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I NGEZONDEN

BRIEF

M AM A MIA,

W A L K THE A U T O S T R A D E

Schan. Dalig. Mogen het allem aal horen. Heb er
schoon genoeg van. Zit mij tot hier. Komt mij lelijk de strot
uit. En niet alleen daar. Loopt m ij ookde spuigaten uit. Kan

Versleten stem banden, overwerkte politieagen-

veel verdragen. Maar heb ook m’n grenzen. Zelfs in

ten, gefrustreerde herrieschoppers, verdeelde m aar'

Erasmus ’92. Denken dat ze zich alles kunnen perm it-

tevreden organisatoren en één a rtik e l: ziehier het

teren. W acht maar. Ga me eens heel erg kwaad maken.

resultaat van enkele uurtjes betogen.

Hooreens. Beginnen nu 's avonds ook al les te geven.

DAMMEN OP MARS

De sm eerlappen. Hangen overal grote affiches uit: 19u,
allen daarheen. Niet de m inste scrupules. Ben er weer
eens de dupe van. Kan nu zelfs niet meer op m’n gemak

De betoging begon vrij rustig. Sven Jacobs

m'n eten verteren. En me rustig op m’n werkconcentreren.

probeerde de m assa op te zw epen m et de

De klootzakken. Kan er eigenlijk niets tegen beginnen.

s/ogan"Geen afbraak van de sociale sector” .terw ijl

Zal dus toch maar best gaan. Eten nog in de mond. Boertje

anderen het bij iets meer sexueel geïnspireerde

ergens halverwege. Zal er de hele avond ongem akkelijk

slagzinnen zoals “Coens, secreet, d e cre e t in je

van zijn. Zal ze leren.

r e e tf

en “Geen constipatie, meer ejaculatie”

hielden."M ars op Coens, Coens op Mars", “Coens

Veel volk in de les. Meer dan anders. Zaal stampvol.

dat is een m am m oetlul” en “ Inspraak ja ! Afbraak

W ist niet dat we met zoveel waren. Amai. Helft moei

nee I “ bleken echter iets vlotter uit de strot te rollen

buizen. Zegt men. W ordt dus knokken. Nu al. Voor een

en werden dan ook al vlug de meest gehoorde

vrije stoel. Alleen helemaal achteraan nog één. Verve-

slogans.

lend. Ben dat niet gewoon. Kan zelfs het bord niet lezen.
Heb maar wat rondgekeken. Veel nieuwe gezichten. Rare

De meer dan duizend koppen tellende (grijze)

vogels. Lang haar. Jongens ook.

massa was ondertussen al to t in de Plateaustraat

Baarden. Jongens

vooral. Niet eens een das. Bah. Viezeriken.

gesukkeld, zoals u w aarschijnlijk wel weet de

Les begon. Niet de gewone prof. Kon zeker niet

thuishaven van onze goede vrienden de “burger-

komen. Iemand anders. Waw. Jong. Knap. Renate. O f zo.

lijks". Enkele inventieve jongelui opperden het idee

Zonnebloem . Eerste kw artier niet kunnen opletten.

om enkele fakkels door de vensters naar binnen te

Verblind. Volgende keer dichter zitten. Volgende keer

gooien om “het straat een beetje te verlichten”. Een

vroeger komen. Volgende keerbeter luisteren. Heel inter-

idee waar de meesten natuurlijk niet echt weigera-

essant. Bijna nog meer dan anders. Spannend verhaal.

chtig tegenover stonden, maar dat toch afgewim -

Over dinosaurussen. Mammoetjes. Mooie beestjes. Zijn

peld werd wegens “een beetje te gevaarlijk”.

er niet zoveel meer van. Alleen nog in W est-Vlaanderen.

MARS OP ? NEEM
EEN RAIDER

W il ze kw ijt. Is ze beu. Ligt op de loer. Gaat ze neerknal-

Damme. Nu in groot gevaar. Schuld van Lamme Goedzak.

Zitten werd er ook gedaan en wel op het Zuid
waar men één sit-in hield. Iedereen ging spontaan
(inderdaad) z itte n en zeke r 0,03 % van de
aanwezigen gingen over to t het zingen van het
sublieme “Strijdlied van de grijze massa", gevolgd
door hettweede strijdlied, heel toepasselijk “Strijdlied
2" genoemd. De (nog steeds vrij grijze) massa werd
dan toegesproken door de Sint die meedeelde dat
hij problemen had met zijn zak, een fe it dat door de
massa met gejuich begroet werd.
Even later moest de heilige man ons verlaten
omdat zijn schimmel (van het m erk2PK) het dreigde
te begeven. Dit kon echter de pret niet drukken, want
het was alweer tijd voor een sit-in. Toevallig was dat
net voor het bekende levensm iddelenbedrijf M. uit
A. en het dynamische duo Jacobs en W ittock ging
dan ook direkt over tot het zingen (eh...) van de
strijdliederen om de aandacht af te leiden.

COENS OP DE
AUTOSTRADE
Na nog wat sit-ins en Mexican waves gebeurde
dan w at iedereen verw acht h a d : de (ondertussen lichtjes blauw uitslaande) massa trok spontaan de
O verpoortstraat in (het was tenslotte donderdagavond). Maar inplaats van de cafés binnen te gaan,
haalden ze iedereen buiten en trokken “en masse
(grise)” naar de Heuvelpoort. De harten van de
politieagenten begonnen al iets sneller te kloppen
want daar ging men over tot het volledig blokkeren
van het kruispunt. Moet kunnen dacht iedereen en
zo dachten blijkbaar ook de armen en benen der wet
erover want ze hielden zich nog steeds vrij kalm .
Hun hartslag bereikte echter al spoedig ongekende
hoogten en ook hun kalm te verdween als sneeuw
voor de zon w ant uit vele kelen begon het m agische
woord “Autostrade !" te komen, meer zelfs, de
(w ithete) m assa begon in de richting van de E17 op
te rukken.

len. Mogen dit niet laten gebeuren. Moeten ingrijpen.

W andelen werd lopen, lopen werd spurten, spur-

Zonnebloem vroeg vrijw illig e rs. Heb me als eerste

ten w erd.... botsen tegen de muur van politieagen-

opgegeven. Slim bekeken. Goede indruk maken. Kan

ten die op enkele m inuten tijd was opgetrokken. Een
m orrende m enigte was het enige resultaat. Renate
D’Hoker probeerde de gem oederen te bedaren door
het declam eren van een reclam espotje (en wel voor
nationale betoging van 12 decem ber in Brussel) wat
nog min of m eer lukte ook. Na nog zow at tien
m inuten in de stilaan toch wel vrij koude avondlucht
gestaan te hebben werd degrijze massa een afdruipende m assa en gingen de meesten over to t het

nooit kwaad. Moet dan misschien wel geen examen meer
doen.
Zijn onm iddellijk vertrokken. Liggen nu te velde. Bij
nachte. Het beleg van Damme. Nog geen mammoet
gezien. Blijkbaar nog zeldzamer dan ik dacht. Moet nu
stoppen. M'n beurt om wacht te lopen. B ij m’n volgende
b rief hopelijk een foto. Met de mammoet.
Liefhebbend en toegenegen,

smeren van hun keel, w at bij de ene al wat beter
luktedan bij de andere (zie o o k : de kotsresten op uw

uw immer zwoegende zoon

voetpad). Een tweetal hardnekkige betogers probeerden om m iddernacht nog wel de autostrade te blokkeren, m aar hadden hierbij niet echt veel succes (ze

I

I

zijn trouw ens nog steeds spoorloos).
De professionele actievoerders onder u kunnen
echter wel gerust z ijn : er volgt meer (z ie : later, veel
later).
BDB

Scham per w ordt d o o r d e re d a ctie
g e la y-o u to p

A pple Macintosh SE 2/40
in sam enwerking m et

Coens holt ook het hoger niet-universitoir onderwijs uit. Lees hierover meer binnenin...

A pple Education Centre

I

n t

e r

v i e w

Mevr. Demoor en d e ca a n Van Eenoo over h e t Eeuwfeest van de faculteit

“ W IJ H E B B E N H E T R E C H T O M

:

FEEST

TE V IE R E N M E T E E N L E G E B E U R S ”
Het zal je maar gebeuren : je kom t als groen eerste

kannertje in de Letteren en W ijsbegeerte terecht, en al na
een paar maanden blijkt je faculteit honderd jaartebestaan.
W at vliegt de tijd ! Enfin, redenen genoeg om toeters,
bellen en confetti van de zolder te halen en een feestweek
op het getouw te zetten.
Zo’n feestweek heeft vanzelfsprekend heel wat voeten
in de aarde. W ij vroegen ons af hoeveel precies, en of die
redenen tot feesten wel zo gegrond zijn. Doet het ministerie van onderwijs niet uiterm ate zijn best om de sfeer
grondig te verknallen ? Hoe oud werd M ozart ? Is Duits
gebak echt zo lekker als beweerd wordt? Met deze en
andere brandende vragen op de lippen togen wij op
maandag 3 december naar Mevrouw Marysa Demoor
(NFWO-navorser, verbonden aan het Seminarie voor
Engelse Literatuur en lid van het organiserend comité).
Locatie: het geïmproviseerde café dat Germania inrichtte
in de gangen van de Blandijn. Halverwege het interview
zullen we nog bezoek krijgen van de decaan (Prof. Dr. Van
Eenoo), die ookenkele woorden tot de wereld zal richten.
Eer het zover is laten w ij Mevr. Demoor aan het woord.

