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borst
Een nieuwe serie op de tweede
pagina. Een reeks borstbeelden
van van 'belangrijke' hoofden.

HAKBIJL COENS

RECHT OP ANTWOORD

mijnheer

•rt geniet reeds jaren de eer
3n toneelgezelschap (Arca)
huisvesten waarin ene
jlien Schoenaerts seizoen na
Lzoen voor de hoogtepunten
het Vlaamse theater zorgt.

0e heer Cottenie, rector aan deze
universiteit , was niet zo gelukkig met ons artikel 'farmaziek'.

de 'Wereldverbeteraaar* van
mLg jaar die door ons toen al
hemel werd ingeprezen,
rengt Schoenaerts dit seizoe’Eindspel’.

Wij drukken zijn brief en onze
reactie daarop af. De rede waarnaar hij verwijst staat integraal
op de tweede pagina.

Mijnheer,
Met een zekere verwondering heb ik uw ve rslag over de promotiezitting van de fa rmaceutische faculteit gelezen in Schamper n°154,
onder de titel "Farmaziek".
De dekaan heeft daar inderdaad de mo eil ijkheden onderlijnd waarmede zijn faculteit en
de Rijksuniversiteit Gent in het algemeen,
geconfronteerd worden.
Uw verslag maakt anderzijds geen gewag van
mijn antwoord op zijn vrij pessimistische rede
In dit antwoord heb ik uitgebreid bevestigd
dat in geen geval de kwaliteit van ons onderwijs en ons onderzoek in het gedrang zullen
komen. De Rijksuniversiteit Gent blijft, in
weerwil van onvermijdelijke bezuinigingen,
een universiteit met hoogstaand wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, en dit werd ook
bevestigd in een persmededeling, uitgegeven ■“
op de openingsdag van 4.10.1982.
Het komt mij nogal eigenaardig voor dat
U alleen melding maakt van de rede van Prof.
Dr. P. De Moerloose, zonder ook maar iets te
publiceren over het antwoord van de rector.
Het is aldus evenmin juist dat de rector, na
de rede van prof. De Moerloose "zich als eerste naar het Peristylium haastte".

noenaerts gaf een van zijn
ïldzame) interviews aan
:hamper. Een interview met
minzame man achter de
ïrmen, allerminst met de
rannieke hoofdfiguur uit
Eindspel’ of de ’Wereldver3teraar’.
Lndspel is tenslotte een ge:ht, een groot dramatisch
Jicht."
3or ervan uit te gaan dat
iselijk lijden onafwendbaar
blijft er niets anders over
er om te lachen."
3rde pagina.

normaal
Do vrek van Sijsele, minister Daniël Coens,
is niet uit het nieuws weg te slaan. Met de
hand op het hart beloofde hij te besparen, en
aan de waarde van zijn gegeven woord zullen
steeds minder studenten en leerkrachten twijfelen.
Eind september raakten twee omzendbrieven
bekend die de onmiddellijke toepassing van de
reeds enkele jaren bestaande, maar nooit volledig toegepaste, klas- en om kaderingsnormen,
bevelen. Voor de rijksnormaalschool Gent
bijvoorbeeld betekent de uitvoering van deze
circulaires een verdubbeling van de gemiddelde
klasgrootte en de afdanking van een 20 % der
leerkrachten. Tegen deze en andere maatregelen
groeide en groeit protest.
Op de RNS Gent werd een actiecomité on gericht: vertrokken van een snelle informatiecampagne, heeft men er nu reeds bijna drie
weken gevulde staking op zitten.
Ook de leraars die van in den beginne
actief meewerkten, zijn sinds maandag jl. in
staking. Ook tijdens de novembervacantie gaan
de acties door en op maandag 8 november om 20u
in de Brug, is er een vergadering van het Regio'
naai actiecomité tegen de besparingsmaatregelen
in het onderwijs. Ook universiteitsstudenten
worden er verwacht.

GASTARBEIDERSHAAT EN RACISME

wat je zegt.ben je zelf

Hoogachtend,
A. COTTENIE,
Rector.

Geachte Heer Rector,
Met zeer veel plezier hebben we Uw
brief ontvangen. Geloof me, het is met
zeer veel spijt dat we U moeten
tegenspreken.
Nergens in Uw rede vinden we garanties dat onderwijs en onderzoek niet
in het gedrang zullen komen, dat het
peil van de universiteit gehandhaafd
zal worden. En daar legde precies de
dekaan in zijn rede de nadruk op.,
Uw rede is een intentieverklaring,
een beleefd verzoek gericht naar Brussel.
Maar wat zijn intentieverklaringen als d e ze unief een 300-tal personen laat a f vloeien, zal dat onderwijs en onderzoek
niet schaden ? Wat zijn Uw intentieverklaringen waard in de farmaceutische
faculteit die 200 miljoen ziet schrappen?

Als je ooit eens het geluk hebt om wat rond
te toeren in de minder luxueuse buurten van
onze polyglotte hoofdstad, dan wordt je ge garandeerd in een bad van raciale problemen
gedompeld. Scheldpartijen en straatqevechjes zijn schering en inslag. Het is dan ook
helemaal niet verwonder!ijk dat politieke
groeperingen zich in deze problematiek m e n gen. Heel wat partijen, voornamelijk rechtse
uiteraard, voeren in Brussel in mander of
meerdere mate racistische propaganda :"Al 1e
problemen komen van A l i , en dus schoppen we
Ali buiten !"

ROGER, JAN & PIERKE_________

Het gedonder van Roger Nols tegen zijn gekleurde dorpsgenoten begint zo stilaan echt
vervelend te worden. Als Schaarbeek tot in
de uithoeken van ons land bekend is bij Jan
en klein Pierke, is het voornamelijk te da nken aan het van alle elegantie ontdane, zelfs
boerse gedrag van haar burge mee ste r, één van
de vroegere uithangborden van het F.D.F. en
in de laatste gemeenteraadsverkiezingen op komend met een eigen N.O.L.S.-lijst. Het begon indertijd met die befaamde lokettenaffaire, waardoor Nols uitgroeide tot één van
de meest misprezen figuren in Vlaamsnationale en genuanceerder denkende kringen. In
september 1981 besliste Nols om systematisch
te weigeren nog langer vreemdelingen in te
schrijven in zijn gemeenteregisters. Hierbij
beriep hij zich op - en enige vindingrijkheid bij het zoeken naar variatie in zijn
argumenten mag hem zeker niet ontzegd w o r den - dat de woningen die de vreemdelingen
/etrekken niet aan de wettelijke eisen zouBegrijp me goed, rector zijn moet niet
den voldoen. Nols noemde daarbij de besliszo prettig zij als ieder zeurt over te w e i - sing tot niet-inschrijving een louter ad minig geld, te weinig personeel, te weinig
nistratieve aangelegenheid. Eind novmeber
middelen. Maar graag hadden wij Uw (wat
1981 werd deze weigering tot inschrijvinq
U in Uw rede noemt) 'strijdvaardige aannietig verklaard door een Koninklijk Besluit.
wezigheid en constructieve deelname' een
Maar Nols doet rustig voort in Schaarbeek en
beetje meer uit de verf zien komen.
hij kreeg - in tegenstelling tot voorgaande
Op het einde van dit jaar wordt een
akties - steun van enkele Brusselse kollega's
nieuwe rector gekozen. Uw ambtstermijn zal Zo vond Corneile Barca (P .SJ van St.-Gilles
dan geëvalueerd worden. Ik ben bang dat
die buitenlanders ook niet alles, idem voor
intentieverklaringen daarvoor niet in aa n- zijn kameraden uit Anderlecht Henri Simonet
merking komen.
en uit ST.-Joost Guy Cudell...

