Laten we aannemen dat u voor de eerste keer Schamper leest. Die kans is aanzienlijk, zeker
wanneer we weten dat onze hardwerkende redactie dit extra nummer in het bijzonder voor de
ongeschonden lezer in elkaar heeft gebokst. Nieuwe lezer, verlies deze Schamper niet, bewaak hem dag
en nacht en laat hem door niemand a f nemen, want in deze Schamper staat wat enkel u mag weten. U
mag het aan niemand vertellen, zeker niet aan de rector of aan andere leden van de academische
overheid. Wij vrezen enorme represailles wanneer deze informatie in hun bezit zou komen. In dit artikel
wordt namelijk een antwoord gegeven op een vraag die zij zich al 25jaar stellen:

Wat is Schamper?
Kritisch en onafhankelijk
Laatje niet misleiden door allerhande
geruchten die over het studentblad van de
Universiteit Gent de ronde doen. Vele
merkwaardige individuen zullen je ervan
proberen te overtuigen dat Schamper noch
kritisch, noch onafhankelijk is. De personen
die deze beweringen rondstrooien zijn
wraakzuchtige lieden, die veelal zelf het
onderwerp geweest zijn van een kritisch en
onafhankelijk artikel. Bij Schamper is
objectiviteit de regel en om te verzekeren
dat onze redacteurs ongebonden schrijven,
mogen ze nooit berichten over verenigingen
of organisaties waarin ze zelf actief zijn.

Zwart op Wit!
Om de muggenzifters hun plezier
onmiddelijk weer te ontnemen, vermelden
we dat Schamper op ietwat grijs recyclagepapier gedrukt wordt. Dit doet natuurlijk op
geen enkele manier afbreuk aan de inhoud.
Schamper schrijft over allerhande zaken
die studenten aanbelangen en doet dit op
een eigen, eigenzinnige manier. Berichten
over de perikelen van de universiteit en
haar studenten worden afgewisseld met
artikels over internet en wetenschap,
interview s, columns en een serieuze
cultuurkatern waarin films, muziek, toneel
en tentoonstellingen aan bod komen.

The making of...
Om al deze informatie in een geheel
te gieten, betrouwt Schamper op haar
fascinerende medewerkers. Deze individuen doen er alles voor om elke twee weken
een nieuw nummer klaar te stomen. Om
van ruwe ideeën tot een afgewerkt produkt
te komen, is er echter meer nodig dan een
hoop artikels. Na de deadline begint de
eindredactie aan haar werk. Deze taalpuristen worden op de hielen gezeten door
de layouters, die artikels, foto’s en cartoons
in een grafisch verantwoorde vorm gieten.
De afgewerkte Schamper wordt op 4000
exemplaren gedrukt, die in alle gebouwen
van de universiteit worden verspreid. Elk
jaar brengt Schamper een tiental nummers

van gemiddeld 24 pagina’s uit, afhankelijk
van de financiële middelen die ons ter
beschikking worden gesteld.
Dat Schamper een hele onderneming
is, zal je nu niet meer verbazen. Het
belangrijkste doel van het studentenblad
blijft natuurlijk het informeren van de
universitaire gemeenschap. Schamper doet
dit op een objectieve manier doen en wil dit
ook zo blijven doen. Dat we bepaalde
mensen of belangengroepen soms op de
tenen trappen is dus niet meer dan normaal.

In dit nummer, ingekort tot twaalf
pagina’s, hebben we geprobeerd een indruk
te geven van Schamper in al zijn facetten.
Ben je geïnteresseerd in Schamper, dan kan
je twee dingen doen. Laat Schamper tot u
komen en wees verbaasd over alles wat er
instaat öf spring binnen op de redactie en
kom zelf tot Schamper.
Manu Keuteers
Hoofdredacteur

Is Schamper wat?
Schamper is niet enkel een afgewerkt produkt, maar ook een plaats waar elke
student kan kennismaken met journalistiek en andere media. Kunnen schrijven is niet
het enige dat telt. Iedereen die zich wil inzetten voor Schamper is uitermate welkom. Elk
jaar begint met een gebrek aan strijdkrachten, dus zoeken wij koortsachtig: (v/m)
ideeëndonors, redacteurs, fotografen, layouters, cultuurminnaars en muziekkenners,
mac-maniakken, eindredacteurs, webmasters, grafische genieën, taalpuristen, onterecht
veroordeelde compulsieve schuldbekenners en vooral kritische en onafhankelijke
geesten.
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S cham p er is het kritische en onafhankelijke
studentenblad van de Universiteit Gent. De
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Geslaagd/Geslagen

H o e z it d a t m e t d e s la a g c ijfe rs in d e e e rs te k a n ?
Zow at de helft van de eerstejaars valt elk ja a r weer a f in de UG-race
naar die begeerde tw eede kandidatuur. We staken ons hoofd binnen bij
h et Adviescentrum voor studenten op het Sint-Pietersplein om te horen
w a a rd e m eeste slachtoffers gaan vallen. En w aarde m inste natuurlijk,
kw estie van de mensen wat hoop te geven.
Van Rudy De Potter, coördinator
van het Adviescentrum, kregen we een
kopie van de slaagcijfers van de eerste
kandidaturen 1996-97. Bij het lezen van
deze cijfers moetje in je achterhoofd houden
dat ze slechts toegepast werden op één jaar.
Om een zicht te krijgen op deelname aan en
resultaten van examens in verschillende
studierichtingen, zal het model dan
toegepast worden op drie of zelfs vijf
academiejaren. Dit om toevallige schommelingen uit te sluiten. Dan pas is het mogelijk
tot conclusies te komen die bepalend zullen
voor het verdere beleid. De cijfers die wij
hier vermelden, mogen dus met een korreltje
zout genomen worden. Toch blijft het leuk
om te weten hoe het vorige jaar afliep voor
de eerstekanners.
Enkel de eerstejaars die uit het
Belgische Secundair Onderwijs kwamen,
zijn opgenomen in de cijfers, onafhankelijk
van hun nationaliteit. Alleen de resultaten
van de ingeschrevenen voor de examens
werden in aanmerking genomen voor de
berekening van de slaagcijfers.
Over de twee zittijden gezien,
kwamen de classici (Latijn en Grieks) er
het beste uit (87,1%), gevolgd door de
burgies (70,1 %) en de Scheikunde (69,4%).
Voorde Criminologie (32,5%), de Informatica (30,6%) en de Moraalwetenschappen
(22,6%) liep het het vaakst slecht af.
Opmerkelijk was dat de meeste studenten
die afhaakten voor de examens (8 van de 39
of 20,5%) eveneens uit de Moraalwetenschappen kwamen. De andere afschrikkende richtingen waren Romaanse (8 van
de 59 of 13,6%) en Afrikaanse Talen en
Culturen (5 van de 31 of 16,1 %). Een vijfde
(23,1%) van de eerstekanners die niet
geslaagd was in eerste zit, schreef trouwens
niet meer in voor tweede zit.

Er is hoop
Het moreel van enkele lezers is nu
misschien gekelderd, maar dat is niet nodig.
Deze slaagcijfers geven weer hoeveel
mensen er vorig j aar doorgingen naar tweede
kan, dat is alles. Ze zeggen niets over de
individuele slaagkansen van een student.
Het is niet omdat het slaagcijfer van de
pol&soc vorig jaar 40,3% was, dat je als
eerstekanner pol&soc maar een kans van

twee op vijf hebt om te slagen. Dat is een
foute redenering. De slaagkansen van een
individu worden door andere factoren
bepaald en beïnvloed (motivatie, sociale
achtergrond, geslacht, reeds genoten
opleiding,...).

