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Bloed van homoseksuelen nog steeds geweigerd.
Aan de Gentse universiteit vond onlangs voor de vierde keer
‘Bloedserieus’plaats, een grootschalige bloedinzamelingsactie georganiseerd door de Vlaamse Landbouwkundige Kring. De bloedafname zelf gebeurde door het Rode Kruis. Zoals bij vorige edities
werden ook nu weer potentiële donoren geweigerd. Zo dienden
mannen “met homoseksuele of biseksuele contacten sinds 1977
(zelfs indien eenmalig)” zichzelf uit te sluiten. Bij de inzameling in de
Blandijn glipte -met de toestemming van de behandelende arts- toch
een homo door de mazen van het net, omwille van zijn uitzonderlijke
bloedgroep.

zijn in de bloedprodukten. Het vi-

Federatie Werkgroepen Homosek-

rus zelf kan aanwezig zijn, maar is

sualiteit in, bij het screenen van

in de tussenperiode niet aan te

bloedgevers te vragen naar het

tonen, ondanks het feit dat elke

gedrag, in plaats van naar de sek-

afname getest wordt. De verwar-

suele voorkeur. “De vragenlijst en

mingstechniek die HlV-virussen

het begeleidend gesprek met de

vernietigt kan namelijk enkel op

dokter kan zo opgebouwd worden,

het plasma toegepast worden.

dat mensen die de laatste zes

Verse produkten zoals rode bloed-

maanden onveilig gevrijd hebben,

cellen en rode bloedplaatjes kun-

uitgeselecteerd worden, en van

nen niet gezuiverd worden. Bloed,

bloed geven afzien.” De bestaande

besmet in de 6 weken voorafgaand

vragenlijstgooitimmers alle homo’s

Volgens een begeleidende brief

het ogenblik waarop het virus kan

aan bloedafname, passeert onge-

op een hoop: er wordt veronder-

bij de afname, zou het na recente

opgespoord worden 6 tot 8 weken

zien de gehanteerde AIDS-tests,

steld dat ze allemaal wisselende

infectie “geruime tijd duren voor de

verlopen. Dr. Muylle, hoofd-

omdat die (nog) geen antilicha-

contacten hebben. Bovendien: “Als

(HlV-)merktekens in het bloed ver-

geneesheer van de Vlaamse

men ontdekken. Vandaar dat van

veilig vrijen geen waarborgen biedt,

schijnen” . Een dokter van het

Dienst van het bloed, noemde vo-

de donor enige zelfdiscipline ge-

waarom wordt er dan nog aan pre-

Bloedtransfusiecentrum Gent wijst

rig jaar al een periode tot zes maan-

vraagd wordt.

ventie gedaan?” Ze noemen het

erop dat tussen de besmetting en

den eer er antilichamen te vinden

signaal dat het Rode Kruis geeft,
De Vlaamse richtlijnen zijn gebaseerd op Europese afspraken

een fundamentele ondergraving
van de preventieboodschap.

en op de voorschriften van de

In België is er ongeveer één

Wereld Gezondheids Organisatie.

seropositieve per duizend Belgen,

Opvallend in de vragenlijst die po-

terwijl één op de 100.000 bloed-

tentiële bloedgevers moeten in-

afnamen positief is. De kans om

vullen, is de vraag naar ‘risico-

besmet te worden met een bloed-

gedrag voor AIDS’ (o.a. verwijzend

produkt is één op een miljoen. De

naar hogergenoemde homosek-

Belgische bloedvoorraad behoort

suele contacten), en niet naar het

daarmee tot de veiligste ter we-

criterium ‘veilig vrijen’, dat als on-

reld.

betrouwbaarwordt beschouwd. De
TDP

oplossing bestaat er volgens de

Lezersgrief

opzet en de doelstellingen ambiti-

wisseling informatie te verzame-

Faculteitenkonvent en toonde zich

eus waren, werd doelbewust ge-

len en door te geven over die niet-

nadrukkelijk voorstander van een

Ingaande op het artikel ‘De OAK

kozen en leidde - met zijn Engelse

westerse culturen die zij op een

“bevrijdende verbeelding” en een

KO?’ (Schamper nummer 333)

uitspraak - tot de selectie van het

academisch niveau bestudeerden.

m.i. nog steeds geldende eis voor

betreur ik, als oud-vice-praeses en

embleem van de ‘eik’ als teken van

Die studentenkring heeft zich

praeses van die studentenkring

grote kracht en eenheid. Met dat

niet alleen beperkt tot het organi-

“democratisering van het onderwijs”.

resp. voor de academiejaren 1966-

project wilden zij de contacten be-

seren van vrijblijvende lezingen,

Hoewel studenten me vorig jaar

1967 en 1967-1968, de recente

vorde ren tussen alle studenten van

T.D.’s en banketten, maar volgde

herhaaldelijk advies vroegen i.v.m.
de problemen van de OAK, heb ik

ontwikkelingen die geleid hebben

de opleidingen Oosterse, Oost-

de maatschappelijke ontwikkelin-

tot grote malaise bij de studenten

europese en Afrikaanse en op die

gen op de voet, cfr. de voordrach-

hen er steeds op gewezen dat

Oosterse en Afrikaanse.

wijze hun isolement doorbreken

ten van Prof. F. Vyncke (Slavist)

zijzelf, als studenten, de kring moe-

De Oosters-Afrikaanse kring

dat o.m. zijn oorsprong vond in het

over Bakoenin en het anarchisme

ten beheren en hun verantwoor-

werd opgericht als studenten-

feit dat zij college liepen in niet

en van wijlen Prof. A. Abel (Arabist)

delijkheden opnemen. Het is mijn

vereniging van het vroegere ‘Ho-

minder dan vier tamelijk geïso-

over de zesdaagse veldtocht van

stellige overtuiging dat, in de zes-

ger Instituut voor Oosterse Oost-

leerde en ver van elkaar verwij-

Israël in de Sinai-woestijn. Ook

tiger jaren, om het even welke po-

europese en Afrikaanse Taalkunde

derde gebouwen. Het was boven-

tijdens de woelige mei-dagen van

ging tot inmenging, van leden van

en Geschiedenis’(H.I.O.O.A.T.G.).

dien een poging van de studenten

1968 nam de OAK zijn volle ver-

het academisch personeel op een

De afkorting OAK, zo kort als het

om d.m.v. een ruime gedachten-

antw oordelijkheid binnen het
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Socio
Binnenkort misschien reservehome in UZ
Vanaf oktober 1996 komt op de campus van het Gentse Univer-

dat dankzij de aanwezige sanitaire

renovatie is er alleszins meer geld

sitair Ziekenhuis (UZ) het complex K4 vrij. Deze ziekenkamers

uitrusting als tussenoplossing kan

nodig.

worden genoemd als tussenoplossing bij een grondige renovatie

dienen. Via een beurtrolsysteem

Enkele weken geleden werd

van de homes aan de RUG. Eén en ander wordt onderzocht in een

zou men vleugel per vleugel van

een commissie opgericht die ‘de

commissie waarin hethomekonventen het universiteitsbestuur met

de homes kunnen restaureren en

zaak K4’ moet onderzoeken. In de

elkaar overleggen. Kersverse Homekonvent-voorzitter Ellen De Geest

de bewoners telkens in K4 onder-

commissie zetelen zowel mensen

verkoos deze dialoog boven een monoloog van acties voor een

brengen. Probleempje: de uitrus-

van het universiteitsbestuur als HK-

sterkere sociale sector. Binnenkort slaapt een deel van de home-

ting van K4 is wel bruikbaar, maar

voorzitter Ellen De Geest. Het

bewoners misschien in ziekenhuisbedden.

niet bepaald hypermodern. Bij het

overleg in de commissie is een

GBO (dienst Gebouwen, Beheer

uiting van de fundamentele keuze

en Onderhoud) zegt men dat K4

die De Geest van bij haar aantre-

Dat de huidige toestand in de

met de term ‘bedenkelijk’ mag

vijf homes die de RUG rijk is, vrolijk

omschreven worden, is algemeen

hoogstens als noodoplossing kan

den maakte en die haar onmiddel-

bekend. Wat daar vandaag voor

dienen. Ondermeer de waterlei-

lijk in aanvaring bracht met de

‘renovaties’ doorgaat, is niet meer

ding van het complex is compleet

studentenvertegenwoordigers en

dan oplapwerk en halve oplossin-

verouderd.

de andere konventen. De HK-voorzitter koos voor een dialoog met

gen. Een grondiger aanpak in de

Daarnaast blijft de vraag of de

vorm van een complete renovatie

universiteit bereid zal zijn om tij-

het universiteitsbestuur. Geplande

is dringend nodig. Daarvoor zijn de

dens de komende jaren voldoende

acties voor een sterkere sociale

40 miljoen die op de begroting

geld in de restauratie van de ho-

sector eind oktober ontspoorden

extra voor de sociale sector wer-

mes te pompen. Want met 40 mil-

toen het homekonvent opstapte.

den uitgetrokken, van harte wel-

joen geraak je natuurlijk niet ver.

