
boeretent
Studenten moeten wel eens stude-
ren, en die van ’t Boerekot weten 
dat ook. Te goed zelfs. Deze on-
aangename kennis werd hen te 
veel: ze sloegen zowaar hun tenten 
ter plaatse op. Waarom? pag. 1.

vrij ongesteld
Vrijstellen, stel vrij, stelde vrij, vrij 
gesteld. Of niet meer. De Raad van 
State stelt genoeg om vele studen-
ten naar het hart te doen grijpen. 
Niet doen! Eerst Schamper lezen 
en dan sterven. Pagina 1 en 2.

george
Sarton was de naam. Professor de 
specialiteit. Dat weten we. Telaat 
echter: de man leefde meer in het 
buitenland dan in België. 100 jaar 
later weten we wel beter. Wie al-
les wil weten: lees pagina 3.

LANDBOUW m  TENTEN
Landbouwstudenten hebben verle-
den week op de kampus van hun 
fakulteit een tentenkamp opgesla-
gen uit protest tegen wat zij noe-
men de stijgende studiedruk. De 
toename van de hoeveelheid stof 
en de spreiding van de eksamens, 
die er gekomen was op verzoek 
van de studenten zelf, hebben ge-
leid tot een verdere studiedruk en 
zelfs stress. De symboliek van deze 
ludieke aktie hoeft dan ook niet 
ver gezocht te worden: de land-
bouwstudenten wordt nauwelijks

nog de tijd gegund om tussen eksa-
mens en lessen door naar huis te 
gaan om te eten of te rusten.

MEER EN 
MEEH
De studies voor landbouwkundig 
ingenieur duren vijfjaar. De kandi-
daturen zijn gericht op een brede 
algemene vorming en tijdens de 
drie daaropvolgende proefjaren (te 
vergelijken met de licenties in an-
dere richtingen) kan men zich spe-
cialiseren in een bepaalde richting 
zoals veeteelt, plantenteelt, vee-
voeding, bosbouw.....

Twee jaar geleden werden de 
proefjaren grondig hervormd, ech-
ter zonder inspraak van de land-
bouwstudenten. D

Twee jaar geleden werden de 
proefjaren grondig hervormd, ech-
ter zonder inspraak van de land-
bouwstudenten. De balans van de 
hervorming is volgens de aktie- 
voerders dan ook negatief: de kur- 
sussen zijn in omvang enorm toe-
genomen. Momenteel dient in één 
studiejaar gemiddeld 5000 blad-
zijden verwerkt te worden, genoeg 
voor een modale telefoonboek om 
zich van schaamte in het donker-
ste hoekje van de telefooncel te 
verstoppen. Een kursus bodem-

kunde telde in de jaren ’50 amper 
(?) 130 bladzijden, terwijl deze nu 
350 bladzijden telt. Deze sterke 
toename is enerzijds te wijten aan 
het toevoegen van up-to-date in-
formatie, waarvoor trouwens niets 
dan lof, maar anderzijds werden 
verouderde kursusgedeelten niet 
uit het programma afgevoerd. 
Bovendien bevatten veel van die 
kursussen overlappingen, hetgeen 
zorgt voor een onnodige belasting 
van de studies. En waar nieuwe 
vakken aan het pakket werden 
toegevoegd, gebeurde dit niet uit 
pedagogische overwegingen (aktu- 
eel onderwijs), maar om het wette-
lijk vereiste urenaantal voor de be-
noeming tot full-time docent of 
hoogleraar te bereiken, zo stellen 
de landbouwstudenten.

De spreiding van de eksamens, 
oorspronkelijk bedoeld als een ver-

lichting van het bestaande eksa- 
mensysteem, is nu uitgelopen tot 
een lange, lange hordenreeks tus-
sen januari en juli. Het gevolg is 
tweeledig: het brossen neemt uit-
gebreide vormen aan (de lessen 
gaan tijdens de eksamens gewoon 
door) en anderzijds is die uitge-
smeerde eksamenperiode (ong. 5 
maanden) één zware psychische 
beproeving met vrijwel konstante 
overspanning en stress. Daarbij 
komt nog dat geen enkele kursus 
ooit grondig gekend of begrepen 
is. Na ieder eksamen, dat in een ijl-
tempo is voorbereid, wordt de be-
treffende kursus zo snel mogelijk 
vergeten om zich te kunnen voor-
bereiden op het volgende eksa-
men.

HALVEREN OF 
AFSCHAFFEN

Het tegenvoorstel van de land-
bouwstudenten bevat twee eisen: 
het invoeren van keuzevakken en 
een globale verlichting van hun 
studies. Een grotere persoonlijke 
inbreng in de keuze van de vakken 
zal de motivatie een groot stuk op-
schroeven. Door het afschaffen of 
halveren van vakken zal de kwali-
teit van het onderwijs erop vooruit 
gaan en worden overlappingen ver-
meden.

KOMPROMIS
MOGELIJK

De aktie, die op touw gezet werd 
door de Vlaamse Landbouwkun-
dige Kring (VLK) en de Kritische 
Werkgroep Landbouw, heeft de 
aandacht gevestigd om bepaalde 
heersende toestanden in de land- 
bouwfakulteit. De dekaan, prof. 
Pauwels, verklaarde dat de aktie 
als een volslagen verrassing óver-
kwam, maar volgens hem ligt de 
weg naar een aanvaardbaar kom- 
promis open. Een kompromis 
waar volgens ons vooral de land-
bouwstudenten voordeel bij kun-
nen halen. Je hoort er nog wel 
meer van....

