijvoorbeeld ook vanop de pc’s in de
gebruikerszaal van het ARC, vanop een eigen
computer thuis of vanop de terminals in
enkele homes wil internetten, moet dit
expliciet vermelden. Je hebt dan namelijk
nog een tweede paswoord nodig.

KKnnooooppppuunntteenn
Om de wondere wereld der informatica
daadwerkelijk te benutten, moet je een pc
zien te vinden. Verspreid over de universi-
taire gebouwen vind je verschillende com-
puterklassen, ook wel knooppunten
genaamd. In al deze knooppunten vind je
internetaansluiting , maar ook aansluiting op
andere netwerken en databanken, zoals de
cd-rom catalogi van de Centrale Biblio-

theek. Daarnaast kan je op de pc’s van de
computerklassen terecht voor tekstverwer-
kingsprogramma’s en databases, statistische
programma’s enzovoorts. Ook printen is
meestal mogelijk, maar dan wel tegen beta-
ling.

Iedere faculteit heeft zijn eigen knooppunt,
en zodoende willen de interne reglementen
wel eens verschillen. Ook de openingsuren
variëren sterk: volgens onze nerd ter plaatse
is de computerklas van de Faculteit
Toegepaste Wetenschappen (Plateaustraat
22) het langst open, namelijk tot 22u.

HH ee ll pp !!
Kunt 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/

WWat ben je in de huidige informatiemaatschappij als je geen ervaring
hebt met computers en met computernetwerken als het Internet?

Een bijzondere koppige alternatieveling. Niets dus. Maar geen nood, de
RUG biedt aan elke student de mogelijkheid zich zonder gêne de cyber-
wereld in te werpen. En wat meer is: het kost je geen duit.

TéVé DM en MDG

foto: V. Janssens

Peter Comhaire: “Ik ben de mooiste.”
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“De gemeenteraad kan weinig doen voor de
Gentse student.” Dat waren het afgelopen
academiejaar de gevleugelde woorden van
de herverkozen burgemeester Frank Beke
(SP). Als student en niet-Gentenaar kon je
Beke electoraal niet van antwoord dienen.
Onze Europese medestudent kon wel deel-
nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen
door het Eurostemrecht. En het is en blijft
een ijzeren politieke wet dat politici enkel
rekening houden met de belangen van
stemgerechtigde groepen. 

In Gent mogen 168 104 inwoners hun
stem uitbrengen. Als je hogeschool- en
universiteitsstudenten samentelt, kom je
uit op ongeveer vijfenveertig duizend.
Van dit aantal verblijft een aanzienlijk
gedeelte op kot. Zij zouden met het stu-
dentenstemrecht heel wat meer gewicht
in de plaatselijke besluitvormingsschaal
kunnen werpen. Burgervader Beke is dan
ook te vinden voor studentenstemrecht.
“Eén en ander zou de band die studenten
met de stad hebben versterken en ze vol-
waardiger deel laten uitmaken van de
Gentse samenleving. Wezenlijk is wel dat
je in Gent gedomicilieerd moet zijn
vooraleer je er stemrecht kan uitoefe-
nen.” 

Studentensignaal
Net daar wringt het schoentje. Om de

domiciliëringsvoorwaarde te kunnen
operationaliseren is een wetswijziging
vereist. Meermaals werd de aanzet
gegeven om het idee op de politieke agenda
te plaatsen. Zo was er eind 1999 een
wetsvoorstel van Rik Daems (VLD),
geruggesteund door ID-senator Vincent
Van Quickenborne. De politieke molen
bleef echter haperen en om het voorstel
nieuw leven in te blazen organiseerde ID
vorige week een bevraging bij een vijfhon-
derdtal studenten. Hiervan is 65% van
oordeel dat de student het recht moet
hebben om in zijn onderwijsstad te stem-
men. Eén op vijf zou effectief gebruik maken

van dit recht. Of dit voldoende is om de poli-
tieke wil aan te scherpen is maar zeer de
vraag.

Een verjonging van het kiezerskorps zou
ontegensprekelijk voor politieke ver-
schuivingen zorgen in de studentensteden.
Dat vooral de linkse partijen hierbij baat
zouden hebben, wil Dirk Van Der Maelen
(SP), voorzitter van de commissie voor poli-
tieke vernieuwing, niet gezegd hebben. “Het

zou vooral een groot verschil betekenen
voor de studentenvoorzieningen in steden
als Leuven en Gent. Studenten moeten wel
zelf een signaal geven aan de politiek. Als dit
leeft bij hen, dan moeten wij daar zeker
rekening mee te houden.” Los van de vraag
of studenten hun stem hierover voldoende
laten horen, staan de vraagtekens die we bij
de politieke vernieuwingscommisie kunnen
plaatsen. Vaak ontaardt deze commissie in
een ordinaire praatbarak die in haar kunst-
matige geestdrift op snelheid genomen

wordt door de regering. Premier Verhofstadt
bombardeert de (voor de liberalen) rele-
vante vernieuwingen (halvering lijststem,
rechtstreekse verkiezing burgemeester)
rechtstreeks tot wetsontwerpen, zonder
daarin de commissie te kennen.

Praktisch voordeel
Volgens Jan Verfaillie (CVP), burgemeester
in Veurne, ontbreekt de politieke wil bij de
meerderheid om een wetswijziging door te
voeren. Hij lanceerde  het voorstel om stu-
denten te laten stemmen in hun studenten-
stad op lijsten van de thuisstad. “Tijdens
mijn campagne voor de par-
lementsverkiezingen van vorig jaar opperde

ik deze gedachte aangezien de par-
lementaire kiesstrijd altijd tijdens de
blokperiode plaatsvindt. Het zou voor
studenten veel gemakkelijker zijn om
op zondag in hun studentenstad te blij-
ven om hun stem uit te brengen”, legt
hij uit. Verfaillie, met zijn achtentwintig
lentes de jongste burgemeester van Bel-
gië, vindt het wetsvoorstel-Daems dan
ook te ver gaan. Professor Reynaert, als
specialist lokale politiek verbonden aan
de Vakgroep Politieke Wetenschappen,
is het daar roerend mee eens. “Het is
nog altijd beter om mensen in hun
thuishaven te laten kiezen.”

Voor Christophe Vandaele (VIVANT)
zou een wijziging van de kieswetgeving
mooi meegenomen zijn. Als uitbater
van een bij studenten populaire frituur,
had zijn stemmenaantal heel wat hoger
gelegen als zijn klanten in Gent hadden
gekozen. “Bij lokale verkiezingen kiest
men toch nog altijd voor figuren die

men kent”, drukt Vandaele zijn spijt uit.
“Nu moesten studenten thuis gaan stem-
men”. Volgens Vandaele is zijn partij voor-
stander van het studentenstemrecht. Met
wat meer politieke steun voor het
wetsvoorstel kan hij bij de volgende lokale
stembusslag in 2006 misschien wel een zitje
veroveren in de Gentse gemeenteraad en
daar de studentenbelangen verdedigen.

Stemrecht in studentenstad

DDe lokale verkiezingen zijn achter de rug.  Verkiezingspropaganda teis-
terde wekenlang menig brievenbus. Voor de kotstudent betekent deze

papierberg niet meer dan een spijtige verspilling. Die moest op 8 oktober
immers huiswaarts om in het stemhokje te kruipen.

Vrouwen in de journalistiek
SSttuuddeenntteenn wweeggeenn nniieett  oopp bbeesslluuiittvvoorrmmiinngg iinn oonnddeerrwwiijjssssttaadd

Bart Aerts
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Het onderzoek bestaat uit drie deelonder-
zoeken. Eerst en vooral wordt aan de hand
van cijfermateriaal een actueel beeld
weergegeven van het aantal mannelijke en
vrouwelijke journalisten in de Vlaamse dag-
bladpers. Hierbij wordt een evolutie
geschetst over dertig jaar. Vervolgens gingen
de onderzoekers aan de hand van post-
enquêtes en diepte-interviews na in welke
mate en hoe geslacht een invloed heeft op

de beroepsuitoefening. Tenslotte tonen ze
via inhoudsanalyse de verschillende aan-
wezigheid aan van mannen en vrouwen in
de mediaboodschap van de Vlaamse dag-
bladpers.

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt
een gunstige evolutie inzake man/vrouw-
verhoudingen in de Vlaamse dagbladpers.
Maar vrouwen maken nog steeds slechts één

vijfde uit van het totaal aantal journalisten.
De mannen domineren dus nog altijd het
medialandschap. Opmerkelijk is ook dat de
meeste vrouwelijke journalisten alleen-
staand, kinderloos en jonger dan 35 jaar zijn.
Met een dubbele dagtaak is het moeilijk car-
rière maken.

Wat betreft de invloed van geslacht op de
beroepsuitoefening concluderen  prof.
Saeys en prof. Demoor dat mannen en
vrouwen het anders doen en anders ervaren.
Vrouwen vinden we vooral terug in lagere
functies, terwijl mannen meestal hogere
functies bezetten. Vrouwen werken eerder
voor zacht nieuws  (lager gewaardeerde
rubrieken) en mannen eerder voor het
harde nieuws. Voor hetzelfde werk ver-
dienen vrouwen minder dan hun mannelijke
soortgenoten en bovendien maken ze min-
der kans op promotie. Er bestaat dus nog
steeds een loonkloof tussen mannelijke en
vrouwelijke journalisten. Vrouwen worden
ook vaker geconfronteerd met ongewenste
intimiteiten .

De man maakt het nieuws
Volgens M. Declerck blijkt uit de diepte-
interviews echter dat de journalisten de
huidige situatie veel rooskleuriger inzien. Er
kwam dan ook heel wat reactie van vooral
vrouwelijke journalisten op de verschijning
van de resultaten van het onderzoek.
Declerck, die deelnam aan het onderzoek,
benadrukt dat een bewustwordingsproces
noodzakelijk is om veranderingen te sti-
muleren van binnenuit (d.w.z. door hoofd-
redacteurs, werkgevers).

In het onderzoek wordt door inhouds-
analyse duidelijk aangetoond dat nieuws
door mannen gemaakt wordt. Vrouwen zijn
slechts goed voor 18% van de nieuwsfeiten.
De manier waarop we mannen en vrouwen
te zien krijgen verschilt overigens: vrouwen
komen vaker voor op foto’s, mannen wor-
den vaker geciteerd en geïnterviewd. De
onderzoekers besluiten dan ook dat de
krantenberichtgeving geen juiste
afspiegeling is van de realiteit.

EE ll kk ee  VV DD BB

Vrouwen in de journalistiek
IIn opdracht van het Vlaams Ministerie voor gelijke kansen

hebben prof. Saeys en prof. Demoor een onderzoek uitgevoerd
over de invloed van gender als productievariabele op de vrouw- en
manbeelden in de media. Uit het onderzoek blijkt dat de journa-
listiek nog steeds een mannenwereld is waar vrouwen nog niet de
positie bezetten die ze verdienen.
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Aangezien bij het ter perse gaan de inschrij-
vingsperiode nog niet afgerond is, beperken
we ons noodgedwongen tot een ruwe schat-
ting van het aantal studenten dat een
bepaalde les moet bijwonen, gebaseerd op
het aantal ingeschrevenen en het aantal bis-
sers van vorig jaar en het aantal reeds
ingeschreven studenten van dit jaar. We
kunnen er hier en daar enkele tientallen
koppen naast zitten, maar op een over-
bevolking van enkele honderden studenten
maakt dat uiteraard geen enkel verschil.

DDee ttoopp ddrriiee
Laten we maar meteen de kampioen onder
de proffen aanduiden. Prof. Ivan Mervielde
slaagt erin om op dinsdagavond zo’n 950
studenten samen te proppen in Auditorium
1 van de Ledeganck, dat slechts een
capaciteit van 578 personen heeft, een over-
bezetting van zo’n 375 personen. Mervielde
doceert daar ‘Sociale Psychologie’ aan
tweede kan Politieke en Sociale Weten-
schappen (alle richtingen), tweede kan
Criminologie en tweede kan Psychologie.
Misschien past dit binnen een onderzoek
naar het gedrag van groepen mensen in te

volle ruimtes?

Op de tweede plaats komt Prof. Marc
Boone die op donderdagvoormiddag meer
dan 900 studenten samenperst in Auditori-
um E in de Blandijn, dat slechts 605 zitjes ter
beschikking heeft. De eerste kandidaturen
van de Geschiedenis, de Politieke en Sociale
Wetenschappen, de Wijsbegeerte en de
Moraalwetenschappen moeten zich daar
met z’n allen buigen over de ‘Historische
Kritiek’. Voor zover men bij dat buigen niet
tegen de prof aanbotst, natuurlijk.

