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Werk aan de winkel
Over Jobwerking, loopbaanadvies en VDAB

Het is crisis. Als afgestudeerde sta je vandaag voor een taaie 
opdracht. Je diploma opent niet langer alle deuren, wel integendeel. 
Een goede begeleiding aan de universiteit zou je al flink op weg 
kunnen helpen. Krijgen wij adequate informatie om ons te oriënteren 
op de arbeidsmarkt ?

Je bent voltijds student en je wil 
wel wat: een optreden meepikken, 
een pintje van tijd tot tijd, een 
CD’tje... Of je bent zelfstandig stu-
dent en je moet het financieel al-
leen zien te rooien. De Jobdienst 
moet voor werk zorgen tijdens het 
academiejaar en de vakantie-
periode.

De Jobdienst werkte lange tijd 
samen met de Sociale Dienst van 
het Adviescentrum. Het was de 
bedoeling om studenten die het 
financieel moeilijk hebben gedu-
rende het academiejaar en de 
vakantieperiode aan werk te hel-
pen. Deze samenwerking kreeg 
12 jaar geleden kritiek te verduren: 
de Sociale Dienst had een nega-
tieve invloed op het imago van de 
jobdienst. Allereerst was er vanuit 
de bedrijfswereld weinig interesse 
voor deze studenten. Ze schrok-
ken ervoor teug om deze ‘sociale 
gevallen’ aan te werven. Er kwam 
ook kritiek vanwege de studenten 
op de 'sociale schifting’; op de voor-
rang die werd verleend aan stu-
denten in financiële moeilijkheden. 
Er werd besloten om de stief-
moederlijke behandeling op te ge-
ven. De Jobdienst werd geschei-
den van de Sociale Dienst en is nu 
samen met de Loonadministratie 
gevestigd in de Brug, vlakbij de 
resto.

Na de reorganisatie van de 
Studentenvoorzieningen in ’91 -’92 
vervult de Jobdienst nu nog drie 
functies. Ten eerste zoekt men naar 
werk binnen de universiteit en in 
de privé-sector (zowel particulie-
ren als bedrijven). Ten tweede ver-

vult men nog een informatieve func-
tie: zowel studenten als bedrijfs- 
mensen kunnen voor vragen in 
verband met loon, sociale bescher-
ming e.d.m. bij de dienst terecht. 
Ten derde ziet men erop toe dat de 
tewerkgestelde student een mini-
mumloon krijgt, dat de aanwerving 
wettelijk in orde is en dat eventuele 
conflicten met de werkgeveropge- 
lost worden. De jobdienst van de 
unief werkt bovendien samen met 
de jobdiensten van de hogescho-
len.

De sociale schifting gebeurt nu 
enkel voor interne jobs, zoals ad-
ministratief werk op de verschil-
lende faculteiten en hulp in de 
studentenrestaurants. Gezien de 
besparingen op het personeelsbe-
stand, kwamen verschillende van 
deze functies onder druk te staan. 
Een student is hier natuurlijk een 
goedkope en flexibele werkkracht..

Dit academiejaar boden zo’n 
1200 a 1500 studenten hun dien-
sten aan, wat een verviervoudiging 
betekent ten opzichte van twee a 
drie jaar geleden. Toch is dit op een 
totaal van 20.000 RUG-studenten 
geen werkelijk succes. Volgens 
Carla Verhaegen - verantwoorde-
lijke voor de dienst - komt dit door-
dat de bedrijven die aan de Job-
dienst verbonden zijn, geen werk-
krachten meer nodig hebben. Er 
wordt trouwens nog via tal van 
andere kanalen naar werk gezocht. 
Kanalen waar studenten blijkbaar 
meer heil in zien. Ze kunnen te-
recht bij de vele interimbureaus; 
restaurants zoeken keukenhulp- 
jes en verschillende bedrijven staan

altijd open voor een gesprek.
Als je de aanbiedingen van de 

Jobdienst bekijkt aan de valven in 
de Brug, valt het wel op dat de 
meeste jobs ‘occasioneel’ zijn: 
babysitten, folders uitdelen op een 
nieuwjaarsconcert, publiciteit voe-
ren... De vraag is of er voor zulk 
werk wel een Jobdienst nodig is. 
“Dat vragen wij ons soms ook a f’, 
zegt Carla Verhaegen. Het voor-
deel is dat de verschillende aan-
biedingen gecentraliseerd zijn en 
dat er soms specifiek werk voor 
studenten wordt aangeboden, zo-
als het geven van bijlessen. Vanuit 
de privésector is er trouwens vraag 
naar studenten, gezien hun tijd-
schema: een universiteits- of 
hogeschoolstudent kan vaak ook 
overdag werken, terwijl een scho-
lierenkei ‘s avonds beschikbaar is.

Ook deze dienst kampt met in-
terne problemen. De hele werking 
berust bij drie personen. Door de 
verschillende functies die de dienst 
uitoefent, is dit geen luxe. Zo moet 
er voor elke tewerkgestelde een 
volledig dossier worden bijgehou-
den. Aan de publiciteit wordt ge-
werkt, maar momenteel kan men 
voor informatie enkel terecht op de 
dienst zelf , tijdens de openings-
uren van 13.30 tot 16.30 u.

Loopbaanadvies

De dienst Loopbaanadvies van 
het Adviescentrum heeft twee doel-
stellingen.

Ten eerste kan elke student die 
een keuze moet maken in functie 
van een latere beroepscarrière er 
terecht. Er wordt door een ploeg 
van gespecialiseerde adviseurs 
informatie gegeven over bijko-
mende opleidingen. Ten tweede 
staat de dienst elke geïnteres-
seerde afgestudeerde bij in de

oriëntatie op de arbeidsmarkt. Wie 
pas begint aan de zoektocht naar 
werk als hij afgestudeerd is, is in de 
huidige context immers wat aan de 
late kant. Het diploma op zich blijft 
nog een belangrijk element, maar 
er zijn nog heel wat andere facto-
ren die een rol spelen bij het zoe-
ken naar een baan. Vandaag is de 
band tussen een specifieke oplei-
ding en de jobmogelijkheden van 
een afgestudeerde veel vager dan 
voorheen. Werk zoeken is alles-
zins moeilijker geworden.

Alles bij elkaar zijn er een vier-
tal categorieën van vragen, die 
steeds terugkomen. Eersten vooral 
komen er vragen die in de socio- 
juridische sfeer liggen: je bent bij-
voorbeeld ingeschreven bij de 
VDAB, mag je dan nog verder stu-
deren; is de inschrijving bij de VDAB 
verplicht; wat is het verschil tussen 
netto- en brutoloon? Ten tweede 
vraagt de student zich dikwijls af 
welke richting hij meteen bepaalde 
studie uit kan. Er komen ook spe-
cifieke vragen over wat een be-
paalde job inhoudt en tenslotte zijn 
er vragen over werken in het bui-
tenland.

De dienst Loopbaanadvies 
dient dus niet om studenten effec-
tief aan een job te helpen, hoewel 
de benaming dit laat vermoeden. 
Wel wordt er informatie van de 
bedrijfswereld verspreid over de 
hele unief (1 maal per jaar) of naar 
specifieke doelgroepen. Op die 
manier is er een vertrouwensrela-
tie gegroeid met zo’n 1500 bedrij-
ven. Zij sturen brochures en soms 
vacatures naar de dienst, die ze 
rangschikt in een eigen infotheek. 
Deze brochures en vacatures wor-
den ook bekend gemaakt via een 
uithangbord. Het valt op te merken
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Speling op de Spelling
Schrijf niet cd maar teevee
Over spelling, compromissen onzorgvuldigheden, bastaard-

woorden, hordeloopsters, Harry Mulish contra Jozef Deleu, zelfres-
pect en de ultieme woordenlijst waarin het woord 'spellings- 
commissie’ eindelijk ontbreekt.

De hele heisa die rond de spel-
ling gemaakt wordt, heeft iets 
onwezenlijks. Ze is opgeklopt, het 
probleem is overschat. Zo ingrij-
pend is die nieuwe spelling niet. 
Goed, de regels in verband met 
samenstellingen werden herzien, 
de progressieve spelling is naarde 
prullenmand verwezen en er is een 
regeling gekomen voor bastaard-
woorden. Schrijf echter één pa-
gina Nederlands en het aantal ver-
anderingen zal miniem zijn. Ak-
koord, enerzijds zijn die opgewon-
den artikelen en hoogdravende ver-
klaringen terecht omdat men dé 
kans heeft verkeken om eindelijk 
tot een duidelijke spelling te ko-
men. En omdat men onzorgvuldig 
te werk is gegaan. Maar ander-
zijds wordt onze Nederlandse taal 
voor veel grotere problemen ge-
plaatst. En daar mag best wat meer 
aandacht aan worden besteed.

Slecht huiswerk

Laten we eerst even onze duit 
in het zakje doen om de nieuwe 
spelling aan de schandpaal te na-
gelen. ‘La nouvelle orthographe 
est arrivée’, maar het is jammer 
genoeg van een slecht jaar. Als er 
nu eens één materie is waar men 
geen compromissen sluit, dan is 
het wel de spelling. Helaas! Over 
deze materie worden steeds com-
promissen gesloten. Het jarenlang 
in stand houden van de progres-
sieve spelling naast de voorkeur-
spelling was zo’n wanstaltig com-

promis. Aan de basis lag een one-
nigheid tussen Nederland en 
Vlaanderen. Voorde noorderlingen 
deed de kvan Kulturkampfte veel 
denken aan Duitsland, voor de 
zuiderlingen was de c van la Cul-
ture Française onverteerbaar. 
Daarom verkoos men ze alletwee 
te aanvaarden. Op een zonnige 
dag echter besloot men dat het zo 
niet verder kon. Enkele professo-
ren stelden een radicale maar glas-
heldere hervorming voor. Maar dat 
was zonder het groot protest gere-
kend van de politici die schermden 
met het argument van de maat-
schappelijke onaanvaardbaarheid. 
Met als resultaat een wangedrocht 
van een nieuwe spelling.

Enkele voorbeelden van wat 
binnenkort Nederlands heet te zijn. 
“De informaticus van onze unit, 
deletete gisteren de database met 
de scripts, waarna hij de spread-
sheet op de diskette updatete. ” En 
weet u wat skütsjesilen of hodgkin 
betekent? Wij ook niet. Laat staan 
dat we het kunnen uitspreken. 
Antiuthopie, bureauegel, bingoën 
en mountainbikejezïp niet bepaald 
woorden die handig in de pen lig-
gen. En waarom is het anti-revolu- 
tionair maar contrarevolutionair? 
Waarom kritisch maar crimineel, 
product maar traktaat, elektra maar 
insect? Wie kan ons uitleggen

waarom het hordeloopster is en 
niet hordenloopstet? Zowel rouw- 
douwer als rauwdouwer zijn cor-
rect Nederlands. Het ene is pro-
gressieve, het andere voorkeurs-
spelling zeker? Logisch toch. En 
als toetje serveren we u het woord 
manoevretje.

Het voorgaande moge duide-
lijk zijn. Men is er niet in geslaagd 
een consequente spelling af te le-
veren. Bovendien zijn de regels 
bijzonder vermoeilijkt. Dat belooft 
voor de leraren Nederlands. De 
hervorming van hetaggregaatkomt 
goed van pas, want de onderwij-
zers zullen over veel geduld, pe-
dagogische en psychologische 
kwaliteiten moeten beschikken om 
die nieuwe spelling uit te leggen. Al 
kan men ook stellen dat de enige 
regel die overblijft... de woorden-
lijst is. Kortom, de nieuwe spelling 
is een gemiste kans. Diegenen die 
op 10 februari meestrijden in de 
preselecties van het Groot Neder-
lands Dictee behoren tot de geluk-
kigen.

Hoe lang nog?

Het Nederlands staat echter 
voor grotere uitdagingen. Bij de 
uitreiking van de Prijs der Neder-
landse Letteren in november vorig 
jaar, haalde de laureaat Harry

Mulisch de anekdote aan van zijn 
dochter die in haar vinger sneed. 
“Shit!”, schreeuwde ze uit, waarop 
haar broer toesnelde en riep: 
“Relax!”. Men kan terecht de vol-
gende vraag stellen: in hoeverre is 
onzejongerencultuurdoordrongen 
van de Engelse taal? Het Neder-
lands staat machteloos tegenover 
het Engels. Ten eerste is er een 
klimaat gegroeid waarin het ge-
woon ‘hip’ staat om onze zinnen te 
larderen met enkele Engelse woor-
den. Maar omdat zoveel nieuwe 
evoluties vanuitde Angelsaksische 
wereld aanwaaien, biedt onze taal 
geen evenwaardig equivalent. Dan 
moeten we die maar zoeken, op-
peren sommigen en komen aan-
draven met woorden zoals rijwiel, 
regenscherm of eenzelvigheids- 
kaart. Dat is geen goede oplos-
sing. Tussen talen onderling be-
staat er gelukkig een constante 
beïnvloeding. En verzet daartegen 
leidt tot hopeloze verstarring. 
Bastaardwoorden zijn binnen en-
kele decennia immers gewoon Ne-
derlands.