Lage cijfers

kiezen. In België kennen we de vrije keuze,
uitgezonderd voor de geneeskunde en de
ingenieurs. Je kan gelijk welke universiteit
of hogeschool kiezen, ongeacht de
vooropleiding. Zulke vergissingen zijn dus
weer in gebakken in het systeem. Als je het
ene moet opgeven voor het andere, zeg ik
als democraat, laat asjeblieft die toegang
vrij. In ons systeem is er niemand die kan
zeggen: ik wou en ik kon, maar ik mocht
niet."
”We zitten dus met die terminologie,
geslaagd of gebuisd. Er zijn geen alternatieven. ’t Is natuurlijk geen troost voor wie
gebuisd is, te moeten horen dat het te wijten
is aan structurele factoren! Maar ‘t is een
feit.”
Als je gebuisd bent dit jaar, heb je
dus een excuus: ‘“ t is het systeem, mama!”

Vorig academiejaar slaagden 2105
van de 4438 die zich inschreven hadden
voor de examens, dat is 47,4%. De helft van
de mensen die universitaire studies
Nadine Lahaye
aanvatten, slagen dus niet in het eerste jaar.
(30/3/1998 - ingekorte versie)
Ts dat geen laag aantal?’, vroegen we aan
meneer De Potter.
De Potter: ”Het is al
Globaal 1996-97
veertig jaar zo dat het slaag(beide zittijden)
percentage in de eerste kan rond
de helft schommelt. Laat mij
87,1% (27/31)
Latijn & Grieks
daar een aantal zaken tegenover
70,1% (131/187)
Burgerlijk Ingenieur
plaatsen. In het algem een
69,4% (43/62)
Scheikunde
secundair onderwijs is het ook
Afrikaanse talen & culturen
69,2% (18/31)
zo, dat je op die route van zes
Landmeetkunde
67,9% (19/28)
jaar, een uitval hebt die op een
Oosteuropese talen & culturen 63,4% (26/43)
bepaald ogenblik de helft
63,2% (110/193)
Geschiedenis
bedraagt. Die kunnen natuurlijk
63% (75/119)
Farmacie
wel overstappen naar andere
60,4% (29/54)
Oosterse talen & culturen
systemen van secundair onder57,3% (114/206)
Geneeskunde
Pedagogie
55,7% (73/137)
wijs, ze kunnen naar de techGeografie
54,1% (20/39)
nische of beroeps gaan. In hoger
Bio-ingenieur
53,6% (127/245)
onderwijs buiten de uni versiteit
53,4% (207/409)
Psychologie
zien we hetzelfde. Je maakt daar
48,9% (43/99)
Wiskunde-natuurkunde
hetzelfde fenomeen mee. In
Rechten
46,9% (217/479)
België hebben we hebben nu
45,5% (51/113)
Motor, reval. & kinesitherapie
eenmaal voor een soort onderLogopedie & Audiologie
44,7% (17/39)
wijs gekozen, waar selectie
42,4% (50/123)
Biologie
42,9% (12/30)
vooropstaat. Je volgt een jaar
Tandheelkunde
42,1% (8/19)
Geologie
onderwijs en op het einde van
41,1% (30/73)
Burgerlijk ingenieur architect
dat jaar, moet je een bepaalde
40,3% (139/354)
Politieke
&
Sociale
wet.
studieprestatie geleverd hebben.
39,2% (74/196)
Dierengeneeskunde
Er komt een examen, een
39% (101/273)
Germaanse
evaluatie, en dan volgt een
38,3% (102/271)
Toegepaste econom ische wet.
oordeel: ja of neen.”
35,7% (5/15)
Voedings-en dieetleer
"Stel je mij nu de vraag:
Wijsbegeerte
35,7% (20/63)
'Liggen de examenresultaten
35,3% (18/59)
Romaanse
Lichamelijke opvoeding
35% (35/109)
zoals we die nu kennen, met een
34,2% (63/195)
Kunstwet. & Archeologie
puur selecterende functie,
32,5% (64/197)
Criminologie
laag?', dan antwoord ik ja, maar
30,6% (30/98)
Informatica
dat is eigen aan ons systeem."
22,6% (7/31)
Moraalwetenschappen
"Nu is er elk jaar een
Medisch-sociale wet.
0% (0/1)
20% van de studenten, schat ik,
toppassen by het interpreteren van deze percentages: 1 persoon
die zich vergissen in het niveau
van de medisch-sociale wetenschappen staat voor 100%, 1 rechtenstudent staat voor 0,2% + ze hebben maar betrekking op één jaar)
of die de verkeerde richting

Herman Brusselmans
D e k o ts e n d e

H erm an Brusselm ans zag in 1957 het levenslicht als tweede van 3
kinderen van een veehandelaar. Hij volgde lager en middelbaar onderwijs
(W etenschappelijk A in het H eilig Hartinstituut) in Hamme. In ’80 voltooide h ij zijn studie Germ aanse filologie aan de RUG. Na een periode
als bibliothecaris vestigde hij zich in 1987defin itief als beroepsschrijver.
Een druk op een anonieme bel in het
Gentse. “Wie daar?”, klinkt het door de
parlofoon. Het codewoord “Schamper”
blijkt te volstaan. We treffen een goedgeluimde Brusselmans aan in het gezelschap
van de Gentse schildergod van Nederlandse
origine, Albert Mastenbroek. We krijgen
een pintje in fles aangeboden want “mijn
vrouw is van huis en ik was niet graag a f ’
en steken van wal.

Schamper: Je koos ervoor om
Germaanse filologie te gaan studeren
aan de RUG. Was dit een welbewuste
keuze?

Brusselm ans: “E igenlijk weet
iemand van 18 niets. Je zit in je zesde jaar
middelbaar en het jaar nadien moet je of
mag je naar de universiteit. Maar wat moet
je kiezen? Ik was totaal niet voorbereid op
een universitaire carrière. Ik was. een
sukkelaar uit Hamme die van niets wist. Ik
ging naar Gent, dé grote stad. Ik zag voor
het eerst meer dan 5 meisjes in groep samen.
Ik liep dan ook continu te zoeken naar een
lief. Ik ging ook niet naar de les omdat ik het
fenomeen café had ontdekt. Ik mocht niet
op kot maar moest ‘s avonds naar huis om
te helpen in de zaak. Dus moest ik overdag
zuipen. En dan nog eens zuipen op een
manier dat mijn moeder niet zag dat ik
gedronken had. Ik ben dan op een vrij
intensieve manier beginnen zuipen zonder
zat te worden, allez dacht ik. Als ik dan
tijdens het avondmaal de boel onderkotste,
dacht mijn moeder, er is iets met die jongen.
(Mastenbroek: "Jaja, die zenuwen") Mijn
eerste jaar was ik dan ook compleet gebuisd.
Ik ging dan bissen maar met weinig
overtuiging. Maar toen heb ik een lief
gevonden die alles voor me deed. Ik ben er
trouwens mee getrouwd. Ze hield cursussen
bij, kopieerde en zei tegen mij dat ik wat
meer naar de les moest gaan. En toen ben ik
door de univ gevlogen. Gelukkig toeval,
want had ik een verkeerd lief getroffen, dan
was ik misschien wel burgerlijk ingenieur
geworden. Stel u voor!”