Het brons gaat naar Prof. Johny Vincke, die
in datzelfde auditorium E ‘Sociologie’
doceert aan de eerste kan Psychologie, de
eerste kan Pedagogie en de tweede kan
Lichamelijke Opvoeding, samen goed voor
bijna 900 studenten.

EErr kkaann nnoogg mmeeeerr bbiijj……
Het grootste probleem zit duidelijk bij de
vakken die door verschillende grote richtin-
gen samen gevolgd moeten worden. Het
grootste auditorium van de RUG, Auditori-
um E in de Blandijn, biedt maar plaats voor

605 studenten, de Auditoria 1 en 2 in de
Ledeganck bieden elk 578 zitjes. Dit blijkt
totaal ontoereikend voor die gemeenschap-
pelijke vakken.

Als we bijvoorbeeld de eerste kan Psycholo-
gie en Pedagogie samen tellen (zij volgen
verscheidene vakken samen), dan blijken
daar meer dan 800 studenten samen te zit-
ten, te veel dus om in één auditorium te
passen. Toch proberen Peter Vlerick (‘Psy-
chodiagnostiek’) en Leni Verhofstadt-
Denève (‘Ontwikkelingspsychologie’) bij de
PPW-ers de schoenlepeltruuk toe te passen
in Auditorium 1 in de Ledeganck. Maar er
zijn ook proffen die bij de eerste kan Psy-
chologie en Pedagogie nog lustig een extra
richting stouwen: Prof. Vincke steekt er de
tweede kan Lichamelijke Opvoeding nog bij
(zie hierboven) en Prof. Martin Valcke
vindt dat voor het vak ‘Onderwijskunde’ de
tweede kan Logopedie en Audiologie er nog
bij kan (in Auditorium 2 van de Ledeganck).

DDrriieemmaaaall  iiss sscchheeeeppssrreecchhtt
Bij sommige proffen is eindelijk het besef
doorgedrongen dat ze dezelfde les ook twee
keer kunnen geven, telkens aan de helft van
de groep. Prof. Ruddy Doom bijvoorbeeld
geeft zijn ‘Sociale en Politieke Leerstelsels’
nu niet meer aan de eerste kan Rechten en
Politieke en Sociale Wetenschappen samen,
maar hij stopt de Politieke Wetenschappen
nu netjes apart op maandag in Auditorium E,

BBent ù er dit jaar al in geslaagd een zitplaatst e bemachtigen in een
auditroium? Wij alvast nog niet, en we zijn niet de enigen. Er zijn weer

een hele hoop lessen waar meer volk op aanwezig is dan er zitjes zijn, en
dat betekent dat de studenten weer tot op de schoot van de prof moeten
kruipen om in de auditoria binnen te kunnen. Wie zijn al die proffen die
zich zo eenzaam voelen dat ze zoveel studenten om zich heen willen?

foto: V. Janssens

SS tt uu dd ee nn tt ee nn   S t a p e l e n
Trappen zitten in auditoria
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en de Rechten op vrijdag in Auditorium 2 in
de Ledeganck. Bij die laatste groep moet
echter ook de tweede kan Criminologie nog
binnen zodat er toch nog ruim 100 studen-
ten te veel in het auditorium zitten. ‘t Is ook
altijd wat!

De vijf gemeenschappelijke vakken van alle
eerste kandidaturen in de Letteren en Wijs-
begeerte worden inmiddels allemaal in twee
groepen gegeven — anders zouden er maar
liefst zo’n 1300 studenten in één auditorium
moeten zitten! Maar zelfs na die splitsing
moeten vaak nog vele studenten trapzitten,
aangezien de helft van de eerste kan Letteren
en Wijsbegeerte nog steeds zo’n 50 ,en soms
tot meer dan 100 koppen boven de maximale
capaciteit van Auditorium E kan steken,
afhankelijk van welke richtingen in welke
groep worden samengestoken. Zo heeft Prof.
Klaas Willems door een wat ongelukkige
verdeling op vrijdagmiddag eerst een groep
van zo’n 750 studenten, en vervolgens een
groep van slechts 550 studenten voor het vak
‘Taal- en Tekststructuren’. Misschien ook
eens de structuur van een auditorium onder-
zoeken, Klaas?

Echt rampzalig is de situatie voor het vak
‘Historische Kritiek’ van Marc Boone, zoals
we hierboven al illustreerden: niet alleen de
volledige eerste kan Letteren en Wijs-
begeerte, maar ook die van de Politieke en
Sociale Wetenschappen krijgen dit vak. Marc
Boone splitst op in twee groepen (beide op
donderdagvoormiddag in auditorium E),
maar volgens onze berekeningen heeft hij
een kleine 1800 studenten voor zich, wat drie
maal de capaciteit van Auditorium E vormt.
Zou Boone er al aan gedacht hebben dat hij
ook driemaal les kan geven?

SSmmaallll  iiss bbeeaauuttiiffuull
Het zijn niet alleen de grote auditoria die
overvol zitten, ook in kleine auditoria kan
menig student bevangen worden door claus-
trofobie. Ik geef maar één voorbeeld: in audi-
torium b011 in het HIKO (St. Huber-
tusstraat) zouden op maandagavond zowel
de eerste kan burgerlijk ingenieur-architect
als de eerste kan kunstwetenschappen en

archeologie ‘Geschiedenis van de Bouwkun-
st’ moeten volgen bij Dirk De Meyer. Hoe
hij een kleine 360 studenten in een auditori-
um met 160 plaatsen krijgt, is mij een on-
oplosbaar raadsel.

Er zijn ook proffen die beseffen dat ze de
kleinere auditoria moeten inruilen voor een
groter exemplaar. Neem nu Prof. Helmut
Gaus: vorig jaar gaf hij nog ‘Politieke en
Sociale Evolutie van België’ in auditorium NB
III in de Universiteitstraat, dit jaar is hij ver-
huisd naar Auditorium E in de Blandijn.
Helaas blijkt ook dat niet genoeg, want in het
auditorium met 605 plaatsen moeten nog
steeds zo’n 880 studenten plaats vinden
(eerste kandidaturen in de Politieke en
Sociale Wetenschappen, in de Criminologie
en in de Geografie).

LL uu ii
Of ze het nu fijn vinden of niet, proffen
zullen wat minder lui moeten zijn en wat
meer lessen moeten splitsen in verschillende
groepen. Dat is vanzelfsprekend een ramp
voor mensen als Prof. Boudewijn Bouck-
aert, die koppig blijven volhouden dat ze het
lesgeven kunnen combineren met allerlei
andere verplichtingen, waardoor ze vaak
afwezig zijn tijdens de lesuren. Bouckaert
doceert ‘Inleiding tot het Recht’ aan de
eerste kan Politieke en Sociale Wetenschap-
pen en de eerste kan Economie en
Toegepaste Economie, die daarvoor
tweemaal per week met een kleine 850 man
moeten samenhokken in de Ledeganck. Als
Bouckaert wat meer aanwezig zou zijn, zou
hij voor beide faculteiten afzonderlijk slechts
één dag per week nodig hebben, en zou hij al
zijn studenten van een zitje kunnen
voorzien. Lesgeven blijft nog steeds één van
de drie hoofdtaken van een prof, en de stu-
denten hebben dan ook het recht les te krij-
gen op een aannemelijke manier. Per slot van
rekening worden de professoren ervoor
betaald. Mèt het inschrijvingsgeld van hun
studenten.

MM DD GG  
((mm..mm..vv..  KKvvAA))

Komt de veiligheid niet in gevaar wanneer
enkele honderden studenten op de trap-
pen moeten zitten in de auditoria? Als er
brand uitbreekt, of er gebeurt een andere
ramp, raakt iedereen dan veilig buiten, of
zullen honderden studenten in paniek ver-
trappeld worden? We vroegen een woordje
uitleg aan brandweercommandant De
Bouvre.
De Bouvre: “De relevante reglementering
in deze situatie is het Algemeen Reglement
voor de Arbeidsbescherming (ARAB). Het
belangrijkste criterium om de brandvei-
ligheid te meten zijn het aantal vluchtwe-
gen, waarbij men vooral naar de uitgangen
van het lokaal en de gangen buiten het
lokaal kijkt. Voor lokalen waar meer dan
500 personen binnen kunnen moeten er
minstens drie uitgangen voorzien zijn. Als
er soms 900 studenten worden binnenge-
laten, zoals u dat zegt, dan moet de totale
breedte van de uitgangen minstens 900
centimeter bedragen. In ons jargon zeggen
we dat er vijftien doorgangseenheden
moeten zijn, dat wil zeggen dat er 15 per-
sonen tegelijk naar buiten moeten kunnen
vluchten.”
SCHAMPER: We zien de proffen al bezig
met hun meetlat. Bestaan er dan geen cri-
teria over het aantal zitplaatsen in een
auditorium?
De Bouvre: “Auditoria worden wat dat
betreft niet specifiek vermeld. Wel relevant
zijn de artikelen in het ARAB over
schouwspelzalen (bioscoopzalen en
dergelijke). In dergelijke zalen mogen
inderdaad niet méér mensen binnen dan er
zitplaatsen zijn. Nu wil ik niet beweren dat
de les van een prof gewoon een
schouwspel is, maar de vergelijking naar
het aantal zitplaatsen gaat wel degelijk op
volgens mij.”
SCHAMPER: Proffen die te veel studenten
in een auditorium proppen nemen dus
een groot veiligheidsrisico?
De Bouvre: “Inderdaad, zij nemen een risi-
co.”

Bij brand: geen
paniek! 

e nn   SS tt aa pp ee ll ee nn
tten in auditoria
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Ruim veertig jaar geleden was resto De Brug
zowat de eerste sociale voorziening die de
RUG de studenten aanbood.  De noodzaak
om het groeiende aantal studenten, zowel
pendelaars als kotbewoners, een volwaardi-
ge maaltijd aan te bieden noopte de unief
om een modern restaurant uit te bouwen.
De capaciteit bedroeg toen 1000 tot 1200
maaltijden per middag, en vooral de
gehanteerde prijzen waren verrassend: een
student moest 15 fr. betalen, een prof daar-
entegen 25 fr.  De resto ontpopte zich tot
een waar succesnummer, en zou navolging
krijgen in de uitbouw van een net van stu-
dentenrestaurants.

Het RUG-spook
Helaas, ons lyrisch verhaal over the good old
days wordt bruusk gesmoord in een wolk
asbest. Superpopulair bij aannemers in de
jaren zestig, is die kankerverwekkende stof
ondertussen een vaste waarde geworden in
de nachtmerries van rectoren en andere
beleidsverantwoordelijken. Het was al
langer bekend dat er asbest zat in resto De

Brug, maar  begin 1998 toonden metingen
aan dat het fixeerproduct er de brui aan gaf
en dat de asbest loskwam.  Omdat de
gezondheid van de studenten in gevaar
kwam, zat er voor de universitaire overheid
niets anders op dan de resto te sluiten. Dat
gebeurde na de paasvakantie ‘98.

De sluiting betekende een forse achteruit-
gang van de totale capaciteit van de studen-
tenresto’s.  Als oplossing kwam er een resto
in de Blandijn, en kregen verschillende fa-
culteiten een eigen cafetaria.  De meeste van
die noodveranderingen zullen in de
toekomst, ondanks de heropening van resto
De Brug, blijven bestaan.  Enkel de cafetaria
van de economie moet worden opgedoekt.

Een academiejaar kwijt
Intussen moest er een beslissing genomen
worden tussen twee opties: enkel de asbest
verwijderen, of tegelijk de resto grondig ren-
overen.  Het laatste voorstel haalde het,
maar dat betekende wel dat de investering
beduidend hoger zou zijn.  Als einddatum

van de werken schoof men 1 okto-
ber 1999 naar voren.  De resto
verdween achter een muur, en zou
uiteindelijk pas dit academiejaar
weer opengaan.  Alles samen is de
resto dus een academiejaar langer
dan voorzien gesloten gebleven,
iets wat blijkbaar vergeten is door
de academische overheid.  In een
persbericht ging men er prat op dat
de resto opende “volgens de
vooropgestelde timing”.  Mevr.
Carla Verhaegen, coördinator
van de sociale dienst voor studen-
ten en auteur van het bericht,
lachte onze opmerking hierover
weg en zei dat er van een ope-
ningsdatum begin oktober ‘99
nooit sprake was geweest.  Bizar
genoeg heeft het bestuurscollege
in al haar vergaderingen van 1998
die over de heropening van De

Brug gingen, steeds die datum
vooropgesteld.  Zo weet u meteen hoe accu-
raat de berichtgeving van de RUG soms is.