Rudy Cruyt

STEL !
Het uitlekken van een arrest van 
le raad van state heeft de wildste 
gissingen en vaak foute persberich-
ten doen ontstaan. Hebben de 
bissers nog altijd de vrijstellingen 
voor elk vak waar ze twaalf op 
hadden, of gelden die afspraken 
niet meer? Een résumé die we 
voor alle duidelijkheid dateren: op 
vandaag, dinsdag 30 oktober moe-
ten we spijtig genoeg besluiten dat 
de wildste gissingen de werkelijk-
heid zelfs niet benaderen. Maar de 
materie rolt door de universiteiten 
en het ministerie en misschien, 
heel misschien is er ergens een be-
slissing gevallen tegen de dag dat 
dit artikel verschijnt. Hopelijk 
wordt dit het eerste deel van een 
vervolgverhaal.

De raad van state, het hoogste 
rechtscollege, heeft het vrijstellin-
gensysteem dat bissers van bepaal-
de vakken verlost, de grond inge-
boord. Maar meteen moeten we 
nuanceren: de raad van state is
niet de wetgever. Een wet die het 
verbiedt heeft de raad van state 
niet te maken. Wel een uitspraak 
over het ene geval dat haar werd 
voorgelegd, over die ene student in 
die bepaalde universiteit, de U.I.A. 
Maar vermits datzelfde vrijstellin-
gensysteem ook in de examenreg-
lementen van de RUG was opge-
nomen, loopt ook de Gentse unief 
het risiko van een veroordeling.

Redenen genoeg voor de rekto- 
raatsdiensten om meteen de vrij-
stellingen voor bissers te vergeten. 
Maar hoe moet het met de huidige 
bissers? Hoe moet het met de 
honderden studenten die hun jaar 
herdoen en in september te horen 
kregen dat ze de vakken, waarop 
ze twaalf haalden, op de boeken-
plank mochten zetten? En vooral, 
hoe moet het met de studenten 
die zonder dat vrijstellingensys-
teem gedelibereerd zouden ge-
weest zijn, maar nu toch nog één 
of twee vakjes moeten herdoen? 
De deliberatie is weliswaar geheim 
maar ondertussen is al van ver-
schillende kanten toegegeven dat 
de deliberatie strenger werd omdat 
de student in kwestie toch maar 
één of twee kursussen moest over-
doen, en dat stond het aanvatten 
van het volgend jaar niet in de 
weg.

Strikt genomen zijn al die afspra-
ken nu goed voor de prullemand. 
Fair is natuurlijk anders. Simul-
taan uit de verschillende universi-
teiten rees dan ook de vraag naar 
overgangsmaatregelen, wat zoveel 
is als ’’laat de huidige bissers hun 
beloofde vrijstellingen en vanaf 
volgend jaar beschouwen we dat 
systeem als onwettig”.

vervolg p. 2



BELGIEK
In december zal in ’t STUC te 
Leuven een project van start gaan 
onder de naam ’Belgium Mytholo- 
gy’. Dit is een gezamelijk initiatief 
van de Kultuurraad der Leuvense 
Studenten, het Tndependant Re-
search Center’ (IRC) en de vzw 
Het Vitalisme, om de Belgische 
mythe te reconstrueren. Voor de 
organisatoren is België niets meer 
dan een mythe. Ze willen dan ook 
een tentoonstelling opzetten met 
de tastbare resultaten van de Bel-
gische mythe. Allerlei inzendingen 
op onderstaand adres zijn welkom, 
als ze maar te verbinden zijn met 
de mythologische kenmerken van 
ons Belgenlandje. In december 
gaat de tentoonstelling door in sa-
menhang met een Belgische maand 
met Belgisch theater, Belgische 
dans, Belgische video’s,....

Belgium Mythology 
’t STUC 

E. Van Evenstraat 2d 
3000 Leuven

MANIFEST
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De omgeving, zeg maar het land, 
waarin we leven is boeiend. Sinds 
lang is het onze taak deze nog 
boeiender te maken. Zodat geen 
mens, en zeker wij niet, er onmo-
gelijk nog van kan scheiden. Dat 
maakt het sterven moeilijk en het 
leven boeiend. Dat behoedt ons 
ook voor domme dingen.

Dat moet bewezen worden. Neem 
nu België, een land waarmee we 
verbonden zijn langs een streng in 
drie kleuren. Wij ademen Belgisch, 
werken uiterst Belgisch doch den-
ken zelden Belgisch, tenzij iro-
nisch. Wie kent nog het stomme 
verhaal van Portici? Wie zei daar 
dat de Belgen de dappersten zijn 
van Europa? Wie wil nog sterven 
voor dit vaderland?

Wij kennen onze mythen zeer 
slecht, laten we dan er één creëren 
die ons aanspreekt. Laten we de 
geschiedenis herschrijven en een 
Belgische Wetenschap stichten. 
Eén die zonder moeite hineininter- 
pretiert en de buurlanden doet 
blozen van schaamte.