SCHAMPER: Waren er veel problemen bij de organisatie?
Mevr. Demoor: "Het is allemaal vrij laat begonnen hè.
Er was op dat ogenblik een serieuze m alaise binnen de
faculteit, met die besparingsplannen. Voor de colloquia
hebben we precies het Tijdelijk WP nodig, en die mensen
voelden zich op z’n zachtst gezegd niet in een feeststem ming. Daamakwamen de blokperiode en de examens. De
thesissen moesten gelezen worden, en toen was het
alweer vakantie. Ik denk dat we beter twee jaar vroeger
waren begonnen met de voorbereidingen. Dan is er nog
de financiële kant van de zaak: het is heel m oeilijk om aan
geld te geraken."
SCHAMPER: Dure grap?
Mevr. D em oor: “Zeker, hoewel ik daar geen exact
cijfer op kan plakken. Die tentoonstelling aan de ingang
van de Blandijn alleen al kost om en bij de 50000 Bfr., de
koffiepauzes 30000. We moeten het nu met zeer weinig
middelen doen, maar het had vanzelfsprekend veel

aanwerven als iemand die een zeer.gevarieerde persoon-

Europa is het een noodzaak dat je twee, drie of zelfs vier

lijkheid heeft en een beduidende culturele bagage, en die

talen vlot kunt spreken. Dat zijn de prim aire eisen die nu

dus ook eventueel zal kunnen converseren met een

gesteld worden. En de andere, meer praktisch gerichte

Engelse manager. Om goeie links te leggen tussen be-

opleidingen kunnen ze erbij nemen in een minimum van

drijven in verschillende landen, moet men de culturen van

tijd. Elk bedrijf leidt ook zijn mensen o p : een korte stage,

die landen zeer goed kennen. Talen zijn van groot belang,

en je bent mee. Je biedt je persoonlijkheid en je cultuur

of je nu in het onderwijs gaat of in de privésector. Je leert

aan. En die veelzijdigheid heeft men in de bedrijven ook

hier trouwens ook schrijven hè. Hoe weinig mensen

nodig."
SCHAMPER : Het volstaat dus niet meer slechts
één opleiding te volgen om werk te vinden? Bijscholing is een noodzaak geworden?
Prof. Van E.: “We komen nu inderdaad in een

kunnen eigenlijk nog goed schrijven? Dat is een serieus
probleem geworden.’
Prof. Van E.: “Kijk naar de econom ische pers, die nu
zo op de voorgrond treedt. Die tijdschriften moeten effectie f geschreven worden, doorm ensen die taalvaardig zijn,

maatschappij terecht die enorm snel evolueert. De tijd is

maar die terzelfdertijd ingewerkt zijn in een bepaalde

voorbij dat je opleiding stopt als je 21 of 22 bent. Dat is

specialiteit - economie o f fiscaliteit of wat dan ook - maar

overal zo. Je moet je constant bijscholen om niet na vijf

zonder die taal kun je niet meer."

jaar een hopeloze achterstand te hebben."

Mevr. D.: “Cultuur op zich is dan ook onbetaalbaar, en

Mevr. D.: “Iedereen moet zich bijscholen hè. Maar de

toch heeft men er hier geen geld voor over. W aarschijnlijk

culturele basis is wel iets dat perm anent b lijft. Trouwens,

omdat het niet onm iddellijk tastbare resultaten oplevert."

grootser kunnen worden opgezet.”

in Engeland heb je de volgende trend: als men daar
rechten of wetenschappen w il studeren, gaat men vaak

(Hierna zetten beide acteurs het op een feestelijk

EEN STUK

eerst talen of literatuur studeren, als een soort basis-

huilen. Op hun kleurige carnavalstoeters spelen zij een

opleiding. Die mensen hebben nog veel respect voor cul-

aantal naar de strot grijpende treurmarsen, want intussen

tuur en een zekere diepgang van de persoonlijkheid. Als

is Mozart gestorven aan een overdosis Salieri. De avond
valt. Het doek ook.)

SCHAMPER: Dag M arysa! Wanneer, hoe en door
wie werden de plannen voor het Eeuwfeest gesmeed?

Talen zijn zeer belangrijk geworden. In dat eengemaakte

(Op d it ogenblik komt de dekaan, de enige echte Prof.

Mevr. Demoor: “Het plan is gegroeid rond het einde

Dr. R. Van Eenoo het café binnengezeild. Hij stevent recht

van 1989 vanuit de sectie Germaanse, onder invloed van

op ons tafeltje af, trakteert Mevr. Demoor op een kop koffie

een aantal professoren - en dan vooral Prof. Taeldeman

en komt er gezellig bijzitten. Ondergetekende w rijft zich

- die dachten aan een viering rond het honderdjarig

vergenoegd in de handen alvorens een volgende vraag te

bestaan van de Germaanse; en aangezien de sectie

stellen.)

jij nu w il gaan werken in een bedrijf, dan zal men jou

KD

Germaanse gesticht werd naast drie andere secties
(Klassieke, W ijsbegeerte en Geschiedenis), en later, in
1911 ook nog de Romaanse, heeft men gewoon die
secties uitgenodigd om mee te doen."
SCHAMPER: Waarom werden de Oosterse en de
Slavische e.d., die toch ook tot de faculteit L & W
behoren, niet bij het gebeuren betrokken ?
Mevr. Demoor: "Ja, die twee richtingen horen bij de

SCHAMPER (tot Mevr. D . ) : Wat vond u van de
opkomst deze morgen op de eerste colloquia?
Mevr. Demoor : "Ik was zeer ontgoocheld in de
opkomst van de studenten. Enfin, die waren eigenlijk
totaal afwezig. Ik begrijp dat niet goed, hoor I Ik bedoel,
meestal vragen zij ju ist ietsanders dan a ltijd de cursussen
die ze vanbuiten moeten blokken en waarvoor ze exa-

sectie Niet-Westerse, en die sectie is nog heel jong. Zij

mens moeten afleggen. We geven nu iets anders, en dan

hebben zich niet geroepen gevoeld om mee te doen."

blijven ze thuis."
P rof. Van E.: “Was het zo slecht b ij de Germaanse ?

SCHAMPER : Omschrijf eens uw eigen taak binnen de organisatie.

Ik kom net van de Klassieke, en daar zat ‘t VOL. Er kon
geen mens meer b ij! Er was ook veel volk op de tentoon-

Mevr. Demoor : "Ik ben lid van het organiserend

stelling van de Kunstgeschiedenis. (Neemt een hap van

comité, en daarin zijn de rollen een beetje verdeeld. Eerst

een Duits gebakje dat in het café te verkrijgen is) Mmmmm

kreeg ik de financiële zaken op m ij. Dat hield in : contact

! LfTis werkelijkzéér lekker. Hebt u e ra l van geproefd? Dat

opnemen met banken en andere instellingen om geld te

moet u echt eens doen.”

krijgen. Ik ben naar de ASLK gestapt, omdat daar toch wel
een paaroud-studenten van onswerken. Bovendien heeft
de vroegere rector (Em. Prof. Devreker) een belangrijke

SCHAMPER: Vreest u niet dat de trend van desinteresse zich zal doorzetten ?

stem bij de ASLK. Daarnaast hebben we ook het NFWO

Mevr. D.: “De collega’s gaan er naturiijk wel naartoe,

(Nationaal Fonds voor W etenschappelijk Onderzoek)

dus er is altijd wel een zeker publiek hè. Maar ik vrees er

aangeschreven. Later heeft men mij gevraagd om ook de

dus wél voor, ik hoop alleen dat het niet zo zal zijn." (Het

PR te verzorgen.”

LEVE O N SZELF!
SCHAMPER: Wie zit er nog meer in de organisatie?
Mevr. D e m o o r: “Mevr. Simon, archivaris van de
RUG. Zij heeft de tentoonstelling georganiseerd. Dan
hebben we Mevr. Wille die zorgde voor de coördinatie van
de koffiepauzes, wat voor zo’n opzet heel wat voeten in de
aarde heeft. De PR-dienst heeft ons geholpen, en elke
specifieke dienst heeft ook zijn eigen coördinator om de
colloquia binnen de dienst of sectie te organiseren. Mr.
Dhaenens, die in de centrale bibliotheek werkt heeft voor
de foto’s gezorgd. En zeer belangrijk: de studenten zélf
hebben ook een grote bijdrage geleverd. Denk maar aan
de verwezenlijkingen van G erm ania: de toneelavond, de
filmavond, dit café, de literaire avond met Eddy Van Vliet
en Kristien Hemmerechts. Kortom, ik vind dat Germania
heel veel doet. Daarnaast heb je de studenten Kunstgeschiedenis, die de tentoonstelling ‘Kunst op de Blandijn’ ingericht hebben in het HIKO. De studenten Geschiedenis zorgden dan weer voor toezicht, en het verspeiden
van publiciteit: De praktische kant van de zaak, dus. En
tenslotte is er StefSlembrouckdle instaat voor de boekenbeurs.’
SCHAMPER: Wat valter zoal te zien opdle boekenbeurs?
Mevr. D em o or: "De bedoeling is de studenten en
andere bezoekers te tonen wat er allem aal gebeurt en wat
er gepubliceerd wordt binnen de universiteit. AHe sectietijdschriften liggen er (die worden ook te koop aangeboden) en ook het recueil (de reeks die door de faculteit
uitgegeven wordt)."