Gerecycleerde afvoerbuizen
Ondertussen hebt u misschien zelf al een
kijkje genomen in de vernieuwde resto, en
misschien was u wel onder de indruk van
het architectonisch geheel.  Het politiek cor-
recte wit, de golvende maar confortabele
stoelen, de boog die de rand van de eerste
verdieping maakt.  Maar hét geheim
waarachter het succes van dit concept
schuilgaat zijn... PVC-afvoerbuizen.  Blijkbaar
is er bij de bestelling van de ijzeren trap-
leuning iets fout gelopen, en ontbrak het
bovenste deel.  In een creatieve en recy-
clagebewuste bui heeft men er maar afvoer-
buizen op aangebracht. Deze spaarzame
oplossing met de afvoerbuizen was mis-
schien wel noodzakelijk. In totaal heeft de
renovatie maar liefst 180 miljoen gekost.
Vooral de strenge hygiënische voorschriften
van de Europese Unie zorgden voor een
aanzienlijke meeruitgave.  

De toekomst
De ruimte die in de nieuwe resto gecreëerd
werd, heeft logischerwijze gevolgen voor de
capaciteit.  Waren er vroeger maximum 1200
plaatsen, dan kunnen er nu slechts 900
maaltijden per middag geserveerd worden.
Voor een verdere uitbreiding zal een stevige
portie geduld moeten worden opgebracht,
omdat die vergroting ingebracht is in het
‘Masterplan Sint-Pietersnieuwstraat’.  Dit
project moet voor een hertekening zorgen
van de gebouwen van de RUG in die straat.
Dit dossier sleept al jaren aan, waar de
verkrottende gebouwen het sluitende be-
wijs van zijn. alweer een dossier dat al jaren
aansleept, iets wat op passende wijze wordt
uitgebeeld door de verkrottende gebouwen.
In het kader van het Masterplan loopt er nu
een architectuurwedstrijd, aldus de PR-
dienst.  Concrete resultaten moet u echter
de eerstkomende academiejaren niet
verwachten, het geld groeit immers niet op
de RUG.

De saga van de RUG en De Brug
Resto eindelijk weer open

EEen knalgeel spandoek kondigde het in vette letters aan: op twee okto-
ber zou resto De Brug weer openen voor de studenten. Nadat een

dichtgemetselde wand de resto meer dan twee en een half jaar aan het oog
had onttrokken, stond die maandag de deur inderdaad wijd open. Meteen
een eerste lichtpunt in het aangebrande dossier van De Brug.

Tom  De Paepefoto: V. Janssens

De gerenoveerde Brug.
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HHoommee VVeessaalliiuuss::  eeeenn nniieeuuwwee //oouuddee hhoommee

Tot voor kort was home Vesalius met zijn
driehonderd kamers volledig voorzien voor
de hogeschoolstudenten. Enkele maanden
geleden heeft de RUG een samenwerk-
ingsovereenkomst gesloten met de
Hogeschool Gent. Onze universiteit huurt
nu de helft van de kamers van Home Vesal-
ius. Voor universiteitstudentjes komen er
dus 150 ‘nieuwe’ kamers bij. De home en de
150 kamers blijven echter eigendom van
ARGO. 

Waarom een nieuwe home? “We hebben de
overeenkomst gesloten met de renovatie
van de universiteitshomes in gedachten,”
zegt Rita Poppe, coördinator van de Dienst
Huisvesting. Die renovaties zijn in sommige
homes al volop bezig of zelfs bijna voorbij
(zie elders in deze Schamper). Voor home
Boudewijn, niet ver gelegen van home

Vesalius, lijkt renovatie daarentegen iets
voor in een mistige toekomst. Onder andere
voor home Boudewijn zit men nog in het
stadium van uitspitten van de mogelijkhe-
den van nieuwbouw en/of renovatie.

Het deel van home Vesalius dat door de
Hogeschool wordt gebruikt, is op dit
moment goed bevolkt. In het deel dat de UG
gebruikt wonen er nog maar een zestigtal
mensen. Het grootste deel daarvan, 44 per-
sonen, is hier via Erasmus of verblijft als gast.
Belgische studenten waren niet zo happig
op de onbekende home, die bovendien ver
van het centrum ligt. Ondanks een forse
huurvermindering woont er nu een erg
schamel aantal Belgische studenten op
home Vesalius.

”Home Vesalius is erg rustig gelegen, bij een

groenzone, en er is sportaccomodatie in de
onmiddellijke omgeving”, prijst mevrouw
Poppe de home nochtans aan. Binnenin is
het ook best te pruimen: elke verdieping
heeft een gemeenschappelijke leefruimte
(keuken, TV en zithoek), en beneden is er
een cafetaria. Met enige tegenzin en veel
aarzeling geeft Poppe zelfs toe dat de acco-
modatie in Home Vesalius beter is dan die in
sommige universiteitshomes. 

Hoe zat het trouwens met die échte nieuwe
home, aan de Sterre? Wel, de ruwbouw is
klaar. En ‘in principe’ moet de home in het
jaar 2001-’02 in gebruik worden genomen.
Waarschijnlijk zal een kamer voor u er niet in
zitten. Voor uw kleine zusje misschien wel.
In het kader v an de toenemende individu-
alisering van onze maatschappij zal die
nieuwe home trouwens een verzameling
studio’s worden. Ach, dan zijn we voorlopig
nog goed af met onze bouwvallige, maar van
sfeer bruisende home Boudewijn! 

EEen nieuwe home is onder ons! Alhoewel, aan de Hogeschool Gent ken-
nen ze Home Vesalius in de Keramiekstraat al langer. De studenten

Verpleegkunde hebben hun campus vlakbij, en verschillende onder hen
hebben bijgevolg al langer hun stek in Vesalius. Voor ons dus een nieuwe
home, maar eigenlijk een oude.

VV ee rr mm ee yy ll ee nn  gg ee rr ee nn oo vv ee ee rr dd  

Onmiddellijk na het bouwverlof, op 1 augus-
tus, begonnen de werken. Tapijten in de
gangen werden weggehaald, er werd nieuwe
chape gelegd, en ook de muren kregen een
grondige schilder-en behangbeurt. Daar-
naast werden er een 250-tal kamers
aangepakt en is er aan het sanitair gewerkt.
Eerder dit jaar werden op de beneden-
verdieping enkele grotere kamers voor
gehandicapten gemaakt door tussenmuren
uit te breken.

Omdat er ook in de vakantie studenten zijn
die - al dan niet door tweede zit gedwongen
-op de homes verblijven, ging Schamper
eens polsen hoe de werken in home Ver-
meylen ervaren werden. “Klagende studen-
ten zijn er altijd, maar het lawaai viel al bij al
best mee,” zegt Sander Desmet, preses van
de homeraad van home Vermeylen, “en als
het te veel werd kon je makkelijk in een kot
op een andere gang gaan studeren.”

Toch is de communicatie tussen univer-
siteitsbestuur, huisvestingsdienst en studen-
ten niet altijd even duidelijk geweest. Sander
Desmet: “De impact van de werken is
duidelijk onderschat. Ik denk dat niemand
goed wist wat er nu precies allemaal zou
gebeuren. Het beste voor iedereen was
geweest dat ze de home gewoon gesloten
hadden voor de periode van de werken.”
”En dat gaan we de volgende keer ook
doen,” zegt Rita Poppe, coördinator van de
Dienst Huisvesting van de RUG, “Het is
genoeg geweest. Oorspronkelijk was zelfs
besloten de home voor deze werken te
sluiten, maar de interhomeraad en de
sociale raad gingen daar niet mee akkoord,
zodat we hem toch maar open hebben gelat-
en.” Blijkbaar hechten studenten zich sterk
aan hun kot. Toen de bewoners van home
Astrid deze zomer verteld werd dat ze veer-
tien dagen geen water zouden hebben,
waren er verschillende mensen die verkozen

op hun kot te blijven. De meesten gingen
voor een maand naar een kamer in home
Boudewijn.

Zowel Poppe als Desmet zijn tevreden over
de renovatie. “In twee maanden tijd is alles
afgewerkt. Dat is heel snel voor zo’n veelom-
vattende renovatie,” zegt Poppe, “en het was
dringend nodig.” Sander Desmet beaamt dit:
“De studenten ijveren al heel lang voor een
verbetering van het comfort in de homes, en
nu het eindelijk zover is, zijn er nog die over
het lawaai klagen. Maar wanneer zou het
anders moeten gebeuren? Tijdens het aca-
demiejaar is het onmogelijk om op de
kamers te werken. En nu is alles piekfijn in
orde - tot de plinten toe. Hoeveel mensen
hebben zo’n mooi kot als wij voor nog geen
vierduizend frank?”

De tweehonderd kamers van home Ver-
meylen die nog niet gedaan zijn, worden vol-
gende zomer aangepakt, en op home Astrid
en home Fabiola komen binnenkort nieuwe
meubels. Home Boudewijn zal nog wat
geduld moeten oefenen...

GGoed nieuws van de Huisvestingdienst! Niet alleen is er een nieuw home
in de buurt van het UZ (zie elders in deze Schamper), maar de RUG is

ook aan een inhaalbeweging bezig wat de renovatie van de bestaande
homes betreft. Deze zomer werd alvast home Vermeylen in een nieuw
kleedje gestoken.

”Het lawaai viel al bij al best mee...”

EEllkkee VVaann RRooyyeenn

DDaavviidd DDee WWoollff
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Op weg naar een eengemaakt Europees hoger onderwijs

Optimalisering en internationalisering zijn
twee termen die vaak vallen in de discussie
over de hervorming van het tertiair onderwi-
js. Waar gaat het nu eigenlijk over? Dertig
Europese landen ondertekenden op 19 juni
1999 de befaamde Verklaring van Bologna.
Hierin werd afgesproken dat tegen 2010 één
Europese ruimte voor hoger onderwijs zal
worden gecrëeerd. Na de Europese Unie en
de Euro-zone dus ook een Europese onder-
wijszone waarin de Europese student zich
vrank en vrij kan bewegen. In de tweede
helft van volgend jaar wordt België voorzit-
ter van de Europese Unie. Onderwijsminis-
ter Vanderpoorten wil deze gelegenheid
aangrijpen om ons land het voortouw te
laten nemen in de uitwerking van de
Europese onderwijsdroom. Om in 2001 niet
met rode kaakjes aan de onderhande-
lingstafel te kruipen, dient er nog veel te
gebeuren. Zo moet het universitair onder-
wijsaanbod dringend geoptimaliseerd wor-
den. Teveel hogescholen en universiteiten
bieden teveel (dezelfde) richtingen aan.

SCHAMPER: Met de oprichting van een
Transnationale Universiteit Limburg (TUL)
met het oog op een samensmelting gaven
het Limburgs Universitair Centrum in
Diepenbeek (LUC) en de Universiteit Maas-
tricht (UM) een mooie aanzet. Is het de
bedoeling dat ieder Europees hoger diplo-
ma overal in Europa geldig zal zijn?
Marleen Vanderpoorten: “Dat is één van
de doelstellingen die men stelt. Maar daar
zal nog veel tijd in kruipen. Het is best dat
zoiets in verschillende stappen wordt ver-
wezenlijkt. Zeker in eigen land is er nog veel
werk aan de winkel. Limburg heeft daar het
voorbeeld gegeven voor België en Neder-
land. Om diploma’s universeel geldig te
maken is wel een kwaliteitsonderzoek van
het hoger onderwijs nodig. Wat me wel
opvalt, is dat de mentaliteit grondig aan het
wijzigen is. In 2001, als België het EU-
voorzitterschap zal bekleden, wil ik de trend
van internationalisering versnellen. Al is mijn

ervaring dat die Europese vergaderingen
moeilijk verlopen.”