De Geest acht het niet opportuun

kom. Maar alleen meer geld lost

Eén voorbeeld van het GBO: de

te bijten in de hand van wie je het

de problemen niet op. Een home

hele electriciteitsvoorziening in de

toch allemaal moet krijgen.

gedurende een jaar sluiten om de

homes moet grondig herbekeken

noodzakelijke en voor de studen-

worden. Voor een echt grondige

ow

ten erg storende renovatiewerken
uit te voeren, zou voor onprettige

Het Spuigat

prijsstijgingen zorgen op de Gentse
kotenmarkt en dus een antisociale
maatregel zijn.
K4 is een complex van ziekenkamers op de terreinen van het UZ
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“Een klucht in zes verdie-

iedereen kan de trap nemen:

pingen”: zo zou je de meeste
had - mede aan de oorsprong van

rolstoelgebruikers of schoon-

liften aan de universiteit kun-

deze malaise zou kunnen liggen,

maakpersoneel bijvoorbeeld.

nen omschrijven. Want laten

doet bij mij toch ernstige vragen

Nee nee, wat wij nodig

we wel wezen: het is er triestig

hebben zijn nieuwe, super-

rijzen.

mee gesteld. Door de ouder-

lach zou onthaald zijn. Als jonge

Persoonlijk kan ik alleen maar

snelle luxeliften. Van die gla-

dom van de meeste liften gaan

volwassenen zouden wij dit be-

hopen - maar hier klinkt uiteraard

zen liften die bij voorkeur te-

ze zo traag dat de les meestal

schouwd hebben als een mis-

een niet te miskennen jeugdsenti-

gen de buitenwand van elk

al begonnen is als je boven

plaatste inbreuk op onze autono-

ment door - dat zeer binnenkort in

gebouw aan geplaatst wor-

komt. En dan heb je nog geluk

mie en een ernstige miskenning

Schamper een artikel moge ver-

den en die dan zodanig snel

gehad dat hij naar boven wou.

van onze zin voor verantwoorde-

schijnen met de positieve titel de

gaan datje al bijna klaar komt

Bij heel wat liften sluiten de

lijkheid.

“OAK OKI”. Mag ik dan al wikken,

van eens up

deuren namelijk niet meer zo-

de studenten zullen beschikken en

gaan. Dan kan er misschien

als het hoort en vertrekt de lift

...zo hoort het!

ook eens iemand het licht

zelfs niet eens. En dan zeg ik

gaan doven dat ‘s nachts al-

nog niets over de aanblik er-

tijd blijft branden boven in de

Dat bovendien, zoals ik verneem uit uw artikel, een collega,
die nota bene als student nooit lid
was van de vereniging noch enige
belangstelling toonde voor onze
activiteiten - om redenen die ik
begreep en waarvoor ik respect

Prof. Dr. Eddy Moerloose
Seminarie voor Indologie
e-mail
Eddy.Moerloose @rug.ac.be
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van...
“Neem dan de trap” hoor ik
u al inventief denken. Maar
daar gaat het niet om. Niet

en down te

Boekentoren. Want wat kost
dat verdomme niet?

Unief

Er zijn te veel artsen onder ons.
Numerus clausus en andere rare beesten
Als men spreekt over het teveel aan artsen in België dan valt

Raad), alle democratische partijen

inwoners. Hiermee staat België op

negen keer op tien de term numerus clausus. En als numerus

en de geneeskundestudenten

de tweede plaats op de Europese

clausus ter sprake komt kan men er donder op zeggen dat de vrijheid

(waaronder het Gentse V.G.K.-

ranglijst; Italië telt één arts op 199

van studiekeuze komt opborrelen. In deze discussie heeft vrijwel

Vlaamse Geneeskundige Kring)

inwoners. In 1951 was dit nog één

iedereen een mening en worden tal van begrippen door en naast

bespeuren wel een artsenover-

arts op 1002 inwoners. Vrij alge-

elkaar gebruikt (Zie kader ter verduidelijking van enkele termen).

schot en vinden dit wel degelijk

meen wordt aangenomen dat een

een probleem waarvoor elkéén zo

artsendichtheid van 1/600 volstaat.

Vrijwel alle betrokken partijen

dat, zelfs indien er een overschot

zijn eigen oplossingen aanbrengt.

Hierbij dient opgemerkt te worden

in de discussie zijn het er over

zou zijn, dit nog geen reden is om

Hoewel cijfers niet alles zeg-

dat arts slaat op huisartsen, spe-

eens dat er zich een probleem

te raken aan het principiële recht

gen is het waarschijnlijk nodig de

cialisten, artsen zonder klinische

stelt. Enkel de V.V.S. (Vereniging

op vrije studiekeuze. Ziekenfond-

situatie te schetsen aan de hand

praktijk en artsen op rust. Per jaar

van Vlaamse Studenten) vindt dat

sen, regering, artsensyndicaten,

van enkele opmerkelijke gegevens.

komen er 1.100 a 1.200 artsen bij.

er geen artsenoveraanbod is en

V.L.I.R. (Vlaamse Interuniversitaire

België telt in 1995 één arts op 264

14% van de artsen zien 5 of minder

nieuwkomer slechts een praktijk

voerd. In de plaats daarvan heeft

moeten betalen dan lage inko-

kan opzetten door er één te erven

men eensysteem vanaccreditering

mens of m.a.w.: de sterkste

of over te kopen, Dit is reeds het

opgezet

schouders zouden de zwaarste

Wat bedoelt men
m e t...
Numerus clausus: hierbij
wordt het aantal studenten dat

geval bij o.a. de apothekers en
notarissen.

Accreditering. betekent dat art-

lasten moeten dragen, Het Mat-

sen die niet aan bepaalde voor-

theüseffecttreedtop inelke richting maarzou extra spelen in de

de studie mag aanvatten of

Contingentering: vastleggen

waarden voldoen (o.a. bijscholing,

verderzetten vastgelegd. Erzou

van het aantal afgestudeerden dat

bijhouden van een medisch dos-

Geneeskunde door de lange

gewerkt worden met een quo-

een artsenpraktijk mag starten,

sier, minimum aantal patiënten per

studieduur (minstens 7 jaar) en

tum per universiteit.

evenwel zonder te bepalen waar

ja a r,...) financieel benadeeld wor-

de hoge techniciteit van de op-

Toelatingsproef, ingangs-

deze moet gevestigd zijn. Dit is

den.

leiding (hoge infrastructuur-

examen, bekwaamheidsproef.

meteen het belangrijkste onder-

Mattheüseffect het effect dat

kosten voor de gemeenschap

in tegenstelling tot de numerus

scheid tussen een vestigingswet

het zwaar gesubsidieerde hoger

en duur lesmateriaal voor de

clausus is hier geen sprake van

en een contingentering,

onderwijs vooral benut wordt door

studenten). Het effect is ge-

een vastgelegd aantal studen-

Echelonnering: Maatregelen

de m idden- en toplnkom ens-

noemd naar een vers uit het

ten dat toegelaten wordt, maar

die ervoor zouden moeten zorgen

groepenmaarvlabelastingen mee

evangelie; ’Hem die heeft zal

tracht men enkel de zwakke

dat patiënten eerst hun huisarts

betaald w o rdt door de lage-

gegeven worden’.

studenten uit de richting te zui-

opzoeken voor ze naar een spe-

inkomensgroepen. Dat de lage in-

Beperkingen bij de instroom

veren, Deze proef zou ingericht

cialist stappen. In Nederland Iseen

komens relatief meer bijdragen tot

(invloei): maatregelen die het

wordqn voor of na de eerste

dergelijke echelonnering reeds

het verdergezet onderwijs wordt

artsenoverschot trachten in te

kandidatuur. Hierbij wordt ver-

doorgevoerd en daar blljktdat ruim

veroorzaakt door het beiastings-

dammen voor of tijdens de op-

ondersteld dathetafschrikkings-

90% van de patiënten kan gehol-

systeem, dat onvoldoende pro-

leiding of voordat een praktijk

effect gecombineerd met het

pen worden door de eerstelijns-

gressief is, en de hoge opportuni-

wordt gestart zoals bekwaam-

selectie-effect het aantal ge-

gezondheidszorg.

teitskost van het onderwijs: gedu-

heidsproef, numerus clausus,

rende de tijd dat men studeert kan

contingentering en vestigingswet.

neeskundestudenten zou doen

Fidetisering. moet er voor zor-

dalen, hoewel dit geenszins

gen dat patiënt gebonden worden

men niet gaan werken, in plaats

zeker is.

aan één dokterdoordat slechts die

van zelf voor een eigen inkomen te

Maatregelen bij de uitstroom

Plet(h)ora, artsenplet(h)ora:

ene arts het centrale medische

zorgen betekent de student een

(uitvloei): deze zijn erop gericht

moeilijke term om simpelweg te

dossier van de patiënt beheert.

verderelastophetgezinsinkomen.

het artsenpl{h)etoraaan te pak-

zeggen dat er te veel artsen

Raadpleging van een andere arts

Dit is voor de laagste inkomens

ken door artsen met een prak-

zijn.

zounietterugbetaald worden. Deze

dikwijls niethaalbaar. Metprogres-

tijk te viseren zoals echelonnering, accredltering, fidelise-

Vestigingswet wet die de

vernieuwing werddoor het R.iJLLV.

sieve belastingen wil men zeggen

dokterspraktijken in aantal moet

(Rijksinstituut voor Ziekte- en In-

dat hogere inkomens procent-

rlng en, al dan niet verplichte,

vastleggen en waarbij een

validiteitsverzekering) niet doorge-

gewijs meer belastingen zouden

pensionering.
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patiënten per dag terwijl Genees-

vrij beroep maar wordt voorname-

kwalitatieve gevolgen. Een artsdie
nauwelijks patiënten over de vloer

kunde voor het Volk een optimum

lijk gefinancierd door de gemeen-

van 10 a 15 patiënten vooropstelt

schap. Een teveel aan artsen zorgt

krijgt boet ongetwijfeld in aan rou-

en de artsensyndicaten het zelfs

onvermijdelijk voor een verhoogde

tine, wat zeker nadelig is voor zijn

op 30 patiënten houden. Het lijkt

concurrentiestrijd. (Jonge) artsen

bekwaamheid. Het perverse aan

evident dat 5 of minder bezoeken

trachten een positie op de markt te

de situatie is dat er naast een groep

per dag niet bevorderlijk is voor de

veroveren en moeten daarvoor

artsen met te weinig patiënten ook

bekwaamheid van de betrokken

tegemoet komen aan de wensen

een groep artsen is met een over-

artsen. Dit staat in schril contrast

van het publiek. In deze verhoogde

bezet programmadie patiënten aan

met de bewering van 11% van de

afhankelijkheid van het publiek

de lopende band moet afwerken.