moet gezegd worden dat de belangstelling vanwege de
studenten voor de lezingen in de loop van de week fors
toegenomen is, kd.)
SCHAMPER: Iedereen weet dat er een groot personeels- en geldtekort is binnen de faculteit Men
dreigt zoals u al vermeld hebt, met besparingen. Bovendien verkeren de gebouwen van de Blandijn in een
staat die verre van onberispelijk te noemen is. Is dat
een ideaal feestkader ?
Prof. Van E.: "De toestand is inderdaad niet ideaal. Je
kunt daartegenover verschillende houdingen aannemen.
Je kunt daar voortdurend over kniezen, en dan krijg je bij
de publieke opinie de re a ctie : ah, ze zijn weer over geld
bezig. Net alsof w ij hier van 's morgens tot ‘s avonds bezig
zijn met centjes te tellen. Dat is misschien in zekere mate
zo, maar ik vin d : naar de buitenwereld toe moeten wij nog
altijd aantonen dat w ij iets aan de studenten BIEDEN,
ongeacht de financiële problemen. En daarom vind ik dat
wij het recht hebben om feest te vieren met een lege beurs.
W ij BLUVEN waarde geven, je HEBT hier een zeer goeie
opleiding, in gelijk welke richting. Waarom moeten we dat
veiborgen houden ? Er wordt hier iets positiefs geboden,
en dat mag toch ook eens in het licht gesteld w orden! We
doen het met bescheiden m iddelen, maar we realiseren
toch iets.’
Mevr. D.: "En de toestand van de gebouwen : daar
zitten de studenten toch ook wel voor een stukje tussen,
hè?"
P rof. Van E.: “Niet voor een stukje; een STUK I De
studenten brengen te weinig respect op voor het geld dat
hun ouders in hun studies steken.”
SCHAMPER: Is er nog een toekomst voor studenten L & W op de arbeidsmarkt?
Mevr. D.: "Ik denk van wel, ik zie de meeste Germanisten en Romanisten gem akkelijk werk vinden, hoor.

M a r y s a D e m o o r : 'E e n w e e k is e ig e n lijk v e e l t e k o r t . ' ( f o t o A S )
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'k Weet nog hoe je zei, hé lekker feest...

Waar men ook a chte r h e t d e cre e t holt...

DE L&W : GEEN
SENIELE EEUWELING

SLAAP ZA C H T,

Er is de laatste tijd nogal wat te doen rond de faculteit

was van auditorium E naar het intim istische B. Professor

letteren en wijsbegeerte. Na jaren van doemdenken is

Ada Deprez nam de fakkel over en behandelde op haar

men door de vele (al te?) hoopvolle berichten over tewerk-

beruchte wijze “De Neerlandistiek te Gent vanaf 1890’ . In

stelling toe aan een langzame herwaardering van het

een niet door iedereen evenveel gesmaakte lezing trachtte

diploma L&W als "een polyvalente uitvalsbasis voor een

W alter Gobbers ons rond te leiden in de kelders en

geslaagde carrière’ . Gevolg hiervan is o.a. dat na een

voorgeschiedenis van het comparatisme te Gent. Namen

lange periode van daling het studentenaantal gedurende

van invloedrijke en stuwende krachten passeerden de

de vorige paar jaar opnieuw steeg. En natuurlijk zijn er de

revue in zijn lezing ’ De Gentse Alm a Mater als bakermat

beruchte en gevreesde hersenspinsels van Coens. De

van het comparatisme in Vlaanderen”. Tenslotte zakten

L&W zal daarbij dienen ais pilootfaculteit (le es:proefkonijn)

ook de filosofen en geschiedkundigen (hoe kan het an-

voor zijn herstructureringsplannen.

ders?) af in eigen verleden met de respectievelijke lezin-

Het lijkt er dan ook op dat de faculteit zichzelf op geen

gen “historiek van de sectie wijsbegeerte met een poging

geschikter ogenblik had kunnen bedenken met een ver-

tot actualisering’ door F. Mortier, J. Braeckman en EL

jaardagsfeest. De bedoeling was enerzijds het 100-jarig

V erm eersch;en een debattussen eminente historici over

bestaan te vieren van de vier secties Filosofie, Geschie-

o.m. de vernederlandsing van de Gentse unief en de

CO ENS W AAKT
Dat Coens ook af en toe consequent is kan niet
ontkend worden. Niet alleen de universiteiten worden

de universitairen, voor wie momenteel gemiddeld 8100 fr.
w ettelijke sociale toelage w ordt verleend.

goed door elkaar geschud, maar ook voor het Hoger
Onderwijs van het Lange Type (HOLT) zitten er behoorlijke adders onder het gras.
Met een heuse sleep-in, voor Gent in de gebouwen .
van de Industriële Hogeschool BME en CTL en het KIHO

Afschaffing van de inschrijvingsbelasting. Met ingang
van het academ iejaar ’90-91 betalen de HOLT-studenten
een bijkomende som van 5000 fr, d it nog bovenop het
gewone inschrijvingsgeld. Ditbedrag moet echter door de

maakten de studenten van het HOLT duidelijk dat ze

instelling integraal overgem aakt worden aan een Fonds

allesbehalve opgezet zijn met de plannen van M inister

van de Vlaamse Gemeenschap. De studenten zijn wel

Coens. Tijdens de sleep-in, die dinsdagavond startte en

bereid het inschrijvingsgeld te betalen inherent aan het

donderdagavond eindigde m eteen fakkeltocht doorGent,

Academisch Onderwijs, maar niet in de vorm van indirecte

brachten de studenten van de hogescholen hun eisen

belastingen.

naar voren.

DE EISEN
Het HOLT moet academisch onderwijs zijn met behoud van zijn eigenheid. In het kader van de Europese
eenmaking w il Coens in het hoger onderwijs nog slechts
twee van de drie niveaus behouden. De huidige drieledige
structuur, die - hoe kan het ook anders - enkel in België van
toepassing is, bestaat uit universitair onderwijs, hoger
onderwijs op universitair niveau en niet-universitaironderwijs. Na hervormingen zouden slechts academisch en
beroepsgerichtonderwijs overblijven. De opleidingen van
het lange type dreigen hierdoor hun academisch statuut te
verliezen; “W ij vragen niet dat wij, industrieel ingenieurs,
denis, Germaanse en Klassieke Filologie, en anderzijds

houding en perikelen tijdens de oorlog.

Behoud van de personeelsomkadering. Uit het voorstel van debegroting'91 van de Vlaamse Executieve blijkt
dat er nieuwe besparingen voorzien zijn voor het onderw ijs in het algemeen. In het bijzonder worden aan het
HOLT de volgende specifieke bepalingen opgelegd, die
samen 70 miljoen moeten opbrengen.
- de omkadering wordt met ingang van 1 september
1991 verlaagd met 4,9%
- de weddes van tijdelijke docenten die niet in het bezit
zijn van een doctoraatstitel, worden met 5% gereduceerd.
Deze maatregelen komen nog bovénop die voor het
onderwijs in het algemeen.

ALLES INGEWILLIGD ?!

gelijkgesteld moeten worden aan een burgerlijk ingenieur,

wat meer aan de weg te timmeren, het imago op te vijzelen

Anderzijds werd er nogal wat aan zelfreflectie gedaan.

maar ons een graduaatsdiplom a geven is toch ook niet

Naar aanleiding van de acties werden HOLT-verte-

en zich te profileren ais een - ondanks de leeftijd -

Een onderzoek naar de functies die een culturele en dus

correct.", aldus Lode De Paepe, woordvoerder van het

genw oordigers op het kabinet van M inister Coens

BME-actiecomité.

ontvangen. Dat Coens & Co hun huiswerk gemaakt had-

dynamische tempel van wijsheid meteen eerbiedwaardige

weinig utilitaire faculteit in de maatschappij anno 1990 kan

traditie. Hiervoor waren de gewone lessen opgeschort en

vervullen stond centraal in het schitterende debat tussen

werd uitgepakt m et een op zijn m inst gezegd in-

de grote kanonnen Vermeersch en Vandenbroeke. Het

Reglementering die gelijkwaardig is aan die van de

voorgeschoteld kregen. Deze met cijfers en wetteksten

drukwekkend aanbod van lezingen en colloquia, en een

groeide uit van een m eta-discussie over wat zij zagen als

universiteiten!! Door de wetten van 7 0 en ’77 werd het

doorspekte antwoorden op elke eis afzonderlijk besparen

hele reeks randevenementen, van tentoonstellingen over
een literaire avond tot toneelopvoeringen. De hoge bezet-

de rol die de L&W en menswetenschappen in het algemeen moet spelen in de huidige samenleving tot een

universitaire niveau van het Economisch Hoger Onderwijs

wij je . Het hoeft echter niet gezegd dat Coens de eisen van

ook structureel bevestigd voor het Agrarisch, A rtistiek en

tingsgraad van de lezingen gaf te kennen dat het vooral

het HOLT als overbodig zag. Ze zijn volgens hem toch al

confrontatie tussen twee fundamenteel verschillende wer-

een “feest van de student’ is geworden.