Scham per: Heb j e dan niet
getwijfeld om een andere richting te
gaan volgen?

Brusselmans: “Wel jong, ik wou
eigenlijk wiskunde studeren. Ik ben sterk
geïnteresseerd in algebra. Dat komt zo: in

het middelbaar kregen we voor het eerst
een lerares die moest invallen voor wiskunde, een vak dat 90 % van de scholieren haat.
Maar die kwam de speelkoer op met een
korte rok. Je kan wel denken dat al die 14jarige snotneuzen door zo geil van werden
als bokken. Het onderwijzend personeel
van de katholieke jongensschool waar ik
schoolliep bestond voordien voornamelijk
uit broeders en priesters. Wiskunde werd
opeens een ongelofelijk boeiend vak omdat
' dat wijf daar met haar benen bloot zat. Zo
werkt dat. De oplossing voor schoolmoeheid
is meer leraressen in minirokken. (Mastenbroek: “Dat is tegenwoordig ook zo. En als
leerling kan je er nog mee trouwen ook.
Vast inkomen, hé en je zit goed")
Maar ja, het probleem was datje dan
ook vakken als meetkunde, chemie en
natuurkunde kreeg. En zo slim was ik wel
om geen richting te kiezen waar één vak mij
aanstaat en de andere negen niet. Dan dacht
ik er ook nog aan psychologie te gaan doen.
Maar toen ik eens had opgezocht wat
psychologie eigenlijk was en vernam dat
deze studie vijf jaar besloeg in plaats van
vier, wist ik het wel.”

Scham per: Was de student
Brusselmans geëngageerd in een of
andere studentenvereniging?
Brusselmans: “Neen! Ik geloof wel
in de hulp van de sterken aan de zwakkeren.
Wat dat betreft ben ik een links ingestelde
persoon. Ik ga ervan uit dat iedereen gelijk
is en dat sommige mensen ten onrecht
onderdrukt worden, blablabla. Wel heb ik
geschreven voor het tijdschrift van de
Germaanse, Germaniak, dat later Maniak
is geworden. Het waren absurde verhaaltjes
die tegen het gedoe aan de univ waren. De
eerste vereiste was echter altijd dat ik mijn
lezers wou amuseren en niet structuren
veranderen.”

Schamper: Heb je dan nooit in je
jeugdige onbezonnenheid in een
betoging meegelopen?

Brusselmans: “Neen! Kijk, er was
de ‘mars tegen de 10000’ in mijn studententijd. Men ging het inschrijvingsgeld
optrekken naar 10.000 BEF en er werd
daartegen geprotesteerd. Je kreeg een bende
ongeregeld die als wilde beesten de straat
opgingen, mensen lastig vielen, ruiten

to e n e n n u

insmeten en auto's molesteerden. We
moeten niet naar school en we gaan de boel
eens een keer op stelten zetten. Allez, het
was tamelijk serieus want er kwamen flikken
aangestormd met hun waterkanonnen. Ik
stond net als elke andere dag om vijf uur
tegenover de Blandijn te wachten op mijn
broer die me dagelijks met zijn Fiatje 850
kwam ophalen. Nu was mijn broer ten
eerste te laat door die betoging maar was
toch nog zo vriendelijk om zo dicht mogelijk
tot bij mij te rijden. Hij stapt uit zijn auto en
krijgt een baksteen tegen het hoofd. Dus

Herman Brusselmans: 'Als ik een verkeerd
lief had getroffen, dan was ik misschien
wel burgerlijk ingenieur geworden."
hebben wij dan nog twee uur moeten gaan
bekomen in een café bij een Spake en met
een zak ijs op zijn kop. 's Avonds was er dan
nog eens ambras met mijn vader omdat we
te laat thuis waren. Toen had ik het al door
: mijn broer, een simpele kantoorbediende
die geen vlieg kwaad doet, krijgt zomaar
een baksteen op zijn kop van die idiote
studenten/echt verontwaardigd) Daar deed
ik dus niet meer aan mee. Bovendien heb ik
sedert dat ik schrijver ben zoveel slechte
ervaringen met alles wat benefiet of goede
doel is. Het is altijd zo dat organisatoren
van goede doelen van die verwarde idioten
zijn die... (Mastenbroek: "Ja, die schilderijen uit je kot komen pikken") Ja, precies. En
dan moetje ook nog blij zijn als ze je bar
leegzuipen en je kot overeind halen, want
het is voor het goede doel.”

Schamper: Geloof je dan niet in
de rol die protestbewegingen kunnen
spelen bij het doorduwen van struc-

turele veranderingen in onze maatschappij?

Brusselmans: “Allez, kijk eens naar
verenigingen als Greenpeace, Artsen Zonder Grenzen of Amnesty International.
Dat worden allemaal multinationals waarbij
het geld op den duur alle goede principes
verdringt. Greenpeace, die gasten willen op
TV komen met hun bootjes, die willen
snelheidsrecords breken, die w illen
olietankers tegenhouden met een kano bij
wijze van spreken. Al wat mensen willen is
macht. Of zelfs als ze het niet willen worden
ze klootzakken wanneer ze een beetje macht
krijgen. Het beste voorbeeld is Mieke
Vogels. Mieke is van de groene partij: ze
rijdt per fiets naar haar werk en gebruikt
eikebladen als maandverband. Ze wordt
schepen in Antwerpen en één van haar
verantwoordelijkheden is bij mijn weten de
haven. Maar Mieke kan niet anders dan
meedenken met die industriële giganten.
Denk jij dat de Witte Mars* nog
300.000 mensen zou gehaald hebben als
het had gestrontregend? Dat is realiteit.
Alles is egoïsme. Weetje wat tegenwoordig
de mode is, en de mensen trappen daarin:
het bespelen van de publieke opinie. Ieder
politicus krijgt nu mediatraining. Tegen
Dehaene zeggen ze: ‘Dehaene, ge zijt nen
lompen boer maar doe tenminste een plastron aan en zorg ervoor als je spreekt tegen
de mensen dat uw vals gebit niet uit uw
muil valt want dat kan wel eens een slechte

indruk bij de kiezer geven.’ Wij worden
continu een rad voor de ogen gedraaid.”

Gent allemaal eens gaan beleven. Ze drinken
de eerste avond drie pinten en zijn strontzat.”

Schamper: Merk je enig verschil
op als je ‘de student’ van nu vergelijkt
met deze van uit jouw studententijd?

Schamper: Hoe zag je uitgaansleven eruit ?

Brusselmans: “Neen. De omstandigheden wijzigen maar mensen blijven
mensen. Jonge mensen blij ven altijd hetzelfde of ze nu leven in de 18e of 13de eeuw. Er
is eigenlijk weinig verschil met vroeger.
Neem bijvoorbeeld die generatie van de
jaren negentig waarvan men zegt dat ze
geen contact meer hebben in het uitgaansleven omwille van die housebeat. Vroeger
was dat niet anders. Ik ging naar hardrockcafés waar Emerson, Lake and Palmer of
Deep Purple opstond met de stereo op
volume 10. Wij konden ook niets tegen
elkaar zeggen. Wel als er nu twee mensen
elkaar ontmoeten in een housetempel ben
ik er zeker van als ze elkaar zien zitten dat
ze een teken doen om buiten eens iets te
gaan drinken of wat in de auto te gaan
zitten. (Mastenbroek: “Dat noemen ze
lichaamstaal heb ik van mijn zoon geleerd.“)
Voila! Ander voorbeeld is de Overpoort
anno ’97, nu het academiejaar opnieuw
begonnen is. Om een uur of elf ‘s avonds
geraakj e er niet meer door omdat er kotsende
studenten over elkaar liggen te rollen in de
goot. Precies hetzelfde als twintig jaar
geleden. Je krijgt opnieuw een hoop
provinciaaltjes die van niets weten en het in

Brusselmans: “Ik ben een mens van
een stamcafé. In mijn studententijd was dat
Ter Poorten, midden in de Overpoortstraat.
Er stond nog een jukebox, een kicker en een
biljart. Achter de toog stond er een vrouw
van 55 jaar, een moedertype. Ik voelde mij
daar thuis. Ik spendeerde er gemiddeld acht
uur per dag en heb zelden een ander café bezocht. Dat is mijn aard. Ik ben een broekschijter. Ik ben iemand die vertrouwdheid
nodig heeft. Als die vrouw eens niet achter
de toog stond, voelde ik me al ambetant.”

