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lezersgrieven

Het is geel en zwart 
en het olaft
Aan de leden van het NSV die zondag-
nacht (3 maart) het faculteitsgebouw van 
de Psychologie en de Pedagogische 
Wetenschappen creatief aankleedden, 
wou ik even het volgende kwijt.
Ik was aangenaam verrast toen ik 
maandagmorgen ontdekte dat de net 
vernieuwde gevel van ons faculteitsge-
bouw een zomerse tint had gekregen. 
Puik werk: mét sjabloon, binnen de

lijntjes en zonder druppen. Het heeft 
jullie hoogstwaarschijnlijk heel wat tijd 
en moeite gekost om ervoor te zorgen dat 
zelfs het grootste warhoofd niet naast de 
'psychisch' verrijkende boodschap kon 
kijken. Wel vijftien meter slogan. Zoals ik 
al zei: puik werk.
Nog één kleine bemerking: jullie mogen 
dan nog vinden dat het multiraciale de 
cultuur niet ten goede komt, muren 
bekladden terwijl er zoveel forums zijn, 
lijkt mij nu ook niet cultureel hoogstaand.

Studente FPPW 
naam en adres gekend op de redactie.

In het artikel op pg. 3 van Schamper 338 
(1 maart) over de media, schuilt een 
paradox: enerzijds was de Golfoorlog 
belangrijk genoeg om televisiekijkers 's 
nachts aan CNN te kluisteren en ander-
zijds was de Rwandese gruwel niet bij 
machte om bij het grote publiek reacties 
los te weken. Hoe valt dit te verklaren?
In de tweede helft tfan de jaren '80 
voelden we ons als Europeanen sterker 
dan ooit: de economische crisis was 
eventjes weg, de Oosteuropese regimes 
begonnen te vallen voor de charmes van 
het westerse bestuursmodel. 
Benefietconcerten en inzamelacties

kenden veel succes. We zouden die arme 
Afrikanen eens laten zien hoe goed het 
hier was. Samen met de Amerikanen, die 
eindelijk hun Viëtnam-trauma konden 
verwerken, zouden we dat broekventje 
van een Saddam mores leren door in het 
olierijke Midden-Oosten wat militaire 
spitstechnologie te gaan testen. De media 
brachten onophoudelijk kleurrijke 
verslagen van wat we met 'onze bescha-
ving' tot dan gepresteerd hadden. En we 
keken ernaar.
Van die toenmalige grootsheid is weinig 
overgebleven. Op het oude continent 
werd er weer gevochten. Bij elk oorlogs-
slachtoffer in voormalig Joegoslavië werd 
het schaamtegevoel iets groter. Het 
conflict in Noord-Ierland hadden we nog 
kunnen relativeren tot een klein 
probleem omdat dit gebied ons niet 
interesseerde. Nu konden we echter niet 
verhinderen dat Europese wapens in 
onze eigen achtertuin werden ingezet, 
nota bene in een zon-zee-strand-paradijs 
waar we net onze vakantie wilden 
doorbrengen. Bemiddelaars vlogen aan 
en af; de machteloosheid bereikte een 
hoogtepunt bij de belegering van de 
historische stad Dubrovnik. De media 
versloegen het nieuws uitvoerig, maar we 
keken er niet naar. Dit wilden we niet 
geweten hebben. Daarom konden we ook 
de genocide in Rwanda niet aan.
Die machteloosheid dreigt de Europese 
eenheid, die we zo broodnodig hebben, 
te breken. President Chirac heeft dit goed 
begrepen en probeerde 'la grandeur 
française' op een Europees niveau te 
tillen. Hij pakte de zaak echter verkeerd 
aan: kernproeven zijn moeilijk te 
verkopen aan het grote publiek. Alleen 
een snelle en sterke economische eenma-
king kan Europa de slagkracht geven om 
in de komende jaren de noodzakelijke 
samenwerking met andere culturen af te 
dwingen.

Andy Steels 
2de proef. Burg. Ir.

Vegetariër
Geachte redactie,
Graag had ik even gereageerd op het 
artikel van Katia Vlerick (Schamper 337) 
over vegetarisme. Waar zijn die kringen 
waar het bon ton is om vegetariër te zijn? 
Ik wil ook wel eens populair zijn! Ik weet 
niet in welke kringen Katia omgaat, doch 
ik wil die mensen ook wel eens leren 
kennen. Mijn ervaringen zijn immers niet 
zo positief. Al enkele jaren probeer ik zo
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weinig mogelijk vlees te verbruiken (wat 
niet altijd even consequent lukt), wat 
eerder als resultaat heeft dat ik belache-
lijk gemaakt word, bespot, uitgelachen. 
Leuk, zo in te zijn. Vegetarisme is niet 
ontstaan om "per se iets anders te willen 
eten "of uit verveling". Vegetarisme put 
uit wat de natuur voortbrengt en dan 
bedoel ik niet een "veggie dish van Linda 
McCartney" of stukken "kunstvlees" of 
"gebakken wandluizen" (waarom is dit 
trouwens een vegetarische schotel?). Wat 
"per se iets anders te willen eten" betreft (al 
dan niet uit verveling), dit lijkt me eerder 
van toepassing op de brol die Jan en 
alleman allemaal door z’n maag jaagt 
(stap maar eens een supermarkt binnen, 
wat een inventiviteit om de kassa te doen 
rinkelen). Vegetarisme betekent niet een 
achteruitgang (terugkeer naar de sixties 
of zo), maar een vooruitgang voor mens, 
dier en milieu. En wat de trend betreft: ik 
hoop maar dat het populair zal worden 
om vegetariër te zijn. Wat is er verkeerd 
aan om wat gezonder en ecologischer te 
leven en wat is daar dan decadent aan? 
Meelopers zullen er altijd wel zijn, en 
dan heb ik liever dat die meelopers bv. 
anti-racistisch zijn dan racistisch. En of er 
nu weinig of veel hormonen in het vlees 
zitten vlees is überhaupt niet geschikt 
voor menselijke consumptie; en voor het 
beestje in kwestie doet het er niet zoveel 
toe: geslacht wordt het toch.

Kurt Wullaert, 
eerste lic. Morele Begeleiding

Naschrift Katia Vlerick:
Lees het artikel nog een keer en je zal je 
misschien wat minder geviseerd voelen. Ik 
stelde het misschien wat cru (ironie, weetje 
wel), maar het was zeker niet mijn bedoeling 
om alle vegetariërs over één kam te scheren. 
Blijkbaar ben jij gewoon één van die hardcore 
groene jongens en geen meeloper die 
blindelings de gangbare trend volgt. Het 
stoort mij echter nogal dat er in de reclame 
vrij gemakkelijk dingen als 'gezond' en 
'ecologisch’ bestempeld worden en dat IS 
gewoon even decadent als "de brol die Jan en 
alleman door z'n maag jaagt", het is gewoon 
platte commerge, "of inventiviteit om de 
kassa te doen rinkelen". (Zie de wandluizen 
die inderdaad GEEN vegetarische schotel 
zijn.) In theorie heeft de consument wel een 
vrije keuze maar de praktijk leert ons dat 
velen gewoon blindelings geloven en volgen 
wat die commerge postuleert, getuige daarvan 
mijn "hippe" kennissenkring. Misschien 
kunnen we eens kennismaken, dan kan ik je 
voorstellen aan die populaire mensen, zodat je 
je niet langer een outsider voelt.



Editoriaal
Je hebt op dit moment de allerlaatste 

Schamper van dit seizoen in handen. Wij zijn 
immers ook maar studenten en worden dus 
verondersteld om er toch iets van te bakken 

tijdens de komende examens. We willen 
echter enigszins in schoonheid eindigen en 
bieden onze lezers, naast gratis tickets voor 

Arca en Logos en 5 gratis boeken, zomaar 
eventjes zestig vrijkaarten aan voor diverse 
films in cinema Sphinx! Dit alles gepresen-

teerd in een nieuw opmaakkleedje!

Dit nummer is ook een flink stuk dikker dan 
anders. Ergens middenin vind je de reden 

hiervoor: de redactie verklaarde zich akkoord 
om de kandidaten die opkomen voor de Raad 

van Bestuur en voor de Sociale Raad van de 
RUG de kans te bieden zichzelf en hun 

programma aan hun kiezerspubliek (de 
studenten dus) voor de stellen. Je wordt als 

student verondersteld om je op woensdag 27 
maart met je oproepingsbrief ter kiezing te 
begeven, maar dat is niet verplicht. Je kan 
dus niet vervolgd worden wanneer je niet 
gaat stemmen. Toch is het aangeraden dat 

wél te doen: studenteninspraak is immers een 
moeizaam verworven recht dat we beter in 

stand houden. Informeer je (zie 'Gaat en 
stemt, gij allen’ op pg. 9 en de verkiezingsbij-

lage op pg. 10-15), trotseer het bij vlagen 
opstekend defaitisme en kleur enthousiast 

een paar verantwoorde bolletjes vol! 
In deze Schamper vind je zoals steeds ook 

Intemet-nieuws, bijdragen over muziek, film 
en theater en diverse informatieve artikels.

Reacties zijn nog steeds welkom op het 
gekende adres. Als alles meezit, zijn we er 

volgend academiejaar fris en monter terug.

Vos

Is it a man's 
world?

Recent verschenen in de media enkele 
berichten over de rol van de vrouw in de 
hedendaagse samenleving, gezien door 
mannelijke studenten.  ̂Alle gelijke kansen-
campagnes van M iet Smet ten spijt, zouden 
zij 'toch' liever de vrouw aan de haard zien...

Hoeft dit te verwonderen? Natuurlijk 
niet. Dat belangengroepen hun belangen 
trachten te verdedigen is normaal. Onze 
samenleving is (nog steeds) mannelijk 
georiënteerd. In alle beslissingsorganen 
staan mannen aan de top: de mannen

standpunt
doen het werk en de vrouwen zorgen 
voor de mannen. Sommigen menen dat 
dit zo hoort, omdat het in de natuur 
besloten zou liggen. De man wordt 
voorgesteld als kostwinner, de vrouw als 
zwak wezentje dat bescherming nodig 
heeft in ruil voor haar liefdevolle zorg. In 
het Burgerlijk Wetboek van 1804 bv. was 
de gehuwde vrouw handelingsonbe-
kwaam en stond ze onder het gezag van 
haar man 'propter imbecillitatem sexus'. 
Artikel 213 bepaalde uitdrukkelijk: "De 
man is bescherming verschuldigd aan zijn 
vrouw, de vrouw gehoorzaamheid aan haar 
man.”
Vandaag wordt het niet meer zo uitdruk-
kelijk geformuleerd. Iedereen is gelijk 
voor de wet. Maar de vooroordelen zijn 
nog niet verdwenen.

A different voice
Tot zover niets nieuws onder de zon. 
Minder bekend is op welke wijze 
vrouwen op dit mannelijk ideaalbeeld 
hebben gereageerd. Sommige vrouwen 
gingen aan 'belangenbehartiging' doen.
Ze streefden naar een gelijke toegang tot 
het onderwijs, naar gelijke lonen en 
gelijke promotiekansen en naar een 
gelijke deelname aan de produktie en aan 
het beleid. Anderen hebben die 
maatschappij waarin vrouwen zo graag 
wilden participeren in vraag gesteld. In 
het begin van deze eeuw stelde Virginia 
Woolf ^ dat vrouwen - nu ze eindelijk 
toegelaten werden tot het onderwijs - niet 
meer hoefden te strijden tégen de 
mannen, maar samen met hen konden 
werken aan een andere, betere samenle-
ving, elk door hun specifieke inbreng (de 
'man-vrouw-maatschappij'). Vrouwen 
moeten weten waar ze mee bezig zijn.
Het is niet zinvol zomaar te streven naar 
een volledig gelijke behandeling. Het 
recht op nachtarbeid opeisen bv. lijkt vrij 
absurd. Eerst dient nagegaan te worden 
of dat wel een 'recht' is.

Schone schijn

Vandaag is de wettelijke gelijkheid 
volledig gerealiseerd. In werkelijkheid 
ziet de wereld er nog anders uit. Formele
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gelijkheid betekent niet dat de machtsver-
schillen verdwenen zijn. Vrouwen 
worden nog steeds minder betaald. 
Politieke en publieke organisaties bestaan 
nog altijd voor het overgrote deel uit 
mannen, en dat is heus niet zo omdat er 
geen bekwame vrouwen zouden zijn. 
Kinderopvang is slecht geregeld en het 
huishoudelijk werk komt voor het 
overgrote deel op de schouders van de 
vrouw terecht. Maar vandaag lijkt streven 
naar emancipatie een beetje passé. Vele 
vrouwen zijn ontgoocheld over de 
verworven rechten. Voor zover ze gelijk 
zijn geworden aan mannen, zijn ze dat 
vooral in hun gemeenschappelijke onder-
werping aan het arbeidsregime. Sommige 
vrouwen sluiten zich op in hun 'oude rol’ 
en eisen de bijbehorende 'rechten' op.
"Blijf van mijn strijk!” ^ Niet dat vrouwen 
niet zouden mogen strijken, maar het is * 
niet rechtvaardig dat mannen (of 
vrouwen) a priori van bepaalde taken 
worden uitgesloten omdat men ze 'niet 
passend' vindt voor hun geslacht. 
Bovendien hebben vele vrouwen niet de 
mogelijkheid om rustig thuis te blijven.
Dit brengt met zich mee dat vrouwen die 
weigeren zich te conformeren met de 
vinger worden gewezen.
Simone De Beauvoir schreef reeds dat 
men niet als vrouw wordt geboren, maar 
tot vrouw wordt gemaakt en dat de 
vrouwelijke eigenschappen lang niet zo 
'natuurlijk' zijn als men wil doen geloven. 
De irrationele angst van de man voor een 
overheersing door 'de' vrouw (die 
onberekenbaar, sluw, kattig, kritisch en 
kleinzerig is) lijkt totaal ongegrond.

"De één is de ander"
Eigenlijk zijn de overeenkomsten tussen 
mannen en vrouwen veel belangrijker 
dan de verschillen. De strijd voor gelijk-
heid heeft gelukkig het specifieke 'soort- 
gebonden' karakter van elk van hen op de 
helling geplaatst. Wanneer mannen en 
vrouwen er naar willen streven 'totale' 
mensen te zijn, zullen ze de 'ander' (die 
dan hun dubbelganger is), beter 
begrijpen. Misschien zullen hun relaties 
er wat hartstocht en begeerte bij 
inschieten, maar ze winnen er tederheid 
en kameraadschappelijkheid bij.^

Edk v

1 Knack & Flair, februari 1996.

2 Woolf, V., Three Guineas, The Hoyarth Press, 1938.

3 Marijke Libert in De Morgen

4 Badinter, E., L’un est l'autre, Ed.Jacob, 1986.



De Visitatie-
commissie
op bezoek

Samenwerking met Nederland om 
het universitaire onderwijs te 
controleren

Wat is dat eigenlijk, zo'n Visitatiecommissie, 
en wat poogt ze te bereiken?

In '91 werd het onderwijs in België 
gefederaliseerd. De Vlaamse overheid 
vaardigde daarna het Onderwijsdecreet 
uit. Daarin was ondermeer sprake van 
een commissie om de kwaliteit van het 
universitair onderwijs te evalueren en te 
bewaken. Zo'n idee was helemaal niet 
nieuw in Europa; in een aantal 
buurlanden bestond al zo'n controle. 
Maar hoe diende men dit concreet aan te 
pakken? Er bestaan namelijk verschil-
lende formules om zoiets te organiseren. 
De VLIR (de Vlaamse Interuniversitaire 
Raad) keek in eerste instantie naar de 
Nederlandse werkwijze, en ze besliste 
om aan Nederland te vragen of ze een 
tijdje mocht meespelen.
De formule die onze Noorderburen 
hanteren, bepaalt in de eerste plaats dat 
er per opleiding een zelfstudie gemaakt 
moet worden. Een vorm van zelfkritiek, 
waarin de faculteit alle aspecten van haar 
eigen opleiding analyseert, en de sterke 
en zwakke punten aangeeft. De faculteit 
duidt hiervoor één persoon aan als 
'facultair coördinator'. Die krijgt bij het 
opstellen van de zelfstudie hulp van een 
stuurgroep.
Dit rapport wordt vervolgens gelezen 
door een aantal externe experts. Extern, 
omdat objectiviteit een absolute vereiste 
is. Dat kunnen professoren zijn van een 
andere (Vlaamse of Nederlandse) univer- 
siteit, maar ook mensen die beroepshalve 
iets met die opleiding te maken hebben. 
Zij kunnen dan na lezing van het rapport 
vragen en bedenkingen formuleren. De 
volgende stap is de eigenlijke visitatie.
De experts brengen een bezoek aan de 
deelnemende instellingen. Tijdens dat 
bezoek praten ze met alle mogelijke 
geledingen (professoren, decaan, 
studenten, afgestudeerden,...) en ze 
formuleren een eerste voorlopige 
conclusie.
Op die manier worden alle Vlaamse 
universiteiten bezocht, want alle leden

van de VLIR nemen deel aan het 
initiatief. Nadat de betreffende richting 
in alle universiteiten aan de beurt is 
geweest, wordt er een rapport opgesteld. 
Daarin wordt vrij algemeen het onder-
wijs in die opleiding aan de Vlaamse 
universiteiten geanalyseerd. Daarnaast 
worden ook de methoden van de facul-
teiten onderling beoordeeld. Als zo'n 
rapport definitief klaar is, wordt het 
publiek gemaakt, zowel naar de media 
als naar de Vlaamse overheid toe. De 
Onderwijsminister kan dan zijn conclu-
sies trekken. Twee jaar na de visitatie 
moet de opleiding verslag uitbrengen bij 
de Raad van Bestuur van de universiteit 
over hoe ze gehandeld heeft en over 
zaken die eventueel reeds gewijzigd 
werden.
Vanaf '91, bij het ontstaan van het 
initiatief, hebben al meer dan tien 
richtingen de Visitatiecommissie over de 
vloer gekregen. In het najaar is het de 
beurt aan de Rechten en aan de Biologie. 
Het is de uiteindelijke bedoeling dat alle 
richtingen om de acht jaar 'gevisiteerd' 
zouden worden. Die termijn zou lang 
genoeg moeten zijn om zich indien nodig 
aan te passen. Bij een tweede visitatie zal 
de commissie zich natuurlijk op het 
vorige rapport baseren.
Het blijft eigenlijk nog een beetje 
afwachten of een dergelijk systeem even 
succesvol is als het lijkt. Het is natuurlijk 
ook maar één formule; er bestaan nog 
andere methoden om het universitair 
onderwijs te evalueren.