artsen datze overwerkt zijn. Endat

schuilt nu juist het gevaar. Een

Bovendien vindt men het nog altijd

zijn niet allemaal artsen die 38.800

patiënt stapt naar de dokter met de

toelaatbaar dat artsen na hun 65

contacten per jaar hebben.

stelligste overtuiging dat hij ziek is

nog steeds hun beroep uitoefe-

en verwacht van de arts dat die

nen. Ditistrouwens het geval bij de

Bij de inschrijvingscijfers voor
Geneeskunde zien we geen da-

hem medicamenten voorschrijft en

meeste vrije beroepen terwijl dui-

lende evolutie maar eerder een

onderzoeken laat ondergaan,

zenden arbeiders verplicht ver-

status quo of een stijgende trend.

opvolgingsbezoekjes aflegt en zo

vroegd op pensioen gestuurd wor-

De ontradingscampagnes van de

meer. Een marktbewuste arts kan

den.

regering bereiken blijkbaar niet het

zich niet veroorloven te zeggen

Niet alleen bij de artsenpraktijk

beoogde resultaat. Van alle afge-

dat medicatie niet echt nodig is en

schept het overaanbod problemen,

studeerden vindt 79.5% werk in de

dat de kwaal wel vanzelf zal over-

ook bij de artsenopleiding. Op dit

medische sector, 10% emigreert,

gaan. Het consumptiedenken dat

moment studeren chirurgen af die

10% gaat verder in onderzoek,

bij de Westerse mens een tweede

nog nooit een operatie uitgevoerd

onderwijs en preventie en slechts

natuur geworden is, zorgt dus ook

hebben door het gebrek aan pa-

1% zoekt het buiten de medische

in de medische sector voor over-

tiënten-vrijwilligers. Het fenomeen

sector. Geneeskunde leidt dus,

consumptie.

van overvolle auditoria en practica-

meer dan andere richtingen, naar

De consumptiebehoeften van

zalen is niet typisch voor de Ge-

de patiënten vormen niet de enige

neeskunde maar zal zich ook

Van de buitenlandse genees-

oorzaak van deze verspilling van

hier wel manifesteren.

kundestudenten blijft 75% na hun

energie en middelen, ook de peni-

één beroepssector.

studies in België zodat het argu-

bele financiële situatie van menig

ment dat buitenlandse studenten

arts speelt een rol. Artsen met

in België komen studeren om de

weinig patiënten zullen vlugger

Standpunten en
voorstellen.

numerus clausus in eigen land te

geneigd zijn elke patiënt maximaal

De V.V.S. ontkent dat er een

ontlopen waarop ze zouden terug-

te laten renderen en de kwalen

probleem is en vindt het recht op
vrije studiekeuze onaantastbaar.

keren om daar alsnog het beroep

erger voor te stellen dan ze in feite

te kunnen uitoefenen, aan kracht

zijn om zo meer consultaties en

Het vreest daarenboven dat een

in boet.

duurdere medische handelingen

numerus clausus of een toegangs-

Is een teveel aan
artsen nu echt zo
erg?

te kunnen verrichten. De beroeps-

proef voor de Geneeskunde een

eer van de meeste artsen voor-

precedent kan scheppen voor an-

komt waarschijnlijk meestal der-

dere richtingen. Het is kortom te-

gelijke excessen maar de verleiding is er en groeit met de dag.

Het artsenberoep neemt een

Naast de financiële nadelen van

merkwaardige positie in. Het is een

een artsenoverschot zijn er ook
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Kort!

De Schamper-lezer die ons kan

het Gravensteen in de tijd dat de

Geraardsbergen Manneken Pis

duidelijk maken wat een monitoraat

dieren nog spraken en de stu-

van zijn sokkel te halen en hem

is, krijgt een sticker. $$$ Bio-

denten nog van zich lieten horen,

mee te dragen in de feeststoet.

ingenieurSigridRondelez krijgt de

Fietsregistratie door de stad

kwam studentenkring De Geeraard

Een initiatief waarvan wij hopen

prijs student-topsporter. Als wind-

gebeurt voortaan elke dinsdag van

op het idee om de trots van

dat het veel navolging krijgt. Proost!

surfster behoort ze tot de wereldtop

16u tot 19u30 en elke woensdag

en dit kon ze van alle topsporters

van 13u30tot16u30, inde Antonius

aan de RUG het best combineren

Triestlaan nr. 12. Bij fietsregistratie

met haar studies. $$$ Op zondag

neeskunde, hetzij in de gespecia-

tijdsgrens voor artsen waarbij pres-

den zoals echelonnering, fidelise-

liseerde Geneeskunde. De studen-

taties van artsen ouder dan 65 jaar

ring en verplichte pensionering,

ten die niet verder kunnen stude-

niet meer zouden terugbetaald

maar is niet principieel gekant tegen een bekwaamheidsproef.

wordt het rijksregisternum m er

17 december 1995 brengt het

(identiteitskaart meenemen) op je

universitair orkest Tempi Misti een

fiets gegraveerd. Daardoor kan je

aperitiefconcert met werk van o.a.

fiets bij diefstal gemakkelijker

Chabrier, Bartok, Stravinsky en

teruggevonden worden. $$$ Op 31
december 1992 hadden de Sociale

Strauss. Het concert vindt plaats
in het St-Amandusinstituut, St-

Voorzieningen een tekort van meer

Michielsstraat 13, Gent. $$$ De

dan 48 miljoen. Dankzij inves-

VUB-studentenradio is uit de ether

teringen is dit tekort nu weggewerkt.

gehaald wegens geen vergunning.

Voor 1996 voorziet de begroting

URGent speelt het slimmer... $$$

voorde Sociale Voorzieningen een

Naar aanleiding van de vijftigste

bedrag van 100 miljoen. $$$

verjaardag van de VN is er in het

Gelezen in het verslag van de Raad

Vredeshuis de tentoonstelling ‘Kind

van Bestuur van 30 oktober: “Dat,

in oorlog’. Alle dagen tot 26 januari.

ingaande op het zeer beperkte

$$$ Al uw kortverhalen, gedichten

voorstel voor het creëren van een

en berichten naar Schamper, St-

monitoraat in de kandidaturen van

Pietersnieuwstraat 45. $$$ Ter ere

de F a cu lte it P sychologie en

van de Gravensteenfeesten, de

Pedagogische Wetenschappen...”

herdenking van de bezetting van

Vervolg van pagina 5

ren krijgen wel de titel van arts

worden. Bovendien stelt hij een

gen elke beperking van de instroom

maar hun prestaties worden niet

contigentering van de afgestudeer-

en vindt enkel maatregelen bij de

terugbetaald door de Sociale Ze-

den voor.

uitstroom aanvaardbaar.

kerheid. Deze terugbetaling is en-

De V.L.I.R. staat weigerachtig

Hoe, wanneer, waar

De B.V.A.S. (Belgische Vereni-

kel voorzien voor de gespeciali-

tegenover een examen vöör het

Ter afronding zijn er nog enkele

ging van Artsensyndicaten) stelt

seerde huisartsen en voorde spe-

eerste jaar omdatde ongelijke kwa-

vragen bij een eventuele bekwaamheidsproef. Gaat men en-

een volledige reorganisatie van de

cialisten. De cijfers zijn landelijk

liteit van de middelbare scholen

opleiding voor. De basisopleiding

maar kunnen nog bediscussieerd

bepaalde studenten zou benade-

kel de intellectuele capaciteiten van

zou maar 6 jaar meer duren: 2

worden. De B.V.A.S. is tegen een

len. Bovendien vindt zij elke for-

de kandidaat testen of ook zijn

kandidatuursjaren en 4 licentie-

verplichte pensionering.

mule zonder quota onaanvaard-

motivatie, sociale vaardigheid en

baar omdat daarmee niets wezen-

werkkracht? Indien men de moti-

jaren. Na de kandidaturen zou een

Minister van Onderwijs Van den

eerste selectie doorgevoerd wor-

Bossche stelt een bekwaamheids-

lijks aan het probleem gedaan

vatie en sociale vaardigheid wil

den door het inrichten van een

proef voor die centraal en vóór het

wordt. Als er een selectie moet

testen, hoe zal dit dan gebeuren?

examen. De 600 a 650 besten

eerste jaar zou ingericht worden.

komen dan dient deze na het eer-

Hoe zullen de studenten worden

zouden dan toegelaten worden tot

Er zouden weliswaar geen quota

ste jaar en met een vastgelegd

verdeeld over de verschillende

de klinische richtingen. De rest kan

aan verbonden zijn en zou dus

quotum te gebeuren. De V.L.I.R.

universiteiten? Zolang er geen be-

terecht in richtingen andere dan

neerkomen op een kwalitatieve

wil bovendien de materie commu-

slissing genomen is over de proef

klinische zoals ziekenhuisweten-

selectie en niet zozeer op een

nautariseren omdat er grote ver-

zelf, zullen we ook niets weten

schappen, volksgezondheid in de

k w a n tita tie ve se le ctie . H oe-

schillen in artsendichtheid in resp.

over de modaliteiten.

brede betekenis van het woord,

wel natuurlijk gehoopt wordt op

Vlaanderen en Wallonië te vinden

biostatistiek e.a. Een tweede se-

een daling van het aantal genees-

zijn.

lectie volgt na de licentiejaren. De

kundestudenten.

De V.G.K vindt dat er eerst an-

500 eersten mogen verder specia-

Miniser van Volksgezondheid

dere maatregelen in de Sociale

liseren hetzij in de algemene Ge-

Colla is voorstander van een leef-

Zekerheid moeten genomen wor-
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Uitschieter
Drie jaar geleden, bij de volledige hernieuwing van het examenreglement, was men eigenlijk van
plan om de constructie van de
thesisjaren af te schaffen. Die bestond erin dat de beoordeling van

Thesisstudenten:
een snel aangroeiendpeleton. .

nuttig werk verricht.”