Daar zit kans voor mythe. De 
koning-soldaat, onze tweetalige 
hoofdstad bilingue, de kolonie 
met een witte tropenhelm, het mi-
neraalwater van de koning en zijn 
bezoeken aan het binnenland. Of 
gewoon wijzelf op reis in het hin-
terland.

Kneed België naar je eigen beeld 
en gelijkenis, wees God in België. 
Speel met de Belgische Gedachte 
en sticht je authentiek België. 
Maak België zo individueel dat je 
ervoor kan sterven. Dat behoedt 
je voor domme dingen.

BELGEN ALLER LANDEN, 
VERENIGT U

EEN DECEMBER IN LEUVEN

LEZERSBRIEF
Je bent jong, student aan de RUG 
en je wil lid worden van een 
rechtse katholieke studentenvere-
niging. Nu, dat kan! Het Katholiek 
Vlaams Hoogstudenten Verbond 
(K.V.H.V.) - afdeling Gent, in ’76 
roemloos ter ziele gegaan, werd 
onder impuls van K.V.H.V.-Leu- 
ven en het Nieuw Katholiek 
Vlaams Scholierenverbond (N.K. 
V.S.) heropgericht.

De stichtingsvergadering vond 
plaats op woensdag 24 oktober in 
’het Verbondshuis’ Bass Taverne 
rechtover de Opera. Zo’n 30-tal 
belangstellenden waren komen op-
dagen. Onder hen een ruime dele-
gatie van K.V.H.V.-Leuven, sym- 
patisanten van Protea, N.S.V.-ers, 
ex-V.M.O.-ers ep een afgevaardig-
de van Bertennest-Kortrijk.

Op de affiche o.a. ’niemand min-
der dan’ pater Marcel Brauns, die 
de reputatie met zich mee draagt 
een scherp debater en een rasecht 
demagoog te zijn. Deze uitgetre-
den jezuièt hield een vinnig plei-
dooi over ’’Het belang van de ka-
tholieke Vlaamse studentenbewe-
ging”. Brauns liet er geen twijfel 
over bestaan: voor hem primeert 
het katholiek zijn op het Vlaams 
aspekt. Hij viel dan ook scherp uit 
tegen het pluralisme dat de katho-
lieken ertoe zou dwingen hun ge-
loof ’in hun broekzak te steken’. 
Enigszins emotioneel onderhield 
hij de aanwezigen over ’de klassie-
ke waarden van Ons Volk’ en 
waarschuwde hij de studenten 
voor de ’ketters’ en ’ongelovige 
paters’ van het Katholiek Univer-
sitair Centrum (KUC). Ook de be-
vrijdingstheologie en het streven 
naar de liberalisering van abortus 
vonden geen genade in zijn ogen.

Tweede spreker op het programma

was Jos Mees, oud-praeses K.V.H. 
V.-Leuven. Wat aangekondigd 
stond als een huldebetoon aan Ge- 
raard Van Den Daele, oud-burge- 
meester van Gent, mondde al snel 
uit in een oeverloos betoog over 
de ’schone’ (amnestie) en ’slechte’ 
(pornografie, abortus,...) zaken. 
Het uitdelen van het bidprentje 
van Geraard Van Den Daele kan 
voor deze spreker slechts een alibi 
geweest zijn.

Na een niet aangekondigd, maar 
voor de rest weinig interessant 
intermezzo, verzorgd door een ze-
kere pater Boeykens, werd het 
woord verleend aan Filip Martens, 
praeses K.V.H.V .-Leuven. Zijn de-
finitie van pluralisme was kort en 
bondig: ”Als je iemand van de te-
genpartij ontmoet, sla dan niet 
onmiddellijk op zijn smoel, maar 
probeer hem eerst te overtuigen 
van je gelijk” . Voor de rest was 
het een inpikken op wat de vorige 
sprekers hadden gezegd.

Ter afsluiting van de avond galmde 
een nogal bombastische versie van 
”Het lied. der Vlaamse zonen” 
door het afgeladen cafézaaltje. Het 
blijft echter een open vraag of de 
Blauwvoet weldra weer over de 
Arteveldestad zal cirkelen. De lid- 
kaartenverkoop bleek immers niet 
zo’n succes te hebben, maar ver-
moedelijk speculeert men erop om 
de in Leuven beproefde techniek 
van lidkaartenverkoop via de pos-
terijen ook hier toe te passen.

In afwachting werden vanuit Leu-
ven nog een paar ’’Verbondsavon- 
den” geprogrammeerd, met name 
een voordracht over ’De vereniging 
voor Vrij Rusland’ (22 november) 
en één over ’De studentenbewe-
ging en de abortusplaag’ (4 decem-
ber).

’t zal wel gaan

•-vervolg van p. 1 ■»

De Gentse schrik is echter groter 
dan de fair play. De raad van state 
heeft besloten geen beslissing te 
nemen. Men wil eerst meer infor-
matie (tussen haakjes, het arrest is 
al een maand oud!). Ondertussen 
lijkt het er sterk naartoe te gaan, 
dat men officieuse vrijstellingen in 
de plaats wil stellen. De bissers 
kunnen dan hun vrijstellingen be-
houden....  als de prof die wil ge-
ven. Deuren aflopen dus. Sommige 
proffen hebben al aangekondigd 
deze gelegenheid te misbruiken. 
Voor een vrijstelling naar een 
tweede zit zouden ze zich aan de
12 houden, maar voor een vrij-
stelling naar een bisjaar zouden ze
13 of meer eisen. Op de knietjes 
de deuren aflopen dus.