PG

Geschiedenis
doorgelicht

Vorig jaar bracht de Visitatiecommissie aan 
alle opleidingen Geschiedenis in Vlaanderen 
een bezoek. Wat was het residtaat voor Gent? 
En is zo’n visitatie zinvol?

De commissie oordeelt dat het Gentse 
leerprogramma te weinig gericht is op 
het aanscherpen van het onafhankelijk en 
kritisch denken, te weinig aandacht heeft 
voor mondelinge taalvaardigheid en te 
weinig afgestemd is op de ontwikke-
lingen op de arbeidsmarkt. Studenten
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Geschiedenis vinden niet meer zo 
makkelijk een job die aansluit bij hun 
studie. Daarom adviseert de commissie 
de lessen meer in functie te stellen van de 
arbeidsmarkt. Hierop heeft de Gentse 
opleiding Geschiedenis gereageerd (de 
RUG is overigens de enige universiteit 
die schriftelijk een weerwoord indiende 
als bijlage bij het visitatierapport): ze 
vindt die kritiek onterecht en wijst op de 
kwaliteit van de licentiaatsverhan- 
delingen die getuigen van de degelijk-
heid van de opleiding. De commissie 
heeft ook opmerkingen inzake de inhoud 
van het programma (te Europees gericht) 
en beveelt een verplicht opleidingsonder- 
deel moderne informatieverwerking en 
historische statistiek aan, en vindt dat het 
licentieprogramma te vaak in het 
verlengde van de kandidatuuropleiding 
ligt. De eindverhandelingen zijn van een 
goed niveau, vindt de commissie, maar 
de gestelde eisen zijn te hoog in vergelij-
king met de begrote studietijd. De 
commissie toont zich echter ronduit 
ontevreden over de faciliteiten: de 
huisvesting van sommige proffen is 
ondermaats, de seminarielokalen en 
bibliotheken zijn niet meer aangepast aan 
deze tijd, boeken zijn niet beveiligd en er 
is geen bibliothecaris. De professoren en 
de assistenten zetten zich goed in voor 
het onderwijs, maar er is wel een onder-
bezetting in het personeelsbestand. 
Professor Luc François heeft de voorbe-
reiding van de ontvangst van de 
Visitatiecommissie geleid. Zo’n bezoek is 
nuttig, vindt hij, in de eerste plaats 
omdat men verplicht is een voorrapport 
op te stellen. Het is goed om even stil te 
staan bij de eigen opleiding. Zo kan men 
problemen ontdekken en er oplossingen 
voor zoeken. Met sommige kritieken van 
de Visitatiecommissie is professor 
François het absoluut niet eens. Andere 
opmerkingen, zoals die betreffende de 
gebrekkige infrastructuur, stemmen wel 
overeen met de werkelijkheid, maar er 
valt aan de situatie niet meteen iets te 
veranderen. Een Visitatiecommissie kan 
dan ook maar druppelsgewijs effect 
hebben.
Ondertussen verspreidde SOWEGE 
(Sociale Werkgroep Geschiedenis) een 
enquête onder de studenten. Daaruit 
blijkt dat men vooral een mondiale kijk 
in de opleiding mist, men zich vele 
vragen stelt bij het vak Taal- en 
Tekststructuren en dat het aantal studie-
punten voor de eindverhandeling te laag 
wordt bevonden.

BVC



Filosofie
doorgelicht

Van 4 tot 6 maart bezocht de 
Visitatiecommissie de richting Filosofie. Zij 
oordeelde toen over het zelfstudierapport dat 
in die richting werd opgesteld. Op 6 maart 
bracht zij openbaar verslag uit.

hebben ruimschoots de kans gekregen 
zich tegenover de Visitatiecommissie uit 
te laten. Toch moeten we nog opmerken 
dat Gent pas de eerste universiteit is die 
de commissie bezocht. De visitatie is 
maar volledig afgelopen als alle universi- 
teiten aan bod zijn gekomen en de com-
missie ze met elkaar vergeleken heeft.

PG

Het zelfstudierapport telt zo'n 100 blad-
zijden en behandelt allerlei aspecten 
betreffende de vakgroep. Het werd opge-
steld onder leiding van facultair coördi-
nator Mare De Mey, samen met een 
aantal studenten. De commissie baseerde 
zich hierop om de eigenlijke visitatie te 
volbrengen. In concreto voerden ze ge-
sprekken met alle geledingen van de 
opleiding. De derde dag bracht de voor-
zitter een mondeling verslag uit.
Die voorzitter, de Nederlander Comelis 
Verhoeven, was onder de indruk van het 
rapport. Hij had wel een paar opmer-
kingen. Zo wordt er in de opleiding te 
weinig plaats voorzien voor het zelf le-
zen van oorspronkelijke teksten. Ook 
over de licentiaatsverhandelingen was de 
commissie niet onverdeeld tevreden. Ze 
zijn over het algemeen te lang en de aan-
loop is te uitgebreid, ondanks de goede 
tot uitstekende kwaliteit. Verder viel de 
commissie ook het lage slaagpercentage 
in de eerste kandidatuur op.

Toch werden er geen zware verwijten 
gericht aan het adres van de vakgroep. 
Een aantal andere gebreken (weinig 
personeel, moeizame reorganisatie van 
de bibliotheek, slechte staat van het 
gebouw) zijn voornamelijk te wijten aan 
een gebrek aan middelen; iets waar de 
vakgroep niet onmiddellijk iets aan kan 
verhelpen. Er was zelfs bewondering 
voor de hoeveelheid werk die verricht 
werd met de bestaande middelen, en de 
commissie sprak zich ook lovend uit over 
de goed georganiseerde internationalise-
ring.
Coördinator Mare De Mey was tevreden 
over het oordeel van de commissie. Hij 
apprecieert het dat ze zich niet gedroeg 
als een inquisitie, wat wel eens voorvalt. 
Ook de studenten waren content: zij

Voer voor 
psychologen

Nieuwe proffenevaluatie in PPW
Zoals je reeds kon lezen in Schamper 336 was 
niet iedereen onverdeeld tevreden met de 
huidige manier waarop de proffenevaluatie 
gebeurt. In de faculteit Psychologie en 
Pedagogische Wetenschappen (PPW) 
trachten ze daar iets aan te doen.

In de faculteit PPW zijn de studenten al 
van bij de invoering van de proffenevalu-
atie misnoegd over die beoordelingsme-
thode, en ijveren ze voor verandering. 
Onder impuls van de studentenvertegen-
woordiging werd dan in december 
samen met de proffen een alternatief 
opgesteld. Door middel van zes kruisjes 
werd gepeild naar de frustratie van de 
studenten. Er waren ook enkele open 
vragen. Terwijl het officiële papier 
grotendeels werd genegeerd, kende de 
eigen evaluatie heel wat meer succes.

Nu moeten die resultaten natuurlijk 
verwerkt worden, en precies daar wringt 
het schoentje. Op de vergadering van de 
Faculteitsraad van 17 januari jl. vroeg 
decaan Pol Coetsier - in opdracht van de 
Evaluatiecommissie van de PPW (de 
decaan plus twee proffen en twee 
studenten) die de officiële evaluatiefor-
mulieren behandelt - aan de vakgroep 
Data-analyse of die bereid was om de 
verwerking van het kwantitatieve 
gedeelte van de beoordeling (de zes 
kruisjes dus) op zich te nemen. Maar de 
leden van die vakgroep argumenteren nu 
dat zoiets onmogelijk is: "Voorliggend 
formulier beantwoordt op geen enkele manier 
aan de in dit verband vigerende wetenschap-
pelijke regels qua opstelling, zodat elke vorm 
van kwantitatieve dataverwerking onmogelijk 
en zelfs ongeoorloofd is". Toch opmerkelijk 
als je weet dat andere professoren die 
enquête mee hebben opgesteld. De 
decaan repliceert hierop dat de kwalita-
tieve uitspraken van de studenten toch 
bruikbare informatie bevatten voor de
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betrokken lesgever, maar ook dit 
argument wordt door prof. De Corte van 
de vakgroep Data-analyse weggewuifd. 
Concreet gevolg: de studenten krijgen 
ondanks hun inspanningen alweer geen 
enkele feedback over hun eigen evalu-
atie. Ondanks dit alles zegden de 
vakgroepen Data-analyse en 
Onderwijskunde toe om tegen volgend 
jaar mee te helpen een kwantitatief 
verwerkbaar en ook kwalitatief bruikbaar 
model op te stellen. Op de faculteitsver-
gadering wordt uiteindelijk toch beslist 
om de kwalitatieve antwoorden aan al 
dan niet de betrokken docenten door te 
spelen.

De studentenvertegenwoordigers zijn er 
echter niet gerust in en besloten volgend 
jaar niet af te wachten. Zij boden eind 
februari alle studenten die zich voor de 
examens kwamen inschrijven de kans om 
een nieuw, degelijk te verwerken evalu-
atieformulier in te vullen. IDitmaal 
hadden ze het zelf opgesteld en ze zullen 
ook instaan voor de verwerking. De 
resultaten ervan willen zij ad valvas 
uithangen en aan de proffen bezorgen. Of 
daar inderdaad rekening mee zal 
gehouden worden, is nog de vraag.
Rudy De Potter, hoofd van het 
Adviescentrum dat de officiële evaluaties 
organiseert, houdt zich op de vlakte. "De 
officiële evaluatie is maar één bepaalde for-
mule van interne kwaliteitscontrole", geeft 
hij toe, "en er bestaan zeker nog andere 
manieren". Toch voegt hij eraan toe dat 
het huidige systeem pas drie jaar geleden 
is goedgekeurd door de Onderwijsraad, 
en daar zetelen ook studenten in. Volgens 
De Potter is er wel sprake van "evaluatie- 
m oeheidde studenten vinden dat er te 
veel vragen per vak zijn, en in sommige 
faculteiten stromen de resultaten niet 
door naar de studenten. Maar voor die 
doorstroming is de Evaluatiecommissie 
dan weer verantwoordelijk. De Potter 
waarschuwt nog dat zo'n evaluatie haar 
doel niet mag voorbijschieten: "de bedoe-
ling is om het onderwijs te verbeteren en niet 
om een toptien van de proffen op te stellen". 
Heeft men het kind met het badwater 
weggegooid of is men een werkelijk 
zinvol alternatief begonnen? Dat zal nog 
moeten blijken uit de resultaten.

PG



Home,
§^v§ethome

Na jarenlang aanslepende problemen rond de 
homes lijkt er een definitieve oplossing in de 
maak. De Gentse universiteit wil een nieuw 
studentenhome bouwen, en ook de reeds 
bestaande homes worden binnenkort gereno-
veerd. Toch loopt de hele operatie nu al 
vertraging op.

Als een home wordt gerenoveerd, 
moeten de bewoners elders worden 
ondergebracht. In eerste instantie dacht 
men aan het UZ-gebouw K4 als tijdelijk 
onderkomen. Toen echter bleek dat de 
kosten voor de aanpassingswerken 
enorm hoog zouden oplopen (in de buurt 
van 200 miljoen) werd gezocht naar een 
permanente oplossing. En zie: op de 
vergadering van de Raad van Bestuur 
van 19 januari werd de beslissing 
genomen om ergens een nieuw gebouw 
neer te poten, met een capaciteit van 
plusminus 250 kamers. Vreemd genoeg 
gebeurde dit niet op initiatief van de 
studentenvertegenwoordiging, die 
nochtans twee jaar terug beloofd had 
zich extra in te zetten voor het homes- 
dossier.

Tijdsdruk
Het nieuwe gebouw had er moeten staan 
tegen 1 oktober 1997. Erg snel zegt u? Tot 
die conclusie kwamen de bestuursleden 
enkele weken later ook. De inplanting 
van een nieuw home zal iets langer op 
zich laten wachten, omdat te weinig 
rekening was gehouden met een aantal 
factoren. Op de verschillende vergade-
ringen over het nieuwe home werden 
bijvoorbeeld een achttal mogelijke 
bouwplaatsen gesuggereerd, en nog 
steeds is er geen beslissing gevallen.
Twee locaties maken een reële kans: de 
terreinen aan de Sterre (campus 
Wetenschappen) en het braakliggende 
terrein aan de Kantienberg (parking 
Decascoop). De Kantienberg lijkt ideaal 
als locatie: centraal gelegen en plaats zat. 
Bovendien is het terrein op het gewest-

plan al ingevuld als een terrein voor 
openbare nutsvoorziening. Maar, het is 
eigendom van de overheid, en die wil er 
zelf bouwen. De Sterre maakt dus meer 
kans. Het terrein is in het bezit van de 
Universiteit, en ook hier is er meer dan 
voldoende plaats. De bouwkosten liggen 
er bovendien heel wat lager dan op de 
Kantienberg. De Sterre ligt niet op 
wandelafstand van het 'echte' studenten-
leven, maar wel vlakbij Home Astrid en 
Home Boudewijn, de auditoria en labo's 
van de Wetenschappen, en het 
Academisch Rekencentrum. Ook blijft de 
keuze open tussen studio's of clusters. 
Het verschil? In een studio woon je 
alleen, heb je je eigen douche, toilet, 
keukentje,... Elke student staat zelf in 
voor het onderhoud van zijn of haar 
'sanitaire cel’. In een cluster leef je echter 
met verschillende mensen rond een 
gemeenschappelijke keuken en 
badkamer. De universiteit zorgt zelf voor 
het onderhoud van die 'sanitaire cel'. 
Zoals gezegd, werd ook deze knoop niet 
definitief doorgehakt. Met een beetje 
tegenslag staat het nieuwe gebouw er 
pas in oktober 1998.

Renovaties
De komst van het nieuwe studenten-
home betekent eindelijk ook de start van 
een grondige renovatie van de bestaande 
studentenkazernes. Immers, door de 
betrokken studenten tijdelijk onder te 
brengen in het nieuwe gebouw, kunnen 
hele blokken tegelijk gerestaureerd 
worden. De studenten hebben dan 
minder last van de hele operatie, die de 
universiteit bovendien goedkoper 
uitkomt dan verschillende kleine aanpas-
singen.
De eerste helft van Home Boudewijn 
wordt in principe aangepakt in 1997, de 
andere helft volgt in 1998. Eén jaar later 
wordt Home Fabiola onder handen 
genomen, en daarna is het de beurt aan 
Home Astrid. Home Vermeylen wordt 
als laatste gerenoveerd. Door de vertra-
ging die de nieuwbouw oploopt, worden 
voorlopig enkel dringende oplappings- 
en veiligheidswerken uitgevoerd: repara-

ties aan de toiletten en douches, radia-
toren, bekabelingswerken, alarminstalla-
ties, ...

(Eco)logisch
Met het oog op de op til zijnde renovaties 
en het geplande nieuwe home werd door 
enkele milieubewuste studenten een 
werkgroep opgestart. De leden pleiten 
voor een ecologisch verantwoorde 
renovatie en voor een milieubewust 
bouwproces. Ze wijzen erop dat onlangs 
nog een Centrum voor Duurzame 
Ontwikkeling o.l.v. Vice-rector 
Vermeersch werd opgericht aan de RUG. 
"Het zou mooi zijn als de principes van 
Duurzame Ontwikkeling ook in de praktijk 
worden toegepast." Concreet stellen de 
studenten voor dat bij het home-project 
rekening wordt gehouden met rationeel 
water- en energieverbruik (met toepas-
sing van de nodige technologie). Ze 
pleiten voor degelijke isolatie, toepassing 
van milieuvriendelijke materialen (dus 
geen giftige verf of bedenkelijk 
gewonnen tropisch hout), zuinige 
verlichting, water-zuinige douches en 
WC's, voldoende accommodatie voor 
fietsers, een groene omgeving, goede 
ventilatie en niet-giftige onderhoudspro- 
dukten. Ze raden de bestuurders aan een 
studiebureau onder de arm te nemen dat 
gespecialiseerd is in ecologisch bouwen, 
en hen de bouwplannen voor te leggen 
alvorens met de werken te starten.
Voor meer informatie over deze 
werkgroep kan je terecht bij Waltherus 
Klijn, Home Vermeylen kamer 426, tel 
09/264.71.00, E-mail: 
wal therus .klijn@rug .ac.be

TDP

Iedereen kan meehelpen aan de bouw van het 
nieuwe studentenhome. Op het Internet werd 
een heuse HOME-page aangemaakt die de 
hele problematiek schetst.
Een online-invulformulier laat studenten o.a. 
de keuze tussen de verschillende locaties en 
tussen clusters of studio's. Je kan er ook 
suggesties achterlaten inzake de naam van 
het nieuwe studentenhome. 
http://www.admin.rug.ac.be/Brug/Homes/

oekenfonds 
f f ia r n ix  n.v.

