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 ROELAND “SUNFLOWER” 
TERMOTE EN GERT “WINTERSWEET” BOEL 

 Het begin van onze trip. Ze zitten ons 
op de hielen. Wij kunnen u enkel dingen 
vertellen om u te vermaken als pasmunt 
voor een veilige doorgang naar de vol-
gende dimensie. Wij zullen uw trouwe 
barden zijn tijdens de volgende drie pa-
ragrafen spirituele zuivering. Ow yeah, 
the LSD is kickin’ in. Woodstock-goa ex-
press comin’ through! Toot-toot! 

 Neem uw chillum ter hand en de reis 
begint.  

 Terwijl wij ietwat ontgoocheld terug-
kwamen van de tentoonstelling “Eas-
tern shabby religions that suck ass and 
people in Tibet know it but we think this 
religion expands our minds,” bedenken 
we dat U misschien nog eens kan gaan 
kijken. Om. Ma. Ni. Pad. Me. Hum. 

 Positive vibes mean good karma, 
man. You remember that, mr. T. 

 Wie over-
weegt de 

overstap naar 
een commune 

te maken, zal 
eerst toch een paar 

fundamentals onder de knie 
moeten krijgen. Wij raden u alvast de ba-
siscursus pottendraaien in De Toverdoos 
aan. Far ou-hout, man! 

 Het Anti Olie pro Arafat contra Rea-
gan voor De Natuur tegen Onnodige 
Verspilling Actiefront houdt een actie. 
Aanmelden in ’t beluik, daar waar de 
rode bloemen groeien. Het wachtwoord 
is “Like, dude, like. Wow. I ain’t gonna 
say this cause it’s been said, but. Far-out, 
man.” De actie behelst een korte wande-
ling in het Zuidpark waar ze door de fon-
teinen zullen fl adderen, waarna ze zich 
bereidwillig zullen laten neerknuppelen 
door de ordediensten. For Mahatma, 
man! 

 We reizen verder door de Kosmos. En 
niemand minder dan Allan Ginsberg zit 
op de achterbank sitar te spelen en ma-
crobiotische papadums te eten. En zegt: 
“Time,   to hold the bags to send on the 

roads, to carry our lug-
gage from place to place 

looking for a bus to ride 
us back home to Eternity 
where the heart was left 
and farewell tears be-

gan.” Totally, dude! 
 “Th e hippies had in 

mind something that 
they wanted, and were 
calling it “freedom,” but 
in the fi nal analysis “free-
dom” is a purely negative 
goal. It just says some-
thing is bad. Hippies 
weren’t really off ering 
any alternatives other 
than colorful short-term 
ones, and some of these 
were looking more and 
more like pure degener-
acy. Degeneracy can be 
fun but it’s hard to keep 
up as a serious lifetime 
occupation.” – Robert 
Pirsig. Stop spreading 
bad vibes, man. You’re 

wrecking the trip. 
 Afi n, hoewel u die Woody Gu-

thrie-poster al jaren geleden verbrand 
hebt, zijn wij nog steeds richting Frisco 
aan het karren. “All human beings are 
also dream beings. Dreaming ties all 
mankind together.” – Jack Kerouac. Rest 
in peace, Jack, we’re lookin’ out for ya. 
Keep on rollin’! 

 En aan de zielen die het nieuwe lied 
nog niet gehoord hebben en die willen 
geïnformeerd worden over de duizen-
den vibrante evenementen die normaal 
gezien hierboven dienen te kalenderen, 
hebben wij enkel het volgende over: u 
bent duidelijk nog niet goed doordron-
gen van het allesomvattende Brahman. 
En ook wel: “Well, them white folks in 
Washington they know how / To call 
a colored man a nigger just to see him 
bow / Lord, it’s a bourgeois town / Uhm, 
the bourgeois town / I got the bour-
geois blues /   Gonna spread the news all 
around.” Voila, als afsluitende kick in de 
nuts kan dat wel tellen.  •

Kort op lsd
Of: Bloemen en kort
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Op 19 juni van dit jaar kregen we op 
Schamper een mailtje van de Universiteit 
van Maastricht. Of we geen advertentie 
wilden plaatsen voor de opendeurdag 
van hun rechtenfaculteit. Natuurlijk 
hadden we daar geen bezwaar tegen 
want Schamper kan iedere frank goed 
gebruiken, mensen. Boekskes drukken 
kost geld, zeker als je net besloten hebt 
om te investeren in sexy nieuwe verdeel-
bakjes. 

Begrijp ons niet verkeerd, we aan-
vaarden niet klakkeloos alle advertenties 
die ons aangeboden worden. In onze sta-
tuten staat niet alleen een beperking op 
het aantal advertenties per Schamper, 
maar ook in onze advertentiebrochure 
staan enkele duidelijke afspraken. We 
aanvaarden geen  advertenties die in-
gaan tegen “de goede zeden, de wetten 
van het land of als deze uitgaat van een 
politieke vereniging.”

Een advertentie die aangekondigd 
werd als een aankondiging van de “Open 
Dag van de Universiteit Maastricht” leek 
ons toendertijd onschuldig. Nederlandse 
universiteiten hadden in het verleden al 
geadverteerd in Schamper voor aanvul-
lende masteropleidingen en congressen. 
Dat allemaal zonder enig gemor van 
onze alma mater. Het bestuur van de 
UGent heeft in de loop der jaren geleerd 
dat inmenging in de studentenpers zel-
den het verhoopte eff ect heeft en laat ons 

in alle onafhankelijkheid ons ding doen. 
Niet voor niets bedolf ze Saachi & Saachi 
met stapels geld om met het motto “Durf 
Denken” voor de dag te komen.

Dit keer liep het echter anders. Eind 
september kondigde de Universiteit Has-
selt immers aan dat ze een opleiding 
rechten zou organiseren met steun van 
de KULeuven en, hou u vast, de Univer-
siteit van Maastricht. Tot grote woede 
van  de andere Vlaamse universiteiten. 
Terwijl de minister oproept om het uni-
versitair landschap te rationaliseren en 
pleit voor het schrappen van al te kleine 
opleiding, doet de KULeuven net het te-
genovergestelde. De minister steunde 
hen zelfs expliciet tijdens zijn toespraak 
naar aanleiding van de opening van het 
Gentse academiejaar.

Maar soit, Schamper zat dus met de 
gebakken peren. Twee pagina’s adverten-
tie in uw boekske van een universiteit die 
net uw eigen broodheer vreed vies ge-
maakt heeft. Er zijn wijzere dingen in het 
leven. Maar een contract is een contract 
en iedere frank is welkom, dus besloten 
we er mee door te gaan. Welke welden-
kende mensen zouden nu zwaar tillen 
aan een simpele advertentie?

Veel mensen, dat hebben we aan 
de lijve mogen ondervinden. Tot op de 
hoogste regionen van  de universieit was 
men ziedend. Een enkele stuver zakte 
zelfs persoonlijk af naar onze redactie-
lokaal om ons de levieten te lezen. Ge-
daan met al die welwillendheid van het 

bestuur, Sommigen dreigden er zelfs 
mee onze subsidies in te trekken als we 
het nog eens zouden aandurven een an-
dere universiteit advertentieruimte aan 
te bieden.

Schamper zou natuurlijk Schamper 
niet zijn mochten we ons daar ook maar 
iets van aantrekken. Onze onafhanke-
lijkheid is ons net ietsje te heilig. Maar de 
hele - overroepen - aff aire plaatst de hoge 
woorden van rector Van Cauwenberge 
bij de opening van het academiejaar wel 
in een ander daglicht. Want ondanks de 
uitgestoken hand naar de andere Vlaam-
se universiteiten en de oproep om te 
werken aan een Universiteit Vlaanderen, 
blijf het provincialisme hoogtij vieren.

Als een universiteit al valt over een 
simpele advertentie in een studenten-
blad, hoe zal ze dan ooit kunnen samen-
werken met de instellingen die ze intern 
zo verkettert? Helemaal niet, denken wij 
dan. Het onderwijslandschap is zodanig 
gepolariseerd en de haat zit zodanig diep 
dat het volgens ons nog decennia zal 
duren voor enige vorm van vreedzame 
coëxistentie mogelijk wordt, laat staan 
intensieve en geïnstitutionaliseerde sa-
menwerking.
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ACCO waagt zich op de Gentse markt

 BREGT 

 Halfweg augustus gebeurde dan ook 
het onvermijdelijke en opende de Leu-
vense coöperatieve ACCO zijn eigen fi -
liaal in Gent. Niet zomaar ergens in een 
rustige buurt maar pal naast de faculteit 
letteren & wijsbegeert (l&w) in de St. 
Pietersnieuwstraat. En meer nog: aan 
de andere kant daarvan ligt… Story-Sci-
entia. Een oorlogsverklaring, of gewoon 
een teken van gezonde ambitie? Het 
startschot van een prijzenslag met de 
modale student als grijnslachende toe-
schouwer, of valt het allemaal wel mee? 
Lees vooral verder! 

 DE LEUVENSE VOORUIT 
 ‘Ja maar, wat is in godsnaam een co-

operatieve?’ murmelt u al spuwend op 
het graf van  Edward Anseele ? Geen 
puur commerciële onderneming alvast, 
wat zich uit in het systeem van ‘aande-
len’ dat wordt gebruikt. Voor 31 euro kan 
iedereen die dat wenst zo’n aandeel ko-
pen, waarmee hij of zij lid wordt van de 
club. Met dat lidmaatschap hebt u dan 
weer recht op 15 procent korting op uit-
gaven van ACCO zelf, of tien procent op 
al de rest. Het lijkt misschien duur, maar 
de inschrijving is wel meteen voor het 
leven. Uw vader heeft nog zo’n aandeel 
liggen uit zijn studentenperiode aan de 
KUL? Ga er gerust boeken mee kopen, 
het zou immers al moeten lukken wan-
neer u niet dezelfde naam draagt. 

 ACCO is ook meer dan slechts een 
boek- en kantoorhandel. Onder dezelfde 
vlag huist nog zowel een drukkerij als 
uitgeverij. Geen oninteressant voordeel, 
want ook aan de overkant van de l&w 
houden ze zich met wel meer dan enkel 
de verkoop van bundels papier bezig. 
Daar werkt men samen met Academia 
Press (AP) voor eigen uitgaven. Die wer-

ken op hun beurt dan weer nauw samen 

met de UGent en enkele hogescholen 
voor de uitgave van syllabi en readers. 
De vele wit/blauwe kaften in uw boeken-
kast zijn daarvan het resultaat, en zijn 
een serieuze stok achter de deur voor de 
gevestigde waarde in onze stad. 

 HET PAARD VAN TROJE 
 Wat is, de vrije markt terzijde gela-

ten, nu de reden voor de plotse intocht 
in Gent? “We zijn een ambitieus merk. 
De voorbije jaren hebben we onszelf ge-
introduceerd in Antwerpen, Woluwe en 
Heverlee. Met Gent als snelst groeiende 
studentenstad is het niet meer dan lo-
gisch dat we ons ook hier op de markt 
introduceren. Sowieso denken we dat 
een concurrentiële omgeving een pak 
gezonder is dan het monopolie dat tot 
nu toe hier in Gent bestond. We vinden 
van onszelf dat we met kwalitatieve boe-
ken aan democratische prijzen een ech-
te meerwaarde kunnen bieden voor de 
Gentse markt. In Leuven is onze naam 
een echte referentie op dat vlak.”  

 Dat men een concurrentiële markt 
gezonder vindt dan de situatie van de 
voorbije jaren, is op z’n zachtst gezegd 
vreemd te noemen. Zelf heeft de coöpe-
ratieve de laatste tijd immers zijn eigen 
monopolie in Leuven verder versterkt. 
Niet dat we van nature achterdochtig 
zijn, maar laten we toch eens even ons 
licht opsteken bij de Leuvense studen-
ten. Jan met de Pet vertelt: “Sinds dit jaar 
heeft ACCO de uitgeverij waar ik tot nu 
mijn boeken moest aankopen overge-
nomen. De prijzen zijn merkbaar maar 
niet spectaculair hoger komen te liggen, 
al moet het gezegd worden dat ook de 
kwaliteit er op vooruit is gegaan. Neen, 
klachten heb ik er niet echt over.  Den 
ACCO is maar den ACCO hé .” 

 OP HET FRONT 
 In Gent, en dat weet u zelf ook, wor-

den de meeste boeken via de kringen 
verhandeld. Dat heeft voor alle partijen 
zo zijn voordelen. Zowel uitgeverij als 
boekhandel hebben een vrij accuraat 
beeld van het aantal exemplaren die 
gedrukt moeten worden, en blijven niet 
met een te grote stock achter wanneer 
de uitgave een jaar later wordt aange-
past. De studenten kunnen dan weer, 
althans bij Story, op een iets royalere 
korting rekenen wanneer ze op een der-
gelijke boekenlijst intekenen met de lid-
kaart van hun kring. 