Technisch Onderwijs. Sinds 1977 werd echter niets meer

allem aal ingewilligd.

eldvisies. De vele afwezigen hadden hier wel degelijk

ondernomen om deze hogescholen de passende midde-

SECTISME
De lezingen werden georganiseerd per sectie, en hun
godsvreugde en vermogen was dan ook grotendeels
bepalend voor het programma en de kwaliteit van het
aangebodene. Sommige secties, zoals Scandinavistiek,
zochten hun heil voornam elijk bij gastsprekers; andere
hadden meer vertrouwen in hun eigen medewerkers. Met
de colloquia wou men, behalve natuurlijk uitpakken naar
buiten toe, vooral de studenten ‘iets anders' aanbieden
dan de dagelijkse kost. Het programma was dan ook
aangepast om hen massaal naar de auditoria te lokken.

den bleek u it een drietal bladzijden die de delegatie

ongelijk. De sectie filosofie boog zich “over het nut en de

len te verschaffen. Integendeel, de werkmiddelen zijn nog

funktie” van zowat alle aspekten van het wijsgerige bedrijf.

steeds lager dan die van het secundair onderwijs. Als men

Het hoeft natuurlijk niet gezegd dat men daarbij niet naliet

nu de m ogelijkheden nog meer gaat beperken zal weten-

het onderwerp filosofisch uit te diepen en een grote ver-

schappellijk onderzoek helemaal uitgesloten zijn. Dit

scheidenheid van andere thema’s aan te kaarten.

wetenschappelijk onderzoek, dat juist de sterkte moet zijn

De meeste lezingen echter, boden de studenten en
andere aanwezigen een ideale kans om hun vakgebied te

van een HOLT-opleiding, is zo belangrijk verm its het de
link legt tussen theorie en praktijk.

bekijken vanuit een andere hoek (de gastsprekers bij
Nederlandse Taalkunde waren hier een prachtig voorbeeld

Rechtop sociale toelage //O p sociaal gebied willen de

van) of om iets te vernemen over het onderzoekswerk van

HOLT-studenten eveneens gelijkgeschakeld worden met

WAT NU ?
Verdere concrete acties waren er op het moment van
dit artikel nog niet gepland. “Woensdag 5 december komt
de delegatie opnieuw samen om vervolgens vrijdag weer
op het kabinet te worden ontvangen”, aldus Lode De
Paepe. “Leveren de gesprekken niets op, dan zullen wij
zeker doorgaan met de acties."
conrad

de medewerkers van de eigen faculteit.

GIMME A BREAK

Ondanks het scepticisme dat velen koesterden (‘een extra

S

weekje vakantie’) bleek dat bovendien ook nog meer dan

W ie even zijn buik vol had van het intellectuele be-

aardig te lukken. Op niet-maandagen en niet-vroege uren

zigzijn kon na elke lezing (voor wat hoort wat) achter de

varieerde de bezettingsgraad van matig totzeer groot. De

auditoria terecht voor een gratis (!) kop koffie. Het literaire

populariteit van de verschillende profs speelde daarbij

café van Germania (hoezo literair?) had, mits je betaalde,

natuurlijk geen ondergeschikte ro l... Doordat de lezingen
in de eerste plaats bedoeld waren voor mensen van het

(voor wat hoort wat bis) natuurlijk iets sterkers in huis, en

p o r

t

Gents judofenom een ontdekt nieuwe sport

vandaaruit was de stap naar de ernaast gesitueerde boek-

vak waren ze meestal grondig voorbereid en van hoog

enbeurs klein. Hier werden, naast het Receuil, verschillende

niveau. Juist dat echter zorgde ervoor dat je over een

sectietijdschriften voor een zacht prijsje te koop aange-

stevige achtergrond moest beschikken en het bijzonder

boden. De intellectuele veelvraat kon tenslotte nog even

moeilijk was om als vreemde eend in de b ijt bijdragen te

langslopen bij de verschillende tentoonstellingen. In de

volgen van een andere sectie. Horizontverruiming door

in ko m sth a l van de B landijn w as e r m et a lle rle i

TRUI S LA A T B A L

introductie in een andere discipline was er dan ook niet b ij.

archiefm ateriaal 100 jaar geschiedenis “Letteren en

Toch wel een gemiste kans nu het jongleren met modules

W ijsbegeerte 1890-1990" geïllustreerd. Via het archeolo-

Niet alleen AIDS en varkenspest breiden zich

avond vanaf acht uur terecht op het GUSB (aan

en andere uitgebreide keuzemogelijkheden voor de deur

gisch museum kon men doorwandelen naar het H.I.K.O.

ongebreideld u it in het Vlaam se land, ook base-

staat. Ook hadden nogal wat studenten moeite met de

de W atersportbaan) om deze boeiende sport (in

waar de studenten kunstgeschiedenis een tentoonstelling

sprekers die hun ‘lezing’ nogal letterlijk opnamen en er

b a ll w ordt steeds populairder bij grotere delen

“Kunst op de Blandijn’ hadden op poten gezet. O f hoe

ieder geval boeiender dan de doorsnee les) te

zich van afmaakten met het voorlezen van hun geschre-

veilig het is om het gewoon te houden bij het praten over

van de bevolking. O p het eerste gezicht lijk t het

beoefenen. Iedereen is welkom , full-prof, gevor-

ven tekst. Natuurlijk, de gustibus et coloribus non est

kunst. En even verder had men op de dienst Engelse

disputandum.

HAND IN EIGEN BOEZEM
Twee thema’s kwamen sterk naar voren tijdens de
verschillende lezingen. Enerzijds wou men de student en
vorser van de jaren ’90 bewustmaken van de grote wetenschappelijke traditieen voorgeschiedenis ineigen universiteit. In die trant schetste de openingstoespraak van
rector De Meyer zowel het heroische verteden als de
bright future van de feestvierende fa cu lteit een toespraak
overigens waarin het meest sensationele feit de verhuis

Letterkunde een m initentoonstelling georganiseerd over
Shakespeare, zijn leven, w erken tijdsom standigheden.
Komt er nog een volgende editie van het eeuwfeest;
m .a.w., wat met de toekomst van de L&W? Veel
daarbij zal afhangen van het Coensdecreet voor het hoger

een vrij stom pzinnige sport - balletje slaan en dan

derde, beginneling, kluns of erger. De trainingen

zo hard m ogelijk in een cirkeltje lopen - m aar al

worden gegeven door de brave m annen van de

snel kom je a c h te rd a te rv e e l m eer bij kom tkijken,

B a seb all-C lu b B rugge B raves, die tevens voor

zow aar zelfs tactie k en conditie (?). Kortom een

het aangepaste indoorm ateriaal zorgen.

sport voor m ensen zoals u en ik (?).
Voor alle verdere inform atie kan je terecht op
Door die steeds groter wordende populariteit

onderwijs. O f het werkelijk het zwaard van Dam odes is of

kregen ze op het GUSB het briljante idee (je m oet

slechts een storm ln een glas water komt u ongetwijfeld te

er inderdaad m aar opkom en!) om “balletje slaan

weten bij een volgende gelegenheid. Vast lijkt wel te staan

en cirkeltje lopen" ook aan de RUG te introduc-

we opnieuw op weg zijn naar een uitgebreid gebruik van

eren. Voortaan kan je dan ook elke woensdag-

modules en verregaande integratie van de verschillende
diensten en studierichtingen.
(K.V.)

het sportsecretariaat of bij Kris Perquy, Sint-Kw intensberg 81,9000 Gent.
BDB
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DE MIEL JEU-WEEK D O O R G E U C H T

HET G RO ENE HOEKJE
Zoals de geëngageerde m inderheid onder ju llie wel

achter het m engpaneel. Heel erg m atige opkom st: zowat

weet, startte (en eindigde) vorige w eekde m iel-jeu-week.

iedereen kende iedereen. O ver de optredens was de

Van ruime belangstelling kan niet gesproken worden,

mening op de achterste rijen unaniem : Shut up already,

maar we hebben ons in elk geval geamuseerd, getuige

damn I Vooraan net het tegenovergestelde. Maar ‘t was

daarvan dit gevarieerde verslag. We overlopen even de

wel leuk.

gebeurtenissen.

Woensdag :

Maandag :

W o e s td a g

Over de RUG doen de laatste tijd weer tal van onwel-

gew icht van je intrinsieke begeerderscapaciteiten.

riekende geruchten de ronde. Zo zou de onvolprezen

Voorbeeldige relaties met het Rectoraat (de spreekwoor-

m inister Danny Coens zopas het onzalige plan hebben

delijke ‘goede wind1) deden het ultieme vragenform ulier

Dé fie tsa ctie . Waarom? De actie wou de aandacht

opgevat om onze huisunief binnenkort om te dopen tot het

im merszopas op onze redactie belanden. Letwel :w iezijn

In de Blandijn ging onder ruime belangstelling de

vestigen op het fietsonvriendelijke klim aat in de Gentse

veel vlotter in de mond liggende U G . UG, UG, hoor je ons

onverhoopte, pas ontdekte begeerderstalenten w erkelijk

Algemene Vergadering door met betrekking tot het dekreet

binnenstad. (T er illustratie: dit verslag!) Er werd aangedron-

al rochelen ? Als dit snoodaardig voornemen uitgevoerd

aan de praktijk wil toetsen, zal van een heel goed jaar

van Daniël ‘koest’ Coens. In het auditorium daarnaast:

gen op autobeperkende maatregelen en een drastische

wordt, zal onze geliefde universiteit eens te meer ten prooi

moeten zijn. De inschrijvingsterm ijn voor het ‘examen

pakweg 25 jonge en andere lui die naar de g a stlezing

verbetering van het openbaar vervoer. Tegelijk wil men

vallen aan de welgemeende spot van de hele academis-

studentenbegeerder1verstrijkt immers op 15 december.

che wereld. En de RUG heeft het - puur charism atisch

Vandaag dus ongeveer. Of gisteren eigenlijk. In afwacht-

over "M ilieu & Derde W ereld” kwamen luisteren. Een
aantal onder hen (ondergetekende ook, ikbeken!) pendelde

van de éénrichtingsstraten voor fietsers per 1 januari ‘91.

beschouwd - al niet zo best getroffen.

ing wensen w ij hou alvast veel succes en onszelf een

tussen de twee auditoria. M oraal van de le zin g :

Afspraakplaats: St.-Pietersplein.