Deze politiek is zonder meer dom 
en gevaarlijk. Sommige studenten 
zullen vrijstelling krijgen voor een 
twaalf, andere zullen uit de boot 
vallen onder de 14. Dat leidt tot 
een verschil, een diskriminatie, 
een berekenbare ’belangenschade’. 
En dat zou cruciaal kunnen wor-
den want elk proces tegen de uni- 
versiteit kan slechts voor de raad 
van state gebracht worden mits 
een ’belangenschade’. De raad van 
beheer heeft uit twijfelzucht haar 
eigen strop geknoopt en tientallen

studenten niet alleen gedis krimi- 
neerd, maar bovendien de kans ge-
geven naar 4 e raad van state te 
stappen.

Kunnen we dit arrest niet beter 
voor één jaar vergeten? Zou het 
niet veel simpeler zijn een over-
gangsmaatregel te voorzien die alle 
gemaakte beloften ook nakomt? 
Zou het niet eerlijker zijn dit jaar 
de vrijstellingen officieel te krijgen 
waarop men eerlijkheidshalve 
recht heeft?

Deze overgangsmaatregel zou bo-
vendien geen enkele benadeelde 
partij overlaten. Niemand met be-
langenschade, dus geen enkele mo-
gelijkheid op een veroordeling. De 
unief gelukkig, de studenten ge-
lukkig, misschien de regeringskom- 
missaris die op het naleven van de 
wet moet toezien minder gelukkig, 
... maar die mag het juridisch be-
ginsel van niet-retro-aktiviteit dan 
eens nalezen.

De rektor, die nëfgens van wist, 
heeft op de raad van beheer, die 
niet was ingelicht, zijn standpunt 
bekend gemaakt, nl. dat hij er 
geen heeft. Het wordt tijd dat de 
studentenvertegenwoordigers eens 
tonen dat zij tenminste nog kloten 
aan hun lijf hebben.

Frank Goetmaeckers 
(wordt vervolgd)

GEDRAG
LEREN KENNEN
Veel van onze tijd brengen we 
door in kontakt met anderen, voor 
sommigen een waar genoegen, 
voor anderen een kwelling. Bij de 
eersten lijkt alles vanzelf te gaan. 
Ze praten, lachen, reageren spon-
taan, weten altijd wel een onder-
werp paraat. De anderen zitten er 
gespannen bij, weten niet wat zeg-
gen, kontroleren zichzelf perma-
nent op wat ze dan doen of niet 
doen, ze zijn bang niet op het 

juiste moment de goede reaktie te 
geven. Oorzaken van moeilijke 
kontakten zijn vaak terug te vin-
den in het eigen ’gedrag’ (houding, 
mimiek) maar ook in de aandacht 
voor anderen (juiste waarneming) 
en in het ’denken’ hieromtrent (ik 
zal wel vervelend overkomen).

Via deze aspekten kan je zelf heel 
wat doen aan je eigen sociaal funk- 
tioneren. Ook een training sociale 
vaardigheden kan bijzonder bruik-
baar zijn.

Dergelijke training wordt door het 
PAS opgezet in november en de-
cember, en is erop gericht:

1) Zicht te krijgen op het effekt 
van verbale en niet-verbale ui-
tingen.

2) Je eigen sociaal gedrag te leren 
kennen.

3) Nieuwe gedragingen en denk-
wijzen uit te proberen.

Het doel is het verruimen van je 
gedragsrepertoire, zodat je beter 
kan uitdrukken wat je wil uitdruk-
ken.

Praktisch:

- 5 d 6 sessies van 2 uur
- groepswerk
- deelname is gratis
- het aantal inschrijvingen is be-
perkt

- inschrijven gebeurt persoonlijk 
op het PAS. Een kort gesprek 
hiervoor is noodzakelijk (vragen 
naar Geert Schacht)

- uiterste inschrijf datum: 16/11.

P.A.S.
Psychologisch Advies aan 

Studenten 
St.-Pietersplein 7 

tel: 23.74.41

Schamper is het officiële studen-
tenweekblad van de RUG. De re-
dactie bestaat uit vrijwilligejnede- 
werkers. Klachten i.v.m. het beleid 
van de redactie dienen gestuurd 
naar de voorzitter van de controle-
commissie, p/a St.- Pietersnieuw- 
straat 45, 9000 Gent. 
Lezersbrieven worden verwacht op 
hetzelfde adres, ten name van de 
Schamperredactie. Naamloos is 
prullenmand.
Hoofdredactie: Geert Joris 
Verantwoordelijke uitgever: Peter 
Hostens



AH, SARTON!
DAT IS LANG GELEDEN
Een huis in de Botestraat te Won- 
delgem, een museum van de we-
tenschappen aan de Korte Meer, 
en een huis voor de St.-Michiels- 
kerk; het zegt je hoogstwaarschijn-
lijk niets, maar het is waar ik gebo-
ren ben, zou George Sarton zeggen 
in navolging van Wim Sonneveld.

