
Vrijdag 18 oktober 1996



ma

Van den Bossche: “Geld van de bedrijven”
i r

Plechtige opening van het academiejaar
Deze opening vond plaats op 30 september in de Aula, naar 

aloude gewoonte met lange speeches van Vlaams minister van 
Onderwijs Luc Van den Bossche, van de rectoren van een studenten-
vertegen woordIge r.

En naar even aloude gewoonte 
begon ook deze opening met een 
slaapverwekkend overzicht door 
rector Jacques Willems van “en-
kele gegevens uit het verslag 
academiejaar 1995-1996'. Dan

mocht Johan Dedeckel, nieuw 
verkozen studentenvertegenwoor-
diger in de Raad van Bestuur, de 
aula toespreken. In een brave 
speech legde hij vooral de nadruk 
op het belang van ‘communicatie’ 
tussen het groeiend aantal studen-
tenverenigingen) en de universi-
taire beleidsorganen: de primaire 
taak van een studentenvertegen-
woordiger. Ook had hij het over de 
‘meerwaarde’ die inherent zou 
moeten zijn aan een universitaire 
opleiding, en hij contrasteerde die 
met het zoeken van de universiteit 
naar ‘meer waarde’. Hij riep de 
studenten op meerte doen dan het 
loutere streven naar een universi-
tair diploma en hij stuurde aan op 
een verdere dialoog met de 
hogeschoolstudenten.

Tijdens rector Willems’ acade-
mische rede over de internationa-
lisering van de universiteit kon het

knikkebollen en het plafondstaren 
een aanvang nemen. Het begon 
met een omstandig overzicht van 
de historische evolutie van de in-
ternationalisering van de universi-
teit. Het eindigde metdeoverscha-

kelingditjaarvan ERASMUS naar 
SOCRATES. Ook Willems had het 
over ‘een meenwaarde’ die zo’n 
Europese ervaring met zich mee-
brengt. Hij sprak zich bovendien 
uit tegen colleges die in het Engels 
gegeven worden, zoals nu al vaak 
in Nederland gebeurt. Vlaams mi-
nister-president Luc Van den 
Brande was duidelijk niet veraf.

“De tijd dringt." Met deze woor-
den had onderwijsminister Van den 
Bossche vorig jaar zijn toespraak 
afgesloten. Dit jaar ging hij op de 
ingeslagen weg verder. Hij stak 
een vermanende vinger op naar 
de universitaire overheden en naar 
de VLIR (Vlaamse Interuniversi-
taire Raad). De autonomie die de 
universiteiten verwierven na de 
goedkeuring van de onderwijs-
decreten in 1990 wordt immers 
nog niet voldoende aangewend. 
Van den Bossche baseerde zich

hiervoor op een zopas verschenen 
rapport van de OESO over het 
hoger onderwijs, waar hij herhaal-
delijk naar verwees.

Van den Bossche verweet de 
universiteiten ook dat ze te weinig 
zelfkritisch zijn: “De universiteiten 
lijken zich te koesteren in de for-
mulering van het decreet, zowel in 
de eenvoud als in de vaagheid 
ervan (...) het is alsof men de pro-
blemen niet ziet of niet wil zien.”

De onderwijsminister erkende 
dat de universiteiten het de afgelo-
pen jaren met te weinig middelen 
moesten stellen. Toch is er geen 
ruimte voor extra overheidsgeld. 
Het geld moet dan maar uit de 
privé gehaald worden, zo stelt Van 
den Bossche. Geen stijging van 
het inschrijvingsgeld (hoewel het 
dit academiejaar toch opnieuw 
verhoogd is), maar wel geld uit de 
bedrijfswereld. Deze inkomsten 
mogen echter niet de kern-
opdrachten van de unief aantas-
ten, maar kunnen enkel gebruikt 
worden “in het additionele veld’, 
met betrekking tot “specifieke ob-
jectiever/’.

Zo zijn er volgens Van den 
Bossche heel wat nieuwe en inte-
ressante mogelijkheden op het 
gebied van ‘de onderwijsinnovatie’. 
Hiervoor zou dan een eenmalige 
en beperkte ‘stimulansfinanciering’ 
uitgewerkt kunnen worden. Voor 
een dergelijke vernieuwing van 
onderwijsmethodes wordt al vele 
jaren geijverd door de studenten, 
maar tot op heden is daar maar 
zeer weinig van te merken. En het 
is jammer dat wij van het al of niet 
in praktijk brengen van die innova-
tie gedeeltelijk afhankelijk zouden 
worden van de bedrijfswereld.

Over de concrete samenwer-
king van overheid, privé en univer-
siteit bij zo’n stimulansfinanciering 
werd trouwens niet veel gezegd.

En dat er stevige regels nodig zijn 
bij zo’n samenwerking lijkt me wel 
noodzakelijk. Zonder die afspra-
ken dreigen de universiteiten de 
speelbal te worden van het winst-
bejag van de bedrijfswereld. Den-
ken we maar aan de vele vzw’s die 
vegeteren op het wetenschappe-
lijk onderzoek aan de RUG, of re-
center aan de Generale Bank die 
de RUG ‘gebruikt’ om zo nieuwe 
studenten voor hun eigen instel-
ling te lijmen. Of is dat een voor-
beeld van de stimulansfinanciering 
die ons te wachten staat?

Tenslotte benadrukte Van den 
Bossche het belang van een per-
manente vorming, want een di-
ploma geeft nog weinig garanties, 
en de bedrijfswereld (diezelfde 
bedrijfswereld) heeft behoefte aan 
dynamische mensen. De “kwaliteit 
van de return aan de samenleving’ 
moet voldoende hoog zijn wil de 
politieke overheid de universitei-
ten blijven financieren. “De univer-
siteiten moeten leren consequen-
ties te trekken uit evaluaties en de 
veranderingen durven door te voe-
ren die zich als gevolg van deze 
evaluatie opdringen.” Wat wij na-
tuurlijk al lang wisten en waar wij 
nog altijd op wachten. De tijd dringt 
nog steeds.
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VDB: "De kritische zelfreflectie aan de Vlaamse universiteiten staat
op een laag pitje."
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Standpunt

Wij groeten zij die gaan sterven
Kunnen de lage slaagpercentages verhoogd worden?

Nu het academiejaar weer van start is gegaan is ook de promotie- 
machine van de RUG stilgevallen. Iedereen heeft een protonkaart op 
zak, de mooie reclamefoldertjes zijn uitgedeeld, de eerste bladeren 
beginnen te vallen en iedereen lijkt klaar vooreen nieuw academie- 
jaartje.

Schone schijn, want binnen-
kort zullen onvermijdelijk de mas-
kers vallen. Om maar meteen met 
de deur in huis te vallen: als u zich 
voor de eerste keer aan de univer- 
siteit heeft ingeschreven dan is de 
kans reëel dat u dit jaar niet met 
succes zal beëindigen.

Afhankelijk van de gekozen 
richting zal zowat de helft van de 
eerstejaarsstudenten volgend jaar 
niet in de tweede kandidatuur zit-
ten. Slaagpercentages (na de 
tweede zittijd) voor generatie- 
studenten (zij die zich voor de eer-
ste keer inschrijven aan de univer- 
siteit) variëren van 30,5 % (dierge-
neeskunde) tot 62,5 % (Toege-
paste Wetenschappen, Vreemde 
Talen en Culturen)1. Niet alleen is 
dit voor heel veel studenten een 
verloren jaar, het kost de universi- 
teit (en dus ook de Vlaamse Ge-
meenschap) handenvol geld. 
Beide partijen hebben dus voor-
deel bij hogere slaagpercentages, 
en zoiets is niet onmogelijk. Er zijn 
-samengevat- drie oorzaken voor 
deze zware cijfers.

Ten eerste zijn er steeds meer 
studenten in Vlaanderen die hoger 
onderwijs volgen. Nu stroomt on- 
geveer60%vandeachttienjarigen 
door naar het hoger onderwijs2. Bij 
de universiteiten is die stijging het 
sterkst aan de RUG. Al sinds 1990 
zijn er elk jaar zowat 1000 studen-
ten meer die zich hier komen in-
schrijven. Vorig jaar werd de kaap 
van 20.000 hoofdinschrijvingen ge-
rond, en hoewel het nog wat vroeg 
is om cijfers voor dit academiejaar

te hanteren gaan we richting 
21.000. De democratisering van 
het onderwijs moest ervoorzorgen 
dat iedereen die wou, hoger on-
derwijs kon volgen. Maar tegen-
woordig is het eerder zo dat bijna 
iedereen hoger onderwijs ‘moet’ 
volgen, terwijl niet iedereen dat 
ook daadwerkelijk aankan, hetzij 
intellectueel hetzij financieel. Deze 
quasi-verplichting komt doordat 
hoger onderwijs tegenwoordig bij-
na automatisch een verlengstuk is 
geworden van het secundair on-
derwijs. Zonder een diploma ho-
ger onderwijs ben je immers niet 
meer klaar voor de ‘kennis-
maatschappij’.

Dat er meer studenten zijn is op 
zich niet slecht: het is een investe-
ring op lange termijn. Maar dan 
moeten er wel meer middelen voor-
handen zijn zodat ook iedereen 
kan deelnemen. Het huidige sys-
teem van studiebeurzen voldoet 
niet meer aan de bestaande no-
den. De laatste jaren zijn er steeds 
minder kandidaten voor een stu-
diebeurs (nu zowat 15 %), terwijl 
het gemiddelde bedrag per stu-
dent er ook niet op vooruit is ge-
gaan. Steeds meer studenten zijn 
verplicht om te jobben om hun 
studies te kunnen betalen.

Een tweede oorzaak voor het 
lage slaagpercentage heeft te 
maken met de studiekeuze. Uit 
peilingen blijkt dat zeer veel stu-
denten pas zeer laat beslissen wat 
ze gaan studeren. Dit hangt ener-
zijds samen met de pasgenoemde

‘plicht’ om iets te moeten kiezen, 
maar is anderzijds ook te wijten 
aan een gebrek aan concrete info 
over cursussen, colleges, opties... 
Steeds meereerstejaarsstudenten 
‘proberen’ eerst een jaartje om zo 
zelf te oordelen wat hen het beste 
ligt. Ook uit een recente enquête 
onder laatstejaarsscholieren3 blijkt 
veel vraag naar een betere keuze-
en studiebegeleiding.

En hiermee ben ik meteen bij 
de derde oorzaak aanbeland: de 
studiebegeleiding. Hoewel een 
verkeerde studiemethode vaak de 
oorzaak is van hetfalen, worden er 
ook nog altijd foute selectiecriteria 
gehanteerd om iemand al dan niet 
door te laten. Nog te veel wordt er-
en dit geldt voor vrijwel alle richtin-
gen- gelet op het kunnen herkau-
wen van de cursus, terwijl inzicht 
verwaarloosd wordt. Een oud zeer 
dat blijkbaar erg moeilijk te veran-
deren is.

Er wordt bovendien nooit reke-
ning gehouden met buitenschool-
se en tijdrovende activiteiten (bv. 
jeugdbeweging, sociaal en politiek 
engagement (zowel aan de uni- 
versiteit als erbuiten), studenten-
jobs, aggregaatsopleiding, eigen 
kinderen,...) die toch ook een we-
zenlijk deel van iemands vorming 
en opleiding uitmaken. En het is 
jammer dat deze inzet verwaar-
loosd wordt, want de naam ‘uni- 
versiteit’ omhelsttoch juist de notie 
‘universaliteit’ die samenhangt met 
dergelijke bezigheden.

Dergelijke elementen zorgen 
voor het lage slaagpercentage in 
de eerste kandidaturen. Het zijn 
bovendien niet altijd de geschikste 
studenten die slagen, maar diege-
nen die uitblinken in het papegaai- 
werk

Om alvast de instroom van 
nieuwe studenten te beperken 
gaan er steeds meer stemmen op 
om een toelatingsproef in te voe-
ren. Uitsluiting d.m.v. zo’n toela-
tingsproef is echter onrechtvaar-
dig omdat momenteel iedereen een 
universitair diploma ‘nodig’ heeft. 
Als men minder studenten wil dan 
moet men eersteen kader creëren 
waarin meer jongeren ook kunnen 
‘overleven’ zonder de noodzaak 
van dat stuk ezelsvel.

Om minder jongeren vanuit het 
secundair onderwijs door te laten 
stromen zouden de criteria om toe 
te treden tot het ASO verstrengd 
moeten worden. Jongeren met een 
diploma van technisch of beroeps-
secundair onderwijs hebben im-
mers meer kans op een fatsoen-
lijke job dan anderen die enkel hun 
humaniora afgewerkt hebben om-
dat ze een universitaire opleiding 
niet aankunnen.

Als er zich meer jongeren be-
wust zijn van dit alternatief dan zal 
ook de rat-race naar het universi-
taire diploma verzwakken, wat de 
instroom vanzelf zou moeten be-
perken. Maar over dergelijke in-
grijpende veranderingen kan en 
moet er zeker nog lang en grondig 
gediscussieerd worden.