W a tc h th e fly in g b u lle ts

voortreffelijke én loshandige studentenbegeerder.
Ik verklaar me even n ader: elke Vlaamse universiteit
die zichzelf respecteert, te lt op zijn m inst één publiekstrekker in haar rangen, één smaakmakerom u tegen
te zeggen. Zo teert de VUB al jèren op de roem van één
plaatselijke maar geniale (en bijgevolg onvindbare)
O pgelet: ieder voor z ic h ! Daar gaan we d a n :

paniekzaaier. De KUL scoort momenteel nog beter. Daar
wordt sinds kort de show gestolen door een onvervalste
moordenaar. De bloederige dood een paar weken gele-

1. HET RECTORAAT: Rector Leon De Meyere draagt

Een verslag van de feiten in ‘t k o rt: op de Sterre komen

landmeans justice

TEST DE STUDENTENBEGEERDER IN U NU I

een Zone 30 binnen de Gentse ring en het openstellen

foodmeans freedom

uiteindelijk de fietsers aan, en beginnen daar, wat com-

land and food are what we need

pleet legaal is, rondjes te rijden op het rond punt. Ze

justice and freedom

vormen een gesloten cirkel zodat de auto's het m oeilijk

are what we struggle for.

krijgen om het rond punt te passeren. De politie komt na

Woorden kwamen van M ario B oulez, coördinator van

‘n kwartiertje aan op de Sterre en begint direct het verkeer

de miel-jeuweek, die de inleiding ‘verzorgde’, Thierry

te regelen. De fietsers beëindigen de aktie, en fietsen

W armoes(Youthand Environment), en Feiidsim o Patayan,

honderd meter de ingang van de RUG-campus aan de

Filippijn (Phillipein), die het standpunt van de Derde

Krijgslaan op, waar de politie in principe geen iden-

den van een laatstejaarsstudente Geneeskunde plaatste

a) rechts

W ereld terzake toelichtte. Hij had het over koetjes, kalfjes,

titeitskontroles ondernemen, wat ze maar al te goed

de Leuvense campus in het brandpunt van ieders belang-

b) een bril

regenwoud, het Brundtland-rapport,... O ok onthulde hij

beseffen. De helft van de fietsers is al binnen, als een

stelling. En zo hoort het ook voor een universiteit met

c) rechts én een bril

ons (eindelijk I) het verschil tussen Marcos en A cquino:

binnenrijdende fietser gesomm eerd wordt te stoppen. Dit

toen ze op de Filippijnen dem onstreerden onder het Mar-

wereldfaam.
2. DE REGERING: Commissaris Yannick De Clercq rijdt
a) in een wijnrode BMW Cabriolet

Het bedroeft ons ten zeerste dat de RUG de concurrentie nu ook op dit nochtans van oudsher vertrouwde

b) in een marineblauwe Saab Turbo Vier Kleppen

terrein ongehinderd heeft moeten laten gaan. Hoe hard de

c) elke zaterdag met een winkelwagentje door de GB

stallen de jongste tijd ook zijn uitgemest, nergens werd
een prijsbeest van enig kaliber aangetroffen. A kkoord: af
en toe wordt er aan de RUG wel eens een studente ver-

3. DE STUDENTENBEGEERDER : Filip Lefevere gaat
een ongetwijfeld briljante toekomst tegem oet in

kracht en héél sporadisch springt er wel eens eentje van

a) de blanke slavinnenhandel

Home Vermeylen. Méér dan enkele luttele seconden kan

b) Hollywood
c) de sierbloem kunst

een dergelijk fait divers echter onze aandacht niet vasthouden. Het zal dus iedereen duidelijk zijn waar het
schoentje momenteel w rin g t: het image van de RUG kan

4) DE FACULTEITSKRING EN :Rom aniaisde vereniging

dringend een nieuwe poetsbeurt gebruiken.

van

De malaise aan de RUG neemt steeds dram atischer
Zopas heeft één van de laatste RUG-

personalities die naam waardig, studentenbegeerder F lip
Lefevere, bekend gemaakt heeft dat hij het zinkende
moederschip gaat verlaten. Moegestreden, maar waardig

de eerste golf van ontzetting over de Gentse studentenwereld was ultgewoed, trad een mechanisme in werking, dat zo vlug m ogelijk een opvolger voor Lefevere naar
boven moest brengen. Zonder overdrijven kunnen we

6)

opgewassen lijkt, als hij zich in al deze sectoren thuis
toont. Met andere woorden: wie deze vragenlijst niet
spelenderwijs en met de vingers in de neus (en lach niet
zo onbeschoft, Vandevelde, probeer maar eens hoe
ongeëvenaard m oeilijk dit is) tot een voorspoedig einde
brengt, kan zijn begeerdersam bities weer eens voor een
ambtstermijn opbergen.
Niet getreurd echter; Schamper laat je niet in de
steek. Je persvers blad geeft je de kans om je in de
optimale omstandigheden op het Grote Begeerdersexamen voor te bereiden. Sterker nog : over enkele
ogenblikken ken je het exacte (al of niet overvloedige)

neigingen?) naarde Gentse kanaalzone. Het leek Siberië

wondingen. De Gentse StudentenRaad (GSR) zal aan de
rector vragen de nodige stappen te ondernemen naar de
burgem eester en de politie toe.

SCHAMPER : de huidige hoofdredacteur van dit

prachtige blad studeert
a) voor Burgerlijk Ingenieur
b) pol en soc
c) alleen als er examens zijn en dan nog
7)

DE RESTO'S :

de in RUG-resto’s geserveerde

Archiduc-saus slaat m eestal..........uit
a) groen
b) blauw
c) rood
8) DE HO M ES: staan in de volksm ond bekend
a) als kweekscholen van sexuele m inoriteiten
b) als kweekscholen van sexueel overdraagbare ziektes
c) om het prachtige panorama over de stad

geerder naar bestvermogen en volgens het multiple choice-

daat pas écht tegen deze veeleisende en slopende taak

In ieder

geval trokken een groep studenten (met zelfdestructieve

c) de jaarlijkse uitzuivering van extreem -linkse infil-

persoonlijke vragenlijst die elke aspirant-studentenbe-

geerder overspannen. Het spreekt vanzelf dat een kandi-

één(halve)dagsbustripreizigster (oef) het uit.

incident gewond raakte, diende klacht in tegen inspecteur
Vercruyssen (sic) wegens opzettelijke slagen en ver-

tranten in de Brug

kandidaat in de eerste plaats belang gehecht aan de

totaliteit het Volledige takenpakket van de studentenbe-

“Er gaat niks boven het ‘live’ snuiven van Mercaptanen; of verkies je licht-radioactief gips?" Zo drukte een

b) de jaarlijkse Kersteditie van de 12-urenloop

vast te leggen.

tueel hoogstandje bestaat uit tien vragen, die in hun

in het gezicht geeft. Beiden leggen een verklaring a f: de
ene gedwongen, de andere vrijw illig. De student die bij het

a) het jaarlijkse sneeuwballengevecht op het dak van

bijeengekomen om de m odaliteiten van de kiesprocedure

systeem hoort in te vullen. Dit psychologisch en intellec-

S to p e e n trip in j e b u s !

de Boekentoren, eind december

neemt. De allerhoogste RUG-instanties zijn in spoedberaad

Naar verluidt, wordt er bij het speuren naar de geschikte

die als reactie één van de aktievoerders twee vuistslagen

5) DE MEGALOMANE PROJECTEN: met W internacht

kan missen als kiespijn. Het is zonder meer van het

ersitaire overheid de huidige im passe bijzonder ernstig

Enkele fietsers pogen de agent nog tot bedaren te brengen,

Dinsdag :

wordt bedoeld

allergrootste belang dat het dagelijkse beheer van de
hervatten. Het zal dan ook niemand verbazen dat de univ-

gewelddadig optreden slaat de groep met verstomming.

c) Gentse zuivelproducenten

immers stellen dat de RUG problem en als d it momenteel

unief zonder al te veel tijdverlies zijn normale ritme kan

fietser in 'n wurggreep neemt, en ‘m van zijn fiets sleurt. Dit

b) Roemeense Erasmus-studenten aan de RUG

als steeds, legt hij zijn m andaat neer. Het nieuws sloeg in
als een bom. Even was iedereen er stil van. Maar zodra

uit de combi springt en op de terreinen van de RUG de

traangas. Nu, onder Acqulno, gebeurt het m et kogels.

a) de Gentse studenten Romaanse Filologie

MUITERIJ AAN BOORD
vormen aan.

gaat niet snel genoeg naar de mening van een agent, die

cos-regime, werden ze uiteengejaagd met behulp van

9)