Nederkouter 109 B-9000 Gent Belgium — Tel (09) 225 10 92 Fax (09) 223 55 56
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KVHV nog steeds niet erkend

"Wij blijven proberen"

Op de vergadering van het PFK (het Politiek 
en Filosofisch Konvent) van 15 februari jl. 
werd de erkenningsaanvraag van het KVHV 
(het Katholiek Vlaams Hoogstudenten 
verbond) verworpen. Het KVHV ging hierop 
in beroep bij de ABC (de Administratieve- en 
Beroepscommissie, bestaande uit de voorzit-
ters van de zeven konventen en studentenbe-
heerder Christophe De Vusser), maar die 
volgde de eerder genomen beslissing.

Deze studentenorganisatie werd door het 
PFK afgewezen omdat ze niet zou 
voldoen aan artikel 24.1 van de PFK- 
statuten. Dat bepaalt dat een vereniging 
in de loop van het jaar '10 openbare 
activiteiten' moet organiseren om erkend 
te kunnen worden. Het KVHV had 12 
activiteiten, maar volgens het PFK werd 
er niet voldoende publiciteit voor 
gemaakt, zodat ze niet als 'openbaar' 
beschouwd kunnen worden. Het PFK 
nam de beslissing tot niet-erkenning met 
een krappe vijf tegen vier meerderheid 
(plus één onthouding). Het KVHV was 
het niet eens met deze uitslag en praeses 
Jan Schenkel las een verklaring voor 
waarin hij stelde beroep te zullen aante-

Qouden Kalf
Nee, de RUG start niet met de uitreiking van 
vergulde trofeeën aan proffen of studenten die 
zich het afgelopen jaar verdienstelijk 
maakten; evenmin gaat het om een afgods-
beeld dat de studenten bouwden toen de 
rector de berg beklom. Het gaat hier over het 
plastic kaartje dat enkele Schampers terug al 
in de kijker werd gezet: de Protonkaart.

Onze onderwijsfabriek heeft namelijk 
grootse plannen met het ding. Het lijkt er 
op dat men zo snel mogelijk de Leuvense 
kar achterna wil hollen en het licht op 
groen wil zetten voor het elektronisch 
betalen in universitaire instellingen. Ten 
alle prijze. Bij wijze van spreken natuur-
lijk, want zoals het er nu voor staat, zou 
de RUG de protonkaart gratis willen 
verdelen onder studenten en personeels-
leden, zelfs zonder zelf voor de kosten te 
moeten opdraaien. Het plan dat de 
dames en heren rectoraatbewoners 
hiertoe hebben opgesteld, voorziet in een 
deal met één of andere studentgeile

kenen bij de ABC. Die kan de beslissing 
van het PFK vernietigen en ze op die 
manier dwingen het KVHV toch op te 
nemen.
Op 26 februari stond de zaak op de 
agenda van de ABC. Zowel Peter Wuyts 
(voorzitter PFK) als Jan Schenkel kregen 
de kans om hun standpunt te verdedigen 
ten overstaan van de andere commissie-
leden. Een compromisvoorstel van De 
Vusser om het KVHV in het PFK op te 
nemen maar het geen subsidies toe te 
kennen, werd afgewezen. Opnieuw bleek 
eventueel bewijsmateriaal voor de 
openbaarheid van hun activiteiten 
centraal te staan. Een activiteitenkalender 
op de achterzijde van 'Ons Nieuw 
Verbond' (het studentenblad van het 
KVHV) werd door de leden van de ABC 
niet als bewijsmateriaal aanvaard. De 
ABC trad uiteindelijk de beslissing van 
het PFK met betrekking tot de niet-erken- 
ning van het KVHV bij (drie voor, twee 
tegen, twee onthoudingen).
Het KVHV toonde zich teleurgesteld 
over deze beslissing, en ze kondigen aan 
opnieuw in beroep te gaan, ditmaal bij de 
Sociale Raad . Wordt nog maar eens 
vervolgd.

PG

bank. Zo zouden zowel unief als bank 
baat hebben bij het project: de bank zou 
een nieuw klantenpotentieel bereiken, de 
RUG een nieuwe gratis service en 
studententrekker. Dat de banken op dit 
aanbod zullen ingaan, lijkt voorspelbaar: 
elke Proton-kaart vereist namelijk een 
aangekoppelde zichtrekening. Studenten 
die bij hun vaste bank blijven kamperen, 
zouden zelf opdraaien voor de kosten. 
Logisch toch?
Of juist niet! Want waar haalt de RUG het 
lef vandaan om studenten te dwingen 
om te gaan met plastic kaarten? Wat 
brengt de RUG ertoe om voor een 
bepaalde bank te kiezen? Wie zal ooit 
zijn plastic flippokaart uithalen om een 
éclaireke te betalen?
Meneer de bankdirecteur, laat alvast 
20.000 extra folders aanrukken!

Vinnie
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Inschrijvingsgeld in de lift
Uitstel was geen afstel
Studeren kost geld, vanaf volgend jaar zelfs 
méér. Het Bestuurscollege van de RUG 
besliste immers dat vanaf volgend jaar het 
inschrijvingsgeld met enkele honderden 
franken verhoogd zal worden. Eén en ander 
heeft te maken met een aanpassing aan het 
indexcijfer, die de voorbije drie jaar nooit 
werd doorgevoerd.

Niet-beursstudenten zullen bij een 
nieuwe inschrijving de ronde som van 
18.000 BEF op tafel moeten leggen. De 
voorbije jaren was dat 17.600 BEF. 
Beursstudenten blijven het oude bedrag 
betalen (3.200 BEF). Voor bijna-beursstu- 
denten - mensen die net uit de boot 
vallen voor een studiebeurs of beursstu-
denten die hun jaar overdoen - zal 
studeren aan de RUG 200 BEF meer 
kosten (nieuwe prijs: 9.500 BEF). Dit 
voorstel werd niet algemeen aanvaard: 
de studentenvertegenwoordigers 
stemden tegen. Dat is vanzelfsprekend, 
want zij hebben o.a. als taak de student te

Medea, Medusa,
Van 25 april tot 1 mei organiseert De andere film  
in cinema Sphinx een Gynaika-filmweek, onder de 
inspirerende titel 'Lichaam (v.)'. Voor de slechte 
verstaanders onder jullie: het gaat hier over een 
reeks van 14 films opgebouwd rond het vrouwelijk 
lichaam.
Maar dat laatste wordt ruim genomen: "Van drags 
en vrouwelijke body-builders tot monsters 
opgetrokken uit vrouwelijk vlees die eindelijk 
wraak konden nemen op eeuwenoude rollenpa-
tronen". Het programma ziet er alvast veelbe-
lovend uit:
Luik 1 - Lichaam: met de 'v' van vrouwelijk 
^donderdag 25 april, 22u30: 42nd Street van 
Lloyd Bacon uit 1933.
^zaterdag 27 april, 22u30: The Collector, film 
uit 1965 van Hollywood-legende William 
Wyler.
"Maandag 29 april, 22u30: Bride of Franken-
stein van James Whale uit 1935 is een echte 
horror-klassieker.
Luik 2 - Lichaam: met de 'v' van vraagtekens 
Vrijdag 26 april, 22u30: Paris is Burning van 
Jennie Livingston uit 1990: een portret van de 
Vogueing' subcultuur in Harlem, New York. 
"zondag 28 april, 22u30: in Sylvia Scarlett van 
George Cukor uit 1936 spelen Katherine 
Hepburn en Cary Grant voor de eerste keer 
samen.

>

vrijwaren van exuberante kosten. Toch 
lijkt het onvermijdelijk: indexaanpas-
singen zijn een plaag van deze tijd. 
Bovendien is het mijns inziens beter het 
inschrijvingsgeld jaarlijks met enkele 
luttele franken te laten stijgen, dan alles 
op te sparen en uiteindelijk een serieus 
prijsverschil te moeten aanrekenen.
We kunnen ons beter eens afvragen 
waarom de VUB in een meer democrati-
sche onderwijsvorm kan voorzien, terwijl 
het aantal studenten daar beduidend 
lager ligt. Zij betalen jaarlijks 12.800 BEF. 
Eerstejaars krijgen daarnaast zelfs gratis 
syllabi. Als dat geen luxe is! Meer nog, 
een volledige maaltijd kost aan de VUB 
slechts 105 BEF (soep, hoofdgerecht en 
dessert). Beursstudenten moeten 
daarvoor slechts 65 BEF ophoesten. Voor 
wat voer aan de RUG ben je minstens 100 
BEF kwijt, zonder soep, drank of 
nagerecht! En dan zwijg ik nog over de 
steeds duurder wordende eerste-jaars- 
cursussen aan de RUG... Allen naar de 
VUB?

Vinnie

Madonna
"maandag 29 april, 20u: In Blonde Venus van 
Jozef von Sternberg uit 1932 stort Mariene 
Dietrich zich op de showbizz: "First time 
tonight. The Blonde Venus. Come early, stay 
late!".
"dinsdag 30 april, 22u30: Hairspray van John 
Waters uit 1988 munt op een dergelijke wijze 
uit in slechte smaak dat het kunst wordt.

Luik 3 - Lichaam: met de 'v' van 'wraak' 
"donderdag 25 april 1996,20u: De Vrouw in 
het Zand van Hiroshi Teshigahara uit 1964, 
een erotische docu-film.
Vrijdag 26 april, 20u: Faster Pussycat, Kill,
Kill! uit 1965 is dé cult-klassieker van Russ 
Meyer, volgens sommigen "de uitvinder van het
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Op 7 maart werden Hans Jochems en Mina 
Coolsaet verwelkomd als duizendste 
bezoeker van de universitaire fietsenherstel- 
plaats. Studenten met een defecte fiets 
kunnen daar terecht om zelf kleine herstel-
lingen uit te voeren. Het winnende koppel 
kreeg een nylon RUG-tasje cadeau.
Misschien waren de fietstassen uitgeput.

rondborstig feminisme".
• zaterdag 27 april, 20u: In Repulsion van 
Roman Polanski uit 1965 kruipt Cathérine 
Deneuve in de huid van een paranoïde vrouw 
met een obsessionele afkeer voor seks en 
mannen.
• zondag 28 april, 20u: Onibaba, een film uit 
1964 van Kaneto Shindo, situeert zich in het 
16de eeuwse Japan.
• dinsdag 30 april, 20u: Rabid van David 
Cronenberg uit 1977 is een bizarre seksuele 
parabel over een vrouw die het slachtoffer 
wordt van een vreemde parasiet. Cronenberg 
is de man "die ons vol walging naar ons eigen 
lichaam doet kijken".
• woensdag 1 mei, 20u: Angel of Vengeance 
van Abel Ferrara uit 1980: een bloederige 
apocalyptische nachtmerrie.
• woensdag 1 mei, 22u30: Cat People van 
Jacques Toumeur uit 1942 inspireerde in 1982 
Paul Schrader toen hij met Nastassja Kinski 
in de hoofdrol zijn eigen versie van deze 
klassieker maakte.

Voor deze 14 films geeft De andere film, in samen-
werking met cinema Sphinx, 30 vrijkaarten weg. 
Kaartje naar: Schamper, Studentenhuis De Brug, 
St.-Pietersnieuwstraat 45,9000 Gent, met daarop 
je naam, adres en de film van je voorkeur. Vos



Gaat en stemt, gij allen!

Op 21 maart kunnen we opnieuw onze stem 
uitbrengen en studentenvertegenwoordigers 
aanduiden voor de Raad van Bestuur, de 
Sociale Raad en de Faculteitsraden. Wij, dat 
zijn de studenten die regelmatig zijn 
ingeschreven aan de RUG op de dag van de 
afsluiting van de inschrijvingen (31 
december 1995). Potentiële kandidaten 
dienden op die dag reeds minstens 1 jaar 
regelmatig te zijn ingeschreven.

In ongeveer alle beslissings- en raadge-
vende organen van de RUG zetelen 
studenten, die de belangen van hun 
collega's moeten verdedigen. De Raad 
van Bestuur is samen met het 
Bestuurscollege zowat het belangrijkste 
beslissingsorgaan van de universiteit. Die 
Raad bestaat uit 33 stemgerechtigde 
leden, waaronder 4 studenten. De 
student-leden worden om de 2 jaar 
'democratisch verkozen'. Het mandaat 
van studentenvertegenwoordiger is 
eenmaal hernieuwbaar. De Raad van 
bestuur is o.m. bevoegd voor het bepalen 
van het examenreglement, voor het 
jaarlijks vastleggen en goedkeuren van 
de begroting, voor de jaarrekening en het 
jaarverslag en voor de benoeming van de 
leden van het zelfstandig academisch 
personeel.
De Sociale Raad heeft als taak de Raad 
van Bestuur en het Bestuurscollege te 
adviseren omtrent alle problemen die de

Sociale Sector raken, met name de 
toekenning van sociale voordelen aan de 
universiteiten, en ook over alle kwesties 
die studenten aanbelangen en die de 
dienstverlening terzake regelen (restau-
rants, homes, kinderdagverblijf, sociale 
dienst en dienst Studentenactiviteiten). 
De verschillende faculteiten worden 
bestuurd door een Faculteitsraad, die 
wordt voorgezeten door de decaan. Ook 
in elke Faculteitsraad zetelen studenten, 
die verkozen worden door studenten van 
de betrokken faculteit. Hun mandaat 
duurt eveneens twee jaar. Naast 
studenten zetelen ook vertegenwoor-
digers van het zelfstandig academisch 
personeel (=de proffen), van het assiste-
rend academisch personeel en van het 
administratief en technisch personeel in 
de verschillende raden.

Theorie en praktijk
Kandidaat-studentenvertegenwoordigers 
dienden zich aan te melden op het 
Rectoraat, waar geverifieerd werd of zij 
voldeden aan de inschrijvingsvoor- 
waarden. Lijsten met kandidaten werden 
ter inzage ad valvas uitgehangen. 
Onderaan prijkte een intrigerend 
zinnetje: "Tot vrijdag 8 maart 1996 om 12 
uur kan verhaal worden ingediend op de zetel 
van de verkiezingscommissie op het 
Rectoraat." Benieuwd naar eventuele

c o py -cü&Mqj z
F O T O C O P Y - P LANAF DRUK

DE KWALITEITSCOPYZAAK

* Kodak kwaliteit • Plastificeren
• Alle inbindsystemen • Volledige afwerking van uw thesis
• Perforeren • Sneldruk
• Nieten - Plooien • Kringlooppapier

GENT Sint-Kwintensberg 56
09/223.52.86 fax 09/225.60.00
Ook open op zaterdagmorgen

v_________________ y
________  ___  1 ' " 1 lil ............. * ...............  — ______

pa g in a  9

wrakingsmogelijkheden - want daar gaat 
het over - trokken wij naar het Rectoraat, 
waar ons werd meegedeeld dat dit enkel 
een controleprocedure betrof, voor het 
geval de diensten op het Rectoraat hun 
werk niet goed hadden gedaan. Een 
dergelijke procedure bestaat ook voor de 
'gewone' verkiezingen. Al goed en wel, 
maar voor de gewone verkiezingen 
gelden toch ook nog andere regels dan 
het louter bezitten van een identiteits-
kaart; regels bv. die oneerlijke concur-
rentie proberen te verhinderen. Het 
gevaar voor 'onzuiverheden' zoals 
beïnvloeding, kiesgeschenken, selectieve 
of foutieve berichtgeving in faculteits- 
krantjes,... is niet ondenkbeeldig. Stel bv. 
dat de hoofdredacteur van Schamper 
zich kandidaat zou stellen. Dat kan. Alles 
is toegelaten.

Misschien heeft het iets te maken met het 
geringe belang dat men aan de verkie-
zingen hecht. Tot voor kort was de 
stembusgang verplicht (hoewel wegblij-
vers niet werden gesanctioneerd). Sinds 
een aantal jaren is de kiesplicht 
afgeschaft, en de opkomst is navenant. 
Opmerkelijk is dat in sommige facul-
teiten ook de kandidaten weinig talrijk 
zijn. In de faculteit van de 
Wetenschappen, de Farmacie en de 
Diergeneeskunde waren er dit jaar te 
weinig kandidaten om de lijsten voor de 
Faculteitsraden te vullen. De faculteit 
Economie en de School voor 
Management spanden de kroon: daar 
stelde niemand zich kandidaat. In de 
Geneeskunde, Pol. en Soc. en in de 
Psychologie en Pedagogische 
Wetenschappen werden er maar net 
voldoende kandidaten gevonden om een 
lijst te vullen. Art. 16 van het 
Verkiezingsreglement stelt dat in dit 
geval de kandidaten "zonder meer door de 
verkiezingscommissie verkozen worden 
verklaard". Toch bedenkelijk. Blijkbaar 
hebben steeds minder studenten zin om 
verantwoordelijkheid op zich te nemen, 
zijn steeds minder studenten op de 
hoogte van zaken die hen aanbelangen, 
voelen steeds minder mensen zich 
geroepen hun stem te laten horen.
Het zou zonde zijn - net nu we een beetje 
inspraak hebben verworven - ons in 
slaap te laten wiegen.