 Story had tot voor kort een vanzelf-
sprekend monopolie op die lijsten, en 
ernaar gevraagd spreekt men van “en-
kele kleine kringen die zijn overgestapt.” 
Elders horen we namen: Wina, Denta-
lia en Politeia bestellen vanaf dit jaar 
hun boeken bij ACCO. Die eerste twee 
zijn inderdaad kringen die ergens in de 
marge van het FK een optrekje hebben, 
maar de laatste verzorgt de boekenver-
deling voor de hele faculteit politieke & 
sociale wetenschappen. Toch een van de 
grootste en snelst groeiende onderver-
delingen van onze alma mater. 

 We treff en de studiecel van Politeia 
wanneer ze net de laatste studenten 
van de dag aan hun boeken helpen in 
hun pittoresk onderkomen keldertje. De 
verkoop draait vlot, wat meteen de voor-
naamste reden is voor hun overstap. 
“We hebben de laatste jaren problemen 
gehad met de service die Story aanbood 
bij de boekenverkoop in het begin van 
het academiejaar. Op zich waren dat 
geen onoverkomelijke zaken zoals het te 
laat bestellen van boeken, maar wij za-
ten hier ondertussen wel met boze stu-
denten die hun geld terug wilden. Ook 
een paar andere zaken raakten maar 
niet opgelost, en toen we van ACCO een 
aanlokkelijk voorstel kregen hebben we 
besloten het erop te wagen.” 

 “De service is merkbaar beter. We 
zijn nu nog maar de eerste week van het 
academiejaar en alle boeken zijn reeds 
beschikbaar. Ook heeft men ervoor ge-
zorgd dat we hier over bankcontact be-
schikken, wat niet veel kringen kunnen 
zeggen.” klinkt het verder tevreden.  

 Er zijn echter een paar kantteke-
ningen te maken bij dit enthousiasme. 
Zo zou het oneerlijk zijn om de slechte 

WAT TE VERWACHTEN? WAT TE BETALEN?

Vroeger was het simpel. Elk beetje onderwijsinstelling in 
Gent stuurde zijn studenten naar J. Story-Scientia boekhan-
del (de Story) om boeken, syllabi en een enkele verdwaalde 
reader. Iedereen vond dat geweldig, want iedereen vond al-
les. Helaas, in een wereld waar vrachtwagenchauffeurs je in 
het Pools de weg vragen, is de afstand Gent – Leuven lang 
niet meer onoverkomelijk. En laat daar nu eens een compleet 
andere boekhandel huizen.
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service die Politeia ondervond te veral-
gemenen. Andere kringen die we spra-
ken, beweerden zeer tevreden te zijn en 
op geen enkel vlak ooit problemen te 
hebben gehad. Eveneens dient de duur-
zaamheid van de erg goede service bij 
ACCO op termijn nog bewezen te wor-
den. De kringen die dit jaar zijn over-
gestapt, worden immers nauwlettend 
in het oog gehouden. Een service waar 
ook maar het minste aan mankeert zou 
de nieuwkomer zuur kunnen opbreken. 
“We worden inderdaad door bevriende 
kringen terloops al eens gevraagd of we 
tevreden zijn van onze overstap. In die 
zin zijn we de proefkonijnen waarop 
twijfelende kringen zich in de komende 
jaren zullen afstellen.” 

 ONDERTUSSEN, ELDERS 
 Uit al het bovenstaande blijkt dat 

beide partijen aan elkaar gewaagd zijn. 
Vergelijkbare infrastructuur, hetzelfde 
ongeïnteresseerde doelpubliek, … We 
hebben wel al opgemerkt dat Story 
een gevestigde naam is in Gent, terwijl 
ACCO ondanks hun lange geschiedenis 
hooguit bekend in de oren klinkt. En dan 
is er daar nog de samenwerking tussen 
AP en de UGent. Is het wel een haalbare 
kaart voor de coöperatieve om een sub-
stantieel deel van de markt te veroveren 
binnen een redelijke termijn?  

 Heel de universiteit in een keer bestor-
men is vrijwel onmogelijk, het lijkt dus 
logisch dat men zich de eerste jaren op 
welbepaalde faculteiten zal toespitsen. 
Hoewel concrete voorbeelden tot de in-
terne keuken behoren, zijn er duidelijke 
indicaties. Vooreerst heeft het fi liaal niet 
toevallig de deuren geopend net naast de 
l&w. En dan zeker niet net aan de kant 
waar men ook de faculteit economie en 
bedrijfskunde goed in het vizier heeft. 
Binnen de l&w zijn er alvast openingen 

genoeg gezien veel van de syllabi gewoon 
worden neergelegd bij een nabijgelegen 
copycenter. En dat is nu ook weer niet 
steeds omdat de kwaliteit navenant is. 

 Aan het andere eind van de St. Pieter-
snieuwstraat heeft men zoals vermeld 
via Politeia een voet tussen de deur ge-
kregen in de pol&soc. Sinds een aantal 
jaren is men daar erg bedrijvig in het 
uitgeven van handboeken en dergelijke 
meer, en aldus een potentiële goudmijn. 
Dat moge blijken uit de reactie van Story 
op de afvallige studentenkring. Toen die 
via ACCO de nodige handboeken bij AP 
wou bestellen, werden die initieel niet 
vrijgegeven. Vooral bij het nieuwe hand-
boek voor het algemene opleidingson-
derdeel ‘Politicologie’ sleepte de zaak 
lang aan. 

 Op zich is men daar uit de bocht 
gegaan, maar het voorval mag nu ook 
weer niet opgeblazen worden. Wan-
neer we veronderstellen dat AP zelf ook 
wel beseft zal hebben dat het boek niet 
kón tegengehouden worden, draagt het 
meer sporen van een paniekreactie dan 
van een doordacht beleid. Belangrijk om 
te onthouden is dan dat alle betrokken 
partijen nog wat onwennig de nieuwe si-
tuatie aan het aftasten zijn. Even goede 
vrienden? Het gokken van wel, want tus-
sen de lijnen door laat men wel eens val-
len dat een vlotte samenwerking tussen 
de uitgeverijen en boekhandels hoog op 
het verlanglijstje staan.  

 PRIJZENSLAG? 
 Wat als je nu een beetje arm bent? Niet 

geheel ten onrechte zou je dan hopen dat 
er een prijzenslag zit aan te komen, maar 
vertaalt die wens zich ook in de praktijk? 
Laten we een kleine test uitvoeren. De 
Vlaamse Geschiedkundige Kring bestelt 
zijn boeken nog steeds bij Story en biedt 
door populaire keuzevakken een aantal 

maal dezelfde boeken als Politeia aan. 
Is er een merkbaar prijsverschil? Nau-
welijks. Enkel boeken die ACCO bij AP 
moet bestellen zijn logischerwijs steeds 
wat duurder, voor het overige houden de 
prijzen elkaar vrij goed in evenwicht. 

 Deels worden de stabiele prijzen ver-
klaard door de algemene tendens dat 
Story zich ertoe verbindt om zijn prij-
zen concurrentieel te houden wanneer 
ACCO goedkoper voor de dag zou ko-
men. Tijdens de onderhandelingen was 
dat immers allemaal nog wat vaag. Een 
beetje studentenkring kon zo makkelijk 
een goede deal uit de brand slepen. Con-
creet gevolg is dat de prijzen ter hoogte 
van de St. Kwintensberg globaal geno-
men naar onder zijn afgerond dit jaar. 

 Een echte prijzenslag blijft echter uit, 
en naar onze mening gaat dat ook zo 
blijven. ACCO heeft als nieuwkomer niet 
meteen de intentie om met bakken geld 
te beginnen smijten. De grootste ver-
koopsargumenten gaan er dan ook van 
de service moeten komen. Occasioneel 
zullen er, zoals nu bij de opening, wel 
eens wat gadgets aangeboden worden, 
maar uiteindelijk zal dat allemaal erg be-
scheiden blijven.  

 Story heeft als commerciële onder-
neming meer mogelijkheden om zich op 
gebied van prijzen te profi leren, maar 
voorlopig is daar amper reden toe. Als 
gevestigde naam in Gent, mét een gro-
tendeels tevreden cliënteel, moeten ze 
daar niet meteen als gek kaarsen begin-
nen branden voor een goede afl oop. Of 
hoe iemand het passant samenvatte: 
“Het is allemaal wat overroepen. Meer 
dan wat gescharrel in de marge houdt 
het, zeker qua prijzen, niet in.” 

 CONLCUSIE 
 Op zich is het bovenstaande weinig 

opzienbarend. De weigering van Acade-
mia Press om een aantal uitgaven vrij 
te geven, is niet meteen sportief te noe-
men, maar uiteindelijk was dat slechts 
een storm in een glas water. Beide boek-
handels houden het verder erg rustig en 
concentreren zich meer op hun eigen 
cliënteel dan elkaar stokken in de wielen 
proberen te steken. Integendeel, vriend-
schappelijke coëxistentie wordt tussen 
de lijnen door een prioriteit genoemd.  

 Het is hoe dan ook onvermijdelijk dat 
de markt zachtjesaan wordt opengebro-
ken, maar echt ernstige indicaties dat zo-
iets met bloederige straatgevechten half-
weg tussen de twee winkels gepaard zal 
gaan, zijn er niet. Voorlopig is het meest 
tastbare resultaat van ACCO’s komst dat 
de prijzen algemeen genomen wat lager 
liggen in vergelijking met de voorgaande 
jaren. Mooi meegenomen terwijl we 
wachten tot alles binnen een aantal jaar 
wat meer in z’n plooi valt.  •
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Nieuw gebouw, wooooo!
 BERT 

 ILL. BERT 

 In de Tweekerkenstraat aan het 
Sint-Pietersplein werd onlangs het 
nieuwe gebouw van de faculteit Eco-
nomie in gebruik genomen. Een kan-
jer van een bouwwerk voor louter één 
auditorium, een bib en het bureau 
van de decaan. Alsof dat nog niet erg 
genoeg is, klagen sommige studenten 
nu al over een gebrekkige capaciteit 
in het nieuwe auditorium, een pro-
bleem waar wel meer faculteiten mee 
te kampen hebben.  

 Toch is het niet allemaal kommer 
en kwel. De nieuwbouw is gedurfd 
en mooi, door hun onconventionele 

vormgeving lijken de tl-lampen veel 
minder klinisch en de rode stoeltjes 
zien er verfrissend uit. Daarenboven 
is de akoestiek er – in tegenstelling 
tot de vergaderzalen van de Th ermi-
nal-al-al-al – wél in orde en zien wij 
van Schamper het voorstel om sport-
veldjes aan te leggen op het dak tus-
sen de oude en het nieuwe gebouw 
goed zitten. 

 Wie het gebouw echter in volle 
glorie wil bezichtigen, zal nog op zijn 
minst enkele weekjes moeten wach-
ten. Voorlopig liggen de geplande 
tuintjes er nog redelijk modderig en 
vuil bij.  •
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SCHAMPER 
ZOEKT MENSEN 
EEN INFORMATICUS  Je staat in voor het onderhoud van onze servers en comput-

ers (voornamelijk linux-machines en macs). Je werkt mee aan het ver-
beteren van de back-end van de website en onze geautomatiseerde 

content-management (van eerste versie tot een XML, klaar voor 
de layoutploeg). Maximaal enkele uurtjes werk per week, minimaal 
enkele minuutjes.

DTP LAYOUTERS  Je werkt in een semi-professionele omgeving die 
steunt op alle mogelijkheden die Adobe InDesign biedt om manueel 

werk tot een minimum te herleiden en snel resultaat op papier te 
hebben. Layouten voor Schamper vergt wel engagement: om de twee 

weken zal je een behoorlijk deel van je vrijdag moeten opof-
feren. Daar tegenover staat dat je in de praktijk creatief 
werk leert combineren met een naderende deadline. Voork-
ennis is welkom maar niet vereist.

EINDREDACTEURS  De beste wijze om als Germanist ervar-
ing op te doen bij een redactie. Je scherpt je taal aan en 
leert veel meer dan een opleiding journalistiek ooit zal kun-
nen. Je eindredigeert wanneer je zin en tijd hebt.

REDACTEURS  Je bericht over het reilen en zeilen binnen de universiteit, je inter-
viewt boeiende persoonlijkheden en ontwikkelt een gevoel voor journalistieke stijl.

Kom eens langs op de redactie op maandagavond. Onze redactievergadering gaat 
door elke maandag om 20u in een  zaal in de Therminal, of neem gewoon de trap 
naar beneden en stap het redactielokaal binnen.