HET STUDENTENLEVEN : met Seniorenkonvent

wordt bedoeld
a) de club van gepensioneerde RUG-proffen
b) de vereniging van oud-RUG studenten
c) een vatvol notoire zuipschuiten
10) (B)RUG -VIPS: VP SCHAMPERMANS is
a) de rijzende ster aan het Scham per-firm ament
b) een toekomstig studentenbegeerder
c) een groot stuk onbenul
Jaja, 1 is al goed. De enige echte juiste antw oorden:
elders in deze Schamper I
VP SCHAMPERMANS

wel.
Ons aller Filip Lefevere zou een bus huren voor de trip
naar de kanaalzone. Niemand een bus gezien. Blijkbaar
toch niet besteld. Dus werd er snel een busje gehuurd.
Een uurtje later kon de groep, 17 jongelui, vertrekken. Als
g id s : Dr. Kart Seghers van Geneeskunde voor het Volk,
die de uitleg verzorgde om trent de m ilieu-im pact van de
industrie in het Gentse en de sociale omstandigheden 'm
de kanaalzone. Ondanks een aantal inspanningen van
enkele bedrijven is de toestand er behoorlijk verziekt, en
vooral Sidmar is daar nog steeds de grote boosdoener.
Eén van de grote problem en met de kanaalzone is, dat de
inplanting van de bedrijven vroeger zonder duidelijke
planning is gebeurd, zodat nu bedrijven aan het water
liggen terw ijl ze d it helem aal niet nodig hebben, en anderen, bij gebrek aan een vrije kaaimuur, zich genoodzaakt
zien nieuwe dokken aan te leggen. Zo wordt de zaak
natuurlijk steeds onoverzichtelijker en raken woonkernen
ingesloten door de industrie. Wreed interessant dus. Wel
zorgden de lage tem peraturen voor een dalend enthousiasme. W ij zagen verder nog: verkrotte wijken, een bijnastort, en een gipsberg in een achtertuin op een terrein dat
in het gewestplan als bufferzone staat aangeduid.
‘s Avonds (en dus NIETop donderdagavond zoalsons
door Karolien werd gemeld) Miel Je u -fu if in de Kanivo.
Ondergetekende (soms eens samen met Cisse (dé))

( f o t o T o b ia s )

Donderdag :
P a p ie r h ie r !
's Namiddags werd aan de Blandijn verzameld voor
een papieractie in het rectoraat, omwille van de onwil en
de vooroordelen van de adm inistratie en de meeste diensthoofden om kringlooppapier te gebruiken. De eis was
d u id e lijk: overschakelen op kringlooppapier. Na het barrikaderen van de hoofdingang, trok iedereen, gewapend
m et een doos oud papier, naar de bovenste verdieping,
om plaats te nemen in de zachte zetels (let op de alliteratie!) van de zaal van de Raad van Beheer. De koffie was
net klaar (en heerlijk). U iteindelijk stond de rector ons
rechtstaand te woord. Hij zou onzeeisom m instens 30%
kringlooppapier voor offset en fotokopie met zijn volle
gewicht ondersteunen. D atw iltochéénenanderzeggen.
O ok werd hij op de hoogte gebracht van het incident b ij de
fietsenaktie. De pers had tijdens de m iieuw eek dus wel
een vette klu if aan de verschillende acties, getuige daarvan verschillende artikels in diverse kranten. W ij zijn wel
de eersten d e de foto’s publiceren.

Hiep hiep voor

Schamper.
Tobias

B

o e k

AGENDA
VRIJDAG 14 NOVEMBER*** m

: Ween

(usa) (Democrazy, 20 u 00 ,250 fr) *** Tentoonstelling :
“Vlaamse Auteurs” gefotografeerd door Rony Heirman

12u45) ***
Hip : De

Derde Wereld en de Media (Balzaal Vooruit, 16u00, org.
GraffitNeugddienst) *** M uziek: Ruins (jap) (Café Vooruit,
23u00, gratis) *** O xfam eus: Kado & Infobeurs, georganiseerd door Oxfam W ereldwinkel Gent (Vleeshuis
Groentenmarkt, 10u00 tot 19u00, inkom vrij) ***

ZONDAG 16 DECEMBER

-

O xfa m ilia ir:

100fr)* * * Tentoonstelling : De Evenaar,gefotografeerd

DONDERDAG 27 DECEMBER

***

deo? : “Quadrophenia” (Democrazy, 21u00, gratis) ***
scopische apparatuur (Concertstudio Logos, Kongostraat
3 5 ,20u00,100/150 fr) ***

ZATERDAG 29 DECEMBER

*** Scêk :

Breekpunt ‘89, totaalspektakel (Theaterzaal Vooruit,

NEW MODEL ARMY

VOORUIT
GENT
LIMBURGHAL
GENK

IGGY POP

BRIELPOORT
DEINZE

THE ROBERT CRAY BAND
featuring the memphis
horns

BRIELPOORT
DEINZE

20u00) *** Samenzijn : Intiem Arrest, Always Loved You

MAANDAG 17 DECEMBER *** M a n : 5 op
Rompuy, Frank Vandenbroucke, Guy Verhofstadt, Jaak
Gabriêls en Jos Geysels) (Blandijn aud. E, 19u30, gratis
mede dankzij CDS, JS-RUG, LVSV, VUJO en Agalevstudenten) ***

lezing over de Vrijzinnige Kerk (1 e verdieping Staminee
Artevelde, 20u30, org. 1 Zal Wel Gaan T.S.G.) ***

Whammer Jammers e.v.a. (Vooruit, diverse zalen vanaf
22u00) ***

P a tric k s a y s : M a k e M y W e e k
W alter van Studioskoop, maar alle begin is m oeilijk) wist
ons middels zijn high-tech tamtam nog te melden dat de
zgn. Sphinx-Focus aan zijn zesde aflevering toe is, en
dat - na Pedro Alm odovar, Peter Weir, Italiaanse films,

*** Kul:

Culturele Avond van Winternacht met zowaar een

Stanley Kubrick en Du itse film s - dit keer Nikita Mikhalkov

de kan u dan, gilletjes van verrukking nauwelijks onder-

Jambers, Luc Van den Bossche, Eddy ‘Twee graag!’
Wally, Kamagurka, Prof. B.’RUG’ Bouckaert, Edwin ‘EHBO’

zaterdag en zondag ook om 14u30. Volgende pareltjes

Ysebaert en Rembert ‘Belg’ De Smet), een muzikale

kan u nog gaan oppoetsen :

(Blandijn aud. E, 19u30,60/80 fr) *** K u l: “Cul-De-Sac"
(1966), film van Roman Polanski (Democrazy,20u30,100
fr) *** Wia Wam B am !: Indlanenfuif (Vooruit, 21 u00) ***

DONDERDAG 20 DECEMBER- Van het
goede: Raymond Van het Groenewoud en zijn Vlaamse
Mustafa’s, op de voet gevolgd door de frisse Pinte van
Studio Brussel (St.-Pietersplein, 20u30,200/250 fr) ***
T eve e l: Wlntemachtfuif (Vooruit, 21u00,80/100 fr) ***
V ideo: “Down And Out In Beverly Hills” (1986) van Paul
Mazursky (Democrazy, 21u00, gratis) *** Tonabreuk :
Jablkon (tjech) (Gele Zaal, 20u30,250 fr) ***

“ V ijf Avonden” (1978), 13 december t/m 19 december;

“Zwarte Ogen” (1986), 27 december t/m 2 januari.
j

Reeds vorig jaar startte de diereriwerkgroep van de
RUG met het inzamelen van verschillende gegevens
betreffende dissectie en vivisectie aan deze universiteit.
op een of andere wijze in aanraking komt met deze
dissecteert of vivisectioneert (of meerweet) deze gegevens
opstuurt naar onze werkgroep. Het is de bedoeling om
geeft van wat er aan onze unief gaande is met dieren

Vooruit, 22u00, organisatie Verkeerd Geparkeerd) ***

(exploitatie). Tevens zullen op basis van deze brochure

Willem Vermandere, Guido Belcanto, Fapy Lafertin
(Balzaal Vooruit, 21u00, org. Amnesty International) ***
F a iu in f: Fuif met dj’s van Studio Brussel (Vooruit,
21 u00, org. Amnesty International) ***

WOENSDAG 26 DECEMBER *** B m :
“Mimi Metallo” van L. W ertmüller (Democrazy, 20u30,

advertentie

T

H E A T E R

Theater

THEATER, THEATER !

Aangezien het on mogelijk is om iedereen te bereiken die

en heterofielen met enige zin voor avontuur (Balzaal

Koen De Cauter & Waso, Wannes Van De Velde,

091 20 47 40

V e rb lin d d o o r d e w e te n s c h a p ? ?

hiermee een brochure op te stellen die een totaalbeeld

:

info :

20 december t/m 26 december;

lenfuif voor Knalpotten en uiteraard homo's, bio's, lesbo’s

ZATERDAG 22 DECEMBER *** m i

'•WGO MRTTHIJSEH

“Enkele Dagen Uit Het Leven Van Oblomov” (1979),

“activiteiten", vragen we nu via Schamper dat iedereen die

VRUDAG 21 DECEMBER *** Knal: Knul-

Tickets 4 5 0 Fr

elke week een andere film van deze Russische cineast, en
drukkend, gaan bekijken elke dag om 20u00 en woensdag,

entre-acte (Paul Landau en Esta Loco) en een cdnfer-

*R N o

Zat 22 Dec 7 pm

voor het voetlicht gehaald wordt. Sphinx programmeert

prèètshow (m.m.v. Paul ‘Mijn piek is groter dan de jouwe’

ence met Jacques Vermeire en Luc Verschuere (Radio 2).

&

jaarsfuif (Democrazy, 22u00, 250 fr) *** Laat uur : The

Patrick van de Sphinx (nog niet zo legendarisch als
ir t :

BRIELPOORT
DEINZE

MAANDAG 31 DECEMBER ***Legislatuur
: Universal Congress Of (usa) met aansluitend oude-

5 Debat met de v ijf Vlaamse partijvoorzitters (Herman Van

WOENSDAG 19 DECEMBER

BRIELPOORT
DEINZE

en Ugly Papa’s (Media Eeklo, 2 0 u 30 ,150 fr) ***

Kado & Infobaura, zie 15 december **'

DINSDAG 18 DECEMBER *** Loont m

THE POGUES
IRON MAIDEN King 's X

’’Muziek" : Richard Lerman, live-electronics en micro-

ZATERDAG 15 DECEMBER ***

VOORUIT
GENT

door Benoît Gysembergh (Fnac, nog tot 12 januari) ***

(Fnac, nog tot 22 december) *** K om : Komposities van
Jan Vlijmen door de Vlaamse Opera (Balzaal Vooruit,

THE DOGS D'AMOUR

acties opgezet worden om deze wantoestanden aan te
klagen.