HET FAILLIET.

Hoe meer ik vandaag ons nationaal
perspatrimonium afzocht, hoe leger
de kranten schenen.
25 oktober dames en heren, maar
dacht u dat de Manusjes Ruisen of
de Paul Goossenen zich de eerste
verjaardag van de grootste na-oorlogse betoging in België herinneren?
Er zullen zich toch wel enkele van
die 200.000 exemplaren die dag herinneren ? De herfstkou werd wegbetoogd van het Rogierplein tot aan het
onzichtbare eindpunt. De straten overrompeld met nonnen en paters, ACW-ers
en ABW-ers, S.P.-ers en anderen (geen
C.V.P. had Tindemans gezegd.
En ik liep het traject twee keer,
kwestie van de cijfers een beetje op
te drijven.

Daags daarna werd de pers slechts
door één onderwerp beheerst. Door ons.
Maar vandaag... niks.
Ha, die vrije pers. Ho, die windstilte.
In Japan toch nog 450.000
betogers, in Zweden een mensenketting tussen de Amerikaanse en de
Russische ambassade en in België
windstilte. De Vooruit bloklettert
dat Sidmar benadeeld wordt, De
Standaard dat Van Rompuy niet langer
CVP-jongeren voorzitter is, De Gentenaar beschrijft een scoutsspel op
de frontpagina, Het Volk dat de
werkgevers hun verplichtinen negeren en
La Wallonië dat er 400 lijken gevonden
werden in Buenos-aires.

Jat een eensgezindheid.
Verder nog een dienstmededeling :
er zijn abonnementen verkrijgbaar
op dit blad. Het zaakje kost 100
frank en komt dan wekelijks in je
bus terecht.
Adres en rekeningnummer vind je
bovenaan.

Het kan niet ontkend worden dat de hooe koncentraties van vreemdelinger in sommige Brusselse gemeenten én in de hoofdstad problemen
geeft. Dat er bijvoorbeeld veel geld moet
uitgegeven worden voor onderwijs en dergelijke. Maar het is evenmin te ontkennen dat de
door het F.D.F. gezinde agglomeratie een
schoolvoorbeeld is van een allesbehalve o r dentelijk technisch-financieel beheer. Indien
Brussel en wat daar rond hangt, nu failliet
is, dan tekent daar in de eerste plaats het
F.D.F. voor, die er nu al meer dan 10 jaar
de dienst uitmaakt.

BEJAARDEN BUITEN__________
Wanneer dan zo'n gemeente weigert nog langer
vreemdelingen in te schrijven, kan dat be stuur nauwelijks ernstig genomen worden. En
wanneer het bovendien beweert dat de grens
van de tolerantie overschreden is, dan is het
hek helemaal van de dam. Want wat is dat, tolerantie ? Advokaat Blanmailland, die optrad
voor één van de vreemdelingen die omwille van
de weigering tot inschrijving in de registers
van Schaarbeek, een proces had aangespannen
tegen die gemeente, had het tijdens één van
de procesdagenuitgebreid over dat nieuwe be ginsel.
"Wat zal gebeuren," stelde Blanmailland, "wanneer St.-Genesius-Rode nu plotselinq denkt te moeten konstateren dat de arens
van de tolerantie voor de Franstaligen in de
oemeente overschreden is ? En wat gebeurt
wanneer de burgemeester van Antwerpen er haar
bevolking op de hoogte brengt, dat de Joodse
gemeenschap aldaar die limiet heeft overschre
den ?"
Zo kunnen we verder gaan. Beeld je in
dat een 'rijke' gemeente zou weigeren een
werkloze in te schrijven, of dat een gemeente
met een oude bevolking zou weigeren om iemand
boven de 60 jaar in te schrijven omdat er al
'teveel' bejaarden zijn !!!
(vervolg p.2).

Indringer was
verliefd
op koningin:
gek verklaard
L O N D E N (D P A -U P I). — M i-Hael F a g a n , d e B rit die tw e e
‘
Pal ace in
w e rd

ERRATUM
Vorige week liep het mis. Het overigens
reeds behoorlijk hermetisch artikel over
de studiebeurzen werd op de plaktafel tot
een onleesbare warboel herschapen.
Tot
nut van 't algemeen, een erratum: de laatste paragraaf diende de 9de te zijn, en
al wat daarna komt, ... diende daarna te
komen.

(vervol o van eerste pagina.
Er zijn dus inderdaad heel wat vreemdelingen
en onder hen dan nog een goed aantal illegalen, oie geen verblijfsvergunning nebben. De
voornaamste taak van de vreemdelingenpolitie
bestaat erin die illegale immigranten op te
sporen en uit het land te zetten. In een u i t gebreide reportage van Vrij Nederland over
de vreemdelingenpolitie in Utrecht lazen we
een aantal pikante uitspraken van agenten ven
de vreemdelingenpolite. "Illegalen zullen tot
het uiterste proberen om hier te blijven, o m dat het alternatief armoede en schande in hun
vaderland betekent," zei een politieagent.
Steeds weer komen die illegalen onze grenzen
ten dat veel beloften voor intensieve over en die mensen die vandaag opgepakt w o r uitwisselingen inhoudt.
den en het land uitgezet, duiken binnen de
Ook -met universiteit van Kairo zullen kortste keren weer ergens anders op. En volgens de politie - het ergste is dat altijd
de goede betrekingen, die reeds bew e l e e n paar halfzachte idealisten hun stem
staan, inzonderheid tussen de faculverheffen om het op te nemen voor die illeteiten van de landbouwwetenschappen,
binnenkort bekrachtigd worden in een galen. Die verafschuwen de illegalenjacht
;an de polite. Razzia's op buitenlanders hor
samenwerkingsakkoord.
ren thuis in een politiestaat, niet in onze
demokratie. Machtige, vaak gewapende mannen
tegen over zielige, rechteloze buitenlanders,
In het cultureel leven te Gent laat
de RUG zich. niet onbetuigd. De belang- dat is een oneerlijke strijd, vinden ze. De
rijke "Urartu-Luristan"-tentoonstel- onergrote neerderhei-d- van de Nederlanders
lingen zijn georganiseerd met de in- vindt echter dat klandestiene buitenlanders
tense medewerking van de Dienst Arche- hier niet mogen zijn. We zitten al genoeg met
al die vreemdelingen die wel een verblijfsologie van het oude nabije Oosten.De
Geriste Alma Mater steunt daadwerkelijk vergunning hebben, maar voor wie we steeds
culturele manifestaties als het fest- minder plaats en werk hebben. Het is mooi ge val van Vlaanderen en de Gentse Dubbel weest, het land is vol, er kan niemand bij.
concerten, alsook het Eerste Interna- Illegalen dus zeker niet ! Maar klandestietionaal Filmgebeuren dat op 14 oktober nen lopen in grote massa rond. Het is een
startte. Ook werd actief medegewerkt - lonende zaak voor werkgevers, het in dienst
aan de op til zijnde Duitse week, ge-, nemen van illegalen. Twee opgepakte klandestienen vertellen dat ze 10 uur per dag
pland voor de lente van 198.3moesten werken in een restaurant en daar
Op het raakvlak van cultuur en onder- .550 gulden (= ca 9000 BF in de maand mee
wijs ligt een taak waarvoor de RUG . verdienden. Voor hen was dat genoeg om er
sinds 7 jaar geen moeite spaart.
een uitgebreide familie in Hongkong mee te
De "Wetenschappelijke Nascholing",
onderhouden. Voor ons is dat pure uitbuiuniversiteit derde leeftijd. De inting...