Kerstcadeau
SCHAMPER: Uw Nederlandse collega-minis-
ter Hermans maakt zich sterk dat de in-
voering van het overzichtelijke Angelsaksi-
sche systeem (met twee nieuwe graden: een
eerste cyclus, Bachelor, van minimaal drie
jaar en een tweede cyclus, Master, van één
à twee jaar) als onderdeel van de Bologna-
verklaring mogelijk is zonder forse
ingrepen.
Vanderpoorten: “Ik kan me voorstellen dat
ze in Nederland op dat vlak al iets verder
staan. Maar dat nieuwe gradensysteem is
zeker niet het belangrijkste. Met het voor-
beeld van Limburg kunnen we zeker en vast
uitpakken. Er zijn een heleboel voordelen
aan internationale samenwerking. Niet
alleen moeten de universiteiten in Vlaan-
deren verregaande samenwerkingsverban-
den aangaan, dit moet ook gebeuren over
de grenzen heen.”
”Voor de invoering van het Bachelor/Master-
model is een planning voorzien. Van de
VLIR (Vlaamse Interuniversitaire Raad)
en de VLHORA (Vlaamse Hogescholen-
raad) krijgen we een aantal voorstellen
hierover. Na de financiering van de univer-
siteiten en de optimalisering zal de imple-
mentering van het Angelsaksische onder-
wijsmodel aan de orde zijn. Met Kerstmis
zullen we al heel ver staan.”

SCHAMPER: Dit academiejaar verloopt de
financiering van de universiteiten niet
langer volgens het aantal studenten. De
universiteitstoelagen zijn bevroren tot
2004. Geen probleem voor de grote univer-
siteiten (RUG en KUL) waarvan het studen-
tenaantal gestagneerd is, maar wat als een
kleinere universiteit plots een explosieve
groei van het aantal studenten kent?
Vanderpoorten: “Er komt geld bij voor alle
universiteiten. Hiervoor is er geld vrijge-
maakt op de begroting voor de komende

jaren. Eén van de belangrijkste redenen voor
de herziening van de financiering was de
Gentse universiteit. De RUG is de snelst
groeiende universiteit geweest en het
beschikbare budget stemde niet meer
overeen met die realiteit. Een bijsturing
drong zich dus op. Maar onmiddellijk een
nieuw systeem introduceren zou veel weer-
stand hebben opgeroepen, en daarmee
zouden we nergens geraken. Daarom vol-
gden we een andere weg.  Na 2004 zal er een

nieuw systeem komen dat opnieuw reke-
ning houdt met het aantal studenten, maar
niet zo fel als voordien.” 
”Toch blijven een aantal universiteiten
sakkeren dat ze eigenlijk meer verdienen.
Maar ja, grote universiteiten hebben nu een-
maal meer studenten en studierichtingen en
dus meer middelen. De kleinere univer-
siteiten zouden beter beginnen hun
zwaartepunt te bepalen. De universiteit in
Antwerpen zou zich kunnen specialiseren in
studierichtingen typisch voor een haven-
stad. Maar nee, in plaats daarvan wil Antwer-

MMet haar verkiezingsuitslag kon Marleen Vanderpoorten (VLD)
opnieuw haar burgemeestersambt in Lier opnemen. “Ik ben nog

maar pas een aantal uitdagingen aangegaan en die wil ik ook tot een goed
einde brengen”, zegt de Vlaamse minister van Onderwijs hierover. Eén van
die uitdagingen is het optimaliseren van het hoger onderwijs in een kli-
maat van steeds groeiende internationalisering. Jawadde, hoor ik u zeggen.

vlnr.: Yannick De Clercq, Marleen Vanderpoorten, 
Herman Balthasar, Jacques Willems
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aakt Europees hoger onderwijs
pen er een aantal licenties bij (geschiedenis,
wijsbegeerte). Ik zou liever zien dat ze met
iets nieuws op de proppen komen. Met de
verregaande internationalisering in het
vooruitzicht zullen mensen overal gaan stu-
deren.”

SCHAMPER: Ook hier zouden we kunnen
zeggen dat Nederland iets korter op de bal
speelt. Zo bestaat er over de Moerdijk reeds
een voortgezette opleiding ‘webmaster’.

Vanderpoorten: “Daarom moedig ik de
samenwerking tussen Diepenbeek en Maas-
tricht zo aan. Ik denk dat de Transnationale
Universiteit een impuls kan geven op dat
vlak. Aan het LUC in Diepenbeek heeft men
de vernieuwingsenergie van de Nederlan-
ders al een beetje overgenomen. Dat zal ook
voelbaar worden aan de andere Vlaamse uni-
versiteiten.”

De eenzame student
SCHAMPER: Aan de VUB schreef zich één
student tandheelkunde in. Een schrijnend

voorbeeld van het versplinterde Vlaamse
universiteitslandschap?
Vanderpoorten: “Ja, maar één van de grote
uitdagingen van de komende jaren zal ook
het toelatingsbeleid zijn. Het organiseren
van toelatingsproeven bij de tandartsen, in
de geneeskunde en voor de burgerlijk inge-
nieurs moet in vraag gesteld worden. We
moeten rekening houden met een aantal
fenomenen. In de richting geneeskunde
zien we een toename van het aantal
vrouwelijke studenten. Wel, die vrouwelijke
artsen in spe zullen hun beroep anders gaan
invullen. De dokter die tachtig uren in de
week werkte, bestaat niet meer. We zullen in
de toekomst dan ook meer artsen nodig
hebben.”

SCHAMPER: U hebt de middelen voor
wetenschappelijk onderzoek aanzienlijk
verhoogd. Hoe bent u van plan de versnip-
pering van de geldstromen tegengaan?
Vanderpoorten: “Tijdens vorige regerin-
gen ging er veel geld naar vele kleine onder-
zoekjes. Er werd nooit aan longitudinaal
onderzoek gedaan omdat er geen geld
voorhanden was. Wij hebben alle gelden
samengevoegd en de kleine onderzoeken
achterwege gelaten. Via twee financie-
ringskanalen, het Bijzonder Onderzoeks-
fonds en Fundamenteel Wetenschappelijk
Onderzoek - Vlaanderen, worden de onder-
zoeksgelden verdeeld. En ik heb nog geen
proffen of universiteiten horen klagen.”

SCHAMPER: We zien ook een nauwere
samenwerking tussen het bedrijfsleven en
de universiteit inzake toegepast weten-
schappelijk onderzoek. Loert hier het
gevaar niet dat de wetenschappelijke
onafhankelijkheid in het gedrang komt?
Vanderpoorten: “Dat gevaar bestaat zeer
zeker. Daarom is het goed dat het funda-
menteel onderzoek onder het ministerie van
Onderwijs ressorteert en dat het toegepast
onderzoek onder de bevoegdheid van de
Vlaamse Economieminister Dirk Van
Mechelen (VLD) valt. Er zijn immers zekere
spanningen tussen beide vormen. Met de
twee verantwoordelijke ministeries ontstaat
er een evenwicht tussen de onder-
zoekssoorten.”

SCHAMPER: In uw toespraak in de Gentse

aula bij de plechtige opening van het aca-
demiejaar sprak u over de goede samen-
werking tussen de Gentse hogescholen en de
RUG. Kan dit evolueren naar een fusie
tussen de verschillende onderwijsinstellin-
gen?
Vanderpoorten: “Nee, dat is niet onmid-
dellijk aan de orde. De twee mogelijkheden
blijven behouden, maar de overgang van
hogeschool naar universiteit en omgekeerd
zal versoepelen. De flexibilisering die de
laatste jaren bezig is, zal tot in het extreme
worden doorgetrokken de komende jaren.
Het jaarsysteem zal binnen een aantal jaren
niet meer bestaan. Het hele IAJ-systeem
(Individueel Aangepast Jaarsysteem) is daar
de voorbode van. Het meenemen van
vakken naar een volgend jaar zal allemaal
veel soepeler gaan. Meer en meer mensen
zullen ook de combinatie maken van leren
en werken en dan is soepelheid een nood-
zaak.

SCHAMPER: Om de studiedruk te verlagen
en de slaagcijfers op te trekken zal de KUL
vanaf volgend academiejaar semesterexa-
mens invoeren voor al haar studenten. Een
te volgen voorbeeld?
Vanderpoorten: “Iedere universiteit moet
dit apart bekijken. Dat maakt deel uit van de
autonomie waarover ze beschikken. De lage
slaagcijfers mogen we niet dramatiseren.
Vele studenten bissen het eerste jaar, maar
dat is geen ramp.”

SCHAMPER: “Wat vindt u van de ‘infil-
tratie’ van extreem-rechts in de universi-
taire wereld (De Leuvense professor Luc
Lamine was Vlaams Blok-kandidaat tij-
dens de afgelopen gemeente-
raadsverkiezingen en in de Raad van
Bestuur van de RUG zit Vlaams Blok-sena-
tor Roeland Raes)?
Vanderpoorten: “Dat is natuurlijk spijtig.
Maar ik denk niet dat men dat gegeven uit
de wereld helpt door die mensen te weren.
Ik zou er nooit een coalitie mee aangaan.
Maar we mogen er niet teveel over spreken.
Ze hebben niet liever. Ik blijf voorstander
van een stilzwijgend cordon sanitaire.”

Bart Aerts

foto: ARug

en, 
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Ibitech vermindert dierenleed

In 1998 werd de APMA-prijs uitgerekt aan dr.
ir. Patrick Segers en dr. ir. Pacal Ver-
donck. Zij startten in 1991 met de bouw van
een fysisch model van de linkerhelft van het
hart, dat zij in de loop der jaren uitbreidden
tot de cardiovasculaire simulator. Om de
stroperigheid van bloed te benaderen,
wordt een mengsel van water en glycerine
gebruikt. In combinatie met ‘traditionele’
testapparatuur uit de klinische praktijk kan
de simulator ondermeer gebruikt worden
voor het testen van kunstmatige hartklep-
pen, hartondersteunende pompen en
dergelijke snufjes. De nieuwe technologieën

uittesten op een fysisch model, reduceert de
dierproeven niet alleen maar maakt de tests
ook veel gemakkelijker om uit te voeren.

In 1999 ging de APMA-prijs naar dr. ir. Jan
Vierendeels en dr. ir. Kris Riemslagh. Zij
ontwikkelden een computermodel van het
hart om de vulling van het hart te bereke-
nen, echobeelden te simuleren en hartfalen
na te bootsen. Met dit model kan een ver-
band gelegd worden tussen de diagnose
door Doppler echocardiologie en de aard
van de hartspierziekte zonder interventie in
het lichaam. De verspreiding en promotie

van dit model zou tot een verdere reductie
van dierproeven moeten leiden.

Ook op de Faculteit Wetenschappen wordt
onderzoek verricht dat de reductie van
dieproeven in de hand werkt, namelijk door
die zoveel mogelijk te vervangen door in
vitro proeven (in een proefbuis). Onder lei-
ding van professor Etienne Schacht wor-
den allerlei chemische materialen
ontwikkeld voor gebruik in de
geneeskunde. Vooral polymeermaterialen
blijken bijzonder toepasbaar te zijn. Schacht
wijst er graag op dat niet alle chemische
activiteiten leiden tot lichamelijke schade.
We zullen er aan denken als we nog eens de
heerlijk geurende stadslucht insnuiven.

HHet Instituut voor Biomedische Technologie (Ibitech) staat voor een
verregaand samenwerkingsverband tussen artsen en ingenieurs. Door

combinatie van biomedische technologie en klinische ingenieurstech-
nieken is het mogelijk in vivo proeven (proeven op levende wezens,
meestal dieren) tot een minimum te beperken. Genoeg om laureaat te zijn
van de APMA-prijs (Anti Proefdieren Mishandeling Actie v.z.w.).

TéVé DM

Het oorspronkelijk bezoek was gepland
voor begin april maar werd afgelast wegens
prinselijke gezondheidsredenen. Ook
woensdag ging het bezoek niet door zoals
gepland, met een programma dat te elfder
ure aangepast werd. De Prins had slechts
genoeg ‘tijd’ beschikbaar voor een blitzbe-
zoek. En het duurde hem duidelijk nog te
lang .
De rondleiding begon met een luxueuze
werklunch in Het Pand in Onderbergen, in
gezelschap van gouverneur Balthasar,
burgemeester Beke, rector Willems en
vice-rector De Leenheer en de proffen van
Ibitech (het Instituut voor Biomedische
Technologie, waarover elders op deze pa-
gina meer). Champagne, voorgerechten,
bediening aan de tafel, het is mogelijk aan
onze Alma Mater. Vol lof zijn wij over het
magnifieke Pand, maar de terugkomst in
onze eigen stoffige kelder in een gebouw dat
net iets te veel op instorten staat, deed raar
aan. Zijn studenten echt zulke varkens dat ze

zo moeten wordengehuisvest?