Zinnen zoals "De informaticus 
van onze unit...” vormen mijn in-
ziens geen probleem, hoewel de 
verleden tijd van deleten en 
updaten wel bijzonder lachwek-
kend en ongelukkig overkomt. Het 
gevaar schuiltergens anders. Harry 
Mulisch kondigde de dood aan van 
het Nederlands. Hij geeft er geen 
moer meer om. Dat is niet te wijten
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ubriek: standpunt! nieuwe rubriek: standpunt l nieuwe rubriek: standpunt! ni

Standpunt is een rubriek waarin de mening van een individu overeen breedmaatschappelijk thema aan bod komt Deinhoud van de 
bijdragen is volledig op verantwoordelijkheid van de auteur. De opinie van de redactie staat dan ook volledig iosvan de standpunten 
die in deze rubriek verdedigd worden. Het opzet van deze rubriek is discussie los te weken en de lezers aan te sporen hun mening op 
papier te zetten en aan de wereld te openbaren via Schamper.

de redactie
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Spelling

Glibberig
De omschakeling naar de nieuwe spelling vindt in principe pas 

plaats op 1 september 1997. De Gentse universiteit heeft dus nog 
ruim anderhalf jaar de tijd om deze stap te zetten. Toch willen we nu 
al de belangrijkste wijzigingen uit de doeken doen.
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aan de massale Import van 
bastaardwoorden. Neen, dat ligt 
aan zijn houding. Wanneer be-
langrijke groepen in de samenle-
ving met een hautaine blik gaan 
neerkijken op het Nederlands, 
geen zier meer geven om onze 
taal, dan is die taal in levensge-
vaar. Sommigen doendit nu al en 
willen maar al te graag het En-
gels als hun nieuwe moedertaal 
beschouwen. Zoiets is verwer-
pelijk en houdt het gevaar in van 
Intemet-eiites. En het getuigt van 
bijzonder weinig zelfrespect.

Jozef Deleu, oprichter van 
Ons Erfdeel, reageerde op 19 
januari op Mulisch. “Het wordt 
langzamerhand tijd dat we hen 
die zich bij iedere gelegenheid 
laatdunkend en schamper uitla-
ten over onze taal en die zich 
schamen voor elementaire ge-
hechtheid eraan, daarop aan- 
spreken” , stelde hij. Is inderdaad 
de juiste houding niet openstaan 
voor nieuwe woorden gekoppeld 
aan een gezond respect voor je 
eigen taal? Want in hoeverre kan 
je andere culturen waarderen 
wanneer je je eigen cultuur ver-
loochent?”

Onze taal staat voor grotere 
kopzorgen dan de zoveelste 
speliingsherziening. Maar door 
de hevige pennentwisten rond 
despeiling zijn deze kwesties ten 
onrechte naardeachtergrond ver-
dwenen. Of wil men die proble-
men niet zien? Wat is de plaats 
van kleine talen naast mastodon-

ten zoals het Engels, het Duits en 
het Frans? Moet er naar een zin-
nige Nederlandse computertaal 
worden gezocht? Kunnen lessen, 
bij voorbeeld bij de Toegepaste 
Wetenschappen, doorlopend in 
het Engels worden gegeven? 
Hoog tijd dat rond zulke vragen 
eens een discussie wordt ge-
voerd.

P.S.; Waarom is ceedee geen 
Nederlands, maar teevee wel?

BVC

* Samenstellingen worden in 
één woord geschreven, tenzij ze 
moeilijk te lezen vallen (popelpee). 
Vreemde samenstellingen pro-
beert de nieuwe spelling zoveel 
mogelijk aan onze gebruiken aan 
te passen. Zo worden samenstel-
lingen als beautycase, die we met 
één woordaccent uitspreken, aan-
een geschreven. Als in zo’n sa-
mengesteld Engels woord klinkers 
botsen, moeten we een koppelte-
ken gebruiken (body-art). In sa-
menstellingen als secretaris-gene- 
raal moeten we sowieso een 
koppelteken gebruiken. Opgelet! 
Vroeger schreven we Zuidam- 
erikaans. In de nieuwe spelling 
verschijnt er opeens een koppelte-
ken: Zuid-Amerikaans dus. Het 
deelteken bij botsende klinkers 
komt te vervallen. Schrijf dus 
voortaan zee-engte, na-apen en 
zo-even.

* Versteende uitdrukkingen en 
tussenletters vormen misschien 
wel de voornaamste valkuil. De 
tussenletter n duikt op bij samen-
stellingen van twee of meer woor-
den die zelfstandig in een zin kun-
nen voorkomen. Als het eerste deel 
van de samenstelling een zelfstan-

dig naamwoord is dat uitsluitend 
een meervoud op n heeft, moeten 
we de n schrijven (bessensap). 
Omgekeerd betekent dit dat bij-
voorbeeld het woord pannekoek 
plaats moet ruimen voor het ietwat 
vreemd aandoende pannenkoek. 
Er zijn (uiteraard) enkele uitzonde-
ringen. Om u niet teveel op stang 
te jagen, noemen er hier slechts 
twee. Als het eerste deel van de 
samenstelling verwijst naar een 
persoon of zaak die enig is in zijn 
soort, schrijven we geen tussen-
letter n (zonneschijn). Idem als het 
eerste deel van een bijvoeglijk 
naamwoord een versterkende of 
waardebepalende betekenis heeft 
(apetrots). Met klote- en reuze- als 
eerste deel is deze regel ook van 
toepassing op zelfstandige naam-
woorden. Volgt u nog? De regels 
voor de tussenletter s zijn iets een-
voudiger voor wie anno ’96 fout-
loos schrijft: geen wijzigingen.

* Samenstellingen worden 
voortaan enkel afgebroken tussen 
de delen. Een verbindingsletter 
hoort bij het eerste deel (handels- 
ingenieui). In afleidingen als boom-
pje moet het grondwoord intact 
blijven, tenzij een achtervoegsel

met een klinker begint. In dat geval 
gaat één medeklinker mee naarde 
volgende lettergreep (bees-ten). 
Afbreken binnen een grondwoord 
mag, op voorwaarde dat u nooit 
één klinkerteken afsplitst van de 
rest. Vlees-o-ver-schot is dus uit 
den boze.

* C of K? Slechts een handvol 
woorden behoudt een k-spelling, 
de rest verandert. Zowel kri- als 
cri- blijven bestaan. Kristal én criti-
cus. Kritisch én crimineel. Ook 
werkwoorden op de klank ‘keren’ 
krijgen een vreemde spelling mee: 
abdiceren, bruuskeren, choqueren, 
expliqueren, confisqueren, kalk-
eren. Wij snappen er alvast niks 
van. Met k blijven woorden als 
koala, kolere, kolonie, kopie en 
kosmos. Bekt- wordt altijd met k 
geschreven (elektronica'.).

* Als toemaatje - er verandert 
immers nog één en ander - geven 
we nog enkele woorden die geen 
mens goed kan schrijven. Eau-de- 
cologneflesjes, heden ten dage, te 
goed doen, ten enenmale, ui- 
tentreure, bijdehante, te allen tijde, 
mountainbikeje, hij savet, science-
fiction, en nog veel meer fraais.

Volgens Van Dale verandert 
ongeveer twee procent van onze 
woordenschat. Wij voelen de grond 
alvast schuiven. En u?

TDP
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“Spelling is maar een conventie”
Interview met Professor Taeldeman

De nieuwe spelling zorgt voor heel wat deining. Schamper ging 
praten met een deskundige die direct betrokken was bij de voorbe-
reiding ervan. Hij zetelde in de Spellingcommissie van bij de oprich-
ting (’90) tot aan de opheffing van de commissie in ’94. Hun voorstel-
len werden te drastisch bevonden door het Comité van Ministers.

Schamper: “Professor, U ze-
telde in de spellingcommissie. 
Hoe functioneerde die eigen-
lijk?”

Prof. Taeldeman: “De spel- 
lingcommisie uit 1990, die nog door 
Minister Coens aangesteld werd, 
was samengesteld uit 9 taal-
deskundigen: 5 Nederlanders en 4 
Vlamingen. Deze speciale com-
missie had als enige taak het con-
sequenter maken van de spelling. 
De Spellingcommissie had in op-
dracht van Coens voorgesteld de 
spelling van de bastaardwoorden 
sterkte vernederlandsen, gebruik-
makend van vastgelegde regels, 
om de zaak consequenter te ma-
ken. Maar uiteindelijk zijn de voor-
stellen van deze mensen begin ’94 
grotendeels afgewezen. Het Co-
mité van Ministers heeft toen be-
slist om voor de spelling van de 
bastaardwoorden terug te keren 
naar de spelling van '54 maar en-
kel de voorkeurspelling ervan te 
behouden. Met alle inconsequen-
ties vandien. Zij zagen echter ook 
in dat enkele flagrante ongerijmd-
heden er uit moesten (bv. kopie 
met een k en fotocopie met een c). 
Op aangeven van de Nederlandse 
Minister van Cultuur d’Ancona 
stelde het Comité voor 20 a 25 
woorden aan te passen en deze 
op te nemen in een nieuw Groen 
Boekje. Voor het wegwerken van 
deze grove inconsequenties werd 
geen beroep gedaan op de 
Spellingcommissie maar op de 
reeds bestaande Taaladvies-
commissie van de Taalunie. Deze 
mensen stonden voor de onmoge-
lijke opdracht de spelling conse-
quenter te maken met een mini-
mum aan ingrepen. De inconse-
quenties zijn dan ook niet verdwe-
nen.”

Schamper: “Zou het niet be-
ter geweest zijn om voor de 
bastaardwoorden de spelling 
van de oorspronkelijke taal te 
behouden?”

Prof. Taeldeman: “Ik heb daar 
verschillende argumenten tegen. 
Ten eerste komen sommige 
bastaardwoorden zowel voorin het 
Frans als in het Engels als in het 
Duits en telkens met een verschil-
lende spelling. Ten tweede is de 
spellinghervorming bedoeld voor 
de lerende spellers. Uit ervaring in 
het lager onderwijs blijkt dat onze 
spelling te moeilijk is, dat er relatief 
te veel tijd besteed wordt aan spel-
ling waardoor er te weinig tijd over-
blijft voor echt belangrijke dingen 
zoals moedertaal, taalbeheersing, 
het vlot leren spreken en stijl- 
nuances aanleren. Er werd dus te 
veel tijd besteed aan de verkeerde 
dingen, want spelling is maar een 
conventie en het belangrijkste bij 
een conventie is dat ze gemakke-
lijk is. Er zijn nog wel andere argu-
menten tegen maar ik denk dat er 
niet één argument is voor een te-
rugkeer naar de oorspronkelijke 
spelling. Door het alleenzalig ma-
ken van de voorkeurspelling, waar-
toe men nu overgaat, vrees ik voor 
een soort spellingfundam en- 
talisme. Waar vroeger leerkrach-
ten nog enige soepelheid aan de 
dag konden leggen door het be-
staan van zowel de voorkeur-
spelling als een getolereerde spel-
ling, moeten zij nu veel strenger 
optreden omdat de getolereerde 
spelling weggevallen is. Daarom 
vind ik het een ramp wat men nu 
doorgevoerd heeft. Men is terug-
gekeerd naar een slechte spelling 
en de paar wijzigingen die men 
aangebracht heeft zijn in mijn ogen 
meestal nog stappen achteruit.”

Schamper: “Is het zo dat his-
torisch gezien de tussen-(e)n bij 
samenstellingen enkel eufonisch 
gebruikt werd (enkel daar waar 
het tweede deel van de samen-
stelling begon met een klinker), 
zoals in mannenarbeid?”

Prof. Taeldeman: “Historisch 
danken we die tussen-(e)n aan 2 
factoren. Ten eerste, zoals u zegt, 
als een soort verbindingsklank tus-
sen twee klinkers. Maar soms lag er 
ook een semantisch (betrekking 
hebbend op de betekenis van de 
woorden, nvdr.) element aan ten 
grondslag. Boekenkastschreet men 
wel degelijk van in het begin met -en 
omdat die kast nu eenmaal gemaakt 
is om veel boeken te bevatten. Dit is 
dan ook wat men terugvindt in de 
spellingregeling van ’54: schrijf -en 
wanneer het eerste lid van een sa-
menstelling noodzakelijk de ge-
dachte aan een meervoud opwekt. 
Dat is een goed principe voor de 
duidelijkste gevallen. Maar die evi-
dentie gaat in dalende lijn. Vandaar 
dat men ook flagrante tegenstellin-
gen aantreft in deze spelling: 
bessesap en bessenjenever, honde- 
rasen kattengeslacht, forellevangst 
en kreeftenvangst, en zo bestaan 
er honderden voorbeelden. Dat idee 
van het noodzakelijk meervoud is 
dus nonsens. Men moest dat ver-
vangen door een beter principe. 
Wij, de Spellingcommissie, hebben 
ons dan ook afgevraagd of we niet 
één van die twee, -eof -en, konden 
veralgemenen. Ik was de enige die 
pleitte voor een maximalisering van 
de -e omdat ik vond dat dit het 
meest overeenkwam met de uit-
spraak. We schrijven dikwijls een - 
n waar we ze niet uitspreken. Ook 
dit is een bron van misverstanden 
natuurlijk. Maar goed, ik heb het 
niet gehaald en we hebben geop-
teerd voor een maximalisatie van 
de -en, onder andere omdat er tot 
nog toe meer woorden geschreven 
worden met -en dan met -e. De
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De Brug

Ze zijn zo lief, mijnheer.
De proffenevaluatie evolueert ...(langzaam)

In december konden we voor de derde keer de onderwijskwaliteiten 
van enkele proffen beoordelen. In een aantal richtingen verschillen 
de vragen met die van de twee vorige jaren. Gaat het hier slechts om 
een kleine bijsturing of zijn er nog wijzigingen op komst?