Sarton is de schakel tussen deze 
drie gebouwen in Gent; een tot dit 
jaar vrijwel onbekende schakel 
trouwens. Geboren in Gent op 31 
augustus 1884 in het huis voor St.- 
Michiels legde hij de basis van een 
karriëre die zou eindigen in Har- 
vard en op de maan (een krater 
werd naar hem genoemd), het 
symbool van hoever de weten-
schap kan gaan. Dat geloof in de 
Progressive Science was een vaste 
pijler van Sartons leven. Zijn idee- 
eninbreng gaat echter verder. Hij 
was geen vakidioot, geen wereld-
vreemd mens. Daarom zocht hij 
naar een toenadering met de hu-
mane wetenschappen. Eigenlijk 
was het humane element er eerst. 
Men kan zich zelfs de vraag stel-
len welke de invloed is geweest 
van Gent als mensvriendelijke 
stad. Zijn dochter May, die nu een 
bekende Amerikaanse schrijfster 
is, drukte het zo uit: ”Het was
hier dat hij kuierend, pijp rokend, 
en de vroege romantische boeken 
bekendend die hij schreef onder 
het pseudoniem van Dominique de 
Bray” (May Sarton, T knew a 
phoenix’, p.8).

Gent werkte inspirerend en is het 
dan erg verwonderlijk dat Sarton 
filosofie ging studeren? Hij was 
echter geroepen voor een univer-
selere taak. Hij keert terug naar de

exakte wetenschappen en studeert 
allerhande vakken (scheikunde, 
kristallografie, wiskunde, mecha- 
nika) die op Blandijn en aanver-
wanten huiver oproepen (de ziel 
van Sarton is namelijk ver gevlo-
gen).

In die periode ging hij in een nu 
onherkenbaar landhuis langs de 
Botestraat te Wondelgem wonen, 
waar hij samen met zijn vrouw Ma- 
bel Elwes, een kunstenares, een ve-
getarisch bestaan leidde. Daarbij 
was hij socialist, zodat hij een op-
vallende verschijning werd in de 
Gentse society. Waarschijnlijk 
heeft deze levensstijl ook bijgedra-
gen tot de geslotenheid en het ge-
brek aan respons voor zijn weten-
schappelijke ideeën, en dus on-
rechtstreeks ook tot het uitwijken 
van Sarton naar de Verenigde Sta-
ten.

Meer en meer groeit bij hem het 
besef dat humane en exakte we-
tenschappen to t elkaar gebracht 
worden, een fusie van twee elkaar 
kompenserende richtingen.

Is er dan een betere bindstof dan 
geschiedenis om beide weten-
schappen samen te brengen? De 
geschiedenis van de wetenschap-
pen wordt dan ook het levenswerk 
van Sarton. Dit resulteert in een 
standaardwerk voor deze discipli-
ne getiteld 'The Introduction to 
the History o f Science '.

Nog tijdens zijn studies werd al 
vlug duidelijk dat Sarton geen nor-
maal exakt wetenschapper was. 
Zijn interessen en zijn levensstijl 
zijn daar het bewijs van. Hij 
schreef namelijk enkele literaire 
werken die enerzijds getuigen van 
een ruime horizont, en anderzijds 
van een ontzettende werkkracht.

De doorslaggevende reden voor 
zijn vertrek was echter de eerste 
wereldoorlog die hij als pacifist 
verafschuwde. Hij kwam terecht 
aan een van de beroemdste uni- 
versiteiten ter wereld. Ook daar 
liep het niet van een leien dakje. 
Het waren zijn relaties en zijn 
sympathiek voorkomen waarmee 
hij een aantal mensen won voor 
zijn ideeën. Daar gaf hij opnieuw 
het tijdschrift Tsis’ uit dat hij hier 
in Gent reeds begonnen was. Dit 
was een geschikt menium om de 
eenheid van humane en exakte 
wetenschappen aan te tonen.

Leonardo, de tovenaar, Da Vinei 
is het symbool van de universali-
teit van het weten en de kennis, 
de man, die in ontzettend veel ge-
in teresseerd is, en die vooral een 
niet aflatende nieuwsgierigheid be-
zit. In de tijd van Sarton was dit 
alles omvatten er allang niet meer 
bij, maar hij heeft er toch naar ge-
streefd met de gezonde ingesteld-
heid dat hij het nooit in zijn leven 
zou bereiken.

Hij kende veertien talen om de we-
tenschappelijke verwezenlijkingen 
overal ter wereld in hun eigen taal 
te kunnen benaderen. Het gekke is 
dat zijn betekenis pas laat gewaar-
deerd werd. Pas in 1940 werd hij 
hoogleraar, in Vlaanderen was het

proces van vergetelheid toen reeds 
begonnen.

Sarton stierf in 1956 op weg naar 
Montreal en is daarvoor nog 
slechts éénmaal naar Vlaanderen 
teruggekeerd.

Buiten het museum van de weten-
schappen van Prof. Quintijn aan 
de Korte Meer herinnert niets aan 
de RUG aan deze eminente per-
soonlijkheid. Dit museum is trou-
wens helemaal volgens de princi-
pes van Sarton opgebouwd.