Soyons sérieux
Het lijkt duidelijk dat er een debat op gang moet gebracht wor-

de thesis apart gezien werd van de
vakken. Op die manier kon je dus

In vrijwel alle opleidingen waarin een eindverhandeling dient

geslaagd zijn voor je vakken en

afgegeven te worden, wordt men de laatste jaren geconfronteerd

bleef er enkel de thesis over voor

met hetzelfde fenomeen: steeds meer laatstejaarsstudenten schij-

het bisjaar. Je kreeg dus nog een

nen hun thesis niet a f te krijgen binnen de vooropgestelde tijd. Wat

jaartje bij om die af te werken. De

is eraan de hand ?Zijn we gewoon allemaal een beetje lui geworden,

Onderwijsraad -met de rector op

krijgt niet het gevoel dat je enorm

wordt er teveel verwacht of is het allemaal veel complexer... ?

kop- wilde hiermee komaf maken,

den tussen professoren en studenten. Wat natuurlijk niet mag
gezegd worden -maar wij doen het
toch- is dat men van de kant van de
proffen niet erg happig is op een
dergelijke discussie. De verwijtende vinger zou wel eens in hun

omdat ze constateerde dat dit de

stelt het probleem zich minder

te plaatsen. Misschien is de moti-

richting kunnen wijzen omdat de

bisjaren voor de thesis juist in de

omdat de eindverhandeling hier

vatie om bijtijds af te studeren, in

controle en begeleiding van de

hand werkte. Onder druk van de

het resultaat is van labo-werk. De

het bijzonder in de ‘zachte’ weten-

eindverhandeling de laatste jaren

studenten -aldus Rudy De Potter,

student wordt dus niet geplaagd

schappen, niet erg hoog meer. De

door het toenemend aantal stu-

voorzitter van de Onderwijsraad-

door langdurig opzoekingswerk. In

concurrentie op de arbeidsmarkt is

denten een beetje te wensen over-

heeft men deze formule toch laten

vele wetenschappelijke richtingen

groot en als afgestuurde ben je

laat. Professor Doom, voorzitter

bestaan. Het resultaat is, dat men

moet er trouwens helemaal geen

ook lang niet zeker een job te vin-

van de Onderwijscommissie van

in verschillende afdelingen ge-

thesis gemaakt worden.

den die met je opleiding overeen-

de Pol. en Soc., schreef in dit ver-

plaagd wordt met een toenemend
aantal studenten dat zich voor het
laatste jaar herinschrijft, enkel en

stemt.

Quelque chose qui
cloche

Er heerst dus een grote onze-

alleen om de scriptie af te maken.

band een open brief, waar tot nog
toe weinig reactie op kwam. Prof.

kerheid voor de toekomstige afge-

Doom: “Soyons sérieux, een de-

studeerden. “Als student zit je in

bat over de parkeerplaatsen ver-

In de afdeling Geschiedenis lijkt

Wat is er eigenlijk aan de hand?

een meer comfortabele situatie”,

loopt doorgaans heftiger dan dat

het probleem de pan uit te swin-

Het lijkt erop dat men vooral met

zo stelt Carl De Vos van de Poli-

over de thesissen.”

gen. Vorig jaar gaf één op drie

veel vragen zit en weinig pasklare

tieke en Sociale Wetenschappen,

studenten zijn thesis niet op tijd af.

antwoorden heeft op de situatie.

“Je hoeft enkel je cursussen te

Prof. Luc François, voorzitter van

Wel zijn er een aantal mensen,

leren en eventueel wat taken te

de Examencommissie, maakt zich

vooral van de onderwijscommis-

maken.” In dit kader wordt het

De tussentijdse thesisevaluatie,

zorgen. Hij vindt dat dit fenomeen

sies, die zich over het probleem

thesisjaar natuurlijk niet meer als

welke men nu vier jaar toepast in

met wortel en tak moet uitgeroeid

hebben gebogen.

een verloren jaar beschouwd. Men

de afdeling Geschiedenis, schijnt

Een oplossing ?

Sommigen zoeken naar directe

kan het werken aan de eind-

een deel van de oplossing te bie-

oorzaken bij de student en in de

verhandeling combineren met bij-

den. Het is een manier om als

afdeling zelf. Ze worden niet enkel

komende studies, stages en bij-

student (en als prof) te zien waar je

geconfronteerd met de thesisjaren,

verdiensten. Men ziet het bijko-

ongeveer staat. De evaluatie houdt

Natuurlijk werkt dit fenomeen

maar bovendien met een dalende

mende jaar als een mogelijkheid,

in datje rond maarteen mondeling

cumulatief, zegt Prof. François: de

kwaliteit van de thesissen zelf, ook

eerder dan als een echte hinder-

verslag komt uitbrengen met een

worden...

Cumulatief

studenten die zich herinschrijven

na het bijkomende jaar. Hieruit

nis. Hier zit dan wel het addertje:

stand van zaken van het onder-

voor hun thesis, bepalen mee het

groeit het vermoeden dat de stu-

voor wie is dit privilege wegge-

zoek waarmee je bezig bent en de-

slaagcijfer van het volgende jaar.

denten hier niet bewust voor kie-

legd? Voor de mensen die het zich

problemen waarmee je eventueel

Toch daalde dat cijfer de laatste

zen maar dat het meestal om een

financieel kunnen permitteren. De

geconfronteerd wordt. Na de Paasvakantie moet dan nog eens een

jaren aanzienlijk (1992:75%, 1993

negatieve keuze gaat. Een gevolg

rest is wel verplicht zich na zijn of

: 69 %, 1994 : 78 %, t.o.v. 81% in

van het gebruik van de tekstver-

haar studies op de onzekere ar-

sch riftelijk verslag uitgebracht wor-

'91 ). En dat is vooral te wijten aan

werker is dat de verhandelingen

beidsmarkt te storten.

den. Deze formule schijnt nu ook in

het niet tijdig afwerken van de

ook steeds dikker worden. Er wordt

licentiaatsverhandeling. Men zou

vlijtig getypt, geknipt en geplakt,

Anonieme student X beschouwt

wogen. Ook een maandelijks ver-

andere faculteiten te worden over-

kunnen zeggen dat het om onge-

maar hetgeen in de computer ge-

zijn thesisjaar echter wél als een

slag bij de promotor wordt door

veer één vierde van studenten gaat.

stoken wordt, blijft erin. Op die

verloren jaar. Hij was liever zonder

sommige proffen als een mogelijk-

Ook in andere opleidingen, zo-

manier krijg je natuurlijk kanjers,

kopzorgen aan een bijkomende

heid gezien om de controle te ver-

als in de Psychologie en Pedago-

maar daarom nog geen goede the-

studie begonnen, in plaats van zich

groten.

gische Wetenschappen en in de

sissen, aldus François.

nog met een scriptie bezig te hou-

Rond de Kerstvakantie komt er

den: “Als er iets met de thesissen

een enquête waarin gepeild wordt

Politieke en Sociale Wetenschap-

Er gaan echter steeds meer

pen zit men in hetzelfde straatje. In

stemmen op om het geheel in een

is, dan is het dat de onderwerpen

naar de mening van de student.

de Toegepaste Wetenschappen

algemeen maatschappelijk kader

te eng zijn om te blijven boeien. Je

Wat schrijft U?
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Groot mysterie

You’re being served!
Vanaf volgend academ iejaar wordt de dienst Studenten-

Hou het stil: nieuw café in Overpoort

administratie gedecentraliseerd. Naast de Centrale Studentenadministratie (CSA) op het rectoraat, wordt nu ook per faculteit een
Facultaire Studentenadministratie (FSA) opgericht, die als logistieke
dienst zal verbonden worden aan het decanaat. Het diensthoofd is
telkens de decaan. De functionele leiding berust bij de pedel, de
persoon bij wie ook de studenten terecht kunnen.

Wat verandert er?

Donderdagmorgen, 2.00 uur. De Gravensteenfeesten zijn volop
aan de gang. Ik kruis een norse portier op zoek naar iemand die me
meer uitleg kan verschaffen omtrent ‘Ambiorix’, een nieuw en
uitermate trendy café in de ons allen bekende straat. Het interieur
doet chique en modern aan. De toog staat centraal ovaal te wezen.
Daarachter staan 2 barmannen hyperkinetisch allerlei geestrijk

vooraparteopleidingsonderdelen.

vocht te brouwen. Aan afnemers geen gebrek.

Ook voor stopzettingen en wijzigin-

Ik tracht één van hen langer

registreert een consumptie. Kaar-

gen van studies, voor het versturen

dan enkele minuten bij me te

ten zijn er van 500 en 1000 BEF.

Tot nog toe beschikte de RUG

en legaliseren van de diploma’s;

houden. Dit lukt nauwelijks. “Veel

Daarna kan je een glas spoelen en

over 7 pedellen, verbonden aan de

kortom voor alles wat zuiver

te druk. Kom later eens terug, we

-als je niet te zat bent- je eigen

dienst Studentenadministratie voor

administratief is.

zijn open vanaf 11 u 30.” Waarom

pintje tappen.

11 faculteiten, het Departement

De nieuwe studenten moeten

zou ik? De muziek -van het Tien

“Deze installatie was vrij duur,

Lerarenopleiding en de School voor

zich inschrijven op het Advies-

om te zien’-niveau- knalt in de oren.

maar de kosten worden gedeeld

Management. Drie van hen -C. De

centrum voor Studenten.