Burps
Midden in de lunch begon professor Pascal
Verdonck van Ibitech een technische uitleg
en toonde ons, genietend van de maaltijd,
toffe dia’s van verkalkte hartkleppen. Heel
interessant en smakelijk en het applaus na
de uiteenzetting was dan ook daverend.

Bij het hoofdgerecht volgden we de eetge-
woonten van de prins met argusogen. Legde
hij zijn servet wel op de juiste plaats, bevon-
den zijn handen zich niet onder tafel, dronk
hij niet te gulzig, boerde hij niet te luid, at
Laurent wel met zijn mond toe? Wel, op dat
laatste kunnen we alvast antwoorden: de
prins at bijna niets. Dat heet dan appreciatie
voor de schitterende keuken.
In konvooi ging het daarna naar de Faculteit
Toegepaste Wetenschappen in de Sint-
Pietersnieuwstraat, waar het Labo voor
Hydraulica bezocht werd. De prins luisterde
braaf, liet de vele camera’s gewillig op zijn
kruin inzoomen en werd af en toe betrapt
op enig geknik. Of was het knikkebollen?

Daarna werd de hele bende naar de Sterre
gevoerd voor een bezoek aan het Labo voor
Polymeerchemie van de Faculteit Weten-
schappen. Heel leuke uiteenzettingen, met
mensen die uit zenuwachtigheid bijna hun
demonstratie in de mislukking beefden. De
prins kreeg een ‘gefixt’ bot mee dat ter
demonstratie was gebruikt. “Voor zijn
hond”, hoorden we hier en daar fluisteren.

Laurent bezoekt labo’s RUG
Op stap met de Prins

WWoensdag 26 oktober bezocht Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Lau-
rent enkele laboratoria van de Gentse Universiteit. Dit was in het

kader van de uitreiking van de APMA-prijs, de prijs voor vervanging van
dierproeven, aan twee labo’s van de RUG. Schamper was er in ware Royal-
ty-stijl bij en volgde de prins op de voet.

TéVé DM
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“Waf!”
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DDee bbooeekkeennttoorreenn wweeeerr wwaatt vviirrttuueelleerr

De voorgeschiedenis van SFX, een flashy
afkorting van ‘Special Effects’ is een Gents
succesverhaal. In juni van dit jaar haalde
Herbert Van de Sompel zijn doctoraat in
de communicatiewetenschappen.  In zijn
thesis, met de allesoverweldigende titel
‘Dynamic and context-sensitive linking of
scholarly information’, onderzocht hij de
mogelijkheden van digitale bibliotheken.
Hij ontwikkelde een systeem om weten-
schappelijke informatie op een dynamische
en contextgevoelige manier te
linken, zodat de links afhankelijk
worden van de beschikbare infor-
matie in digitale bibliotheken.

Als u nu even moet slikken,
gewoon doen.  SFX is immers de
toekomst in tijden waarin het Inter-
net explosief aan het uitbreiden is
en het overzicht steeds moeilijker
te behouden is. De informatieaan-
bieder maakt een nieuw soort
internetpagina voor elke weten-
schappelijke referentie die de
internetsurfer kan tegenkomen.
Die nieuwe internetpagina’s wor-
den dan in een server verzameld.
Klik je ergens op het internet een
andere wetenschappelijke referen-
tie aan, zal je via de verzamelserver
de links krijgen die voor die speci-
fieke referentie nuttig zijn.  ‘t Is
maar dat u het weet.

SSuucccceessvveerrhhaaaall
Het systeem kent ondertussen succes in de
wetenschappelijke wereld. Van de Sompel
en zijn collega Patrick Hochstenbach
hebben software uitgebouwd die ervoor
moet zorgen dat SFX een praktische
toepassing kan vinden in het dagdagelijkse
opzoekwerk op internet.  Verschillende
toonaangevende bedrijven, zoals de makers
van de Citation Databases en het Institute of
Physics Publishing, zijn al begonnen met het
implementeren van de SFX-technologie in

hun informatieaanbod. Ondertussen is de
software verkocht aan het Israelische bedrijf
Ex Libris, dat moet zorgen voor de wereld-
wijde marketing en de verdere uitbouw van
de software.  De RUG was de eerste univer-
siteit waar SFX werd toegepast, en krijgt nu
navolging van gerenommeerde instellingen
zoals Harvard en het Los Alamos National
Laboratory.  Zij testen momenteel de beta-
versie van SFX, en de voorlopige reacties zijn
positief.

SSFFXX iinn ddee pprraakkttiijjkk
Uiteraard kunt u met al deze theoretische
voorkennis niets aanvangen.  Uw enige zorg
is: “Hoe vind ik verdomme mijn literatuur
voor die taak die ik overmorgen moet
afgeven?”  Het digitale knooppunt van
waaruit elke zoektocht start, is de Executive
Lounge.  Daar vind je in de eerste plaats de
catalogi van verschillende bibliotheken,
maar ook databanken die primaire bronnen
en secundaire literatuur ontsluiten. Bij een
deel van de databanken vind je nu naast hun
naam de SFX-knop, wat uiteraard betekent

dat je SFX kan gebruiken als je in de data-
bank aan het zoeken bent.

De nieuwe mogelijkheden zijn heel
gevarieerd.  Als je dringend op zoek bent
naar een artikel, kun je met wat geluk de di-
gitale versie opsporen via SFX.  De RUG
biedt momenteel een vijfhonderdtal titels
van elektronische tijdschriften aan.
Afhankelijk van de kostprijs wordt bin-
nenkort beslist of ook de catalogus van uit-
geverij Elsevier wordt aangekocht, waardoor
er nog een pak tijdschriften zou bijkomen.
Een andere nuttige functie zorgt ervoor dat
je kan nagaan of een auteur met zijn werk
geciteerd wordt in andere literatuur. En als
je wil weten of je boek  of artikel beschikbaar

is aan de RUG, kan je gebruik maken
van de ‘Holdings-RUG’-knop.  Die
mogelijkheid, die voorheen al in
meerdere databanken bestond, werd
gewoon geïntegreerd in SFX.  Heb je
echt geen tijd meer om je boek te
lezen, geen nood.  SFX snelt je ter hulp.
Je zoekt je titel op en met de functie
‘Abstract Available’ kom je met wat
geluk een goede samenvatting op het
spoor.  Dat deze functie ongetwijfeld
een grote populariteit zal kennen bij de
studenten, hoeven wij je niet te
vertellen.

SFX heeft dus de toekomst voor zich.
Bizar genoeg is onze Alma Mater nu wel
toonaangevend op het gebied van digi-
tale opzoekstrategieën, maar staat een
groot deel van het boekenbestand nog
op fiche.  De dienst automatisatie van
de bibliotheek, die het met vijf mensen

moet doen, probeert nu om de fiches in te
scannen, en met tekstherkenningsprogram-
ma’s werktijd uit te sparen. Ondanks alle
digitale toeters en bellen, blijft de biblio-
theek kampen met structurele problemen.
En die kunnen niet opgelost worden met
een handig stukje software.

Je vindt de website van de bibliotheek op
www.lib.rug.ac.be.  Meer info over SFX op
www.sfxit.com

DDe boekentoren,  parel van het RUG-patrimonium, zit vol papier, in alle
maten en gewichten.  Toch is er tussen al dat papiergeweld ruimte

voor digitale initiatieven, vooral dan als je literatuur moet opzoeken. In de
Executive Lounge kun je al een hele waaier van databanken raadplegen die
het hele wetenschappelijk spectrum omvat.  Nu zijn de zoekmogelijkhe-
den nog uitgebreid dankzij een nieuwe functie: SFX.

Speciale effecten in de Executive Lounge

Tom De Paepe
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De ooit zo verguisde regeringscommissaris
is door de Kamer van Inbeschuldiging-
stelling (KI) verwezen naar de correctionele
rechtbank. Yannick De Clercq, die
toezicht moet houden op de financiële
werking van de universiteit wordt verdacht
van belangenvermenging bij de verkoop
door de RUG van een oud herenhuis aan de
Onafhankelijkheidslaan, zo’n vijf jaar gele-
den. Die verkoop werd geregeld door vast-
goedkantoor NV Hugo Ceusters, waar Yan-
nick De Clercq toevallig ook in de raad van
bestuur zetelde.

Al in 1996 ging de zaak aan het rollen na een
doorlichting van de uitgaven van de Univer-
siteit. De Clercq werd er toen al door het
Rekenhof van verdacht privé-uitgaven op de
universiteit te verhalen. Het ging om miljoe-
nen frank per jaar. De Clercq ontkende in
alle toonaarden: volgens hem betrof het per-
soneelsuitgaven voor extra personeel dat de
universiteit aan de Dienst van de
Regeringscommissaris toevoegt.
Bij een daaropvolgende huiszoeking in het
rectoraat vond het gerecht blijkbaar vol-
doende materiaal om de regeringscommis-

saris van belangenvermenging te verdenken
in de vastgoedzaak. Yannickske werd door
de raadkamer naar de correctionele recht-
bank verwezen, maar zijn advocaten vroegen
in beroep voor de KI opschorting.
Aangezien die laatste daar niet op ingegaan
is, moet De Clercq alsnog voor het hof ver-
schijnen. De man van tien miljoen ging
inmiddels reeds op grond van procedure-
fouten in cassatie.

Wij voelen stilletjes aan het pimpelpaarse
vermoeden oprijzen dat de titel ‘de man van
tien miljoen’ niet langer accuraat is. Daarom
ook volgende vraag: Yannick, hoeveel
miljoenen zijn het nu al? En volgende ook:
kunt u onze financiën niet ook een beetje
spijzen? Wij zullen in ruil nooit meer zeggen
dat u een stoute, geniepige mijnheer bent.

De Clercq toont hoe het moet
Regeringscommissaris RUG in cassatie

DDe man van tien miljoen.” Die omschrijving werd enkele jaren terug
courant gebruikt voor Yannick De Clercq, zoon van europarlementslid

Willy De Clercq en tevens regeringscommissaris van de Gentse Univer-
siteit. Nu ja, het was vooral Schamper die de man graag met die titel
aansprak. De laatste jaren echter verdween De Clercq meer en meer uit
onze schijnwerpers. Maar vandaag verblijdt het ons hem weer in ons blad
te mogen verwelkomen. Dames en heren, mag ik u voorstellen: Yannick
De Clercq, met een schitterende comeback! De man van tien miljoen, ver-
dacht van belangenvermenging! De stilte duurde te lang.

TéVé DM 
(m.m.v. MDG)

Als het kriebelt moet je GUSB-en

Op woensdag 4 oktober was het open-
deurdag. Mensen die de moeite hebben
genomen om af te zakken naar de Water-
sportbaan weten wat ik bedoel. Het GUSB
biedt een zeer ruime variatie aan sport-
takken, zowel op amateur- als op top-
sportersniveau. Wat dacht je bijvoorbeeld
van aerobicgym, tennis, alpinisme, indoor-
klimmen, yoga, karaoke, powerfitness of
skeeleeren? Voor iedereen wat wils, zowel
voor de rustige sportbeoefenaar die zichzelf
graag in de knoop legt als voor toekomstige
Mount Everest expediteurs.

RReesseerrvveerreenn kkaann jjee lleerreenn
Ook kan je voor diverse sportactiviteiten
reservaties maken. Wat denk je bijvoorbeeld
van een dagje indoorklimmen? Zorg gewoon
voor een groepje van acht en het GUSB

zorgt zelf voor het gratis klimmateriaal. Wie
niet in groep wil klimmen, kan uiteraard
alleen gaan. Meer informatie hierover en
over reservaties voor andere sporten vind je
op de website van het GUSB.

DDrroooogg wwaatteerr
Met het zwemmen is het helaas iets minder
goed gesteld. Het prachtige zwembad van
het GUSB staat droog. Neen, er is geen mas-
sacantus gehouden met het water;
momenteel zijn herstellingswerken bezig
om het zwembad klaar te hebben tegen
hopelijk januari 2001. Het zwembad van het
GUSB zal dan voldoen aan de VLAREM-regle-
menteringen. Maar zwemmers, niet
getreurd, Gent telt meer dan één zwembad.
Dat is wel vaker het geval in bruisende
metropolen als Gent.