RECTOREU
OPENINGSREDE '82-83

De Rijksuniversiteit Gent graat in 1982 werkt wordt aan het zoeken naar oplossingen om aan de industriële en
opnieuw van start, ditmaal zonder trom- economische
moeilijkheden te verhelpetgeschal noch vlaggenvertoon zoals
het ook het geval was in 1978 en 1980. pen .
Dit moge blijken uit de vooraanstaanDit betekent echter niet dat de RUG
zich afsluit van de buitenwereld en
de plaats die talrijke Gentse laboravan de publieke belangstelling. Er
toria in de wereld innemen, dank zij
worden in tegendeel steeds meer en
hun gespecialiseerd onderzoek o.m. op
talrijker moderne middelen aangewend
het gebied van de biotechnologie waar
om een breed publiek te bereiken en om de RUG aan de spits staat, van de
informatie te verspreiden over haar
micro-electronica, van het landbouwwerk en haar resultaten.
kundig onderzoek, en niet minder van
de economische en humane wetenschapDe RUG is en blijft een van de grootste en belangrijkste ondernemingen van pen. Verschillende brochures geven 'n
overzicht van de research activiteitei
het Vlaamse land. Met haar 13-000
studenten, 400 professoren en docenten van onze laboratoria en beschrijven
het aanbod van de universitaire
1500 wetenschappelijke medewerkers en
diensten op het gebied van alle moge2700 administratieve en technische
lijke technische, wetenschaopelijke ei
personeelsleden speelt zij een onverculturele dienstverlening. In het bij
vangbare rol op cultureel en weten
schappelijk gebied en vervult deze rol zonder op het gebied van de ontwikkeop een unieke wijze als tyuisch plura- 1ingssamenwerking. werd een "Capacity
Survey for Development Co-operation"
listische instelling.
op zeer brede schaal verspreid.
Openheid, betrokkenheid in het maatschappelijk gebeuren, zijn voor de RUG
geen ijdele woorden.
Een goed functionerende Interface
Er zijn meer dan 700 buitenlandse
Dienst treedt op als kontact-orgaan
studenten waarvan ongeveer 300 uit
met de industriële wereld en vergeontwikkelingslanden, en het nieuwe
schrijvingen die thans nog binnelomakkelijkt de toegang van de KMO's
pen wijzen opnieuw op het groeiend
academisch jaar vangt aan met met
tot de universiteit.
3.205 nieuwe eerstejaarsstudenten,
succes van het initiatief.
Een belangrijke initiatie was de opdit is 250 meer dan vorig jaar.
richting van een industriële campus
op de terreinen van de faculteit toe^ ,__
. , „
» ,
. . .
i -i Men kan zich af vragen of de regering
wetenschappen,> waarvoor heel zich
. . wel voldoende
, *3bewust, is
. van de
, Met haar tien faculteiten en 9 inter- gepaste
° ^
wat belangstelling vanwege de indusnationale centra en instituten, met
trie ■bestaat . Ook was de RUG aanwezig belangrijke functies die aldus voor
haar Academisch Ziekenhuis, waar nog
het land vervuld worden en of zij
op meerdere nationale en internationa er zich rekenschap van geeft dat de
eens circa 2.650 Dersoneelsleden tele manifestaties; zoals de Technolo- Vlaamse rijksuniversiteit door een
werkgesteld zijn, is de RUG niet algiebeurs Tehex 82 in Atlanta en de
leen een volledige universiteit,
eenzijdige toepassing van de natiodienstenbeurs TRIAS te Leuven. De
maar telt ook in niet onbelangrijke
nale wetgeving, de laatste jaren een
deelname
aan
de
Internationale
Jaarmate mede als werkgever in ons geenorme financiële achterstelling
beurs van Vlaanderen zorgde voor een onderging tegenover de franstalige
west .
efficiënte verspreiding van nuttige
zusterinstelling.
informatie bij een ruim publiek. Er
Bij
de aanvang van het nieuwe acawordt
eveneens
meegewerkt
aan
de
orDe alomgekende Dienst voor studieadganisatie van de technologiedagen en demisch jaar onderlijnt de RUG dat
vies gaf opnieuw een aantal publikazijn in de lijn van haar grote traties uit, waaronder 'Studierichtingen va de beurs "Flanders Technology"
ditie, in weerwil van alle moeilijkgepland te Gent in mei 1983aan de Rijksuniversiteit-Gent', een
brochure over het postgraduaat onder- Een aantal rechtstreekse samenwerkingsheden in Vlaanderen een symbool wil
wijs aan de Rug en een AProfiel van
akkoorden_verbinden de. RUG met buiten-b li-v *n van strijdvaardige aanwezigeen Vlaamse Universiteit' die er de
landse uniyersiteien zoals (...) de
heid en constructieve deelname aan het
economische , politieke en sociale
diversiteiten Wmnipeg (Canada),HaIf£economisch en cuit,Ureel leven van _de
Strukturen van beschrijft.
streek, dat zij op geen enkele wijze
(Israël), Hannover en Tübingen(BDR), de kwaliteit van haar onderwijs en var
In weerwil van de huidige bezuinihaar wetenschappelijk onderzpek wil
gingsdrang en de gevolgen van remmen- Lille, Berlijn, Budapest, Krakau,
Granada. Nog maar enkele maanden gele-prij sgeven, en dat zij verder i n b i n de regeringsmaatregelen , opgelegd
nen en buitenland de rol wil blijven
door de K.B.'s nr8l tot 83, blijft de den was de president van de Shangaï
rijksuniversiteit Gent een reusachti- universiteit op bezoek bij de RUG en spelen waarop zijzelf en het Vlaamse
ge wetenschappelijke en onderwijsacwerd een samenwerkingsakkoord afpeslo-volk recht hebben.
tiviteit uitoefenen, waardoor meege-

EEN NIEUWE SERIE : LENSENS (1)

BORSTBEELDEN
De straatgevechten tegen de 10‘G0G ...
het blijft een verre herinnering die de meeste studenten aan de RUG niet eens hebben.
Elk jaar werden verhalen grotesker, meer aangrijpend, je zou bijna geloven dat we toen gewonnen hebben.
Niks van. Behalve hier en daar een achterhoedeschermutseling. Zoals de studiebeurzen.
Eén van onze "eisen" was een rechtvaardiger
studiebeurzensysteem waarin de grote gezinnen
niet worden voorgetrokken.
Eén kind hebben:
het is nog net geen misdaad, maar het begint
er toch naar te ruiken: een stuk kindergeld
weg, dertiende en veertiende maand foetsie
en in dezelfde lijn ligt ook het studiebeurzenstelsel .

voor bijna drie keer zoveel studenten ! Onze
hitparade hangt scheef.