De evaluatie werd enkele jaren 
geleden opgestart door de Raad 
van Bestuur van de RUG. Dit ge-
beurde op advies van de On-
derwijsraad. Deze raad, waarin ook 
enkele studenten zetelen, achtte 
de tijd rijp om een “systematische 
en structurele kwaliteitscontrole” 
van het onderwijs en van de prof-
fen in te voeren. We mogen niet 
vergeten dat een prof nooit heeft 
moeten bewijzen dat hij les kan 
geven. Het Adviescentrum voor 
studenten werd met de verdere 
uitwerking van die evaluatie be-
last.

De formulieren worden in het 
Adviescentrum opgesteld en ver-
stuurd naarde afzonderlijke facul-
teiten. Voor de concrete organisa-
tie van de evaluatie zijn de facultei-
ten verantwoordelijk. Vandaar dat 
er soms verschillen waren. Zo werd

Taaladviescommissie heeft deze 
voorstellen overgenomen.”

Schamper: “Wat vindt u van 
de nieuwe regel dat men bij bot-
sende klinkers in een samen-
stelling (naapen) geen trema 
meer schrijft maar een liggend 
streepje (na-apen)?”

Prof. Taeldeman: “Daar zijn wij 
verantwoordelijk voor. Ook deze 
regel is overgenomen uit de voor-
stellen van onze commissie.”

Schamper: “Maar waarom 
het ene ‘rare teken’ vervangen 
door het andere en eigenlijk twee 
tekens invoeren; want ‘beëindi-
gen’blijft men schrijven meteen

er in de ene faculteit niets op voor-
hand gezegd; elders werd de eva-
luatie wel aangekondigd. Zeker bij 
de eerste evaluatie zorgde dat op 
verscheidene plaatsen voor een 
lage opkomst: je kan zoiets moei-
lijk verplicht maken en de studen-
ten wisten ook niet goed wat er-
mee aan te vangen.

Na de vorige evaluatie wens-
ten enkele faculteiten een differen-
tiatie van de tot dan uniforme en-
quête. Ondermeer de Toegepaste 
Wetenschappen wilden een aan-
tal aanpassingen doorvoeren. “Als 
die opmerkingen en die speciale 
vragen (bv. andere vragen voorde 
laatstejaars i. v.m. hun stage) tijdig 
meegedeeld worden aan het 
Adviescentrum, dan wordt daar 
inderdaad rekening mee gehou-
den”, zegt Rudy De Potter, hoofd 
van het Adviescentrum. Meerspe-

trema omdat het een afleiding is 
terwijl men zee-egel met een lig-
gend streepje schrijft omdat het 
een samenstelling is?”

Prof. Taeldeman: “Uit onder-
zoek bleek dat er veel fouten ge-
maakt werden tegen de diacritische 
tekens (tekens die de juiste uit-
spraak van een letterteken aan-
duiden, nvdr.) en vooral tegen het 
gebruik van het trema. Men kan 
twijfelen of men bij sommige woor-
den al dan niet een trema moet 
gebruiken en ook nog boven welke 
klinker hij moet staan. Uit nader 
onderzoek bleek dat de meeste 
fouten tegen het trema voorkwa-
men bij samenstellingen en niet 
zozeer bij de afleidingen. Toen

cifieke vragen zullen voor een ho-
gere opkomst zorgen en zo zal de 
waarde van de evaluatie stijgen.

Er deden ook geruchten de 
ronde als zou het tijdstip van de 
evaluatie vervroegd worden. Het 
is vanzelfsprekend dat zoiets best 
zo snel mogelijk na het beëindigen 
van de examens gebeurt. Vroeger 
dan september kan dus niet, want 
ook de tweede zittijd telt mee. 
Wanneer men met twee afzonder-
lijke vragenlijsten - één over de 
leerstof en één over de examens - 
zou werken, wordt het mogelijk de 
leerstof vroeger te beoordelen. Dit 
zou wel moeilijker te organiseren 
zijn en ook de studenten zijn niet 
wild enthousiast.

Een minderheid van de facul-
teiten organiseerde de laatste eva-
luatie al in november. December 
blijft de topmaand, terwijl het toch 
voor iedereen interessanter zou 
zijn deze al in oktober af te nemen. 
Zo moeilijk kan dat toch niet zijn?

De resultaten van al deze en-
quêtes worden per faculteit beoor-

deeld door een evaluatiecom-
missie. “Deze commissie bestaat 
uit de decaan plus twee ZAP’ers 
en twee studenten. Zij bekijken de 
uitkomst en ze kunnen dan een 
prof bij zich roepen, bespreken 
wat er moet veranderen en hierbij 
soms zelfs aanwijzingen gever!’, 
aldus nog De Potter. Het concrete 
effect van de evaluaties kan varië-
ren van faculteit tot faculteit, maar 
een negatief oordeel over een prof 
kan wel degelijk gevolgen hebben. 
Bij de bevordering van een profes-
sor moet zijn dossier immers de 
resultaten van de evaluaties be-
vatten. En dat zou wel eens nefast 
kunnen uitvallen. Men kan ook een 
vakgroep adviseren om een meer 
geschikte prof aan te duiden om 
een bepaald vak te doceren.

Je zou haast gaan denken dat 
de proffen elk jaar met toegekne-
pen billen de resultaten van de 
evaluatie zitten aftewachten, maar 
zo’n vaart loopt het zeker niet. Het
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hebben we beslist om voor sa-
menstellingen het liggend streepje 
te gebruiken. Dit heeft het bijko-
mend voordeel dat voor kinderen 
op die manier ook de woord- 
structuurduidelijker wordt. Uitlees- 
proeven met kinderen kwam naar

voren dat kinderen veel minder 
leesfouten maakten met het lig-
gend streepje dan met het trema.”

Schamper: “Waarom is het 
trema dan niet algemeen ver-
vangen door het liggend streep-
je?”

Prof. Taeldeman: “Omdat het 
voor sommige niet-samengestelde 
woorden het liggend streepje juist 
het woordbeeld kapot maakt (poë-
zie / po-ezie). Voor de niet-samen- 
stellingen is de regel van het trema 
ook gemakkelijker uit te leggen.”

Schamper: “Bedankt.”

DDT
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dat deze bedrijven zich meestal 
richten naar studenten economie 
en aanverwanten en dat de gege-
vens dus vrij eenzijdig zijn.

De infotheek kan ook gebruikt 
worden om jezelf te oriënteren op 
de arbeidsmarkt (vergelijkbaar met 
het PMS) en ter voorbereiding op 
een sollicitatie. Je vindter repertoria 
van werkgevers, informatie over 
grote werkgevers, lectuur in ver-
band met solliciteren en informatie 
over werk in het buitenland. Met 
specifieke vragen kan je, na af-
spraak, terecht bij de dienst zelf.

Dit jaar maakten zo’n 500 van 
de 2400 afgestudeerden gebruik 
van de dienst. Het gebruik van de 
infotheek valt weliswaar niet te 
controleren. Al bij al is 500 studen-
ten op 2400 vrij pover. Een oplos-
sing zou kunnen liggen in een be-
tere bekendmaking aan elke stu-
dent. Er wordt in dit verband ge-
werkt aan een brochure, die jaar-
lijks bij de inschrijving in het RUG- 
mapje te vinden zal zijn.

Kafka voorbij ?

Wanneer je als afgestudeerde 
op zoek gaat naar werk, doe je er 
best aan jezelf in te schrijven bij de

Vlaamse Dienst voor Arbeids-
bemiddeling. Zo kan je van een 
uitkering genieten als je zonder 
werk valt. Hetinschrijvingsmoment 
is trouwens van zeer groot belang. 
Je wordt nadien verplicht elke pas-
sende dienstbetrekking aan te ne-
men. Maar hetgeen als passend

een rechtmatige behandeling geeft 
in zijn zoektocht naar een job. An-
derzijds onderhoudt de dienst een 
goede relatie met werkgevers, zo-
dat deze zo makkelijk mogelijk een 
vacature gratis kunnen bekend-
maken via alle kanalen die de 
VDAB ter beschikking stelt.

beschouwd zal worden kan je zelf 
bepalen.

Men moet zich goed het onder-
scheid tussen RVA (Rijksdienst 
voor Arbeidsvoorziening) en VDAB 
voorogen houden. De VDAB houdt 
zich voornam elijk bezig met 
arbeidsbemiddeling. Ze moet je 
m.a.w. zo goed mogelijk aan een 
job helpen. De RVA kijkt vooral toe 
op de naleving van de werk- 
loosheidswetgeving. De bedoeling 
is dat de VDAB de werkzoekende

Lezersgrief
Een korte reactie op het arti-

kel over Vlaamse verankeringen 
van BvC (Schamper 335). De 
auteur stelt terecht dat de 
Vlaamse Regering hopeloos ach-
ter loopt met haar voorkeursbe-
handeling voor bedrijven van ei-
gen bodem. De Vlaamse Rege-
ring heeft nog genoeg werk op 
sociaal-cultureel vlak, zegt hij; 
laat de economische beslissin-
gen maar over aan de internatio-
nale instanties. Ik ga hiermee 
volledig akkoord, maar ik vraag 
me steeds af waarom er zulke 
beslissingen genomen of rede-
neringen gevolgd worden. Heb-
ben wij als Westerlingen niet le-
ren leven met het internationa-
lisme? Getuige hiervan zijn de 
verwikkelingen in ex-Joegosla- 
vië. Wij kunnen met de beste wil

van de wereld niet begrijpen 
waarom dit stelletje barbaren, 
want zo zien we ze, elkaar met 
bijlen bewerken omwille van een 
al even onbegrijpelijk extatisch 
nationaal gevoelen. Wij, als rede-
lijke wezens, kunnen dit niet vat-
ten. Maartegelijkertijd leeft ereen 
ontzaglijke angst voor al wat zich 
buiten de huiselijke kring afspeelt. 
Wij kunnen Europa met onze 
emoties niet aan.

Het is volgens mij trouwens 
helemaal niet moeilijk om een 
rationeel mens in een uitzinnige 
barbaar te doen veranderen. Al-
leen de politieke wil om ons als 
redelijke wezens te blijven vere-
nigen kan dat vermijden.

Joris Vuylsteke

De dienst profileert zich eigen-
lijk meer en meer als een bedrijf, 
dat zowel kan samenwerken als 
concurreren met de privésector. 
Men doet zijn best om van het 
kafkaiaanse imago af te raken. De 
hele context waarbinnen de VDAB 
moet werken is trouwens in hoge 
mate veranderd. “Ook de werk-
zoekenden zelf zijn veel assertiever 
geworden”, zegt ons mevrouw 
Verbeeck, verantwoordelijk voor 
de RR.-afdeling van de dienst. De 
werkzoekende wil niet meer betut-
teld worden. Met de verbreiding 
van WIS (Werk-Informatie-Sys- 
teem), een soort bancontact- 
systeem van werkaanbiedingen, 
wil men tegemoetkomen aan de 
zelfstandigheid van de werk-
zoekende. Ook hier heeft de 
informaticasnelweg dus haar in-
trede gedaan.

Het resultaat is dat 4/5 van alle 
jobs in Vlaanderen verdeeld wordt

via het netwerk van de VDAB. Hier 
staat tegenover dat maar een 35 a 
45 % van alle werkzoekenden te-
recht komt bij deze dienst.

Het aandeel van de afgestu-
deerden is hierin bovendien nog 
marginaal klein. Voor afgestudeer-
den hoger onderwijs komt de VDAB 
heel laat. Zij maken meestal eerst 
gebruik van andere kanalen, zoals 
advertenties van de VUM-groep. 
De meeste jobs worden door afge-
studeerde studenten trouwens nog 
steeds door spontane sollicitaties 
gevonden. De doelgroepen van 
de VDAB zijn dus vooral de laag-
geschoolden (70 %) en gespecia-
liseerde arbeiders.

De publiciteit naar de afgestu-
deerden toe gebeurt enkel op aan-
vraag van de hogescholen of uni-
versitaire faculteiten zelf. De 
meeste hogescholen organiseren 
jobinfobeurzen, waarde VDAB dan 
ook aanwezig is. Vanuit de RUG is 
er slechts één vraag voor informa-
tie gekomen, nl. vanuit de faculteit 
Psychologie.