Schamper: Enige tips van een exstudent voor de student vandaag?

Brusselmans: “Punt één op de
agenda moet het studeren zijn. Profiteer
van de kans om zo goed als kosteloos een
heleboel kennis op te doen en uw geheugen
en analytisch vermogen te trainen. Het
studeren is interessanter dan veel studenten
denken. En voor de rest, zuip wat.” (Mastenbroek: “En lees zoveel mogelijk! Je
hebt godver een bib van hier tot ginder met
boeken die je al lang niet meer kan krijgen.
Petronius en zo. Niet meer aan te komen!”)
Bri&An / Greet
(03/11/1997 - ingekorte versie)
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Gögmen ve ögrenci

M ig r a n t e n s tu d e n t

E nige tijd terug wekten de m igrantenrellen in A nderlech t en
vervolgen s in L okeren n ogal grote beroerin g in ons a l zo aan
bevolkingsproblem en gevoelig landje. Tijd om even te kijken hoe het zat
m et de m igranten-studenten aan onze u n ief vonden we bij Schamper.
We hadden een g esprek m et S öh ret Yildirim , ls te lic. cu ltu u rwetenschappen, en Cem il Cantürk, industrieel ingenieur.
Als we eens rondkijken in het
auditorium zien we verbazend weinig
studenten van vreemde origine. Te weinig,
vinden wij. En dat vindt de Turkse
StudentenKring Gent ook. Een openhartig
gesprek ontspon. En nee, deze keer hebben
we niet gevraagd naar hun mening over
Vande Lanotte, het was zo gezellig.

Schamper: Jullie zijn lid van de
Turkse StudentenKring Gent. Wat
moeten wij ons bij die kring voorstellen?
Söhret Yildirim: “Het is gewoon
een kwestie van Turkse studenten samen te
brengen.”
Cemil Cantürk: “ Wij zijn erkend
door de DSA (Dienst Studenten Activiteiten) van de RUG, en dus in se bedoeld
voor de universiteitsstudenten. Maar ook
hogeschoolstudenten en studenten die al
afgestudeerd zijn mogen erbij. Onze
bedoeling is om Turkse jongeren gemakkelijker hogere studies te laten doen. We
richten ons wel specifiek naar Turkse
studenten, dus geen Marrokanen, Tunesiërs,
ofzo. De Magreb-landenzijn totaal verschil-

lend. De Marrokaanse studenten zijn wel
van plan een eigen vereniging op te richten.”

Schamper: Met hoeveel zijnjullie ?
Söhret Yildirim: “Een dertigtal
actieve leden, maar ik denk dat we toch een
70% van de Turkse studenten in Gent
bereiken. Ik bedoel dat er zoveel van ons
bestaan afweten, maar niet iedereen voelt
zich geroepen om telkens naar onze
vergaderingen te komen.”

Schamper: Waar houden jullie je
mee bezig? Zijn jullie alleen een
vrijblijvende vereniging o f hebben
jullie ook politieke doelstellingen?
Cemil Cantürk: “Zekeren vast niet.
Het is onze bedoeling om in de eerste plaats
over onze hogere studies te discussiïren en
te kijken wat we kunnen doen om het onszelf
wat gemakkelijker te maken. En in de
tweede plaats, waar wij naartoe willen
evolueren, is een soort spreekbuis te zijn
voor Turkse migranten. Eens kijken wat de
Belgische gemeenschap van ons verwacht
en wat wij van hen verwachten.”

Söhret Yildirim: “We willen ook
de eerste generatie sensibiliseren om hun
kinderen aan te moedigen verder te studeren.
Bij veel migrantenjongeren is er nog een te
grote drempelvrees om hogere studies aan
te vatten.”

Schamper: Ondervinden jullie
tegenkanting omwille vanjullie Turks
zijn?
Cemil Cantürk: “Nee, wij ondervinden wel een soort schrik uit onwetendheid, men is niet gauw geneigd contact te
zoeken. Maar extreme vormen van racisme
ondervinden we niet. Te meer omdat wij er
niet zo Turks uitzien.”
Söhret Yildirim: “Ik vind wel dat
wij als migrant meer moeten presteren,
wanneer we voor vol willen aanzien worden.
Dat merk je wanneer men ons zo van die
domme vragen stelt, in de trant van: “Denken
jullie in het Turks?” enzo, terwijl de meeste
hier toch in België zijn grootgebracht. Het
valt wel direct op wanneer wij eens een keer
niet in de les zitten. Maar dat is niet echt
racisme. Wij vallen gewoon meer op, dat is
alles.”

Schamper: Maar je kan toch niet
ontkennen dat er toch een soort
discriminatie wordt gemaakt tussen
Belgen en migranten. Wat vinden
jullie bijvoorbeeld van de recente
beslissing dat in een B russelse
hogeschool geen hoofddoeken mogen
gedragen worden?
Söhret Yildirim: “Persoonlijk vind
ik dat die beslissing niet kan. Het uiterlijk
van ieder individu is zo anders. Trouwens
volgens de grondwet heeft ieder recht op
een eigen meningsuiting.”
Cemil Cantürk: “Het is moeilijk
daar iets over te zeggen. Aan de ene kant
heeft iedereen het recht op een vrije
menigsuiting en religie, langs de andere
kant hanteert men het argument dat er geen
uiterlijk e aanw ijzing mag zijn van
godsdienst. Het ligt allemaal zeer delicaat.”

Schamper: B edankt voor dit
gesprek, en veel succes met de verdere
studies!
Söhret Yildirim en Cemil Cantürk: 'Bij veel migrantenjongeren is er nog een grote
drempelvrees om hogere studies aan te vatten.”