EdK
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verkiezingen 1996
Ten geleide

Op 27 maart trekt de hele studentenpopulatie van de Gentse universiteit richting stembus voor de verkiezing van 
kandidaat-studentenvertegenwoordigers in de Raad van Bestuur, de Sociale Raad en de Faculteitsraden. In samenspraak 
met studentenbeheerder Christophe De Vusser heeft Schamper besloten elke kandidaat-studentenvertegenwoordiger de 
kans te bieden zichzelf en zijn/haar programma toe te lichten. Elke kandidaat voor de Raad van Bestuur kon een 
voorstellingstekst van max. 650 woorden indienen, samen met een pasfoto. Voor kandidaten voor de Sociale Raad werd het 
maximum vastgesteld op 250 woorden. Deze maxima werden vooropgesteld om eenvormigheid na te streven, met het oog 
op een eerlijke en evenredige voorstelling van de kandidaten. Hierop werden geen uitzonderingen toegestaan. De bijdragen 
in deze extra katern vallen geheel onder de verantwoordelijkheid van de auteurs. Hun teksten zijn ook terug te vinden op het 
Internet, samen met een korte uitleg over de bevoegdheden van zowel Raad van Bestuur ais Sociale Raad. Bovendien 
wordt aan raadplegers van de webpages de mogelijkheid geboden rechtstreeks te reageren. Deze bijdragen verschijnen 
ogenblikkelijk op het Internet, en dienen als voer voor verdere discussie.

http://www.admin.rug.ac.be/BrugA/erk

Raad van Bestuur
Alex Heyse

Kris N audts
Het voordeel van een zevenjarige opleiding is dat men 

ruimschoots de tijd heeft om op verschillende niveau’s zijn 
studentenambities waar te maken of er zich althans 
kandidaat voor te stellen. We zitten beiden in de tweede 
proef Geneeskunde. Ik was feestpraeses van het VGK en 
had een mandaat van twee jaar in de Faculteitsraad, Kris 
was praeses van dezelfde kring en zetelde twee jaar in de 
Opleidingscommissie. Onze kandidatuur is dan ook een 
(chrono)logisch gevolg van een jarenlang engagement als 
student: de ambitie om te kunnen/mogen zetelen in deze 
allesoverkoepelende structuur en terzelfdertijd het zich ten 
volle kunnen inzetten voor studenten. Ikzelf zou het eerste 
jaar op mij nemen, Kris het tweede. Hierbij zijn wisselwerking 
en folluw up gegarandeerd.

Feedback. De taak van studentenvertegenwoordiger 
behelst natuurlijk meer dan op de hoogte zijn van de diverse 
dossiers. We vertolken de mening van de studenten, in het 
bijzonder die van de medische en farmaceutische richtingen. 
Om dit te bereiken is contact nodig met de verschillende 
praesidia, die de organen bij uitstek zijn om de noden van de 
doorsnee student te verwoorden. Bovendien is 
éénrichtingsverkeer onvoldoende, de feedback naar de 
faculteitskringen en naar de individuele student is mogelijk 
via de diverse boekjes (Spiegelken, HCL, Peerdekop, ‘t 
Kilootje,...).

Faculteit. Studentenvertegenwoordiging bestaat op 
meerdere niveau’s: Opleidingscommissie, Faculteitsraad, 
Onderwijsraad, Raad van Bestuur. De communicatie met 
elkaar loopt niet steeds op wieltjes. We willen dan ook als 
vertegenwoordigers in de raad van bestuur de rol van 
coördinator van de verschillende studentenfuncties binnen

onze faculteit op ons nemen teneinde enige interne 
consensus te bereiken.

Numerus clausus. Numerus clausus is op de UZ-campus 
een veel besproken onderwerp. Een examen voor artsen is 
in ontwikkeling maar de beperking zal ook voor andere 
richtingen ( vnl. MOREKI) niet onbesproken blijven. Kennis 
van deze materie is belangrijk, bovendien is het verwoorden 
van de diverse studentenmeningen op een representatieve 
wijze over deze zaak geen sinecure en vergt dan ook 
accurate gegevens.

Socrates. Erasmus wordt Socrates, een kleine sprong in 
de tijd. Of de individuele student er veel van zal merken is 
niet duidelijk, toch komen er wezenlijke veranderingen, 
bijvoorbeeld op het gebied van financiering zal de koek nu 
verdeeld worden op rectoraal niveau over de verschillende 
faculteiten

Onderwijsevaluatie. De sedert enkele jaren ingevoerde 
evaluatie van de professoren door de studenten dient 
minstens behouden en waar mogelijk geoptimaliseerd te 
worden.

Milieu. Een populatie van ca. 20000 mensen produceert 
dagelijks een niet te onderschatten hoeveelheid afval. Alles 
dient in het werk gesteld te worden om deze berg te 
beperken.

Merelbeke. De universiteit heeft een uitgebreid resto- 
netwerk en het nieuwe anti-hormonen beleid waarvoor men 
onlangs heeft geopteerd, is een zeer lovenswaardig initiatief. 
Onze medestudenten uit de Diergeneeskunde verhuizen 
volgend academiejaar naar Merelbeke. We zullen daar ons 
oor te luisteren leggen en indien de sociale voorzieningen 
achterwege blijven of onvoldoende blijken te zijn, ijveren voor 
een volwaardige situatie voor die faculteit.

Vanzelfsprekend is deze lijst niet beperkend en staan wij 
open voor suggesties, niet in het minst voor die faculteiten 
waar geen kandidaat aanwezig is.

Raad van Bestuur
verkiezingen
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Stijn
Van N ieuw erburgh

Kommunikatie is een heel belangrijk element in de opleiding 
van een student. Door het oratio van de prof tot zijn 
toehoorders maar ook door onderlinge gedachtenwisseling 
verscherpt men zijn geest. Daar de Universiteit Gent een 
conglomeraat is van verschillende fakulteiten en eigen 
voorzieningen is er een overkoepelende organisatie nodig 
die de onderlinge Kommunicatie in goede banen leidt en 
stimuleert.
Met dit doel voor ogen ging Johan Dedeckel, student 
rechten, op zoek naar de perfekte formule voor een dergelijk 
centraliserende struktuur. Vanuit dit bewustzijn mee te willen 
werken aan de kommunikatie en waardering tussen de 
diverse universitaire instanties, treedt hij nu naar voor om 
zich in te zetten met de andere leden van de Raad van 
Bestuur. Met als basis een grondig doorzicht in de struktuur 
van de fakulteiten, en van de verschillende 
studentenaktiviteiten, kan hij in de overkoepelende Raad 
aktief zoeken naar de beste plaats voor de Student aan de 
Universiteit Gent. Evenals URGent een input bezorgde aan 
het imago van de RUG, wil Johan werk maken van een 
breder wetenschappelijk en humaan charisma van de 
Universiteit Gent. De Raad van Bestuur moet de Gentse 
student alle mogelijkheden aanbieden om zich efficiënt te 
ontplooien tot een polivalente waarde in de maatschappij. 
Een goede studie-, ontspannings- en leefinfrastruktuur 
verder uitbouwen, dat is waar Johan Dedeckel zal aan 
werken. Gedurende zijn mandaat in de Raad van Bestuur zal 
hij de student vertegenwoordigen die bewust bouwt aan een 
positief imago dat verder reikt dan de op zijn diploma 
vermelde studies. Boven dit alles zal hij erop staan dat de 
gezamenlijke studentenvertegenwoordiging ook naar de 
studenten toe treedt, door verslag uit te brengen aan de 
verschillende organisaties en bij hen hun oor te luisteren 
leggen.
Rechten en economie zijn twee in hoge mate verwante 
studierichtingen. Vandaar dat Johan Dedeckel als effectief 
opvolger voor het tweede jaar van het mandaat een waardig 
opvolger heeft gekozen. Ook Stijn Van Nieuwerburgh heeft 
de nodige bagage om met grote zelfzekerheid de 
verantwoordelijkheid op te nemen en 20000 Gentse 
studenten te vertegenwoordigen.
Als oprichter en eerste voorzitter van de Gentse Interscolaire 
Leerlingenraad (GIL) voor de middelbare scholen uit het

Raad van Bestuur

Gentse is hij vertrouwd met de
studentenvertegenwoordiging. Ook ligt hij mee aan de basis 
van URGent waar hij momenteel financieel verantwoordelijke 
is. Vanuit die context wil hij met Johan bouwen aan een 
stevig beleid waarin de student duidelijk centraal staat. 
Belangrijke uitdagingen zijn een verbetering van de interactie 
in het onderwijs, een verhoogde uitstraling van de RUG naar 
buiten én naar binnen toe (o.a.toegang tot meer buitenlandse 
universiteiten in het kader van het nieuwe Socrates- 
programma, verdere profilering van de studentenmedia,...), 
het op de voet volgen van de ontwikkelingen in de 
informatica en het aanbieden van de nodige ondersteuning. 
Stijn Van Nieuwerburgh wil ook werk maken van een 
grondige financiële doorlichting van de RUG en onderzoeken 
in welke mate er nog meer budgettaire ruimte kan gevonden 
worden voor de student en diens studentenaktiviteiten.
Voor de faculteit Rechten zal geijverd worden om taal-en 
informaticaonderricht in het curriculum op te nemen, voor de 
faculteit Ekonomie moet ons inziens meer flexibiliteit in het 
lessenpakket gebracht worden.
Tot slot zullen Stijn Van Nieuwerburgh en Johan Dedeckel 
een duidelijk standpunt innemen rond een aantal hete 
hangijzers zoals de inplanting van de studentenhomes en de 
recente bouwplannen voor extra onderwijsfaciliteiten. Hun 
keuze is slechts verantwoord als ze verantwoord is voor de 
student! Als kandidaat vertegenwoordigers voor de Raad van 
Bestuur zijn ze ervan overtuigd dat het vertrouwen dat de 
studenten in hen stellen op 27 maart pas kan verantwoord 
zijn als er ook een rechtstreekse terugkoppeling is vanuit de 
Raad van Bestuur naar de kiezer. Dit willen ze concreet 
verwezenlijken via verslagen in de magazines van de 
studentenkringen of op infovergaderingen. Omdat 
studentenvertegenwoordiging ook u aanbelangt!

verkiezingen
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verkiezingen 1996

Nick Aga
Wim Schillem ans

Raad van Bestuur

Als vertegenwoordigers van 2 fakulteitskringen, is onze 
kandidatuurstelling voor de Raad van Bestuur gemotiveerd 
door de problematiek die leeft bij de studenten in de 
fakulteiten. Nick Aga (kandidaat effectief lid voor de Raad 
van Bestuur) is koördinator van de didaktische cel van de 
VTK, en leidt aldus de studentenvertegenwoordiging in de 
fakulteit toegepaste wetenschappen. Wim Schillemans 
(kandidaat opvolger) is VLK-praesidiumlid, belast met het 
beheer van de VLK-lokalen en -infrastruktuur, en is dus 
verantwoordelijk van de dagdagelijkse problemen voor zijn 
kring.

Ons verkiezingsprogramma is, los van enige politieke of 
filosofische overtuiging, gesteund door de peilers onderwijs, 
sociale voorzieningen en studentenaktiviteiten.

De kern van onze onderwijsvoornemens wordt gegeven 
door een herwaardering van de Onderwijsraad. Deze raad is 
momenteel kwasi monddood. De reden van deze non- 
aktiviteit is onder meer de samenstelling van dit orgaan: de 
vergadering van verenigde Dekanen, die enkel de belangen 
van hun eigen fakulteit voor ogen houden, lijkt niet de plaats 
waar al dan niet vooruitstrevende onderwijspolitiek wordt 
bedreven of waar een ernstige reflektie over het universitair 
onderwijsbestel wordt gevoerd. Deze situatie hypotekeert 
tegelijkertijd de goede werking van de 
studentenvertegenwoordiging in de Onderwijsraad.

Nochtans nopen een aantal problemen tot aktie, en de 
Onderwijsraad lijkt hiervoor het meest geschikte forum. De 
kwaliteitsbewaking, waar onze universiteit naar de 
buitenwereld toe zo graag mee uitpakt, is dringend aan 
opwaardering toe. We weten immers allemaal dat de 
onderwijsevaluatie, door de geringe inspanning vanwege de 
akademische overheid, in de meeste fakulteiten een 
schertsvertoning is, waar liefst zo weinig mogelijk konkreet 
gevolg aan wordt gegeven. Nochtans is deze 
onderwijsevaluatie voor de studenten het enige wapen om 
konkrete veranderingen te eisen. De Onderwijsraad dient 
dan ook de nodige inspanningen ter ondersteuning van deze 
evaluatie te leveren. Konkrete ideeën hiervoor zijn in de 
schoot van de Onderwijsraad nu reeds voor handen. Het is 
echter duidelijk dat, gezien het feit dat de studenten in deze 
de belanghebbende partij zijn, de grootste inspanning ook 
van de studenten zal moeten komen.

Aangaande de sociale voorzieningen voor studenten 
pleiten wij voor een verdere uitbouw van de sociale sektor, 
die echter beredeneerd en verantwoord dient te gebeuren. 
Het is immers duidelijk dat grote investeringen zo goed 
mogelijk overwogen dienen te worden, en dat amateuristisch 
geïmproviseer ter ondersteuning van het eigenbelang van 
bepaalde betrokkenen uit den boze is. Dit impliceert ook dat 
een open diskussie mogelijk is op basis van een konkreet, 
door specialisten onderbouwd dossier.

In concreto menen wij dat de renovatie van de homes, 
die nu volop ter diskussie staat, de prioritaire zorg van de 
universiteit dient mee te dragen. Tegelijk pleiten wij echter 
om belangrijke beslissingen in dit dossier niet te 
overhaasten. Er dienen in tegendeel duidelijke beleidslijnen 
geformuleerd te worden, waarna duidelijke beslissingen 
kunnen worden genomen. Tot slot dienen de studenten- 
homebewoners meer bij het beleid ten aanzien van de 
homes betrokken te worden.

Tot slot nog een woordje over de studentenaktiviteiten.
Wij menen dat de struktuur, zoals deze nu binnen de dienst 
studentenaktiviteiten bestaat, waar plaats wordt gemaakt 
voor studentenverenigingen allerhande, de meest voor de 
hand liggende organisatie is. De koördinator van de DSA 
dient hierin echter een nieuw statuut te krijgen, zodat dit 
koördinatorschap geen zuiver boekhoudkundige funktie is.

Een zorgenkind binnen de studentenaktiviteiten blijft de 
studentenvertegenwoordiging. Er is op fakultair niveau een 
ernstig tekort aan gemotiveerde
studentenvertegenwoordigers. Een mogelijke oplossing voor 
dit euvel is meer betrokkenheid van de fakultaire 
studentenvertegenwoordigers bij het universitaire beleid. De 
oprichting van een interfakultair overlegorgaan voor 
studentenvertegenwoordigers kan hier een oplossing bieden.

Tot slot wensen wij nogmaals te benadrukken dat wij ons 
profileren als vertegenwoordigers van alle studenten, los van 
allerhande overwegingen die helemaal niets met gezonde 
studentenvertegenwoordiging te maken hebben. Wij wensen 
hierbij onze afkomst, zijnde de fakulteitskringen, echter niet 
te verloochenen. Het ligt dan ook voor de hand dat wij de 
fakulteitskringen, en i.h.b. het fakulteitenkonvent, dat een 
zeer grote groep studenten herbergt, een bijzonder warm 
hart toedragen.

verkiezingen
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RaadBesiIvan estuur

Dries Lesage
Sara Soetem ans

19 jaar, 2de kan Pol & Soc, een erg actieve jongen in zijn 
streek: milieubeweging, derde wereld- beweging en nu ook 
in Gent bezig met Agalev en de studentenvakbond (SVB). 
Komt op voor een sociale en groene unief met meer 
democratie en minder afval. Zijn opvolgster: Sara 
Soetemans, ook 19, 2de kan Moraalwetenschappen, 
drijvende kracht achter A.L.S. en lid van Militant Links. Zoals 
u kan merken vooral de linkerhand van Dries.

Wij, Annoesjka, Bert en Dries, komen voor de Raad van 
Bestuur en Sociale Raad als een ploeg op. Ons programma 
is opgesteld door de pas opgerichte Algemene 
Studentenvakbond SVB, een ledenorganisatie die openstaat 
voor alle uniefstudenten. Over het programma is veel 
gediskussieerd en nagedacht. Toen het klaar was, zagen we 
dat het goed was. Sociaal, ecologisch en demokratisch 
verantwoord.

De bedoeling was om de hier toebedeelde ruimte te 
gebruiken om het programma als ploeg voor te stellen. 
Vormelijk voldoet onze oorspronkelijke bijdrage in dit blad 
aan de gestelde voorwaarden. De redaktie, die in een vorige 
editie al niet erg gesteld leek op de SVB, stelde achteraf nog 
enkele extra eisen, waaraan de tekst natuurlijk niet voldeed. 
De tekst werd geweigerd... Gelukkig kan iedereen de 
krachtlijnen van ons programma lezen in de nieuwe editie 
van Rauwkost, het blad van SVB. Het volledige 
verkiezingsprogramma, een brochure van enkele tientallen 
pagina's dik, kan je altijd aanvragen: een briefje naar Dries 
Lesage, Home Vermeylen kamer 424 (Stalhof 6), of 
Dries.Lesage@ rug.ac.be.