Hier wordt enkel luidruchtige

door brouwer en eigenaar1’, aldus

‘ambiance’ gemaakt. Aangezien ik

de als een wervelwind voorbij-

Vriendt, E. Malfliet en M. Niemegeers- zullen volgend jaar worden
tewerkgesteld op de CSA, de
overige vier -L. Van Wiemeersch,

“Het beleid dichter
bij de student
brengen”

A. Renneboog, M.R. Van lm-

er nog nooit in slaagde een deftig

vliegende en misschien in de

danspasje te plaatsen, heb ik hier

toekomst overbodige barman.

eigenlijk niets te zoeken. Of

Hoewel... Hier wordt er meer

misschien toch. Dit café heeft iets

mee gespeeld dan dat er daad-

schoot en G. De Smaele- zullen

Op 22 september ’95 werd het

nieuwste bieden: een self-service.

werkelijk gebruik van wordt ge-

worden overgeheveld naar de

reorganisatieplan goedgekeurd

Erstaan 3 bierkranen, operationeel

maakt. Maar er is volk, veel volk.

faculteiten.

doorhet Bestuurscollege. Bernard

mits gebruik van een elektronische

Dit is een nieuwkomer met overle-

Om deze reorganisatie mogelijk

Becue, Adjunct Coördinator van

kaart (vergelijkbaar met proton).

vingskansen. Mijn droombeeld van

te maken zullen 7 nieuwe mede-

de Dienst Studentenadministratie:

Modus operandi: je koopt zo’n

het ideale café is het niet, ik zal er

werkers voor de FSA’s en 1 nieuwe

“Voor de eerste maal zal in iedere

kaart, steekt ze in het daarvoor

dus voor niets tussen zitten.

medewerker voor de CSA worden

faculteit een facultaire studenten-

bestemde gleufje en de computer

aangeworven. In 1996 zullen nog

administratie aanwezig zijn, be-

5 nieuwe medewerkers worden

mand met een eigen pedel die

gezocht voor de FSA’s. Het is lang

volledig op de hoogte is van alle

geleden dat de universiteit nog

studentenaangelegenheden. De

zoveel nieuwe mensen in dienst

universitaire overheid heeft inge-

heeft genomen.

zien dat de administratie dichter bij

Wie zorgt voor wat ?

de student moet worden gebracht,
vooral wat de toelatingsvoorwaarden, examens en puntenrege-

De FSA’s zijn de algemene

lingen betreft. In sommige facultei-

‘helpdesks’ voor alle studenten-

ten worden nu verschillende taken

problemen. Ze registreren het

door vrijwilligers uitgevoerd. In de

curriculum van de student (keuze-

faculteit Wetenschappen bijvoor-

vakken, lA J ’s, overdrachten,

beeld is er een prof die mits heel

vrijstellingen, titel van de scriptie).

wat overuren en zelfs nachtwerk

Ze schrijven de studenten in voor

alle examenpunten intikt. Het is de

de examens, verdelen de ‘examen-

bedoeling dat in de toekomst deze
logistieke taken in elke faculteit

supplementen op, enz. De CSA is

ook door de FSA’s worden uitge-

bevoegd voor het (her)inschrijven

voerd.

van de studenten, voor bijkomende
Edk
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Foto Samson

resultaatbriefjes’, sturen diploma-

inschrijvingen en inschrijvingen

jvd

De Brug
Cybercafés in Gent

volgens sommigen knus en aangenaam; de kleur van de muren en
hetinterieurzorgen bovendien voor

Of hoe je z@t wordt in Cyberspace...

een studentikoze sfeer (er staat
zelfs een kickerbakt), en dat mag
ook wel in de buurt van scholen

In het vorige nummer maakten we er al sluiks melding van:

De helft ervan dient voor het

cybercafés beginnen stilletjesaan een vertrouwde plaats in te ne-

zoals die van het BME-CTL. Voor

spelen van spelletjes (‘Doom’ en

men in onze moderne steden. Een cybercafé zou men kunnen

uitgebreide virtuele toestanden

aanverwanten), die zelfs over het

omschrijven als een tempel waar men met volle teugen door

moetje hier evenwel niet zijn: drie

netwerk in groep gespeeld kunnen

cyberspace kan surfen, terwijl er ook een natje en een droogje

PC’s met een snelle modem laten

worden (eens in de maand is er

geconsumeerd kan worden.

je toe kennis te maken met E-mail,

zelfs competitie mogelijk met een

telnet, ftp en het Wereld Wijde Web.

groep in de States). Op de andere

Daar blijft het dan ook bij.

“Een café is eigenlijk
een koffiehuis”

kunnen de (gewone) toepassin-

Wat je hier wel kan krijgen is

gen uitgetest en gebruikt worden:

uitleg voor leken, alcoholische

CUSeeMe voor videoconferentie,

dranken en vers bereide snacks

Antwerpen hadden reeds vrij snel

Het jongste ‘Cyberk@fee’ is

IPhone om te telefoneren via het

én een toog waaraan ook gesprek-

een lokaal cybercafé in navolging

gelegen in de Kortrijksepoortstraat,

van andere wereldsteden zoals

net na de bocht. Designstoelen -

Wie moe wordt van het vingers-

onderwerpen plaats kunnen vin-

Een stad zoals Gent kan natuurlijk niet onderdoen voor andere Belgische steden. Brussel en

Internet, E-mail, WWW, ftp...

ken over niet-digitale, alledaagse

Londen, New York, Amsterdam.

die wellicht tijdens het surfen niet

pel op het toetsenbord, kan zijn

den. In Cybercafé Exact tref je

Gent vervoegde de rangen in sep-

echt makkelijk zitten- en een over-

keelgat smeren met niet-alcoholi-

bovendien mensen aan van de

tember vorig jaar. Op twee weken

tuigend witte muur geven het ge-

sche dranken; want, zeggen de

pas opgerichte com puterclub

tijd stelden twee cybercafés hun

heel een zakelijke look; en dat mag

verantwoordelijken: het woord

lnfo@space die werkzaam zijn

deuren open. Ik stapte even van

ook wel want dit cybercafé heeft

‘café’ is afkomstig van de Weense

rond ‘informatica’ in de ruimste

mijn surfplank en nam een duik in

een degelijke uitrusting: ongeveer

koffiehuizen.

betekenis van het woord. Mocht je

het digitale gerstenat...

20 PC’s staan ter beschikking van
de klant.

Als je het wil proberen, reken

Patrick zeker een ‘Digitaal Pintje’,

krijgen 20% korting.

de specialiteit van het huis...

W at is E-mail?
E-mail, wat staat voor Elec-

zijn elektronische post ontvangt.

tronic Mail (Elektronische Post)

Beide worden gescheiden door

is één van de allereerste dien-

het ‘ @’-symbool, dat in het En-

sten die aangeboden werden

gels gebruikt wordt als afkor-

op het Internet; het gaat bijge-

ting voor het voorzetsel ‘at’.

volg al een aantal jaren mee,

Elke gebruiker beschikt er-

maar dat wil nog niet zeggen

gens over een ‘mailbox’, waarin

dat het zijn waarde verloren

alle berichten aankomen en

heeft. Nog steeds is het meren-

verzameld worden (een soort

deel van de belasting van het

van brievenbus dus). In elke

Internet afkomstig van het ver-

elektronische boodschap treft

sturen van E-mail.

men een titel (‘subject’), de da-

Het principe is eigenlijk vrij

tum (‘date’), en de afzender

eenvoudig: een gebruiker van

(‘from’)aan, zodateen eenvou-

een intemet-computer beschikt

dige identificatie van het be-

over een E-mail adres dat uniek

richt mogelijk is. E-mail wordt

is op het netwerk. Het adres

gelezen en verstuurd met een

bestaat uit twee delen: de ei-

MUA (‘Mail User Agent’), bij-

genlijke naam van de gebruiker

voorbeeld Pine op eduserv, of

(of een vervorming ervan) en

eudora op PC’s en MAC’s,.

er ooit langsgaan, vraag dan aan

dan op 250 BEF peruur; studenten

“Alles mag, niks
moet”

Hier ben je 120

een uur; studenten krijgen een korting van 20 BEF op het uurtarief;

Een heel andere indruk kreeg

leden van de computerclub 40 BEF.

ik in ‘Cybercafé Exact’ in de Voskenslaan 294, het oudste van de
twee. Het is er klein en daarom

vinnie.

Gentse studentenradio

Elke maandag tot donderdag
van 19u00 tot 24u00

een gedeelte waarin de computer aanduidt waar de gebruiker

BEF armer

vooreen halfuur en 240 BEF voor

.vinnie

105.7 FM

A m nesty-StudentenA ctie op internet: h ttp://w w w .ping.be/am nesty
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Antithesis
Bijdrage tot de geschiedenis van de
homobeweging in Vlaanderen
Bart Hellinck studeerde Geschiedenis (Nieuwste Tijden) aan de

de specialisten aan het woord. Zij

tikel in 1985 uit het strafwetboek

RUG en maakte bij Prof. Dr. J. Art een thesis over de homobeweging:

kwamen spreken over wat homo’s

verdween.”

“Na een echt kongres. Met sprekers en een verslag. Bijdrage tot de

zijn en hoe ze toch zo geworden

geschiedenis van de homobeweging in Vlaanderen. (1953-1985)’’

waren. Vervolgens kwamen de
homo’s zelf aan het woord."