Raf/Nadine
(19/1/1998 - ingekorte versie)

One big happy family!
Proficiat! U bent zopas lid gew orden van de m eest bizarre, mythische,
m ystieke, psychisch com pleet gestoorde en door alle verstandige Belgen
(jaja, door alletwee!) vakkundig m et een om weg via Poelkapelle vermeden
fam ilie van België. Welkom aan de Universiteit van Gent, plaats van
broederschap en liefde!
Eindelijk is het officieel: Gent is de
grootste studentenstad van Vlaanderen. En
ja, daar hebt ook u schuld aan! Het Vlaamse
Ministerie van Onderwijs publiceerde
onlangs de officiële cijfers over de aantallen
universitaire en hogeschoolstudenten in
Vlaanderen. De Gentse Universiteit en het
Gents HOBU (Hoger Onderwijs Buiten de
Universiteit) tellen samen maar liefst 43.400
leerlingen. Meer dan de helft daarvan bestaat
uit slackers aan de RUG. Inmiddels meldt
Rudy De Potter (Adviescentrum voor
studenten) blij dat op tien jaar tijd het aantal
eerstejaars aan de RUG gestegen is met 75
procent. De rector heeft meteen 12 kratten
Veuve Cliquot besteld! # É É Jammer echter
dat na die champagne voor de steeds groeiende groep studenten geen geld meer overblijft. Zo is het aantal universitaire studentenhomes sinds 1973 gelijk gebleven (het
aantal bewoonbare, kakkerlakvrije kamers
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is zelfs gestaag verminderd). Tegen oktober
1999 wou men daarom een nieuw studentenhome uit de grond doen oprijzen, en wel op
de campus De Sterre. Nu weet ik niet hoe
snel die bouwvakkers kunnen metsen,
misschien zijn het wel allemaal wereldkampioenen Metsen Vrije Stijl. Maar dat negen'
maanden na de beslissing nog altijd geen
steen gelegd is, doet toch een vermoeden
rijzen dat de nieuwe home niet vöör SintJuttemis af zal raken. 6 É 4 In het restowezen houdt men al evenmin rekening met
de grootste studentenpopulatie van Vlaanderen. In april 1998 moest studentenrestaurant
De Brug plots sluiten, omdat de kankerverwekkende asbest in plafonds en isolatie
het eetgenot van de klanten dreigde te verstoren.Tien jaar reeds wist men dat er asbest
in De Brug zat, tien jaar echter heeft men
vakkundig nagelaten ook maar één maatregel te treffen. En nu moest de resto dus
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hals over kop sluiten, omdat de asbest vrijkwam. In de andere resto’s heeft de RUG
dan maar snel enkele tafeltjes bijgeplaatst,
doch dit is ruimschoots onvoldoende om de
stroom hongerige studenten op te vangen
die per 1 oktober de studentenrestaurants
zullen overspoelen. “Een spaghetti meneer?
Tegen morgenvoormiddag zullen we hem
klaarhebben. Er zijn nog 2.500 wachtenden
voor u.” « « « Of wat te denken van de
Jobdienst van de Universiteit? In theorie
moet die de studenten die geld nodig hebben,
aan een degelijke studentenjob helpen. In
j anuari echter doorprikte j obstudent LouisPhilippe Van Cauwenberge de ballon.
Hij eiste enkele miljoenen schadevergoeding van de RUG, omdat de Jobdienst
sinds jaren de arbeidswetgeving overtreedt:
onwettige uurroosters, te lage vergoedingen,
niet-reglementaire contracten, onveilige
werksituaties,... Ja, zo vragen ze er natuurlijk om dat de modale student verwordt tot
langharig werkschuw tuig! Wordt komend
academiejaar ongetwijfeld vervolgd, fkfkfk
Weest dus welkom in deze grote familie,
waar iedereen lief is voor mekaar! Make
love, not war! ftfkfk
MDG
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VLAANDERENS BELANGRIJKSTE
WETENSCHAPPELIJKE EN UNIVERSITAIRE
BOEKHANDEL

Alle studieboeken en cursussen
voor het universitair onderwijs

P. Van Duyseplein 8
9000 GENT
Tel. 09/225 57 57
Fax 09/233 14 09

tegen de scherpste prijzen !

e-mail: info@story.be
URL: http://www.story.be
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De fietsende flik
V o o rh e e n d e s n o rre n d e s n o r
U ben t ze vast al tegengekom en in het verkeersluwe centrum. Ze
hebben u waarschijnlijk reeds berispt dat u ook in de verkeersvrije
straten uw fie ts licht m oet laten branden. Ze maken deel uit van de Gentse
fietsenbrigade. D eze brigade om vat jo n g e politieagenten die het gure
w interw eer liever m et de fiets trotseren dan in een verwarmde combi.
Er bestaan geen vaste waarden meer
in deze wereld. Geen buikige, uitgebluste
politieagenten meer die luidop de dagen,
die hen nog van hun pensioen scheiden,
tellen. De fietsbrigade bestaat uit jonge
sportievelingen, die hun werk graag doen,
geen snorren dragen en bovendien nog
sympathiek zijn ook. “Het zou niet mogen
zijn”, kweelt Stijn Meuris op de achtergrond. Aangezien het echter wel zo is,
besloot Schamper, na de banden opgepompt
en het fietslicht hersteld te hebben, eens een
kijkje te gaan nemen.

Pacific blue
De Gentse fietsbrigade heeft, net
zoals hun Antwerpse skatende collega’s,
de mosterd gehaald uit Amerika. Niet de
politieserie “Pacific blue”, die momenteel
op VT4 loopt, maar wel een artikel uit 1989
was de aanleiding tot het oprichten van de
fietsbrigade. Initiatiefnemer achter het
gehele project is Steven De Smet, adjunct
commissaris-inspecteur van de Gentse
stadspolitie: “In ’89 bleek het algemene
klimaat nog niet klaar voor deze innoverende aanpak. De komst van het mobiliteitsplan
zorgde er echter voor dat het acht jaar later
toch mogelijk werd.”
Met het verkeersvrij maken van de
binnenstad stelde zich immers een nieuw
probleem: hoe zou de politie daar nu
patrouilleren? Geen wagens houdt immers
ook geen politiewagens in. Niet alleen
zouden patrouillewagens in het centrum bij
de bevolking niet in goede aarde vallen
(met opmerkingen genre: “blijkbaar gelden
de nieuwe regels niet voor de politie”), ook
maakten bepaalde infrastructuurwerken
snelle interventies met wagens onmogelijk.
De Smet was al die jaren informatie uit
Amerika, waar de aanpak zijn deugdelijkheid reeds bewezen had, blijven verzamelen.
Dit dossier, tesam en met een meer
fietsvriendelijke houding van het stadsbestuur (met burgemeester Frank “Bike”
Beke, zoals hij ook wel in sommige kringen
genoemd wordt, op kop) zorgde ervoor dat
het idee reeds in maart 1997 goedgekeurd
werd.
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naamkaartjes
De fietsbrigade moet niet alleen
patrouilles in het verkeersluwe centrum
van Gent mogelijk maken, maar past in een
algemene reorganisatie van de Gentse
stadspolitie. Contactvriendelijkheid en
bedrijfseconomischer te werk gaan staan
hierbij centraal. De fietsbrigade komt
hieraan ruim tegemoet. Mare Verstraete:
“Je bent voor de burger gemakkelijker
aanspreekbaar en op een fiets zie je ook
meer, vooral in de strijd tegen gauwdieven
is dat een groot voordeel.” Om het contact
met de burger nog te verhogen zal de
fietsbrigade trouwens binnenkort naamkaartjes krijgen die ze kan uitdelen.
De fietsbrigade is zeker ook economischer dan de klassieke patrouilles. Niet
alleen kun je voor de prijs van één combi
verschillende fietsers volledig uitrusten, ook
maakt ze patrouilles van één man mogelijk.
Momenteel bestaat de brigade uit acht man:
William, Benoni, Peter, Rudy, Mare
(Verstraete), Ivan, Mare (Debuck) en
Wim. Allen vrijwilligers, die ook in hun
vrije tijd sportief zijn.
De fietsbrigade staat er trouwens
niet alleen voor. Er is samenwerking met de
m otorbrigade en met de stadw acht.
Bovendien is er continue coördinatie met

de gewone patrouilles die bij interventies
bijstand kunnen verlenen. Een inbreker kun
je immers moeilijk op het bagagerekje naar
de cel voeren, vooral niet als ze met twee
blijken te zijn.