Frustraties. Iedereen kent het gevoel wel als hij de 
laatste zitplaats ziet ingepikt worden op de bovenste trede. 
Voor degenen die wel neerzitten wordt de les vaak 
onverstaanbaar. Elke kritische wisselwerking tussen prof en 
student wordt onmogelijk. Te grote lessen zijn al jaren een 
pijnpunt, vooral in de kandidaturen. Elke student en 
vertegenwoordiger kent de oplossing, maar er wordt niets 
aan gedaan. Een splitsing van de lessen vraagt immers vrije 
lokalen en meer personeel (proffen, assistenten,...), kortom: 
meer omkadering.

En dat is iets waar men - zoals elke eerste kanner je kan 
vertellen - spaarzaam mee omgaat. Velen hebben -terecht- 
het gevoel dat ze aan hun lot worden overgelaten. Het gaat 
zelfs zo ver dat men wegens gebrek aan personeel steeds 
meer multiple-choise examens organiseert, niet echt dé 
methode om inzicht te toetsen. Volgens MLB zijn de lage 
slaagkansen vaak te wijten aan de te schaarse begeleiding. 
MLB eist meer personeel zodat iedereen de begeleiding kan 
krijgen die hij nodig heeft.

Maar dat kost geld, zie je? Geld dat de unief niet heeft.
Zo doet de unief steeds meer beroep op de student zelf (en 
zijn ouders) om bepaalde onkosten zelf te betalen. Het 
inschrijvingsgeld dat stijgt (tot 18.000 fr.), dure kursussen, de 
onkosten die de student voor een projekt zelf moet betalen 
maken het onderwijs langzaamaan onbetaalbaar. Dit is niet 
alleen merkbaar op de unief, maar ook in het secundair en in 
de hogescholen. Hervormingen en besparingen die langs 
Waalse én Vlaamse zijde doorgevoerd worden zullen dit 
alleen nog maar versterken.

Eén van de gevolgen daarvan is dat onderwijs steeds 
afhankelijker wordt van de bedrijven voor hun financiering.
De privé stelt natuurlijk haar voorwaarden en dreigt het vrij 
en kritisch onderzoek te verstikken. Richtingen die geen 
winst opleveren, zal ze ook al niet sponsoren (Afrikanistiek, 
kunstonderwijs). Ze wilt geen overbodige diploma’s betalen 
en ijvert al jaren voor numerus clausus en ingangsexamens 
in de door haar gefinancierde richtingen.

Daarom is MLB van mening dat, als je als de belangen 
van de studenten (en scholieren) wil verdedigen, 
herfinanciering de enige aanvaardbare eis is. Als je niet 
meer geld vraagt voor onderwijs, dan maak je mensen iets 
wijs, wanneer je kleinere lessen en meer omkadering 
belooft. MLB wil terugkeren naar het niveau van ‘81, toen de 
overheid 6,9% van het BNP aan onderwijs besteedde (nu: 
5,3%). Dat betekent 100 miljard meer dan nu. Wij willen dat 
bereiken door bedrijven en banken mee te laten betalen voor 
gans het onderwijs, niet alleen voor de richtingen die 
rechtstreeks voor hun van nut zijn. 2% belasting op 
vermogens boven 20 miljoen en bedrijfswinsten evenveel 
belasten als het loon uit arbeid (40%).

verkiezingen
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SocialeRaad
W altherus "Alex"
Klijn
Medestudent, ben jij iemand die op een studentenhome zit, 
soms naar een resto gaat, of anderzijds met 
studentenvoorzieningen te maken hebt? Ga dan op 27 maart 
zeker kiezen. Die dag wordt beslist wie de komende twee 
jaar de Raad van Bestuur over dergelijke zaken gaan 
adviseren. Als je overtuigd bent van ons democratisch 
overlegmodel, als je inspraak van studenten belangrijk vindt, 
dan zijn de verkiezingen hét moment om dat te laten blijken. 
En als je gaat kiezen, kies dan liefst voor mij! Niet zozeer 
omdat mijn programma zo uniek is; de waarden die ik

verdedig lijken algemeen aanvaard. Wie heeft er iets tegen 
een milieuvriendelijk handelen? Wie wil geen betaalbaar, 
democratisch onderwijs waar studenten, overal, inbreng 
hebben? Ook de andere kandidaten zullen deze punten wel 
beamen. De uitvoering van dergelijke ideeën, echter, loopt 
vaak spaak. Overal loert de verleiding van een eng 
corporatisme of een dwangmatig idealisme. Wie daar voor 
bezwijkt, breekt onvermijdelijk de eenheid tussen de 
studentenafgevaardigden. Terwijl juist dat onze sterkte is! De 
belangen die op het spel staan, zijn algemeen en belangrijk 
genoeg om een consensus te bereiken. Als dat lukt kan de 
verenigde studentenafvaardiging spreken in naam van zo'n 
20.000 eensgezinde monden!
Er is geen enkele garantie dat ik niet voor de verleiding zal 
bezwijken. Maar er is de troost dat een gewaarschuwd man 
er twee waard is en er is Plato's vertrouwen dat filosofen 
geknipt zijn voor een dergelijke taak. Hoewel hij natuurlijk wel 
bevooroordeeld was... Groetjes,

Waltherus "Alex" Klijn, 1 ste lie Wijsbegeerte

Sociale Raad
Lennart D’Hulst 
Ellen De Geest
Wij komen uit de homes. Het is waarschijnlijk onnodig om je 
te vertellen waarom wij zo graag een plaatsje in de Sociale 
Raad zouden willen. Indien je de laatste tijd de kranten 
openslaat, durf je al eens de woorden “renovatie” en “nieuwe 
home” tegenkomen. De afgelopen twee jaar hebben er zich 
reeds een aantal studenten ingezet om deze belangen te 
verdedigen en wij willen graag dit werk continuïteit geven. 
Inspraak i.v.m. inrichting, werkzaamheden, duurzame 
ontwikkeling en een beetje tijdsdruk kunnen zeker geen 
kwaad.

Maar studentenvertegenwoordiger ben je van alle studenten. 
En eten moeten we tenslotte allemaal! Wij vinden het 
belangrijk dat je bord “lekker” vol ligt voor een aanvaardbare 
prijs. Ook naar de vraag naar decentralisatie van de 
cafetaria’s hebben wij oren.
Verder denken we dat het mogelijk moet zijn om de 
arbeidsplaatsen die ontstaan door natuurlijke afvloeiingen, 
kunnen worden opgevangen door het in dienst nemen van 
meer jobstudenten. Ook nauwere contacten met de privé 
voor het in dienst nemen van jobstudenten zouden voor 
velen welkom zijn.
Informatie over het reilen en zeilen van de sociale sector 
doorspelen naar de studenten is een must en is te 
verwezenlijken door zitdagen in De Brug, info-avonden in 
jullie faculteit, een interactieve homepage en publikaties in 
de kringblaadjes. We geloven erin dat 
studentenvertegenwoordiging een zaak is van alle studenten 
en een goede communicatie is daarbij onontbeerlijk.

Lennart D’Hulst (2de kan pol&soc) & Ellen De Geest 
(postgrad. biomedische ir.-techn.)

SocialeRaad

Johan De Blauwe
Johan De Blauwe zit in de eerste licentie rechten. Hij is 
momenteel jaarpraeses 1ste lic. rechten en was vorig jaar 
reeds jaarpraeses 2ste kan.
"Tegenwoordig zijn er steeds minder mensen geïnteresseerd 
om zich in te zetten voor anderen. Nochtans is het 
interessant dat we ons als student - in de mate dat we die 
mogelijkheid krijgen - zo goed mogelijk als groep kunnen 
laten vertegenwoordigen, om zo de wensen van de 
studenten meer en beter kenbaar te maken en er ook 
oplossingen voor te zoeken. De Sociale Raad is een orgaan 
dat zich bezig houdt met allerlei sociale voorzieningen voor

alle studenten van de Gentse universiteit en waarin de 
studenten zich kunnen laten vertegenwoordigen. Het is voor 
mij dan ook een bewuste keuze dat ik me kandidaat stel voor 
een mandaat in de Sociale Raad.
Met de bouw van een nieuw home in het vooruitzicht is het 
heel belangrijk dat we onze wensen (qua ligging, 
accomodatie, inkleding,...) als student goed naar voor 
kunnen schuiven zodat er rekening wordt mee gehouden. 
Voor de kotstudenten zou er meer informatie moeten 
verspreid worden, ev. kontrole over de kwaliteit (afwerking, 
proper sanitair, ...) en druk op de kotbazen om de kontrakten 
studentvriendelijker te maken (o.a. kontrakten van 10 
maanden i.p.v. 12 maanden, ...)
Verder ben ik voorstander om zoveel mogelijk informatie te 
verspreiden over de studiemogelijkheden zowel voor (voor 
de nieuwe studenten) als tijdens de studies (bijkomende 
diploma's, talen,...) Tenslotte (maar daarom niet minder 
belangrijk) zou ik willen dat er een goede kontrole is op de 
kwaliteit en de afwisseling van het eten in de 
studentenrestaurants. Ik probeer er in elk geval het beste 
van te maken."

Johan De Blauwe
verkiezingen

pag in a  14



SocialeRaad
Luk D ouliez
Mourad Matmati
Met MLB eisen we voor buitenlandse studenten dezelfde 
sociale rechten en voorzieningen als voor Belgische. Niet 
EG-studenten mogen niet werken om hun studies te betalen, 
evenmin mogen ze OCMW-hulp aanvragen. MLB is tegen 
het plan van minister Vande Lanotte (SP) die enkel de 
buitenlandse elite-studenten de kans geeft om hier te

studeren. MLB eist meer, goedkopere en beter onderhouden 
homes. Dit is de enige manier om de prijzen van de koten te 
kunnen drukken. Als men de financiering van een nieuw 
home wil rondkrijgen, zal dat niet lukken door hier en daar 
een miljoentje te besparen, ten nadele van andere 
voorzieningen. Beter beheer zal ook in de resto’s niet 
volstaan om kwaliteitsvol en goedkoop eten aan de 
studenten te kunnen voorschotelen.
MLB verzet zich tegen de 19B-eeuwse visie op de sociale 
sector van o.a. de Leuvense rector. Die wil bedrijven en rijke 
studenten arme studenten laten “sponsoren”. De regering 
moet hier haar verantwoordelijkheid opnemen en meer geld 
voor het onderwijs vrijmaken. MLB is voor samenwerking 
met de kringen om studenten in te lichten en om in actie te 
treden als het moet (maatregelen tegen hun buitenlandse 
collega’s, toegangsbeperking).

Luk Douliez, Marxistisch-Leninistische Beweging

SocialeRaad
Bert De M eulder
Geert Cool
21 jaren jong en zot geboren. Belooft plechtig uw sociale 
rechten als koene ridder te verdedigen en verbeteren.
Leerde de krijgskunst in de studentenvertegenwoordiging 
van de PPW en in de Werkgroep Psychologie en Pedagogie. 
Onder zijn harde harnas schuilt een warm chirohartje,... net 
als bij die andere Bert. Geert Cool, 19 jaar jong, 2de kan. 
Rechten neemt na een jaar de strijdbijl over. Lid van A.L.S. , 
Militant Links, de stuurgroep van Blokbuster en ABVV- 
jongeren,...

Wij, Annoesjka, Bert en Dries, komen voor de Raad van 
Bestuur en Sociale Raad als een ploeg op. Ons programma 
is opgesteld door de pas opgerichte Algemene 
Studentenvakbond SVB, een ledenorganisatie die openstaat 
voor alle uniefstudenten. Over het programma is veel 
gediskussieerd en nagedacht. Toen het klaar was, zagen we 
dat het goed was. Sociaal, ecologisch en demokratisch 
verantwoord.
De bedoeling was om de hier toebedeelde ruimte te 
gebruiken om het programma als ploeg voor te stellen. 
Vormelijk voldoet onze oorspronkelijjke bijdrage in dit blad 
aan de gestelde voorwaarden. De redaktie, die in een vorige 
editie al niet erg gesteld leek op de SVB, stelde achteraf nog 
enkele extra eisen, waaraan de tekst natuurlijk niet voldeed. 
De tekst werd geweigerd... Gelukkig kan iedereen de 
krachtlijnen van ons programma lezen in de nieuwe editie 
van Rauwkost, het blad van SVB. Het volledige 
verkiezingsprogramma, een brochure van enkele tientallen 
pagina's dik, kan je altijd aanvragen: een briefje naar Dries 
Lesage, Home Vermeylen kamer 424 (Stalhof 6), of 
Dries.Lesage@rug.ac.be

Sociale Raad
Annoesjka Valent
Filip
Van Cauwenberge
22 jaar, 2de lic Kriminologie, gewezen studentenvertegen-
woordigster en één van de vaste waarden van de Werkgroep 
Kritische Kriminologie. Bovendien werkzaam in de 
Commissie Politieke Instellingen bij Amnesty International. 
Sociaal geëngageerd, niet- partijgebonden zorgt Annoesjka 
ervoor dat de 'andere' helft van de wereldbevolking in de 
Sociale Raad aanwezig is. Opvolger Filip Van Cauwenberge,
23 jaar, 2de kan Pol & Soc, sinds jaren jobstudent, weet dus 
wat er misloopt in de sociale sektor en wil daar iets aan 
doen.

Wij, Annoesjka, Bert en Dries, komen voor de Raad van 
Bestuur en Sociale Raad als een ploeg op. Ons programma 
is opgesteld door de pas opgerichte Algemene 
Studentenvakbond SVB, een ledenorganisatie die openstaat 
voor alle uniefstudenten. Over het programma is veel 
gediskussieerd en nagedacht. Toen het klaar was, zagen we 
dat het goed was. Sociaal, ecologisch en demokratisch 
verantwoord.
De bedoeling was om de hier toebedeelde ruimte te 
gebruiken om het programma als ploeg voor te stellen. 
Vormelijk voldoet onze oorspronkelijjke bijdrage in dit blad 
aan de gestelde voorwaarden. De redaktie, die in een vorige 
editie al niet erg gesteld leek op de SVB, stelde achteraf nog 
enkele extra eisen, waaraan de tekst natuurlijk niet voldeed. 
De tekst werd geweigerd... Gelukkig kan iedereen de 
krachtlijnen van ons programma lezen in de nieuwe editie 
van Rauwkost, het blad van SVB. Het volledige 
verkiezingsprogramma, een brochure van enkele tientallen 
pagina's dik, kan je altijd aanvragen: een briefje naar Dries 
Lesage, Home Vermeylen kamer 424 (Stalhof 6), of 
Dries.Lesage@ rug.ac.be

verkiezingen
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Oorsmeer
In vibes we trust
Als u op vrijdag 22 maart de Gentse 
bodem onder uw voeten ongemeen hard 
voelt trillen, schreeuw dan niet onmid-
dellijk om een rampenplan doch weet dat 
de derde Mind The Gap Jr. tot ons is 
gekomen. De kwajongens die verant-
woordelijk zijn voor deze herrie, zijn het 
alomgeprezen muziektijdschrift Gonzo 
Circus, Mind The Gap Ine. en Vooruit 
Geluid. Het begon allemaal een 
achttiental maanden terug toen Gonzo 
Circus het vergrijsde media-landschap 
meer dan beu was en prompt een 
dubbelfestival op poten zette (in 
Amsterdam en Houthalen). Deze blijde 
gebeurtenis kreeg de toepasselijke naam 
Mind The Gap aangemeten, verwijzend 
naar de ruimte tussen het perron en de 
voorbijrazende metrostellen van de 
Londense tube. Deze ruimte is leeg en 
Gonzo Circus stelde zich tot doel the Gap 
maar eens flink in te kleuren. Na het 
dubbelfestival, waar een twintigtal 
groepen de revue passeerden, volgden 
de kleinschaliger Mind The Gap Jr. 
volume 1 en 2 die in de concertzaal van 
de Vooruit de perfecte draagmoeder 
vonden. Nauwelijks bekomen van al dat 
lekkers, staat Mind The Gap volume 3 
reeds voor de deur en ook deze keer 
belooft het een potpourri van ambient, 
industrial, dub, jazz, triphop, en techno 
te worden. Vier live-acts (Bio-Muse, 
Germ, Techno Animal en Unit Moebius) 
en twee dj's (The Rootsman en Damon 
Wild), dat is het progamma dat u willens 
nillens in de oren wordt gegoten. 
Bio-Muse mag om halftien de dans 
openen. Stefano Curti en Mauro Ruvoli 
zijn de kopstukken van deze Romeinse 
band. Hun industrieel getinte dubfunk is 
een welgemeende middelvinger aan het 
adres van overgehypte triphopdeuntjes. 
Deze jongens brachten in '95 hun debuut- 
ep 'Sine God' uit en kort daarna volgde 
hun eerste volwaardige langspeler 
'Wrong', waaruit nog maar eens blijkt dat 
conformisme hen vreemd is en ze vastbe-
raden aan hun apocalyptische metal pop 
verder timmeren.
Het Engelse Germ is eveneens een duo 
en zal ons als tweede live-act trakteren 
op een flinke teug industrial free jazz 
techno. Stichtend lid Hm Wright stu-
deert Musicologie en begon met compu-
ters en synthesizers te experimenten als 
reactie op de abstracte akoestische mu-
ziek waarmee hij tijdens z'n studies werd

geconfronteerd. En om de interactie te 
verzekeren, werd besloten met live- 
muzikanten (bass en trombone) samen te 
werken die ook meespelen op hun 
jongste schijf 'Parrot'. Zo blijkt nog maar 
eens dat techno de oogkleppen kan 
afleggen zonder z'n smoel te breken. 
Tecno Animal is de nieuwe groep van 
Kevin Martin en Justin Broadrick. 
Beiden hebben reeds uitgebreid hun 
sporen aan het front verdiend. Martin is 
muziekjoumalist bij het Britse blad The 
Wire en tevens samensteller van 
gesmaakte Virgin-compilaties als 'Makro 
Dub Infection' en 'Isolationism'. 
Daarnaast maakte hij ook muziek bij het 
nietsontziende God. Justin zag ze al eens 
vliegen bij Godflesh, Final en Scom.
Hun muziek tracht te balanceren tussen 
enerzijds logge loeiharde beats en 
pompende bassen en anderzijds 
rustbrengende ambient, wat de oriëntatie 
danig in de war kan sturen. De schitte-
rende dubbel-cd 'Re-Entry' brengt u mits 
enige aardverschuivingen terug op het 
goede pad.
Afsluiter van de avond is het Neder-
landse electro-acid duo Unit Moebius. 
Jan en Guy zijn volleerde anarchistische 
ondergronders met wortels in de 
hardcore- en industrialscene uit de jaren 
tachtig. Hun wortels verloren echter grip 
op de zaak toen Unit Moebius vorig jaar 
met het album 'E)isco' enkele maanden in 
de Moordlijst genoteerd stond. Eventjes 
dreigden Jan en Guy de aandacht van 
geldsnuivende stropdassen te trekken 
maar het tij keerde zodat we nog even (?) 
kunnen genieten van een ongezouten 
evenwichtige band. Tussen al dit geweld 
door houden de Engelse dj The 
Rootsman en de Amerikaanse dj Damon 
Wild de fut erin door de trukendoos met 
zwart vinyl wagenwijd open te trekken 
tot elkeen van u op apegapen ligt. Mind 
your gap, folks!