De ergenis van de meeste mensen van de vreemdelingendienst richt zich dus vooral op die
mensen die de afgelopen jaren gepleit hebben
voor meer rechten voor buitenlanders. Die advokaten, die politici, waar zijn ze eigenlijk
mee bezig ? Vraag een gemiddelde Nederlander
wat hij denkt over immigranten en al snel ro l len de meningen over tafel : "Nederland is te
vol", "Buitenlanders willen niet werken en
Marokkanen zijn niet te vertrouwen", "Surinamers zijn me ssetrekkers"... En toch zegt
J.Jacobs, een politieagent van 33 jaar :
"Als ik op feestjes kom, dan hoor ik vaak
van die opmerkingen. Er gaan zoveel onzinnige
verhalen rond over buitenlanders, die moet je
keihard beantwoorden met feiten. Dan is het
gesprek gauw beëindigd. Van die verhalen dat
de buitenlanders te lui zijn om te werken en
hier lopen te profiteren, dan zeg ik : dat
is niet waar, want als een buitenlander de
zaak voor zijn kont slaat, dan heeft hij dat
van de Nederlanders geleerd. En als die immigranten zonodig moeten opdonderen, benjij
dan'bereid om hun werk over te nemen ? Nee,
daar zijn ze niet toe bereid!" Nu het slecht
gaat met de ekonomie, is het gemakkelijk om
dan maar meteen naar de buitenlanders te
wijzen. "Maar het is helemaal, niet de schuld
van de buitenlanders" zegt Piet Coté, een
andere vreemdelingenpolitieagent, "Die
hebben er juist voor gezorgd dat onze ekonomie bleef draaien toen we ze nodig hadden.
Het zijn de Nederlanders die te lui zijn om
bepaald werk te doen, die zich te goed voelen
voor allerlei baantjes, die onze arbeidsmarkt verziekt hebben. Dan mag je de klandestienen niet de schuld geven dat zij dat
doen. Als er overdag een paar vreemdelingen
op straat lopen, zijn er altijd mensen die
denken : zie je w e l ,daar lopen er weer een
paar nieks te doen. Maar ze vergeten dat die
mensen 's nachts werken, omdat de rottigste
jobs voor hen zijn !

Deze cijfers zeggen natuurlijk nog niets,
zolang we niet weten wie de slachtoffers worden: simulatie 33 leert ons dat de "grote verliezers" juist niet zitten in de categorie
"grote gezinnen". Bond-man Lenssen heeft zijn
huiswerk goed gemaakt. * De grote gezinnen blijven zeer gemakkelijk een maximumbeurs trekken.

O NASS IS.

Sommige politiemannen van de vreemdelingendienst .denken wel eens na over de positei
van waaruit de mensen naar ons land t o ekomen. Ed Gerritsen, een andere agent : "Soms
voel ik mij een soort Onassis, als ik 's avonds thuis zit. ik draai een knopje om en
heb licht. Een ander knopje : televisie.
Weer een ander knopje : verwarming. Dan denk
ik over die mensen die in hun land soms veertig kliometer moeten lopen om hout te zoeken
waarmee ze zich moeten verwarmen. Begrijpelijk dar die mensen naar hier komen. Als
je een willekeurige Hollander verteit dat hij
in een ander land vier maal zo veel kan ve rdienen, gaat hij toch ooi direkt naar dat
Voor de gezinnen die minder gaan krijgen
land ? En als ik mezelf zou meoten verkopen
wordt dat een prachtige verrassing ! Eerst
om mijn familie te onderhouden, dan zou ik
rekenen we uit of we het wel kunnen permitdat ook doen." Dezelfde Geritsen zegt nog :
teren zoon of dochterlief naar de universi"Maar ook hier heb je als illegaal geen le teit te sturen, en een paar maand later gaat
ven. Zo'n man heeft geen enkel recht in d e onze minister alle berekeningen overhoop
gooien... Als de kroost al met een plots klei- ze maatschappij. Hij wordt uitgebuit door
ner budget op de banken zit.
Dom van Lenssens .zijn baas, misbruikt. Als hij niet meer kan
werken, wordt hij op straat gesmeten. Een il■Jaar de gezinnen die meer .gaan krijgen is
legaal in Nederland is een hoopje ellende.
het natuurlijk een hele troost. Eerst bereDat bedenk ik wel eens als ik ze oppak en
kenen dat we het ons niet kunnen permitteren
het land uitzet."
en een paar maand later horen dat zoon of

Het kan raar lopen in de politiek, nietwaar.
Een commissie wordt opgericht om o.a. de grote,
gezinnen wat minder te bevoordeligen. De commissie legt haar rapport voor en de minister
beslist precies het tegenovergestelde!
Gans
de hoge raad voor piet snot naar huis.
Nu heeft gemeenschapsminister Lenssen en
zijn kabinet (gemeenschapskabinet? deelkabinet ? executiefkabinet ?) wel de reputatie om,
na die jaren socialistische scheelkijkerij,
te werken (!), hier wordt men toch een beetje overijverig.
Lenssen zou nog dit jaar het
procédé invoeren. Nog dit jaar.

Nu is het natuurlijk larie dat een gezin
met 4 kinderen zoveel meer onkosten heeft dan
een gezin met een kind. Heel wat dingen gaan
dubbel mee. Een simpele misreking of een welbewust gekozen politiek ? Laten we die vraag
maar onbeantwoord laten, maar vast staat dat
dit protest uit de 10’000 alvast leidde tot
een pak nieuwe voorstellen voor de Hoge Raad
voor Studiebeurzenr De Hoge Raad keurde een
voorstel goed dat kleine gezinnen gemakkelijLenssens steunde darreen ander voorstel,
ker een maximumbeurs gaf, maar die maximumbeurs was wel wat kleiner.
Door meer maximum- dat we, om verwarring te vermijden, vanaf nu
Die term slaat
beurzen uit te keren die lager waren kwam men "simulatie 33" gaan noemen.
op computersimulaties, prognoses die hem, de
netjes tot een nuloperatie.
Nieuw systeem,
raad en ons ook een beetje inzicht geven in
geen frank meer.
De minister mocht 'tevreden
de gevolgen van Lenssens' systeem.
Simulatie
zijn.
33 leert ons dat er nogal wat mensen raar gaan dochter verkeerd gegokt heeft in de keuze
Helaas, de minister was dat niet. Want in opkijken als ze hun cheque krijgen: voor 1075 tussen doplokaal en unief... als de wacht
dat systeem werden,zoals gezegd, de maximumblijft de beurs evengroot, voor 15501 stijgt
tijd voor het eerste dopgeld al een maand
beurzen lager, en wie werd daardoor vooral
de beurs, voor 15316 daalt de beurs.
°f zes versteken is. Dom van Lenssens.
'getroffen' ? Welke groep kreeg het meest de
Op het eerste zicht niks an
Evenveel stijEn tenslotte wij allemaal.
Omdat de commaximumbeurs vroeger ? De grote gezinnen !
gers al;: dalers, een hitparade zonder verrassin-pUters geherprogrammeerd moeten worden (comEn toeval of niet, met de nadruk op het
gen, tot we een beetje nader kijken: want hier-puters zjjn vrij snel, maar die van de minislaatste, gemeenschapsminister Lenssens (CVP) in zitten de veranderingen van 5000 frank in,
teries zijn een uitzondering op) zullen we
heeft een week plekje in de hartzone voor de en op bijv. 60000 frank is dat niet^dodelijk. onze studiebeurs wel niet
zien voor juni of
De grote veranderingen, meer dan 15'000 frank ^uli.
"Bond van Grote en Jonge gezinnen".
Leest
daar iemand "kleine gezinnen" ? Fout, jong- komen al harder aan: voor 1237 studenten stijgt Vorig jaar kreeg ik mijn studiebeurs in mei.
kon er dan mijn studieboeken niet voor komens, er staat weliswaar "jonge" maar vooral de beurs met meer dan 15'G00 frank, voor 3588
studenten daalt de beurs met meer dan 15'000
pen, ik kun er toch nog mee op reis gaan.
"grote gezinnen".
Dag nieuw voorstel.
frank:. De beurs daalt in belangrijke mate
Zelfs daarvoor zal ze dit jaar te laat komen.
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MESSETREKKERS_____________