De grote promotors van de ko-
mende herdenking zijn Prof. Van 
Damme en docent De Mey van de 
groep ’Communicatie en Cognitie’.* 
Van Damme is op de Blandijn 
(Letteren en Wijsbegeerte) met de 
kursus Logika zowat de vooruitge-
schoven pion van de ’vijand’, wel 
te verstaan de exakte wetenschap-
pen. Vandaar ook misschien de 
poging om de geest van Sarton te-
rug ingang te doen vinden onder 
de ’humanen’, zonder daarbij de 
’exakten’ tekort te doen.

Praktisch:

Van 14 tot 17 november wordt er 
een Sarton-colloqium gehouden in 
het Pand te Onderbergen, alhier 
ter stede.
Gelijktijdig lopen er twee tentoon-
stellingen: in het Pand en bij de 
Generale Bank, Kouter 8, tot 2/12 
Vermeldenswaardig is ook de 
theaterproduktie die opgezet werd 
door de organisatoren van het col- 
loqium samen met ARCA—NET 
en T-19. Titel: ’Na 1984’, een ver-
wijzing naar Orwells ’1 9 8 4 maar
ook naar Sarton die theater als een

/

instrument beschouwde voor de 
maatschappelijke ontwikkeling, en 
die de betrekking tussen taal, den-
ken, het individu, kennis en de 
maatschappij een centrale plaats 
toekent in de romans, aldus onze 
informatie.
Data van opvoering: 15 en 16/11 
première, en verder tot eind de-
cember in de ARCA-schouwburg, 
Sint-Widostraat 3, Gent. 
Reservaties: 091/25.18.60.

J.A.

schampschoten m uzerei re i re i
’Onkruit eist alle valse bommeldin-
gen op’. Dat is pas nieuws. Valse 
bommeldingen opeisen.... Zowaar 
een primeur. ’Schamper eist hier-
mee alle valse bommeldingen op 
die noch bij politie, noch bij leger 
of rijkswacht, noch bij radio, tele-
visie, krant of waar dan ook bin-
nenliepen’. Dat is nog straffer!

Zo zijn wij. Wat wil dit immers 
zeggen? Wanneer op een bepaalde 
plaats GEEN bom ligt en dat werd 
evenmin eigens gemeld, dan is dat 
door ons toedoen. Schamper is 
verantwoordelijk voor het feit dat 
alle niet ontplofte gebouwen niet 
ontploft zijn. En dan worden we 
nog niet gedecoreerd, beloond of 
vereerd. Misschien zal dat post- 
huum gebeuren. Dan zullen we 
nog lang mogen wachten.

’24 UUR’ heeft niet zo lang ge-
wacht. Wat wil je trouwens met 
een krant voor mensen die geen 
krant lezen. Vraag aan een ’24

UUR’-lezer: ”Heb je het gelezen in 
de krant?” Antwoord: ”Ik weet 
het niet, ik lees geen kranten.” 
De redakteurs van ’24 UUR’ ver-
ontschuldigen zich bij de lezers 
(?) voor gewekte en niet ingeloste 
verwachtingen (gelezen in de 
krant). Hoe bedoel je? Wat kun je 
meer doen voor je lezers die geen 
krant lezen dan ermee stoppen? 
Alle gewekte verwachtingen inge-
lost. No problem.

En hiermee is het laatste woord 
over ’24 UUR’ gezegd. Over 
Schamper nog lang niet: come and 
read next week! Gegroet.

Willy Aerheydt

Het gemengd koor ”De Muzerei” 
werd vier jaar geleden opgericht 
als studentenkoor aan de RUG. 
Momenteel telt het ongeveer 25 
leden, waaronder heel wat oud- 
studenten. Het staat onder de 
leiding van Bernard De Cock. Van 
bij de aanvang staat het plezier van 
het samen zingen voorop, zonder 
al te grote ambities. Toch werken 
wij, binnen de mogelijkheden van 
een liefhebbersgroep, aan een ge-
degen kwaliteit van vertolking.

Dit is slechts mogelijk als elk koor-
lid trouw naar de repetities komt. 
De hoofdvereiste om lid te wor-
den is niet een perfekte notenleer- 
kunde (indien dit wel het geval is, 
zijn we er heel blij mee), maar een 
engagement ten aanzien van de 
groep. Een goede stem is uiteraard 
onontbeerlijk.

We doen hier een warme oproep 
naar de studenten om met ons te 
komen meezingen. Elke stemgroep

kan best nog een aantal mensen 
gebruiken, vooral de sopraanpartij. 
Welkom! Het koor zingt zowel 
profane als sacrale muziek. In de 
voorbije tijd voerden we werk uit 
van o.a. Buxtehude, Byrd, Tallis, 
Lassus, Schülz en een aantal he-
dendaagse komponisten. Dit aka- 
demiejaar oefenen we duchtig aan 
o.a. Handels ’’Utrecht Te Deum”. 
We voeren in maart eveneens de 
’’Passio Domini” nog een aantal 
keer uit.

Enkele praktische gegevens:

- De repetities vinden plaats elke 
zondagavond van 20.30 uur to t 
22.30 uur in de Leiezaal van het 
KUC, Kortrijksepoortstraat 254.

- Het koorweekend is gepland van 
vrijdagavond 30 november tot 
zondagavond 1 december te 
Renesse in Zeeland.

- Een beeld van de individuele 
stemproef bij de dirigent.