Jazz in april
Voor de derde maal reeds komt het 
Zweedse Surge naar het Damberd 
afgezakt. Hun city junglemusic baant 
zich een originele weg doorheen de 
hedendaagse muziek. Experimentele 
improvisatie is hun belangrijkste ingre-
diënt en op 2 april blazen ze het dak van 
de zaak. Op 9 april is het de beurt aan 
Nimsk. Deze band telt twee drummers 
en twee gitaristen en brengt een menge-

p a g in a  16

ling van funk, freefunk, fusion, R&B, 
jazz... De New-Yorkse altsaxofoniste 
Sheila Cooper speelt op 16 april met 
haar kwartet ten dans in het Damberd.
Zij staan garant voor een flinke portie 
moderne jazz. Op 23 april is het de uit 
Martinique afkomstige pianist Eric 
Ildefonse die u uitnodigt even langs te 
komen om z'n latinjazz aan een uitge- >
breide smaaktest te onderwerpen. En als 
afsluiter van het seizoen opganiseert de 
saxofonist Mathias Laga voor de laatste >
maal een jamsessie. Naar goede 
gewoonte is alles gratis. Wat houdt u nog 
tegen?

Chicks’n ’thrills in een 
donker gat
Haal de surfplanken en de bermuda's 
maar vanonder het stof, want op 22 
maart kan je in de Democrazy naar harte-
lust surfen op de sixties trash&rock’n'roll 
van twee Belgische surfbands. Sin Alley 
en The Vice Barons zijn het kruim van 
de surfscene die ons kleine landje rijk is 
en föhnen de haren van hun publiek met 
hun kitscherige gitaarexplosies. Wie na 
het zien van Pulp Fiction de muziek van 
Dick Dale ontdekte, kan hier nog veel 
bijleren. Smurf on sugar! Op 27 maart 
speelt Steel Pole Bath Tub in dezelfde 
gekke tempel. De naam klinkt u wellicht 
niet zo bekend in de oren maar toch 
toerden ze samen met grote namen als 
Faith No More, Dinosaur Jr., Mudhoney 
en Nirvana door de USA en Europa.
Grunge avant-la-lettre dus. Wie dacht dat 
grunge met Nirvana het daglicht zag, zal 
moeten inzien dat grunge een louter 
door zakenlui gelanceerde term is.
Voorheen sprak men gewoonweg van 
laaiend gitaarwerk, maar de maatpakin- 
dustrie heeft menig jongeling in het kruis 
gepakt. Dit concert biedt de ideale 
gelegenheid uw kruis in ere te herstellen.
U wordt trouwens vooraf nog eens
grondig door elkaar geschud door de
gasten van Poster Children en Surrogat. ‘
En op 2 april wordt er nog maar eens een
surf-in georganiseerd. Top of the bill zijn
ongetwijfeld de Amerikaanse garageroc- 1
kers van Untamed Youth die met volle
teugen genieten van de surfrevival. Hun
alles platwalsende sound wordt die
avond ondersteund door een tweede
band, nl. Mambo Chillum. Gaat dat
zien, Democrazy needs you!

Kly©
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Celluie Crapule
Ofte de opmars van de krabbel- 
mania
Gespuit op muren en gekrabbel op banken en 
WC-deuren: is het onlosmakelijk verbonden 
met de 'studentikoze' sfeer van de universi- 
teit of louter een produkt van verveling? De 
tijd dat we onze klasgenootjes vermaakten 
met tekeningen en versjes in poëzie-albums 
en vriendenboeken, lijkt finaal achter de rug, 
maar dat de meesten van ons die drang nog 
niet helemaal ontgroeid zijn, bewijzen de 
volgekrabbelde banken in de universitaire 
auditoria.

De banken lijken een soort uitlaat-functie 
te vervullen. Naast de obligate verve- 
lingsstreepjes, telefoonnummers en 
liefdesverklaringen vinden we er ook 
neergepote T/W lijstjes, gedichten en 
enkele ronduit indrukwekkende 
tekeningen. Indrukwekkend, vooral 
vanwege hun omvang en de tijd die de 
tekenaar er klaarblijkelijk instak. Of al 
deze uitspattingen het werk zijn van 
verlichte geesten of van sufkoppen, laten 
we beter in het midden; feit is dat ze niet 
echt van een overdreven interesse voor 
de lessen getuigen.

Territorial Pissings
En dan kunnen alle clichés weer uit de 
kast, van de toenemende verveling en 
het fin de siècle gevoel tot het gebrek aan 
discipline en het'f zou vroeger gene waar 
geweest zijn. De modale student mag dan 
geen respect meer hebben voor traditio-
nele waarden, het is nog zo leuk je al 
krabbelend een persoonlijk plaatsje in het 
auditorium toe te eigenen. Verdoken 
verzet weliswaar, maar zo krijgen angst-
hazen die voor de rest keurig in het 
gareel lopen ook nog eens de kans een 
béétje rebel te zijn én het maakt de leslo-
kalen gewoon gezelliger.

foto's Samson

Combattante
Campus Combat

Een vergelijkend onderzoek leert ons dat 
vooral de faculteit Letteren en 
Wijsbegeerte het slachtoffer is van 
Vandalisme’. Blijkbaar loopt het vooral 
daar vol met losers die niets beters te 
doen hebben dan naar de les te gaan en 
daar dan wat te zitten kerven en 
krabbelen. De campus Heymans in de 
Harelbekestraat zou voor deze softies 
dan ook de hel op aarde zijn. Deze 
campus doet haar al zo klinische imago 
immers alle eer aan door in ware combat- 
stijl aan preventie te doen, prikkeldraad 
en videocamera's incluis. Dat deze 
repressieve aanpak wel degelijk resultaat 
oplevert, bewijzen de maagdelijk witte 
banken en muren. Niet alleen banken 
maar ook muren, toiletten en liften 
worden geteisterd door wat men in de 
volksmond maar al te gauw graffiti gaat 
noemen. Het valt trouwens op dat de 
universitaire gebouwen niet erg populair 
zijn bij echte graffiteurs. Op de sporadi-
sche tags na treft men vooral politieke 
boodschappen aan - soms van een 
bedenkelijk allooi - die men allerminst 
kunst kan noemen. Men kan zich dan 
gaan afvragen wat het nut is van het 
fotograferen van de boodschappen "om 
de stijl te herkenneneen methode die de 
RUG nu toepast om recidivisten te 
pakken. Men heeft tot nog toe nog 
niemand betrapt, "maar we doen ons best". 
Bijkbaar scheert men graffiteurs en 
vandalen over één kam.

The more you clean, the 
WC
De reden waarom de boodschap die je 
vorig jaar in het toilet achterliet dit jaar 
nog steeds te lezen valt, ligt nogal voor 
de hand: het kleinste kamertje is nu niet 
bepaald de favoriete werkplaats numero

uno onder de schoonmaaksters. Het is 
trouwens je reinste Sisyphus arbeid: 
binnen de kortste keren staat alles weer 
volgekrabbeld. Misschien een ideetje 
voor moegeschrobde werksters: doe 
zoals een Nederlandse collega en 
verzamel de grappigste en meest krasse 
uitspraken die je tijdens je loopbaan 
ontmoet, bundel ze en geef ze uit. 
Misschien kom je dan wel op tv in plaats 
van je nodeloos af te peigeren.
De RUG neemt naast de volgens mij 
nogal nutteloze fotografeerstrategie nog 
enkele andere maatregelen. Zo werden 
de buitenmuren behandeld met een anti- 
graffiti produkt, dat naderhand toelaat 
de verf er gemakkelijker af te halen. Dit 
zou de kosten moeten drukken, want de 
schoonmaakwerken kosten de RUG 
handenvol geld. Vorig jaar bedroeg dit 
zelfs een klein miljoen. Wie wist 
trouwens dat affiches in de auditoria ook 
onder de noemer vandalisme vallen?
Hier volstaat echter een dagelijkse 
inspectie en genadeloze verwijdering 
door de portier van de Letteren en 
Wijsbegeerte, Raoul Belmaert.
Wie tenslotte op zoek is naar (nog) 
maagdelijke banken in de Blandijn, zal 
volgend academiejaar vast en zeker z’n 
gading vinden in auditorium E. Het 
minstens aftandse auditorium zou dan 
volledig vernieuwd moeten zijn. De RUG 
investeert dus nog maar eens in het 
welzijn van haar studenten, want ook 
andere auditoria van de verschillende 
faculteiten wacht nog een opknapbeurt. 
Verluchtingssysteem,vloer én banken 
worden grondig aangepakt, opnieuw 
gereed om enkele decennia lang 
gemolesteerd (of versierd?) te worden.

KV
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LasVegas
Amerikaanse film van Mike Figgis met 
Nicolas Cage en Elisabeth Shne.

Tom Waits zei ooit tegen een journaliste 
die vroeg of hij een drankprobleem had, 
het volgende: "Of course I don't have a 
drinking problem, there's booz enough in the 
world". Dit ene zinnetje bleef de hele film 
door in mijn hoofd hangen. De manier 
waarop Ben (Nicolas Cage) zich aan de 
drank overgeeft in de hoop zo vlug 
mogelijk te sterven, is aandoénlijk, 
grappig en triest. Hij heeft zijn beslissing 
genomen. Na een mislukt huwelijk en 
een geflopte carrière als scenarioschrijver,

wil hij enkel nog naar Las Vegas om er 
zich dood te zuipen; ver weg van alle 
verwijten over zijn drankprobleem, naar 
een plaats waar cafés altijd open zijn. Las 
Vegas: blitse casino's, shows en hoeren. 
Eén van die hoeren is Sera (Elisabeth 
Shue), op zoek naar liefde en gezelschap. 
Die vindt ze bij Ben. Wie zich hier 'pretty 
woman'-achtige toestanden bij voorstelt, 
slaat de bal echter flink mis. De modder 
van het leven wordt flink over het 
publiek uitgesmeerd, niets wordt uit de 
weg gegaan, zelfs de dood niet.
Deze film slaagt er in een psychologisch 
drama neer te zetten, dat nu en dan 
overgoten wordt met verfijnde humor, 
waardoor de druk wat afneemt. Nicolas 
Cage toont ons dat hij er nog steeds staat, 
net zoals Elisabeth Shue, die wat op de 
achtergrond was geraakt na de flop 
Cocktail. De muziek van Sting maakt een 
mooi strikje rond deze film, die je beter 
niet kan missen. (Decascoop)

Nath

Gratis film!

Vind je het studententarief van 180 BEF om 
naar de bios te gaan toch net iets te duur, dan 
zal onderstaand bericht je wel interesseren. 
We geven namelijk voor elk van de hier 
besproken films 10 vrijkaarten weg!

Wittgenstein is een schitterende film van 
de in 1994 aan aids overleden Britse 
regisseur Derek Jarman en schetst een 
portret van de Oostenrijkse filosoof 
Ludwig Wittgenstein (1889-1951), die de 
filosofie omschreef als een geestesziekte 
waarmee hij het liefst niet al te veel studenten 
wilde besmetten... Enkele jaren geleden 
speelde deze film, toen nog zonder 
ondertiteling, op het Gentse filmfestival 
voor een over volle zaal.
Hoe diep is de kloof tussen Rusland en 
het Westen? Deze vraag kan je je stellen 
bij Window to Paris, een geestige film 
van de Russische regisseur Joeri Mamin. 
Enkele Russen ontdekken toevallig in 
een Sint-Petersburgse woonkazerne een 
raam dat een aangename doch hoogst 
eigenaardige eigenschap vertoont: als je 
er doorheen stapt, beland je in Parijs. Op 
die manier geraakt een groepje Russische 
drinkebroers in de Franse hoofdstad, wat 
uiteraard voor een aantal misverstanden 
zorgt. De kleine kantjes van zowel de 
Russische als de Franse mentaliteit

worden vrolijk over de hekel gehaald, 
doorspekt met hier en daar een fameus 
vleugje maatschappijkritiek: kapitalisme 
en communisme zijn in hetzelfde bedje 
ziek.
Wie ooit De Schreeuw van De Leeuw 
zag, kan zich wel iets voorstellen bij wat 
de Nederlandse Paul De Leeuw zoal in 
huis heeft. Met z’n eerste film, Filmpje!, 
maakt hij een smakelijke (hoewel...) 
karikatuur van de doorsnee-Hollander, 
zoals de Belgen hem graag zien: egocen-
trisch, luidruchtig, plomp en grof. De 
Leeuw speelt een grandioze dubbelrol als 
het bij De Schreeuw-fans bekende 
echtpaar Annie en Bob De Rooy. Via die 
twee worden zware maatschappelijke en 
ethische taboes zwaar te kakken gezet.

Voor een gratis kaart voor deze films 
schrijf je een kaartje naar: Schamper, 
Studentenhuis De Brug, Sint- 
Pietersnieuwstraat 45, 9000 Gent, met 
daarop de film van je voorkeur, naam en 
adres en natuurlijk een antwoord op 
onze vraag: "wie graaft een put voor het 
verdronken kalf?" (jaja, de muze was even 
weg). Als je origineel genoeg bent, kan je 
zolang de films in roulatie zijn, gewoon 
cinema Sphinx binnenwandelen en naar 
één van deze drie films gaan kijken, 
gratis.

Vos
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De andere film:
M en for all seasons

Nog tot 24 april schitteren in cinema Sphinx 
de filmgoden van weleer. Daarna staat de 
vrouw, of toch haar lichaam, centraal in 
alweer een nieuwe reeks van De andere film, 
'Lichaam (v.)'.