OOookk vvoooorr ddee ffaammiilliiee
Dat de RUG-faciliteiten alleen ter
beschikking staan voor de studenten van de
Universiteit is ook niet waar. Studenten van
HOBU zijn ook van harte welkom en natu-
urlijk ook de personeelsleden van de RUG.
Een ideetje voor sommige stoffige proffen
misschien?
Inwonende gezinsleden komen eveneens in
aanmerking om binnen te mogen, net zoals
in de resto’s. Bezoekers zijn ook welkom.
Meer informatie hierover vind je op de inter-
essante website van het GUSB.

MMeeeerr ssppoorrtt??
Natuurlijk heb ik hier maar een bescheiden
selectie gemaakt uit de mogelijkheden die
het GUSB biedt. Een sportrubriek in Scham-
per, het is eens iets nieuws natuurlijk. In vol-
gende Schampers zal ik mijn uiterste best
doen om wat meer toelichting te geven over
de meer bizarre sportactiviteiten aan de
RUG.

SSport. Vroeger ging je hiervoor langs bij BLOSO of je had ruim vol-
doende lichaamsbeweging aan de lessen lichamelijke opvoeding op

school. Nu ben je dus universiteitsstudent. Ieder van jullie kan terecht bij
het Gents Universitair Sportbeheer, kortweg GUSB. Deelnemen aan
sportactiviteiten in het GUSB gebeurt geheel vrijwillig. Tenzij onder
groepsdwang, want reserveren in groep is steeds mogelijk.

KvA
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Op woensdag 25 oktober is het weer rondjes
rennen geblazen voor alle universiteits- en
HOBU-studenten in het Gentse. Van 12u ‘s
morgens tot 24u ‘s avonds is het de bedoe-
ling dat de ingeschreven verenigingen zo
veel mogelijk rondjes maken. Ook ditmaal
werd geopteerd voor de Kunstlaan. Deze
gezellige locatie viel vorig jaar goed in de
smaak bij de organisatoren. Nochtans was
het stadsbestuur bereid om de oude locatie,
het Sint-Pietersplein, opnieuw ter
beschikking te stellen. “Voor ons was het
een beetje kiezen tussen het gezellige (de
Kunstlaan) of het commercieel veel interes-
santere Sint-Pietersplein. Dit was wel onder
voorwaarde dat er geen fuif zou worden
georganiseerd. Uiteindelijk hebben we
besloten te kiezen voor de Kunstlaan. Wij
zijn er immers voor de studenten en niet
voor de sponsors”, aldus Gert Fontyn,
voorzitter van het twaalfurenloopcomité.

WWeeeerr ooff  ggeeeenn wweeeerr
Vorig jaar vond de twaalfurenloop plaats
onder barre weersomstandigheden - de lo-
pers kregen zelfs met sneeuw af te rekenen.
De vorige twaalfurenloop vond plaats op 18
november. Hopelijk zijn de weergoden de
organisatoren dit jaar gunstiger gezind. Toch
zijn het niet alleen de weersomstandighe-
den die de organisatoren deden besluiten
om de twaalfurenloop dit jaar iets vroeger
op het jaar te plannen. De belangrijkste fac-
tor is een oude traditie die in ere wordt her-
steld. De 12-urenloop heeft traditioneel
plaats op de laatste woensdag van oktober.
Vorig jaar was dit ook de bedoeling van de
organisatoren, maar omdat het evenement
een jaar stil had gelegen en de draad volledig
opnieuw moest worden opgepakt, besloten
de organisatoren de loopwedstrijd wat later
te plannen. “Bovendien is de twaalfurenloop
voor de clubs een ideale kennismakingse-
venement voor de eerstejaars”, zo vertelt

Gert. Op deze manier draagt de wedstrijd
zijn steentje bij tot het integratieproces van
de nieuwkomers in Gent.

VVrrooeeggeerr lliieeppeenn zzee ooookk aall
Na een geflopte twaalfurenloop drie jaar
geleden hielden de organisatoren het een
jaartje voor bekeken. Vorig jaar werd een
voorzichtige aanzet gegeven om het evene-
ment nieuw leven in te blazen en gelukkig

wordt  het dit jaar weer gepland.

De eerste editie van de twaalfurenloop had
plaats in maart 1984 en werd aanvankelijk
georganiseerd door enkele studenten van
het Hoger Instituut voor Lichamelijke
Opvoeding (HILOK). Begin jaren negentig
volgden ook vertegenwoordigers van
andere studentenverenigingen. In 1997
kende de twaalfurenloop zijn donkerste
dagen, toen het stadsbestuur besliste dat het
Sint-Pietersplein niet meer voor studenten-
fuiven mocht worden gebruikt . De twaalf-
urenloop, die gefinancierd werd door een
grote fuif in een tent op het Sint-Pietersplein
moest noodgedwongen uitwijken naar ‘t
Kuipke, bij sportkenners bekend als de

indoor-wielerbaan in het Citadelpark. Het
gevolg was een zodanig teleurstellende
opkomst dat het organiserende comité er de
brui aan gaf. Gelukkig slaagden enkele dap-
peren erin opnieuw dit evenement opnieuw
uit de grond te stampen, zodat studenten
weer op een plezierige manier aan hun con-
ditie kunnen werken.

PP rr oo ff ff ee nn  dd ii ee  pp uu ff ff ee nn dd
rroonnddjjeess llooppeenn……
Alhoewel. Sommige professoren van onze
Alma Mater zijn sportiever dan je op het
eerste gezicht zou denken. Naar aloude
gewoonte wordt het startschot van de
twaalf-urenloop gegeven door enkele be-
kende figuren. Wie dit zullen zijn is een goed
bewaard geheim. Uiteraard worden ook de
kringen uitgenodigd om hun proffen of be-
kende leden het eerste rondje te laten
lopen. 
Zelfs voor mensen die niet zo sportief zijn, is
de twaalfurenloop een niet te missen evene-
ment. De filosofie achter de loop is wel
“Mens sana in corpore sano” (een gezonde
geest in een gezond lichaam). De ploeg die
na twaalf uur de meeste rondjes heeft
gelopen, wordt als winnaar gelauwerd maar
zoals bij elk sportevenement geldt ook hier
dat deelnemen, groepsgeest, amusement en
spektakel belangrijker zijn dan winnen. Voor
wie zich niet geroepen voelt om mee te ren-
nen, is er altijd de gezellige sfeer en talloze
sponsors die voor diverse surprises zorgen.

De prijsuitreiking gebeurt dit jaar in een tent
op de Kunstlaan. Dat kan eventueel nog wat
uitlopen, maar van een fuif is dit jaar helaas
geen sprake, wegens het gebrek aan belang-
stelling vorig jaar. Dus mensen, allen
daarheen op woensdag 25 oktober. Wij
trekken alvast onze sportschoenen aan (om
te gaan supporteren natuurlijk).

met dank aan het twaalfurenloopcomité 
Het 12-urenloopcomité kan nog medewer-
kers gebruiken, vooral vrouwen zijn van
harte welkom: voor geïnteresseerden:
12ul@zeus.rug.ac.be
Meer info: 
http://www.student.rug.ac.be/12urenloop

KvA

Ren je rot

VVorig jaar werd na een jaar stilte opnieuw de twaalfurenloop georga-
niseerd. Dit op initiatief van enkele studenten die het twaalfurenloop-

comité nieuw leven wilden inblazen. Hun bekommernis was dat een eve-
nement als de twaalfurenloop niet zomaar uit het Gentse studentenleven
mag verdwijnen. Aangezien de 12-urenloop dit jaar voor de zeventiende
maal wordt gelopen, kunnen de organisatoren er prat op gaan dat ze in
hun opzet geslaagd zijn. De twaalfurenloop staat opnieuw waar hij
thuishoort: op de Gentse studentenkalender.

de twaalfurenloop is back in town.

foto: Archief
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11>> HHeett  AAddvviieesscceennttrruumm
Er is geen adelaarsblik nodig om het Ad-
viescentrum voor studenten terug te vin-
den op Sint-Pietersplein 7. Je kan er infor-
matie, advies en begeleiding krijgen in ver-
band met studiekeuze, overschakelen naar
een andere studie, studieproblemen,
werken na je studies, studeren in het buiten-
land, ... Open van 9u tot 12.30u en van
13.30u tot 17u, telefonisch te bereiken op
09/264.70.00. http://www.admin.rug.ac.be
/ACS

Eveneens op Sint-Pietersplein 7 vind je de
Studentenartsen terug. Deze huisartsen
kennen de studentenproblematiek van
dichtbij en zij werken aan een verlaagd
tarief. Van maandag tot vrijdag (overdag)
kan je een afspraak maken aan de infobalie
van het Adviescentrum of op het nummer
09/264.70.00. Tussen 17u en 19u kan je vrij
op consulatie. ‘s Nachts en in het weekend
kan je voor een dringende oproep - bijvoor-
beeld een hond die je been heeft afgebeten,
een bloeddorstige haai in je bad, een sado-
masochistisch lief - terecht bij Home Ver-
meylen op het nummer 09/264.71.00. Zij
verbinden je dan door met de dokter van de
wacht.
http://www.admin.rug.ac.be/ACS/n.x.01.4.h
tml 

22>> SSttuuddeenntteennvvoooorrzziieenniinnggeenn
Onder de Dienst Studentenvoorzieningen
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 prij-
zen een maaltijd of een snack kan krijgen -
tenminste als je een studentenkaart kan
tonen. De resto’s en cafetaria’s liggen ver-
spreid over de verschillende gebouwen en
faculteiten van de RUG. Naast de menu’s

voor de komende maand, vind je een
overzicht op volgend adres terug.
http://www.admin.rug.ac.be/Studenten-
Voorzieningen/StudentenRestaurants/

Studenten die met sociale of juridische
problemen te maken krijgen, kunnen advies
inwinnen bij de Sociale Dienst voor Stu-
denten (St. 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 (09/264.70.74).

Voor klachten is er de Ombudsdienst Stu-
dentenvoorzieningen (Stalhof 6), die zich
richt tot studentenhomebewoners en
iedereen die klachten heeft over één van de
diensten van de Dienst Studenten-
voorzieningen. Open op dinsdag van 9u tot
12u en van 13.30u tot 16.30u; woens-
dagvoormiddag na afspraak, woensdag-
namiddag van 13.30u tot 16.30u. Telefoon:
09/264.71.32. Helaas zijn er er nog geen
abonnementen voor deze dienst beschik-
baar.

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 Huisves-
tingsdienst, Stalhof 6. Telefoon:
09/264.71.00. Veel informatie (en een online
lijst van beschikbare privé-koten) vind je op
onderstaande website.
http://www.admin.rug.ac.be/Studenten-
Voorzieningen/Huisvesting/

33>> WWoorrkkaacchhoolliicc
Een appeltje voor de dorst is ook altijd
welkom. Studenten met veel dorst contac-
teren best de Jobdienst. Zowel tijdens het
academiejaar als tijdens de vakantie kan je er
een studentenjob zoeken. Inschrijven voor
de Jobdienst kan voor universiteitsstuden-
ten via het Internet, hogeschoolstudenten
moeten zich persoonlijk naar de Jobdienst
begeven. Die bevindt zich in de Sint-Pieters-
nieuwstraat 47, 09/264.70.74. Open elke
werkdag van 13.30u tot 16.30u. Jobaan-
biedingen kan je raadplegen op de website.
http://www.admin.rug.ac.be/Jobdienst/

En dan is er ook nog de Dienst Studenten-
activiteiten (DSA), die alle erkende stu-
dentenverenigingen (zoals Schamper!) aan
de RUG overkoepelt. Voor meer info over de
studentenverenigingen, wend je tijdens de
kantooruren tot het secretariaat van Studen-
tenhuis De Brug, Sint-Pietersnieuwstraat 45,
09/264.70.85.
http://www.student.rug.ac.be/

44>> NNoogg mmeeeerr......
Er zijn nog veel meer diensten, zoals het
Academisch Rekencentrum (ARC),
waarover elders meer in Schamper, het Ta-
lencentrum in de Sint-Pietersnieuwstraat
136 om je talen bij te schaven
(http://www.rug.ac.be/tcned/), de Centrale
Bibliotheek van de universiteit (Rozier 9,
http://www.lib.rug.ac.be) en  het sportcom-
plex van het Gents Universitair Sportbe-
heer (GUSB) op de Watersportlaan 3.
http://www.admin.rug.ac.be/GUSB/

Laat u vooral niet tegenhouden!

Bezig blijven is de boodschap

AAan de Gentse Universiteit wordt niet alleen les gegeven. Er zijn heel
wat diensten die het zware leven van de student moeten verlichten.