HET VERVOLG.
WAt je zegt, ben je zelf. En zeg nu zelf,
voel je.niet wat onbehagen bij jezelf. Over
racisme valt nog veel te vertellen, maar
volgende week besluiten we over gastarbeidershaat. Dan hebben we het over loze vooroordelen, racisme waar we allemaal wat last
van hebben, de invloed van de k r i s i s -B.V.

_____________SCHOENAERTS

TONEEL IS POEZIE.

-Zou je 'De Huisbewaarder', 'De Wereldverbeteraar' en 'Eindspel' samen een trilogie van een geestelijke impasse kunnen
noemen? Er zijn sterke filosofische gelijkenissen tussen de drie stukken...
Schoenaerts: Je voelt heel goed dat de
auteurs van deze stukken filosofische
broertjes zijn. Pintér en Bernhard kennen het werk van Beckett door en door;
al is de artistieke vormgeving verschillend', de filosofische teneur vin Becketts
werk is hen niet vreemd. Wat heeft Beckett
met ’.Fin de partie’ (Eindspel) bedoeld?
Je kan er een Zeus-mens relatie in zien:
god die toornig werd, omdat je de mens
die naar zijn’ evenbeeld geschapen was,
alles woord voor woord moet uitleggen.
Zo bekijkt Beckett het publiek, hij weigert konsekwent in te gaan op de duidelijkheidseis van het publiek, het is een
voortdurend weigeren om te verklaren en
te verduidelijken. Je kan het vergelijken met een gedicht: een goed gedicht is
onvoorstelbaar herkenbaar qua gevoel,
zonder dat je precies kan zeggen wat het
inhoudt. Hoewel de verstaanbaarheidsdrempel in 'De Wereldverbeteraar' niet zo
hoog lag als in 'Eindspel', merk je heel
goed dat Bernhard Beckett heel goed kent:
die irrationele schuilhoeken in de taal,
de erupties van woede en tederheid,... dat
vind je veel herkenbaarder bij Bernhard
dan bij Beckett.
'Eindspel’ is tenslotte een'gedicht, een
groot dramatisch gedicht, in handelingen
vertaald natuurlijk, het laat zich veel
minder makkelijk achterhalen dan ’De Wereldverbeteraar’.
Wat heel duidelijk tot thema wordt gesteld is het overleven, overleven aan de
hand van het idee dat men zelf over de
kosmos heeft gevormd. Overleven door
het menselijk lijden te ’verkomiseren’.
Er van uitgaande dat het menselijk lijden onafwendbaar is, blijft er niets
anders over dan er om te lachen. Je ziet
zo dat Beckett ’De parabel van de blinde'
van Breughel heel goed kent. Hij laat
mensen in een vuilnisbak een vegeterend
bestaan leiden, op toneel neem je zoiets niet, maar bij Jeroen Bosch vindt
men zoiets prachtig.
Wat de auteurs van de drie stukken duidelijk gemeen hebben is een existentiële angst voor eenzaamheid.

- Wat zijn de kriteria die je aanlegt
bij de keuze van een stuk ? Op basis
waarvan verkies je het ene stuk te
spelen en het andere niet ?
Schoenaerts: Als je zoals ik bij een
klein gezelschap speelt, lees je stukken in funktie van dat gezelschap. Ik zou
evoorbeeld 'King Lear’ graag spelen maar
gezien dé beperkte bezettingsmogelijkheden kan dat niet . En zoveel goede stukken met een kleine bezetting zijn er niet
Veel stukken zijn te kommercieel, hebben
geen grote boog, geen menselijke dimensie

Lu ik.

Zoals wij vorige week beloofden: n.a.v.
de nieuwste Arcaproduktie 'Eindspel'
(Beckett) met in de hoofdrollen Jo De
Meyer en Julien Schoenaerts, gingen wij
deze laatste interviewen over het heden
en het jonge verleden.
Wie Schoenaerts de laatse jaren aan het
werk heeft gezien, kan waarschijnlijk niet
aan de indruk ontkomen dat er tussen 'De
Huisbewaarder’(Pinter),’De Wereldverbeteraar' (Bernhard) en nu 'Eindspel’ , zekere
gelijkenissen op te merken vallen. Zelfs
onze vraagsteller had zoiets in de gaten
gekregen, vandaar:

-En politiek, maatschappelijk geëngageerd
theater ?

Schoenaerts: Daar geloof ik niet in. Ik hou
niet van dingen met een (moraliserende)
boodschap. Stel je voor: een dichter met
een boodschap: je zou hem ter plekke onthoofden .
Engagement is een verschrikkelijk woordje. Theater moet gewoon theater -geëngageerd
zijn. Engagement als zodanig doet me denken
aan mensen die achter de deugd aan zitten.
Zulke stukken zijn vaak een en al geschreeuw,
geen greintje poëzie. En tenslotte kan theater niets anders zijn dan gedramatiseerde
poëzie.

-Speelt er bij de keuze van het stuk een
zekere identifikatie mee met bepaalde
rollen waarin je jezelf herkent of spiegelt?
Schoenaerts: Neen. Ik ben geen 'Huisbewaarder', geen 'Wereldverbeteraar', geen
'Hamm'. Ik hou helemaal niet van identifikaties. Akteren is een ambacht en een
akteur levert portretten af. Na 'Hamlet’
zou ik twee uur later niet op zijn engels
zitten te mijmeren in een restaurant.

-Is het absurde theater à la Beckett niet
een beetje gedateerd, déjà vu ?
Schoenaerts: Absurd... Als je dit soort
teksten absurd zou akteren of nog’verkomiseren’ zouden de aksenten van angst,
verdriet , eenzaamheid, wanhoop, ergernis,
... totaal verdwijnen. Claus vertelde me
dat hij de voorstelling van 'Fin de Partie'
in Parijs gezien had; waarbij niemand
durfde lachen, doodernstig was het. Je
kan met zo'n stuk al)e kanten uit.

-Heb je bewust een zekere samenhang
tussen je laatste drie stukken beoogd?
Schoenaerts: Neen.'De Wereü/erbeteraar'
heb ik samen met Tillemans gekozen, terwijl 'Eindspel’ een keuze was van Jo de
Caluwé (direkteur van ARCA nvdr.).
Zelf was ik daar niet zo gelukkig mee,
maar goed. Ik was toen bezig met de
franse versie van de 'Apologie', zodat
ik geen tijd had om stukken te lezen of
te gaan bekijken.