Op woensdag 27 maart kan je Kirk 
Douglas in Paths of Glory van Stanley 
Kubrick in actie zien. Deze zwart-wit 
film uit 1957 situeert zich in de Eerste 
Wereldoorlog, heet sterk anti-militaris- 
tisch te zijn en ontketende destijds in 
Frankrijk een golf van protest. Later 
druppelde het in Brussel: er ontstond een 
flinke rel toen deze film werd gedraaid. 
Voorwaar een aanrader dus!
Jean-Paul Belmondo vertolkt in Stavisky 
met verve de rol van een Russische Jood 
die het in de Franse Derde Republiek uit 
de jaren dertig steeds benauwder krijgt 
door het toenemend antisemitisme. De 
film dateert uit 1974 en is van de hand 
van Alain Resnais. Je kan er heen op 
woensdag 3 april.
In Five Easy Pieces van Bob Rafelson uit 
1970 schittert niemand minder dan de 
prille Jack Nicholson. Hij is een veelbe-
lovende pianist die z'n buik vol heeft van 
de hoge verwachtingen van z'n familie 
en het op een lopen zet. Wanneer hij 
verneemt dat z'n vader ziek is, keert hij 
terug. Nicholson staat gewoon zichzelf te 
wezen, zoals we dat van hem gewoon 
zijn. Te zien op woensdag 10 april.
Een week later, op woensdag 17 april, 
laat Marlon Brando zich dan weer van 
z'n beste zijde zien in On The Waterfront, 
een prachtige zwart-wit film van Elia 
Kazan uit 1954. Brando neemt het als 
havenarbeider op tegen een wrede, 
almachtige vakbond.
De reeks wordt op woensdag 24 april 
agesloten met The Spy Who Loved Me 
van Lewis Gilbert uit 1977. Daarin 
vertolkt Roger Moore de rol van James 
Bond. Hij wordt in zijn zoektocht naar 
gestolen Amerikaanse en Russische 
onderzeeërs bijgestaan door een mooie 
Russische agente. Moor nam de fakkel 
van Sean Connery over en zou in totaal 
zeven keer in de rol van 007 kruipen. Het 
legde hem alvast geen windeieren. Hoe 
dan ook: deze oude Bond-film mag je 
niet missen.
(Sphinx, telkens om 20u)

Vos



II Postino
Italiaanse film van Michael Radford en 
Massimo Troisi, met Massimo Troisi,
Philippe Noiret, Maria Grazia Cucinotta, 
1994,1.15'

5 Oscarnominaties, waaronder één voor 
de beste film. Niet zo direct een referen-
tie, zegt u? Inderdaad, maar toch lijken 
de Amerikanen het ditmaal bij het rechte 
eind te hebben. Het verhaal? Pablo 
Neruda, de Chileense dichter-diplomaat 
(gespeeld door Philippe Noiret) vlucht 
naar Capri, uit schrik voor vervolging. 
Neruda's komst is voer voor het cinema- 
nieuws, en de man wordt met open 
armen onthaald, niet in het minst door 
de vrouwen. Het kleine postkantoor 
wordt overstelpt met liefdesbrieven, en 
de postmeester ziet zich verplicht 
speciaal hiervoor iemand in dienst te 
nemen. De nieuwe postbode is Mario, die 
door zijn vriendschap met de soms 
nukkige Neruda de poëzie ontdekt, en 
leert dat zijn tong nog iets anders kan 
dan aan postzegels likken. "Poëzie is niet 
van wie ze geschreven heeft, maar van wie ze

Film

kan bezigen", roept hij al gauw uit. 
Hartpatiënt Massimo Troisi, in de rol 
van de postbode, stierf amper 12 uur 
nadat de voornaamste scènes waren 
opgenomen. Zonder dat dramatische 
verhaal was jammer genoeg waarschijn-
lijk nooit sprake geweest van zijn 
Oscarnominatie als beste acteur. Nog 
even een woordje over de soundtrack. De 
cd bestaat uit twee delen. Naast de 
melancholische filmmuziek, werden 14 
gedichten van Pablo Neruda ingelezen 
door o.a. Sting, Madonna, Glenn Close, 
Julia Roberts, en een hele reeks anderen. 
Best leuk, ware het niet dat zij Engelse 
vertalingen brengen van des mans werk. 
(Studio Skoop)

TDP

PS: De Oscars worden uitgereikt op 25 
maart.

Te verwachten 
in Studio Skoop
Op 21 maart komt bij Studio Skoop 
Shangaï Triad uit. De Chinese regisseur 
Zhang Yimou introduceert de kijker in 
de wereld van de Triad-gang, waarin 
alles draait om macht en hebzucht. Een 
week later is het de beurt aan Flirt, een 
Amerikaans-Duits-Japanse film van Hal 
Hartley. Een lichtvoetige film die zich 
afwisselend afspeelt in New York, Berlijn 
en Tokyo. Op 4 april is het de beurt aan 
Les Caprices d'un Fleuve van Bernard 
Girardeau, over de jaren net voor de 
Franse Revolutie. De moordenaar van de 
vriend van de koning wordt verbannen 
naar een Afrikaanse kolonie - zwendel! 
slaven! stammenoorlogen! - en wordt 
daar verliefd op een jonge slavin. Ook uit 
op 4 april: Othello van Oliver Parker, 
met als acteurs onder meer Irene Jacoben 
Kenneth Branagh. Voor het scenario 
verwijzen we naar het werk van 
Shakespeare. Over de film vind je alvast 
alles op het Internet, en wel op volgende 
URL: http:/ / othello.guide.com/
Surf ze.

TDP

n u  in  C in em a  S p h in x  N’oublie pas que tu vas mourir

P A U L  D E L E E U W
in

Franse film uit 1995 van Xavier Beauvois, met Xavier Beauvois,
Chiara Mastroianni, Roschdy Zem, Bulle Ogier; met'muziek van John 
Cale, 2.00'
Xavier Beauvois neemt hier zowel de regie als de hoofdrol voor 
z'n rekening, en hoe! Hij speelt overtuigend de norse, nihilisti-
sche student Kunstgeschiedenis Benoît, wiens wereld in elkaar 
stort wanneer hij opgeroepen wordt om zijn legerdienst te 
vervullen. Op alle mogelijke manieren tracht hij daaraan te 
ontkomen: hij doet zich voor als depressieve drugsverslaafde en 
homo, maar de legerpsycholoog lacht hem vierkant uit en acht 
hem zeer wel geschikt voor het leger. Ten einde raad ensceneert 
Benoît een zelfmoordpoging, maar ook dat mag niet baten. Toch 
wordt hij vrijgesteld: een bloedonderzoek toont aan dat Benoît 
seropositief is... Dat brengt hem in een toestand van opperste 
wanhoop en angst. Wanneer dan ook nog z'n wagen wordt 
weggesleept, slaan de stoppen door. Benoît mag een nachtje 
brommen in de cel. Daar ontmoet hij de maghrebijnse dealer 
Omar (Roschdy Zem). Dat blijkt niet zomaar een vluchtige 
onmoeting te zijn: Omar laat Benoît kennis maken met Caroline 
en Hélène: Cocaïne en Heroïne. Benoît gooit zich op drugs, seks en 
hoererij. Hij laat zich inspireren door de Romantici - zoals bv. de 
schilder Delacroix en besluit de dood te beleven en zich te 
vermeien in het noodlot. Eros en Thanatos komen bijna frontaal 
met elkaar in botsing wanneer Benoît hals over kop naar Italië 
reist en daar in de persoon van Claudia (Chiara Mastroianni, 
dochter van) een laatste keer van de liefde proeft. De ontknoping 
in de Balkan-oorlog is minstens onwaarschijnlijk, maar dat doet 
geen afbreuk aan het geheel van de film: 'N'oublie pas que tu vas 
mourir' blijft behoorlijk aan de ribben plakken.

Vos
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Digitaal reizen
... kan nog niet. Wat wel kan, is mooie foto's, 
reisverhalen en tips raadplegen en bekijken op 
het Internet. Het Internet als reisplanner dus.

Eén van de betere reisbrochures op het 
net is TimeOut net
(http://www.timeout.co.uk). Hier kan je 
na een kosteloze registratie virtuele 
reisgidsen van een reeks Europese en 
Amerikaanse steden doorbladeren. 
Amsterdam, Berlijn, Edinburg, Glasgow, 
Londen, Madrid, Parijs, Praag en Rome 
stellen zich kort voor op de groene 
landkaart; aan de andere kant van de 
oceaan kan je San Francisco en New York 
bezoeken. Het gaat hier nergens over één 
of andere ordinaire fotocollectie van 
gebouwen of mooie plekjes. Nee, het 
spul is veel uitgebreider. Je kan er onder-
meer de activiteitenkalender van de 
komende twee weken doorbladeren, hier 
en daar met het plaatselijke vocabulaire 
kennismaken en adressen te weten 
komen van cafés, bars, restaurants en 
hotels in allerlei prijsklassen.
Heb je zelf iets te vertellen over je laatste 
bezoekje aan één van de betreffende 
steden, dan kan dat door middel van een 
postkaart-sy steem.
Een leuk initiatief, dat je reislust zeker zal 
aanwakkeren.

Vinnie

Dichter bij het 
bewind

Eind februari is de site van de Belgische 
Senaat operationeel geworden 
(http://www.senate.be). Het is de plaats bij 
uitstek waar je zaken kan opzoeken in 
verband met de dagelijkse werking van ons 
kleine landje.

Na het welkomstwoord van 
Senaatsvoorzitter Frank Swaelen kan je 
doorklikken naar drie luiken: de 
agenda's van de plenaire zittingen,

./.. derde kolom

Zoekertje
Student wil drumstel huren in omgeving 
van St.-Pietersnieuwstraat (prijs o.t.k.). 
Adres: Matthias Demarré,
Oude Houtlei 114, Gent.

Wat is FTP?
Het Internet is niet enkel een digitale biblio-
theek die toegankelijk is via het Wereld Wijde 
Web. Op het net kan je ook allerhande 
programma's aantreffen die je het leven 
makkelijker maken.

Dergelijke bestanden moet je op één of 
andere manier op je diskette of harde 
schijf kunnen laden. Een hulpmiddel 
hierbij is FTP, wat staat voor file transfer 
protocol. Bestanden FTP'en doe je dan ook 
met FTP-programma's. Om toegang te 
krijgen tot andere systemen heb je een 
gebruikersnaam met bijbehorend paswoord 
nodig, net zoals je dat nodig hebt op 
eduserv. De meeste FTP-archieven laten 
echter anonieme gebruikers toe, zodat 
iedereen een beperkte toegang kan 
krijgen. De gebruikersnaam hiervoor is 
ftp en het paswoord bestaat uit je E-mail 
adres. Zo kan je bijvoorbeeld via een 
anonieme FTP naar de FTP-server van de 
unief (ftp.rug.ac.be) in het bezit komen 
van enkele programma's die je nodig 
hebt om thuis te kunnen Internetten. 
FTP'en vanaf eduserv doe je met ftp; op 
PC's kan het via het FTP-icoon onder 
Windows.

•/..
databanken en andere beschikbare 
documentatie. Daar vind je ondermeer 
de volledige tekst van de Belgische 
Grondwet en het reglement van de 
Senaat. Onder het woordje 'databanken' 
verschuilt zich, naast de adressenlijst van 
alle Senatoren, een volledig overzicht 
van de Belgische Regering, fractievoor-
zitters en méér. Het interessantste voor 
de student(e) Rechten is waarschijnlijk 
het zoeksysteempje waarmee je de 
papierhoop met schriftelijke vragen kan 
doorzoeken volgens indiener, onderwerp 
of ministerieel departement. 
www.senate.be is eveneens het adres 
waar je een mooie foto van prins Filip 
vindt.

Vinnie

IPEM-homepage
In Schamper 338 kon je vernemen dat de 
RUG tot 1987 het Instituut voor 
Psychoacustica en Elektronische Muziek 
(IPEM) - een professionele studio voor 
experimentele muziek - herbergde. 
Vandaag is het Instituut enkel nog op 
wetenschappelijk vlak actief. Het IPEM 
opereert echter ook op het Internet, en 
dat waren we even vergeten vermelden. 
Het Instituut beschikt over een uitge-
breid multimediaal archief, waar je infor-
matie vindt over de dienst zelf en over 
verschillende componisten, die er actief 
waren. Hun werken kunnen er in 
verkorte vorm beluisterd worden. Wat 
denk je van 'concessions a perpétuité' of 
'Slojd'? Voor de fans van John Cage en 
Buckinx:

http://www.next.rug.ac. be 
Folder en informatie te verkrijgen bij:
IPEM
Rozier 44
tel: 09/264.41.25
fax: 09/264.41.96
E-mail: Marc.Leman@rug.ac.be

TRVinnie
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De Gentse studentenresto's. Je eet er zoals Thuis.

CAFETARIA

DE
OVERPOORT

Een ruim aanbod van belegde bro< 
stokbrood (vanaf 25 fr.). Een gro$t assortiment 
eigen gebak en desserten.
Een brede waaier van koede en inken
Mogelijkheid voor ontbijt tot 1 
OPEN: elke werkdag van 08u'

INTERNATIONAL CORNE

Allerlei pasta’s.
Koude schotels.
Exotische schotels.
Vegetarische gerechten.
Alle gerechten zijn zelf samen te ste^Pf 
De prijs aan de kassa wordt bepaald 
gewicht op het bord.
(er zijn verschillende portie-grootten 
mogelijk).
OPEN: elke werkdag van 1 lu30 tot 14u 

KUNST-ZICHT

Permanente tentoonstelling voor hedendaag: 
kunstwerken. Info: Diest Public Relations, 
Mevr. KAAT VAN DE VELDE: 
tel. 09/264.30.69.

DE SELF

Gezonde en evenwichtige voeding aan 
“light-prijzen”. Dagchotels (vanaf 80fr.) 
Uitgebreid rauwkostbuffet.
OPEN: elke werdag van 1 lu30 tot 14u00.

DE SNACK

Een waaier van snackgerechten (vanaf 95fr.) 
Steaks en hamburgers met groentesla.
OPEN: elke werkdag van 1 lu30 tot 14u00.

DE BARRIKADE

Bedieningsrestaurant.
Een geselecteerde dagschotel.
Grillades, uitgebreid koud buffet en 
dessertenbuffet.
Maandelijkse promotiemenu’s aan zeer 
gunstige prijzen.
Reservatie: Tel. 09/264.72.44 
OPEN: elke werkdag van 1 lu30 tot 14u00.

DE SELFSERVICE

SINT
JANSVEST

1 dagschotel (vanaf 80fr.)
Uitgebreide rauwkost-tafel.
Steaks met groentengamituur.
OPEN: elke werkdag van 1 lu30 tot 14u00.

DE
BRUG

UNIVERSITEITSCLUB

De bedieningsrestaurants, waar je rustig, 
gezellig én lekker kunt tafelen.
Ingang via parking 
Toegepaste Wetenschappen,
St. Pietersnieuwsrtaat 41.

“DE KLEINE BRUG”- GASTENZAAL

Dagschotels, salad-bar, steaks en 
andere gerechten, steeds promotiemenu’s 
aan all-in prijzen.
Dessertenbuffet.
Reservaties: Tel. 09/264.70.90.
OPEN: elke werkdag van 12u00 tot 14u30.

DE AVONDGRILLADE 
“KLEINE BRUG”

Grillades, Koud buffet en dessertenbuffet. 
Maandelijks promotiemenu’s aan zeer 
gunstige prijzen.
Reservaties: Tel. 09/264.70.90.
OPEN: elke werkdag van 18u00 tot 
22u30.(bestellen tot 21u00)

MOGELIJKHEID TOT HET 
BESPREKEN VAN GROEPSMAAL- 
TIJDEN, RECEPTIES EN BANKET!

eserveren kan op tel. 09/264.71.07 
ssen08u00en 11 u45 

|j  de Heer Rik VANEECHOUTTE.

SELFSERVICE

(zonde en evenwichtige voeding 
|“llght-prijzen”, 
ize uit:
! dagschotel (vanaf 80fr.)
IVerschillende snacks.
Stoofvlees.
Uitgebreid rauwkostbuffet.

OPEN: elke werkdag van 1 lu30 tot 14i

CAFETARIA

Een brede keuze aan koude en warmej 
ijs, milkshakes, enz..
Verschillende soorten ontbijt tot 10u|
OPEN: elke werkdag doorlopend 
van 08u 15 tot 20u00.

DE SANDWICHBAR

Een enorme keuze aan belegde broyljÉ 
belegd Frans brood (vanaf 25fr.)
OPEN: elke werkdag van 08ul5 tof2(j

DE SNACK

Soep.
Een keuze uit verschillende soort^
(vanaf 95fr.).
Een gamma nagerechten.
Groenteslaadjes.
Frisdranken.
OPEN: elke werkdag van 1 lu30 &tlfêu30 en 
van 17u00 tot 20u00.

V

BOUDEWIJN
CAFETARIA SNACK

Belegde broodjes (vanaf 25 fr.).
Spaghetti.
Schnitzels.
Stoofvlees.
Koninginnehapje.
Steaks.
OPEN: elke werkdag van 1 lu30 tot 14u00.

STUDENTENTREFPUNT
UZ

Een rijke waaier van belegde broodjes 
(vanaf 40 fr.).
Soep.
Koffie en frisdranken. _  M_________FACUTEIT

Een rijke waaier van belegde broodjes 
(vanaf 40 fr.).
Soep.
Koffie en frisdranken.
Croque-monsieur en Gebak
OPEN: elke werkdag van lOuOO tot 14u00;

DE SELFSERVICE F.L.W.
Gezonde en evenwichtige voeding 
aan “light-prijzen”,
Keuze uit:

1 dagschotel (vanaf 80fr.) 
Verschillende snacks.
Stoofvlees.
Uitgebreid rauwkostbuffet.

OPEN: elke werkdag van llu30 tot 14u00.

CAFETARIA

Assortiment belegde broodjes 
(vanaf 25fr.)
Koffie, frisdrank enz..
OPEN: elke werkdag van 8u00 tot 14u00.

ASTRID
DE SELFSERVICE

Gezonde en evenwichtige voeding 
aan “light-prijzen”,
Keuze uit:

1 dagschotel (vanaf 80fr.) 
Verschillende snacks.
Stoofvlees.
Uitgebreid rauwkostbuffet.

OPEN: elke werkdag van 1 lu30 tot 14u00.

CAFETARIA

Mogelijkheid om te ontbijten tot 1 lu00. 
Koffie, koeken, frisdrank enz..
OPEN: elke werkdag van 8u00 tot 14u00.
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de eerste lezing
Joegoslavië; de arme man heeft er geen 
boodschap aan. En toch gaat hij in op het 
voorstel om enkele weken later een test 
te ondergaan.

De dagelijkse

Einde van de tunnel in boekenland?

Niet alleen germanisten wagen zich aan het 
hanteren van de kroontjespen. Bemard Van 
Causenbroeck studeert Geschiedenis, en legt 
momenteel de laatste hand aan zijn licenti- 
aatsverhandeling. Tussendoor vond hij de tijd 
om een boek te schrijven. Nouja, een uitge-
breide novelle dan.