Specifieke informatie voor stu-
denten lijkt anders meer dan ooit 
geboden. De cijfers spreken voor 
zich: gemiddeld 23 % van alle uni-
versitaire afgestudeerden in Vlaan-
deren heeft na tien maanden nog 
geen werk gevonden. Vooral in de 
zogenaamde ‘zachte’ richtingen 
heeft men reden om met de han-
den in het haar te zitten: de 
werkloosheidscijfers van vorig jaar 
variëren hiervan 19% (Germaanse 
filologie : Duits-Engels) tot 52 % 
(Kunstgeschiedenis en Oudheid-
kunde). Op het moment zijn er in 
Gent en omstreken zo’n 1200 werk-
loze universitairen !

TR & AC

Adressen
JOBDIENST
De Brug, St. Pietersnieuwstrcat 45, 9000 Gaat 
Hal. : 09/264.70.74 (van 13u30 tot 16u30)

LOOPBAANADVIES
Tdviescentrun voor studsaten, St. -Pietersplein 7, 9000 Gent 

Hal.: 09/264.70.00

VDAB'GENT
Kbngostraat 7 
Hal.:09/ 265.47.11
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Vizier

Getouwtrek rond erkenning studentenvereniging
Wordt KVHV er

Op 13 november 1995 vroeg het Katholiek Vlaams Hoogstudenten 
Verbond (KVHV) om erkend te worden door het Politiek en Filoso-
fisch Konvent (PFK). Tot op heden is die erkenning er niet. Toeval, 
of spelen hier ideologische motieven?

Het PFK is het overkoepelend 
orgaan van de door haar erkende 
politieke en/of filosofische vereni-
gingen aan de Universiteit Gent. 
Een erkenning is onder andere 
belangrijk voor subsidies. De voor-
zitter van het PFK is op dit ogenblik 
Peter Wuyts.

Het Katholiek Vlaams Hoog-
studenten Verbond is de oudste 
studentenorganisatie van Vlaan-
deren. Deze vereniging stond in 
de jaren ’60 sterk in Gent. Nu telt 
ze in Leuven een 3500-tal leden, in 
Aalst zo’n 3000. Daar wordt ze 
erkend door het plaatselijke PFK. 
In het Leuvense KVHV heeft Paul 
Goossens nog een belangrijke rol 
gespeeld. Zowel het Nationalis-* 
tisch Studenten Verbond (NSV) als 
de Marxistisch-Leninistische Be-
weging (MLB) hebben zich van het 
KVHV afgescheurd. In Gent vere-
nigt deze organisatie op het ogen-
blik een twintigtal studenten. Het 
doel van het KVHV is volgens 
praeses Jan Schenkel “vorming 
rond katholieke en Vlaamse aan-
gelegenheden”. Er worden geen 
partijpolitieke standpunten ingeno-
men en iedereen is welkom. Jan 
Schenkel ontkent formeel dat er 
banden zouden zijn met het NSV. 
Met de Volksunie Jongeren RUG 
zijn er informele contacten, zegt 
hij.

Voorgeschiedenis: 
KVHV in Gent

De reden waarom het KVHV in 
Gent zo omstreden is, ligt in de 
Verschaeve-rellen van 1974. De 
MLB en Amada organiseerden dat 
jaar een toneelstuk rond Cyriel

Verschaeve, een Vlaams-nationa- 
listische priester en een vooraan-
staand collaborateur tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Verschaeve 
werd volgens het KVHV in een te 
slecht daglicht geplaatst, en prompt 
trokken ze naar de opvoering, met 
rellen als resultaat. Met het KVHV 
zelf ging het daarna de verkeerde 
toer op en KVHV-nationaal ont-
bond in 1976 de Gentse afdeling. 
In 1984 werd de vereniging her-
opgericht en werd ze erkend door 
een voorlopig konvent, maar 
KVHV-Gent ging weer ter ziele. In 
1991 werd de organisatie nog-
maals heropgericht, maar een er-
kenning in het PFK werd wegens 
procedurefouten geweigerd. Op-
merkelijk: in 1993 nam de vereni-
ging deel aan de Hand in Hand 
betogingen tegen racisme.

De erkenning

Jan Schenkel, praeses KVHV, 
stuurt op 13 november een brief 
naar Peter Wuyts, voorzitter PFK, 
met de vraag om het KVHV op te 
nemen in het PFK. Hij schrijft: “Zo-
als dit van ons verwacht werd, 
hebben wij aan deze brief onze 
statuten (zoals na wijziging goed-
gekeurd op de Verbondsraad van 
9 november jl.) en de activiteiten-
kalender van het huidig burgerlijk 
jaar toegevoegd.” Dezelfde dag 
nog reageert Peter Wuyts. Hij meldt 
dat op de volgende Algemene Ver-
gadering van het PFK op 11 de-
cember het KVHV zijn aanvraag 
kan toelichten en bewijzen dat de 
vereniging aan de toetredings-
criteria voldoet. Zo moet een vere-
niging het voorbije jaar minstens

10 openbare activiteiten georgani-
seerd hebben en moet het een 
vast secretariaat in Gent hebben. 
Peter Wuyts vestigt ook de aan-
dacht op de bepaling dat organisa-
ties die handelen in strijd met de 
democratische beginselen of prin-
cipes zoals verwoord in de Univer-
sele Verklaring van de Rechten 
van de Mens of organisaties die in 
hun activiteiten aanzetten tot der-
gelijke handelingen, in het bijzon-
der racisme of seksisme, niet er-
kend kunnen worden.

Statutenwijziging

Twee weken later, op 30 no-
vember, schrijft Jan Schenkel dat 
de statuten van het KVHV grondig 
werden geamendeerd. Destijds, 
schrijft hij, werden de statuten let-
terlijk overgenomen van Leuven 
en nooit gewijzigd. Hier klopt iets 
niet volgens Peter Wuyts. In feite 
werd enkel het deel van de 
Leuvense statuten overgenomen 
dat voor de werking van de Gentse 
afdeling essentieel was. In zijn brief 
van 13 november schreef Jan 
Schenkel immers dat de statuten 
op 9 november nog werden gewij-
zigd. Jan Schenkel voegt bij zijn 
schrijven van 30 november het 
voorstel tot statutenwijziging toe, 
dat op 7 december door de 
Verbondsraad - de algemene ver-
gadering - naar alle waarschijnlijk-
heid zal worden goedgekeurd. In 
deze nieuwe statuten staat duide-
lijk dat alle leden het Europees 
Verdrag van de Rechten van de 
Mens onderschrijven. Dezelfde 
dag antwoordt Peter Wuyts. Hij 
schrijftverwonderdtezijnoverdeze 
plotse statutenwijziging. Omdat 
artikel 6 van de PFK-statuten be-
palen dat bij de aanvraag alle no-
dige documenten moeten mee-
gestuurd worden met de uitnodi-

ging die tenminste vijf werkdagen 
voor de vergadering moet ver-
stuurd worden, kan de erkenning 
niet doorgaan. Peter Wuyts volgt 
dus deze gedachtengang: De sta-
tuten worden pas goedgekeurd op
7 december, ik krijg ze bezorgd op
8 december, ik kan ze dus niet vijf 
dagen voorde vergadering aan de 
leden toesturen. Hij verwijst daar-
voor naar de artikels 5 en 6 van de 
PFK-statuten. Toch zit er iets kroms 
in deze redenering. Nergens staat 
in de PFK-statuten vermeld dat de 
erkenning van een vereniging met 
ontwerpstatuten niet kan doorgaan. 
Het woord ‘statuut’ komt noch in 
artikels 5 en 6, noch in artikel 24 
dat handelt over de toetredings-
criteria, voor. Overigens, volgens 
de oude statuten van het KVHV 
moest het praesidium de nieuwe 
statuten helemaal niet voorleggen 
aan haar verbondsraad. Jan 
Schenkel brengt niet alleen de 
voorzitter van het PFK, maar ook 
de leden hiervan op de hoogte. 
Daarvoor stapt hij naar de secreta-
ris van het PFK, Dries Declercq, 
die de ontwerpstatuten naar de 
leden opstuurt, zonder dat Schen-
kel één adres ziet. Toch krijgt Jan 
Schenkel een boze e-mail van 
Peter Wuyts. Het PFK-adressen- 
bestand is enkel voor intern ge-
bruik, schrijft hij en beschuldigt 
Schenkel van het onrechtmatig 
verwerven van de adressen. Dit 
misverstand werd ondertussen bij-
gelegd, maar het tekent de sfeer.

11 december 1995

Jan Schenkel dringt nogmaals 
aan om de opname in het PFK op 
11 december te behandelen. Maar 
Peter Wuyts haalt het volgende 
konijn uit zijn hoed. Hij nodigt Jan 
Schenkel uit om zich voor te stel-
len. Maar, als voorzitter van het



PFK bepaalt hij de agenda. En 
Peter Wuyts plaats de erkennings- 
aanvraag niet op de agenda. Wel 
kan het KVHV zich voorstellen 
onder het punt ‘varia’. Maar over 
een ‘variapunt’ kan geen beslis-
sing worden genomen. Jan Schen-
kel wil het spel zeker spelen en 
heeft daarom aan Wouter Van Den 
Meersch en Frederik Pieters, 
twee KVHV-leden uit Leuven, ge-
vraagd om hem bij te staan tijdens 
de vergadering. Dit is een reden 
waarom hij zo aandringt om het 
toch te behandelen: hij kan deze 
afspraken niet zomaar afzeggen. 
Op 11 december stelt het KVHV 
zich voor. Er worden enkele vra-
gen gesteld. Maar er valt geen 
beslissing.

9 januari 1996

Op 24 december, net voor de 
kerstvakantie, stuurt Peter Wuyts 
de agenda naar de leden. De ver-
gadering zal plaatsvinden op dins-
dag 9 januari, vlak na de kerstva-
kantie. Op de agenda staat de 
erkenning van het KVHV. Waar-
schijnlijk werden deze brieven ver-
stuurd naarde privé-adressen van 
de leden. Dat is niet zo voor de 
brief naar Jan Schenkel, die naar 
het adres van het KVHV in Gent, 
een postbus, wordt gestuurd. De 
praeses van het KVHV ziet de brief 
pas op maandag 8 januari, de dag 
net voor de erkenning. Hij schrijft 
dan ook naar Peter Wuyts dat hij 
pas die dag de brief in Gent heeft 
gevonden en dat hij daarom de 
mensen uit Leuven onmogelijk kan 
contacteren. Hij vraagt uitstel van 
de erkenning. Op de vergadering 
van 9 januari verdeelt de MLB een 
pamflet over het KVHV. De 
statutenverandering is volgens de 
MLB gewoon een ‘face-lift’. Hun 
bezwaar tegen de erkenning van 
het KVHV is dat dit de deur zou 
openzetten voor de intrede van het 
NSV. Het KVHV zou aan het NSV 
de gelegenheid bieden om gebruik 
te maken van de universitaire ge-
bouwen. Om de analyse van het 
Katholiek Hoog Studenten Verbond 
te vervolmaken, haalt de MLB er 
tenslotte Auschwitz, de oorlog in 
Joegoslavië en natuurlijk Cyriel 
Verschaeve bij. Toevallig’ echter 
zijn er op die bewuste vergadering

geen pamfletten beschikbaar voor 
de Volksunie Jongeren en voor het 
Liberaal Vlaams Studenten Ver-
bond. Op de vergadering verklaart 
Peter Wuyts dat het noodzakelijk 
is dat het KVHV afstand doet van 
de fouten uit het verleden. Doet de 
vereniging dit niet, dan kan men op 
grond daarvan de erkenning weige-
ren. Nochtans verklaarde Schen-
kel op 11 december dat de ophef-
fing in 1976 van de KVHV-afdeling

Gent terecht was... Peter Wuyts 
deelt die negende januari ook mee 
dat uiterlijk op 25 januari docu-
menten, activiteitenkalenders en 
dergerlijke meer moeten binnen-
gegeven worden. Jan Schenkel 
overhandigt daarop onmiddellijk 
een map met enkele nummers van 
het verenigingsblad, de activiteiten-
kalender en enkele affiches aan de 
secretaris van het PFK, Dries 
Declercq, die ze doorspeelt aan 
Peter Wuyts. De map is bedoeld 
voor inzage door de PFK-vereni- 
gingen. Christophe De Vusser, 
studentenbeheerder van de Dienst 
Studentenactiviteiten, die waakt 
over de subsidies, heeft er uiter-
aard ook belang bij om van de 
erkenning op de hoogte te blijven. 
Peter Wuyts weigerde echter hem 
die map te laten inkijken. Op 26 
januari is de map wel weer ter 
inzage, maar enkel voor PFK-le- 
den. Is dit reeds een (voorbarig) 
gevolg van dit artikel? Even in de 
toekomst kijken. Stel nu dat het 
PFK het KVHV niet erkent, dan 
komt de procedure op een hoger 
niveau, namelijk dat op van de 
ABC, de Adm inistratieve en 
Beroepscommissie die bestaat uit 
de zeven konventen en de stu-
dentenbeheerder, Christophe De 
Vusser. Beslist de ABC dat het 
KVHV wordt erkend, dan moet het 
PFK er zich bij neerleggen. Volgt

de ABC het PFK, dan kan het KVHV 
nog aankloppen bij de Sociale 
Raad en bij het Bestuurscollege 
en eventueel bij de Raad van State. 
Zover zijn we uiteraard nog niet. Bij 
de volgende vergadering van het 
PFK valt waarschijnlijk de beslis-
sing. De datum is nog niet vastge-
legd.