Schoenaerts: Ik werk het liefst met
Walter. Ik ken trouwens geen andere regisseurs. Het aandeel van Tillemans in wat
ik doe is ontzettend groot, enorm ! Het
is alsof ik telkens weer van de grond
af aan moetherbeginnen. Tillemans is een
hypergevoelig man ; hij heeft alles wat
een regisseur moet hebben. Hij vervalt
niet in estethiek, analyseert steeds in
funktie van het gebeuren. Walter is een
bergbeek (lacht) ... een bergbeek heeft
veel melodieën en ze is puur.

Haar déjà vu... ik zou 'King Lear’ willen spelen. En dat is toch nog veel ouder.
Dat maakt geen verschil. Volgend jaar zouden we 'Het verhaal van een paard’van Tolstoi spelen: oud , maar wat toen goed was
kan nu ook nog goed zijn, terwijl Anouilh
niet meer speelbaar is. Beckett wel, ik
vind hem een groot dichter.

-Vind je in het eigen taalgebied geen
acceptabele stukken van Vlaamse of nederlandse schrijvers ?
Schoenaerts: Neen , er is niets. Ik denk
dat het voorkomt uit het succes dat hier
met slechte stukken geoogst wordt. De
schrijvers hier kennen geen 'innerlijke
vernederingen’ zoals Gilliams het noemde.
Ze zijn door niets aangevreten, kennen
niet eens financiële zorgen, wat natuurlijk geen voldoende voorwaarde is om goede stukken te schrijven.

- Je werkt reeds jaren samen met regisseur Tillemans. Vanwaar die artistieke
huwelijkstrouw ?

Terwijl het gesprek eigenlijk al afgelopen is, komt Schoenaerts nog terug op bepaalde passages uit het interview.Met zijn
kleinzoon op schoot zegt hij over 'Eindspel ' nog: Het is het verhaal van twee

mensen , waarbij de een de macht wil
de andere, het verhaal van den dikke
den dunne, het gevecht tussen God en
mens, tussen een vader en zijn zoon,
machtsstrijd vind je overal ...

- Je hebt steeds veel in Nederland gespeeld. De laatste jaren zijn verschillende vlaamse kultuurdragers zich op
soms nogal prestigieuze wijze gaan integreren bij onze noorderburen, ik denk aan
de Brakke Grond. Vind jij zoiets nuttig,
nodig of overbodig ?
Schoenaerts: Een vlaams kultuurcentrum
oprichten in Nederland geeft de indruk
dat je met een dringende boodschap zit.
Dat wekt al achterdocht.
Er is op een ongedwongen manier een goede integratie verwezenlijkt. Zo’n imperatief als de Brakke Grond is een erezaak die eerloos dreigt te worden. Kijk,
Als je goede buren hebt, gaat de een bij
de ander op bezoek als hij daar zin in
heeft, maar dat wil niet zeggen dat je t
bij de buren een slaapkamer moet hebben.
Ik vrees dat de Brakke Grond voor de Vlamingen een slaapkamer in Amsterdam is.
Kultureel gezien vind ik dat je, als je
binnen gehoorsafstand woont, in je eigen
bed moet slapen. Ga weer naar Antwerpen
als je in Amsterdam gewerkt hebt, verveel
de amsterdammers niet met je geronk.

over
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daenintk r
Peter Daeninck, ex-FK-voorzitter
werd maandag 11. de laan uitgestuurd .
Peter Daeninck bood zijn ontslag
aan, maar dat werd geweigerd • Hij
werd net zo lang in functie gehouden tot men hem enkele minuten later met een motie van wantrouwen
kon buitensturen.
Vanwaar die verbetenheid ? Vier punten werden hem ten laste gelegd :
- Daeninck was niet gemandateerd
door het FK om in de commissie te
zitten die de nieuwe voorstellen rond
een algemene vergadering uitwerkte.
Daeninck kan nochtans bewijzen dat
hij enke)
in persnrnlijke naam daar
was.
- Daeninck hield het dagelijks bestuur niet op de hoogte . In de vacantie ?
- Daeninck heeft een beslissing van
het Dagelijks Bestuur naast zich neer
gelegd. Volgens Daeninck bestond dat
'dagelijks bestuur' uit vier mensen
waarvan er twee tegen waren om die
beslissing te nemen.
- Daeninck was afwezig op twee vergaderingen : juist.

9 jaar

GEHECSKUNDEHERVORMING ?
De geneesherenopleiding staat nog eens op he rvormen. Vorig jaar reeds probeerde CVP- mi nister van Sociale Zaken, Jean-Luc Dehaene, de
studieduur tot negen jaar te verlengen. Studentenprotest vertraagde de beslissing, maar
nu opnieuw licht een welliswaar veranderd
KB ter ondertekening klaar.
Een tijd geleden reeds loodste artsenleider
Dr. Wynen dit ontwerp door de Hoge raad voor
specialisten en huisartsen. Het is genoegzaam bekend dat Wynen en zijn artsensyndicaat
reeds erg lang aandringen op maatregelen die
de nu bestaande privileges van de artsen en
de Orde der geneesheren zouden consolideren.

Het nu klaarliggende ontwerp zou aan de
geneeskunde-studenten na 7 jaar de ronkende
titel v a n 'kandidaat aeneesheer'schenken.
Om volwaardig bijgeschoold huisarts te worden
moet men dan eerst een twee jaar durende
full-time stage doorlopen. Deze stage zou
plaatsvinden onder controle van een geneesheer-stagemeester, ofwel in diens praktijk
ofwel in een zelfstandige praktijk (hoewel
er in het kader van de EEH-richtlijnen
weinig kans is dat die mogelijkheid w e e r houden blijft). De stagemeester zou benoemd
worden door een door de Orde gepatroneerde
comissie, en zou zowel de medische kwaliteiten als de morele principes van de kandidaat

»Zowel de "Interuniversitaire kommissie van
geneeskundestudenten" (INUK) als VVS-SVB
hebben reeds gereageerd tegen deze plannen.
geneesheer mogen beoordelen. Zelfs de tijdens
de stage te verrichten seminaries zouden o n der zijn leiding komen. De stage zou aebeuren tegen een'billijke'vergoeding.
Dit stelsel stelt door de macht van de stagemeesters de weg open naar een soort beroepsverbod voor alternatieve geneesheren. Ook
het aantal geneesheren zou op die manier
kunnen beperkt worden wat neerkomt op een
soort postuume numerus-clausus. Bovendien
is het zo dat elke vorm van studieduurverlenging steeds in het nadeel speelt van kinderen uit minderbegoede gezinnen. De macht sverhoudingen tussen stagemeester en kandidaat
zullen nagenoeg onvermijdelijk leiden tot
wantoestanden, zoals die ook bestaan bij stages
van verpleegsters en advokaten. Ver van het
middeleeuws gildesysteem is dit voorstel niet
verwijderd.