Over enkele weken pas bevindt het werk 
zich in de rekken, maar Schamper kreeg 
alvast de primeur. "Niet zo verwonderlijk", 
hoor ik iemand denken. Volkomen 
terecht, want BVC is lid van deze 
redactie. Dat hij daarom niet noodzake-
lijk moet rekenen op een positieve beoor-
deling, bewijst de recensie die ik enkele 
jaren terug zelf naar mijn hoofd kreeg bij 
de publicatie van een dichtbundel. We 
doen dus een gooi naar de onpartijdig-
heid. U weze mijn getuige, het boek de 
leidraad.

Epicurist?
Bemard Van Causenbroeck zat al langer 
met een ei. Hij wou al boeken schrijven 
sinds zijn zevende. In het te verschijnen 
'We hebben het niet geweten' is daar iets 
van terug te vinden. De auteur doet 
namelijk z’n uiterste best om iedereen te 
overtuigen van zijn jarenlang 
opgespaarde kennis van het wereldleed. 
Maar eigenlijk lopen in het boek twee 
hoofdthema's dooreen. Aan de ene kant 
zien we Geert Baudeloo, sociaal geval, 
veroordeeld tot het 'carpe diem'-ideaal 
opgebouwd rond bier en video; daarte-
genover het wereldgebeuren, de actuali-
teit, verpersoonlijkt door de 
welopgevoede gek Adrianus. 
Bliksemschicht holderdebolder, de twee 
ontmoeten elkaar. Adrianus zoekt een 
klusjesman. Werkloze Geert kan de 
betrekking krijgen, zij het op één 
voorwaarde: hij moet slagen voor een 
actualiteitstest. Fundamentalisme, 
kernreactoren, Cuba, de oorlog in ex-

Lethargie?
"Drie maal is scheepsrecht", moet de auteur 
gedacht hebben. Evenzoveel keren 
twijfelt Geert Baudeloo aan zijn leven. 
Uiteindelijk neemt hij de draad op: 
kranten en duidingsprogramma's 
worden verslonden, onbegrip ontmoet. 
De man zet door. De auteur: "Het is een 
boek over een mediafenomeen dat vrij nieuw 
is. Je moet maar een knop omdraaien om te 
weten wat er loos is in de wereld. Wat is het 
nut daarvan, en wat doen we ermee?" Zelf 
zag ik het boek eerder als een vraagstuk 
rond eigenwaarde, en waaraan die te 
ontlenen. Identificatie met soapfiguren 
en deelnemers aan televisiespelletjes, of 
de macht van de kennis? De auteur: "Kijk, 
het gaat natuurlijk ook over andere thema 's, 
over werkloosheid, of over de apathie die 
vandaag heerst. De straat is geen gezellige 
straat meer.” Bemard heeft voor die 
aanklacht niet eens het woord VTM in de 
mond moeten nemen. Geen slecht 
debuut, maar ook niet echt een 
hoogvlieger. Het verhaal wordt daarvoor 
te vaak gestoord door uiterst minutieuze 
beschrijvingen. Storend zijn ook de 
letters die hier en daar wegvielen, al 
helpen herdrukken dit euvel wellicht de 
wereld uit. Het boek bestempelen als een 
pleidooi tegen het alom heersende defai-
tisme, lijkt een beetje vreemd. De bijna-

historicus levert namelijk bewust het 
bewijs dat niet alles gekend kan zijn. Je 
kan je daardoor de vraag stellen naar zin 
en onzin van al die nieuwsgaring. Maar 
misschien is de gedachte daaraan al een 
overwinning voor het boek. Een ander 
staat daar vaak helemaal niet bij stil.

TDP

Het boek 'We hebben het niet geweten' 
verschijnt één dezer bij de Beringse uitgeverij 
Zuid & Noord. Het kan besteld worden bij je 
favoriete boekhandelaar, of rechtstreeks bij de 
auteur zelf: Bernard Van Causenbroeck, 
Tentoonstellingslaan 30, 9000 Gent, of door 
storting van 400 BEF + 50 BEF verzendings-
kosten op rek. nr. 380-0088377-81. Trouwe 
lezers van Schamper maken echter kans op 
een gratis exemplaar van 'We hebben het niet 
geweten'. We hebben vijf maal een exemplaar 
te geef aan wie de beste recensie schrijft over 
de edities van Schamper van het (bijna) 
voorbije academiejaar. Wees gerust kritisch: 
eenzijdige recensies worden bestraft met 
uitsluiting.

S A X C A N M O O M E O W S Q U E
A K S P E A K G R O W L S Q U A W
K B A R K H O N K P U R R B L E A T

DAMBERD JAZZCAFÉ
K O R E N M A K R T  1 9  G E N T
TEL. 225.84.33 FAX. 225.06.47

D I N S J A Z Z N A C H T E N  2 2 0  6 R A T I 3 
HI PI STOSHUTUPWHENTHEMUSI CI ANSPLAY
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Noodlot als

De Vlaamse Opera zit blijkbaar weer in de 
lift. Bewijs hiervan was de ticketrage voor de 
meesteropera Tosca van Puccini. De vraag 
was zelfs zo groot dat de operabaronnen 
uiteindelijk dienden aan te treden met een 
zoethoudertje in de vorm van een heuse 
openluchtprojectie, simultaan met de opvoe-
ring in de opera. De echte liefhebbers lieten 
zich niet door regen en wind weerhouden en 
waren massaal aanwezig. De Gentse 
zangtempel aan de Kouter heeft voor de 
komende maanden echter nog een aantal 
troeven achter de hand gehouden, die evenzeer 
de moeite waard zijn.

Parsifal

Eén van Wagners meest bekende en tot 
de verbeelding sprekende opera's is 
Parsifal. Wagner koos als uitgangspunt 
de middeleeuwse queeste naar de Heilige 
Graal en maakte een uitermate prachtige 
en geslaagde combinatie van operazang 
en toneelceremonies, overgoten met een 
smakelijke saus van christelijke en mythi-
sche symboliek. Amfortas, zoon van de 
koning, werd door de afgewezen ridder 
en tovenaar Klingsor verleid en gekwetst 
door een speer die tegelijk de enige vorm 
van genezing betekent. Parsifal, een 
onwetende dwaas, wordt in de hele zaak 
betrokken, krijgt inzicht door een kus van 
de mysterieuze vrouw Kundry, weet de 
speer te veroveren, en slaagt er uiteinde-
lijk in Amfortas te genezen. De beloning 
is natuurlijk diens kroon en het hoede- 
recht over de Graal. Hoofdthema van het 
werk is - hoe kan het ook anders - religie. 
(19/21/24 april)

King Priam
Klassiek geschoolden zullen het draai-
boek van dit werk van Michael Tippett 
door en door kennen: dat van koning 
Priamos en zijn twee zonen Paris en 
Hector; juist ja, de Ilias van Homeros. Een 
uitstekende gelegenheid om het klassieke 
vader-zoon thema in de verf te zetten. 
Priamos ziet zich genoodzaakt zijn zoon 
Paris om te laten brengen uit schrik zelf 
door hem vermoord te worden. Hij kan 
het echter niet opbrengen tot de daad 
over te gaan. Het is het symbool van de 
vaderlijke verscheurdheid, en van de pijn 
die het veroorzaakt: de dood van Hector 
weegt zwaar en het getwijfel tussen afwij-

zing en erkenning van Paris brengt hem 
in opperste verwarring. Tippetts werk 
blinkt uit door een heldere opbouw, met 
muzikale fragmenten die nu eens blits 
zijn, dan weer bombastisch overkomen. 
De koren en de welbespraakte Godin 
voorstellende vrouwen vormen welkome 
intermezzo's. (7/9/11/14 mei)

La fianciulla del West
Letterlijk vertaald betekent La fianciulla 
del west het meisje uit het westen, wat 
reeds een aanwijzing geeft over de aard 
van het zangstuk. Puccini brengt via deze 
zingende Western een gelijkaardige 
problematiek als in La Tosca: die van een 
vrouw die gedwongen wordt zichzelf te 
geven aan een schurk om haar geliefde te 
redden. Hoofdrolspeelster is Minnie, de 
waardin van een herberg waar goudzoe-
kers na een dag hard labeur het beest uit 
zich schudden. Minnie is heimelijk 
verliefd op een onbekende, Dick Johnson, 
die later de bandiet blijkt te zijn waarop 
sheriff Jack Rance al een tijdje jaagt. Een 
spelletje dobbelen beslist over het eigen-
domsrecht van Johnson. Minnie wint, 
maar sheriff's mannen zijn het daar niet 
mee eens en sluiten Johnson op. 
Uiteindelijk weet Minnie haar zin te 
krijgen. (11/13/15/18/21/23 juni)

Info: De Vlaamse Opera, 
Schouwburgstraat 3, Gent, 
tel. 09/225.24.25.

Vinnie

Gedicht
Ben je ver, op reis
of lang niet meer gezien
en plots terug
of daar bij mij
maar dan zeg jij misschien

dat ik en jij, wij 
hebben elk onze weg, 
soms parallel 
en zij aan zij 
zoals stroken na pech

Joost Vantilborgh 

2de. kan. Kunstwetenschappen
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Theater op maat

Het is vrij druk op de planken in de Sint- 
Widostraat; het programma van het Arca- 
theater dat daar gevestigd is, is blijkbaar 
populair. De stukken die er opgevoerd 
worden, spreken een vrij groot publiek aan, 
niet in het minst studenten. Nog tot 30 maart 
speelt men er 'Doodgeestig’; daarna 'Het 
Schilderij'.

In een vorig nummer hadden we het 
reeds over ’Doodgeestig’, de tragikomi-
sche produktie van Terry Johnson in een 
regie van Niek Kortekaas. Sujet central is 
de dood van Benny Hill, je weet wel, de 
’leuke’ kleine dikkerd die meestal 
schaarsgeklede vrouwen achterna zat en 
op zijn tocht wel eens schoonmoeders en 
deegrollen tegen het lijf liep. Dit vormde 
de aanleiding voor de 'Dead funny 
society' om een memorial te organiseren. 
De leden van dit selecte gezelschap 
banen zich een weg tussen humor en 
drank en natuurlijk kunnen daarbij 
vinnige dialogen ontstaan. Wie nog wil 
genieten van deze opvoering, rept zich 
beter naar het Arca-theater. Op 30 maart 
aanstaande gaat het doek voor de laatste 
keer omhoog.
Het podium zal kort daarna opnieuw 
daveren onder voetengestamp en 
engelendansen, bij wijze van spreken 
dan. Hugo Van Laere en Bart Verschaeve 
voeren de regie over 'Het Schilderij', van 
de Rus Viktor Slavkine. Toneelattribuut 
is een schilderij in kamer 343 van een 
Moskovisch hotel. De schilder van het 
doek frequenteert de kamer vrij regel-
matig, ook al logeren er gasten, en botst 
zo op een hotelgast-ingenieur die op 
zoek is naar tandwielen.
Beiden raken op dreef, doen hun verhaal 
over de historiek van het werk, geven 
hun eigen interpretatie en leren al 
doende elkaar beter kennen door hun 
verlangens en frustraties op het publiek 
los te laten.
Viktor Slavkine schreef dit stuk in het 
Breznjeviaanse tijdperk van de Russische 
grootmacht, en dat blijkt ook duidelijk uit 
het thema: de mens als oerconservatieve- 
ling die zich uit vrees voor het 
onbekende vastklampt aan het ouwe 
getrouwe; maar ook over de onmisbare 
menselijke vriendschap die de motor 
vormt van het harde, dagelijkse bestaan. 
'Het Schilderij', van 13 april tot 1 juni, 
telkens om 20u in de Sint-Widostraat 3, 
tel. 09/225.18.60. Vinnie



Schamper geeft twintig kaarten weg 
voor 'Het Schilderij' dat op 13 april in 
première gaat. Kaartje naar 
Schamper,
St.-Pietersnieuwstraat 45,
9000 Gent

Witter Slevlti
**#*»

27/3 James Fulkerson & Frank Denyer
3/4 A. Harold Barreiro -
17/4 Anne La Berge, Tim Meneses &

Amanda Stewart
25/4 Llorenc Barber

Schamper schenkt vijf vrijkaarten 
weg voor elk concert in Logos.

(Bomastr. 26)'

Maak je keuze en gooi een kaartje 
binnen op de redactie, met daarop je 
naam, adres en het concert waar je 
heen wilt.

donderdag 21 maart

vrijdag 22 maart

zaterdag 23 maart 
maandag 25 maart

dinsdag 26 maart 

woensdag 27 maart

donderdag 28 maart

vrijdag 29 maart

dinsdag 2 april 
dinsdag 9 april 
dinsdag 16 april 
dinsdag 23 april 
dinsdag 30 april

GUSB, 16u30 
Vooruit, 20u 
Vooruit, 20u 
Gele Zaal, 20u30 
Vooruit, 22u 
Charlatan, 22u30 
Salamander, 20u 
Democrazy, 20u30 
VI Opera, 22u 
Vooruit. 21u 
Vooruit, 22u 
HILOK
Rode Pomp, 20u30 
Vooruit, 20u 
Vooruit, 20u 
Trefpunt, 21u 
Vredescentrum

Salamander, 20u 
De Sterre, S9 
20u
Logos, 20u 
Sphinx, 20u 
Vooruit, 22u 
Democrazy, 20u30 
Virus, 21u 
RUG, 14u30

Vooruit, 20u

ICC, 20ul5 
Vooruit, 22u 
Vooruit, 22u 
Charlatan, 22u30 
Salamander 
Pane&Amore, 22u 
Kerk KI. Begijnhof, 20u 
Sjakosj 
Vooruit, 20u 
Vooruit, 22u

Damberd, 22u 
Damberd, 22u 
Damberd, 22u 
Damberd, 22u 
Damberd, 22u

Scherpere politiecon-
trole in de Overpoort
Naar aanleiding van enkele incidenten is de 
politie de laatste maanden nadrukkelijker 
aanwezig in en rond de Overpoortstraat. De 
vraag om actie kwam er van de herbergiers 
zelf en van handelaars in de buurt.

Eind vorig jaar werd er nog een student 
neergestoken, en enkele weken geleden 
gooiden jongeren een Molotov-cocktail 
naar café Ter Poorte. Handelaars in de 
Overpoort en in de Zwijnaardsesteenweg 
klagen ook steeds vaker over nachtelijke 
vandalenstreken. Eén van de oorzaken 
van de escalatie vormen misschien de 
andere herbergen die in de buurt geves-
tigd zijn. Daardoor lopen er ook heel wat 
niet-studenten rond in de omgeving. De 
horeca-zaken in de Overpoort hebben 
een goede verstandhouding met de
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Tentoonstellingen
• Tekenlabo RUG, Korte Meer 11,21 tot 29 maart, 

Het naakte verlangen
• Plantentuin RUG, Ledeganckstraat 35,

15 tot 29 maart, Twee eeuwen Plantentuin
• Museum Gesch. Wetensch., Krijgskan 281, S30, 

1 april tot 1 oktober,
De culturele erfenis van Joseph Plateau

finales minivoetbal dames & heren SK
Dito 'Dito: De Hongerkunstenaar
Shobana Jeyasingh Dance Cie
Oleg Malov
Fuif Zeverrock
Sweet Dick Willy
cantus Hortecta
Sin Alley & Elevate
Recital Lena Lootens
Mind the Gap jr
Fuif Amnesty International
Galabal HILOK
Pianorecital
Nouvel Ensemble Modem
Wat doen mijn kids in de megadancing
Alex Rambaut & Link
lezing Mensenrechten in Turkije,
Galgenberg 29 
cantoravond SK
Voordracht Astronomie op het Internet, 
Werkgroep Sterrenkunde, derde verdieping 
James Fulkerson & Frank Denyer 
Paths of Glory
optreden Noordkaap + boerekotfuif 
Steel Pole Bath Tub 
De Verbetering, film, gratis 
Lezing van Johan Ballegeer,
De diplomatieke loopbaan,
Sint-Pietersplein 7
Balzaal, Debat Grenzen aan de
Concurrentie, met M. Aelvoet, J. Kruithof,
Jong-Agalev, aansluitend fuif
Nieuw Sinfonietta Amsterdam
Koyaanisquatsi
FuifVDK
Sic
Fuif Lila
Ontroerend Goed, Het Koekoeksei
concert door Tempi Misti, Lange Violettenstr.
POLL-fuif, Geografica
Frank Boeijen
Fuif Pleegzorg

bürge, gratis 
Nlmsk, gratis 
Sheila Cooper 4tet, gratis 
Eric Ildefonse, gratis 
Djamberd, gratis

politie. "Al moeten er soms wel wat plooien 
gladgestreken worden", aldus politiecom-
missaris José Deblaere. Ook drugs 
spelen een niet onbelangrijke rol. Heel 
wat dealers voelen zich aangetrokken tot 
de studenten die in hun ogen een 
mogelijke afzetmarkt vormen. In diverse 
cafés zijn er dan ook drugs te vinden. Of 
het vooral om softdrugs gaat, of om 
drugs in het algemeen, wou Deblaere aan 
de telefoon niet kwijt: "alle drugs zijn nog 
steeds illegaal; wij moeten hoe dan ook 
optreden”.

PG

foto Sam
son