Toch niet zo sympathiek
De fietsbrigade zal voornamelijk
actief zijn in het centrum van de stad en de
studentenbuurten en dit is vooral voor ons,
studenten, slecht nieuws. Mare Verstraete:
’’Negen van de tien door ons geverbaliseerde
fietsers zijn student. Dat is ergens wel
logisch aangezien het vooral studenten zijn
die zich in Gent met de fiets verplaatsen.”
Zijn de fietsende politie-agenten er
dan enkel als pakkemannen, bedoeld om de
voorheen ongrijpbare fietsers eindelijk bij
de lurven te kunnen vatten en zo de Gentse
stadskas te spijzen? Steven De Smet: ’’Zeker
niet. De eerste drie maand hebben we
trouwens enkel waarschuwingen gegeven,
maar dat bleek niet veel effect te hebben.
We krijgen bovendien al een tijdje brieven
van voetgangers en winkeliers die klagen
over fietsende waaghalzen. Blijkbaar zijn
de fietsers sinds het invoeren van het
mobiliteitsplan overmoedig geworden. Als
fietser moet je in Gent sowieso weinig
regels volgen: als de verlichting en de
remmen werken en ze niet in de verboden
rijrichting rijden zijn wij al tevreden, maar
blijkbaar is zelfs dat teveel gevraagd. Tja,
je kunt niet blijven waarschuwingen geven.”

De politie is en blijft je vriend, ook op de fiets.

Cobbaut
(16/2/1998 - ingekorte versie)
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Het virtuele gebeuren
C o m p u te rs e n In te rn e t a a n d e R U G
H et is inm iddels een boutade gew orden: j e betekent in de huidige
inform atiem aatschappij niets m eer als j e geen ervaring hebt m et
com puters en m et com puternetwerken als het Internet. Vreest echter
n iet: de R U G biedt aan elke student de gelegenheid zich ongegeneerd op
de cyberw ereldte werpen. En wat m eer is: het kostje geen enkele stuiver!
De centrale dienst waarrond alles
draait is het Academisch Rekencentrum
(ARC), datje terugvindt in gebouw S9 op
de Campus Sterre, Krijgslaan 281 te Gent.
In het gebouw vind je onder meer een
computerklas (gebruikerszaal) die tot 9 uur
‘s avonds geopend is, een kleine shop, en
een onthaal.

Internet
Om een (kosteloze) toegang te
verkrijgen tot het Internet, moet je je tot dit
onthaal wenden. Het onthaal is elke werkdag
open van 8 tot 12 en van 13.30 tot 17 uur.
Aan het loket aldaar moet je enkel je
studentenkaart en je paspoort laten zien,
vergezeld van de mededeling dat je een
account (d.i. een toegangsnaam en een
paswoord) wenst op eduserv. Eduserv is de
server (d.i. een zeer krachtige computer die
voor een grote groep mensen Internetfaciliteiten kan aanbieden) die de Internettoegang
voor studenten verzorgt.
Let trouwens op: wie niet alleen
vanop de PC’s in de gewone computerklassen wil internetten, maar bijvoorbeeld
ook vanop de PC’s in de gebruikerszaal van
het ARC of vanop de terminals in de hal van
Home Vermeylen, moet dit expliciet
vermelden, want hij/zij heeft nog een tweede
paswoord nodig.

Knooppunten
Om de wondere wereld der informatica daadwerkelijk te benutten, moetje een
PC zien te vinden. Verspreid over de
universitaire gebouwen vind je verschillende computerklassen, 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
Bibliotheek. Daarnaast kan je op de PC’s
van de com puterklassen terecht voor
tekstverwerkingsprogramma’s, databases,
statistische programma’s, enz...
Iedere faculteit heeft zijn eigen
knooppunt, en zodoende willen de interne
reglementen wel eens verschillen. Sommige

bieden gratis toegang, anderen vereisen
nog steeds een betalend pasje (al is daar
nauwelijks enige controle op). Ook de
openingsuren variëren: Sommige sluiten
reeds om vier uur in de namiddag, terwijl
andere openblijven tot negen uur ‘s avonds.
Na negen uur kan men enkel nog terecht in
de hal van Home Vermeylen, waar een
handvol oude tekstterminals een prehistorische Internettoegang verlenen.

Surfen in 4 stappen
De hamvraag blijft echter: hoe werkt
het Internet eigenlijk? In de Schampers van
vorig jaar werden de meeste Internettoepassingen reeds uiteengezet, en deze artikels
kan je nog steeds raadplegen op onze homepage (http://www.schamper.rug.ac.be/ ).
Maar ik hoor er reeds roepen: “Gij zijt ne
goeien gij! Wij weten niet hoe wij moeten
Internetten, en gij zegt dat we precies dat
moeten opzoeken op het Internet!” Speciaal
voor jullie, beste schreeuwers, zet ik hier
nog éénmaal uiteen hoe het smurfen precies
in zijn werk gaat.
Het WWW ofte World Wide Web is
een verzameling van documenten (pagina’s)
waarop teksten, tekeningen, geluidsfragmenten, videobeelden, grafieken en
dergelijke meer kunnen staan. Op dit
moment zijn er miljoenen documenten op
het Web te bezichtigen en de lijst van
behandelde onderw erpen is vrijwel
eindeloos.

Stap I: Netscape opstarten
Om al deze documenten op het Web
te kunnen bekijken heb je een programma
nodig dat doorheen het WWW kan bladeren.
Een browser heet dat. Netscape is zo een
browser. Netscape is te vinden in alle
knooppunten van de RUG. Aangezien de
verschillende computerklassen verschillende besturingssystemen hebben op hun
computers, zal het even zoeken zijn waar
het programma Netscape zich bevindt. Even
vragen aan de persoon naast je, of aan de
verantwoordelijke voor het computerlokaal,
is geen doodszonde.

Stap 2: Klikken
Een URL (Uniform Resource Locator) is het adres van een document dat
bestaat uit een reeks letters en tekens. De
URL van een document vind je in het
invulveld naast het woord ‘location’. Je kan
een nieuw document bekijken door de
actuele URL te wissen, een nieuwe in te
tikken en op de enter-toets te rammen.
Je zal merken dat bepaalde gedeelten
van het document een andere kleur hebben
en onderlijnd zijn. Dit zijn links. Door op
deze links te klikken kan je een document
bekijken dat in verband staat met het
onderlijnde tekstgedeelte. Klikken, klikken
en nog eens klikken, dat is waar surfen op
neer komt. Probeer het gewoon eens uit, het
is simpeler dan het lijkt.

Stap 3: Gericht zoeken
Er stelt zich wel een probleem. 90%
van de pagina’s op het WWW bevatten
bullshit. Om de interessante pagina’s te
zoeken, staan er op het Web enkele
schitterende,
g eb ru ik sv rien d elijk e
zoeksystemen (search engines), die je
helpen informatie over een welbepaald
onderwerp te vinden. Elk systeem heeft zo
zijn eigen manier van rangschikken en
zoektermen ingeven zodat het moeilijk is
een algemene methode uit te leggen. De
meeste zoeksystemen spreken echter voor
zich, en ze hebben allemaal een handleiding
of helpfile ergens op hun website staan. De
beste zijn en blijven nog steeds Yahoo
(http://www.yahoo.com/) en Alta Vista
(http://www.altavista.com/).