Waarom zo 
vervelend doen?

Tl
O

° Eén ding is duidelijk. Beide par- 
!  tijen hebben fouten gemaakt. Bij 
° het KVHV zijn die te begrijpen. De 

plotse statutenverandering eind 
november werd gerealiseerd om-
dat het KVHV op zeker wou spe-
len: op grond van de nieuwe statu-
ten valt die erkenning niet te wei-
geren. Aan de erkenningscriteria 
is voldaan. Maar hoe verklaart men 
dan de houding van Peter Wuyts? 
Aan Schamper wou hij geen com-
mentaar kwijt. Zijn houding is ‘irre-
levant’, schrijft hij. Hij weigert ook 
elke medewerking. Toen we aan 
Dries Declercq, de secretaris van 
het PFK, schriftelijk vroegen om 
het verslag van 9 januari te mogen 
inkijken, maakte Peter Wuyts be-
zwaren. “Een ontwerpverslag moet 
nog goedgekeurd worden door de 
vergadering, kan nog fouten be-
vatten en mag daarom niet ver-
spreid worden”, argumenteert hij.

[  Vervolg van Pagina 6  ]

blijven in de eerste plaats advie-
zen, en in de evaluatiecommissie 
zitten er bovendien een paar 
collega’s van de beoordeelde pro-
fessoren. Daarenboven kunnen 
enkel die proffen beoordeeld wor-
den die daarvoor eerst hun toe-
stemming gegeven hebben.

Voor sommige professoren was 
het de eerste keer dat ze gecon-
fronteerd werden met de grieven 
van hun studenten. Toch zijn er die 
de resultaten daadwerkelijk aan-
grijpen om bv. hun cursus te opti-
maliseren.

Ondanks het soepeler maken 
van de evaluatie blijven er nog 
vragen. Zo kunnen de vakken uit 
het laatste jaar in het huidige sys-
teem niet geëvalueerd worden. En 
wat met de vele assistenten die les 
geven? Zolang ze assistent zijn,

In zijn e-mail verwijst Peter Wuyts 
uiteraard niet naar één of ander 
artikel van de PFK-statuten. Zijn 
gedachtengang wordt namelijk 
door geen enkel artikel onderschre-
ven. Overigens, wij dachten dat 
zo’n vergadering volledig open is 

, voor studenten. Of heeft Peter 
Wuyts iets te verbergen? Het lijkt 
erop. Waarom haalt hij al die 
procedureregels aan? Waarom 
was die map ‘verdwenen’ tot 26 
januari? Waarom reageerde hij zo 
korzelig op die adressen? Voor 
Jan Schenkel is de reden duidelijk: 
Peter Wuyts is niet onafhankelijk 
en kan zijn politieke overtuigingen 
en persoonlijke belangen niet opzij 
schuiven. Men probeert het KVHV 
als zwart af te schilderen en men 
haalt daarvoor die Verschae- 
verellen van 1974 aan. Het KVHV 
zou dus geweerd worden op ideo-
logische gronden. Nochtans mag 
de Algemene Vergadering een 
vereniging enkel ideologisch wei-
geren op basis van de reeds aan-
gehaalde redenen (racisme, sek-
sisme, het niet respecteren van de 
democratie of van de Universele 
Verklaring van de Rechten van de 
Mens). Of het KVHV omwille daar-
van kan geweerd worden, is zeer 
de vraag. Verdraagzaamheid is 
soms een ‘schoon ding’.

BVC

blijven ze buiten schot, want nu 
worden enkel de ZAP’ers beoor-
deeld. Bovendien worden niet alle 
vakken van een bepaald jaar on-
der de loep genomen. En zou een 
rondvraag naar de relevantie van 
bepaalde vakken niet meer dan 
wenselijk zijn? Dergelijke kritiek 
heeft er voor gezorgd dat er in een 
aantal richtingen (zoals de Psy-
chologie en de Germaanse) al extra 
formulieren zijn rondgegaan met 
meer specieke vragen.

De proffenevaluatie staat open 
voor kritiek en dat is een goede 
zaak. We kunnen dus hopen dat 
ook deze vragen in de toekomst 
opgelost zullen raken. Het blijft ten-
slotte in het belang van de studen-
ten (en vooral van zij die na ons 
komen) dat de proffen hun vakken 
behoorlijk blijven doceren.

PG
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Mix

Kort! Cultuurbuffet in 
de Brug dicht

Geef toe: je had er nog helemaal niets van gemerkt: het cultuur-
buffet in de Brug is sinds 1 januari gesloten. Gedurende iets meer 
dan vier jaar kon je er elke middag terecht voor een hap informatie 
over diverse culturele evenementen in Gent. Er waren niet enkel 
folders, je kon er ook bijkomende inlichtingen vragen en eventueel 
zelfs reserveren.

Voor de eerste maal telt de 
Gentse Universiteit 20 000 stu-
denten. De viering van dit in- 
schrijvingsrecord liep echterop een 
rel uit. De tw intigduizendste 
studente Hilde Ponet kondigde 
aan de 17600 BEF niet volledig te 
betalen. Ze is ingeschreven voor 
haar achtste jaar huisartsen-
opleiding, die bestaat uiteen stage 
in een ziekenhuis of bij een huis-
arts, gekoppeld aan zes uren les, 
die niet door de universiteit, maar 
door een huisarts wordt gegeven. 
Vandaar haar protest. Vorig jaar 
werd de duur van de huisartsen-
opleiding opgetrokken van zeven 
naar negen jaar. $$$ Neem alvast 
uw agenda: dit jaar vinden de 
Gentse Feesten plaats van zater-
dag 20 juli tot maandag 29 juli. $$$ 
Gedichten voor de zevende Albert 
De Longie-prijs zijn tot 1 maart 
welkom bij de heer Robert De- 
clerck, Ter Hoogserleie’, Hond- 
straat6,8700Tielt. Maximum twee 
gedichten mogen ingestuurd wor-
den; maximum 30 regels, het 
thema is vrij en de eerste prijs 
bedraagt 15000 BEF. Elk gedicht 
moet voorzien zijn van een kern-
spreuk. Een toegevoegde envelop 
met de kernspreuk op de voorzijde 
bevat dan je naam, adres, geboor-
tedatum... Deze prijs voor jonge-
ren wordt georganiseerd door het 
tijdschrift Vlaanderen, waarin het 
gedicht ook zal verschijnen. $$$ 
De Jury Vlaamse Sportprijzen heeft 
de Fair Play Prijs 1995 toegekend 
aan Michiel Debackere, tot voor 
kort verbonden aan de Faculteit 
Diergeneeskunde, die pioniers-
werk verrichtte inzake doping-
onderzoek. $$$ Nog professoren-
nieuws: Etienne Vermeersch ze-
telt in de door de Federale Rege-
ring opgerichte commissie die ad-
vies moet uitbrengen inzake 
ethische kwesties. En Brice 
Deruyver heeft de leiding over een 
door de Kamer opgerichte werk-
groep die hetdrugprobleem in kaart

moet brengen. $$$ Op 26, 28 en 
29 februari speelt Politeia in de 
Backstage ‘Zom ernacht’ van 
William Shakespeare. $$$ Stad 
Gent heeft een Jongeren Informa-
tie Punt opgericht. Dit is een plaats 
waar jongeren tot 25 jaar juiste en 
relevante antwoorden krijgen op al 
hun vragen. Het staat open voor 
alle jongeren, voor alle vragen, 
zonder afspraak; de werking is 
anoniem, gratis en vertrouwelijk. 
Meer info vanaf februari in JIP, 
Kammerstraat 10, 9000 Gent, ‘s 
woensdags en ‘s vrijdags van 13u 
tot 18u en op zaterdag van 11 u tot 
16u. Ook op afspraak. $$$ En tot 
slot dit zoekertje: vzw Voluntas 
zoekt monitoren en kinderbe- 
geleiders voor de reis naar Annecy 
van 5 tot 21 juli 1996. Geïn-
teresseerden schrijven naar vzw 
Voluntas, Vaartkaai 2, 2170 
Merksem, of telefoneren naar 03/ 
647.02.88.

Gedicht
“zucht” , 
lege tijd
tijd om mijn gedachten
in jouw richting
te laten zwerven,
tijd om je afwezigheid te voelen
tijd om eenzaam te staan
teveel tijd
teveel lege tijd
“zucht”

Lize
1 ste kan sinologie

De cultuurbuffetten waren een 
initiatief van de Stad Gent om cul-
tuur te promoten bij de studenten. 
De studentenresto’s leken hiervoor 
ideale locaties. Het startsein werd 
gegeven in oktober ’91. Toen was 
alles nog uitermate oké, want er 
stond maarliefstzo’n 240.000 BEF 
per jaar ter beschikking. Dat werd 
voor 50% betaald door de dienst 
Toerisme van de stad en voor de 
andere helft door de dienst Cultuur 
(die trouwens door dezelfde sche-
pen worden beheerd). Vanaf ’93 
werd dit royale bedrag tot zowat 
een kwart herleid.

Het bedrag voor de buffetten 
wordt elk jaar bepaald bij consen-
sus. Het wordt gehaald uit een 
totale som van zo’n 15 a 16 miljoen 
waar alle musea en tentoonstellin-
gen uit putten. Bij de verdeling 
komt men overeen wie hoeveel 
krijgt. Het is dus niet zo dat er 
vooraf een vast bedrag aan de 
kant wordt gelegd.

Tijdens de eerste twee jaren 
diende dat geld om de mensen van 
de stad Gent te betalen die de 
buffetten openhielden. In '93 werd 
het budget tot 65.000 BEF terug-
gebracht (de universiteit betaalde 
zelf het resterende bedrag). Hier-
door moest het cultuurbuffet in resto 
Overpoort sluiten, want daar stond 
niemand meer. De werknemers 
van Stad Gent in de Brug werden 
vervangen door studenten. Ook 
de periode dat de buffetten over de 
middag open waren werd ingekort.

Uiteindelijk bleef het initiatief 
de stad relatief veel geld kosten en 
dat terwijl het bijna geen succes 
had: slechts weinigen waren echt 
geïnteresseerd. Op 30/11795 be-
sliste het college dat zich over de 
verdeling buigt om vanaf 1 januari 
de honoraria van de jobstudenten 
niet meer uit te betalen en het geld 
aan andere projecten te besteden. 
Een aantal initiatieven die nog ge-
pland waren gaan wel gewoon 
door, zoals de voorstelling van een 
aantal Gentse musea in de Brug.

Volgens Serge Heirbrant 
(kabinetssecretaris van het kabi-
net van Cultuur en Toerisme van 
Gent) is het zeker niet de bedoe-
ling dat er niets meer overblijft, 
maar een ‘nieuwe en meer dyna-
mische aanpak’ zal aan de bron 
moeten liggen van eventuele her-
nieuwde inkomsten.

Er zullen dus andere en meer 
specifieke initiatieven moeten ko-
men, en als de begroting van de 
Stad Gent rond is (in maart) kun-
nen die opnieuw gefinancierd wor-
den. Ondertussen is de ploeg van 
wijlen het cultuurbuffet gestart met 
een rouwregisterom handtekenin-
gen te verzamelen en zo toch enige 
reactie uit te lokken. Echt verzet 
tegen de sluiting is er niet, wat erop 
wijst dat de cultuurbuffetten niet 
gesmaakt werden en dat Jan Stu-
dent het (helaas?) niet aan zijn 
hongerige hart laat komen.

PG
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De Geschiedenis van de Wetenschappen
Zo’n halfjaar geleden is het Museum voor de Geschiedenis van 

de Wetenschappen verhuisd van de Korte Meer naar een oude 
militaire loods, die een beetje verdoken op de universitaire campus 

aan de Sterre ligt. Schamper ging er een kijkje nemen.

"HetMuseum voorde Geschie-
denis van de Wetenschappen van 
de Universiteit Gent is in de eerste 
plaats een plaats voorwetenschap-
pelijk onderzoek in het gebied van 
de geschiedenis van de weten-
schappen, en meer bepaald de 
geschiedenis van het wetenschap-
pelijke instrument”, zo kan de 
bezoeker lezen in de nieuwe 
museumgids. Het museum werd 
vorig academiejaar opnieuw inge-
richt en uitgebreid, zodat er ook 
meer voorwerpen tentoongesteld 
kunnen worden dan vroeger in het 
gebouw aan de Korte Meer.