PG

1 Deze gegevens van de VLIR 
hebben betrekking op de acade-
miejaren '89-’90 tot ‘92-’93.

2 Van die 60 % procent kiest 
ongeveer een derde voor de uni- 
versiteit, de rest gaat naar een 
hogeschool.

3 Enquête van de katholieke 
PMS-centra; resultaten gepubli-
ceerd in De Standaard 5-6/10/96.
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In de kijker

Sterrenkijken op de Rozier
De ‘Oude Sterrenwacht’, die boven de auditoria van de Rozier 

pronkt, werd op twaalf oktober officieel heropend. Na heel wat pro-
blemen en jaren van renovatie wordt hij nu omgedoopt tot ‘RUG - 
volkssterrenwacht Armand Pien’. Het zal echter nog geruime tijd 
duren vooraleer hij deze naam volwaardig zal kunnen dragen.

Hoe het allemaal 
begon

In 1887 werd tussen de Rozier 
en de Plateaustraat het ‘Institut 
des Sciences’ gebouwd, waarin 
de ingenieurs en de faculteit We-
tenschappen gehuisvest zouden 
worden. Er was geen sterren-
wacht voorzien: die zou later op-
gericht worden. De bouw werd 
echter bespoedigd door een 
nieuwe wet die toekomstige doc-
tors in de natuur- of wiskunde 
verplichtte om astronomische

waarnemingen te maken. Zo kwam 
in 1907 de ‘Oude Sterrenwacht’ tot 
stand. Dankzij de toenmalige di-
recteur L.N. Vandevijver, zou het 
observatorium in de volgende ja-
ren verder uitgebouwd worden. De 
uitbreiding werd echter abrupt stop-
gezet door de Eerste Wereldoor-
log en de accentverlegging van de 
observationele naar de theoreti-
sche sterrenkunde. De doodsteek 
kwam begin jaren zeventig toen de 
dienst sterrenkunde verhuisde naar 
de nieuwe campus aan de Krijgs- 
laan. Hierdoor kwam het observa-

torium leeg te staan, wat leidde tot 
een extreme verloedering. In 1989 
overwoog de jU niversite it de 
sterrenwacht af te breken.

V.S.R.U.G.

Er kwam protest van heel wat 
amateur- en beroepssterren-
kundigen. Ze verenigden zich on-
der de naam: ‘Vrienden van de 
Oude Sterrenwacht van de RUG’ 
(V.S.R.U.G.). Ze ijveren voor een 
renovatie van het observatorium. 
Een van de argumenten was dat 
het afbreken van de sterrenwacht 
acht miljoen frank zou kosten. Met 
dat geld zou men al een heel eind 
komen in de renovatie. V.S.R.U.G. 
kreeg de steun van de provincie 
Oost-Vlaanderen die met vijf mil-
joen over de brug kwam. Oost-

Vlaanderen was immers de enige 
Vlaamse provincie zonder volks- 
sterrenwacht. Uiteindelijk zou ook 
de universiteit een groot deel van 
de kosten op zich nemen.

BOUW
STERRENWACHT  

SLECHT u ir8E 5TE f£D

STUDENTEN-KAFEE 
ST.PIETERSPLEIN

Pagina 4



volkssterrenwacht?

Een volkssterrenwacht is een 
sterrenwachtdie activiteiten inricht 
ten behoeve van het grote publiek. 
V.S.R.U.G. heeft in dit opzicht al 
belangrijk werk verricht: ze organi-
seerde ondermeer verschillende 
voordrachten en kijkavonden. De 
respons van het publiek was mas-
saal: blijkbaar leeft er bij jong en 
oud een grote interesse voor de 
astronomie. De activiteiten had-
den telkens plaats op de nieuwe 
campus in de Krijgslaan en zullen 
daar voorlopig ook blijven door-

gaan. Dit in tegenstelling tot de 
vele speculaties dat na twaalf ok-
tober het grote publiek naar de 
RUG-volkssterrenwacht Armand 
Pien gestuurd zou worden. Alvo-
rens de geïnteresseerden terecht 
kunnen in de Rozier moeten er nog 
enkele problemen uit de weg ge-
ruimd worden. Ten eerste is er de 
slechte toegankelijkheid. Dit is 
geen ongewone zaak. In volks-
sterrenwacht M.l .R.A. te Grim-ber- 
gen heeft Armand Pien dit pro-
bleem ooit opgelost door rolstoel- 
patiënten in een container naar 
boven te voeren. In Gent moet

men eerst de kelders van de Rozier 
doorkruisen om de relatief kleine lift 
te bereiken. Bovendien is de sterren-
wacht zelf niet al te groot zodat het 
moeilijk zal zijn omvangrijke groe-
pen te ontvangen.

Men is echter volop bezig een 
oplossing te zoeken om deze laat-
ste hinderpalen uit de wereld te 
helpen opdat het observatorium te-
recht de naam ‘volkssterrenwacht’ 
zou kunnen dragen.

Colofon
Schamper is het kritische en 

onafhankelijke studentenblad van 
de Universiteit Gent. De redactie 
bestaat uit vrijwilligers en komt elke 
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Schamperredactie 
Studentenhuis De Brug 
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Schamper@rug.ac.be
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Nergens is de weg tussen de fysica en de metafysica zo klein als in de astronomie, (foto Samson)

Schamp, schamper, schampst
Oktober 96. Onvermijdelijk moest het er weer van komen: het nieuwe academiejaar. Wat een paar maanden 

geleden nog de minste van eenieders zorgen was, is nu opnieuw allesoverheersend aanwezig in de gebruinde 
hoofden.

De schooltassen (of beter de rugzakken) werden weer opgegraven vanonder het zomergazon, de bierglazen 
zijn grondig afgestofd en alreeds uitgetest en het stadsplan van Gent moest worden geraadpleegd, want die unief, 
waar lag dat nu ook alweer precies?

Edoch, we zijn nu al twee weken verder, en ook wij hebben niet stilgezeten (behalve dan voor het intypen van 
onze teksten) en zo is het kunnen gebeuren dat u nu de eerste Schamper van dit nieuwe jaartje in uw handen 
houdt. Doorblader hem voorzichtig en met de nodige achting, en oordeel zelf over het resultaat.

Voor de eerstejaarsstudenten (en voor de rest eigenlijk ook): Schamper is nog steeds het enige Officiële 
Studentenblad (mét hoofdletter) van deze universiteit dat om de twee weken verschijnt, van oktober tot april. Hij 
is er in de eerste plaats voor jullie, studenten, en hij wordt door ons, studenten, in elkaar gestopt. En dat houdt 
in dat jullie dus ook kunnen meewerken aan dit kritische en onafhankelijke blad.

Voel je je geroepen, en als het niet God de Vader is die geroepen heeft, kom dan eens langs in ons nieuwe 
redactielokaal in de kelders van studentenhuis De Brug, dat tegen dan hopelijk klaar is. Niet alleen schrijvers zijn 
welgekomen, ook lay-outers, cartoonisten, PR. lui, cultuurminnaars, internetfreaks, computerfreaks, freaks, 
verdelers (voor als wij taart eten), belastingontduikers, kuisploegen, koks en Veronique de Koek zijn welkom.

Als je binnenkomt in De Brug, ga dan door de glazen deur aan je rechterkant (je rechterkant!), loop rechtdoor 
naast de trap, voorbij het telefoontoestel en door de linkse deur naar beneden. En veeg je voeten bij het 
binnentreden.
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Buitenland

M anila by study
Studeren op de Filippijnen in de revolutionaire jaren ’80
Samen met Mark en Sara Reysio-Cruz die elkaar aan de unief 

leerden kennen, maar ondertussen getrouwd zijn en pas een schat-
tige baby hebben gekocht, blikte ik terug op hun studententijd in de
Filippijnen in de jaren ’80, tegen 
revolutie.

Beiden studeerden aan de 
“University of the Philippines” (UP). 
Mark volgde van 1984 tot ’88 de 
richting Zoölogie als voorbereiding 
op de Geneeskunde-studies die 
voor hem waren voorbestemd, 
aangezien z’n hele familie uit dok-
ters en verpleegsters bestaat. Sara 
studeerde van 1985 tot ’90; ze 
begon in de politieke wetenschap-
pen, maar vond dit vrij saai en 
schakelde daarom al snel over op 
filosofie.

Sara: “En ook al kon ik dit (filo-
sofie) niet meteen gebruiken, ik 
denk dat het belangrijk was om op 
een andere manier te leren den-
ken. Eerlijk gezegd, vond ik de 
unief veel makkelijker dan de 
school, want op school lag het 
uurrooster strikt vast, terwijl dat 
aan de unief veel soepeler was. Je 
had een enorme vrijheid, ook qua 
onderwerpen, zodat je dan voor 
een vakgebied koos waarin je echt 
geïnteresserd was. We waren met 
zo’n 3000 nieuwe studenten, waar-
van een honderdtal in mijn rich-
ting. Het eerste semester hadden 
we echter allen samen les, pas 
later werden we dan gegroepeerd 
pervakgroep. Het viel wel op dater 
in de filosofie enkel mannelijke prof-
fen waren; pas sinds kort worden 
er ook vrouwen als prof toegela-
ten. De eerste onder hen was trou-
wens een klasgenote, die zo'n hoge 
graden behaalde dat ze haar moei-
lijk konden weigeren. De lessen 
bestonden uiteraard voornamelijk 
uit theorie, hoewel ersteeds ruimte 
was voor discussie. We hadden 
ook een praktijkvak, waarin 
ethische kwesties werden bespro-

een achtergrond van oproer en

ken, zoals abortus. De prof duidde 
dan enkele studenten aan die een 
mening moesten verdedigen te-
gen de mening van de meerder-
heid in.”

Op de Filippijnen vind je zowel 
staats- als privé-universiteiten. 
Deze laatste zijn echter hoofdza-
kelijk katholiek, zodat men enkel in 
de staatsuniversiteiten een men-
geling aan wereldbeschouwingen 
terugvindt. Hoewel de betere privé- 
universiteiten hogere lonen uitbe-
talen, verkiezen de bekende prof-
fen toch veeleer een staats-
universiteit, vanwege het prestige. 
Want diploma’s uitgereikt door een 
privé-school zijn minder waard, 
omdat je met genoeg geld in de 
hand daar altijd binnengeraakt en 
afstudeert. Nochtans worden erop 
nationaal vlak ingangsexamens 
georganiseerd, met daarbovenop 
nog een extra examen bij som-
mige universiteiten.

Studentenorganisaties

Ook in de Filippijnen vind je 
allerhande studentenclubs, vol-
gens sport, regio, vakgebied, enz. 
Hoewel deze volledig in handen 
zijn van studenten moeten ze ook 
een prof als “faculty-adviser” op-
nemen om erkend te worden, ook 
al dragen heel wat proffen deze 
naam zonder verder iets te weten 
van de aktiviteiten van de club. 
Subsidies krijgen ze niet; ze moe-
ten zelf hun fondsen werven via 
concerten, filmvoorstellingen e.a. 
aktiviteiten. Mark was lid van zijn 
vakvereniging, “Association of 
Biology Majors”, hoewel dat vooral

een sociale ontmoetingsplaats 
was. Aktiever was men in de “Cam-
pus crusade for C hrisf, een grote 
christelijke studentenorganisatie 
die aktief is aan diverse universi-
teiten. Ze organiseerden lezingen, 
bijbelstudies, begeleiding van 
nieuwe studenten, en ook diverse 
campagnes (tegen het spieken of 
het roken). Ook Sara was hier lid 
van en enkele jaren later zat ze 
zelfs bij de leiding. En zo leerden 
zij elkaar kennen...

Sara: “We hadden elkaar al 
eens gezien tijdens een “fellows- 
hip”-bijeenkomst; toen we elkaar 
terugzagen in de “Crusade” stelde 
hij zichzelf voor en sindsdien be-
gonnen we elkaar vaak te zien. Dat 
was niet erg moeilijk in het begin,

samen, in de bib of thuis. Toen 
Mark Geneeskunde ging studeren 
had hij een overvol tijdschema en 
bovendien zat hij op een andere 
campus, zodatwe elkaar dan bijna 
alleen nog op zondag zagen als 
we naar de kerk gingen en daarna 
dan nog iets gingen eten of samen 
wat studeerden.

Revolutie

Sara: “De University o f the 
Philippines is altijd een universiteit 
geweest die nauw betrokken was 
bij de politieke gebeurtenissen. 
Zeker toen de revolutie plaats-
greep, tijdens m’n eerste jaar ho-
gere studie. Heel wat proffen ga-
ven geen les meer en studenten

aangezien we aan dezelfde unief 
zaten met zelfs enkele gemeen-
schappelijke vakken (Engels en 
Spaans), en ook in dezelfde 
studentenvereniging. We lieten el-
kaar ook meteen kennismaken met 
onze ouders, die in het begin mis-
schien een beetje ongerust waren 
dat onze relatie de studies zou 
beïnvloeden, maar ze merkten al 
snel dat dit geen problemen gaf. 
We wisten dat we moesten stude-
ren en deden dat dan ook vaak

spoorden ons aan om de overige 
lessen te boycotten. Zo leverde 
ook ik mijn kleine bijdrage in de 
revolutie, want ik ben nooit echt in 
politiek geïnteresserd geweest. Dit 
i.t.t. m’n ouders die in de frontlinie 
aanwezig waren: zij liepen voor-
aan, stonden voor de belangrijke 
poorten van de kampen. Ik was 
dan ook bang voor m’n ouders en 
opgelucht toen alles voorbij was.”
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Groepspraktijk voor 

de studenten huisarts
In het kader van de oprichting van een gloednieuw Welzijns- 

bureau in de wijk Nieuw Gent - in de nabijheid van het UZ - heeft het 
OCMW aan de Gentse universiteit voorgesteld er een groepspraktijk 
voor huisartsen in te richten. In deze praktijk zouden de studenten 
geneeskunde de nodige praktische ervaring kunnen opdoen.