BLANKENBERGE

JUNGLEBOOK
Dit is de tijd van het ja a r waarop alles draait rond

NTG bestaat 25 jaar. Zoiets moet gevierd wor-

‘fam ilie’. De periode waarop men godvergeten

den. Met een programm a van uitsluitend Vlaam se -

w e lg e m e e n d e

of in elk geval nederiandstalige - auteurs bijvoorbeeld.

nieuwjaarswens doet en stilletjes hoopt iets in de

Tom Lanoye is er zo een. Voor de gelegenheid - en

handen gestopt te krijgen. In de m eeste gevallen is

de poen ongetw ijfeld, hoe zou u zelf zijn - creëerde

n o n k e ls

en

ta n te s

een

dat een stuk plakkerig snoep waarvan men in ’ 14-’ 18

het wonderkind van de Vlaam se Literatuur B lank-

St-Pietersnieuwstraat 45

nog wild werd, in andere gevallen een paar honderd

enberge. Voor de fa n s : prem ière op 12 januari.

9000 Gent

frank.

Ons adres : WMF-

Mensen die verplicht worden om dieren te misbruiken

In die optiek lanceerde het NTG enkele jaren

maar dit liever niet zouden zien gebeuren, kunnen contact

geleden het begrip 'fam iliespektakeT, waarbij men

opnemen om eventuele alternatieven te bespreken.
De vele honderden dieren (slachtoffers van ons speciesism e) danken jullie.

VOADER

trachtte de kerstreleases van de cinem a naar de

Na L o sin g T im e een tweede creatie van de

kroon te steken. In elk geval een te loven in itiatief. Na

Blauw e M aandag Co. die binnen de week Gent

‘Peter Pan’ en ‘ P in o k k io ’ is er nu het

aandoet. Luc Percival regisseerde het stuk dat voor

‘J u n g le -

book’. O ok nu is de opkom st fa b e la ch tig : 'Junglebook’ is volgeboekt to t het einde van de reeks

de ene - in casu Wim Van Gansbeke - nu al
theatergeschiedenis s c h rijft, voor de andere een

voorstellingen. U kan alleen m aar de dag van de

drukdoenerig allegaartje is. In elk g e va l: als u nu nog

vertoning zelf een poging wagen aan de kassa. Try

geen kaartje heeft, kan u ernaar fluiten. Alw eer zal u

yourluck.
'Junblebook’ - het verhaal is u wel ten overvloede
bekend - is dan ook een echte kerstrelease: het past

niet kunnen m eepraten uw groepje pseudo-intellectuele vrienden. Foei. Van 11 to te n m et 14decem ber
in C.C. Vooruit. Telkens om 20.30 uur.

volledig in de sfeer van kerstballen en vrede-vooralle-m ensen-van-goede-w il. Het is een glanzend
cadeautje m et een reusachtige strik dat iedereen
wel wil openm aken. Helaas, het papier is m ooier dan
wat erin zit. Dirk Tanghe heeft een prachtig w erkstukje afgeleverd : het decor is prachtig, de kostuum s zijn prachtig, de belichting is zo m ogelijk nog
p ra ch tig e r,... enfin m ooi. En als u echt niets meer
verwacht van theater, dan zal ook u het prachtig
vinden. Nog to t op het einde van januari althans. In
het Tolhuis tenm inste.

DE KRIJTKRING
K rijtk rin g is het verhaal van Grusche, het m eisje,
de m oeder. Maar ook het verhaal van Azdak, de
schooier, de rechter. W anneer de echte m oeder het
kind opeist, m oet hij beslissen aan wie het zal
toebehoren. Brecht ! Het Speeltheater ! In het
Nieuw poorttheater op 22, 23, 26, 27, 28 en 29
decem ber ! Laat uw verstand niet achter in de
vestiaire.
Shave

“Het is hier heel erg koud” had een in

hetgeen naam heeft. En nummer v ijf: het zijn

Praag verblijvende vriendin ons verzekerd.

allemaal kettingrokers. De aardse geneugten

Mijn verbeelding construeerde romantische

waren onder het communismeeen uitlaatklep;

wandelingen door besneeuwde straten en

die subversieve gewoontes hebben ze duide-

m ijm ersessies aan de oever van een be-

lijk nog niet afgeleerd.

vroren Moldau, waarbij dan natuurlijk, als het
w are u it het open ve n s te r van een

Op de gezellige avonden met Tsjechische

meisjeskamer aan waaiend, het prachtige stuk

vrienden leren we ook publiek geheim num-

van Smetana voorde nodige sfeerschepping

mer zes kennen : iedereen is betrokken bij

zou zorgen.

literatuur, schilderkunst, muziek... bij de cultuur. Josef, een fabrieksarbeider, heeft thuis

Er gaat niks boven de nachttrein. Als je

een boekenrek dat drie muren bedekt. Hij

geluk hebt, vind je een compartiment voor jou

houdt van poëzie en van goeie rock. Dit

en je gezelschap alleen. Éénmaal binnen,

laatste zal wel aan de goeie invloed van

vlug de gordijntjes dicht en doen alsof je

Vaclav Havel te wijten zijn. Nu ik het toch over

slaapt. Andere reizigers durven je niet met

de president heb; we vroegen W itèk waarom

hun aanwezigheid lastig vallen. Mijn vriendin

iedereen hier zoveel alcohol drinkt. Hij z e i:

(de zuster van mijn vriendin in Praag) heeft

' Thereisapopularsayinghere :la m Tsjech,

koude kip mee. Ik brood en wijn.

I am alcoholic, my father was alcoholic and

De trein vertrekt. Haast onm iddellijk ver-

my president is alcoholic

vagen alle problemen, alle kopzorgen. Ze
worden klein, kleiner tot je ze in het kleinste

De derde dag, zaterdag zeventien no-

vakje van je geest kan opbergen. Voor later.

vember, trekken we naar het W enceslasplein
voor de viering van de “velvetrevolution'. Een

Ik lees net de laatste bladzijde van mijn

onafzienbare mensenzee deint over de boule-

roman als we het enorme station van Praag

vard. Zuslief gaat onm iddellijk op zoek naar

binnenglijden. Een grijze, lauwe, miezerige

gezichten en spandoeken voor haar gevoe-

ochtend.
“Het is hier helemaal niet koud” , mompel

lige plaat. W ij blijven wat rondhangen in de
buurt van een biertent. Eerst lijkt het of de
viering op een flop zal uitdraaien maar dan

ik.
“Zus heeft weer eens overdreven."

horen we kabaal en gescandeer. De Repu-

We duiken de m etro-octopus in. Overal

blikeinse partij komt aangemarcheerd. Die

staan ticketautom aten maar geen kat die

partij stelt zich op tegen Havel en is zeer

daarop let. Praags’ publiek geheim nummer

liberaal, om het eufemistisch te houden. Hun

één : het openbaar vervoer is gratis. Wij

spandoeken liegen er niet om: ‘The velvet

besluiten, zoalsgoeie reizigers, ons aan plaat-

revolution is an imposture', 'Attention Mr.

selijke gewoontes aan te passen. Beneden

Bush, you are supporting communists'. Later

worden we tegengehouden. De man toont

vertelt Josef ons dat de Republikeinse partij

ons een kaart waarop we één of ander wa-

slechts een kleine aanhang heeft:' Thepeople

penschild ontwaren. Controle. “But no one

who are sitting in pubs and who drink beer all

pays’, probeer ik en “We’ve ju st got here*

day will vote for the Republican party".

roept mijn vriendin. Het mag niet baten. We
moeten honderd Kronen betalen.

Om vijf uur houdt meneer Bush zijn speech.
Schijnbaar zijn wij de enigen die ons ergeren
aan zijn schijnheilige woorden over vriend-

Zusterlief wacht ons op aan de uitgang

schap en vrijheid en vooral over de toestand

van Museum. Boven merken we dat Praag

in de Golf. Het volk staat druk te juichen en

nog even indrukwekkend is als tijdens onze

zwaait zijn stars and stripes.

zomerreis. We staan aan de hoogste kant van

In de jaren zestig kwamen veel Iraakse

het majestueuze W enceslas plein, eigenlijk

soldaten zich hier bijscholen, le e s : de Rus-

een brede boulevard die een drukke mensen-

sische m ilitaire know how aanleren. Bush

massa op en neer voert, van en naar Staré

aast natuurlijk op die inform atie.