Gans die affaire laat toch een
brandgeur hangen in de Brug. Waarom
een dergelijke hetse tegen en nauwelijks gerodeerd voorzitter ? Het is
duidelijk dat persoonlijke vetes wéér
es de bovenhand, halen, maar wat meer
is : door deze split dreigt het ganse
F.K. als een pudding in elkaar te
zakken.
Ironisch genoeg is dit een van de mooiste argumenten vóór de voorgestelde
structuur van de algemene vergadering.
Persoonlijke vetes en broedertwisten
die een konvent maandenlang plat leggen
zijn daarin ónmogelijk.
Zeer eigenaardig was trouwens de samenstellling van de betreffende vergadering:
ze werd voorgezeten door Vanlancker als
voorzitter : als Vanlancker voorzitter
is, hoe kan je dan nog Daeninck als voorzitter buitenzetten ? Hoeveel voorzitters
heeft het F.K. ?
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'Maria Danneels' van Robbe de Hert zal op
TV komen maar ook in de cinema is de film
best te genieten. De Hert heeft van het
trutterige thema van de roman van Maurice
Roelandts een Godard-achtige verfilming
gemaakt vol knipogen naar het publiek en
ingebouwde kritiek.
Niet iedereen kon 'Parsifal' smaken, het
verhaal van de Graalridder op muziek van
Wagner, schitterend in beeld gebracht door
Syberberg en prachtig vertolkt door c.a.
Ihgrid Clever. Syberberg brengt door de
beelden kommentaar op de inhoud via een
bevreemdend decor. Maar 280 minuten zijn
inderdaad wat lang om stil te blijven .
zitten.
Het filmgebeuren heeft in elk geval 1 van
Al bij al een aangenaam festival waarin
haar doelstellingen bereikt : het in een
voorlopig de balans tussen kommersie en
pub!ieksfestival geworden met als rechtkwaliteit nog net in evenwicht bleef.
streeks gevolg dat de kosten-baten analyse
J.D.
dit keer de haren der organisatoren niet
ten berge zal doen rijzen. Er werd een
andere weg ingeslagen : privé-sponsers hadden de 'protectie' van bepaalde films,wat
dat dan ook moge betekenen (centen in ieder geval), de keuze van de films gebeurde
soms met dezelfde lichtvoetigheid die men
sommige films kon toeschrijven en alles werd
in het bijwijlen twijfel achtige komfort van
de Decascoop ondergebracht. In de Grote
hall van de Decascoop woei soms een st evige mistral enook in de zalen was de te mperatuur niet altijd even ideaal. De Decascoop heeft echter ontegensprekelijke voordelen, o.a. het feit dat de zalen dicht bij
elkaar liggen zodat er gezellig kan gekeuveld worden tussen twee films, en er zijn
inderdaad gemakkelijke zetels.

Victor/Victoria (foto) bleek achteraf toch
nog te verteren; dank zij de geestige di alogen werd de burleske taartengooierij m i n der enerverend. Dit kan niet gezegd worden
van de projectie. Zoals bij 20% van de in
het festival gedraaide films bleef ook deze
ergens halverwege hangen. De projectiecabine
was in elk geval onderbemand.
Carmen Jones is een musical die mijn moeder
"een schone" film zou noemen, onderhoudend,
goed geakteerd en ondersteund door zeer
mooie muziek. Hij wordt waarschijnlijk bi nnenkort opnieuw uitgebracht zodat u dat
zelf kan vaststellen.
Ook 'L'Homme Fragile' loste alle verwachtingen in. Het is niet alleen een intelligente
film, ij is bovendien erg plezierig op een
typisch Frans-charmante manier.

WERK

Dat na 3 relatief vlotte dagen, de te chnische schoonheidsfoutjes meer en meer
het publiek begonnen te irriteren, zal
wel aan verschillende factoren liggen ; de
personeelsonderbezetting in de projectietunnel van Decascoop, menselijke (logische)
vermoeidheid, het feit dat alles zo snel
moest gaan dat voor proefdraaien geen tijd
over was. Het ge-experimenteer gebeurde dan
maar tijdens de voorstellingen zelf. Maar
ook wij hebben begrip.
Dat bepaalde films niet tijdig of helemaal
niet arriveerden, is ook begrijpelijk daar
door kilometers vlieg- en kunstwerk kopijen
god weet waar ergens in het buitenland
moesten worden afgehaald. Laat staan dat ze
op tijd naar Gent (where ?) werden o p gestuurd.
Waar je niet kunt naast kijken is de volkstoeloop : een kleine zesduizend mensen meer
De nieuwe optie, minder films, minder voorstellingen en inbreng van verschilllende
sponsors (ook de RUG) , zal door de VZW IFG
wellicht als positef geïnterpreteerd worden
Dus voor vol ge nd jubileumjaar nog meer fi nanciële steun van her en der, een nauwere
samenwerking met het festival van Vlaanderen, nog meer avant-premières.
Hopelijk gebeurt dat laatste niet ten koste
van de kleinere, maar marginale film. Als
de gulden middenweg zoals die nu gevolgd
wordt (een interessante combinatie van
avant-premières en voor Gent onuitgegeven
films), financiële rampen vermijdt, waarom
dan veranderen. Een vzw verwacht toch geen
winst ?
Anderzijds kan je stellen dat door die o p tie het festival geen echt imago heeft. De
belangstelling van het buitenland voor het
IFG is op het eerste zicht niet bepaald ovedonderend. Of het zelfs nationaal hoge
ogen gooit, blijft ook al een open vraag.

Dat 22.000 kijklustigen zich voor het 9°
Internationaal Filmfestival Gent (IFG)tot
aan T er Platen waagden, zal wel niet z o zeer aan de kwaliteit van het aangeboden
filmpakket liggen, dan wel aan het besef
zich veilig onder één dak in luxe-zetels
te kunnen nestelen. Het gebeuren heeft
één centrum en daar had het dringend nood

ZOEKT

Trok het IFG inderdaad veel volk, je kan
toch niet echt van een optimale sfeer spreken. In de zalen waagden de van nature
schuwe Vlamingen zich nauwelijks aan een gesprek met regisseurs of akteurs. En in de
pers-foyer was de stemming ook al niet
bijster interessant. Het was er trouwens bij
momenten zo koud dat warm lopen bij gebeuren
helemaal uit den boze was, uitgezonderd bij
de recepties...

MENSEN

Volgende bijeenkomsten liggen vast.
VTK 1 is een lokaal in de faculteit
toegep.wetensch. in de Plateaustraat
22.

Uver de films zelf gaan we het kort houden,
daar het overgrote deel ervan toch nooit
meer Bel genland zal bereiken. Hoog gekwoteerd staan het Japanse tatoeage-epos
'Irezumi' en de road-film 'Highway 40 westl
Komen naar het schijnt wel naar deze oorden
en mag u bijgevolg niet missen ; 'Carmen
Jones', dat is Bi zet op zwartamerikaanse
leest geschoeid en het reeds besproken
'De Smaak Van Water'.
Wilt u een gezellig avondje uit, dan kan u
naar Victor/Victoria (foto). Een film waarin travesties niet als circusbeesten worden
teringeloord en Blake Edwards' relativering
het haalt op zijn soms geforceerde 'humoristische' uitspattingen.
Onder de verwachtingen lagen 'Le Lit' dat
als thema de dood had en 'No Nukes' waarin
Springsteen het op zijn eentje ook niet
kan redden. De ogen zijn omzwachteld, de
maan uitgehold. En ondanks die semi-comatueuze toestand dromen we al van het jubileum-jaar, het tiende IFG. Schoonheidsfoutjes ? Zeker. En niet weinig. Maar als
je helemaal niets doet dan pas maak je -'n
heel grote fout. Een kapitale....
PVDE
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VTK 1 platoo
deel 1 en 2 : 25 december
deel 3 : 9 december
deel 4 : 16 december
j^ l j p o o o o o OOOOOOOOOOOOO