Van de 2700 objecten die het 
museum bezit, moeten ertoch zo’n 
2000 noodgedwongen in het de-
pot blijven. Dat is niet alleen te

De historiek van het museum 
vangt aan net voor W.O. II. Toen 
sprak prof. Julius Mac Leod de 
wens uit zo’n museum te realise-
ren. Het zou echter tot na de oorlog 
duren voor het gemeentebestuur 
daartoe besloot. In 1964 werd het 
museum door de universiteit van 
hetstadsbestuurovergenomenen 
in de Korte Meer ondergebracht. 
Tot vorig jaar dus, toen het naar de 
Sterre verhuisde.

Antiquariaat

In het museum kan je aller-
hande netjes in vitrinekasten uit-
gestalde instrumenten bewonde-
ren. Om echtte kunnen genieten is 
wel een zekere technische kennis

wijten aan plaatsgebrek (ondanks 
de ruimere behuizing bedraagt de 
oppervlakte van de tentoonstel- 
lings ruimte maar 400m2), maar 
ook aan een personeelstekort. Nu 
wordt directeur Prof. Maurice 
Dorikens verondersteld samen 
met één technicus en één part-
time medewerkster het museum 
te runnen. Gelukkig worden ze 
hierin soms bijgestaan door en-
kele vrijwilligers.

vereist. Erzijn elektriseermachines, 
oude microscopen en chemische 
apparaten. Oude fototoestellen lig-
gen er naast antieke rekenmachi-
nes uitgestald; verouderde ‘com-
puters’ zijn er ook (waaronder een 
reusachtig geheugenblokvan 126 
Kb en unieke diskettes van 3” door-
snee), net als mooie topografische 
meetinstrumenten.

Er zijn unieke stukken te zien 
van beroemde Gentse professo-

ren zoals van Leo Baekeland, 
Désiré van Monckhoven, August 
Kékulé en Joseph Plateau. Over 
Plateau komt er trouwens tijdelijk - 
van 1 april tot 1 oktober - een extra 
tentoonstelling met tekeningen en 
aquarellen die nu in het bezit zijn 
van zijn erfgenamen en die nog 
nooit eerder te zien waren.

Aan het museum is ook een 
bibliotheek verbonden. Je kan er 
een aantal gewone wetenschap-
pelijke werken raadplegen maar er 
zijn ook oude pareltjes te bezichti-
gen, zoals een 18de eeuwse kopie 
van het Kruidenboek van Dodoens 
en handgeschreven boeken van 
Mac Leod en van Van Monckhoven 
die nooit werden uitgegeven. 
Personeelsgebrek zorgt er jam-
mer genoeg voor dat er weinig 
orde heerst in de bibliotheek, en 
dat de oude en nieuwe boeken 
vaak zonder onderscheid door el-

kaar staan. Dit museum is - zeker 
als je eens een duik in de geschie-
denis wil nemen - de moeite waard. 
Vlak aan de ingang liggen boven-
dien een aantal voorwerpen uitge-
stald uit 1896; kwestie van de tijd-
geest van 100 jaar terug te doen 
herleven. En misschien kan je je 
nog nuttig maken ook: er zijn in-
strumenten waarvan men zelf niet 
weet hoe ze opnieuw samenge-
steld moeten worden of waar ze 
voor dienden.

PG

Het museum is ondergebracht 
in gebouw S.30 aan de Krijgslaan 
281, (vlakbij het ARC, volg de pij-
len), tel. 09/264.49.30 of E-mail: 
Maurice.Dorikens@rug.ac.be Het 
is alle werkdagen open van 10u tot 
12u30 en van 13u30 tot 17u. De 

toegang is gratis.

Schamper zoekt
De pagina die je nu aan het lezen bent zal voortaan gewijd worden 

aan Beta-wetenschappelijke onderwerpen. Om deze pagina te kun-
nen vullen is Schamperop zoek naar wetenschappelijke redacteuren. 
Ben je geïnteresseerd, spring dan eens binnen of laatje kop eens zien 
op onze redactievergadering (in het Schamperlokaal, elke dinsdag-
avond, 19u). Ook als je strips kan tekenen, overweg kan met lay out 
of graag artikels schrijft, ben je welkom!

vinnie
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DigiTaal
Spelling op het Net

Een echte Helpdesk
Vooraan in dit nummer kon je al 

lezen wat onze taal te wachten 
staat: een nieuwe spelling. Infor-
matie hierover is al verschenen in 
o.m. Het Nieuwsblad, maar ook in 
digitale vorm is er ‘t één en ‘t ander 
te vinden.

Coops

Neem nu bijvoorbeeld de Web-
pagina ‘Coops Tekstadvies en Pu-
blic ite it’ in Nederland (http:// 
www.xxlink.nl/coops/huispag.htm). 
Op deze plaats kan je gratis te-
recht met allerlei Nederlandse taal- 
perikelen. Niet alleen de nieuwe 
spelling staat er in de belangstel-
ling; ook grammaticale problemen, 
poëzie en een quiz-spel zijn voor-
handen. DeTaal-Vraagbaakis een 
dienst waarop je je vragen kwijt 
kan. Schrijf ik ‘bij deze’ of ‘bij de-
zen’? Stel de vraag en een tijdje 
later ontvang je in je elektronische 
postbus het antwoord. Wens je de

oplossing wat sneller, dan kan je 
best eerst in het Taal-Magazijn kij-
ken. Vaak gestelde vragen staan 
daar verzameld en zijn vrij ter in-
zage. Leuk is ook de lijst met ver-
talingen uit het Internet-jargon. Wat 
dacht je van de naam ‘kliktuin’ voor 
een Website of ‘netkijker’ voor een 
browser? De pagina bevat verder 
nog een aantal artikels rond het 
schrijven van kundige Nederlandse 
teksten.

Het Nieuwsblad

Ook op de pagina's van de 
Vlaamse Uitgeversmaatschappij 
(die ondermeer het Nieuwsblad en 
De Standaard uitgeeft) is info te 
vinden over de nieuwe spelling. 
h t t p : / / w w w . v u m . b e / v u m /  
dsbtaal.html biedt een hele verza-
meling taalartikels. Je treft er bo-
vendien een aantal tekstjes aan 
over taal in het algemeen.

vinnie

Wat is IRC?
Net zoals een auto beschikt het Internet over een aantal 

speledingetjes. IRC of internet Relay Chat is er één van. Het is één van 
de leukere toepassingen die waarschijnlijk iedereen op prijs stelt.

Waar gaat het om? In feite is het niks meer dan een digitale 
babbelbox, een electronische 077-lijn dus, die uw Beigacom-rekening 
minderastronomischen exotisch zal maken. Het systeem is vrij eenvou-
dig: IRC is onderverdeeld in enkele duizenden kanalen waarop gebab-
beld wordt over een bepaald onderwerp. Sommige kanalen zijn van 
educatieve aard {#science), andere zijn dan weer louter ontspannend 
{#Vlaanderen bv.).

Elk kanaal wordt gecontroleerd door een aantal operatoren die alle 
macht bezitten om je van het kanaal te gooien of te bannen. Iedereen 
kan aan het gesprek deelnemen, maar het is belangrijk je aan de 
gedragsregels vanhet kanaal te houden. Een weetje is nog dat jeop IRC 
een nick name kan kiezen zodat je min of meer anoniem kan blijven :)

Zit je al te popelen om het uit te proberen? Op eduserv kan je het 
uittesten via het programma irc, Op de PC heb je WS-IRC nodig en op 
Mac kan je Homer gebruiken. Wil je nog meer weten, dan kan je terecht 
op http://www.os.net/irc/vl

vinnie

Internet aan de KUL
Of hoe het niet moet...

De grootste universiteit van het 
land, de KUL, worstelt met com-
puterproblemen. Sinds de mas-
sale interesse voor het Internet 
zitten de Leuvense PC-klassen 
namelijk eivol en er is geen plaats 
meer voor studenten die een com-
puter nodig hebben om te ‘project- 
arbeiden’. Het Universitair Reken-
centrum achtte de tijd rijp om een 
Internet-beperking op te leggen.

De bedoeling was om een 25/ 
75 regel in te voeren. Dit hield in 
dat kandidaatuurstudenten 25 uur 
Internet-toegang per jaar zouden 
krijgen; de licenties 75 uur. De 
lokale toegang tot KULeuvenNet, 
het lokale datanetwerk, zou onbe-
perkt blijven. Een onmogelijke zaak 
dus, vooral omdat opzoekingswerk 
op het Internet niet te plannen valt. 
In cyberspace gaat de tijd snel 
vooruit.

Protest alom dus, en met goed 
gevolg voor Internet-minnende 
KUL-ers. Er werden voorstellen 
geformuleerd om de computer- 
klassen 24u op 24u open te stellen 
en studenten in te zetten om er ‘s 
avonds toezicht te houden. Bo-
vendien zou er een extra PC-klas 
komen. Dan zou de KUL over 382 
PC’s beschikken. Een aantal daar-
van zal voorbehouden worden voor 
niet-lnternetgebruik.

Het lijkt er dus op dat de KUL wil 
investeren in het Internet; de RUG 
blijft achter met PC-klassen die 
sluiten rond 16u30. Bovendien 
biedt elke Leuvense PC recht-
streeks toegang tot het wereldlijke 
netwerk, terwijl Gentse studenten 
verplicht worden een omweg te 
nemen via eduserv.

vinnie

U WWW’t toch ook?
Niets te doen? Verveling slaat toe? In plaats van te nagelbijten kan 

u beter op je digitale surfplank springen en eens kijken wat onder-
staande Web-pagina's te bieden hebben:

http://www.dma.be/p/biei7beer.htm

Op de BENELUX-beerguide vindt u meer dan 1200 kilobyte aan 
bierinfo. Smaken, stijlen, brouwerijen, bruine kroegen, bierwinkels, 
bierclubs, teveel om op te noemen...

http://www.netvision.be/egyptologica

Hier kan u interessante informatie vinden over het Oude Egypte en kan 
u zelfs hiëroglyfen leren lezen via een online cursus. De informatie is 
afkomstig van Egyptologica Vlaanderen VZW.

http://studwww.rug.ac.be/~sbocklan

Uitleg over Verkeerd Geparkeerd, hun fuiven, links naar andere Homo/ 
Lesboplekjes...

http://www.honors.indiana.edu/~veggie/recipes.cgi

Vegetarische recepten! Bereid u alvast voor op de vleesloze dinsdag.
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Film
The Crossing guard

Amerikaanse film van Sean 
Penn met Jack Nichoison, 
Angelica Houston en David 
Morse

Dit psychologisch drama ver-
telt het verhaal van een gezin dat 
uit elkaar gerukt wordt door de 
dood van het dochtertje. Een dron-
ken chauffeur (David Morse) reed 
het meisje omver. De film start zes 
jaar later, wanneer de automobilist 
vrijkomt. Freddy, de vader van het 
meisje (Jack Nichoison), is on-
dertussen verdwaald in een we-
reld van drank en vrouwen. Hij 
heeft het drama nooit verwerkt, 
wat hem tot een gekwelde, agres-
sieve man heeft gemaakt. Over-
dag is hij juwelier, ‘s nachts een 
geile dronkaard. De moeder 
(Angelica Houston) is hertrouwd 
en probeert met haar leven door te 
gaan. Wanneer Freddy zijn ex- 
vrouwverteltdathijde moordenaar

Cyclo

Frans-Viëtnamese film van 
Tran Anh Hung. Scenario: Tran 
Anh Hung. Fotografie: Benoit 
Deihomme.

Cycio is na ‘L’Odeur de la 
papaye verte’ de tweede film van 
deze regisseur. Hier zien we weer 
een zeer begaafd filmkunstenaar 
aan het werk. Plaats van de actie 
is de jachtige, overbevolkte Ho- 
Chi-Min stad. Nergens is er rustte 
vinden. Cyclo vertelt het verhaal 
van een jonge taxifietser die tracht 
te overleven in deze ratelende 
poel van verderf. Zijn droom om 
ooit hogerop te raken wordt aan 
diggelen geslagen als zijn fiets 
gestolen wordt. Om zijn bazin te-
rug te betalen moet hij afdalen in 
de onderwereld van deze groot-
stad. Langzamerhand raakt hij 
verstrikt in een net van gemakke-
lijk geld, bloed en illegaliteit. Daar 
ontstaat een mystieke dualiteit in 
de film: ‘de dichter’, bendeleider, 
beschermheer van de bazin en

van zijn kind zal vermoorden,wordt 
ook zij terug met het verleden ge-
confronteerd. De film verbindt op 
prachtige wijze het leven van deze 
drie personen. De vader, belust op 
wraak; de moeder,verscheurd tus-
sen heden en verleden, en de au-
tomobilist, gebroken door schuld-
gevoelens. De confrontatie wordt 
schitterend getoond. Drie gebro-
ken levens worden aan elkaar ge-
klonken; brokken zijn moeilijk te 
lijmen. Puik werk van regisseur 
Sean Penn, die door close-ups en 
vertraagde beelden een extra di-
mensie geeft aan het verhaal. Het 
scenario is doorspekt met beladen 
gevoelens en humor, die absurd 
overkomen temidden van alle el-
lende. Jack Nichoison doet zijn 
statuut van onfeilbaar acteur ook 
hier weer alle eer aan. Toch slaagt 
Angelica Houston erin om te schit-
teren in de schaduw, evenals David 
Morse. (Decascoop)

Nath

pooler van zijn oudere zus wordt 
een wazig spiegelbeeld van de 
riksjarijder.