Waanzinnig saaie opening 
academiejaar

 AJHDB 

 Het moet gezegd, er mag wel eens iets 
veranderen aan heel de opzet van die 
plechtige opening. Urenlang in een veel 
te klein zeteltje zitten en luisteren naar 
speeches die in weinig meer uitblinken 
dan langdradigheid, het is niet direct 
iets wat mensen doet buitenkomen met 
de motivatie om een jaar lang alles te ge-
ven. En dit jaar was geen uitzondering.  

 Omdat al dat woordelijk geweld nog-
al vermoeiend is, werden de speeches af-
gewisseld met optredens van het Gents 
Universitair Koor. Naar goede traditie 
kozen zij weer een aantal hemelse lied-
jes uit hun geweldig uitgebreide religi-
euze repertorium. 

 Het begon nochtans zo mooi. Onze 
gewaardeerde rector had enkele van zijn 
in de informatica getrainde aapjes de 
opdracht gegeven een indrukwekkende 
powerpointpresentatie ineen te fl ansen. 
Een hoop foto’s van de hoogtepunten 
van het voorbije academiejaar passeer-
de de revue, met een jazzy muziekje op 
de achtergrond. De ‘oohs’ en ‘aahs’ weer-
galmden tot buiten. 

 Nu iedereen opgewarmd was, kon 
het echte werk beginnen. Vorig jaar 
sprak stuver Stijn Baert de aula nog toe, 
dit jaar was het de beurt aan zijn collega 
Olivier Pintelon. Waar Baert vorig jaar 
nog een vurig pleidooi hield over de rol 
van de UGent in het Vlaamse onderwijs-
landschap en opriep om met z’n allen 
met meer trots over onze alma mater 
te denken, spreken en schrijven, gooide 
Pintelon het over een heel andere boeg. 

 Pintelon, jongsocialist in hart en nie-
ren, drong vooral aan op een meer de-
mocratisch hoger onderwijs. Hij pleitte 
voor goedkopere studentenkoten en 
–cursussen en eiste betere kansen voor 
allochtone jongeren. Ook mensen die 
hun studies combineren met een job 
moesten geholpen worden, door het 
creëeren van aangepaste programma’s. 

Tenslotte moest de universiteit er alles 
aan doen om het watervalsysteem in het 
middelbaar onderwijs niet in stand te 
houden. De minder gunstige startposi-
tie van leerlingen uit BSO en TSO moet 
dringend opgevangen worden door een 
betere begeleiding, zonder daarbij het 
academisch niveau van de instelling in 
gevaar te brengen. Enfi n, een mooi plei-
dooi voor meer sociale gelijkheid, waar 
niemand het echt oneens mee kan zijn. 
Dat Pintelons toespraak eigenlijk een 
parafrase was van zijn eigen verkiezings-
programma van vorig jaar, zullen we 
daarom maar met de mantel der liefde 
bedekken. 

 De volgende spreker werd gestuurd 
door het AAP  of het Assisterend Acade-
misch Personeel  en droeg de illustere 
naam Bruno Vanobbergen. Zijn toe-
spraak ging over interdisciplinariteit 
en wetenschappelijk onderzoek, hier 
en daar opgefl eurd met een citaat van 
Nietzsche. Achteraf waren de meningen 
ietwat verdeeld. De meeste mensen von-
den Vanobbergens haarsnit erg lijken op 
een gruwelijk verminkte Samsonpop, 
maar een al even kleine als wildenthou-
siaste minderheid had het dan weer over 
‘de jonge Robert Redford’. 

 De Gentse burgemeester was alles-
zins allerminst onder de indruk. Frank 
Beke, nochtans geen slecht spreker, had 
er na een dik decennium toespraken dui-
delijk geen zin meer in. Met de inhoud 
was niets mis – de UGent en Gent zien 
elkaar  gère  en dat soort dingen- maar de 
présence was absoluut afwezig. Een spij-
tige anticlimax voor de man die er mee 
voor gezorgd heeft dat de stad en de uni-
versiteit zo’n geweldige samenwerking 
tot stand hebben gebracht. 

 Hoogtepunt –ahum- van de avond 
was zonder twijfel rector Van Cauwen-
berghe. In een stijl die we niet van hem 
gewoon zijn, viel hij minister Vanden-
broucke zelfs frontaal aan. Zonder om-
wegen wees hij op de manifest oneerlijke 

onderfi nanciering van de UGent, op het 
smerig gefoefel van de KU Leuven in 
heel Vlaanderland en het meelijwek-
kend provincialisme dat nog altijd zo 
sterk het uitzicht van het Vlaams hoger 
onderwijs bepaalt. Zoals iedereen die al 
eens een krant leest ondertussen wel al 
weet, wierp de rector niet enkel op om 
die geschillen te overstijgen, hij stelde 
zelfs de oprichting van een alomvat-
tende Universiteit Vlaanderen voor. En 
zoals al die mensen die al eens een krant 
vastnemen óók al weten, is dat ideetje 
inmiddels vakkundig afgeschoten door 
ongeveer iedere opiniemaker en be-
kende speler in het onderwijslandschap. 
Sneu.   Het tweede deel van PVC’s speech 
was een stuk minder scherp. Wat lofbe-
tuigingen aan zijn trouwe onderdanen 
en studenten en wat wollige uitspraken 
over de toekomst. En regenbogen. 

 Afsluiter van dienst was Vlaams mi-
nister van Onderwijs en wat Andere Din-
gen, de illustere Frank Vandenbroucke. 
Good old Frank is sinds de bekendma-
king van zijn plannen voor de fi nancie-
ring van het hoger onderwijs al een tijdje 
een niet zo graag geziene gast aan onze 
universiteit –getuige de 15.000 protes-
terende studenten vorige lente- en ook 
deze keer deed hij er weinig aan om daar 
verandering in te brengen. 

 Hoewel de minister de rector prees 
om zijn ‘eerlijkheid’, schoot hij al diens 
opmerkingen en kritieken toch maar 
mooi af. Meer geld? Spijtig, je zal het 
hiermee moeten doen. Problemen met 
de oprichting van een –overigens com-
pleet overbodige- faculteit rechten aan 
de UHasselt? Helaas, ze komt er toch. 
Een Universiteit Vlaanderen?  When pigs 
fl y . Als Vandenbroucke dan toch een 
mededeling had voor de UGent, was het 
wel dat  hij  uiteindelijk de baas bleef. En 
niemand anders. 

 Op dit bescheiden verbaal gebakkelei 
van de hoge omes na, was de plechtige 
opening dus weer een doorslagje van al 
de vorige jaren. Laten we hopen dat er 
volgend jaar eens een Gentse Cicero op-
staat, want –laten we eerlijk zijn- onze 
alma mater verdient beter dan speeches 
van dit niveau.  •

Het academiejaar is weer zo’n klein beetje begonnen en zoals 
elk jaar werd dat feit gevierd. Al wie iets aan de universiteit 
te betekenen heeft –en écht niets beter te doen had – kwam 
samen in de Aula, luisterde een paar uur naar speeches en 
vrat zich daarna te pletter op de aansluitende receptie.
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 SIMON CALCOEN 

 Op dinsdag 26 september 
daagde eerste minister Ver-
hofstadt in de blandijn op 
om de eerstejaarsstudenten 
politieke wetenschappen een 
inleidende les te geven over 
politiek. Het idee kwam van 
docent en TV-icoon Carl De-
vos, met het doel de studen-
ten op deze manier warm te 
maken voor de politiek. Het 
bleek in goede aarde te val-
len, want de aula zat afgela-
den vol.  

 Inhoudelijk week de les sterk af van 
wat professor  Devos  ervaren politico-
logen indertijd voorschotelde. De stu-
denten werden niet onmiddellijk wegge-
jaagd met vrij droge bespiegelingen over 
de mythologische afkomst van het begrip 
‘politiek’.  Verhofstadt sleurde daarente-
gen het publiek direct in de praktijksfeer. 
Om te beginnen smeet hij zijn kaarten 
op tafel door ons een kijkje te gunnen in 
zijn drukke agenda. Hierop aansluitend 
maakte hij komaf met enkele vooroorde-
len ten aanzien van politiek. Vele men-

sen zouden nog altijd denken dat politici 
amper werken en allemaal zakkenvullers 
zijn. “Maar”, riposteerde hij, “ik ken geen 
enkel serieus politicus die minder dan 
60 uur per week werkt” en “wie geld wil 
scheppen, moet zeker niet in de politiek 
gaan”. Even leek het alsof hij het pro-
gramma van Vlaams Belang in zijn slide 
had gekopieerd en er ‘Zeven vooroorde-
len’ boven had getypt. Wat betreft het 
dichten van de kloof tussen burger en 
politiek kon dit wel tellen, ware het niet 
dat er binnen de groep frisse eerstejaars-
studenten weinig verzuurde, verkeerd 
geïnformeerde, oude meetjes zaten.  

 Vervolgens legde de premier uit waar-
om de negatieve connotatie bij het be-
grip ‘macht’ slechts discours is. Wie in de 
politiek gaat, moet het heilig vuur heb-
ben om veranderingen door te duwen op 
het niveau van de samenleving. Politiek 
zonder macht bestaat niet. “Als een poli-
tieker het niet voor de macht doet, waar-
voor dan wel? Geld? Prestige?”  

 Wie goed luisterde bemerkte af en 
toe een verwijzing naar de actualiteit. 
Wanneer Verhofstadt zegt dat “politiek 
een kwestie is van botsende visies”, ver-
onderstelt dit niet enkel fundamentele 
ideologische verschillen die burgers on-

derverdelen in electorale groepen; het 
gaat evenzeer over verschillende keuzen 
die moeten gemaakt worden in de sa-
menleving. Bijvoorbeeld: na hoeveel jaar 
gevangenisstraf maakt een gedetermi-
neerde kans op strafvermindering?  

 De premier haalde de Belgische com-
promispolitiek aan als “een akkoord tus-
sen Belgen en ‘die andere Belgen’”. Hij 
gaf toe dat dit soms wel eens tot hape-
ringen leidt, maar niettemin verhief hij 
het compromis tot de kern van de poli-
tiek. En in vol enthousiasme voegde hij 
eraan toe dat “een wereld zonder politiek 
een nachtmerrie is, waar het recht van 
de sterkste en volledige chaos heersen.” 
Kortom: we kregen een warm betoog 
voor politiek. 

 Het moet gezegd: een persoonlijke 
benadering op politiek van iemand die 
met beide voeten in de praktijk staat is 
interessanter  dan theoretische beschou-
wingen die post factum in elkaar zijn 
gefl anst. Het leverde ondermeer sterke 
oneliners op als “wetten zijn als worsten: 
je kunt maar beter niet weten hoe ze 
gemaakt worden.” Sta me toe dit artikel 
met deze wijze woorden af te sluiten.  •

Premier zorgt voor primeur

 AJHDB 
 

Er is ondertussen al heel 
veel inkt over gevloeid, maar 
het mag gerust nog eens ge-
zegd worden: Daniël Termont 
wordt de nieuwe Gentse bur-
gemeester, paars blijft nog 
eens zes jaar aan de macht 
én het VB gaat zowaar ach-
teruit en verliest zelfs twee 
zetels in de gemeenteraad. 
De CD&V is de grootste ver-
liezer. Groen! haalde een pyr-
rhusoverwinning, een mooie 
winst die zich helaas alleen 
in zetels vertaalt en niet in 
bestuursmandaten. 

 Gent is onder oud-burgemeester 
Frank Beke uitgegroeid tot de grootste 
studentenstad van Vlaanderen, zonder 
dat daarbij noemenswaardige proble-
men zijn gerezen. Op dit moment stude-
ren maar liefst vijftigduizend studenten 
in de stad, waarvan meer dan twintig-

duizend in de stad wonen, vooral in het 
centrum. Op een stad met een dikke 
250.000 inwoners kan dat tellen. In Leu-
ven reageert men op zo’n invasie door 
een strikt nultolerantiebeleid, in Gent 
heeft men echter resoluut gekozen voor 
de dialoog.  

 Er is een gestructureerd studenten-
overleg gecreëerd, er is een studente-
nambtenaar aangesteld die zich full-
time bezig houdt met studentenzaken, 
concrete problemen worden opgelost 
in overleg met alle betrokkenen,… De 
voorbeelden zijn legio. En laten we eer-
lijk zijn, het feit dat de relatie tussen 
stad en student zo goed is, is grotendeels 
het gevolg van de politiek van de paarse 
coalitie. Dat de Gentse bevolking haar 
bestuur heeft beloond, betekent dat we 
kunnen verwachten dat deze politiek en-
thousiast verder wordt gezet. Juicht ende 
viert feest. 

 Daniël Termont, een biorafi e:. 