H0 M0CENTRUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alles zal aangeduid staan.In VTK 1 telkens om 18.45 : hfdst.len 2 op 25 november, hfdst. 3 op 9 december en hfdst
4 op 16 december. Wil je het boek aa nkopen doe het dan zo vlug mogelijk.
(Een eventuele wachttijd bij bestelling ??). Wil je er nog meer wachten
om te weten wat het inhoudt kom dan
eens naar de voordracht om inlichtingen
of bel es (zie verder).
* Woensdag 15 december (15 tot 19u) in
de terminal-room (platoo) : practische
computerinitiatie : leren werken op 'n
computer, o.a. toepassing van Pascal.
De werkgroep is ook een soft-ware
bibliotheek aan het uitbouwen voor
programmeerbare rekenmasjientjes (TI&
HP). Poepassingsbrosjures zijn in de
maak. Een hele berg programma's liggen
te wachten op de geïnteresserden. Ze
richt voordrachten en debatten in.
Brosjures worden voorbereid over ver schillende onderwerpen.
Zijn gepland : bezoek aan rekencentrum
en gerobbotiseerde firma, tentoonstelling (computers thuis, op school en op
het werk), debat (databanken en de gevolgen op privacy, en automati sat ie),
gevorderde lessenkursus computers.
Suggesties zijn natuurlijk altijd we lkom, alsook voorstellen tot samenwerking met bvb. andere kringen. Zijn er
soms mensen met juridische kennis die
ons willen helpen dit debat degelijk
voor te bereiden ? Laat ons iets w e ten.
De Werkgroep wil tevens een trefpunt
zijn voor hobbyisten. Tenslotte zet
ze zich in voor een gepast informatica-onderwijs aan de RUG én voor de
belangen van de student op het centraal
Digitaal Rekencentrum (S9). Daarvoor
heeft ze een vertegenwoordiger in de
computercommissie van de toegepaste
wetenschappen en in de gebruikersvergaderingen van het CDR.
Wil je meer weten over de werkgroep en
zijn activiteiten, kom dan es naar de
voordracht op 8 november om inlichtingen,
je zult er nog wat bij opsteken ook !
Of bel elke dinsdag (uitgez. 2 nov,
maar dan wel donderdag 4 november)
tussen 12.45u en 13.45 naar 091/257571
en vraag naar toestel 4327 werkgroep
informatica of michel.

Wat het huwelijk IFG-Decascoop betreft zijn
er kapers op de kust. Potentiële minnaars.
Énkele failliete Gentse werden door een m y s terieus figuur opgekocht (Heylen uit Antwerpen ?). Dat het IFG bereid zou zijn te verhuizen naar andere zalen indien die betere
(werk-) omstandigheden / voorwaarden zouden
kunnen voorleggen, is een louter theoretische veronderstelling.

INF0RMATICA 0 0 0

INFORMATICA
De Werkgroep Informatica, officieel
aan haar tweede jaargang toe is een interfacultaire werkgroep die zich tot
doel stelt een breder publiek bewust
te maken van de problemen van de informatica. Z e wil iets doen aan de nogal
verspreide ontwetendheid (zeer zeker
ook bij de studenten) i.v.m.computers,
informatica en micro-electronica, om zo
de drempelvrees, die voor die zaken be staat, te helpen overwinnen. Typisch is
bijvoorbeeld dat veel mensen de computer nog als een almachtig ding beschouwen, die met een druk op de knop alles
voor je doet ; dat veel mensen de computerisatie verwerpen omdat ze bang
zijn dat die zal leiden tot de futuristische super-intellect-machine die ons
zou kunnen onderwerpen. Niets is m i n der waar !Een computer kan niet meer
dan de mens die hem programmeert, hij
kan het wel sneller. Hij kan geen problemen oplossen die een mens, die even
snel zou werken, niet kan oplossen.
De vraag: "Waarom niet ??", leidt o n middellijk naar onze activiteiten.
In het kader van onze lessencyclus:
"Programmeren en computergebruik":
*maandag 8 / 1 I om 20 h in de Blauwe zaal
van de Platoo: voordracht voor oningewijden "Computer: Hoe? Wat? Waarom?
of hoe een leek in drie uur de computer kan begrijpen !", met begeleidingstekst.
*lessenreeks in Pascal, een didactische
programmeertaal. Met als handboek :
'Programming in Pascal' (Peter Grogono). Het principe van de cursus is dat
iedereen een hoofdstuk doorneemt,
waarna we bijeenkomen om de problemen
samen te bespreken, in het bijzonder
met mensen met meer ervaring. Dit is
efficiënt én aangenaam. Daarna (dit
is nieuw) doet één van die ervaren
mensen in het kort het volgend hoofdstuk uit de doeken. Dit geeft dan al
wat inzicht.

Maar ja, dit wordt een 'overgangsjaar' g e noemd. Het 9° IFGpaste zich ietwat achterdochtig een nieuw kleedje, een nieuwe stijl
aan. Het voelde er zich duidelijk nog wat
onwennig in.

ekkergemstraat 96 te gent
permanentie maandag, dinsdag
en woensdag met praatkroeg elke
woensdag, donderdag, vrijdag en
zaterdagavond tot 1u.
V v s oooooooooooooooooooooooooooooo°
maandag 1 november : vorming over
de besparingen in het onderwijs,
studentehuis de brug
OP E R A 00 000 000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zaterdag 30 oktober om 19.30u
'Turandot '
zondag 31 oktober 15u : Louise
THEATER P0EZIEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 OKTOBER 20u 30 VTB prévert
29 oktober 20.30 VTB prévert
A P C A 0 0 0 °0 0 0 0 0 0° 0 0 0 0 0 0 0

000000 0 0 0 0 0

vrij;, zat., woe., dond. om 20u
eindspel (zie ook pagina drie).
ANCIENNE BE LGI 0UEoooooooooooo_ ooo°
22oktober opening van concertzaal
met Santing, Lovsky en Rot.
woensdag 27 en donderdag 28 okt.
Ie quator
zaterdag 30 oktb. Jazz : the
etnic heritage ensemble.
THEATER VE RTICAAL00000000000000000
29 en 30 oktober om 20.30
'stel l a '.
CALYP SO0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

000000 0 0 0 0 0

A midsummer night's sex comedy
e man with the deadly lens
blazing saddles
hardcore life
23U
nightporter
23U
idnight express
23U
EMIN ISME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
leschiedenis van de vrouwenbeweging : dinsdag 9 november '82
o:.. 14 en 20 u in het vrouwenhuis
gebr. VanEuckstraat 7

OOOOOOOOOOOO

'partijen en drukkingsgroepen'
9 nov. kortrijksepoortstr. 254
20.30u
ANTI-MILITARISME000000000000000000
11 november in de blandijn
TENTOONSTELLING0000000000000000000
200 jaar 's noecks
sintpietersabdij op sintpietersplein.
NIEUWE ORDE EN SEXUALITEIT00000000
concertstudio brt 2 , conservatoriumplein te kortrijk met
U y t er hae ghe n, Carlier, Devolder
en VAn Hemeldonck.
CC S 0000000000000000000000000000000
mediabeleid blandijn aud. B
4 november 20u.
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