‘M eer dan een

bezigheidstherapie"
niet enkel muziek bij URGent

Schamper is natuurlijk al jarenlang uw lijfbladen uw trouw-
ste vriend tijdens die moeilijke momenten in uw leven. Maar 
Schamper is niet het enige qua studentenpers in Gent. Sinds 
vorig jaar is er namelijk ook URQent, en dezeradiobrengtzowet 
muziek als nieuws, geschreven op studentenmaat.

Het plan

Het is namelijk zo dat de uni-
versiteit nog niet over eigen 
opleidingsplaatsen beschikt. De 
geneeskundestudenten zijn nog 
steeds genoodzaakt om uit te wij-
ken naar verder gelegen stage-
plaatsen. Meteen werd door het 
OCMW ook gedacht aan een 
groepspraktijk voor tandartsen, 
maar de desbetreffende vakgroep 
hield de boot nog af in afwachting 
van de geplande reorganisatie van 
de stages voor de studenten tand-
heelkunde.

De realiteit

Meteen wordt duidelijk dat dit 
projekt een dubbel doel dient. Ener-
zijds wordt de inwoners van Nieuw 
Gent, waar nog geen vaste 
huisartspraktijk gevestigd is, de 
kans geboden gebruik te maken 
van deze service. Anderzijds biedt 
dit projekt voor de toekomstige 
huisartsen de nodige infrastruktuur 
om hun studies af te werken. Nie-
mand die hier iets tegen inbrengt, 
of toch? De huisartsen uit de om-
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Mark: “De fakulteit van de we-
tenschappen werd minder beïn-
vloed door de politiek; zelfs toen 
alle anderen op de barrikaden ston-
den en in de straten liepen, zaten 
wij nog in de les... Toch waren we 
niet volledig ongeïnteresseerd, 
maar de hoofdgedachte was: eerst 
de studies beëindigen. Maar met 
onze “Campus crusade for Chrisf 
wilden we ook een rol spelen in het

geving zijn althans niet laaiend 
enthousiast over de geplande 
groepspraktijk. Zij vrezen oneer-
lijke konkurrentie en dus verlies 
van patiënten aan hun kollega’s- 
in-spe. Overigens werd hierover 
met de verschillende huisartsen-
verenigingen onderhandeld.

Bovendien doet dit projekt on-
middellijk denken aan de nobele 
plannen die ooit gesmeed werden 
aan de Rechtsfakulteit. Bedoeling 
was een rechtswinkel te installe-
ren waar de studenten in de rech-
ten juridische boekenkennis in 
praktijk zouden kunnen brengen 
door de Gentse bevolking met hun 
raad bij te staan. In dit geval zagen 
vooral gevestigde advokaten dit 
niet zozeer zitten en uiteindelijk 
stierf dit projekt een stille dood.

Laat ons hopen dat de groeps-
praktijk in Nieuw Gent niet het-
zelfde lot beschoren is. De konkrete 
uitwerking van dit initiatief is alles-
zins nog niet voor de nabije toe-
komst. De idee is er al maar het 
gebouw waar dit alles moet plaats 
vinden moet nog getekend en ge-
bouwd worden.

AW

proces. We hielden marsen en 
spraken in auditoria, of spraken 
mensen individueel aan, om met 
hen de kennis te delen dat Jezus 
Christus de enige oplossing is voor 
al onze problemen. Want ook Chris-
tus was een radicaal en dat is voor 
velen een openbaring. Hij wilde de 
maatschappij veranderen, hij wou 
doordringen tot de diepere oorza-
ken van de problemen. Wat we 
dus zeiden is: laten we niet deze 
persoon (Marcos) beschuldigen, 
want we zijn allen oorzaak van wat

"Wij willen de kritische jon-
geren een medium geven om 
hun mening te verkondlgetf zegt 
Frederik Haentjens, hoofdre-
dacteur van de redactie woord. 
"Wewillen de studenten actief 
leren omgaan met het medium 
radio■, net zoals ze bij Schamper 
bezig kunnen zijn met de ge-
schreven pers. Het is meer dan 
zomaar een bezigheidsthera-
pie." In principe wordt alle nieuws 
gebracht, maar wei op een 
studentgerichte manier. Bij meer 
belangrijke Items wordt er een 
reportageploegoppad gestuurd. 
Voor cultuur is er een aparte 
redactie.

Anders dan bij Schamper is 
URGent een samenwerkings-
verband van un ivers ite its-
studenten en hogeschoolstu-
denten. Zowat een vijfde van de 
redactionelemedewerkerskomt 
van een hogeschool, het me-
rendeel vanhet conservatórium. 
Met name 'studentenwoord' zijn

er gebeurd is. We moeten dus niet 
de persoon in kwestie haten, maar 
wel wat hij deed. Dat is een ver-
schil.”

Sara: “Het was een zeer chao-
tische periode; ik had niet zoveel 
contact meer met m’n vrienden, 
m’n ouders kwamen niet meer naar 
huis, er gebeurde ook zoveel en 
we hadden toen nog geen tele-
foon. Enkel Mark kwam me gere-
geld thuis opzoeken. Toen alles 
voorbij was waren we hoopvol dat 
het voortaan beter zou zijn, en in

graag gezien bij URGent, zowel 
voor presenta-tiewerk als voor 
reportages. Toch worden ook 
universiteitsstudenten gezocht 
voor journalistiek werk.

Maar radio maken is meer 
danenkel nieuws brengen. Ver-
antwoordelijke voor de muziek 
is Davy Leemans. Algemeen 
coördinatoren zakel|k leider van 
URGent is Mare Oosteriinck. 
Naast de werking in Gent zijn er 
ook samenwerkingsprojecten 
met andere media. Zo is er een j 
internetproject gepland met 
Scorpio, de Leuvense studen-
tenradio. Er is ook samenwer-
king met andere Europese 
radio’s.

U RGent zendt uit van maan-
dag tot vrijdag op 105.7 FM, *s 
morgens van 7.00 tot 9.00 uur 
en 's avonds (behaive op vrij-
dag) van 19.00 tot 22.00 uu r.

fi:j: p g :

het begin was dat ook zo, maar 
daarna verslechterde de situatie 
weer. Gedurende een poos had-
den de mensen hoop gekoesterd 
over democratie en zo, maar dat is 
dan weggeëbd, omdat de volgende 
administratie niet echt veel beter 
was. Iets dat me echter steeds zal 
bijblijven van die periode is dat ik 
toen gezakt was voor wiskunde, 
maar door de revolutie besloot de 
prof iedereen te laten overgaan; 
en dat was m’n enige les wiskunde!” 

Malik
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Sociaal

De zaak Myriam Van Moffaert
Universiteit Gent bedrogen: een alleenstaand gev

Tijdens de voorbije examenmaanden kwam het in zowat alle 
kranten ter sprake: de Gentse prof in de neuropsychiatrie Myriam 
Van Moffaert zou enkele miljoentjes die de unief toekwamen hebben 
achtergehouden en tevens bepaalde wetenschappelijke onderzoeks-
resultaten hebben ‘bijgewerkt’.

Professor Van Moffaert is een 
internationaal erkende autoriteit op 
het gebied van de psychosomatiek. 
Begin ’96 kwam zij in opspraak 
toen enkele collega’s klacht indien-
den bij de universitaire overheid 
over het dubieus beheer van finan-
ciële rekeningen en het gesjoemel 
met onderzoeksresultaten. Omdat 
de ontkenning van Van Moffaert

niet overtuigend was vroegen UZ 
en RUG aan het Hoog Comité van 
Toezicht om zich over deze zaak te 
buigen, waarop in februari een ad-
ministratief onderzoek werd inge-
steld naar valsheid in geschrifte, 
oplichting en verduistering. Als 
voorlopige maatregel werd aan prof 
Van Moffaert de toegang tot de 
psychiatrische kliniek K13 ontzegd

en werden haar financiële be-
voegdheden bevroren. Haar ove-
rige taken mocht ze gewoon verde r- 
zetten.

Toen het lopende onderzoek 
echter in mei in de pers uitlekte, 
diende de RUG begin juni een 
klacht in bij het parket van Gent. 
Op 14 juni werd prof Van Moffaert 
dan aangehouden, op last van

onderzoeksrechter Martin Min- 
naert, omdat ze het strafrechte-
lijke onderzoek tegen haar onder-
mijnde. Na intense ondervragin-
gen werd ze vier dagen later reeds 
vrijgelaten, nog vooraleer ze voor 
de raadkamer moest verschijnen, 
op voorwaarde dat ze zich be-
schikbaar hield en het onderzoek 
niet langer zou hinderen.

Beschuldigingen

Prof Van Moffaert zou o.a. 
onderzoeksgegevens hebben ver-
valst in de hoop daardoor subsi-
dies van het Nationaal Fonds voor 
Wetenschappelijk Onderzoek te 
verwerven. Kern van de zaak lijkt 
echter een principe-kwestie: de uni-
versiteit stelt dat proffen naast hun 
inkomen als hoogleraar enkel recht 
hebben op één extra inkomen. Uit-
zonderlijk kan dit uit een privé- 
praktijk voortvloeien, maar meestal 
betreft het hier een kliniekvergoe- 
ding. Alle overige vergoedingen 
moeten zij afstaan aan de RUG. 
De reglementering is echter niet 
altijd even helder, wat verschillende 
interpretaties mogelijk maakt. Er 
zijn wel meer proffen die oordelen 
dat wat men buiten de werkuren 
verdient (vb. met lezingen) inte-
graal henzelf toekomt. In het geval 
van Van Moffaert zijn er echter ook 
duidelijke overtredingen. Zo heeft 
zij heel wat geld verdiend door in 
eigen naam contracten af te slui-
ten met farmaceutische bedrijven. 
Die contracten liet zij met RUG- 
personeel en -middelen uitvoeren, 
zonder alles door te storten in de 
universiteitskas. Sinds 1990 zou 
ze op die wijze 9 miljoen BEF heb-
ben achtergehouden. Volgens haar 
advocaat betreft het slechts 3 mil-
joen. De toekomst zal uitwijzen of 
ze dit bedrag ooit daadwerkelijk 
zal moeten terugbetalen.

Een jaar geleden greep aan 
onze Alma Mater reeds een gelijk-
aardige affaire plaats: toen werd 
de internationaal gekende toxico-
loog Aubin Heyndrickx door de 
correctionele rechtbank veroor-
deeld tot één jaar voorwaardelijke 
celstraf en een boete van 160.000 
BEF, wegens valsheid in geschrifte 
en oplichting, waardoor hij tussen 
‘85 en '90 zo’n 4 miljoen BEF rijker 
werd.

Kapersnest

Deze ‘armzalige’ miljoentjes 
verdwijnen echter in het niets als 
men de tientallen of zelfs honder-
den miljoenen franken in ogen-
schouw neemt die de RUG door 
de jaren heen door de vingers zijn 
geglipt. Er cirkelt namelijk een 
zwerm vzw’s rond de RUG die 
door vakgroepen of individuele 
proffen werden opgericht om mak-
kelijker contracten met de privé- 
sector te kunnen afsluiten. Reeds 
in 1992 stelde de socialistische 
overheidsvakbond ACOD de mis-
bruiken aan de kaak: zo kunnen 
deze vzw’s over infrastructuur en 
personeel van de universiteit be-
schikken (tegen een belachelijk 
lage vergoeding), terwijl ze de vaak 
aanzienlijke sommen geld die ze 
met de onderzoeksopdrachten 
binnenrijven naarde eigen (zwarte) 
kassen afleiden. Na deze klachten 
hield de RUG grote kuis in eigen 
rangen, wat hettotaal aan afdrach-
ten van de vzw’s aan de Alma 
Mater van 270 miljoen in ’92 deed 
aangroeien tot 1,17 miljard in ’95! 
De Vlaamse Raad droeg ook haar 
steentje bij door in ’95 een decreet 
uit te vaardigen waarin deze vzw- 
structuren rond universiteiten wer-
den behandeld. Hierdoor moesten 
alle vzw’s worden geregulariseerd 
en verloren zelfs 10 van de 66 
vzw’s aan de RUG hun bestaans-
recht. Volgens het ACOD wordt 
het decreet echter niet strict toege-
past en ontbeert de RUG jaarlijks 
nog steeds zo’n 100 miljoen BEF. 
De juridische dienst van de RUG 
wimpelt deze nieuwe aanklacht 
echter af als een verschil in inter-
pretatie van het decreet. Net zoals 
Van Moffaert ook haar eigen inter-
pretatie geeft aan de universitaire 
spelregels?