 Termon is geboren en getogen Gente-
naar en is opgegroeid in Mariakerke, één 
van de Gentse randgemeenten. Al sinds 
zijn jeugd was hij actief in de socialis-

tische zuil en op zijn 23e werd hij voor 
de eerste keer verkozen in de Gentse 
gemeenteraad, in 1976. Daarmee is hij 
het langst zetelend gemeenteraadslid in 
Gent. Twintig jaar later zou hij voor het 
eerst een ambt opnemen en schepen van 
Haven en Economie worden, na de vo-
rige gemeenteraadsverkiezingen kwam 
daar ook Feestelijkheden bij. Daarnaast 
zetelt hij ook in tal van communales, ver-
enigingen en ander dinges. Ook op nati-
onaal vlak is Termont  quite the big shot , 
als lid van het sp.a-partijbureau.  Onder 
zijn toezicht breidde de Gentse haven 
verder uit –en wordt die binnenkort één 
van de belangrijkste Europese centra 
voor de import en verdeling van bio-
brandstof- en bleven de Gentse Feesten 
jaar na jaar  vre wijs .  De nogal directe en 
no-nonsense-aanpak van Termont ver-
schilt  van de minzame ex-burgemeester 
Frank Beke, maar qua politiek verschil-
len beide mannen slechts weinig van el-
kaar. Het streven naar sociale gelijkheid 
en het onderhouden van de band met de 
burger waren voor Beke van primordiaal 
belang, en Termont zal die dingen vast 
en zeker verderzetten.  •

De Kiezingen en den Student.
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Een Islamitische Universiteit in Gent
In de schaduw van het MIAT, pal in de multiculturele buurt Sluizeken, herbergt een ano-
niem gebouw de nagelnieuwe Islamitische Universiteit van Europa – Afdeling Gent (IUE). 
Naast de onze, nog een unief in Gent? Ja en neen, of tenminste: misschien. 

 ANDREAS FAES EN WIM VAN LANCKER 

 Om de oprichting van een opleiding 
in de islamwetenschappen volledig te 
begrijpen, dienen we een aantal jaren 
terug te gaan in de tijd. Al jarenlang 
weerklonk in de lage landen (en in Eu-
ropa in het algemeen) de roep naar een 
eigen opleiding voor moslims die zich 
in de koran wilden verdiepen. In 2001 
werd te Rotterdam daartoe de Stichting 
Islamitische Universiteit van Europa 
opgericht, de facto de geboorte van een 
universiteit door moslims, voor iedereen 
die zich wil verdiepen in de koran.  

 Vorig jaar werd in het pand in Nieuw-
land al begonnen met lessen Arabisch 
(de taal van de koran, én essentieel om 
het in al zijn nuances te begrijpen) en dit 
jaar – terwijl u dit leest is het academie-
jaar minstens al een paar dagen begon-
nen – starten ze met een opleiding in de 
islamitische wetenschappen. We spra-
ken hierover met  Sahbaz Kadir ,  Karan-

fi l Sitki  en  Bouzaiani Kamel , allen zeer 
enthousiaste vrijwilligers voor de IUE. 

 “Vanuit de gemeenschap merkten wij 
een duidelijke behoefte aan imams en 
islamitische leerkrachten. Het is immers 
inderdaad zo dat de meeste imams uit 
het buitenland komen, daar hun oplei-
ding krijgen en eigenlijk niet weten hoe 
de samenleving hier in mekaar steekt. 
Het gevolg is dat je dan extremistische 
en fundamentalistische preken krijgt in 
de moskeeën hier, en net dat willen wij 
voorkomen”, aldus Kadir. “Wij willen 
dan ook benadrukken dat de voertaal 
hier Nederlands is, met uitzondering van 
een aantal specifi eke vakken zoals de 
koranstudie. Onze rector bijvoorbeeld, 
die ook hoogleraar is aan de Islamiti-
sche Universiteit te Rotterdam, spreekt 
naast Frans en Arabisch ook vloeiend 
Nederlands. Ook van onze studenten 
verwachten wij dit.” 

 Aan het Islamitisch Instituut kan 
men een opleiding tot imam of leraar 
volgen, maar iedereen is welkom: “Wij 
hebben dezelfde inschrijvingsvereisten 
als elke andere universiteit. Iedereen, 

atheïst, christen of moslim, die zich wil 
verdiepen in de islam op een respectvolle 
manier is welkom. De inschrijvingsprijs 
van 850 euro is natuurlijk hoog, maar 
wij moeten alles uit eigen zak betalen. 
We zoeken alle mogelijke middelen om 
aan geld te geraken, maar het hoofd-
doel blijft een offi  ciële erkenning, zodat 
wij niet afhankelijk worden van privé 
geldschieters die dan misschien op die 
manier onze onafhankelijkheid zouden 
bedreigen.” 

 De medewerkers van het instituut 
rekenen er alvast op dat die erkenning 
er snel komt. “Wij voldoen aan alle voor-
waarden om een volwaardige univer-
siteit te zijn en zijn dan ook druk bezig 
met het dossier voor erkenning samen 
te stellen. Zonder die fi nanciële hulp is 
het project zeer moeilijk te verwezenlij-
ken. Veel werk wordt door geëngageerde 
vrijwilligers gedaan, maar de hoogle-
raars moeten bijvoorbeeld wél betaald 
worden voor de colleges die ze hier ko-
men geven.” 

 EEN SAMENWERKING…  

 Aan onze eigenste Alma Mater be-
vindt zich het Centrum voor Islam in 
Europa (CIE), onder het deskundige 
leiderschap van  Sami Zemni , dat de 
Europese islam een academisch draag-
vlak wil geven. Kon het instituut daar 
niet onder ressorteren? “Wij staan van-
zelfsprekend open voor samenwerking, 
maar onze vakken gaan dieper in op spe-
cifi eke onderdelen, zoals de koran. De 
studie daarvan is immers breed en men 
moet zeer diep graven om te kunnen 
begrijpen en interpreteren. Momenteel 
is er echter nog geen interactie tussen 
ons instituut en het CIE omdat we nog 
volop bezig zijn met het inrichten van 
het nieuwe academiejaar.” 

 Het Islamitisch Instituut zal ook ac-
tief op zoek gaan naar een helpende 
hand van de UGent. “Wij hebben de 
universiteit Gent nodig voor onze stu-
denten, zeker op het vlak van studen-
tenvoorzieningen zoals homes en maal-
tijden. Wij hebben immers studenten 

die uit Antwerpen of Brussel komen en 
die mensen moeten wij voorzieningen 
kunnen bieden. Daarnaast zijn wij na-
tuurlijk ook geïnteresseerd om onder de 
vlag van de Associatie UGent als aparte 
faculteit te functioneren. Dat mag u ze-
ker altijd eens aan de rector vragen. Hij 
wil toch graag met andere universiteiten 
samensmelten.”  (lacht)  

 ...LIJKT GEEN PROBLEEM 

 Sami Zemni beaamt dat de univer-
siteit beantwoordt aan een prangende 
vraag vanuit de moslimgemeenschap. 
“Er is inderdaad een tekort aan imams, 
maar misschien belangrijker is de maat-
schappelijke functie die de afgestudeer-
den kunnen gaan vervullen. Denk maar 
aan rusthuizen bijvoorbeeld: gepensio-
neerde moslims hebben nu eenmaal an-
dere noden en wensen dan autochtone 
Belgen. Door deze opleiding kunnen een 
aantal andere probleemgebieden ook 
aangepakt worden, zoals in de gevange-
nissen of in scholen.”  

 Over de slaagkansen van de univer-
siteit was Zemni niet eenduidig posi-
tief: “Ik heb er mijn twijfels over, maar 
ik hoop natuurlijk dat het in orde komt. 
Het probleem is dat ze geen offi  ciële ac-
creditatie hebben voor hun vakken en 
dus geen subsidies, maar ik vermoed dat 
de overheid wel openstaat voor het initi-
atief.” In samenwerking met de islamuni-
versiteit ziet Zemni geen probleem: “We 
zijn bereid, net als een heleboel andere 
universiteiten overigens, om onderwijs 
te verschaff en voor bepaalde niet-religi-
euze vakken. Het Centrum is geen the-
ologisch instituut, dus we kunnen niet 
pretenderen de islamvakken te kunnen 
doceren. Het zou afdoen aan de sérieux 
van de opleiding moesten niet-moslims 
islamvakken geven en dat is ook niet de 
bedoeling.”  

 AL ZIJN ER BEZWAREN 

 Tenslotte contacteerden we de rector 
van onze trotse universiteit, om hem te 
vragen hoe hij de ontwikkelingen ziet. 
“Erkenning als universiteit zal misschien 
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een probleem vormen voor de 
instelling, want er is een beetje 
van een bevriezing van het aan-
tal universiteiten momenteel in 
België. Kijk maar naar de proble-
men rond Diepenbeek en Kort-
rijk. Misschien hebben ze meer 
kansen als een alleenstaande 
faculteit, zoals er in Brussel ook 
een bestaat voor de opleiding van 
dominees (de protestantse theo-
logische faculteit). Het diploma 
uitgereikt door deze instelling is 
gelijkgesteld aan de diplomas die 
hier ook uitgereikt worden. Naar 
mijn gevoel zal de islamuniversi-
teit nooit zoals ‘de andere’ kun-
nen zijn, maar dat hoeft geen 
onoverkomelijk probleem te 
vormen. Sowieso, ze krijgen mijn 
steun en al heb ik nog geen offi  -
ciële aanvraag gekregen voor een 
eventuele samenwerking, toch 
zie ik daar geen graten in. Ze 
kunnen op mijn steun rekenen.” 

 Of de universiteit met een 
uitzonderingsregeling de 33 stu-
denten van het islaminsitituut 
eventueel zou laten meegenieten 
van de sociale voorzieningen van 
de associatie, daar was de rector 
nog niet volledig uit. “Op zich 
heb ik er niets op tegen, maar 
we moeten het wel op een seri-
euze manier bekijken wanneer 
de vraag komt. Het is namelijk 

zo dat die faciliteiten eigenlijk 
toebehoren aan de Vlaamse ge-
meenschap. Aangezien de stu-
denten geen erkenning genieten 
van de Vlaamse gemeenschap, 
worden ze ook niet als studenten 
aanzien en bijgevolg hebben ze 
geen recht op die sociale voor-
zieningen.” 

 Als besluit willen we nog even 
stilstaan bij de sociale implica-
ties van dit project. In een maat-
schappij waar een polarisering 
van wij tegen zij meer en meer 
de bovenhand krijgt, is elk initi-
atief dat de beeldvorming rond 
‘de allochtoon’ positief probeert 
te herdefi niëren toe te juichen. 
Door allochtone jongeren de 
kans te geven een diploma te 
behalen dat aansluit bij de eigen 
culturele achtergrond, kan de is-
lamitische jeugd in de toekomst 
onderricht krijgen – in kerk én 
op school – dat uitgaat van een 
gematigd discours. Kortom, op 
een aantal praktische bezwaren 
na (die geen van alle in de kern 
van de zaak van levensbelang 
zijn), kan geen enkel weldenkend 
mens iets tegen dit initiatief heb-
ben. 

 http://www.islam-univ-gent.
be/  •
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“Een studentenfi ets: ideaal om te pikken”

 SWAEF 

 Ik ben toch wat zenuwachtig. Als ik 
mee op pad ga met een fi etsendief, word 
ik dan niet zelf ook een dief ? Is een  em-
dedded journalist  die in Irak meeloopt 
met een Amerikaanse soldaat, mede-
schuldig als die soldaat iemand neer-
schiet? In mijn ogen niet maar ik denk 
dat de  fl ikken , indien ze ons snappen, 
daar anders over zullen denken. 

 Ik heb afgesproken aan de parking 
van de Kinepolis met de dief in kwestie. 
Terwijl ik sta te wachten stel ik mij ie-
mand met bivaksmuts en zwarte hand-
schoenen voor. “Hallo, ik ben Joris.” Niks 
bivakmuts, de dief die voor mij staat ziet 
er heel gewoon uit. “Niet opvallen is een 
eerste vereiste van een goede dief ”, lacht 
Joris. We vertrekken op een tocht langs 
fi etsenrekken.  

 “Mijn eerste fi ets kocht ik van een 
student”, steekt Joris van wal. “Hij pikte 
elke week een vijftal fi etsen die hij op de 
binnenkoer van zijn kot zette. Als klant 
mocht je dan op zijn koer een exemplaar 
naar wens komen uitkiezen voor tien 
euro. Hij verkocht enkel aan bekenden. 
Zo verdiende hij genoeg bij om elke dag 
op café te zitten.”  “Hoewel ik wist dat 
ik een gepikte fi ets kocht, had ik geen 
morele bezwaren om ermee rond te rij-

den. Na twee maanden kwam ik  op een 
zondagavond toe in Gent-Sint-Pieters. 
Ik liep naar de plaats waar ik de vrijdag 
daarvoor mijn fi ets had achtergelaten. 
Geen fi ets te zien, hij was gestolen. Ik 
vond het vooral jammer van het fi etsslot, 
dat meer dan de fi ets zelf had gekost.”  