Het ritme van de film wisselt 
sterk af. Vernedering van de zus 
door haar klanten slaat om in 
vergoddelijking. Moordscènes 
worden zo intens in beeld ge-
bracht dat ze liefdesscènes lij-
ken. Brutaal geweldrstaat tegen-
over berusting en onverschillig-
heid. Alles verandert in een ri-
tueel. Totaal verlies van elke mo-
raal wordt nooit moreel beoor-
deeld.

Deze hypnotiserendefilmwas 
de grote winnaar van het Film-
festival van Gent en laureaat van 
de Gouden Leeuw in Venetië. De 
esthetische kracht die Cyclo uit-
straalt kan door sommigen als te 
gekunsteld worden ervaren, maar 
dat is slechts de keerzijde van de 
medaille.

Een raadselachtig mooie film, 
geen Taranfino-adept. (Studio 
Skoop)

JVD

Butterfly Kiss

Britse film van M. Winter- 
bottom, met Amanda Plummer 
en Saskia Reeves, 1995, 1.25'

Een jonge vrouw marcheert 
driftig langs een drukbereden weg 
in Noord-Engeland, zichzelf toe-
snauwend “Look who itis ? It’s me”. 
Ze wacht op een reactie, het liefst 
van god. Die blijft voorlopig uit en 
dus kastijdt ze zichzelf: kettingen 
snijden haar lichaam kapot, waan-
zin en onrust doorploegen haar 
brein. Ondertussen leeftze verder, 
spuwend op alles en iedereen: 
Eunice (Plummer) doet erg den-
ken aan het hoofdpersonage in 
‘Naked’: intelligent, getormenteerd, 
wreed én geliefd. Dit wezen oefent 
een dodelijke aantrekkingskracht 
uit. Eunice houdt halt bij een ben-
zinestation. Ze zoekt een liedje 
over de liefde, zegt ze. Ze neuriet 
het voor de verbouwereerde be-
diende en wordt paniekerig wan-
neer deze niet begrijpt wat ze be-
doelt. Ze vraagt voortdurend 
waarJudith is en slaat helemaal 
door wanneer de bediende haar 
geïrriteerd afweert. Hoe erg ze 
doorslaat, wordt pas duidelijk in 
het volgende shot. "Judith verleidde 
Holofernes om hem daarna ge-

To die for

Amerikaanse film van Gus 
Van Sant, met Nicole Kidman en 
Matt Dillon.

De regisseur loodst ons via 
flashbacks en reportages door het 
leven van Susanne Stone, ambiti-
eus leeghoofd, en haarman Harry, 
volbloed Italiaans restaurant-
houder. Na een jaar huwelijk ont-
dekt Susanne dat ze haar tijd gran-
dioos verspilt bij manlief. Hij en het 
kind waarvan hij luidop droomt, 
staan haar ‘grote journalistieke 
carrière’ in de weg. Die neemt een 
aanvang in het lokale tv-station. 
Door de vele documentaires die ze 
maakt, komt ze in contact met drie

makkelijker het hoofd te kunnen 
afhakken. “ Dat kan als waarschu- 
wingtellen... Een paar tankstations 
verderontmoetze Miriam, die haar 
innemend en vriendelijk ontvangt. 
Zij herkent het deuntje wel en wil 
haar helpen. Vanaf dan zijn Miriam 
en Eunice onafscheidelijk. Miriam 
laat zich gewillig door Eunice op 
sleeptouw nemen en dekt haar 
escapades tot in het absurde met 
de mantel der liefde toe. Mi en Eu 
vullen elkaar aan zoals alleen wa-
ter en vuur dat kunnen: onder het 
juiste gesternte houden ze elkaar 
in toom, als het tegenzit vernieti-
gen ze elkaar en sleuren alles wat 
ze op hun weg tegenkomen met 
zich mee. Eunice lijkt alles te kun-
nen doen wat ze wil zonder dat er 
ooit reactie komt. Alles kan en mag. 
Het is onderkoeld, toevallig, over-
bodig geweld; mooi afgewerkt en 
netjes opgeruimd èn ongestraft. 
Wanneer gods wraak uitblijft, straft 
Eunice zichzelf via Miriam. Na een 
‘vlinderkusje’ volgt het zilte water. 
‘Butterfly Kiss’ is net zoals ‘Naked’ 
een nihilistische, deprimerende film 
die als een zak cement in je nek 
ligt. De muziek van Helen Shapiro, 
The Cranberries, Björk en P.J. 
Harvey kan daar weinig aan 
veranderen.(Sphinx)

Vos

kansarme tieners. Een flirt met één 
van hen brengt haar dichter bij 
haar ‘groot plan’. Haar jonge min-
naar tuimelt met open ogen in haar 
snode plannen. De moord op haar 
man is daar één van. Niets kan 
haar carrière dan nog in de weg 
staan... dacht ze. De film is een 
boeiende puzzel van individuele 
verhalen doorspekt met verborgen 
emoties. Grappige momenten krui-
den de tragische verhalen van elke 
betrokkene. Gus Van Sant maake 
een echt meesterwerk. Wat de 
acteerprestaties betreft kan ik kort 
zijn: ze zijn prachtig. Nicole Kid-
man komt ongelooflijk overtuigend 
over, evenals Matt Dillon. (Deca-
scoop)

Nath
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toonHoogte
Dans en fladder
De maagdelijke theatermuren 

werden weer voorzien van sierlijke 
ornamenten en amechtige frase-
ringen die de terugkeer van onze 
Vlaamse Melpomene bezingen. 
Vorig jaar konden we A.T. De 
Keersmaeker aan het werk zien in 
Toccata; dit jaarwordt het een typi-
sche ATDK voorstelling met mu-
ziek van Bartok, Thierry De Mey 
en Van Beethoven, die ons een 
synthese brengt van wat ze de 
laatste jaren samen met haar dans-
groep Rosas heeft gecreëerd. Zo-
wel een estafette van bewegin-
gen, levendige sprongen als een 
zijdelingse val en rol zitten erin; te 
genieten in de Vooruit van 7 tot 9 
januari (reserveren is noodzake-
lijk). Ookin het Lunatheaterin Brus-
sel kan je vanaf 12 maart Rosas

aan hetwerkzien in ‘Mikrokosmos’, 
op muziekvan Ligeti en Bartok en 
in een decor van Herman Sor- 
geloos.

Wie de fladderende, onvatbare 
en etherische cadans te pakken 
heeft, kan op 22 februari in de 
Minardschouwburg de première 
bijwonen van ‘Een schreeuw voor 
een tijdelijke opluchting’. Deze 
creatie van Karin Vyncke heeft 
veel van een apocalyps die door 
langzame en gewelddadige bewe-
gingen wordt afgewisseld om ten-
slotte te ‘exploderen’. Wie nog snel 
een dansvoorstelling wil bijwonen 
voor de examens beginnen, dient 
zich zo snel mogelijk aan de kassa’s 
van de Vooruit te laten zien.

Haentje

Oorsmeer
Over Ken Ishii en ander hi-tech spul

Iedereen heeft wellicht al eens gehoord van het Gentse technolabel 
R&S (Renaat & Sabine). En ben jij nu net die ene uitzondering die R&S 
associeert met een ondergronds opererende studentenvereniging, dan is 
hetgeen volgt beslist een must. R&S is wereldvermaard en toonaange-
vend op technogebied en tientallen discipelen dragen hun boodschap 
sinds jaren naar alle uithoeken van onze aardbol. Drie van deze koene 
ridders komen hun ding doen op donderdag 8 februari in de Vooruit en we 
zullen het geweten hebben. Voor de prijs van één krijg je achtereenvol-
gens de toekomstmuziek van Locust te horen, de vernieuwende klank- 
uitwasemingen van de Japanse grootmeester Ken Ishii in uw maag 
gesplitst en als toemaatje laat de Detroitse DJ Juan Atkins nog wat 
pompend zwartgeblakerd vinyl op uw broze voetjes los. Uw okselzweet- 
klieren zullen bij deze ongetwijfeld naar behoren kunnen uitdampen.

Ken Ishii’s repertoire vormt een perfecte symbiose van een wijze 
oosterse geest en de audiovisuele hi-tech speeltjes van Japanse makelij. 
Op z’n allereerste 12-inches hoor je duidelijk dat Ken de mosterd uit vele 
potjes haalde en beïnvloed werd door pioniers als Kraftwerk en Derrick 
May. In ‘93 verscheen Ken’s eerste plaat ‘Innerelements’ voor R&S die 
een compilatie was van dit vroege werk. De Japanse oorlogszon kleurde 
pas echt felrood met de komst van z’n nieuwe plaat ‘Jelly Tones’. Het 
Westen was even buiten westen en Ken’s opmars was niet meer te 
stuiten. Op oudejaarsavond stond Ken Ishii op de planken in de Gentse 
Red Tape Building. Z’n eclectische klankenspel werd daar, net als in de 
video van de single ‘Extra’, begeleid door Manga-videobeelden. Deze 
video’s en het talent van Ishii zullen de Vooruit eventjes laten oplichten in 
het zwarte gat van ons universum. Het voorprogramma wordt verzorgd 
door de Londenaar Mark Van Hoen alias Locust. En wie al eens een

Opera
In de Rode Pomp kan je ter 

gelegenheid van het derde Bel-
gisch Componistenfestival ken-
nis maken met nog levende 
Vlaamse componisten die hun 
eigen werk komen uitvoeren. Je 
kan er op 16 en 17 februari inte-
ressant pianowerk horen van Piet 
Swerts - die momenteel in op-
dracht van de Vlaamse Opera 
een opera schrijft naar een tekst 
van Laclos - en van Dominique 
Lawalree. Daarnaast is er ook 
de veristische opera Tosca’ van 
de Italiaanse meestercomponist 
Puccini. De Russische soprano 
spinto Maria Guleghina * reeds 
verschillende malen te horen in

een Verdi-opera - kruipt in de 
huid van Foria Tosca. De regie is 
van de hand van RobertCarsen, 
die we reeds enkele jaren ken-
nen van z’n wereldbafaamde 
(nvdr: zonderoverdrijven) Pucci- 
ni-cyclus; waarover later meer. 
‘Tosca’ kan je in Vlaamse opera 
gaan beleven van 18 tot 25 fe-
bruari. Elke vrijdagmiddag kan 
je om 12 u 45 in de foyer van de 
opera voor de schappelijke prijs 
van 150 BEFIunchconcertenvan 
relatief hoge kwaliteit meema-
ken. Voor meer informatie: 09/ 
223.06.81.

Haentje

performance van deze geluidstovenaar heeft mogen meemaken weet dat 
Mark z’n oor te luisteren heeft gelegd bij technopioniers als Brian Eno en 
Kraftwerk. Maar ook jazzlegendes als John Coltrane en Miles Davis, 
gitaarvirtuoos Jimi Hendrix, Indische en Afrikaanse traditionele muziek 
tot de kleverige sound van Queen drukken hun stempel op de experimen-
tele muziek van Locust. Hem aan het werk horen en zien is een 
bevreemdende openbaring die alle verworven zekerheden in de marge 
plaatst. Locust is de sound van overmorgen; hopelijk zal Mark die avond 
in de Vooruit een tipje van de sluier optillen. Tenslotte is er nog Juan 
Atkins die samen met Derrick May en Kevin Saunderson weleens The 
Belville Three wordt genoemd (naar hun gemeenschappelijke school- 
achtergrond op Belville High). Zij waren het die downtown Detroitde basis 
legden voor de huidige technoscene. Een grote meneer dus, die Juan 
Atkins, en speciaal voor jou als uitsmijter. Tot de kuisploeg van de Vooruit 
je er vriendelijk doch nadrukkelijk op wijst dat ze morgen weer open zijn.

Vooruit Geluid

Zowel het Trio Ciusone als Dave Douglas waren al eens te zien op 
een podium van de Vooruit en op dinsdag 6 februari zullen ze dit nog eens 
overdoen in de Balzaal. Het Trio Clusone geniet naam en faam in de 
internationale jazzwereld. Deze heren geven van jetje op alle denkbare 
instrumenten en aanleunende speeltjes die ook maar enigszins feeste-
lijke klanken kunnen produceren. Het door hen aangewende repertoire 
wijst op een brede kijk die de toehoorder weleens wil verrassen. Ook 
Douglas’ improvisatorisch talent en gedrevenheid kunnen u niet onbe-
roerd laten, laat staan een vruchtbaar samenspel van het Trio Clusone en 
Dave Douglas. Breng alvast uw Zuidamerikaanse panfluit mee, deze 
meesters ter zake weten er heus wel weg mee!

KLy©
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Kuituur
Theater om te lachen

Dé tentoonstelling van ‘t jaar
Het mag wel eens gezegd worden dat weinig tentoon-stellings- 

organisatoren er in slagen een expositie thematisch op te bouwen, 
rekening houdend met haar toegankelijkheid, educatief karakter en 
mooi ogend uiterlijk, zonder dat ze de charme van de originaliteit 
verliest. Ik heb het over de ‘Eerste Triënnale voor Vormgeving in 
Vlaanderen’ in het Museum voor Sierkunst te Gent.