Malik

PSYCHIATER VOOR DE RECHT5AMR
VOOR STRftF OWDETRCAftT u £EV<JREND£
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Beta

Loos alarm
Onnodige paniek rond experimenten

De experimenten waaraan de eerstejaarsstudenten psychologie 
en pedagogie aan de Gentse Universiteit verplicht worden deel te 
nemen, zijn volstrekt veilig en wetenschappelijk te verantwoorden

Onlangs verschenen in ver-
schillende kranten berichtjes over 
experimenten afgenomen in an-
dere universiteiten van dit land die 
pijnlijk bleken te zijn voor de proef-
personen. Wij onderzochten of dit 
ook aan de Gentse Universiteit het 
geval was.

Geen zieltjesknijperij

Enkele professoren en verschil-
lende hogerejaarsstudenten psy-
chologie en pedagogie verschaf-

ten ons iets meer uitleg over het 
hoe en waarom van deze experi-
menten.

De experimenten nemen mees-
tal de vorm aan van vragenlijsten 
rond bepaalde thema’s die de stu-
denten, liefst zo eerlijk mogelijk, 
moeten beantwoorden. Dikwijls 
maken die experimenten deel uit 
van wetenschappelijk onderzoek

naar de werking van didactische 
leer- en vormingsprocessen bij de 
studenten. Andere proeven ma-
ken deel uit van experimenteel 
onderzoek naar bijvoorbeeld het 
politiek bewustzijn onder de stu-
denten. Voor alle duidelijkheid: het 
gaat hier niet om zieltjesknijperij. 
Evenmin is het een onderzoek naar 
de psychologische stabiliteit van 
de eerstejaarsstudenten. Boven-
dien worden de eerste jaars-
studenten niet beoordeeld of ge-
analyseerd op basis van deze ex-
perimenten. De proefpersonen 
kunnen kiezen tussen een twintig-
tal verschillende experimenten. 
Gevoelige thema’s kunnen dus 
vermeden worden. Het is inder-
daad zo dat bij sommige proeven 
een kleine fysieke inspanning ge-
vraagd wordt van de studenten. In 
een enkele test leidt dit tot een 
minimale, te verwaarlozen pijn. Zo 
experimenteerde men vorig jaar 
met warmteprikkels. Men ging de 
gevoeligheid van de vingertoppen 
voor warmteverschillen na in een 
van de testen. Op deze manier 
wou men een alternatief braille- 
systeem op basis van warmte-
prikkels ontwikkelen. Dit is een van 
de zeldzame voorbeelden van een 
pijnlijk experiment. Vooraf worden 
de studenten hiervoor gewaar-
schuwd, daarna kunnen ze nog 
altijd weigeren om aan het experi-
ment deel te nemen. De studenten 
worden verplicht om aan een drie-
tal experimenten deel te nemen. 
Doen ze dat, dan worden ze be-
loond met een klein aantal punten 
voor één van hun vakken. Een 
jammerlijke methode, maar blijk-
baar is dat de enige methode om 
studenten te motiveren om deel te 
nemen aan de proeven. Boven-

dien organiseert de faculteit altijd 
een informatiesessie waarop doel, 
thema en werkwijze van elk expe-
riment toegelicht worden. Men ver-
plicht de studenten om eveneens 
deze infosessie bij te wonen, zo-
dat zij weten waar ze aan deelne-
men.

wetenschappelijk
verantwoord

Het doel van de experimenten 
is drieledig. Ten eerste is het een 
kennismaking voor eerstejaars-
studenten psychologie en pedago-
gie met dergelijke testen. Boven-
dien vervullen de studenten de rol 
van deelnemer aan experimenten, 
wat een leerrijke ervaring kan zijn. 
Jaren later zullen ze immers als 
psycholoog of pedagoog soortge-
lijke proeven afnemen van ande-
ren.

Ten tweede is het een zeer 
belangrijke oefening voor de licen- 
tiestudenten die helpen bij de af-
name van de proeven en de ver-
werking van de resultaten. Meestal 
gaat het hier om studenten experi-
mentele psychologie, omdat ex-
perimenten nu eenmaal een basis-
onderdeel vormen van deze rich-
ting in de psychologie. Een praktijk- 
oefening leert hen deze experi-
menten op een menselijke manier 
af te nemen. Ze leren dus correct 
en professioneel om te gaan met 
hun proefpersonen.

Tenslotte kaderen de experi-
menten in het groter wetenschap-
pelijk, psychologisch en pedago-
gisch onderzoek aan de betrokken 
faculteit. De relatief jonge psycho-
logische en pedagogische weten-
schappen moeten beroep doen op 
dit soort experimenten om deeltjes 
van de menselijke pscyhologie en 
de werking van het menselijk brein 
bloot te leggen.

Wardal

Aidspreventie
Opwindend, lekkeren veilig

Iedere nieuw-(of o u d b a k -
ken student die de straten van 
Gent verkent, zal erin oktober 
mee te maken krijgen: de 
condomobiei: een in het oog 
springend autootje volgeiaden 
met condooms en meer lek-
kere, Bekwame medestuden-
ten staan hier ter beschikking 
om vrageni.v.m. (on)veiügsek- 
sueel contact en verantwoor- 
delijkheidte beantwoorden.de 
kan je faten onderwerpen aan 
een vrij-examen waarvoor je - 
indien geslaagd !- een vrij- 
bewijs (ziet er uit als een echt 
rijbewijs, maar met condoom 
en een zakje glijmiddel) ont-
vangt. Hierbij komen duizend- 
en-één vragen en vooroorde-
len aan bod. Gewapend met 
deze info, het Student Wel- 
come Pack met de ‘Veilig 
Vrijen'-folder van IPAC en het 
vrijbewijs van het Aidsteam, 
ben je klaar voor je duik in het 
studentenleven.

Bij het begin van hetacade- 
miejaar start Vlaams minister

van Gezondheidsbeleid Wivi- 
na Demeester i.s.m. IPAC 
Vlaams Aidscoördinaat een 
sensib ilise-ringsactie rond 
condoomgebruik en veilig vrijen 
bij studenten. De Veilig Vrijen 
Studenten Toer vindtplaatsvan 
begin tot eind oktober in ver-
schillende steden. DezeToeris 
een extra vormins-project van 
de JAC's (Jongeren Advies-
centra) over Veilig Vrijenwaar- 
bij jevia korte videofragmenten, 
condoomoefeningen, stellin- 
genspel, enz.., heel wat info 
vergaart. Je krijgt ook Ups over 
hoe je op een ontspannen ma-
nier over een aantal hete hang-
ijzers, je gevoelens en visies 
kan praten.

Je kan deze VVT ook uitno-
digen in je kot, facbar, bene-
fiet,enz ... Dit kan gratis bij één 
van de JAC's of via het centrale 
In Petto num m er: 03/366 15 
20.

Samira
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Blunders

De protonkaart
Wat voert de universiteit in haar schild ?

Vanaf dit jaar wil de RUG het betalingsverkeer binnen de univer-
siteit informatiseren. Betalingen in studentenresto’s, telefooncel-
len, kopieermachines, automaten,... kunnen dan ook met een pro-
tonkaart gebeuren. Handig, zo lijkt het. Maar er zit stront aan de 
knikker. En dat begint reeds bij de verdeling van de protonkaarten...

Een aantal maanden geleden 
werd besloten de protonkaart in te 
voeren als nieuw elektronisch be-
taalmiddel aan de RUG. Dit zorgt 
voor een vermindering van cash 
geld, wat de veiligheid moet verho-
gen en vervoer- en transferkosten 
van het geld verlagen.

De universiteit ging op zoek 
naar een bank die de verdeling van 
de protonkaart onderde studenten 
op zich wou nemen. De keuze viel 
uiteindelijk op de Generale Bank. 
En hier beginnen de blunders...

De RUG: een goed-
koop reklamebureau

Wie zich op 1 juli naar het 
Adviescentrum voor Studenten 
begaf om zich in te schrijven, dacht 
wellicht dat hij per vergissing een 
kantoor van de Generale Bank was

binnengestapt. Nog vóór alle an-
dere formaliteiten kreeg hij een 
brief van de rector, waarin deze 
laatste nauwelijks verholen re-
clame maakt voor de Generale 
Bank. Inhet'kennismakingspakket 
met de RUG’ dat de student ver-
volgens kreeg, blonk een promotie-
folder voor de studentenrekening 
van de Generale Bank. Achter de 
inschrijvingsbalie zat eveneens 
een personeelslid van de Gene-
rale Bank, die de student monde-
ling trachtte te overhalen voor haar 
jongerenrekening. Bij het buiten-
gaan kreeg de student een ‘bewijs 
van betaling’ van zijn inschrijvings-
geld, bedoeld om een protonkaart 
(plus een rekening) aan te vragen 
bij, jawel, de Generale bank.

Dit is dus één grote reclame-
campagne voor de Generale. En 
dat binnen de muren van een aca-

demische instelling, die model zou 
moeten staan voor onafhankelijk-
heid!

Deze wantoestand duurde 14 
dagen. Na hevig protest van het 
ACOD en de Studentenvakbond, 
gaf akademisch beheerder Bert 
Hoogewijs toe dat er ‘onhandig-
heden’ gebeurd zijn bij de promo-
tie van de gratis protonkaart.

Meteen werd de brief van de 
rektor in meer neutrale bewoordin-
gen herschreven en de folder van 
de Generale Bank uit het kennis- 
makingspakketverwijderd. Ook de 
bankbediende werd uit het inschrij- 
vingskantoor gegooid, waarna het 
reclame-kampement werd opge-
slagen op het Sint-Pietersplein, 
recht tegenover het A dvies-
centrum.

Het aanbod van de 
Generale

Waarom werd nu precies de 
Generale Bank uitgekozen?

Kwatongen beweren dat er 
‘gefoefeld’ werd met de offertes

van de banken (drie van de vijf 
kanshebbers werden afgewezen 
wegens procedurefouten!), maar 
geen enkele bron bevestigt dit. 
Logistiek Beheerder Dirk Mangel- 
eer, drijvende kracht achter het 
protonprojekt, legt uit: “In het voor-
ja a r hielden we een offerte- 
aanvraag bij alle banken. De Ge-
nerale Bank kwam met het meest 
gunstige voorstel op de proppen. ” 

De kritiek als zouden vrijwel 
alle banken een gratis protonkaart 
bieden aan studenten, wuift 
Mangeleer weg met het argument 
dat ten tijde van de offerteaanvraag 
de meeste banken nog niet aanbo-
den wat ze nu aanbieden.

Als echter in juli reeds meer-
dere banken dezelfde service bie-
den, welke objektieve argumenten 
heeft de RUG dan nog om de Ge-
nerale zo te bewierroken? Mangel-
eer: “De Generale Bank biedt nog 
een heel pakket andere voordelen 
voorstudenten. "Maar ook andere 
banken bieden gelijk(w)aardige 
voordelen aan studenten. Mangel-
eer: “Ze krijgen een sleutelhanger 
waarmee ze het bedrag op hun 
kaart kunnen kontroleren.” Par-
don? heeft een GADGET de door-
slag gegeven? Neen, “Het meest 
doorslaggevende argument was 
dat de bank ook nog studenten-
activiteiten wou sponsoren.” Zeer 
nobel, maar bij sponsoring hoort 
een bank gewoonlijk te betalen in 
plaats van gratis reklame uit monde 
van een universiteit te krijgen. Bo-
vendien lijkt het ons nogal laak-
baar om een aanbesteding te kop-
pelen aan sponsoring.

Big Brother is 
watching you!

De belangrijkste vraag is ech- 
|  ter: waarom wil de RUG persé met 
|  één enkele bank in zee? Waarom
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niet gewoon de studenten zelf la-
ten beslissen of en bij welke bank 
ze een protonkaart nemen?

De reden is simpel: met de pro-
tonkaart wil de RUG niet enkel het 
betalen vergemakkelijken, maar 
ook statistische gegevens verza- 

* melen over het consumptiegedrag
van studenten, door het nummer 
van de protonkaart van de Gene- 

► rale Bank te koppelen aan het stam-
nummer van de student. Wie zijn 
protonkaart toch bij een andere 
bank afhaalt, wordt dan verzocht 
zijn protonnummer aan de RUG 
bekend te maken.

Mangeleer verdedigt deze ge-
gevensbank door te wijzen op de 
verbeterde service die de RUG 
dankzij deze gegevens kan aan-
bieden. De Studentenvakbond 
heeft hier echter zware bedenkin-
gen bij. “Het gevaar is groot dat de 
privacy van de studenten geschon-

den wordt. Het systeem van 
indentificeerbare protonkaarten 
kan immers makkelijk misbruikt 
worden om de handel en wandel 
van iedere student na te gaan." 
Mangeleer schermt met de wet op 
de bescherming van de persoon-
lijke levenssfeer, maar geeft wel 
toe dat het technisch mogelijk is 
iedereen te schaduwen.