Stap 4: Stoefen met uw
kennis
Je hebt nu enkele basishandelingen
voor het Internet vast. Wil je nog meer
inform atie, surf dan naar h ttp ://
zeus. rug.ac. be/tutorials/overleven/voor een
degelijke inleiding tot het Internet, en naar
http ://www. schamper, rug.ac.be/internet
voor alle Internet-artikels uit de vorige
jaargangen van Schamper! Eens je dat alles
uit het hoofd kent, kan je vriend en vijand
verbazen met die enorme kennis die je bezit
over het hipste van het hypeste.
MDG (20/10/1997)

Fietsen voor beginners

D e M u u r van G ent

Iedere student die regelm atig naar de les gaat zal het m et m ij eens
zijn: som s lijkt h et o f alle universiteitsgebouwen m et opzet op de hoogste
delen van G ent gebou w d zijn. H oevelen hebben de hellingen naar de
Rozier, de Blandijn, o f zelfs de Ledeganck nog niet verwenst?
Om de fysica van het bergoprijden
beter te begrij pen, moeten we eerst iets over
krachten weten. Er is één kracht die continu
op ons inwerkt en die we onmogelijk kunnen
opheffen: de zwaartekracht. Daarnaast bestaat er ook nog zoiets als reactiekracht. Die
kracht zorgt ervoor dat we niet in de bodem
zakken, of dat een raket kan opstijgen.

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

Maar daar in de verte blikkert het
dak van de Rozier al in de zon en de SintKwintensberg nadert onverbiddellijk! Nog
steeds trekt de zwaartekracht de student
verticaal naar beneden, maar eens de helling
begonnen kan de bodem niet meer verticaal
terugduwen. Een deel van de zwaartekracht
wordt nog wel ‘onschadelijk’ gemaakt, maar
het andere deel begint de student en zijn
fiets genadeloos de helling af te trekken,
waardoor de arme stakkerd hard moet doortrappen om de top en de fysicales te halen.

Eenwielers en ladyshave
Tijdens de les denkt de student na
over zijn probleem. Hij ziet de prof de
formule voor de zwaartekracht op het bord
krabbelen, en bedenkt dat hij die middag de
frieten eens zal overslaan. Waneer de massa
toeneemt, wordt namelijk ook de zwaartekracht groter. Een superlicht titaniumframe
is een andere, maar ook duurdere (lees:
studentonvriendelijke) oplossing. Een
tweede en overbekende manier om het steile

geweld beter te trotseren is het recht-staan
op de trappers. Als je blijft neerzitten,
bevindt het zwaartepunt van je lichaam
(punt waarop de zwaartekracht inwerkt)
zich ergens boven in je buik en dus allesbehalve boven de trappers. Wanneer je echter recht gaat staan, breng je al je massa - en
dus ook je zwaartepunt - boven de pedalen.
Aangezien de zwaartekracht naar beneden
werkt, helpt deze je met het naar beneden
duwen van de pedalen. Deze methode gebruikt de zwaartekracht in feite tegen zichzelf en is vooral aan te raden op de korte
steile hellingen, waar elke andere methode
faalt. Op dat moment beletten alleen de
massa van je fiets en de wrijvingskrachten
je om als een god naar boven te racen. Versnellingen kunnen eveneens zeer nuttig zijn,
maar ontbreken meestal op de gemiddelde
studentenfiets. Een laatste hulpmiddeltje is
het verminderen van de wrijvingskracht
(duivelse kracht die elke beweging tegenwerkt) door het contactoppervlak van je
fiets met de weg te verminderen. Je pompt
je banden dus best stevig op.
Natturlijk kan je ook een éénwieler
kopen, of het haar op je benen afscheren om
de luchtweerstand te verminderen...

DDW

(01/12/1997 - ingekorte versie)
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SCHAMPERS BONDIGE DOCH HANDIGE LEXICON DER CULTUURADRESSEN
ARCA (theater)

Sint-Widostraat 3
09/225 18 60

BIJLOKEMUSEUM(OudheidkundigMuseum)
Godshuizenlaan 2
09/225 11 06

DEMOCRAZY (concert-enfuifzaal, jeugdhuis)
Reinaertstraat 125
09/227 51 96

DECASCOOP (cinema)
Ter Platen 12
09/225.48.38

FILM PLATEAU (Filmzaal van de RUG)

Zaal : Paddenhoek 3
Corresp.adres : Rozier 9 - 09/264 70 85

GELE ZAAL (wereldmuziek, jazz, hedendaags)

Nonnemeersstraat 26
09/235 37 02

GENTS AMUSEMENTS THEATER

Huidevetterskaai 40 (zaal van Crombrugghe)
09/226 22 72

HET MUZIEK LOD (muziektheater)

Oudburg 40
09/225 00 55
Corresp.adres: Pelikaanstraat 25 - 09/266 11 33

MUSEUM VOOR INDUSTRIËLEARCHEOLOGIE EN TEXTIEL (MIAT)
Minnemeers 9
09/223 59 69

MUSEUM SIERKUNST EN VORMGEVING
Jan Breydelstraat 5
09/225 66 76

MUSEUM VOOR HEDENDAAGSE KUNST
Citadelpark
09/221 17 03

NIEUWPOORTTHEA TER
Nieuwpoort 31-35
09/223 00 00

SPHINX (cinema)

St-Michielshelling 3
09/225.60.86

MUSEUM ARNOLD VERHAEGEN
Veldstraat 82
09/223 36 52

STICHTING LOGOS (concert: experimenteel)
Bomastraat 26
09/223 80 89

STUDIOSCOOP (cinema)
St.Annaplein 63
09/225.08.45

TEATER TINNENPOT (verbonden met Arca)

NTG (theater)

Tinnenpotstraat 21
09/225 18 60

POËZIECENTRUM

Fratersplein 7
09/225 37 32

Sint-Baafsplein 17
09/225 32 08

Hoomstraat 11
09/225 22 25

RODEPOMP (concert: klassiek, kamermuziek)

VICTORIA (theater)

VOORUIT(kunstencentrum, concert-enfuifzaal,
theaterzaal)

Z aal: Nieuwpoort 59
Corresp.adres: Tussen ‘t Pas 3 - 09/223 82 89

Sint-Pietersnieuwstraat 23
09/267 28 28

SPEELTHEATER GENT/ KOPERGIETERY

DE WITTE ZAAL (tentoonstellingsruimte)

Blekerij straat 50
09/233 70 00

Zaal : Posteernestraat
Corresp.: Zwartezusterstraat 34 - 09/225 42 90

Van de bovenste plank

W ie d u r f t e r n o g steed s n ie t n a a r h e t th e a te r?