 “Ik kocht mij een veel goedkoper 
slot. Mijn nieuwe fi ets ging ik halen in 
de buurt van het station. Die maandag-
ochtend pikte ik voor het eerst een fi ets. 
Offi  cieel gingen ik en een vriend mijn ge-
stolen exemplaar terugzoeken. Als snel 
verschoof onze aandacht echter naar de 
losstaande fi etsen. Sommige mankeer-
den een wiel of een pedaal maar enkele 
leken perfect in orde. Die fi etsen ston-
den daar gewoon zonder slot. Na twee 
uur zoeken hadden we drie losstaande 
exemplaren buitgemaakt. Eentje was rij-
klaar, met de onderdelen van de andere 
twee maakten we een nog een berijd-
bare fi ets.” 

 Ondertussen lopen we langs de vele 
fi etsenrekken die Gent rijk is. “Je mag 
vooral niet te lang naar één rek of fi ets 
blijven staan kijken. Dat valt enorm op”, 
geeft Joris tips. “Je pikt beter eens een 
slechte fi ets teveel dan uren op zoek te 
gaan naar een prachtexemplaar en be-
trapt worden.”    

 “Toen ook mijn gestolen fi ets gepikt 

werd ben ik voor een grotere uitdaging 
gegaan. Een fi ets stelen die op slot staat. 
Voordeel is dat de kans dat je er eentje 
pikt die direct volledig in orde is groter 
wordt. Voor mij is een ideale fi ets om te 
stelen een studentenfi ets die goed on-
derhouden is. Geen opvallende moun-
tainbikes of gloednieuwe fi etsen want 
daarvan zijn de eigenaars extra gemoti-
veerd om ze terug te vinden. Het beste 
is een oud-Amsterdammer en dan liefst 
een vrouwenfi ets. Meisjes dragen beter 
zorg voor hun fi ets en je hebt meer kans 
dat de lichten nog werken.” 

  Ik steel oude krotten die negen op de 
tien door de eigenaar zelf gestolen zijn  

 Als we aan een rek komen met een 
paar oude krotten houden we halt. Ik 
word toch wat zenuwachtig. “Die zenu-
wen gaan nooit over”, vertelt Joris. “Maar 
één keer ik mijn tang in mijn handen heb 
word ik rustig.” In zijn sporttas zitten 
duidelijk niet alleen sportkleren. Plots 
haalt hij een redelijk grote kniptang bo-
ven. Binnen de tien seconden is er een 
fi etsslot doorgeknipt. Joris trekt de fi ets 
uit het rek, steekt zijn tang terug in de 
sporttas en haalt er een nieuw fi etsslot 
uit. Het nieuwe slot hangt hij rond het 
zadel van de fi ets. “Mocht de politie ons 
nu aanspreken, kan ik bewijzen dat het 
mijn fi ets is doordat ik het fi etsslot kan 
openen”, lacht hij. 

 Een kleine minuut, uitleg inclusief, 
en we lopen twee straten verder met 
een nieuwe fi ets. “Niet alle dieven knip-
pen op straat de sloten open”, gaat Joris 
verder. “Ik heb een vriend die dat te op-

OP STAP MET EEN FIETSENDIEF
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drie op de ongeveer twintig redacteurs nog nooit een fi ets is 
gestolen in Gent. Wie pikt al die tweewielers?  Schamper  ging 
op stap met een fi etsendief. “Ik ben niet harteloos.”

COLOFON
Oplage: 5000 exemplaren op 
gerecycleerd papier, gratis verspreid 
in alle gebouwen van de UGent.

Verantwoordelijke uitgever: 
Matthias Jacxsens, Hoveniersberg 24 
- 9000 Gent

Drukkerij: Drukkerij Vyncke nv,  
Savaanstraat 92, 9000 Gent

Hoofdredacteur: 

Matthias Jacxsens

Coördinator: 
Axel de Backer

Reclame: 
Wendy Schelfaut

Eindredactie: Andreas Faes (chef), 
Dries Vrijders, Sara Bossaert

Redactie: Gert Boel, Pieter Bonte, 
Sara Bossaert, Simon Calcoen, 
Axel de Backer, Stijn Debrouwere, 
Bert Dobbelaere, Stefaan Duc, 

Rien Emmery, Andreas Faes, Jonas 
Riemslagh, Wouter Ryckbosch, Bregt 
Saenen, Wendy Schelfaut, Eline 
Strik, Roeland Termote, Wim Van 
Lancker, Dries Vrijders, Fleur Wirtz

Vormgeving: Stijn Debrouwere 
(chef), Matthias Jacxsens, Wim Van 
Lancker (web)

Cartoons: Axel de Backer

Foto’s: (vast:) Karel Deknudt, Bert 
Dobbelaere (freelance:) Gert Boel, 
Stefaan Duc

�
Reacties, grieven en lofbetuigen 

zijn welkom op schamper@
schamper.ugent.be.

De redactie heeft alle recht om 
je inzending niet te publiceren, 
in te korten of onherkenbaar te 

verminken.



MEI 2006 NR 33Q

J
S

U
G

S
C

J
J

U
U

G
U

S
U

S

Cuba : BUENA VISTA 
CONSUMER CLUB? 

DALAI LAMA: GEWELDLOOS
ANTWOORDEN OP TERRORISME

CONGO: VREDE BEDREIGT
REGENWOUD IJSLAND SMELT

VOOR ALUMINIUM HET ETNISCH
BELANG WURGT DARFOER Q

Q

Q

Q

* In januari en augustus verschijnt MO* niet: er zijn 10 edities per jaar.
Als Knack-abonnee ontvangt u MO* automatisch bij uw pakket. 

MO bundelt betrouwbare informatie over de globaliserende wereld:
Feiten en realiteiten
Fundamentele toegankelijke analyses
Menselijke verhalen met warmte en respect
Debatten met nadruk op argument
Exclusieve fotoreportages
Elke maand*

Voor een gratis proefnummer, mail naar promotie@mo.be of bel 02 536 19 77
MO . Uw maandelijkse portie mondiale realiteitszin.

www.mo.be

Maak GRATIS kennis met MO

O
B

28
75

0

OB28750_ADV MO.indd 1 09/14/2006 09:06:21 AM

vallend vindt. Hij steelt alleen fi etsen die 
niet aan een rek of paal vasthangen. Hij 
neemt die dan mee naar zijn kot. Daar 
heeft hij een slijpschijf waarmee hij het 
slot doorsnijdt.” 

 Ik wil weten of hij het niet harte-
loos vindt andermans fi ets te pikken. 
“Maar ik ben niet harteloos. Ik steel 
oude krotten die negen op de tien door 
de eigenaar zelf gestolen zijn. Meer nog 
de meeste fi etsendieven zijn voor rede 
vatbaar.”  “Ik heb eens iemand ontmoet 
die fi etsen op drukke plaatsen pikt. Hij 
ziet die overdag staan en legt er dan zelf 
een extra slot rond. Zo kan de eigenaar 
er niet meer mee wegfi etsen. Als het dan 
donker is en wat rustiger, gaat hij de fi ets 
ophalen.”  “Die gast had een mooie fi ets 
zien staan voor De Brug. Hij legde er zijn 
slot rond. Toen hij ’s avonds de fi ets wou 
gaan stelen vond hij een briefje. Daarop 
stond iets als: ‘_Liefste dief, wil je alsje-
blief mijn fi ets niet stelen. Ik heb hem 
namelijk elke dag nodig om van het stati-
on naar de les te gaan. Alvast dank_’. Hij 
heeft toen toen een ander fi ets gestolen 
en op de achterkant geschreven: ‘_Geen 
probleem. Heb de fi ets ernaast meegeno-
men_’.” 

 Op het einde van onze tocht wil ik 
nog weten waarom hij nu fi etsen steelt. 
“Zeker niet voor het geld”, zegt Joris. 
“Eerder omdat ik of een vriend echt een 
fi ets nodig hebben en ook wel een beetje 
voor de kick”. 

  De naam van de dief werd veranderd.   



Student trapt academiejaar af

Op 30 september werd met de Student Kick-Off de aftrap gegeven van het academiejaar. Als 
een moderne versie van  brood en spelen , werd de Gentse student verwend met een megabar-
becue en een resem populaire artiesten. Vraatzuchtig en hunkerend naar muzikale bevredi-
ging trok Schamper op reportage naar het Kramersplein.

 LAURENS 

 Laat het duidelijk zijn, op culinair 
vlak zijn wij van Schamper niet bijzon-
der veeleisend. Een Bicky Burger hier of 
een pita daar geldt al snel als  haute cui-
sine . Dat neemt niet weg dat we, toen we 
de barbecue met een bezoek vereerden, 
met afgrijzen vervuld werden. De kip 
 suckte  echt wel. Gelukkig werd dat ruim-
schoots gecompenseerd door de bro-
chettes, de worsten en de hamburgers. 
Vooral de brochettes zouden niet mis-
staan in de betere snackbar. Eenmaal 
die elementaire menselijke behoefte be-
vredigd was, was het tijd voor het muzi-
kale gedeelte van de dag. 

 IS EVERYBODY HAPPY? 

 Als eerste act stond  Eddy Wally  ge-
programmeerd. Vroeger werd Wally 
vaak uitgenodigd door studentenver-
enigingen, om bij het betreden van het 
podium met tomaten bekogeld te wor-
den. Een verleden dat duidelijk niet al 
te zware wonden heeft nagelaten. “Het 
is altijd geweldig om in Gent te zijn, in 
Gent is het altijd iets anders. Ik wil hier 
een feest bouwen, want de studenten 
zijn voor mij.” Een voorspelling die al 
snel waarheid werd. Ondanks het vroe-
ge uur – 15u – kreeg hij moeiteloos het 
hele plein met zich mee. Nu is de gemid-
delde student natuurlijk al snel tevreden 
wanneer hij, met worsten en bier ge-
vuld, een portie populaire muziek krijgt 
voorgeschoteld. Toch blijft het opmer-
kelijk om een heel plein ritmisch met 
de armen te zien zwaaien op de tonen 
van  Cherie . Wally’s vraag “is everybody 
happy?” werd dan ook door het publiek 
met een krachtige “yeah” beantwoord. 
Voornaamste minpunt was dat het ach-
tergrondkoortje, dat op de geluidsband 
vurig meekweelde, opvallend afwezig 
was op het podium.  

 Daarna werd het programma gevuld 
met enkele inspiratieloze coverbandjes. 
Ondertussen had men dan de tijd om de 
standjes van de verschillende verenigin-
gen te bezoeken. Zo was er bijvoorbeeld 
het standje van de Gentse Studenten-
raad, waar 1500 euro aan ballonnen 
letterlijk de lucht inging. Verder tracht-
ten de margi’s van Gent Verkend hun 
studentengids aan de man te brengen. 

Dankzij opdringerig geleur vlogen hun 
boekjes al snel de deur uit. 

 AVONDPROGRAMMA 

 Tegen de avond hing er een festi-
valsfeer over het Kramersplein. Hippies 
zaten in kleermakerszit op de grond, 
tussen afval en bierplassen. Veel nuch-
ter volk was er niet meer te bespeuren. 
Het avondprogramma begon met De 

La Vega. Met een geslaagde, zwoele set, 
slaagden ze er moeiteloos in het publiek 
op te zwepen. Alleszins een aangename 
kennismaking met de sensuele deerne 
die onlangs de micro van haar voorgang-
ster overnam. 

 Op een studentenactiviteit kan  na-
tuurlijk  Rector  Paul Van Cauwenberg-

he  niet ontbreken. Kwestie dat hij weer 
eens wou bewijzen dat hij toch wel  kei-

STUDENT KICK-OFF GROOT SUCCES, SCHREEUWT OM EEN VERVOLG.
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lief  voor studenten is. Met een gitaar in 
de hand kroop hij zelf achter de micro. 
Onder de noemer “ik ben een worried 
man”, zong hij het gelijknamige nummer 
van Antwerps drankorgel Ferre Grig-
nard.  

 De avond bereikte z’n hoogtepunt met 
‘t Hof Van Commerce. Een losgeslagen, 
beschonken meute brulde in schaamte-
loos West-Vlaams mee met de Izegemse 
barden. Zonder totetrekkerie rockten 
 Kowlier  en co. het Kramersplein naar 
hogere sferen. 

 Das Pop werd nogal ondankbaar na de 
West-Vlamingen geprogrammeerd. Na 
een uur staalharde rap kwamen ze maar 
bleekjes over. Ook het afzaaggehalte van 
de set lag nogal hoog. Weetwel, maak een 
keer een nieuwe cd.  Bent Van Looy  vatte 
z’n set zelf summier samen: “een beetje 
vals kan gebeuren.” Inderdaad, ja. 