Protonopolie

Bovendien, zulke data zullen 
zwaar vertekend worden zolang 
men blijft betalen met baar geld of 
met een niet-geregistreerde pro-
tonkaart. Enkel door proton te ver-
plichten als enige betaalmiddel, 
kan men een juist beeld van de 
consumptiegewoonten te verkrij-
gen. In dat geval zou een contract 
met slechts één enkele verdeler 
dus een voordeel opleveren.

Mangeleer ontkent evenwel dat 
studenten in de toekomst enkel 
nog met proton kunnen betalen.

Al mogen we Mangeleer niet 
zomaar op zijn woord geloven. De 
geruchten dat de resto's volgend 
jaar alleen nog met proton zouden 
werken, zijn hardnekkig. En in ver-
scheidene studentenhomes heeft 
men de verkoop van telecards stop- 
gezet van zodra de proton- 
toestellen geplaatst werden. Een 
teken aan de wand?

Tot slot

Wie zich een protonkaart heeft 
laten aansmeren, heeft vast al ge-
merkt dat de protontoestellen bui-
ten gebruik zijn: het systeem wordt 
nog getest. Mangeleer verzekert 
dat dit niet langer dan een maand 
zou duren...

MDG
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Dendermondsesteenweg 397 
9040 Gent (Sint-Amandsberg) 

Tel. (09) 228 31 95 
Fax (09) 238 25 78

*  SQUASH *
5 courts

*  TENNIS *
2 overdekte terreinen

*  SNOOKER *
1 tafel

*  AMERICAN POOL *
1 tafel

*  OMNISPORTZAAL *
karate, engelse boks, Kick-boxing 
aerobic, step-aerobic, caflanetics

*  Internationale 
Sportmanifestaties $

$ Sportshop $
*  Gezellige Cafetaria $

Alle dagen geopend  
vanaf 10 uur 's morgens!

Squash
Studenten-stunt-prij s

50 BF per persoon per half uur
, (Materiaal inbegrepen)

In de week voor 18u en na 22u 
en het gehele weekend!

Sportcentrum Bateas
(vlakbij Dampoort)

Tel: 09/228.31.95
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Nieuw

Parels voor de zwijnen
Faculteit Diergeneeskunde verhuist naar Merelbeke

Sinds begin oktober is het stil geworden in de gebouwen aan het 
Casinoplein. De faculteit Diergeneeskunde die daar vele jaren ge-
huisvest was, is namelijk verhuisd naar een nieuwe campus in 
Merelbeke. Daar zijn tientallen arbeiders deze maand bezig aan de 
afwerking van de gebouwen aan de Salisburylaan. De RUG beschikt 
nu over een van de grootste en modernste dierenklinieken van 
Europa. Totale kostprijs: ongeveer 1,7 miljard.

Toch isdie campus nietzo nieuw 
als hij lijkt. De plannen voor een 
campus in Merelbeke dateren al 
van in 1972. Toen al besefte men 
dat men aan het Casinoplein ge-
vangen zattussen de huizen en de 
Coupure. Bovendien werden er in 
de loop van de jaren zeventig 
steeds strengere milieunormen 
gesteld, wat het voor de faculteit 
niet gemakkelijk maakte. In 1978 
was de ruwbouw klaar, maar geld 
voor een definitieve afwerking van 
de infrastructuur, waaronder een 
waterzuiveringsstation, was er niet. 
Een eerste gebouw, dat bijna vol-
tooid was, bleef jaren leeg; buurt-
bewoners spraken over ‘het spook- 
gebouw’.

Enkele jaren geleden, na de 
federalisering van het onderwijs, 
besliste de Vlaamse Gemeen-
schap om 1,2 miljard uit te trekken 
voor de verdere uitbouw en afwer-
king. Een fors bedrag, maar de 
faculteit diergeneeskunde in Gent 
is dan ook de enige in Vlaanderen. 
Een paar jaar geleden was een 
eerste stuk klaar en toen verhuis-
den de para-klinische diensten. Nu 
is de rest dus gevolgd.

Zo’n verhuis is natuurlijk geen 
sinecure maar toch is alles vrij vlot 
verlopen, zij het met enige vertra-
ging. Het moeilijkste moet echter 
nog komen: de verhuis van de 
studenten zelf. Ongetwijfeld is het 
een ganse aanpassing om plots 
les te moeten volgen in een Gentse

randgemeente, zo’n tien kilometer 
van de Gentse binnenstad en ver

weg van de andere studenten. De 
eerste twee, drie jaren zullen wat 
dat betreft nog overgangsjaren zijn: 
heel wat studenten die in het cen-
trum van Gent op kot zitten zullen 
hier voorlopig wel blijven. Andere, 
nieuwe studenten zullen dan kie-
zen voor een kot in Merelbeke. Nu 
al zou zowat tien procent van de

laatstejaars een kamer hebben in 
Merelbeke.

De architectuur van de nieuw-
bouw oogt zeer modem, en ook 
binnenin is werkelijk aan alles ge-
dacht om het onderzoeken van 
dieren zo makkelijk mogelijk te la-
ten verlopen. Aangepaste stallen 
voor de verschillende dieren, de 
modernste onderzoeksapparatuur,

een mestafvoersysteem, een 
heuse manege en een water-
zuiveringsstation zijn aanwezig.

Toch werd aan de studenten 
gedacht. Een cafetaria is nog in 
aanbouw en zou tegen 1 januari 
1997 klaar moeten zijn. Bovendien 
kreeg de Vlaamse Diergenees-
kundige Kring (VDK) een eigen 
lokaal: een heus boerderijtje dat

ze zelf volledig mochten inrichten 
naar eigen smaak. Of beter: zelf 
moesten inrichten, want hier kwam 
er geen hulp van de universiteit. 
Tientallen studenten hebben de 
ganse zomer gewerkt om een oude 
schuur om te bouwen tot een fraai 
clublokaal.

Maar om van al dat nieuws te 
kunnen profiteren moet je eerst in 
Merelbeke geraken. Behalve in de 
eerste kandidatuur die les heeft in 
de Ledeganckstraat, vinden alle 
lessen plaats op de Campus. Er 
zijn wel busverbindingen naar de 
campus, maar die zijn ruimschoots 
onvoldoende en de tijdstippen 
waarop de bus de campus aan-
doet zijn moeilijk te combineren 
met het uurrooster. De meesten 
komen met de fiets of met de auto. 
De E40 en de R4 liggen namelijk 
vlakbij. Toch blijven de studenten, 
door de afstand, wat geïsoleerd in 
hun nieuwbouw achter.

De universiteit wordt trouwens 
niet enkel geconfronteerd met een 
mobiliteitsprobleem, er moest ook 
nog flink wat extra geld uitgetrok-
ken worden omdat de 1,2 miljard 
Vlaams overheidsgeld niet vol-
stond. Zo was bv. de bouw van het 
cafetaria oorspronkelijk niet be-
groot. Daarnaast zorgden de 
strenge milieunormen, de vele (ge-
plande) groenaanplantingen en de 
ruime parkings voor een meerkost 
van een paar honderd miljoen. 
Bovendien is er sprake van om -op 
termijn- een brug te bouwen over 
de R4, om zo de twee delen van de 
campus makkelijker met elkaar te 
verbinden

Burgemeester Mortier van 
Merelbeke sprak fier over'de meer-
waarde voor de gemeente’ die de 
campus met zich meebrengt.
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Wetenschap

Vlaamse Wetenschapsweek 
van 20 tot 26 oktober

Jongeren maken actief kennis met wetenschap

Vooral voor de middenstand wordt 
het een goede zaak: dagelijks 1000 
tot 1500 extra mensen die op de 
faculteit aanwezig zijn zal waar-
schijnlijk een aardig centje in het 
laatje brengen. Het aantal studen-
ten dat nu al op kamers zit in 
Merelbeke is moeilijk te schatten. 
Toch zei de burgemeester dat er 
wekelijks aanvragen binnenkomen 
van particulieren die hun huis wil-
len ombouwen.

De gemeente Merelbeke heeft 
dan ook tijdig voorzorgen geno-
men om de toevloed van studen-
ten in goede banen te leiden. Het 
reglement voor studentenkamers 
werd grotendeels overgenomen 
van de stad Gent. Ook werd er een 
Bijzonder plan van Aanleg opge-
steld: ‘BPA Vurtzak. ‘Vurtzak’ is 
een toponiem voor de streek waar 
de campus gebouwd is, of wat 
dacht u? In dit BPA werden regels 
vastgelegd voor de bestemming 
van de nabijgelegen gronden, en 
dit om wildgroei tegen te gaan.

Grootste minpunt is de ver-
keersdrukte. De campus brengt

natuurlijk heel wat extra verkeer 
naar Merelbeke, en dit zorgt voor 
overlast aan de verkeerswisselaar 
van de R4 en de E40. Er is een 
brug gepland die deze verkeers- 
knoop zou moeten doorhakken, 
maar die zal ten vroegste midden 
’98 klaar zijn. Tot dan blijft het uitkij-
ken en aanschuiven.

En zo is nu de rust neergedaald 
over de gebouwen aan het Casino- 
plein. Café Den Teugel, jarenlang 
het stamcafé van de VDK, ziet de 
toekomst onzeker tegemoet, nu 
hun beste klanten het laten afwe-
ten. Het is echter maar zeer de 
vraag hoelang deze rust zal duren, 
want over de bestemming van de 
gebouwen ligt nog niets vast. De 
gebouwen behoren immers niet 
toe aan de RUG, maar zijn eigen-
dom van de Vlaamse Gemeen-
schap. Zeer waarschijnlijk worden 
de gebouwen afgebroken en 
mogelijks wordt er een nieuw 
Vlaams Administratief Centrum 
opgetrokken. Een beslissing hier-
over is echter nog niet genomen.

De Vlaamse universiteiten, 
hogescholen, wetenschappe-
lijke instellingen en musea or-
ganiseren dit jaar voor de 
tweede maal een Vlaamse 
Wetenschapsweek. Zij trachten 
middelbare scholieren en stu-
denten uit het hoger onderwijs 
in contact te brengen met de 
laatste ontwikkelingen in de 
wetenschap en de praktijk van 
het wetenschappelijk onder-
zoek.

De hoofdbrok van de Vlaamse 
Wetenschapsweek wordt ge-
vormd door het programma ‘We-
tenschap in de kijker’. In totaal 
richten de organisatoren 400 (!) 
activiteiten in. Hierbij ligt de klem-
toon vooral op de actieve inbreng 
van de bezoekers in projecten die 
een beeld scheppen van het echt 
wetenschappelijk onderzoek. Dat 
wetenschappelijk onderzoek daar-
bij niet uitsluitend mag geassoci-
eerd worden metwiskunde-fysica- 
chemie mag o.a. blijken uit het 
aanbod van de Gentse Universi- 
teit. Niet alleen het bekijken van 
de elementaire materiedeeltjes 
door middel van een electronen- 
versneller of experimenteren met 
de factor ‘warmte’ in chemische 
reacties, al met al voor de hand 
liggende initiatieven, werden in het 
programmaopgenomen. Men kan 
bijvoorbeeld ook meewerken aan

de samenstelling van een drietalig 
woordenboek (NL-FR-EN) van 
werkwoorden of mee op zoek gaan 
naar de oorzaken van de ‘angst 
voor criminaliteit’.

De Vlaamse Wetenschapsweek 
wordt in tegenstelling tot de vorige 
editie niet afgesloten maar op gang 
gebracht door een heus Weten- 
schapsfeest. Op zondag 20 okto-
ber worden er een hele dag de-
monstraties, experimenten, ani-
matie- en andere activiteiten ge-
houden die een ruim publiek zou-
den moeten aanspreken.

Naast het programma ‘Weten-
schap in de kijker’ richten de orga-
nisatoren ook nog een uitvinders- 
wedstrijd en een fotowedstrijd in en 
werd er een tentoonstelling op po-
ten gezet. Deze tentoonstelling is 
te bezoeken van 14 oktober tot 14 
december 1996 in het Boudewijn- 
gebouw (Boudewijnlaan 30, 1000 
Brussel) onder de titel ‘China - 
Vlaanderen: verleden en heden’.

Meer gedetailleerde informatie 
over de activiteiten, hun locatie en 
aanvangsuren kan men vinden in 
de Wetenschapskrant, te vinden in 
de openbare bibliotheken, of op het 
telefoonnummer van de Vlaamse 
Wetenschapsweek: 02/502.39.60.

Laat het nieuwsgierige kind in u 
de vrije loop en ontdek de geneug-
ten van de wetenschap!

DDT

PG

FKalender
maandag 21 oktober

GFK openïngsfuif in de Vooruit
VLK Reanimatiecursus (tot 22/10) 

dinsdag 22 oktober
ESN Euro-partyfuif
KHK Fuif in *t fuifkot
Politeia Openingsfuif in de Vooruit

maandag 28 oktober
VLK IAAS met o.a. dia- en cocktailavond (tot 31 /10)

VLK Master Blaster (tot 03/11) 
woensdag 30 oktober

VGK Dissectiefuif 3de kan in 1 fuifkot
dinsdag 05 november

VLK Bloed-Serieus (bloedinzameiingsactie op 
Coupure, Blancëjn en Plateau+ fuif in de Vooruit 
(tot 07/11).

donderdag 07/11
VGK Doop in de Salamander
VTK Night of the Proms
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. DigiTaal

VVaaw! Internet!
Internet is dè hype van de laatste jaren. Daar lijkt het toch op.