Schamper: “Wat bepaalde
dat artikel?”
Bart Hellinck: “Het kwam er op

Schamper: “Vanwaar die

dan krijg je ook een stempel, wel-

"Een andere stroming die dan

neer dat de leeftijdsgrens voor

iswaar een stempel die wat ge-

ook de eerste nog bescheiden stap-

homoseksueel contact op achttien

Bart H ellinck: “ De hom o-

makkelijker ligt in onze maatschap-

pen zette, was iets radicaler en

lag tegenover voor heteroseksue-

beweging is in België in 1953 ont-

pij. Ik heb mij daar nooit iets van

maatschappijkritischer. In 1973

len op zestien jaar. Dat was het

staan. Er werd een vereniging

aangetrokken. Ik ben ondertussen

ontstond in Gent De Rode Hond

enige heel duidelijk tegen homo-

opgestart in Brussel die sterk ge-

al vijf jaar actief in de homo-

die niet zomaar de integratie van

seksuelen gerichte wetsartikel. Er

stimuleerd en eigenlijk ook opge-

beweging, dus zij die het willen

homo’s wilde, neen: de maatschap-

zijn er nog wel, maar daar staat

richt werd vanuit Nederland. Daar

weten, zullen ondertussen al wel

pij in haar geheel diende te veran-

niet letterlijke dathettegen homo’s

bestond al een homo-organisatie

op de hoogte zijn.”

deren. Zij wilden dat homoseksua-

gericht is. Dat artikel had een heel

liteit een vanzelfsprekend element

symbolische waarde.”

vreemde titel?”

en die heeft verschillende congressen georganiseerd in het begin

Schamper: “Kan je iets ver-

van de jaren vijftig. Het is vanuit die

tellen over de ontwikkeling van

‘homo, hetero, lesbienne’ af. Dat

Schamper: “Er werden on-

organisatie, na een eerste con-

de homobeweging?”

was een heel kortstondige pe-

langs opnieuw een aantal voor-

riode."

stellen gedaan in het Parlement

werd. Men wilde van die grenzen

gres, dat de start gegeven is om

Bart Hellinck: “Na het ontstaan

ook in andere landen groepen op

in 1953 tot ergens eind jaren zes-

te richten. Mijn thesis stopt in 1985

tig, was dat een heel brave en

"In de jaren zeventig was er

omdat ik een grens wou met de

verdoken beweging. Ook maat-

een bundeling van de krachten:

Bart Hellinck: “Het antidiscrimi-

periode toen ik zelf in de homo-

schappelijk had men weinig moge-

samenwerkingsverbanden ont-

natievoorstel bestaat al ongeveer

beweging ben gestapt.”

lijkheden en durfde men het nog

stonden. Dat was een voortzetting

tien jaar en daar is niks mee ge-

niet aan om naar buiten te komen,

van de oudere stroming die lobby-

daan. Geen enkele politieke partij

hoewel vanaf het midden van de

werk deed en die voorzichtig naar

heeft zich daar voor honderd pro-

jaren zestig al de eerste, schuch-

de media toestapte. Een paar jaar

cent achter gezet. Eenanderwets-

Bart Hellinck: “Het was een heel

tere stapjes zijn ondernomen naar

later werd ook de stroming van de

voorstel gaat over het begrip on-

bewuste keuze vanuit mijn per-

de media toe. In die tijd ging het

Rode Hond weer opgenomen, en

tucht. Dat is een heel vaag begrip

soonlijke betrokkenheid. Er is nog

voornamelijk om het verenigings-

zij pakten uit met heel provoce-

waar de rechter alle kanten mee

maar heel weinig rond geschreven

leven. Toen overheerste nog het

rende standpunten. Dit is ook de

opkan en waar de homo-bewe-

en als je het als homo niet zelf

idee dat homoseksuelen respec-

beweging die de eerste grote

ging een beetje schrik voor heeft

doet, wie zal het dan wel doen?

tabel dienden te zijn, dat ze zich als

homo-manifestaties organiseerde,

omdat dat tegen haar gebruikt kan

Dat heb ik altijd jammer gevonden.

waardige burgers hoorden te ge-

zoals de homo-dag, een voorloper

worden. En dan is er het heel actu-

Ik was vijf jaar lid van Verkeerd

dragen. Shockeren of provoceren

van de Roze Zaterdagen."

ele thema van de partnerregistratie,

Geparkeerd, ik was daar één van

was uit den boze. Verwijfde homo’s

de vele studenten Geschiedenis

werden toen met de vinger gewe-

"In de eerste helft van de jaren

homohuwelijken. Dat zijn drie ver-

en uiteindelijk ben ik de enige die

zen omdat zij de integratie en de

tachtig was er een enorme crisis

schillende begrippen, drie verschil-

rond het thema heeft gewerkt."

acceptatie in de weg stonden.11

binnen de homobeweging. Er was

lende inhouden. Wat men concreet

geen aflossing van de wacht, aids

wil doen wisselt bijgevolg heel sterk

Scham per: “W aarom de
homobeweging?”

om andere onrechtvaardigheden glad te strijken.”

sam enlevingsregistratie of de

Schamper: “Misschien zijn

"Eind jaren zestig is er vee!

dook op, er ontstonden interne

in de verschillende voorstellen. Er

velen bang een stempel te krij-

veranderd op maatschappelijk en

spanningen tussen professionelen

leeft heel wat, maar er is nog steeds

gen?”

op seksueel vlak en ook bij de

en vrijwilligers en tussen mannen

grote onduidelijkheid. Het zal weer

Bart Hellinck: “Dat zal wel voor

homobeweging.Heel veel groepe-

en vrouwen. De homobeweging

afwachten worden wat er allemaal

een deel waar zijn maar als je een

ringen ontstonden in deze periode,

zat op dat ogenblik bijna op haar

van komt!”

thesis maakt over een politieke

o.a. studentengroepen aan de uni-

gat. Een lichtpunt was dan dat het

partij, een bank of iets dergelijks,

versiteit. Tot die tijd kwamen vooral

enige openlijk discriminerende ar-
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I. Vanzieleghem

Film
The Net
Amerikaanse film van Irwin
W inkler

m et

S andra

B ul-

lock,1995,1’58”
Angela Bennett (B ullock)

hoeft geen uitgespitte dialogen te

zal die blik nooit meer vergeten.

verwachten in The Net, noch ver-

Van dan af is ze een hinderlijke

borgen gevoelens; daar is geen

getuige die dreigt uit de weg te

tijd voor. Alles gaat als een wervel-

worden geruimd.
De film is ongemeen spannend,

en met een punthoofd buiten gaat.

hoewel de humor af en toe voor

(Decascoop)

van en voor het internet en blijft
zich rondwentelen in haar beslo-

Britse film van Nancy Meckler, met Julie Walters, Joely

wind aan je voorbij, tot je bijna stikt

spoort computervirussen op, leeft

Sister my sister

R ich ardso n, Jo d hi M ay en
Sophie Th urs field.

een welgekom en adem pauze
Nath

Mute Witness

ten wereldje. Wanneer ze een net-

zorgt. De Russische dialogen wor-

Staat u mij toe te beginnen met

den niet van onderschriften voor-

het woord ‘hallucinant’. Deze ver-

zien, zodat de toeschouwer die

filming van een waargebeurd ver-

geen Russisch begrijpt een beetje

haal is zeker hoogstaande cinema.

werk van internetpiraten ontdekt,

M et M arina Sudina, Fay

beduusd en met een overslaand

Frankrijk, 1932. In het provincie-

is het echter uit met het saaie

Ripley, Oleg Jankowskiy, Evan

hart in z’n zetel zit te schuiven. De

stadje Le Mans werken de twee

leven.Van dan af volgen de span-

Richards, regisseur: Anthony

film baadt helemaal in een sfeer

zusjes Christine en Lea als dien-

nende momenten elkaar in een

Waller, 1'40".

van Babylonische spraakverwar-

sters voor de respectabele Dan-

ijltempo op. Een vriend op weg met

ring: het meisje is stom en heeft

zard-familie. Deze bestaat nog

informatie verongelukt en haar

Een Amerikaans-Russische

steeds hulpmiddelen nodig om zich

slechts uit de moeder en haar on-

vakantielief blijkt een piraat te zijn

ploeg doet verwoede pogingen om

verstaanbaar te maken. Er duiken

gehuwde dochter. De zusjes heb-

die haar op reis van haar geld en

een horror-film in te blikken. De

voortdurend misverstanden en

ben zo’n hechte band dat ze ook

papieren ontdoet. Computers blij-

lokatie is een oud, leegstaand

Russich-Amerikaanse communi-

het sexuele aspect ervan willen

ken een machtig instrument te zijn:

fabrieksgebouw in hartje Moskou.

catieproblemenop. De plaatselijke

leren kennen. Alles lijkt wortels in

bij haar thuiskomst merkt ze tot

Het stomme make-up meisje van

politie laat zich overtuigen door

hun verleden te hebben. Spanning

haar ontzetting dat krakers haar

de ploeg komt in een beangsti-

één versie van het gebeurde. De-

en frustratie hangen zodanig tast-

hele identiteit veranderd hebben.

gende poel van geweld terecht

gene die zich het best verstaan-

baar in de lucht dat het als toe-

De handschoen ligt uitnodigend in

wanneer ze ‘s nachts opgesloten

baar kan maken en de conventies

schouwer onmogelijk is onbewo-

de ring. Bullock loodst het publiek

raakt in het gebouw. Ze wordt er

kent heeft een voorsprong op zij

gen toe te kijken. Dit alles voert ons

door allerlei enge bochten en voor-

ongewild getuige van een in het

die er niet mee vertrouwd zijn. De

onvermijdelijk, zoals de perfecte

bij vieze gluiperds. Erg realistisch

geheim gedraaide ‘snuff-movie’,

taal zorgt voor beperkingen, maar

openingsbeelden al tonen, naar

is de film niet, maar niettemin toch

een pornofilm waarin de actrice

één oogopslag kan voldoende

een ongekende gewelddadige cli-

boeiend en doorspekt met een

echt vermoord wordt. De blik van

zijn...

beetje humor, waardoor hij niet

de in doodsangst verkerende

zwaar op de maag blijft liggen. Je

vrouw kruist die van het meisje. Ze

Proefdieren overbodig?
Het laboratorium oJ.v. Christian Bürvenich aan de Faculteit
Diergeneeskunde heeft net een Europese primeur in de wacht
gesleept Z ij heeft nt. een alternatieve manier van onderzoek op
mastitis (uierziekte) gevonden.

max. Nee, dit is niet de nieuwe

(Sphinx)

Tarantino. Hier heerst suggestie
Vos

en soberheid, maar van een hoog
niveau. Menig film- en toneelregisseur heeft op dit verhaal z’n

bacteriën. Dit is een dure proce-

tanden stukgebeten, z’n talenten

dure en bovendien een ethisch

overschat. Nancy Mechler niet.

twistpunt. Vandaar dat de onder-

Zij was de regisseur van het to-

zoekers zich meer zijn gaan rich-

neelstuk ‘My sister in the house’,

ten naar alternatieve manieren

opgevoerd in Londen en geba-

van proeven. Het ‘in vitro' (proef-

seerd op he tzelfde verhaal.

buis) model kwam aan de orde.