 TOEKOMST 
  Stijn Baert , de bezieler van de Stu-

dent Kick-Off  was meer dan tevreden. 
“Het was een geslaagde editie. Op de 
piekmomenten waren er volgens de 
brandweer om en bij de 9000 mensen. 
De twee doelen van het evenement wer-
den bereikt. Langs de ene kant was het 
een geslaagd startmoment voor alle stu-
denten. Langs de andere kant bood het 
aan de verenigingen de kans om zichzelf 

wat meer naambekendheid te geven. Or-
ganisatorisch liep het echter wat in het 
honderd. Zo werkten de toiletten niet en 
maakten heel wat vrijwilligers minder 
tijd vrij dan ze beloofd hadden. Maar dit 
initiatief moet alleszins herhaald wor-
den. Zowel de universiteit, de stad als de 
sponsors zijn daarvoor vragende partij. 
Volgend jaar gaat het wel doorgaan op 

het Sint-Pietersplein, het Kramersplein 
barstte immers uit z’n voegen.” 

 De eindbalans is alleszins positief. In 
tegenstelling tot gelijkaardige initiatie-
ven in het verleden, was de opkomst ko-
lossaal. Muzikaal was er voor ieder wat 
wils en de muzikale leken konden zich in 
tussentijd ongegeneerd storten op bier 
en worsten. Alleen mochten de pintjes 
wat goedkoper zijn.  •
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Geef je thesis een vliegende start… Kies voor een genderinvalshoek!

 bibliotheek    
 website    
 informatie en advies  
 expertise    
 al je materiaal op 1 plaats 

OPEN THESISDAGEN
23 t/m 27 oktober 2006

10-16 uur

RoSa. Documentatiecentrum en Archief voor Gelijke Kansen,
Feminisme en Vrouwenstudies.

Koningsstraat 136 - 1000 Brussel - Tel. 02/209.34.10 
info@rosadoc.be - www.rosadoc.be - www.ehbf.be 

OPENDEURDAGEN VOOR THESISSTUDENTEN

Lezersbrieven
 VANALLES 

 HUWELIJKSFOTO 
 Ik ben helemaal niet te spreken over 

het feit dat Schamper zonder toestem-
ming, zonder het eigenlijk zelfs maar te 
vragen, de foto van de 25e huwelijksver-
jaardag van mijn ouders op de cover van 
het vorige nummer geplaatst heeft.  

 Alsof dat nog niet beledigend genoeg 
was, moest er natuurlijk een suggestieve 
titel bij: “Schamper zoekt jong bloed”, de 
implicatie daarvan is dat mijn ouders 
bejaard zijn. Ironie, haha, maar perti-
nent onwaar. Mijn moeder is pas 47 en 
rijdt nog elke week met de fi ets naar de 
hobbyclub, en papa gaat drie keer per 
maand vissen op zee.  

 Ikzelf, en vele studenten met mij, be-
ginnen schoon genoeg te krijgen van jul-
lie riooljournalistiek. Hopelijk worden 
jullie subsidies gauw ingetrokken!! 

 Kristof DB. 

 KRINGEN EN KONVENTEN 
 Schamper,  
 Ik zal maar meteen met de deur in 

huis vallen: ik lees elke twee weken maar 

één bladzijde uit jullie boekje, en dat is 
de kalender op de laatste pagina. De rest 
lees ik niet graag, veel teveel tekst en 
teveel moeilijke woorden. Ik moet al ge-
noeg cursussen lezen op een jaar. 

 Ik ben het echter beu dat de eerste 
vijf dagen van elke Schamperkalender 
steevast gaan over acitiviteiten die al 
geweest zijn. Op die manier heb ik reeds 
het ontbijt van het KMF gemist, iets over 
anarchisten die vreemd gaan en de yoga-
lessen van de Student Welcome Club. 

 Graag een beetje betere timing bij het 
drukken en ronddelen van het boekje. 

 Jelle VW (student economie) 

 COMMUNICATIE 
 Reetaksie, ik pen een student tweede 

betsjeler in de comunikatiewetenschap, 
ik zou graag joernaliest worden later 
(liefst bei tv1 want de vtm is voor do-
merikken). Om een beetje ervaring op tu 
doen, zou ik graag artiekeltjes beginnen 
schrijven foor jullie boekje. Ik kan goed 
schreiven en ik pen gedrefen, dus wan-
neer kan ik eens afkomen? Als jullie niet 
oovertuigt zein, heb ik een artiekel van 
mij bij de meil gestoken. Het gaat over 

het cordon saniteir, omdat dat tog een 
straff e bool is. 

 Groeten  Leslie  

 BLOTE NEGERS 
 Jo,  
 Schamper is de max en gulder zijt al-

lemaal zottte peten, alleen vind ik dat er 
volgend jaar in Gent Verkend opnieuw 
blote negers en dikke wijven moeten 
staan. Da was wa zot, mijn ma ging mij 
bijna naar de KUL sturen, maar kheb 
toen gezegd dat ze gewoon mijn hand-
boek anatomie vast had.  

 Jo DM. 

 HET BLAD VAN PAPIER 
 Beste. Ik heb een vogelzaadwinkel in 

Oostakker en ik zou graag weten welk 
soort papier jullie gebruiken. Mijn par-
kieten blijken immers allergisch te zijn 
voor zowat alle soorten toiletpapier en 
krantenpapier, aan glossy vrouwenboek-
jes snijden ze zich en dat is slecht voor 
de commercie. Alleen Schampers blijken 
ze te verdragen, dus had ik graag gewe-
ten welk papier jullie waar kopen? 

 Pierre W.  •
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Filmfestival! Film! Festival!

 AJHDB 

 Naar goede gewoonte is de reguliere 
competitie ook deze editie een van de 
hoogtepunten van het festival. Bekend-
ste deelnemer is zonder twijfel Darren 
Aronofsky (  Requiem for a Dream  , Pi ). 
De lichtjes gestoorde regisseur waagt dit 
jaar zijn kans met zijn nieuwste project, 
 Th e Fountain . Of hij ook een kanshebber 
is, is een andere kwestie. De prent werd 
op het fi lmfestival van Venetië genade-
loos uitgejouwd en kreeg sindsdien de 
ene slechte recensie na de andere.  Th e 
Fountain  zou nodeloos ingewikkeld en 
’just plain silly’ zijn. Niet dat dat ons gaat 
tegenhouden, want de combinatie Aro-
nofsky, Hugh Jackman en Rachel Weisz 
is nu eenmaal iets te verleidelijk. 

 Een andere naam die bekend in de 
oren klinkt is  Perfume , een adaptatie 
van het onverfi lmbaar geachte, gelijkna-
mige boek van Patrick Süskind. De prent 
heeft niet enkel zijn wereldbekende titel 
en ijzersterke plot mee, maar ook een 
indrukwekkende cast. Dustin Hoff man 
en Alan Rickman zijn geen onbekende 
Oezbeekse karakteracteurs, wat de fi lm 
een streepje voor geeft op de helft van de 
concurrentie. Die bestaat voornamelijk 
uit obscure, buitenlandse  indie-fl icks  
waarvan het merendeel zelfs nooit in de 
zalen zal verschijnen. Iets voor de echte 
cinefi elen, of mensen die op café gewoon 
een conversatie zoeken die mooi aan-
sluit bij hun zwarte baret en monocle. 

 Voor het bekendere werk moet je in 
de rubriek ‘Festival Previews’ zijn. In 
deze categorie krijgt het Gentse fi lm-
publiek een aantal grote kleppers in 
absolute première te zien. Het lijstje is 
alleszins niet van de poes. Beginnen we 
alvast met  Th e Queen , geregisseerd door 

Stephen Frears (High Fidelity,  Dange-
rous Liaisons ). In dit drama wordt een 
impressie gegeven van de reactie – of 
eerder, non-reactie- van de Britse ko-
ninklijke familie op de dood van prinses 
Diana. Het klinkt allemaal misschien 
wat melig en gratuit, maar de fi lm werd 
in het buitenland alvast erg enthousiast 
ontvangen. Vooral Helen Mirren werd 
met lof bezongen, voor haar vertolking 
van koningin Elizabeth II.  Wie liever iets 
jongers over het scherm ziet dartelen, 
probeert best tickets te bemachtigen 
voor de nieuwste van Brian De Palma . 
 Th e Black Dahlia  is een fi lm noir geba-
seerd op een echt gebeurde moord op 
een beeldschone actrice in het Holly-
wood van de jaren ’40. Ondanks de re-
sem steracteur –met onder andere de 
altijd ravissante Scarlett Johansson- wa-
ren de recensies tot nu toe zeer teleur-
stellend. Iets voor de liefhebbers van het 
genre, De Palma of La Scarlett dus.  De 
Palma is echter niet de enige fi lmgroot-
heid die naar Gent komt afzakken, ook 
oudje Robert Altman komt zijn nieuwste 
prent voorstellen.  A Prairie Home Com-
panion  is een lichtvoetig drama over de 
allerlaatste afl evering van een Ameri-
kaans radioprogramma, en stroomt net 
als Altmans laatste succesfi lm,  Gosford 
Park , over van de intriges en subplots. 
Ondersteund door een uitgebreide ster-
rencast (John  C. Reilly, Tommy Lee 
Jones, Kevin Kline, Meryl Streep, Robin 
Williams!) en zeer positieve reacties 
aan de andere kant van de plas, ziet het 
er naar uit dat opa nog lang niet rijp is 
voor het rusthuis.  Laatste tip in het lijst-
je is  Princess  van Anders Morgenthaler. 
Deze prettig gestoorde Deen stond in 
het buitenland vooral bekend vanwege 

zijn online comics (www.wulfmorgent-
haler.com). De laatste jaren hield hij zich 
echter vooral bezig bezig met animatie 
en Princess is zijn langspeeldebuut in 
het genre. De plot klinkt alleszins al even 
geschift als zijn ander werk: nadat een 
aan lager wal verzeilde pornoster over-
lijdt, begint haar broer aan een bloedige 
wraaktocht tegen al wie haar ooit kwaad 
heeft gedaan. Tegelijkertijd speelt hij 
ook nog eens papa voor haar vijf jaar 
oude, ouderloze dochtertje. In Cannes 
werd de tekenfi lm –die dicht aanleunt 
bij de hardere Japanse anime- alleszins 
als ‘interessant’ ontvangen. 

 Verder is het nog het parcours het 
‘Geheugen van de fi lm’, dat dit jaar een 
retrospectieve ter ere van Stanley Ku-
brick ineen heeft gestoken. Alle fi lms die 
de man ooit maakte, zijn de komende 
dagen nog eens te zien op het grote 
scherm. Indien dat nog niet genoeg is, 
kunnen de echte fanboys ook nog gaan 
aanschuiven voor drie documentaires 
over het leven van de legendarische re-
gisseur, of afzakken naar het Craemers-
klooster in het Patershor, waar een ten-
toonstelling loopt over Kubricks leven 
en werk. 

 Het Filmfestival loopt van 11 tot 21 
oktober, in alle cinemazalen van de 
stad. Het is onbegonnen werk om ook 
maar een fractie van de dingen die het 
Festival biedt, hier te bespreken. Surf 
gewoon naar de website, waar je alles 
vindt over het enorme aanbod aan fi lms, 
hoe tickets te bemachtigen en welke ce-
lebs naar welke recepties komen.  (www.
fi lmfestival.be).  •

Het Gentse fi lmfestival is dit 
jaar aan zijn 33e editie toe. 
Elf dagen lang wordt Gent 
dé place-to-be voor de Euro-
pese cinefi el. En omdat wij 
niets leuker vinden dan die 
mensen te irriteren, geven 
wij een overzichtje zonder 
ook maar één Laplands so-
ciaal drama of Vietnamese 
komedie. 
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Cultuur in Gent – getipt

Na onze vorige lading cultuurtips nemen we aan dat iedereen ondertussen beschikt over een 
schoon pakje cultuurcheques—voor zover ze natuurlijk al beschikbaar zijn, want daar blijkt 
het schoentje wel wat te wringen.

 WENDY 

 Maar laat dat je niet tegenhouden als-
nog wat van het Gentse culturele leven 
op te snuiven. Om zomaar wat te noe-
men: stap eens binnen in het  S.M.A.K.  
Van 7 oktober tot en met 7 januari kan 
je er terecht voor een tentoonstelling 
van de Deense artiest  Jan Christensen . 
Als je weet dat zijn werk vooral bestaat 
uit “muurschilderingen en site-specifi c 
werken” en dat hij moeiteloos “fi gura-
tieve met abstracte elementen, schilder-
kunstige verfl agen met computergrap-
hics en graffi  ty” met elkaar combineert, 
lijkt het toch erg interessant, niet? Een 
bezoek aan het S.M.A.K. kost 3,80 euro 
voor studenten of 1,60 euro als je je cul-
tuurcheque gebruikt. 