Iedereen die in wil zijn, heeft een eigen site op het web, of op zijn 
minst een eigen e-mailadres. Toch is het Internet geen catwalk- 
trend.

Netwerkmedia zoals het inter-
net zullen steeds meer in gebruik 
raken in de nabije toekomst. En je 
studententijd is de ideale periode 
om het medium in de vingers te 
krijgen.

“Dat zal wel, maar 
wat is dat Net pre-

cies?”

Het Internet is een wereldwijd 
netwerk van computers die op een 
of andere wijze met elkaar verbon-
den zijn (gewoonlijk via telefoon-
lijnen en kabeldistributie). Hierdoor 
kan je vanop eender welke aange-
sloten machine alle informatie op-
vragen die zich op eender welke 
andere aangesloten computer be-
vindt, waar ook ter wereld. Boven-
dien kan iedereen de informatie 
die jijzelf op jouw computer be-
schikbaar stelt zonder problemen 
raadplegen. Het Internet is dus 
één grote, steeds aangroeiende 
biblioteek, waar iedereen naar be-
lieven zijn kennis aan de wereld 
kwijt kan.

Maar het Net biedt niet enkel 
informatie. Het is ook het meest 
veelzijdige communicatiemiddel ter 
wereld. Even een vraag over de 
cursus filosofie aan een mede-
student stellen of urenlang discus-
siëren met een Nieuw-Zeelander 
over de onzin van de Japanse 
robotica, het kan allemaal!

En dat is nog maar het topje 
van de ijsberg...

“Cut the crap! Wat 
probeer je ons nu 

duidelijk te maken?”

Wel, als je in de toekomst wat 
wil betekenen, dan moetje nü reeds

uitvissen hoe dat Internet in me-
kaar zit. En de RUG biedt je daar-
voor de ideale kans: alle studenten 
krijgen GRATIS toegang tot de

mysteries van het Net. Zolang je 
blijft studeren, kan je kosteloos het 
Internet onveilig maken. Sommi-
gen bissen speciaal daarvoor.

Wat moet je doen?
Allereerst: ga naar het Acade-

misch Rekencentrum (ARC), 
gebouw S9 op de Campus Sterre, 
krijgslaan 281 te Gent. Wend u 
daar tot het onthaal dat elke werk-
dag open is van 8 tot 12 en van 
13.30 to 17 uur. Daar zegt u aan 
het loket dat u een “account” op 
eduserv wil.

Een account, dat wil zeggen 
een toegangsnaam en een pas-
woord. Deze account verleent je 
toegang tot een server. Een server

is een zeer krachtige computer die 
toegang biedt tot het Internet voor 
een grote groep mensen. De ser-
ver “eduserv” doet dit voor RUG- 
studenten. (In feite zijn er 2 ser- 
vers: “eduservT’ voor kandidatu-
ren en “eduserv2” voor licenties).

Mensen die niet enkel vanop 
de PC’s in de gewone kompjoeter-

klassen willen internetten, maar 
bijvoorbeeld ook vanop de PC’s in 
de gebruikerszaal van het ARC of 
vanop de terminals in de hal van 
Home Vermeylen, moeten dit ex-
pliciet vermelden, want zij hebben 
nog een tweede paswoord nodig.

“OK, ik heb nu een 
account. What’s 

next?”

Nu begeef je je naar een plaats 
waar computers staan die toegang 
tot Internet verlenen. Elke faculteit 
heeft zijn eigen computerklas, en 
elke faculteit biedt op die compu-
ters ook toegang tot het Internet

aan. Enkel de faculteit rechten 
weigert halsstarrig deze dienstver-
lening. Rechtsstudenten moeten 
dan maar in een andere computer-
klas binnensluipen.

Je start een computer naar 
keuze op, en na enige minuten 
verschijnt er een keuzemenu op je 
scherm. Een van de keuzeopties 
is “telnet eduservl”, een andere is 
“telnet eduserv2”. Je typt het num-
mer in dat bij jouw keuze hoort, en 
meteen wordt je verbonden met 
eduserv. Je moet achtereenvol-
gens je toegangsnaam en je pas-
woord intypen, waarna je, einde-
lijk, ingelogd bent!!!

“Wow! Keineig! Maar 
ehm, er gebeurt 

niks?”

Dat klopt. Om nu ook iets te 
kunnen dóen, moetje de computer 
vertellen wat je wil doen. Je kan 
bijvoorbeeld trachten te e-mailen, 
door “pine” in te typen. Pine is een 
postverwerkingsprogramma. Een-
maal in pine binnen, verschijnt er 
weer een keuzemenu. Door bv. “i” 
te typen, krijg je een lijst van alle e- 
mails die reeds naar jou gestuurd 
zijn; met “c” kan je zelf een mail 
sturen; met “q” verlaat je pine weer. 
Lees de help (“?”) maar voor meer 
informatie. Om eduserv weer te 
verlaten, typ "exit".

Uiteraard zijn er nog veel inte-
ressantere Internettoepassingen te 
bespreken, maar deze Schamper 
staat reeds vol genoeg. Je zal nog 
enkele weken geduld moeten oe-
fenen om meer te weten te komen 
over WWW, Netscape, nieuws-
groepen, mailing lists, talken, 
chatten, IRC, lynx, telnet, ftp, 
gopher, MUD, krotnet, en nog véél 
meer van dat fraais...

Ik duizel al...

MDG
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Kort

KORT-LANG
Openingsrede KORT: welkom 

aan de Generale Bank. *** Even-
eens welkom aan de nieuwe deca-
nen Jean-Paul Remon (Farmacie), 
Ronald Soetaert (Lerarenoplei-
ding) en Els De Bens (Pol&Soc). 
*** Het teken- en schildersatelier 
lijkt niet echt gelukkig te zijn met 
hun gedwongen verhuis naar de 
universiteitsgebouwen tussen het 
Rectoraat en hetTechnicum (Sint- 
Pietersnieuwstraat): prompt werd 
overgegaan tot het slopen van de 
infrastructuur! In hun vroegere ba-
sis Korte Meer 11 moesten ze 
plaats ruimen voor het nieuwe 
Decanaat van de Pol&Soc. Hier-
door komt opnieuw meer ruimte 
vrij voor de Rechten in de Univer-
siteitstraat. Alles kadert in het opti-
maler laten functioneren van beide 
decanaatsdiensten en facultaire 
studentenadministraties. *** Ook 
verhuisd: de Sociale Dienst voor 
Studenten. Vanaf nu elke werkdag 
bereikbaar van 9u tot 12u (of na 
afspraak) in Stalhof 6, alias Home 
Vermeylen. Tel. 09/264.71.29 of 
09/264.71.30 *** Wie durft nu nog 
te pleiten voor toelatingsproeven 
en numerus-clausus? Het UZ vond 
geen nieuwe arbeidsgeneesheer 
om ontslagnemend arts Cobbaut 
op te volgen en besloot dan maar 
de zaak uit te besteden aan een 
Leuvense firma met nauwe ban-
den met de KUL. Begrijpelijk onge-
noegen bij de vakbonden: “Waar 
dienen onze opleidingscentra en 
arbeidsgeneeskundige dienst dan 
nog voor, en wie zijn die mannen 
die hier rondlopen in een witte jas 
dan echt?” Tuinmannen mis-
schien?*** ‘ “ Twintigduizend stu-
denten, vierduizend personeelsle-
den (plus nog eens drieduizend 
tuinmannen voor het UZ): Gent 
mag blij zijn met een dergelijke 
economische werkgever en con-
sument. Maar nog steeds blijven 
studenten niet welkom. Het Gentse 
stadsbestuur blijft de erkenning van 
studentenverenigingen als sociaal-

culturele organisatie weigeren. Wat 
betekent dat studentenverenigin-
gen geen gebruik mogen maken 
van de stedelijke zalen. *** Ons rijk 
koloniaal verleden, zilverpapiertjes 
voorde missie, prins Boudewijn in 
Congo: het zijn maar enkele zaken 
die spontaan bij mij opkomen bij 
het horen van het woord ‘Afrika’. 
Dringend tijd om mijn kennis over 
dit vergeten wereldbeeld te actua-
liseren, zegt u? Tref ik het dan dat 
de Afrikanistiek sinds kort weer 
een vast docent heeft. Tot nu toe 
doceerden er enkel gastprofes- 
soren, nadat de enige vaste prof 
met pensioen ging. *** De avond- 
grillade heeft de Brug verlaten en 
roostert ze tegenwoordig in het 
Pand, Onderbergen 1. *** Ook in 
het Pand: de Dienst Internationale 
Betrekkingen. Deze dienst organi-
seert op woensdag 23 oktober een 
Erasmus-info-avond. Al wie Gent 
een tijdje wil ontvluchten (niet drin-
gen, aub!) komt die dag om 19u30 
naar de Aula in de Volderstraat 9. 
*** Een andere manier om buiten 
te komen, maar dan enkel voor 
p illendolgedraaide studenten 
Farmacie, biedt de Belgische en 
Internationale Vereniging voor Far- 
maciestudenten. Drie maand stage 
in Amerika, een maandje werken 
in Zuid-Afrika, of dichter bij huis 
een sportief bierweekend in Liver- 
pool,... het zijn maar een paar van 
de mogelijkheden. Info: Farmacia 
of e-mail LML@ USP.ORG. *** Nog 
steeds voor boer en tuinder: de 
Gentse Universitaire Plantentuin 
bestaat 200 jaar. Mag wel eventjes 
in de bloemetjes gezet worden! *** 
Primeur: prof. Luc Jordaens 
slaagde als eerste in België erin 
om een ‘atriale defibrillator’ in te 
planten. Dit ‘d ing’ dient lage 
energieschokken toe om het nor-
maal hartritme van een patiënt te 
herstellen. De persconferentie om 
dit mee te delen diende wel enkele 
maanden uitgesteld te worden 
nadat prof. Jordaens werd aange-

reden door een fietser. Sindsdien 
werkt hij aan een autobumper met 
electroshocks: hoe rijd ik op 
donderdagavond vlot door de Over- 
poortstraat? *** En nu iets ernsti-
gere: vanaf 1 oktober 1997 wordt 
de titel van psycholoog wettelijk 
beschermd. Een commissie zal er 
op toezien of een psycholoog ook 
werkelijk overeen diploma beschikt 
en of hij is ingeschreven op de lijst 
van psychologen. De erkenning 
van Tante Kaat is in behandeling. 
*** Perikelen uit de Vlaamse 
Ardennen. De Gentse studenten-
club voor deze regio Laetitie kreeg 
van de rechter nog enkele maan-
den uitstel om hun schuld van 
163.000 frank te betalen. In 1994 
vierde deze club hun 65-jarig be-
staan, dit o.a. met een galabal. 
Maar dit bal bracht vooral een fi-
nanciële kater met zich mee, van-
daar. *** Fundamenteel onderzoek 
aan de universiteit is wel nuttig, zo 
berichtte De Standaard onlangs. 
Aan de VUB heeft een prof een 
belangrijk navorserskrediet voor 
fundamenteel voedingsonderzoek 
gekregen om na te gaan hoe het 
ongewenst laagje water dat soms 
op yoghurt staat in de toekomst 
vermeden kan worden. Het is wit 
en het drijft? Yoghurt in Brussel. *** 
Spreek eens een vreemde broe-
der aan zonder u belachelijk te 
maken met een idioot accent. Het 
Talencentrum richtweer allerhande 
taalcursussen in, gaande van 
Frans, Engels, Duits, via Grieks, 
Italiaans, Portugees, naar Rus-
sisch. Info in de St-Pietersnieuw- 
straat 136 (tel. 09/264.36.77 of via 
e-mail: Talencentrum @ rug.ac.be).

Tip : wat gedacht van een cursus 
De Nieuwe Spelling? (gevloek en 
geknars weerklinkt bij de eindre-
dactie) *** Ook niet gelukkig met 
de nieuwe spelling zijn ‘De Vrien-
den van het Trema’. Student- 
woordvoerder Jersey: “Het is puur 
imperialisme van het koppelteken! 
Mee-eter in plaats van meeëter, 
hoe verzinnen ze het. Wij plannen 
dan ook acties tegen deze dege-
neratie, o.a. een internationale 
meeting met als onderwerp: ‘Het 
Trema: een bedreigde tekensoort’.” 
*** Heemkundigen aller landen: 
onder de benaming ‘Hoe schrijf ik 
de geschienis van mijn gemeen-
ten’ organiseert het Centrum voor 
Geschiedenis een collegereeks 
uitgesmeerd over zeven zaterda-
gen in de periode 26/10-25/1. Info: 
09/264.40.03 (maandag 9-17u). 
Prijs: 3.000 fr. Over mijn dorp lj:an 
ik kort zijn: 1 kerk, drie cafées en 
10 duivenmelkers *** Het blijft in-
tussen wachten op de aankomst 
van de eerste student Diergenees-
kunde in het verre Merelbeke. Om 
dit wat te bespoedigen wil het ge-
meentebestuur van Merelbeke het 
gebied Vurtzak, waar de campus 
Diergeneeskunde zich bevindt, via 
een wijziging van het bpa her-
tekenen. In een groot deel van het 
gebied zal er in de toekomst huur- 
en verblijfsaccomodatie voor stu-
denten en gelegenheidsbezoekers 
neergeplant kunnen worden. Dat 
hiervoor een groot deel van de 
landbouwgrond en een waardevol 
stuk natuurgebied verloren dreigt 
te gaan, is maar een klein detail: ze 
hebben geld geroken! ***

nv
het Pand (foto Samson)
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Theater
NTG speelt Ibsen

Met ‘Steunpilaren van de 
Maatschappij’ opende het Ne-
derlands Toneel Gent vorige 
maand zijn seizoen. Regisseur 
Hugo van den Berghe maakte 
van deze Ibsen een vrij conven-
tionele maar onderhoudende 
voorstelling. Van den Berghe, 
die zijn laatste seizoen ingaat 
als artistiek leider, koos voor 
een sobere regie in een stuk 
waarin leugen en macht de over-
hand hebben.