A lle toeschouwers m et plankenkoorts, die zich net voor onbepaalde
tijd inschreven aan de RUG, kunnen beginnen hun angst te overwinnen.
Z ow el studenten m et acteertalent in het bloed, als gepassioneerde
toneelliefhebbers kom en in Gent zeker aan hun trekken. Ooktheaterleken
kunnen zich m et p lezier laten ontm aagden. Scham per grabbelde even in
de ton en g eeft ju llie een voorsm aakje van het nieuwe theaterseizoen.
De meeste faculteitskringen zetten
jaarlijks een vrij podium, een poëzieavond
of een komedie è la Boeing, boeing op
poten. Drie studentengezelschappen houden
zich enkel met theater bezig: Fils feministes,
Feenx en kajton cie. Ze repeteren alle drie
in studentenhuis De Brug en aanstormend
talent is daar dan ook steeds welkom. De
nood aan nieuw bloed is het hoogst bij
Feenx en enkel snelle beslissers komen nog
op tijd voor hun eerste productie. Ter gelegenheid van een colloquim van het 18de
eeuws theater in de Zuidelijke Nederlanden
voert dit gezelschap in oktober Het Wederzijds Huwelijksbedrog van Langendijck
op. De repetities voor dit stuk beginnen tijdens de vakantie, en geïnteresseerde acteurs/
actrices, decorbouwers en modeontwerpsters bellen naar Steven Coppens (056/
777857) of Gilles Weyns (03/7721285).
Na een reeks Kafka’s brengt kajton
cie. het komende jaar Salome van Oscar
Wilde, Djad ja Vanja van AntonTsj echo v
en Lecho van Sergi Belbel, en Joachim
Robrecht schrijft en brengt een monoloog
over Guy de Maupassant. Hier komt
eventueel nog een kortfilm en een nog niet
nader bepaalde productie bovenop. Wie
aan deze voorstellingen wil meewerken,
neemt best contact op niet Jonathan
Scheerlinck(0477/297655).
Wie liever toekijkt, kan - naast het
studententheater - haast dagelijks een
toneelstuk meepikken. Gent herbergt heel

wat theaters waar met vaste regelmaat eigen
producties of gastvoorstellingen te zien zij n.
Het toneelbedrijf met de beste promotiemachine is ongetwijfeld het Nederlands
Toneel Gent. Jaarlijks brengen zij een handvol eigen producties in het NTG, in NT2
(tolhuis) en soms in de Minardschouwburg.
Bovendien bieden zij een platform voor
producties van'laatstejaarsstudenten. Wie
vorig jaar Shakespeare’s Midzomemachtsdroom miste, kan het binnenkort toch nog
gaan bekijken. Ook Chris Lomme staat in
het najaar opnieuw op de planken als Maria
Callas in Masterclass.
Een andere mastodont in het Gentse
cultuurlandschap is het Kunstencentrum
Vooruit. Een serieuze naam voor een zalencomplex -inclusief café- waar je zowel ernstige, minder ernstige als absurde stukken
kan bekijken. De Vooruit heeft geen eigen
gezelschap maar het biedt opnieuw een
tijdelijk onderkomen aan zijn petekind Het
Toneelhuis (waarin de Blauwe Maandag
Compagnie opging). Ook Het Zuidelijk
Toneel, De Tijd, Dood Paard, Cie. de Koe,
Needcompany,... komen langs om hun
nieuwste producties voor te stellen. Wie er
op tijd bij is, kan nog meegenieten van het
Theaterfestival in augustus.
In de buurt van het Gravensteen ligt
het ARCA-theater. Hun theaterzalen
bevinden zich in de Sint-Widostraat en in
de Tinnenpotstraat. Hun eerste productie
wordt een theaterbewerking van My Sister

in this House van Wendy Kesselman. Dit
verhaal werd enkele jaren geleden verfilmd
als Sister, my sister en speelt zich af in het
huis wan Madame Dansart. Zij en haar
dochter nemen twee jonge zussen in dienst
als meid. B ourgeois en tiranniek, controleert
Dansart het leven van de jonge diensters.
De spanning tussen de vier vrouwen is te
snijden en bereikt erotische hoogtes en
moordende dieptes.
Net voorbij St-Jacobs, vind je het
Nieuwpoorttheater. Ook hier krijg je zowel
eigen producties als gelegenheidsoptredens
van nationale en internationale toneelgroepen. Drijvende krachten achter vorige
speelreeksen, Johan Dehollander en Arne
Sierens, staan ook het volgende seizoen
garant voor enkele eigenzinnige producties.
WieBemadetje en De broers Geboers zag,
weet waaraan hij zich mag verwachten.
Ook het duo Kas & De Wolf, Jérome Bel
en Theater Zuidpool zijn weerom graag
geziene gasten.
De producties van Victoria (aan het
Fratersplein) liggen in dezelfde lijn, maar
dit theater profileert zich expliciet als
jongerentheater. Wie zich inschreef, voor
hij op reis vertrok, kan misschien nog één
van de dernières van hun successtuk
Bernadetje meemaken.
Jongeren, en kinderen, komen ook
in het Speelteater uitgebreid aan bod. Laat
het speelse karakter van de naam en de
voorstellingen, jullie toch niet weerhouden
om de Kopergieterij alsnog te bezoeken.
Naast deze gevestigde waarden, zijn
er nog een resem zalen waar, bij tijd en wijlen, boeiende producties te zien zijn: Backstage, het Burgcentrum, Zaal Kim,...
Schamper zet tweewekelijks een boompje
op over wat er te gebeuren staat.
Karlien

Live-muziek in Gent

Wie ais muziekliefhebber naar Gent
komt studeren heeft eigenlijk geen enkele
goedereden om ‘s avonds achter zijn bureau
te kruipen. Elke week pakkende verschillende concertorganisatoren weer uit met een
overvolle agenda, waarbij iedereen zijn gading wel kan vinden. Een,helaas onvolledig,
overzicht.
De grootste en meest bekende
concerttempel is uiteraard de Vooruit. Hier
komen zowel avant-garde als wereldmuziek
aan bod. Maar ook de grotere namen laten
via on the rox de concertzaal vollopen.
Nieuw is dat nu ook de Democrazy, die

garant staat voor opkomend geweld en de
betere rocken techno, zijn activiteiten in de
Vooruit laat plaatsvinden.
Dan zijn er nog tal van cafés waar u
de vibes live kan gaan proeven. Wie aan de
Blandijnberg studeert kan onmogelijk het
Krawietelke (Graaf Annulfstr. 1) voorbij
lopen. Op hun Monday Night Live is het er
wekelijks drummen om aan een pint te geraken terwijl eenduistererock-and-rollband
de pannen van het dak speelt. Hetzelfde
geldt voor het Magazijn (Penitentenstr.
24), de Pane et Amore (Lammerstr. 10) en
het Trefpunt (Bij St.Jacobs 18), waar al

dan niet op regelmatige basis bijna of pas
bekende bandjes aan het werk te zien zijn.
Voorts zijn er nog de locaties die aan
één genre de voorkeur geven. Café Frontline (St. Pietersnieuwstr. 120) is de hardrock
enmetal-piace to be met elke week minstens
één optreden. De Charlatan (Vlasmarkt 6)
daarentegen staat bekend voor zijn jazz,
acid-jazz en funk-sfeertje. Ook hier kan
men regelmatig terecht voor live-muziek
met after-party’s.
En natuurlijk dient Flanders Expo
nog vermeld te worden als locatie voor de
shows van de mega pop- en rocksterren.
De Buurman

Advertentie
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En dit zijn ze : Cet to 16, Cet to 18
en Cet to 25. Want op een verschillende leeftijd heb je nu eenmaal
verschillende verwachtingen van
je bank. Met zo'n Cet to-rekening
kun je trouwens tickets
voor evenementen
en muziek-, sport-,
cultuur- en nog heel
wat andere stages
winnen. Bel snel
0 9 0 0 /0 0 .0 4 2 * .

Of kom even langs
bij een Generale
Bank-agentschap.

■

Generale

Bank. Mijn K r a c h t .

*24 uur op 24 , weekend inbegrepen; 18,15 F/minuut (tarief geldig op 01/09/97)