Scenariste daarvan was tevens

Sinds een vijftigtal jaren Isdoor

venich datsinds 7 5 is uitgegroeid

Eenmaal de melksecreteren-

de vooruitgang in de genetica en

tot een internationaal erkende

de cellen uit de uier van de koe

rio hier voor de film bewerkte. Zij

in de voedingskennis van het

groep, gefundeerd op het voorma-

geïsoleerd zijn, kunnen ze jaren-

voelen de psyche van beide zusjes perfect aan. Licht en fotografie

Wendy Kesselman die dit scena-

melkvee de melkproduktie per

lige lactatie-lab van prof. G.

lang bewaard worden. Het grote

dier meer dan verdubbeld. Maar

Peetere. In dit centrum werd vast-

voordeel van deze geslaagde in

worden strak gehouden, alsof je

op die manier komen eveneens

gesteld dat de inwendige afweer

vitro procedure is dat het aantal

de ware toedracht enkel kan lezen

meerziektes, zoals mastitis, voor.

tegen bacteriële besmetting van

dierenproeven zo drastisch ver-

in de ogen der hoofdpersonages.

Het jaarlijks economisch verlies

hoogproduktief melkvee sterk on-

minderd wordt. Meer zelfs: door

Het enige minpunt is de karikatu-

in de V. S. wordt op 2 biljoen dollar

derdrukt wordt na het kalveren. Dit

het gebruik van het proefbuis-

rale uitwerking van moeder Dan-

geschat.

is te wijten aan de aanwezigheid

m odel kan het o n d e rzo e ks-

zard die enkele lachsalvo’s los-

van slecht functionerende witte

centrum evengoed andere ge-

weekt, wat de beklemmende sfeer

bloedcellen.

neesmiddelen op een vrij snelle

niet ten goede komt.

De wetenschappers zijn zich
bewust van dit nadeel en werken
dus in verscheidene onderzoeks-

Hetonderzoek vergt dikwijlshet

centra aan oplossingen. Zo ook

gebruik van vele proefkoeien die

het laboratorium van prof. Bur-

experimenteel besmetworden met

en eenvoudige manier uittesten.
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Een intrigerend, niet te missen
filmdebuut. (Studio Skoop)

Aldo

jvd

Literatuur
Jan M ulder en Rem co Cam pert: the best of...
Na een jarenlange samenwer-

varing en daaraan gekoppelde

schijnlijk ook de beste keer wordt.

Beiden zijn, God weet hoe, een

king tussen toch wel twee verschil-

vertrouwdheid met de theater-

Campert die al vijftig jaar in het

paar jaren geleden aan een geza-

lende taalvirtuozen, zal 1995 een

planken én het feit dat het voor de

circuit meedraait, begon of begon

menlijke tournee begonnnen. Vast

vernieuwd project brengen. Niet

vijfenzestigjarige Campert de laat-

eigenlijk niet. Schrijven deed hij al

staat dat Behoud de Begeerte al

dat beide heren hun gezamenlijke

ste keer wordt, maakt van dit ge-

altijd. Door toedoen van zijn toen-

langer dan vandaag met de

optreden over een volledig nieuwe

beuren een soort van ‘best of...’.

malige rector, is de zestienjarige

‘pennevrienden’ werkt. Ook dit jaar

boeg gooien, neen, maar hun er-

Omdat het de laatste en waar-

‘voor de kost' beginnen schrijven,

staan ze er weer! Deze tournee

zelf een beetje versteld staand van

brengt een compilatie van het grap-

Le nouveau Slaaf est arrivé!
Het was van maart ’94 geleden dat de studentenkring Slavla
nogeens een facutteltsblad uitbracht, de Slaaf. In november'95
Is dan de nieuwe gekomen: een heus tijdschrift dat men niet kan
vergelijken met bestaande andere faculteitsraden of met de
vorige Slaat Het telt 26 pagina’s actuele Informatie die volgens
hetedlto van hoofdredacteur Tom Van de Weghe achtergrondinformatie moeten brengen voor de studenten Slavistiek en
Oosteuropakunde.

Inhoudelijk

uitgegeven wordt), stel Ik vast
dat dit tijdschrift qua vorm en
tevens qua inhoud - rekening

Het tijdschrift is volledig ge-

houdend met de mogelijkheden

richt naar wat de Slavistiek

die het bezit - zeker één van de

aanbelangt, maar vervalt niet in

betere genoemd mag worden.

een saai politiek tijdschrift. Het

In het edito stelt de hoofdredac-

behandelt op een onderhou-

teur voorop wat de doelstellin-

dende manier onderwerpen zo-

gen zijn. Na doorname van zijn

als feminisme in Rusland, het

geesteskind wensen wij hem

GOS, extreem-rechtsin Rusland,

proficiat. Geslaagd. Punt uit.

Russische par!ementsverkie-zin-

Zelfs voor iemand die geen Sla-

gen en president Lebed. Maar

vische studeert, zoals ik, is het

daarmee is het nog niet gevuld:

een duidelijk, interessant en

zijn succes, maar daarom niet min-

pigste en het beste uit wat zij ooit

der tevreden. Hij richtte Braak op

op een podium brachten. Op een

(met Lucebert en Schierbeek),

podium zoeken zij een beetje hun

schreef gedichten, vertalingen en

plaats, soms statisch, soms strui-

reclameteksten en was later re-

kelend, om hun literaire ‘kinderen’

dacteur. In 7 6 won hij de P.C.

te brengen. Elke voorstelling is

Hooftprijs voor zijn gedichten.

anders, afhankelijk van het weer,

Zijn tegenspeler, vroeger nog
echt op het veld met een zwart-wit
gevlekt stuk leder, heeft momen-

Zij komen op 14 december naar

teel een aanzienlijk kleiner palma-

de Vooruit om 20u. Inlichtingen:

res. Maar Mulder is zestien jaar

09/267.28.28. Op 15/12 treden ze

jonger, remember? Columns zijn

op in het Lokerse Cultureel Cen-

zijn terrein; oorspronkelijk over

trum (09/340.50.51.) om 20.15u.

voetbal, lateroverkunst, liefde (o.a.
jarenlange bijdragen in Playboy)

Gediplomeerd in Gent
De media brachten aan het licht dat zowat de helft van de
diploma’s behaald aan de KUL na het afstuderen niet worden
afgehaald. We gingen na hoe het hiermee gesteld is in Gent.

aangenaam concept Sommige

eerstekanners, sociale acties

artikels zijn zo op de actualiteit

“Er ligt hier niets!” antwoordt

worden op het getouw gezet om

toegespitst, dat ze wat van

adjunct-coördinator van de Stu-

een watervoorzieningsproject in

kranteartikels hebben. Het ge-

de nten ad m inistra tie Bernard

het Sloveense Ptuj te steunen

heel Is gelayout op een luchtige

Becue ons kordaat. “Ik heb ge-

en op het einde komen aankon-

maar degelijke wijze en is aan-

hoord over de situatie in Leuven.

digingen vöortentoonstellingen,

gevuld met toepasselijke en

Men gaat dat meteen extrapoleren

film, opera, dans, circus en con-

leuke cartoons van de hoofdre-

naar andere universiteiten... Maar

certen aan bod. Het tijdschrift

dacteur zelf.

aan de RUG worden de diploma’s

Deze nieuwe Slaaf is een

aangetekend opgestuurd.” Af en

Evgenii Evtusenko en Alexan-

mooi voorbeeld vanwateenstu-

toe worden wel enkele diploma’s

der Puskin.

dent graag leest en zal dus

terugge-zonden, bijvoorbeeld bij

hoogstwaarschijnlijk ook een

adreswijzigingen. “Dat zijn er jaar-

succes worden. Wij wachten al

lijks misschien 10, maar dat wordt

op de volgende.

dan opnieuw opgezocht en ver-

Vormelijk

zonden.” aldus Becue.

Vooriemanddie interesse be-

Door de informatisering van de

toont voor de geschreven pers
(vooral wat aan de universiteit

Aldo

Aldo

en huidziekten.

er staan handige tips in voor

besluit mooi met poëzie van

het publiek, hun ontbijt en de elektriciteit achter de gordijnen.

universitaire administratie is de
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voorbije jaren ook de lay out van
de diploma’s grondig gewijzigd: het
kleiner formaat (A4) valt meteen
op, evenals het mooier ogende
lettertype (met op de achtergrond
het vandaag o n ve rm ijd e lijke
univer-siteitszegel dat ook onze
nieuwe studentenkaart‘siert’). Bovendien werd de informatie op het
diploma tot het minimum gereduceerd: naam, studierichting en behaalde graad (dus geen vermelding van de keuzevakken meer).
Enkel de rector mag er nog zijn
krabbel onder zetten!
Malik

Cult
Zero
O nlangs bracht Jonathan
Scheerlinck, regisseurvan een studentikoos theatergezelschapje, de
‘cultuurvriend van Schamper’ volgende blijde tijding: “De groep Zero
zal het toneelstuk ‘De Beer’ brengen, een vrij middelmatige klucht
van Anton Tsjechov, gespeeld door

Theater of toneel?
“Ik ken het verschil niet tussen die twee begrippen.
Een regelmatig bezoek aan de schouwburg heeft mij
nog niets wijzer gemaakt ” ,
vertelt Francine van de NTG-kuisploeg.