Ibsen schopte in zijn vaderland 
Noorwegen schandaal met dit 
werk. Enerzijds omdat de auteur 
zich niet stoorde aan de tradities 
van het klassieke theater maar 
vooral omdat hij er een zeer pessi-
mistisch, om niet te zeggen cy-
nisch beeld mee ophing van de 
Noorse samenleving en haar lei-
dinggevende figuren. Alles draait 
om grootindustrieel en reder 
Bernick (Herman Coessens). 
Deze beging ooit de jeugdzonde 
een verhouding met een gehuwde 
vrouw aan te gaan. Zijn vriend 
Johan Jonnesen (een hippe Jef 
Demedts) nam de schuld op zich 
endroeg het gewicht van de roddel 
in zijn provinciestadje. Johan zag 
zichzelf verplichtte emigreren naar 
Amerika. Sindsdien is het Bernick, 
die inmiddels met Johans zuster is 
getrouwd, zakelijk voor de wind 
gegaan. Hij heeft zich opgewerkt 
tot een steunpilaar van de maat-
schappij. Maar daarmee is hij een 
gevangene van een leugen die 
hem eer en fortuin heeft opgele-
verd.

Van den Berghe laat zijn ac-
teurs het verhaal spelen in een 
uiterst sober decor van plastic 
wanden. Dit geheel verhult nau-
welijks de nieuwsgierige blikken 
van Bernicks concurrenten, werk-
nemers en familie. Scenografisch 
een knappe vondst. Het stuk op 
zich blijft echter niet boeien tot het 
einde. In de eerste plaats omdat 
Ibsen zelf het verhaal te ingewik-
keld en te langdradig maakte. Ook 
het slot, nochtans herwerkt door

dramaturg Van Gansbeke, komt 
pathetisch,en geforceerd over. Wat 
meer stilering in het spel was hier 
op zijn plaats geweest. Ga het 
echter zien en oordeel ze lf!

Domien en Leen

Dreaming of the Old 
South: Ivo Van Hove 
regisseert Tenessee 

Williams

Een aanrader voor wie ‘De 
Tramlijn Die Verlangen Heet’ 
vorig seizoen heeft gemist. Het 
Zuidelijk Toneel speelt deze 
knappe voorstelling (regie :lvo 
Van Hove) nog drie maal in Gent.

Blanche Dubois, Williams’ be-
roemdste toneelpersonage, is af-
komstig uiteen plantersfamilie. Het 
geld werd door de voorgaande 
generaties verkwist, en dus is 
Blanche verplicht steun te zoeken 
bij haar zusje Stella die getrouwd 
is met een Poolse immigrant. 
Blanche, een zenuwzieke heruit-
gave van Scarlet uit ‘Gone with the 
W ind’ is verlamd door haar 
hunkering naar het verleden en 
door haar droom van een zuivere 
liefde. Ze zoekt naar romantiek, 
elegantie en verfijning. Het zoeken 
wordt echter een zwalpen en 
Blanche zakt alsmaar verder weg 
in de goorheid van de realiteit.

Van Hove maakte van dit stuk 
een hyper-moderne uitvoering 
waarin de hardcore-jazz muziek 
een van de hoekstenen is. Als de 
voorstelling begint, zitten drie mu-
zikanten in de indrukwekkende sta-
len buizenconstructie die de achter-
wand van het speelvlak vormt. Met 
behulp van kettingen, bellen, slag-
werk, gitaren en computers wordt 
een door merg en been snijdend 
gejank geproduceerd. Meteen is 
Blanche haar ziel akoestisch uit-
getekend . Ook het speelvlak zelf is 
het ruimtelijk alter ego van haar 
gemoedstoestand. Naarmate de 
voorstelling vordert wordt de vloer 
herschapen in een slagveld van 
glas, bier en andere rotzooi. Fy-

siek gaan de acteurs flink te keer. 
Chris Nietvelt zet een werkelijk 
verpletterende Dubois neer en ook 
Steven Van Waetermeulen , 
hoofdpersonage van het onlangs 
gelauwerde Caligula, is de per-
fecte belichaming van de ontgoo-
chelde Mitch. Andere personages 
zoals Stanley Kowalski (Johan 
Van Assche) en zijn verschillende 
pokervrienden zijn echter te kari-
katuraal om nog geloofwaardig te 
blijven.

Het totaalbeeld en de schitte-
rende regie maakt deze voorstel-
ling echter tot één van de hoogte-
punten van het voorbije theater-
seizoen. De Vooruit heeftdus meer 
dan gelijk om deze belangwek-
kende voorstelling te hernemen.

Domien en Leen

Thee-ater:
Lourdensiaanse

botsauto’s

De seizoensopener van Victoria 
is ‘Bernadetje’, een productie van 
Alain Platei en Arne Sierens. Het 
stuk is ontstaan uit improvisatie, 
wat je soms wel kunt merken aan 
de afwerking. De overgangen van 
woord naar beeld zijn soms niet 
vlot genoeg en nogal rommelig, 
terwijl juist dit visuele aspect erg 
belangrijk is voor deze productie.

Het decor bestaat uit een 
kermiskraam, Lourdes genaamd, 
met echte botsauto’s. Deze op-
stelling levert vooral op het einde 
hallucinante beelden op : bots-
auto’s draaien razendsnel rond in 
het donker.

Hiernaast wordt ook nog de 
typische kermissfeer opgeroepen. 
“Gewone mensen” die zog. “ 
Arneens” (cf Arne Sierens) - een 
mengeling van Gents, Nederlands 
en soms Antwerps( “ Zeg. Ola. 
Manneke” )- praten, boel maken, 
ne lol vertellen, palaveren en dan-
sen. Muziek is ook een belangrijke 
sfeerbrenger met oa. Prince, The 
Bangles, Germaine Jackson en Pia 
Zadora, ordinaire huis, tuin- en

autohouse die een beat in je maag 
splitst.

Dit stuk heeft echt potentieel 
maar inhoudelijk is er een leemte. 
Aan de dynamiek van de acteurs 
valt echter niets op te merken.

Speelt nog : 18/19/20/24/25/ 
26/27 oktober in het Nieuwpoort- 
theater

Arca goes Rosen- 
boom

Het seizoen van het Arca theater 
opent met ‘Vriend van Verdienste’, 
een bewerking naar de gelijkna-
mige roman van Thomas Rosen- 
boom, gebaseerd op een waar- 
gebeurd verhaal. In tegenstelling 
tot Bernadetje kiest men hier voor 
een traditionelere ( veiligere? ) 
aanpak. Regisseur Yves Jansen 
vertrekt vanuit de tekst en niet van-
uit improvisatie. Je krijgt zo een 
psychologische thriller in theater-
vorm.

Theo, om wie alles draait, vlucht 
uit het politiebureau na een aan-
houding voor diefstal. Hij zoekt 
onderdak bij Otto en Pieter van 
Hal. De aristocratische broers hou-
den Theo op den duur opgesloten, 
omdat ze vrezen zelf in moeilijkhe-
den te komen als hij ontdekt wordt. 
Hij zit daar in zijn eigen stank, 
verdierlijkt.

Vooral de acteur die Otto van 
Hal speelt, schittert als de rijke 
manipulerende smeerlap die aan 
de touwtjes trekt. Even lijkt Theo, 
de opgeslotene, hem de baas te 
kunnen maar hij moet het onder-
spit delven. Ook zijn acteur- 
prestaties zijn niet slecht.

Dit stuk levert enkele heel sterke 
momenten op. Er zitten mooie 
metaforen in verweven. Het decor 
is sober en functioneel. Vriend van 
Verdienste speelt natuurlijk meer 
op safe dan Bemadetje, maar dat 
is een andere kwestie

Speelt nog : 18/19/22/24/25 
oktober in het Arcatheater

VW
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Oorsmeer
Vooruit met dat Geluid

Nog elf keer slapen en dan staat hij er weer, John Zorn. De New 
Yorkse altsaxofonist/componist/arrangeur en improvisator die de muzi-
kale horizonten gedurende de laatste twee decennia kleurde, en nog 
steeds kleurt, met een eigenzinnig en intrigerend kleurenpalet, aange-
bracht met een onvoorspelbare doch professioneel afgemeten verftoets.

De naam Zom is onlosmakelijk 
verbonden met de avant-gardistische 
experimentelen, net zoals de New 
Yorkse club The Knitting Factory 
het huis van vertrouwen is van de 
avant-gardistische sien. Zorn is één 
van de meest opvallende, zoniet de 
boven alle toppen uitstekende figuur 
uit die sien. Hij speelt het zonder 
blozen klaar compositietechnieken te 
koppelen aan improvisatie, wat hier 
zwart op wit nogal contradictorisch in 
de ogen blinkt, doch eenmaal in de 
ether de trommelvliezen doet zinde-
ren als een overvol Ie blaas die hoogst- 
nodig z’n ding kwijt moet. John Zom 
wordt ook wel de kameleon van 
muziekland genoemd, hij doorploetert 
diverse muzikale genres die hij al dan 
niet in elkaar laat vloeien en voorziet 
van een eigentijdse final touch. Hij is 
ook de drijvende kracht achter ver-
schillende projecten, waarvan het pro-
vocerende sextet Naked City wel-
licht het bekendste voorbeeld is. Deze groep, met kleppers als Ornette 
Coleman, Fred Frith, Joey Baron, Wayne Horvitz en Bill Frisell binnen 
de gelederen, beweegt zich op de zoden van hardcore, jazz en cartoon- 
muziek. Samen met de New Yorkse bassist/producer Bill Laswell 
(bekend van Material en z’n werk als producer voor o.a. Mick Jagger, Iggy 
Pop, Swans, Bob Dylan, Yellowman, X-legged Sally en Aisha Kandisha’s 
Jarring Effects) vormt Zorn het hoofdzakelijk op deathmetal steunende 
Pain Killer. Zoms projecten zijn als leidraden die extremen een vernieu-
wend klankbord verschaffen. Daarnaast schreef duizendpoot Zorn ook 
nog muziek voor films, reclamespots, cartoons en klassieke muziek- 
ensembles.

Selectieve Discografie
John Zorn: Naked City (Elektra/Nonesuch ‘90) 

KristaHnacht (EVA‘93)
Naked City: Torture Garden (Earache ‘91) 

Heretic (Avant '92)
Pain Killer: Guts of a Virgin (Earache '91 ) 

Buried Secrets (Earache '92)
John Zorn's Masada: Alef (DIW '95)

Beit (DIW '95)
Gimel (DIW '95)
Paled (DIW '95)

Zorns meest recente project heet Masada, en was reeds in het najaar 
van ‘94 te gast in de Vooruit. Masada is geïnspireerd op de joodse cultuur 
en z’n klezmermuziek, aangelengd met een geutje jazz en een snuifje 
latin. Het concert van ‘94 dat Zorn en z’n kompanen ten beste gaven, voor 
een publiek dat naarmate de composities de revue passeerden op het 
puntje van z’n stoel ging zitten, was één van de hoogtepunten van dat 
seizoen. De voorstelling op dinsdag 29 oktober zal ongetwijfeld kwalitatief 

hoogstaand zijn, doch Zorn zou Zom niet zijn 
mocht hij geen verassing in petto hebben. De aap 
uit de mouw zijn strijkers (viool en cello, n.v.d.r.), 
die een opvallende lyrische ondertoon creëren 
geplaatst in het kader van een emotionele, 
enigmatische stormloop. Het vorige concert in-
dachtig is het aangewezen tijdig te reserveren wil 
men een ticket en bijbehorend zitje in de wacht 
slepen (reservatielijn: 09/267 28 28).