De over drie verdiepingen gespreide tentoonstelling brengt ons 
een overzicht van de ontwikkelingen van de laatste 15 jaar in de 
toegepaste kunst. Hier zijn eeuwig bekorende werkjes van Piet 
Stockmans te bewonderen; kleine intieme keramieken die naast de 
werken van Luc Mestdagh en de glaskunstenaar Blondeel zijn 
geplaatst. Wat verder vinden we de Gentse zilversmid Siegried De 
Buck met haar mechanisch artisum. In de kelder is vooral grafisch 
werk te bekijken van Johan Soete en van Vandekerckhove. Deze 
laatste is vooral gekend voor z’n ontwerp van het Spector-logo 
(filmrolletjes), terwijl Soete de affiches van theater Antigone ontwierp. 
Op de hoogste verdieping zitten de prijsbeesten zoals het duo Klaas 
Borms en Tsjok Dessauvage. De laatste kreeg terecht de prijs voor 
het beste produkt. Zijn Terra Nigra’s zijn onevenaarbaar! Wie de poly-
meren lampekappen wil bewonderen of de staande lamp uit plexiglas 
en echte koeieogen in sterk water wil aanschouwen maar toch graag 
in winkelstraten rondloopt, neemt gerust een namiddag vrij om deze 
tentoonstelling te bezoeken. Je hebt de tijd tot in maart.

Haentje
Meer info op tel.: 09/225.66.76

Student Aid 1996

Dit jaar stond in het NTG het 
‘familie en burgerij’-thema op het 
programma. Zowel met 'De Pre-
sidentes’ van Schwab als met ‘Ver-
halen uit het Weense woud’ kre-
gen we een beter beeld van het 
Germaanse theaterrepertoire, zon-
der ons te moeten ergeren aan da 
unheimliche hineininterpretierung 
van een regisseurstoneel. Deze 
keer kregen we ‘Het wijde land’ te 
zien, het debutregie van Guy van 
Sande.

Dit stuk van Arthur Schnitzler
heeft een problematische onder-
toon met gesuikerde laagjes deca-
dente slagroomdialogen. Datzorgt 
vooreen grootregieprobleem: hoe 
de essentie bovenhalen zonder 
saai of irrelevant te worden? Van 
Sandes oplossing bestaat erin het 
decor louter functioneel te maken 
en de 16 personages op scène 
slechts letterlijk op het voorplan te 
brengen wanneer dat strikt nood-
zakelijk is. Het podium steekt in 
een fluogroen jasje, met een hou-
ten vloer op de voorgrond en een 
donkere leegte op de achtergrond. 
Het verhaal van overspel en uit-
gepuurd sentiment raakt de toe-
schouwers diep; het hilarische 
clowneske gedoe van sommige 
acteurs komt als hypocriet over. 
Het is duidelijk dat van Sande zijn 
acteurs ‘gekarakteriseerd’ heeft om 
een droog, homogeen en massief

stuk te vermijden, maar helaas blijkt 
die regie-ingreep te mager. Magda 
Cnudde, in de rol van de onverbe-
terlijke schaterlachster Von Wahl, 
is de clown in de circusarena. Zo-
wel hier als in het stuk van Schwab 
zet ze een prachtige acteer-
prestatie neer. Ze zal me nog lang 
bijblijven als de vrouw die bleef 
steken in haar lachbui. Tot 10 fe-
bruari te zien in het NTG.

In ARCA kan je lachen met een 
dode in ‘Doodgeestig’ . Deze 
nieuwe produktie - in een duo- 
regie van Van Laere en Ver- 
schaeve - vertelt ons het verhaal 
van Benny Hill. Naast de gekende 
onderbroekenhumor, hetverpleeg- 
stertje-gluren en kale kletskop-tik- 
ken blijven deze gag’s een stank 
van impotentie, ontrouw en frus-
tratie verbergen waarvan niemand 
opkijkt. “Op het einde van de avond 
slaat dan de eerlijkheid met alle 
geweld toe, niemand komt er on-
geschonden uit en staat iedereen 
moederziel alleen”. Is deze voor-
stelling om te lachen? Vijf acteurs 
waaronder Mieke De Groote en 
Carl Ridders weten het je te ver-
tellen. Ziehier een voorsmaakje van 
de tekst: “Dee diddle dum diddle 
dum diddle dum diddle diddle dum 
dum diddle du diddle dum diddle 
diddle dum!” Vanaf 10 februari in 
ARCA.

Vorig jaar nam Student Aid 
deel aan het universiteits- 
toernooi van het VTM-spel- 
programm a Waagstuk. Dat 
bracht maar liefst 1.099.000BEF 
in het laatje, geld dat integraal 
naar een project in de Derde 
Wereld ging.

Ook dit jaar is Student Aid weer 
van de partij. De voorbereidingen 
zijn nu volop bezig. Momenteel 
wordt er druk gezocht naar poten-
tiële kandidaten voor Waagstuk. In 
enkele steden worden er pre-
selecties georganiseerd om zo drie 
deelnemers te vinden die hun uni- 
versiteit willen verdedigen. Als je 
wil meespelen moetje je wel voor 
10/02 inschrijven bij Student Aid. 
De eigenlijke preselecties in Gent 
vinden plaats op 16/02, in het 
studentenhuis de Brug. Dit jaar

gaat de opbrengst naar Hogar 
Oscar (een opvangtehuis voor 
straatkinderen), en naar een sa-
menwerkingsverband van zeven 
mensenrechtenorganisaties in 
Colombia. Niet alleen Student Aid 
wint erbij, ook voor de deelnemers 
zijn er enkele leuke prijzen wegge-
legd. Wou je al altijd met je kop op 
TV of lig je wakker van de ellende 
in de Derde Wereld? Stuur dan 
een briefje met naam, adres, leef-
tijd en studierichting naar:

Student Aid Nationaal, S t- 
Michielsstraat 6, 3000 Leuven, 
tel: 016/32.45.81, fax: 016/ 
32.45.80 of Student Aid Gent, 
Secretariaat Studentenhuis De 
Brug, St.-Pietersnieuwstraat45, 
9000 Gent; tel. 09/264.70.85

PG

Haentje

De andere film

In cinema Sphinx kan je  tel-
kens op woensdagavond (20u) 
een film meepikken uitlang ver-
vlogen tijden in de reeks ‘Men 
for all seasons'. Legendarische 
fitmgoden passeren er de re-
vue.

Op woensdag 07/2 kan je naar 
Frank Capra’s ‘Arsenic And Old 
Lace’ (1941) met Cary Grant in 
de hoofdrol. Zoals de titel af laat 
vermoeden, worden er een paar

een kopje kleiner gemaakt. De 
daders zijn een stel oude tantes 
die op de bescherming van Grant 
kunnen rekenen. (14/02) In'Come 
Prima/For the ffrst time’ (1959) 
van Rudi Maté wordt Mario 
Lanza verliefd op eendoof meisje. 
Wie 'Heavenly Creatures’ gezien 
heeft, weet ondertussen dat 
Lanza een niet onaardig tiener-
idool was in zijn tijd. JohnWayne 
mag in ‘Rio Bravo’ (1959) deheld- 
haftige sherrif spelen. Deze film 
van Howard Hawks kan je gaan 
zien op woensdag op 21/02.

Vos
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Tentoonstellingen en toneel

*  NTG, Het Wijde Land van Arthur Schnitzler, 2 tot 10 februari.
* Week van de Hedendaagse Miuziek, 12 tot 16 februari, Koninklijk 
Conservatorium, Hoogpoort 64, Gent.
* Trefpunt, Chez La Motta, tot 10 februari, Bij Sint-Jacobs 18, 20u.
* Vlaamse Opera, Anne Teresa De Keersmaeker, Kinok, Dans, 
organisatie Vooruit, 7 tot 9 februari, 20u
* Gele Zaal, Tentoonstelling Rik Lemaître, tot vrijdag 1 maart, elke 
werkdag van 9u tot 17u, Nonnemeersstraat 26
* ARCA, Doodgeestig, van Terry Johnson, tot 16 februari.
* Tinnenpot, Het Gigü-concert, 9 februari
* Tinnenpot, The Other side of Hollywood, op 3 en 10 februari.
* Tinnenpot, Vandaag geen Hamlet, op 4 en 11 februari.
* Tinnenpot, Uitbreken, op 12 en 13 februari.
* Victoria, Al te luide eenzaamheid van Bohumil Hrabal, van 1 tot 4 
februari, Nieuwpoortheater.

VRIJDAG 2 FEBRUARI
Galabal in het casino 
Momentum Blindman Kwartet, 20u.
Jeroen Van Herzeele Trio, Jazz, 20u30.

ZONDAG 3 FEBRUARI
Handelconcert, 20u.
Zrazy in Concert & fuif met Iers accent

ZONDAG 4 FEBRUARI
Les Ballets C de la B, Bonjour Madame, Dans 
Charlie Morrow, eigen werken voor stem, mond 
harp en conch-shell, Bomastraat 26, 20u. 

MAANDAG 5 FEBRUARI
Ensemble Arcane, Eliott Carter’s ensemble, 20u, 
Bomastraat 26.
Het Verdriet van Tilburg, Bij Sint• Jacobs 18

DINSDAG 6 FEBRUARI
Trio Clusone & Dave Douglas, 20u

VRG 
Vooruit 
Gele Zaal

Bijloke
Vooruit

Vooruit
Logos

Logos

Trefpunt

Vooruit

Betreft: ‘Ais kernen zich splitsen', in 1995 ben ik in Wit-Rusland en 
Oekraïne geweest, in de buurt van de zogenaamde Tsjemobyl-catastrofe- 
zone. OmTsfemobyl te 'blussen' zijn er onder andere 500.000 soldaten 
ingezet. Van deze militaire groep zijn er ei 125.000 overleden. Dit was 
een mededeling van iemand dietoendertijd majoor was, en alsdusdanig 
met opruimingswerkzaamheden belast was. In de Gomel-regio {Wit- 
Rusland, grenzend aan Tsjernobyl) zijn 10 % van de kinderen, met 
andere woorden 39.000 kinderen, rechtstreeks ziek ten gevolge van 
Tsjernobyl, verzekerde ons de hoofddokter van een ziekenhuis. Wit- 
russische wetenschappers hebben trouwens spectaculaire stijgingen 
van het aantal kankers vastgesteld. Excuseer me, maar volgens mij is 
kernenergie absoluut niet veilig en ik pleit dus ook voor een uitstap- 
scenario uit kernenergie.

Peter BreekeJmans
Deelnemer 'Walk across Europe for a nuclear free worid 1995’.

Naschrift Vinnie: Europese kernreactoren verschillen grondig 
van de Russische uitvoeringen en blijken veiliger te zijn. Boven-
dien is de wetgeving terzake hier een pak strenger.

Gele zaal 

Vooruit

De Rode Pomp

vzw Op Stapel

Radio 3

Trefpunt

Vooruit

Ad Fund urn

Democrazy 
Gele Zaal

VeGe

WOENSDAG 7 FEBRUARI
Klassiek Hedendaags, 20u, Nonnemeersstr. 26 

DONDERDAG 8 FEBRUARI 
Prometheus Ensemble 20u.

VRIJDAG 9 FEBRUARI
Zangrecital Heerlijk Duits en Belgisch, Nieuw- 
poort 59, 20u30.

ZATERDAG 10 FEBRUARI
Moskou Chamber Soloïsts, Gravensteen, 20u 

ZONDAG 11 FEBRUARI
Claude Coppens, piano, Gravensteen, 15u.

MAANDAG 12 FEBRUARI 
Derek & Vis, Bij Sint-Jacobs 18, 20u.

DINDAG13 FEBRUARI 
Kogani Orkestar, 20u.

DONDERDAG 15 FEBRUARI 
Cocktailfuif, Geologica (gratis inkom)

VRIJDAG 16 FEBRUARI 
Slammy Party
Antonio Rivas Y sus Vallenatos, Latijns-Ameri- 
kaanse muziek, 20u30.
Homo- & Lesbiennefuif, Concertzaal Vooruit

Oratis

logos
Schamper schenkt nog steeds 5 vrijkaarten voor elk concert in 

Logos. Kaartje naar Schamper, Sint-Pietersnieuwstraat 45,9000 Gent. 
Haast en spoed is aangeraden.

A m
Schamper heeft nog een aantal gratis kaarten voor "Doodgeestig'', 

dat op 10 februari in première gaat. Briefje opsturen naar Schamper, 
Sint-Pietersnieuwstraat 45, 9000 Gent.

De Lipi
Onze wedstrijd rond De Lijn niet gezien? Als je onze sleutelzin (te 

vinden op Internet op http://www.admin.rug.ac.be/Schamper) instuurt 
op een kaartje, maak je kans op een tienrittenkaart voor tram of bus. 
Adres: Schamper, Sint-Pietersnieuwstraat 45, 9000 Gent.