drie studenten Germaanse.” Het

een stuk van de gefrustreerde
absurdist Harold Pinter. Brits theater op de planken van het NTG
onder regie van Jean-Claude
Berutti mag als ‘een goed stuk’
onthaald worden, vooral omdat het
NTG een Pinter-traditie heeft opgebouwd: “De dienstlift’, “De huisbewaarder” of “De thuiskom st’
hebben ons Brits theater leren ontdekken. Weliswaar kunnen de ver-

stuk kan toch interessant kan zijn

leer je alleszins dit: Anton Tsjechov

ging z’n activiteit, jubileum of feest

wachtingen slechts ingelost wor-

om te ontdekken, al was het maar

schreef over z’n volk en z’n ge-

wil laten opluisteren door semi-

den als die traditie wordt afgestoft

omdat hier het vooroordeel over

woonten. Z’n teksten waren so-

professionele uitvoerders, kan dat

en eventueel zelfs grondig geres-

amateurtoneel voor eens en voor

ciaal geladen, en hij had vooral

met ‘Tempi Misti'. Hun repertoire

taureerd. Reden waarom de

altijd in de kiem kan worden ge-

oog voor het leven dat wegzonk in

omvat zowel laat 18de eeuws als

Franse regisseur werd binnenge-

smoord. Bovendien moet je als

eeuwenoude conventies. Andere

recent tonaal werk. Op zondag 17

haald. Het stuk ‘Old Times', ge-

student toch wat respect en inte-

werken van zijn hand: ‘De Meeuw’,

december brengen zij tijdens een

speeld onder de wat ongelukkige
werktitel ‘Gisteren’, evokeert nog-

resse tonen voor wat je mede-

‘De drie gezusters’, ‘Oom Vania’

aperitiefconcert bijvoorbeeld Bèta

studenten zoal uitspoken op de

en ‘De kersentuin’.

Bartok, Stravinsky, Strauss’ Egyp-

maals het bange wezen dat ge-

tische mars opus 335 en Norbert

brekkig communiceert en sterft aan

Rouseau. Wil je meer informatie

versmachtende, chronische stiltes.

zolders van de Brug. En wie weet
ontdek je tussen spinnewebben
en muftig stof een groot acteur of

Tempi Misti

over het concert of heb je zin om

Universeel thema is dit keer het

Iets anders, maar ook voor en

deel uit te maken van een echt

verstoren van bekoelde huisvrede

door studenten, is ‘Tempi Misti’.

symfonisch orkest? Bellen dan

en relationele staakt-het-vuren.

Het is een universitair symfonisch

naar David Leys (09/222.14.71) of

“Vroeger was het beter”, zei Pinter,

orkest dat bestaat sinds 1989. Hun

spring op woensdagavond eens

en hij ploegde voort de roestige

doel is enerzijds studenten een

binnen springen in de FLW, Coup-

aarde om, waarin zelfs geen ge-

toneel dus, op 18,19 en 20 decem-

kans te bieden “hun instrument

ure Links 653.

ber in het HIKO. Kaarten bij

niet te verwaarlozen” en ander-

Jonathan Scheerlinck tijdens de

zijds concerten te geven binnen

les 2de kan Germaanse of op 28

“het Gents studentikoze cultuur-

scenograaf in spe. Zo is de actrice
van het gezelschap, Nathalie, met
haar beklijvende en enorme expressieve kracht een droom voor
toekomstige monologen. Russisch

Pinter

wijd mosterdzaadje kiemt. Acteurs
zijn Jef Demedts, Chris Boni en
Lieve Moorthamer. In het NTG tot
26 december.

en 30 november aan het cultuur-

gebeuren.” Ik vermeld dit om de

buffet in de Brug. Voor 100 frank

Wie het op gevestigd theater

volgende reden: wie als vereni-

gemund heeft kan naar ‘Gisteren’,

fhaentje

Oorsmeer

nor- en sopraansaxofonist Mattias

op 12 dec. aanstaande. De prijs-

des. Daarnaast bespelen ze ook

Laga. De eerste noot wordt op 5

bewuste student riskeert het be-

nog de manyinguys, dit zijn lange

dec. op het publiek losgelaten. Voor

wustzijn te verliezen want dit alles

houten pijpen waarvan de top versierd is met antropomorfe sculptu-

Het Damberd Jazzcafé is aan

wie er dan niet bij kan zijn: geen

is op kosten van de zaak; cheers

z’n 18de coqcertseizoen begon-

nood, want Mattias en de zijnen

love!

nen. Reeds vanaf 1978 organise-

doen hun ding nog viermaal, tel-

De Banda-Linda zijn een volk

ren. Springend en dansend leveren de muzikanten de inspanning

ren opperhoofd Paul Feyaerts en

kens op de eerste dinsdag van de

uit het hart van de Centraal-Afri-

om de lucht uit hun longen door

z’n companen workshops, concer-

maand. Het tweede project draait

kaanse Republiek. Ze begeleiden

deze eigenaardige instrumenten

ten, jamsessies, etc...

rond Eric lldefonse uit Martinique.

belangrijke rituelen zoals begrafe-

te persen. Jan Michiels speelt een

Het Damberdpodium was voor

Deze man bouwde reeds een ste-

nissen en besnijdenissen met

aantal études van György Ligeti,

vele Belgische muzikanten een

vige reputatie op in het Gentse met

bazuingeschal. Deze bazuinen zijn

die geïnspireerd zijn op o.a. de

welgekomen springplank naar een

de groep Sowfe (freejazz) en het

dikke boomtakken uitgehold en

muziek van de Banda-Linda. Te

breder publiek toe. Dit seizoen

latin-combo Coute Sa Ti Mal.

aangevreten door termieten. Via

bewonderen in de Gele Zaal op 14

deze instrum enten geven de

december.

staan er twee nieuwe projecten in

Eric lldefonse kreeg carte

de startblokken, nl. een reeks jam-

blanche wie ook uitte nodigen, wat

Banda-Linda uiting aan hun emo-

sessies door en met de jonge te-

ook voor u geldt. Eerste afspraak

ties binnen die welbepaalde perio-

In S rï
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C ^ fo h a m p a v ie ^ )
Tentoonstellingen - Voordrachten - Toneel
* vr 8 dec *
De stoutmoedige diefte van het Lam Gods, nog tot 7 januari, St.-

Logos

Vrouwenfestival, Ladonna Smith, Karin De Fleyt

Pietersabdij.
Etsen van Jules De Bruycker, houtsneden van EdgarTytgat, nog tot

* za 9 dec *

10 januari, Museum voor Schone Kunsten

Vooruit

Roze Vrouwenfuif, 21u30

Tinnenpot. Torbant, 1 en 2 december
Tinnenpot. De dood en het meisje, 1 en 2 december

* zo 10 d ec*

Tinnenpot. Het Gigli concert, 4, 5, 11 en 12 december

Vooruit

Sarband, 20u

Tinnenpot. Olivetti ’82, 7 en 8 december
ARCA. Harry’s Christmas, 2,5,6,7,8,9,12,13 december

* ma 11 dec *

Victoria. Moeder en Kind, 2 en 3 december

SK

Cantoravond, Salamander

NTG. Gisteren van Harold Pinter, 2,6,7,8,9,13,14 december
* di 12 dec *
* v r 1 dec *
Masereelfonds

Damberd
Wever, (Sleepstraat 33).

* za 2 dec *
Vooruit

Eric Ildefonse nodigt uit; 22u (gratis)

Voordracht, de naweeën van WOI door prof. B. De

Mo'Wax night met Money Mark, DJ Krust en ande

* wo 13 dec*
Politeia

Muziekkwis in zaal Koornbloem

KUC

Artevelde, Sprookjesfuif

WERPP

La lectrice, Blandijn

ren 22u
* do 14 dec*
* zo 3 dec *

Vooruit

Life of Agony, 20u

Vooruit

Koorie Festival (Aboriginal Culture); 14u30

Gele Zaal

Banda-Linda & Jan Michiels, 20u30

Democrazy

Zeni Geva + Prohibition

Democrazy

Unsane + NTC

VRG

Cantus in Salamander

* ma 4 dec *
WINA

Zwemmarathon

SK

Klaasrolling Deliria

* di 5 dec *
Damberd

Djamberd olv Mattias Laga (gratis) 22u

IEEE

Symposium over hedendaagse toepassingen

Politeia

Sinterklaascantus

WINA

Sinterklaaskroegtocht

Logos

Vrouwenfestival, Moniek Darge

GRATIS
Zero
Schamper geeft 5 vrijkaarten weg voor ‘De Beer’ van Tsjechov.
Het stuk wordt gespeeld door het studententheater ZERO in het

* wo 6 dec *
Vooruit

Marianne Faithfull sings Kurt Weill, 20u

HIKO (zaal 11) op 18,19 en 20 december. Schrijf voor 9 december

VTK

Klaaskaraoke

een briefje/kaartje naar Schamper, Studentenhuis De Brug, Sint-

VRG

Sinterklaas TD in Vooruit met Marco Borsato

Pietersnieuwstraat 45, 9000 Gent.

KUC

Praatcafé rond engagement

WERPP

Priscilla Queen of the desert, Blandijn

Logos

Vrouwenfestival, Merlin Spie, F. Verbauwhede,

SK

Volleybalcompetitie

C. Wilkins
Schamper schenkt nog steeds 5 vrijkaarten voor elk concert in

3eKan Geneesk Klaasshow, 17u30, Ledeganck, aud 2

Logos. Kaartje naar Schamper, Sint-Pietersnieuwstraat45,9000

3eKan Geneesk Klaasfuif, ‘t Fuifkot

Gent. Haast en spoed is aangeraden.

OAK

Sinterklaasfuif, Artevelde

* do 7 dec *

Area

Vooruit

Die Vögel Europas, 21 u

Gele Zaal

Antoine Prowerman Quintet, 20u30

Logos

Vrouwenfestival, Petra Dubach, Logos-vrouwen +

lezers kunnen er gratis heen. Kaartje naar Schamper, St.-

Gyde Knebusch

Pietersnieuwstraat 45, 9000 Gent voor 9 december.

SK

Finale volleybalcompetitie

SK

Fuif Hortecta

Op 2 december gaat in Arca Harry’s Christmas in première. 20