Confrontatie in de balzaal

Op vrijdag 1 november wordt het nieuwe gees-
teskind van Vooruit Geluid boven de doopvont 
gehouden. De kersverse boreling luistert naar de 
naam The Baliroom Sessions, en het is de 
bedoeling dat dit concept zich zowat maandelijks 
gaat herhalen. Plaats van afspraak is de intieme 
balzaal, alwaar men in een zwoele clubsfeer voor-
zien van een historische omkadering zal kunnen 
vertoeven. De ingrediënten die de keet zullen 
vullen zijn eerst en vooral uw spontaan mee-
wiegende heupen, knikkebollende kopjes, rond- 

john Zom dwarrelende ledematen en laatst maar niet in het 
minst uw gezonde en aandachtig luisterende oortjes (doktersattest boven-
halen op verzoek van een bevoegd persoon). De bevoegden op 1 
november a.s. zijn drieërlei, nl. DJ Grazzhoppa (B), David Shea (USA) 
en DJ The Mighty Bop (Fr). Grazz(hoppa) hoeven we nauwelijks nog 
voor te stellen....toch maar even doen. Grazz is dé toonaangevende DJ 
in de hiphop-sien der lage landen, de zieleherder der breakbeats en 
grooves die hij u d.m.v.het medium draaitafel met sneetje vinyl zachtjes 
in de oren giet. Samen met TLP vormt Grazz de hiphop-mannschaft 
Rhyme Cut Core, stond hij achter de draaiende tafels bij het Brusselse 
De Putra Madre en het Londense Blade en dwong met z’n verbluffend 
draaiwerk uitlatingen van bewondering af bij o.a. Michael Franti, de 
frontman van Spearhead. De New Yorker David Shea is kunstenaar, 
meneer. Hij maakt auditieve collages van de meest bizarre en uiteenlo-
pende muziekjes, melodietjes en andere geluidjes. Hij is wat men in het 
jargon een sample-wizardpleegt te noemen. Met z’n sampler in de hand 
gaat hij op 1 november de confrontatie aan met de draaitafels van Grazz. 
Dit alles ter begeleiding van de officiële voorstelling van de CD die Grazz 
en Shea voor het Lowlands-label ineengeflansd hebben. Het toetje ten 
slotte is The Mighty Bop alias Chris The French Kiss (what’s in a name?), 
die jazzy streetsoul, techno en smooth hiphop op het menu heeft staan. 
Zorgt u voor de Tabasco !?

Kly©
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Film

Secrets and lies

Britse film van Mike Leigh, met 
o.a. Timothy Spall, Brenda 
Blethyn, Phyllis Logan, Mari- 
anne Jean-Baptiste.

Gouden Palm en Palm voor 
Beste Aktrice (Brenda Blethyn) op 
het Festival van Cannes 1996.

Hortence is een jonge zwarte 
vrouw die na de dood van haar 
pleegmoeder op zoek gaat naar 
haar biologische moeder. De 
blanke (!) biologische moeder 
Cynthia (Brenda Blethyn) lijdt met 
haar dochter Roxanne een ver-
eenzaamd, kleurloos leven in een 
vervallen arbeidershuisje. Maurice 
(Timothy Spall), Cynthia’s broer, is 
een succesvol fotograaf, die nog 
nauwelijks contact heeft met zijn 
zuster Cynthia, zijn huwelijk wordt 
overschaduwd door het feit dat zijn 
vrouw geen kinderen kan krijgen,...

Geef deze ingrediënten in han-
den van een regisseur van Ameri-
kaanse TV-films en je krijgt gega-
randeerd een tranerig, pathetisch 
gedrocht waarbij je geen zakdoe-
ken maar hele lakens moet boven-
halen. Niet zo bij Mike Leigh. Hij 
slaagt erin pijnlijk levensechte per-
sonages neer te zetten die nood-
gedwongen moeten verderleven 
met de pijn van het zijn. Bovendien 
is de film doorspekt met schitte-
rende staaltjes van de typisch 
droge, cynische, Britse humor zo-
dat het geheel één van die zeld-
zame tragikomedies geworden is 
die perfect het evenwicht weet te 
bewaren tussen het tragische en 
het komische.

Mike Leigh maakt geen gebruik 
van storende filmische hoog-
standjes maar laat integendeel de 
acteurs de ademruimte om hun 
personages tot leven te laten ko-
men en de verschillende facetten 
van hun karakter uit te diepen. De 
film baadt in een rustige, intimis-
tische sfeer die de soms schitte-
rende dialogen volledig tot hun

recht laat komen. Voeg daarbij het 
universele thema van de moeilijke 
intermenselijke relaties met hun 
geheimen en leugens en je krijgt 
een film die je bij de ballen 
grijpt.(Studio Skoop)

DDT

Twister

Een film van Jan de Bont met 
Helen Hunt, Bill Paxton, Jami 
Gertz

Wie van allesvernietigende 
tornado’s houdt, zal zijn hartje kun-
nen ophalen bij de nieuwste film 
van de regisseur van Speed, Jan 
de Bont. Hij voert ons mee naarde 
vlaktes van Oklahoma waar wer-
velwinden alles wat in hun ‘suck 
zone’ komt metershoog de lucht 
inslingeren. Te midden van dit da-
verend natuurgeweld zien we twee 
stormjagers, vertolkt door Bill Pax-
ton en Helen Hunt, steevast tegen 
de wind in rijden terwijl koeien, 
tractors, huizen en zelfs tank-
wagens langs hun oren vliegen.

De Bont bewijst waarlijk een 
meester te zijn in het goochelen 
met digitale effecten en gunt ons 
zo zelfs een kijkje binnen in de kolk 
van een tornado. Het hoogtepunt 
van de film is trouwens een prach-
tige hommage aan de legendari-
sche regisseur van ‘A clockwork 
orange’, Stanley Kubrick. We krij-
gen beelden te zien van The 
Shining’ op het scherm van een 
drive-in bioscoop. Wanneer Jack 
Nicholson op het punt staat met 
een bijl zijn vrouw en kind te ver-
moorden, beginnen de wervelwin-
den weer met alle geweld te tollen.

Spijtig genoeg stelt het verhaal 
zelf van Twister niet veel voor. De 
twee ‘stormchasers’ zijn een echt-
paar die op het punt staan te schei-
den. De nieuwe verloofde van Bill 
Paxton, zwak vertolkt door Jami 
Gertz, is een psychologe die tegen 
haar wil mee op tomadojacht wordt 
genomen. Tijdens de helse ritten 
sust ze voortdurend haar patiën-
ten via haar GSM, wat nogal flauw

en absurd overkomt. Dit drietal en 
hun ploeg worden gedwarsboomd 
door rivaliserende natuuronder-
zoekers. Deze ingrediënten vor-
men een pover verhaal dat geluk-
kig toch blijft boeien door de prach-
tige beelden. (Decascoop)

S.P.

Fargo

Fargo is de nieuwste van de 
gebroeders Coen. Na T he Hud- 
sucker Proxy” - die grandioos 
faalde - krijgen we opnieuw een 
zeer inventieve film die het met 
een veel kleiner budget stukken 
beter zal doen. Een waar gebeurd 
kidnappersverhaal ligt ten grond-
slag aan het briljante script van 
“Fargo” dat de broertjes Coen sa-
men schreven.

De handelingen spelen zich 
grotendeels af in desolate sneeuw-
landschappen wat aan het geheel 
een aparte tint geeft. Jerry Lunde- 
gaard (William H. Macy) is een 
zielige autoverkoper uit Minnea- 
polis die diep in de schulden zit. Hij 
laat zijn vrouw kidnappen door twee 
gangsters om zelf het losgeld op te 
strijken. Een uitmuntende vertol-

king wordt neergezet door France 
McDonald - Joel Coens echtge-
note - die in de rol van zwangere 
politieagente Marge Gunderson de 
zaak tracht op te lossen. De film 
heeft van het begin tot het einde 
een zekere absurditeit over zich, 
waarschijnlijk door de hyper-rea- 
listische stijl. Het contrast tussen 
de akelige gebeurtenissen en de 
vreedzame banaliteit van de om-
geving leidt tot onderkoelde grap-
pige situaties. Vooral de vreemde 
manier van praten is hier de sleutel 
tot de aparte toon van de film. 
Fargo is zeker geen komedie maar 
bevat wel veel grappige situaties. 
De personages zijn niet te senti-
menteel of glamoureus wat heel 
erg ten goede komt aan de sfeer 
van de film. Stilistisch gezien is de 
film een juweeltje: sober, weinig 
camerabewegingen, veel totaal-
opnamen en de “vreemde gezel-
ligheid” van sneeuwlandschappen. 
Thriller en komedie, je adem laten 
afsnijden en dubbel plooien van 
het lachen: het kan allemaal bij het 
bekijken van deze film. Fargo be-
hoort tot het grappigste, schok-
kendste en meest inventieve van 
wat dit jaar in de Belgische zalen te 
zien zal geweest zijn. (Decascoop) 

Domien

Panopticon presenteert: 
Kiss me deadly

“amour fou”
22 oktober: Gun Crazy (USA, I960) van Joseph H. Lewis. 
29 oktober: Pierrot Ie fou (Fr., 1965) van Jean LucGoddard

“Mondo Coof
5 november A Bout de soufflé (Fr., 1959) van Jean Luc 

Goddard
12 november: Le Doulos (Fr., 1961) van Jean Pierre i■!:; 

Melville

Telkens om 20u in het HIKO Jflllll
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Schampavie

Tentoonstellingen - Toneel - Festivals

* ARCA, Vriend van verdienste: 18,19, 22, 24, 25/10
* Bernadetje door Victoria: 18-20, 24-27 oktober in het Nieuwpoort 

theater
* NTG, Steunpilaren van de maatschappij: 23-26 oktober.
* Stichting Logos, festival automatic music III: Muziekautomaten-

festival: 22-26/10
* Witte Zaal, Into it!: van 08/10 tot 03/11
* Kopergietery, een dag van koper: 21,22, 24-26/10
* Kopergietery, Lenz: 31/10 en 1,2, 4-9/11

vrijdag 18 oktober
Rode Pomp Mengelconcert (Etienne Frenk en Birgit Spilliaert), 

20u30
Backstage Brave old world - Klezmermuziek, 21 u

zaterdag 19 oktober
Rode Pomp Klassiek Pianorecital, 20u30
FNAC ontmoeting tussen Herman Brusselmans en Tho-

mas Siffer, 14u30
FNAC Claude Coppens, miniconcert, 15u

maandag 21 oktober
Trefpunt De schedelgeboorten

woensdag 23 oktober
RUG Infodag JACG, VTK, AIG
Salamander Cantus Geeraard
RUG Infonamiddag voortgezette opleiding Buitenland, 

“Etudier en Italie”, Sint-Pietersplein 7
Blandijn KUC, Debat “De sociale Zekerheid”, auditorium C,

20u30

Gele Zaal
donderdag 24 oktober
Andrea Donni-Charles Loos Quartet -Jazzlab, 20u30

Rode Pomp Eric Vermeulen Trio (Belgische Improvisatie)20u30
Poëziecentrum Middagen van de literatuur Geertrui Daem,

Tinnenpot
12u30, in bib Zuid 
Het Gigli Concert, 20u

Vooruit
vrijdag 25 oktober

Dave douglas tiny bell trio, balzaal, 20u.
Vooruit fuif Verkeerd Geparkeerd
Rode Pomp Pjotr Lachert Weekend (ook op 26 oktober)
Tinnenpot De orkestrepetitie, 20u

Rode Pomp
zaterdag 26 oktober
Ensor Strijkkwartet, 20u30

FNAC Peter van Laet, 14u30
FNAC Kommil Foo, miniconcert, 15u
Tinnenpot De orkestrepetitie, 20u

Vooruit
zondag 27 oktober
Lush, concertzaal, 20u.

maandag 28 oktober
Paul Couter & hired hands 
Melomaandag met Kurt van Eeghem

dinsdag 29 oktober
The best of springdance Cinema 96, balzaal, 20u 
John Zorn, theaterzaal, 20u.
De Groote Boodschap: voorstelling van alle werk-
groepen van het Werkgroepenkonvent met allerlei 
activiteiten.Vanaf 18u, gratis.

woensdag 30 oktober
Thuis, 20u

donderdag 31 oktober
Klassiek hedendaags: Quator Daniël, 20u30 
Thuis, 20u

vrijdag 1 november
Thuis, 20u

woensdag 6 november
woensdag op zolder, muziek en theater, 20u 
Eigentijdse Kamermuziek W.O.R.M. kwartet, 20u 
David Sanchez Quintet, 20u30 
Het Gigli Concert, 20u

GRATIS
■; Arca

Schamper geeft 20 vrijkaarten weg voor «Vrieod j 
van verdienste'. Kom op maandag 21 oktober 
tussen 12,30 en 13,30 naar ons lokaal op het 
gelijkvloers in De Brug. De eerste twintig die ons 
de naam kunnen vertellen van de Nobelprijs-
winnares literatuur krijgen een vrijkaart in de 
pollen gestopt. Wees er snel bij: «Vriend van 
verdienste' speelt nog op 22, 24 en 25 oktober.

Logos
Schamper schenkt ook nog steeds 5 vrijkaarten 
Ivoor elk optreden in LOGOS, Deze keer voor het 
'Automatic Music Festival' (22-26 oktober) en 
voor het W.O.R.M. kwartet (6 november). Vlug een 
kaartje naar Schamper en u krijgt een vrijkaart 
opgestuurd.

Trefpunt
FNAC

Vooruit 
Vooruit 
De Brug

Tinnenpot

Gele zaal 
Tinnenpot

Tinnenpot

area 
Logos 
Gele Zaal 
Tinnenpot
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