Om alle nieuwkomers, en ook de oudjes die jaren niets anders dan een
toog gezien hebben, een startpunt te geven, zet Schamper enkele nuttige
diensten op een rijtje.

Wat zit waar aan de RUG?

TéVé DM en MDG

foto: V. Janssens
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Omdat u het, wat u in uw onschuldigheid
ook moge beweren, toch ooit nodig zult
hebben, biedt Schamper u een bondig
overzicht van de structuur van de Gentse
Universiteit. Volledig gratis dan nog wel!

11::  TThhee TToopp
De Universiteit Gent bestaat uit verschil-
lende niveaus. Het legioen wordt geleid
door de Big Chief, mijnheer de rector, en
zijn luitenant, de vice-rector. Onder hen
staat een aantal hoge ambtenaren, zoals de
academisch beheerder die instaat voor het
academische beleid (onderwijs, onderzoek),
en de logistiek beheerder die het logistieke
management (infrastructuur, administratie,
sociale sector, ...) op zich neemt. Verder is er
nog een Raad van Bestuur en een Bestuurs-
college, bijgestaan door een kluwen van
raden en commissies.
Op dit duizelingwekkend hoge niveau wor-
den heel wat belangrijke beslissingen

genomen, zoals het programma van je oplei-
ding, de benoeming van alle docenten of de
budgetten voor herstellingen in de studen-
tenhomes. Toch zal je met al deze charisma-
tische persoonlijkheden hoogstwaarschijn-
lijk niets te maken krijgen gedurende je
academische opleiding.

22::  CCeennttrraallee DDiieennsstteenn
Vervolgens komen we allerlei diensten
tegen, waarvan een aantal in de gebouwen
van het rectoraat zelf huist, terwijl andere
hun wankel tentje elders hebben opgezet.
Hieronder ressorteren heel wat interessante
en belangrijke diensten voor studenten,
zoals de huisvestingsdienst, de jobdienst,
het adviescentrum voor studenten, de stu-
dentenartsen, het Academisch Rekencen-
trum (ARC), de sociale dienst voor studen-
ten en andere. Meer informatie vind je in het
welmkomstpakket voor nieuw ingeschreven
studenten of op de homepage van de uni-
versitaire 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 i.v.m. inschrijvingen,
inschrijvingen na 15 oktober, stopzetting
van de studies, enzovoorts (zie ook
http://aivwww.rug.ac.be/Studentenadmin-
istratie/algemeen.html).

33::  FFaaccuulltteeiitteenn
Nog maar eens een trapje lager: de faculteit-
en. De Genste Universiteit is samengesteld
uit elf faculteiten, 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 com-
missie is bevoegd voor de organisatie en
deliberatie van de examens, alsook het
goedkeuren van keuzevakken.
Op facultair niveau wordt ook heel wat van

de studentenadministratie geregeld (op bij-
zonder spirituele wijze betiteld als: Facul-
taire Studentenadministratie - FSA): het
betreft vooral het curriculum en de cijfers
van de studenten. Zij zorgen voor inschrij-
ving voor de examens, examenroosters, exa-
menresultaatbriefjes, registreren van keuze-
vakken en vrijstellingen, scripties  en
inlichtingen over dit alles (zie ook
http://aivwww.rug.ac.be/Studentenadmi-
nistratie/fsa.html). De verantwoordelijke
voor de FSA, en dus ook de persoon bij wie
je in nood steeds terecht kan, noemt men
gemeenzaam de pedel. Hij bijt niet.

44::  VVaakkggrrooeeppeenn
Iedere faculteit is weer onderverdeeld in
verschillende onderzoeksgroepen (voor het
wetenschappelijk onderzoek) en vak-
groepen (voor het onderwijs). Vroeger had
elke prof zijn eigen ‘dienst’ maar na een
reorganistie zijn verschillende proffen die
met elkaar te maken hadden, samengevoegd
binnen vakgroepen. Die vakgroepen leveren
de lesgevers van deze of gene vakken en
bepalen de inhoud van lessen en examens.
Het academisch personeel (AP) is als volgt
onderverdeeld. Het Zelfstandig Academisch
Personeel (ZAP) zijn alle vastbenoemden. Zij
worden allen aangesproken met de flam-
boyante titel ‘professor’. De niet-vastbe-
noemden zijn ondergebracht onder de noe-
mer Assisterend Academisch Personeel
(AAP). Dit zijn, en nu zult u ons niet geloven,
de assistenten. Ten slotte is er ook het
Administratief en Technisch Personeel
(ATP), dat bijna al het overige omvat, van
boekhouder over schoonmaakpersoneel tot
computersysteembeheerders.

55::  PPrroolleess
En o ja, we zouden ze bijna vergeten, hele-
maal onderaan de hiërarchische ladder, zon-
der enig zicht op beterschap, bengelen de
paria’s van de RUG: de berooide en verdruk-
te studenten. Zij vormen een bijzonder
vervelende, haast schadelijke plaag, een
ware aantasting van het mooie universitaire
hiërarchische kunstwerk. Maar omdat de
overheidstoelagen grotendeels afhangen
van het aantal studenten, moeten ze aan
onze eerbiedwaardige instelling nog steeds
getolereerd worden. Helaas!

SStructuren van de Universiteit? Wat? Hoe?  Wie? En waarmee? Sinds Wan-
neer? Waarom moet ik mij volgens formulier 3A5bis tot de pedel rich-

ten? Wat is die pedel eigenlijk voor een vreemdsoortig wezen? En die bende
AAP’en die door de universitaire gangen slingeren, wat voor goeds of
kwaads zullen die ons aandoen?

TéVé DM en MDG

Wie is 
wie?

Snelcursus Universiteit
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Het IPEM: moderne muziek 
uit het verleden

Het IPEM is een onderdeel van de Afdeling
Musicologie van de Vakgroep Kunst-,
Muziek,- en Theaterwetenschappen.
Opgericht in 1963 als een joint venture
tussen de toenmalige BRT (Belgische Radio
en Televisieomroep) en de Gentse Univer-
siteit. Ondanks zijn bijna veertigjarig
bestaan, is het instituut nog steeds een
bescheiden onderneming wat budget en
personeelsbestand betreft. Toch mag het
IPEM trots zijn op de verwezenlijkingen van
Belgische componisten die internationale
erkenning genieten en op zijn rol in de
ontwikkeling van nieuwe muziek en nieuw
onderzoek.  Het instituut heeft een danige
impuls gegeven aan innovatie zowel op het
vlak van compositie als musicologie.

Tuut tuut tuut
Het IPEM begon in de jaren zestig als onder-
zoekslabo, evolueerde in de zeventiger jaren

naar een productiestudio voor nieuwe
muziek en ging vanaf de jaren tachtig terug
door als onderzoekslaboratorium. De
samenwerking met de BRT kwam voort uit
het feit dat de BRT geïnteresseerd was in
promotie van nieuwe muziek en gebruik van
de kennis op het vlak van muzikale produc-
tie. In die pioniersdagen was het vooral
componist Lucien Goethals die het mooie
weer maakte. De opnames die Goethals en
andere baanbrekers maakten liggen nu in
uitpuilende kasten te demagnetiseren in een
klein lokaaltje in de Rozier. Jelle Dierickx,
medewerker van het IPEM, is nu bezig al
deze tapes om te zetten op cd-formaat voor
het nageslacht. Het plan bestaat om digitale
opnames uit te brengen op aanvraag. Op het
Internet kan men daarvoor de databank
raadplegen en zijn eigen cd samenstellen.
Cd’s à la carte, zeg maar.

Sinds professor Marc
Leman in 1987 zijn intrede
deed in het IPEM, kwam de
focus meer en meer te liggen
op degelijk wetenschappelijk
onderzoek in plaats van op
artistieke productie. Nu
heeft het IPEM een uitste-
kende onderzoeksinfrastruc-
tuur in een volledig digitale
omgeving en is het op het
internationale plein weer
gekend als één van de
voortrekkers op het vlak van
nieuwe ontwikkelingen in de
musicologie.

Piep piep piep
Na de nogal radicale keuze voor funda-
menteel onderzoek en het verlopen van het
contract met de BRT, die voor de infrastruc-
tuur zorgde, verloor het IPEM het contact
met de jonge componisten. Een spijtige
zaak, te meer omdat er in dit land geen
enkel ander centrum is met dezelfde combi-
natie van onderzoek en muzikale oefening.
Hoewel compositorische activiteiten blijven
doorgaan aan het IPEM, is het toch duidelijk
dat de nieuwe generatie componisten zijn
connectie met de nieuwe technologiën aan
het verliezen is. De echt geïnteresseerden
moeten al naar het buitenland trekken om
te kunnen genieten van een goed uitgeruste
(lees: gefinancierde) infrastructuur.

Het IPEM organiseert samen met de Stich-
ting Lucien Goethals ook optredens. Het
eerstvolgende concert vindt plaats op 18
oktober 2000. Dan zal Esther Venrooy het
muzikale verhaal uit haar hoofd loslaten op
het publiek. Zij is een Nederlandse
toondichteres die klank, beeld en beweging
tot één grote partituur vermengt. Ze zet de
muziek letterlijk in scène, de beweging van
haar lichaam combineert ze met die van de
muziek. Body language, heet dat dan. Ven-
rooy probeert muziek als volwaardige per-
formancekunst naar voor te brengen en niet
als slecht theater. Maak u klaar voor een
wervelwind van klank, dans, beeld en andere
media. Schamper heeft voor u drie
vrijkaarten opzijgelegd. Kom ze zo vlug
mogelijk halen in onze redactiekelder.

Het IPEM bevindt zich in Rozier 44, op de
tweede verdieping. De concerten gaan door
in de Koning Leopold II-laan 177, 9000
Gent. Voor meer info over het IPEM, con-
certen en lezingen:
http://www.ipem.rug.ac.be. Of via e-mail:
marc.leman@rug.ac.be. De vrijkaarten
bevinden zich in Sint-Pietersnieuwstraat
45.

AAl meer dan dertig jaar houdt het IPEM (Instituut voor Psycho-acustica
en Elektronische Muziek) zich bezig met wetenschappelijk onderzoek

naar muziek. Weggeborgen in de duistere uithoeken van de Rozier, zoeken
deze geluidsfreaks naar nieuwe geluiden, de invloed van tonen en klanken
op de fysieke en mentale mens, enzovoorts. Als pioniers uit de jaren zes-
tig, beschikken zij nu over een immens archief oude geluidsbanden. Maar
het IPEM wil ook een podium bieden aan jonge componisten en orga-
niseert tevens concerten van allerlei progressieve of innovatieve geluids-
kunstenaars en musici.