 Om even bij de tentoonstellingen te 
blijven: op donderdag 5 oktober opent 
in het  Caermersklooster  (aan de rand 
van het Patershol) een tentoonstelling 
over grootmeester in de fi lmkunst  Stan-

ley Kubrick . Te bezoeken tot en met 7 
januari, elke dag (behalve maandag) 
van 10 tot 17 uur. Mensen jonger dan 
26 betalen normaal gezien 6 euro, maar 
onze liefl ijke universiteit heeft voor haar 
studenten een speciaal prijsje voorzien. 
Voor amper 4,40 euro kan je een combi-
ticket kopen aan de festivalkassa’s. In die 
prijs zit een ticketje voor een namiddag-
voorstelling van een van Kubricks fi lms 
én toegang tot de tentoonstelling.  

 Van 10 oktober tot en met 13 maart 
kan je opnieuw elke maand op dinsdag 
in het  Poëziecentrum  (op de Vrijdags-
markt) terecht voor de  ‘Middagen van de 
Poëzie’ . Van 12u15 tot 13u10 kan je voor 
een luttele 2 euro luisteren naar het ge-
sprek tussen gastheer Johan de Boose en 
een “boeiende dichter van dit moment”. 
Dit seizoen staan onder meer  Miriam 

Van Hee ,  Peter Verhelst  en  Bernard 

Dewulf  op het programma. Het kost dus 
bijna niets, maar je moet wel reserveren 
wegens beperkt aantal plaatsen. 

 Om terug te komen op activiteiten 
met je cultuurcheques: een aanrader 
zijn de op locatie gespeelde voorstellin-
gen van de acteursgroep  Wunderbaum  
in het  NTGent . Om vooruit te kijken en 
nu al te reserveren: de nieuwe voorstel-
ling  Magna Plaza’  speelt van 2 tot en 

met 16 december op een nog nader te 
bepalen plaats. Om al eens te proeven 
van wat de groep in huis heeft, moet je 
tijdens de maand oktober in de  Eskimo  
(aan de Wiedauwkaai) zijn. Daar spelen 
ze  ‘Maybe Sweden’  (hun fi lm),  ‘Welcome 
in my backyard’ ,  ‘Lost Chord Radio’  en 
 ‘Eindhoven, de gekste’ . Reserven doe je 
met je cultuurcheque, via het NTGent. 

 Wie nog nooit van de operazanger 
 José van Dam  gehoord heeft, kan het 
gat in zijn cultuur opvullen op dins-
dag 17 oktober om 20u in Concertzaal 
 De Bijloke . Voor wie zijn wenkbrau-
wen fronst en wil verderbladeren in dit 
prachtblad: je krijgt er die avond ook een 
aantal sterren uit de populaire muziek-
wereld bovenop, want meneer van Dam 
brengt zijn vrienden mee.  En dat zijn niet 
minder dan  Yasmine ,  Jo Lemaire ,  Hen-

drickje Van Kerckhove  en—jawel— Jan 

Schepens . Bovendien is er nog een 
derde argument om dit concert niet te 
missen: je steunt er een organisatie mee 
die zich bekommert om het leed van 
Spaanse windhonden. Het is echter geen 
volwaardig concert van De Bijloke en je 
kan er dan ook niet voor betalen met 
een cultuurcheque. Dus enkel voor wie 
over een breed budget beschikt (of 
mammie en pappie meeneemt), 
want voor een ticket betaal je 
tussen 35 en 120 (VIP-arran-
gement) euro. 

 Als het wat klas-
sieker mag zijn, 
kom je op don-
derdag 26 ok-
tober om 20u30 
aan je trekken bij  De Rode 

Pomp . Daar geeft het  Ars 

Longa strijkkwartet  – 
“klassiek en Belgisch”- het 
beste van zichzelf. 

 Op vrijdag 27 en zater-
dag 28 oktober is  ‘De Da-
men’ , het nieuwste stuk van 
de Gentse theatermaker  Eric 

Devolder  te zien in de Voor-
uit. De acteurs lieten zich 
inspireren door “de Oude 
Talen, de Oude Boeken, de 
Oude Gezangen, de Oude 
Teksten, de Oude Gearen, 
de Oude Geboden en Verboden, de 

Oude Gewaden, het Oude Bestaande en 
het Oude Onverklaarbare”. Een heuse 
aanrader! 

 Informatie:   over de tentoonstelling 
in het SMAK: http://www.smak.be/ten-
toon_komende.php   over de tentoonstel-
ling van Kubrick: http://www.fi lmfesti-
val.be/stanleykubrick  over de Middagen 
van de Poëzie: http://poeziecentrum.be/
activiteiten/Poeziecentrum%20-%20Ac-
tiviteiten.htm#middagen  over theater in 
het NTGent: http://www.ntgent.be  over 
het concert in De Bijloke: http://www.
greyhoundsinnood.be   over het concert 
in de Rode Pomp: http://users.pandora.
be/rodepomp/  over theater in de Voor-
uit: http://www.vooruit.be  •



Tomàn olé olé
 BERT, KALKI 

 ILL. BERT 

 Jullie hebben net een nieuwe cd 
uitgebracht, “Perhaps we should have 
smoked the salmon fi rst”. Vanwaar die 
titel?  

 Lode: Ten eerste is dat gewoon om-
dat het leuk klinkt. Daarnaast geven 
we een kleine hint naar de eerste titel 
en proberen we aan te tonen dat dit op 
een of andere manier toch weer onze 
eerste cd is. Als laatste zijn wij gewoon 
dierenvrienden, hé. Wij zitten in met de 
zalmen.  

 Ook de vorige cd ging over die zalmen. 
Wat is daar zo speciaal aan?  

 Wouter: Het gaat om de aquacul-
tuur van Vietnam en dergelijke, als je 
zalm van ginder koopt is dat meestal 
gekweekte. Het probleem ermee is dat 
die groter wordt dan de gewone zalm 
door allerlei speciale kweektechnieken, 
en wanneer die ontsnapt uit zo’n kweek-
vijver kan die de echte wilde zalmen 
bevruchten, of al het voedsel voor zich 
houden. Die andere zalmen die sterven 
dan langzaam uit.  

 Lode: Oorspronkelijk was het de be-
doeling om iets met WWF aan te gaan, 
we wilden hen een bepaald bedrag per 
cd geven. Dat zou hen uiteindelijk een 
goede 500 euro opgebracht hebben. 
Niet zo veel natuurlijk, maar goed, al-
les helpt. WWF wilde dat echter niet, ze 
mogen hun naam niet “zomaar met al-
les verbinden”, en onze vijfhonderd euro 
is nogal weinig in vergelijking met wat 
sommige bedrijven schenken.  

 Goddeau zag in de nieuwe titel een ver-
wijzing naar de eerste cd, die volgens 
hen nogal schoolse postrock was. Zij 
vonden dat jullie de spreekwoordelijke 
zalm ook de eerste keer al mogen roken 
hadden.  

 Lode: Goddeau had beter moeten 
luisteren, Catching a Grizzley Bear was 
helemaal niet schools, in tegendeel. 

 Wouter: We staan nog steeds volledig 
achter de liedjes van de eerste cd, maar 
spijtig genoeg klínkt die gewoon niet 
goed, en dus vinden we hem niet meer 
zo goed. De apparatuur was compleet 
onvoldoende, en het doet allemaal heel 
erg demo-achtig aan.  

 Lode: In die zin wilden we duidelijk 
maken dat we Perhaps… als onze eerste 
echte cd zien. Catching… was dan eer-
der een soort van demo, maar ook niet 
helemaal. Het was natuurlijk een uitge-

geven full-cd; alleen klinkt het voor ons 
niet zo. 

 Wouter: In feite denk ik ook niet dat 
Catching… echt “postrock” was, ik vind 
er niet de typische kenmerken van dat 
genre in terug. Het is iets heel anders dan 
We vs. Death, een Nederlandse groep die 
naar mijn mening écht schoolse post-
rock maakt.   

 Catching was goed, maar slecht opge-
nomen dus. Er nooit aan gedacht om 
die nummers opnieuw op te nemen?  

 Lode: Neen, echt, dat is absoluut niet 
aan de orde. We zijn die liedjes onder-
tussen al kotsbeu, dat begint zelfs al te 
komen bij die van op de nieuwe plaat. 
Twintig jaar lang dezelfde hitjes keer en 
keer opnieuw spelen is helemaal niks 
voor ons. Wij maken nummers aan de 
lopende band.  

 Hoe begin je eigenlijk aan zo een num-
mer? Schrijven jullie allemaal samen, of 
is er één songschrijver?  

 Wouter: Iedereen kan afkomen met 
een superidee, en dan doe ik daar iets 
mee hé. Nee hoor…  

 Lode: (onderbreekt) Jawel! Iedereen 
kan met een supergoed idee afkomen, 
maar daarna is het altijd: allez, Wouter, 
doe daar nu eens iets mee. Het is gewoon 
altijd zo, en dat mag gezegd worden. Er 
wordt te weinig de nadruk op gelegd dat 
Wouter bijna alles doet.  

 Wouter: Gohja, ik heb niet veel an-
ders te doen. Bram en Jens werken full-
time, Lode studeert iets totaal anders. 
Ik heb het geluk dat mijn studie aan het 
conservatorium goed aansluit bij wat ik 
doe met Tomàn, op die manier doe ik 
ook veel praktijkervaring op.  

 Jullie demo Malin Head klonk nog erg 
poppy. Vanwaar die overgang naar jullie 
huidige muziek?  

 Wouter: Pff t, jah, gewoon een andere 
fase in ons leven zeker?   

 Lode: Sowieso zit er nog iets tussen 
Malin Head en Catching…, maar dat 
is nooit uitgebracht, misschien dat de 
overgang tussen die twee daardoor ab-
rupter lijkt dan hij was.  

 Wouter: Die plaat bestaat volle-
dig uit corrupte fi les die nog ergens op 
onze computer staan. Ze kon eigenlijk 
gewoon niet uitgebracht worden, het 
klonk allemaal nergens meer naar.  

 Myspace.com lijkt een belangrijk me-
dium voor jullie. Het adres staat zelfs op 

de hoes van de nieuwe cd.  

 Lode: Myspace is ook fantastisch, na-
tuurlijk. Onze website bestaat wel nog, 
maar hoeveel mensen zoeken die op? 
Op Myspace hebben we nu ongeveer 
duizend “vrienden”. Dat zijn vanzelf-
sprekend niet allemaal mensen die wij 
kennen, maar ze zijn wel allemaal geïn-
teresseerd in onze muziek.   

 Speelt het succes dat de Artic Monkeys 
via Internet behaalden soms in jullie 
achterhoofd?  

 Lode: Niet echt, er zijn zodanig veel 
groepen dat het erg moeilijk wordt om 
erbovenuit te steken. Daarnaast maken 
we ook niet echt het soort muziek dat 
makkelijk mainstreamsucces zal ken-
nen.  

 Wouter: Het is ook zó moeilijk om 
iets nieuws, iets speciaals te doen.We 
proberen dat echt wel. Het is natuurlijk 
niet ons ultieme doel, een liedje moet 
eerst goed klinken en kan dan eventueel 
origineel zijn, maar je moet toch oplet-
ten dat je niet gewoon je grootste muzi-
kale invloeden gaat kopiëren en mengen 
met elkaar.  

 Lode: Over Myspace nog, ik ga mezelf 
niet inschrijven als lode@myspace.com 
om zoveel mogelijk virtuele vrienden 
te maken, maar als band is het wel een 
schitterend medium om naar de bui-
tenwereld toe wat extra bekendheid te 
krijgen.  

 Waarom liet het nieuwe platencontract 
zo lang op zich wachten?  

 Wouter: We waren er eigenlijk nog 
niet klaar voor. Met Catching… krijgen 
we in februari te horen dat we een plaat 
mochten maken, en tegen april moest 
ze al klaar zijn. Nu hebben we veel meer 
tijd gehad, en je hoort dat ook aan de cd. 
We hebben veel meer aandacht kunnen 
besteden aan de songs, soms zelfs een 
beetje te veel.  

 Lode: Je hoort dat ook, je begint va-
ker te kommaneuken, en uiteindelijk 
komt een bepaalde song er slechter uit 
dan toen je nog spontaan bezig was. Als 
het allemaal snel moet gaan, heb je daar 
geen tijd voor, en dan klinkt alles uitein-
delijk natuurlijker.  

  Jens komt binnen   

 Zouden jullie graag bekend worden?  