Luc Maes



OP ZOEK NAAR GOUD
Aangekondigd in de respektabele 
katalogus als muzikaal én feminis-
tisch, en bovendien een produktie 
van het al even respektabele Bri- 
tish Film Institute, leek deze re-
cente Britse film, ’’The Golddig- 
gers” van Sally Potter de moeite 
van het kijken waard.

De film vangt aan met een weidse 
sneeuwvlakte. Een aantal Becket- 
iaanse mannetjes met spa en hou-
weel werken zich langzaam om-
hoog door de sneeuw. De goud-
zoekers dus. Een mulatte staat in 
de straat en kijkt naar iets. Vervol-
gens een bal. Mannen en vrouwen 
dansen. Plots komt de mulatte op 
een merrie binnen gestoven en 
neemt Julie Christie, een vrouw 
aanwezig op het bal, met zich 
mee. Een salon. De mulatte (Co- 
lette Lafont) staat, Julie Christie 
ligt in een luksueuze baljapon op 
de grond. Een blokhut in de 
sneeuwvlakte. Een Londense voor-
stad bij avond. Een vrouw lacht. 
Enz. Enz.. U ziet het dus, beelden, 
beelden en nog eens beelden. 
Soms woorden.

Het duurt een hele tijd (veel te 
lang eigenlijk) vooraleer je iets 
meer krijgt dan het losstaande 
beeld, waarvan je de zin noch de 
betekenis ziet, een afzonderlijk 
beeld dat je onmogelijk in een 
kontekst kunt plaatsen. Na een 
half uur heeft zowat de helft van 
het publiek de zaal verlaten. Pas in 
het laatste halfuur, de twintig mi-
nuten eigenlijk, maakt de kineaste 
duidelijk wat ze eigenlijk wou zeg-
gen, want film is ten slotte toch 
nog altijd kommunikatie.

Beide vrouwen, waarvan je hele-
maal niets weet, zijn eigenlijk op 
zoek. De mulatte, die in een bank 
werkt, naar de oorsprong van het 
goud en het geld, en naar de zin 
ervan. De blonde vrouw naar haar 
eigen afkomst en verleden. Haar 
vader was een goudzoeker. En 
daar ligt wellicht het raakpunt tus-
sen beide vrouwen. Hun zoektocht 
zelf is, achteraf beschouwd, eigen-
lijk heel goed, bijna theatraal, uit-
gebeeld. De mulatte dient zich, na 
veel heen en weer geloop in onze 
moderne burokratische maat-
schappij, bij de bankdirekteur aan 
en vraagt hem naar de afkomst van 
het goud en geld en de zin ervan. 
Geld moet vloeien, aldus beweert 
hij, de stroom van het geld is een 
konstante beweging. Maar eigen-
lijk geeft hij geen antwoord op 
haar vraag.

De tocht van de blonde vrouw 
wordt weergegeven via een thea-
tervoorstelling. Zij stapt in een 
schouwburg binnen en ziet haar 
eigen verleden opgevoerd. Zijzelf 
speelt de dochter, en op deze ma-
nier maakt zij de thuiskomst mee 
van haar vader met zijn handen vol 
goud. Grote vreugde bij pa en ma 
natuurlijk. Beiden lopen weg (la-
ten zij hun dochter in de steek?). 
Dit is m.i. een van de knapste scè-
nes in de film. Julie Christie kijkt 
naar en praat met een danseres in 
een schouwburg. Plots komt de 
regisseur binnen, neemt haar mee, 
sleurt haar de scène op, maar na-
tuurlijk weet zij niet wat gezegd of 
gedaan aangezien ze het stuk, haar 
rol niet kent, aangezien ze haar ei-
gen verleden niet kent en ook niet 
kan oproepen. Ze kan zelf geen 
antwoord geven op haar vraag.

Maar waar ligt nu het muzikale en 
feministische?

Het eerste ligt in het feit dat er 
voortdurend muziek op de achter-
grond weerklinkt, muziek in plaats 
van woorden om de weliswaar bij-
zonder mooie en estetische beel-
den te ondersteunen. Ik hield wel 
van de muziek (heel moderne mu-
ziek, met een soms licht ’klassieke’ 
inslag), maar toch stoorde ze vaak, 
vooral omdat je de teksten nauwe-
lijks nog kon verstaan. Dit is ook 
zowat mijn voornaamste kritiek 
wat de technische aspekten betreft 
nl. een enorm slechte klankband, 
nog versterkt door het feit dat 
Colette Lafont bijzonder slecht 
Engels praat (met een sterk Frans 
aksent). Toch lijkt de muziek mij 
absoluut geen reden toe om deze 
film tot de ’sektie’ muzikale films 
te rekenen.