en toekomstmuziek van het heden

Tévé DM

foto: V. Janssens

Oude magneetbanden worden overgezet naar cd.
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Het mooie meisje
Ik liep op straat. De zon scheen, iedereen
zweette zich dood. Het asfalt smolt, de kas-
seien rammelden van de hitte. Ik had het
koud. Er was geen zuchtje wind. Doods
bleef de lucht ongeroerd in de straten
hangen en troosteloos bleef het blad bewe-
gingloos hangen aan zijn tak. Mijn haar
waaide alle kanten op. En het wegdek leek
zo ver en de hemel zo dichtbij en ik had zin
om te schreeuwen, maar neen, luidruchtig
zijn is werkelijk niets voor mij.
Ik ontmoette het mooie, lieve meisje en zij
ontmoette mij en ze zei: “Ik ken jou.”
“Ik weet het. Dat wéét ik.” Samen stapten we
verder en ook zij rilde van de verborgen
koude.
Ze begon te huilen, stil maar intens. Ik legde
mijn arm om haar schouder en zei: “Huil
maar.” Ze keek me aan, met haar mooie,
rode ogen en probeerde snikkend te glim-
lachen.
“Gaat het?” vroeg ik en ze keek terug naar de
grond, waarop wij tezamen liepen, ver van
elkaar.
“Neen,” fluisterde ze zacht en schudde het

hoofd.
Wie zou haar helpen? Wie zou haar troosten
en zeggen dat het allemaal in orde was? Dat
het wel allemaal in orde zou komen? Dat ze
zich geen zorgen moest maken? Dat ze zich
geen zorgen mocht maken? Dat het wel zou
lukken? Dat ze er zich wel doorheen zou
slaan? Wie zou haar dat allemaal zeggen?
Wie? Ik alleszins niet. Ik genoot te zeer van
de pracht van haar gehuil.
“Vertel me iets,” fluisterde ze. “Om het even
wat.”
“Ik heb niets te vertellen,” zei ik. Ik geloofde
echt dat ik eerlijk was.
Ze zweeg. Staarde weg van me. Wreef met
haar handen in haar betraande ogen. Ze
snikte. Ze snoof. En nog eens. “Het doet er
echt niet toe wat.”
“Maar ik heb echt niets te zeggen. Ik kan nu
niets verzinnen. Eeuwen geleden dat ik nog
een boek gelezen heb. Mijn leven is
ongelooflijk saai. Ik kan niet vertellen.”
Stilte. Zacht gesnuif. “Je liegt.”
“Ik lieg nooit,” zei ik, ervan overtuigd dat ik
inderdaad nooit zou liegen. “Ik ben de

eerlijkheid zelve.”
Ze keek me aan, haar ene wenkbrauw iets
hoger opgetrokken dan de andere. “Maar je
verzwijgt wel alles.”
Ik zweeg. Als dat het was wat ze dacht, fijn,
laat het haar dan maar denken. Ik liet mijn
arm van haar schouder vallen maar ze maak-
te een zacht geluidje, dat ik als “neen” inter-
preteerde en nam haar terug vast.
Zo liepen we verder, naast elkaar, met de
immense kloof van het nakende afscheid
tussen ons beiden. Alsof we het zo afgespro-
ken hadden, stopten we allebei op hetzelfde
moment. We keken elkaar diep in de ogen.
Mijn holle, lege in haar diepe, mooie ogen.
Ik liet mijn armen op haar frêle schouders
rusten. Ik zei: “Ik zie je graag.”
Zij antwoordde: “Ik jou ook.”
Ik keek haar nog een laatste maal in de
ogen. Gaf haar toen een zacht kusje op haar
zachte wang. Sloot mijn ogen voorgoed. We
stonden in het midden van een verlaten
straat. En ik wurgde haar.

Tévé DM

URGent is een radio.
Voor studenten dan
nog wel. Wie had dat

gedacht? U misschien?
Check uw antwoord
op 107.7 FM en oor-
deel zelf. Wij onthou-

den ons.
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The virgin suicides: 
vermoorde onschuld FFILMM

The Virgin Suicides, naar een roman van Jef-
frey Euginides, is het filmdebuut van Sofia
Coppola (dochter van…). Het brave meis-
je, duidelijk verveeld met de link, benadrukt
in elk interview hoezeer dit haar eigen film is
en dat haar vader slechts in functie van pro-
ductiefirma Zoetrope optrad. De film moet
dan ook op zijn merites beoordeeld worden
en niet op de achternaam van zijn regisseur.

Zijn titel indachtig, start de film met een
eerste zelfmoordpoging van de jongste
dochter. De ouders, een diepgelovige Kath-
leen Turner en James Woods, schakelen
een psychiater in, die hun aanraadt de meis-
jes meer met leeftijdsgenoten te laten
omgaan. Een voor hen georganiseerd feestje
kent echter een dramatische afloop wanneer

de jongste dochter toch nog zelfmoord
pleegt. Even herneemt het leven zijn
gewone gangetje, tot de oudste dochter ver-
liefd wordt op bad boy Chip. De zusjes gaan
samen naar het bal alwaar dochterlief en
Chip van bil gaan. Chip zet het na de daad
op een lopen en laat  het meisje verweesd
achter.

De represailles voor het uitstapje zijn buiten
proportie. De meisjes worden van school
gehaald en contacten met de buitenwereld
worden drastisch beperkt. Via grote plakka-
ten communiceren ze met enkele buurjon-
gens en vragen hun om samen het ouderlijk
huis te ontvluchten. De jongens staan op de
fatale avond klaar, de meisjes kozen echter
al een andere vluchtweg: zelfmoord.

De dramatische titel in gedachten houdend,
hoopten wij een beklijvende film te zien, die
ons de eerste weken niet los zou laten. Wij
hadden de zaal echter nog maar net verlaten
of onze gedachten waren al elders. The Vir-
gin Suicides beklijft op geen enkel moment,
maar kabbelt rustig verder. Sofia Coppola
slaagt er in enkele mooie plaatjes te schie-
ten, maar weet op geen enkel moment de
kijker bij de strot te grijpen. Bovendien is de
tienerromantiek, waarvan de film bol staat,
enorm enerverend voor de volwassen kijker.
Tenzij u er nog steeds van uitgaat dat
vrouwen mystieke wezens zijn en tienerzelf-
moorden niet in de eerste plaats een gevolg
zijn van een verkeerd - romantisch - beeld
van de dood, zal The Virgin Suicides u niet
meer aanspreken dan een – weliswaar
feeëriek - tienerromannetje.

The Virgin Suicides speelt in de Sphinx

WWie de Virgin Suicides van Sofia Coppola niet kent, heeft ofwel zich de
laatste maanden verdiept in een ongetwijfeld heel interessante

studie over de invloed van het regenseizoen op de mystiek-religieuze
beleving van een tot voor enkele jaren onbekende albino-pygmeeënstam
ofwel zijn abonnement op het echt Antwaarps theater ten volle benut door
onder meer ‘Ons Rosalie heeft last van haar knie’ meermaals bij te wonen.
Voor deze mensen zetten wij het nog even op een rijtje.

Playground Lover

Do you like scary movies? FFILMM

Op vrijdag 27 oktober kunt u achtereenvol-
gens genieten van Bram Stoker’s Dracula
en Scream. Francis Copolla trachtte met
zijn Dracula een zo getrouw mogelijke ver-
filming van Bram Stokers overbekende boek
te maken. Het verhaal is dus klassiek: vam-
pier reist naar Londen, wordt verliefd op een
uiterst bevallige Winona Ryder en tracht
vervolgens zijn hoektanden zo snel mogelijk
in haar ranke hals te planten (en wie wil dat
nu niet?). Sommigen beschouwen deze tot
de nok met sterren gevulde horrorfilm
(naast Winona Ryder ook nog Anthony
Hopkins, Keanu Reeves) als de ultieme
Dracula verfilming. Wij zweren echter nog
steeds trouw aan Bela Lugosi. In Scream
(1996) parodieert Wes Craven (dankzij het
uitstekende scenario van Kevin
Williamson) op een intelligente wijze het

slasher/horror genre dat hij in de jaren ‘80
samen met John Carpenter en Sean Cun-
ningham (Friday the 13th) zelf gecreëerd
heeft. Grappig én griezelig, of in één woord:
uitstekend.

The Boogeyman is coming
Zaterdag 28 oktober is het dan de beurt aan
The Nightmare before Christmas en Hal-
loween. Volgens het Gentse stadsmagazine
is The Nightmare before Christmas uitste-
kend geschikt voor de allerkleinsten. De
mensen van het Gentse stadsmagazine zijn
dan ook stuk voor stuk sicko’s van het zui-
verste water. In The Nightmare before ...
ontdekt Jake Skellington (de leider van
Halloweenstad) kerstmis. Volledig begees-
terd door dit voor hem onbekende feest
besluit besluit Jake de plaats in te nemen van

de kerstman. Het hilarische wordt morbide
en het morbide wordt hilarisch. Kortom een
uitstekend film om uw jongere neefje een
joekel van een jeugdtrauma te bezorgen.
Om 21 u is het tijd voor het ernstigere werk.
Halloween (1978) was de eerste volbloed
slasherfilm en zette de bakens voor toekom-
stige bloedfestijnen. Het was Halloween die
(samen met Friday the 13th en A nightmare
on Elm street) de regels van het slasher-
genre zou bepalen. Nu 20 jaar later werd
Michael Myers opnieuw tot leven gewekt
in Halloween H20 en volgend jaar mogen we
Halloween H2K nog verwachten.
Evil never dies.

vrij 27 okt, 19u Bram Stokers Dracula
21u Scream 

zat 28 okt, 19u The Nightmare before 
Christmas

21u Halloween

Locatie: Joremaaieplein

NNaar aanleiding van Halloween organiseert de dienst Economie,
Werkgelegenheid en Externe Relaties in samenwerking met de

Dampoort Dekenij een griezelcinema in open lucht. Op vrijdag 27 en
zaterdag 28 oktober kunt u op het Joremaaieplein enkele horrorklassie-
kers bewonderen. Om de vingers bij af te likken. Of af te bijten, breken,
houwen...

CC oo bb bb aa uu tt



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 dis-
kette. Naamloos is prullenmand. Vermeld
ook studierichting, jaar en contactadres.
Op grondig gemotiveerd verzoek laten
wij uw naam weg. Lezersbrieven dienen
betrekking te hebben op de studenten-
problematiek en de RUG in het algemeen
of artikels in Schamper in het bijzonder.
De redactie behoudt het recht voor om
ingezonden stukken verkort weer te
geven, of om technische reden niet te
plaatsen.
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Volledige agenda is te vinden op:
http://www.student.rug.ac.be
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VGK Driving Know How

Studentenfanfare Cantus KILA
ESN Happy hour

Studentenfanfare Optreden SMAK
VNSU Vlaamse kwis
VGK Mosselpot in het SMAK

IFECS                   Praise and worship
VG                       Vrijschool en Glijschool jongens/meisjes

ESN Bezoek aan Brugge

VG Visual Effects
L&W Letteren en Wijsbegeerte Fuif

Studentenfanfare Ontmoetingsavond
VG Folkfuif

VNSU Cantus
AK 12 urenloop

IFECS Bible study

Studentenfanfare Optreden
ESN Deceniumviering

IFECS Prayer
ENS Beernight
VG Fantastische Openingsfuif

IFECS Worship service



Strippinggirls van Anton Corbijn
en Marlene Dumas,SMAK,
Citadelpark, 10/09-22/10

Erogena : Jonge Mexicaanse
Kunstenaars, SMAK, Citdelpark,

23/09-05/11

Designpralines, Museum voor
Sierkunst en Vormgeving, J.Brey-

delstr. 5, 23/09-17/12

Gentse Stadsgezichten -
Stadsgedichten, Bijlokemuse-
um, Godshuizenlaan 2, 30/09-

17/12

Internationaal Filmfestival
Vlaanderen-Gent, 10/10-21/10

Weg door Josse De Pauw, Peter
Vermeersch en Pierre Vervloe-

sem, Nieuwpoorttheater, Nieuw-
poort 35, 25/10-28/10, 20u30

Omhelzingen door De Ver-
rukking, Minard, Walpoortstraat

15, 20u, 17/10 en 18/10

U bent mijn moeder, Arca, St.
Widostraat 3, 20u, 16/10, 18/10

en 27/10

Salukeskus door Gordijnen
voor Konijnen, NTG2, Min-

nemeers 8, 20u, 19/10 en 20/10

De Uitspreker door De Factorie-
W.A.C.K.O., Miard, Walpoort-
str.15, 20u, 19/10 en 20/10

•Dinsdag 17 oktober
-Vooruit Geluid, Myra Melford &
Crush, Vooruit Balzaal, 20u

-Shakespeare Compleet door De
Verwondering, Theater Tinnenpot,
Tinnenpotstr.21, 20u

•Donderdag 19 oktober
-Seth Josel, Logos Tetrahedron,
Bomastraat 26 

•Zaterdag 21 oktober
-De Nachten, Tom Lanoye, Paul
Mennes, Stijn Meuris, Marcel
Vanthilt, e.a., Vooruit, 20u

•Dinsdag 24 oktober
-Lichaam/Ding, Hedendaagse
dans door Van Den Eynde en
Dehaes, Minard, Walpoorttr.15,
20u

•Woensdag 25 oktober 
-Jazzconcert “Worlds”, van Erwin
Vann, NTG2, Minnemeers 8, 20u

-La Grande Bouche / Mise-en-
traube I, Victoria, Fratersplein 7,
20u30

•Donderdag 26 oktober
-Kortom door Dito’ Dito, Minard, 
Walpoortstr.15, 20u

•Vrijdag 27 oktober
-Muziektheater De Overstroming,
Vooruit Domzaal, 20u

-La Grande Bouche / Mise-en-
traube I, Victoria, Fratersplein 7,
20u30

•Zaterdag 28 oktober
-Aka Moon & Dj Jazz Professor,
Magazijn, Penitentenstr.24, 23u

AGENDACULTUUR

Schamper geeft 5 vrijkaarten
weg voor elk concert van

Logos(www.logosfoundation.org).

Schrijf ons een kaartje op het
bekende adres.