 Wouter: Ik denk niet dat dat echt 
mogelijk is, zeker niet met de muziek die 

Gentse bands zijn zelden authentiek, meestal zijn het gewoon 
West-Vlamingen die uitgeweken zijn richting beschaving. Zo 
ook Tomàn, maar omdat ze goede muziek maken mogen ze 
blijven.
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wij maken. Niemand ligt daar echt van 
wakker.  

 Jens: We willen niet bekender worden, 
maar we willen wel meer publiek heb-
ben. We moeten daarom niet herkend 
worden op straat, in tegendeel, maar er-
kenning is nooit slecht.  
 Staan jullie daarom ook nergens met 
duidelijke foto’s op de hoes?  

 Wouter: Wij hebben daar niks op te 
zoeken, een cd kan gewoon leuk zijn op 
een andere manier. Als het nu een on-
nozele, grappige foto zou zijn, dan kun-
nen we er nog eens over praten. Maar 
het soort stoere foto’s die je groepen heel 
vaak ziet gebruiken? Neen, dank je. Dat 
vinden wij een beetje belachelijk. Foto-
grafen van allerlei boekjes wíllen dat dan 
ook altijd, maar wij doen daar normaal 
niet aan mee.  

 Lode: Je wil dan eens dom doen op die 
foto, en die journalisten van het Nieuws-
blad laten dat niet toe. Allez, ze maken 
die foto’s wel als we dat vragen, maar uit-
eindelijk willen ze altijd nog één “coole” 
foto om echt te gebruiken in hun krant.   

 Wouter: We hadden ooit eens een su-
pergrappige foto met allemaal autoban-
den voor onze hoofden. Dat mocht toen 

niet omdat je op die manier onze gezich-
ten niet kon zien… Ik zie daar persoon-
lijk het probleem niet van in, maar goed.  
 Jullie doen mee met Raymond en zijn 
Jonge Helden. Hoe zijn ze daarvoor bij 
jullie terecht gekomen?  

 Jens: Het is wel raar dat ze van Pop-
punt uit naar ons gekomen zijn met de 
vraag om Raymond te coveren, maar 
langs de andere kant hebben zij wel al-
tijd heel positief gestaan ten opzichte 
van ons project.   

 Wouter: Wij hebben eigenlijk een 
supermooie versie van Twee Meisjes ge-
maakt. Poppunt promoot normaal wel 
wat andere muziek dan wat wij maken 
en waar wij naar luisteren, maar goed, 
ze hebben ons kansen gegeven en we 
zijn hen daar dankbaar voor. Hoewel, de 
laatste tijd gaat het wel iets minder tus-
sen ons.  

 Lode: Ze kennen ons ook nog van Ma-
lin Head hé, dat was veel poppier. Wat 
we nu maken, dat boeit hen niet zo hard 
denk ik.  

 Wouter: Misschien wilden ze gewoon 
uit elke muziekrichting een nummer-
tje op de cd zetten. Ze weten zeer goed 
welke muziek we maken, als ze die nu 

echt kàk vinden, dan zouden ze ons niet 
vragen om mee te werken aan de cd.  
 Hoe waren de reacties op dat nummer? 
Het klinkt als een buitenbeentje.  

 Jens: Achteraf heeft Poppunt gebeld 
om te zeggen dat ze het einde van het 
nummer niet zo goed vinden, omdat het 
nogal repetitief is. We hebben uiteinde-
lijk toch onze zin doorgedreven, omdat 
dat nu eenmaal onze muziek is. Dat was 
net ons lievelingsstuk, en zij vonden dat 
niet goed, terwijl ze weten dat wij ge-
woon dat soort muziek spelen. Ik vond 
dat heel raar…  

 Lode: Ze hebben dat nummer wel 
integraal gespeeld in Brussel Vlaams 
op Studio Brussel, van de eerste tot de 
laatste seconde. Dat was echt zoiets van: 
“Poppunt, eat this!” 

 Wouter: Ik denk dat Raymond onze 
versie ook niet echt schitterend vond. Ik 
hoorde hem na de optredens tegen an-
dere bands bijvoorbeeld zeggen: “jullie 
chorus was schitterend”, of “prachtige 
bridge”. Die man denkt dus ook in mu-
zikale termen van strofe – refrein… Dat 
soort clichés is eigenlijk niks voor ons.  •
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Jong geweld in de Handelsbeurs

BIJ HET BEGIN VAN HET NIEUWE CULTU-
RELE SEIZOEN PAKT DE HANDELSBEURS 
UIT MET IETS NIEUWS: KRAAKPAND, EEN 
‘ONTDEKKINGSAVOND’ VOOR JONGE EN 

HOPELIJK TALENTVOLLE MUZIEKGROEPJES 
UIT DE MEEST UITEENLOPENDE GENRES.

 WENDY 

 Wie zich bij het denken aan jonge 
groepen fronsend afvraagt of het niveau 
dat van de Frontline – voor de dummies: 
een klein concertzaaltje in de Overpoort-
straat – zal kunnen overstijgen, mag op 
zijn beide oren slapen. Programmator 
Michael Joostens staat persoonlijk borg 
voor de kwaliteit. “Ik heb geen criteria 
om een groep te selecteren”, aldus Joos-
tens, “de demo die ze naar ons opsturen 
moet gewoon goed zijn. Natuurlijk is dat 
heel subjectief, maar ik ga ervan uit dat 
mijn oor goed genoeg ontwikkeld is om 
er talentvolle groepen uit te pikken.” 

 Het hele Kraakpandproject is een ini-
tiatief van de Handelsbeurs, waarvoor 
ze beperkt samenwerken met Poppunt. 
Programmator Joostens beweert no-
bele doelen te hebben: “We willen een 
podium zoals het onze ook aan begin-
nende groepen aanbieden. Ze kunnen 
hier werken met een betere installatie en 
de betere technici, wat voor zulke groep-
jes lang niet vanzelfsprekend is. Op deze 
manier kunnen de groepen proeven hoe 
een professioneel concert er aan toegaat, 
want we zullen hen behandelen als een-
der welke andere groep die hier concer-
teert.” 

 Er valt dus niks te winnen voor de 
groepen, maar de ervaring op zich is na-
tuurlijk niet verwaarloosbaar. Als je zelf 
een beginnend groepje hebt, is het nog 
steeds niet te laat. Je kan ten allen tijde 
een demo richting Handelsbeurs sturen. 

Verwacht echter niet dat de program-
mator rekening houdt met het feit dat je 
al wedstrijdjes gewonnen hebt: de reeds 
opgelopen ervaring maakt niks uit, het 
moet gewoon goed klinken. Als je dan 
ook live echt goed klinkt, bestaat er een 
waterkansje dat je ooit in het voorpro-
gramma van een grotere groep terecht-
komt. Als dat niet mooi meegenomen is! 

 Enfi n, de concerten zelf dan. Wie ge-
interesseerd is, kan dit seizoen 10 Kraak-
pandavonden meemaken voor een lut-
tele vijf euro per stuk. Je kan hier ook je 
cultuurcheque voor gebruiken, maar als 
je slim bent betaal je daar eens een ander 
en duurder concert mee. 

 Buitenlandse bands zal je voorlopig 
niet aan het werk zien op zo’n avond. Mi-
chael Joostens beperkt zich voor dit jaar 
alvast tot Belgische groepen. “Hoewel ik 
niks tegen buitenlandse groepen heb, ge-
loof ik dat er op Belgische bodem genoeg 
talent is om ons er minstens een heel jaar 

toe te beperken”, aldus Joostens. Voor de 
eerste editie op 26 september stonden 
Suspensores, Fables of Fungus en Sim-
pleSongs geprogrammeerd. Op 17 okto-
ber komen Th e Nico Van Gendt Project, 
Silver Junkie en Balthazar. Meer info over 
het programma vind je op de website van 
de Handelsbeurs. 

  WIN! WIN! WIN! ZOT! ZOT! ZOT!  
Voor het Kraakpandconcert op 17 okto-
ber zijn 10 duotickets te winnen. Mail 
naar schamper@schamper.ugent.be of 
stuur ons een schoon kaartje (dat ver-
hoogt meteen ook je winstkansen): Stu-
dentenblad Schamper – Studentenhuis 
De Th erminal – Hoveniersberg 24 – 9000 
GENT.  •

Overlijdensbericht
Wouter Van Steendam, preses van de Genste Farmakring, kwam dinsdag 3 oktober om het leven 
bij een tragisch verkeersongeval. Wouter was de beste broer voor zijn broer Tom, een schitte-
rende zoon voor z’n ouders Martine en Luc, het liefste lief voor Nathalie, de beste maat voor zijn 
maten (en talloze vriendinnen), de voorbeeldstudent van 3e bach farmacie, de zaligste praeses 
voor de Gentse Farma Kring en naar het schijnt een schitterende gast.

De Gentse Farmakring stelt hun gastenboek open voor mensen die hun hart willen luchten of de 
familie en vrienden een hart onder de riem steken kunnen datn onder andere op het gastenboek 
van de Gentse Farmakring:
http://www.gentsefarmakring.be/

WIN!



23

✆

■ ✆ ■ 

✆ ■

✆ ■ ✆



Urgent.fm, 
uw studentenradio dagelijks 
op 105,3 FM

CULTUURAGENDA KRINGEN EN KONVENTEN

MAANDAG 9 OKTOBER
Vluchtelingen Aktie Komitee, Open vergadering 
 De Th erminal, 20u
Kunsthistorische Kring, Tour de Gand Blandijn, 17u

DINSDAG 10 OKTOBER
Wiskunde Informatica Natuurkunde, Oefencantus Twieoo, 20u
Vlaamse Psychologische en Pedagogische Kring, 
Comedy Filmavond De Th erminal, 19u30

WOENSDAG 11 OKTOBER
Vlaamse Levenstechnische Kring, Faculteitsquiz Paviljoen, 20u
Vlaamse Geschiedkundige Kring, Gezelschapsspelnamiddag
 De Th erminal, 12u40

DONDERDAG 12 OKTOBER
Vlaamse Economische Kring, Fluo Party Yucca, 22u
Vlaams Rechtsgenootschap, OpeningsTD Vooruit, 22u

MAANDAG 16 OKTOBER
Gentse Farma Kring, Jeneverbaseball Miljoenenkwartier, 19u
Wiskunde Informatica Natuurkunde, Voordoop 
 De Sterre S9, 17u30

DINSDAG 17 OKTOBER
Vonk, Th ema-avond: de Spaanse Revolutie 1931-1937
 De Th erminal, 20u
Vlaamse Economische Kring, BBQ op de faculteit, 12u

WOENSDAG 18 OKTOBER
Kunsthistorische Kring Kroegentocht, 20u
Vlaamse Biomedische Kring, Openingsfui Vooruit, 22u

DONDERDAG 19 OKTOBER
Kring Moraal en Filosofi e, Quiz Rotonde, 19u
Slavia, Openingsfuif  Tequila, 22u

MAANDAG 23 OKTOBER
Vlaamse Geneeskundige Kring, Initiatiecantus Sala, 20u
Vlaamse Diergeneeskundige Kring, Gocartrace
 Faculteit Diergeneeskunde, 19u

DINSDAG 24 OKTOBER
Oosterse Afrikaanse Kring, Vertelavond Tashun
Vlaamse Logopedische en Audiologische Kring
 Openingsfuif, Tequila, 22u

WOENSDAG 25 OKTOBER
Lombrosiana, Erotic Cocktailnight ‘t Savaantje, 21u
Filologica, Openingsfuif Vooruit

DONDERDAG 26 OKTOBER
Oosterse Afrikaanse Kring, Filmavond: Asian Horror
 De Th erminal, 19u
Vlaams Rechtsgenootschap Doopcantus, Salamander, 20u

MAANDAG 9 OKTOBER
Schrijf vaker, schrijf meer, Th eater Tinnenpot, 20u
Selectie ‘Experimenteel’ Filmfestival van Vlaanderen
 Artcinema Off  Off , 20u

DINSDAG 10 OKTOBER
Raga en Tala : Indiase klassieke muziek begrijpen De Cirk, 10u

WOENSDAG 11 OKTOBER
Here comes your band / Tributeconcert met A Brand, Th e Ger-
mans & David Bovee (Th ink of One) Vooruit, 22u

DONDERDAG 12 OKTOBER
Boekvoorstelling ‘Het onverborgene’ van Lut de Block
 Poeziecentrum, 20u
Confuse Th e Cat Café Charlatan, 21u
Jonge virtuozen uit den vreemde De Rode Pomp, 20u30

MAANDAG 16 OKTOBER
Being Stanley Kubrick De Cirk, 10u
Kookles: Vergeten Groenten EVA (St-Pieternieuwstr 130), 19u

DINSDAG 17 OKTOBER
Culturen van buren Buurtcentrum Rabot, 19u30
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