Het feministische ligt er wel dui- 
mendik op. De volledige crew is 
vrouwelijk, op de mannelijke ak- 
teurs na. Beide vrouwen worden 
’s nachts op straat achtervolgd 
door mannen, maar weten te ont-
snappen door een list. Het enkel 
uit mannen bestaande theaterpu-
bliek, waarvoor Julie Christie inka- 
pabel is haar rol te spelen, wordt 
volledig karikaturaal voorgesteld 
(m.i. ook een prachtige persiflage

op het theaterpubliek an sich). 
In een variante op de ’balscène’ 
(we krijgen deze scène drie keer te 
zien) gooien de vrouwen, die nor-
maal ten dans moeten worden ge-
nodigd, alle mannen op de grond

en beleven de grootste pret met 
het onder elkaar dansen, wat ook 
veel ongedwongener en uitbundi-
ger verloopt. De meeste kritiek 
krijgt en kreeg deze film dan ook 
te verduren met betrekking tot 
deze feministische ondertoon, die 
eigenlijk de bovenhand neemt. De 
anonimiteit van beide vrouwen wil 
waarschijnlijk verwijzen naar de 
vrouw in het algemeen, de vrouw 
als groot slachtoffer, sukkelaar, 
onderdrukte, enz.enz... Maar wel-
ke zin heeft het übelhaupt nog om 
jezelf, en de vrouw in het alge-
meen, op een dergelijke, hier zelfs 
karikaturale manier voor te stel-
len?

Natuurlijk kan je deze film ook 
beschouwen als een soort ’bezin-
ning’ over filmtaal en het gebruik 
ervan, over de relatie tussen film-
taal en de verbeelding. Maar in 
eerste instantie misschien behan-
delt deze film ook de relatie tus-
sen wat de beelden tonen en uit-
drukken enerzijds, en, wat wij als 
toeschouwer zien anderzijds. Want 
naarmate je een beeld, een situatie 
beter kan plaatsen (in een kon-
tekst), kan je er ook meer èn an-
dere zaken in terug vinden, je zal 
automatisch een beeld op een an-
dere manier bekijken. Maar dit as- 
pekt wordt wel niet voldoende uit-
gewerkt, en is zeker niet het eigen-
lijke thema van de film.

Wat het cinematografische aspekt 
betreft, is ’’The Golddiggers” vol-
ledig opgebouwd uit beelden, vol-
gens het systeem one plan - one 
shot, m.a.w. Sally Potter werkt 
met een vaste (stilstaande) kamera 
die nauwelijks of vaak zelfs hele-
maal niet beweegt binnen een be-
paalde setting, ruimte. De beelden 
worden geregeld herhaald, zowat 
drie tot vier keer, en op zo’n ma-
nier dat je een bepaald beeld 
steeds beter kunt plaatsen, door-
dat je ondertussen meer informa-
tie gekregen hebt. De beelden zijn 
hoedanook bijzonder rudimentair 
en kwa aantal beperkt, een dertig-
tal, ruw geschat, wat helemaal niet 
veel is. Vooral de soberheid en de 
prachtige fotografie (van Babette 
Mangolte, hier te lande vooral ge-
kend door de films van Chantal 
Akerman) vallen sterk op.

Alles bij elkaar genomen komt 
’The Golddiggers” enorm opper-
vlakkig over. De beelden zijn wel 
suggestief en poëtisch, maar niet 
sterk genoeg. En bovenal duurt 
het veel te lang voor je enig zicht 
krijgt op de film, temeer aangezien 
je de tekst nauwelijks verstaat 
(wat niet te wijten is aan onvol-
doende kennis van de Engelse taal 
van mijn kant).

U hebt het wel al gemerkt, een zo-
genaamd ’eksperimentele’ film, 
een puzzle die je langzaam moet 
(en kan) oplossen. Het probleem is 
maar dat de puzzle niet deugt.

Nadine Goffart

AGENDA
THEATER

WOENSDAG 7 NOVEMBER

-  WILDE HEREN 
plaats: Theater Vertikaal

Huidevetterskaai 40 
aanvang: 20.00 u.

DONDERDAG 8 NOVEMBER

-W ILDE HEREN 
(zie boven)

VRIJDAG 9 NOVEMBER

-  WILDE HEREN 
(zie boven)

MUZIEK
4: :{c :jc He

MAANDAG 5 NOVEMBER

-  FOLWIN: jazz-folk-swing 
plaats: home boudewijn

harelbekestraat 70 
aanvang: 21.00 u.

WOENSDAG 7 NOVEMBER

-  ROCK-OPTREDEN 
plaats: kafee De Ploeg

St.-Pietersnieuwstr. 13 
aanvang: 22.00 u.
Gratis inkom

VRIJDAG 9 NOVEMBER

-  ANNE CLARK 
DAVID HARROW
plaats: Vooruit - Concertzaal 
aan vang: 20.00 u.

INFORMATIEF

ZATERDAG 3 NOVEMBER

-  TENTOONSTELLING 
Nicaragua, Palestijnen, Eritrea 
plaats: museum Vanderhaegen

Veldstraat
dagelijks van 9 tot 12.30 u.

van 13.30 tot 17.30 u. 
(tot 17 november) 
in het kader van 11.11.11.

DONDERDAG 8 NOVEMBER

— NICARAGUA: demokratie,
meer dan verkiezingen
plaats: ’t KUC

Kortrijksepoortstr. 254 
aan vang: 20.00 u.

VARIA

DONDERDAG 8 NOVEMBER

— KNAL T.D. ingericht door het 
SKIO
plaats: zaal TWIEOO 
aan vang: 20.00 u. 
inkom: 50 fr.

VRIJDAG 9 NOVEMBER & 
ZATERDAG 10 NOVEMBER

-  TWEEDEHANDSE KLEREN- 
MARKT
plaats: vzw Zwabber

Kon. Elisabethlaan 51 
uren: vrijdag van 10 tot 20 u. 

zaterdag 10 tot 14 u.