M esto , h e t oude sta d s g e d e e lte . H et
stadsbeeld in een O ostblokland:straten krioe-

We horen ook verschillende geluiden over

lend van winkelende, slenterende, discus-

Havel. Enerzijds is hij belangrijk als symbool

siërende, zuipende mensen. We vroegen eens

van intellectuele vrijheid en als garantie voor

aan een Tsjechische kennis wat mensen h ier

het cultureel niveau. Anderzijds heeft Havel

eigenlijk op straat verloren hebben. “This is

van economie geen kaasgegeten. Economie

the result of communism. It is a very bad

is hét domein van Klaus, Havels’ belangrijkste

situation.’

tegenstander. Het ideaal lijkt te zijn dat Havel
president b lijft en dat Klaus de volledige lei-

Ook in het hotel waar zuslief logeert, worden we met de naweeën van het commu-

ding krijgt over de economische hervormingen.

nism e geconfronteerd. In zus haar kamer
staan nog twee bedden. Perfect dus. Het is

Tsjechoslovakije staat er niet goed voor,

echter onmogelijk. Met handen en voeten

maar van alle Oostbloklanden heeft dit land

(iets anders dan Tsjechisch spreekt ze haast

de W esterse industrie het meest te bieden.

niet) legt de bazin ons uit dat horden arbei-

De Tsjecho-Slovaken vechten voor hun

ders u it alle hoeken van het land hier

bestaan. Toch zijn ze goedgeluimd, weliswaar

gehuisvest moeten worden. “B utnottonighf,

met behulp van de nodige ironie en zin voor

roept een boze zus. Nee, niet vanavond,

relativering. Er is natuurlijk drank, eten, siga-

m aar toch is het niet m ogelijk. Onze blikken

retten. Er zijn de happenings. Er is de intellec-

spreken boekdelen verstandhouding : bu-

tuele en artistieke underground. Het is een

reaucratie, administratie. Kafka, om maar eens

boeiend leven in Praag. Boeienden gevaar-

een literaire associatie te maken. In a lle rijl,

lijk. Het zwaard van Dam odes hangt boven

het is ondertussen al aardig donker, belt zus

Oosteuropa.

W itèk en Suzanna, een koppel dat ze heeft
leren kennen. Na een kribbige bus-m etro en

Praag is een stad om u tegen te zeggen.

tram tocht komen we in een w ijk aan de an-

Ik heb het nog niet eens over de Karlüv brug

dere kant van Praag. W itèk en Suzanna

gehad, waar muzikanten, schilders, straatven-

werken w ij het Poppentheater. Hun ‘fla t’ is

ters samen met verliefde paartjes en éénzaten

heel knus, rommelig, vrolijk en, naar onze

onder de schemerende hemel luisteren naar

normen, armoedig. We worden getrakteerd

het eeuwig ruisen van de Moldau. Is dat geen

op whisky en op een lang gesprek over toes-

zalig einde voor een artikel?

tanden, gelijkenissen, verschillen, dromen,
grappen. Publiek geheim nummer drie :

BeL

Tsjecho-Slovaken hebben geen moeite met
sterkedrank. Alles onder de veertig graden is
flauw bocht. En nummer v ie r: ze vreten dat

Foto: Inge Denaeghel
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Waar sponsoring niet al g o e d voor is...

VOOR EEN APPLE
EN EEN AYERS
DEL-LORDS

In Manchester is er sprake van een scene. Dit houdt
in dat vele jongelui een band oprichten en dan wat
gelijksoortige muziek voortbrengen. Iets gelijkaardigszien
we ook al een tijdje in Am erika, en deze scene noemt men
dan de “g ita a rg o lf of iets dergelijks. Feit is dat sedert een
hele tijd de platenm arkt bestookt wordt met platen van al
dan niet obscure groepjes waarbij de nadruk ligt op de
gitaar. Ik zou in deze golf drie groepen willen onderscheiden : de goede, de m iddelmatige en de slechte.
Met goede bedoel ik : g roepen waarvan je al eens een
plaat koopt, omdat er m uziek op staat die wat meer
voorstelt dan een portie gitaargejam en gelul. Groepen
waarbij er dus sprake is van Rock met een grote R en van
Songs van schoonheid, geweld en frustratie. Hieronder
zou ik dan The Dream Syndicate, Green on Red, The Gun
Club, Hüsker Dü en Guadalcanal Diary willen categoriseren, met in hun spoor The Pink Flowers, Tröckener
Kecksetc.
Bij m iddelmatige denk ik meer aan groepjes die als
perfecte fuif- en autom uziek kunnen dienen, maar zowel
tekstueel als muzikaal het aanschaffen niet waard zijn.
Leuke meezingers met andere woorden, zoals de RaveUps, Kings of the Sun, The Rainmakers en The Geargive??
Satellites.
Helaas moet ik ook gewag maken van een derde
categorie, de slechte. En hier hoort een groepje als de
Del-Lords thuis. Zij maken m uziek die ik liever niet hoor,
ook niet in de auto. Deze New Yorkse tieners zijn ook in het
begin van de jaren 80 beginnen jammen. Spilfiguur was
een voormalige Joan Jett and the Blackhearts zanger/
gitarist Eric Ambler. Ze maken gladde commerciële,
nietszeggende FM- rock, hebben clichés bijeengerakeld
en missen enige originaliteit. Je kan je avond en je geld
dus beter aan iets als de nieuwste Disney besteden.

Neen, neen en nog eens neen. Ondanks het onver-

en hygiëne, dan komen deze meestal van de ouders. Zo

moeibaar aandringen van extatische Schamperlezers,

was er de student die enkel een kot mocht kiezen met

ondanks de ontelbare fanbrieven in de propvolle Scham-

centrale verwarm ing door de reeds vroeger gebeurde

perbus, blijven w ij onverbiddelijk: dit is de laatste aflever-

incidenten met gasverwarming. Een andere student mocht

ing van het drieluik over het kamerreglem ent (KR).

vanwege m og e lijk brandgevaar enkel iets op het

Schamper trok sjaal en handschoenen aan en ging op

gelijkvloers huren. Het verantwoordelijkheidsgevoel van
de student zelf, gaat niet verder dan het ijveren voor een

steeds bijzonder verdienstelijke dingen

op zijn solo-

studentenbelletjes in de Jozef Plateau-, de Jacob Jor-

nieuwe douche omdat de oude teveel kakkerlakken en

albums. Hetzelfde kan van Hugo M atthijsen gezegd wor-

daen-, de Karei Van Hulthem straat. Het resultaat was

hooiwagens begint aan te trekken.

den.
Tja... Vrede op aarde aan alle mensen van goede w il!

eerder bedroevend. Vele reacties die we kregen kunnen

Dat de gasverwarm ingstoestellen intussen niet meer

we als volgt sam envatten: “Kamerreglement ? Nooit van

vernieuwd zijn sinds WO I, schijnt geen enkele student

gehoordI” We gaan het niet hebben over de studenten die

een probleem te vinden. Dat de trap op elke tussen verdie-

een dergelijk antwoord gaven • het artikel zou wel eens

ping geblokkeerd w ordt door een geïm proviseerde

m agertjes kunnen uitvallen - maar over die enkelingen die

keukenblok, die de doorgang versm alt tot 40cm , is voor

KEVIN AYERS
en KEVIN COYNE
Wat hebben deze jongens gemeen behalve een dubbelconcert, en niet het m inste teken van succes? Wel,
eigenlijk een nog hele boel dingen. Beiden zijn afkomstig
uit Engeland, waar ze in 1944 (het jaar waarin de naam
Kevin razend populairwas) het levenslicht aanschouwden.
Beiden zijn ze de m oeite waard om naar te gaan kijken.
Verder hebben de 2 heren een hele carrière in de popbusiness achter de rug die wij hier even voor u trachten te
schetsen.
Ayers, om het even alfabetisch te houden, is eigenlijk
een vrij exentriek iemand, wiens naam wel altijd verbonden zal blijven aan The Soft Machine, de groep waarmee
het allem aal begon. Zijn excentriciteit ligt vooral in zijn
humoristische benadering van rock ‘n roll. Ayers was
actief in een heleboel groepjes (The Whole W orld, Gong,
Archibald, Decadence, 747, The Soporotics), en maakte
platen m etM ikeO ldfield, Brian Eno, Andy Sum m ers, Nico
eri John Cale(ü) maar het mocht niet baten. Zoals de wet
van de rock ‘n roH schijnt te gebieden, is creativiteit uit den
boze. Ayers werd gedwongen de commerciële toer op te
gaan maar raakte uiteindelijk toch in de vergetelheid.
Jammer.
Kevin Coy ne dan, is niet zo dom als hij er op de affiche
uitziet (gelukkig maar). Deze jongen werkte een hele tijd
(sociaal terapeut in een psychiatrische instelling) en
pleegde part time wat rock ‘n roll. Pas in 7 7 gaf hij zich
helemaal aan de rock. Net als bovengenoemde Ayers,

succes uit want ook zijn werk is niet echt commercieel.

! Nadat ze er eerder deze maand al voor zorgden dat u zelf

Coyne was overigens onlangs in ons land ter gelegenheid

uw cantus niet hoefde te organiseren. (Pogues), presen-

van een poëziem anifestatie, want hij houdt zich naast zijn

teren zij ons nu een kant-en-klaar KERSTFEEST. Pluspunt

muziek ook bezig met de plastische en literaire kunsten.

hierbij is wel dat u niet langer zelf uw liedjes/gedichtjes

Wie dus naar de Vooruit stapt om beide heren te

hoeft te zingen/voor te d ra g e n : dat doen de volgende

aanschouwen kan zich verwachten aan compromisloze,

mensen immers voor u : Arno (Hintjes), Hugo Matthijsen

ietwat controversiële muziek. En daarmee bedoel ik NI ET

en The Scene. Het lijkt me onnodig om deze bekenden

het soort van onzin dat niet nader genoemde individuen

uitgebreid aan u voor te stellen. Wie Amo nu nog niet kent,

(als The Cramps of Einstürzende Neubauten) menen te

leest toch nooit artikels aangaande pop. Deze Oostende-

moeten uitkramen.)

naar heeft al uitgebreid zijn kunne(n) bewezen bij de beste
Sam

wel degelijk wisten waarover het ging of die bereid waren

niemand een waar obstakel. Nog minder wordt er gerept

te doen alsof.

over het ontbreken van brandblusapparaten, brandveilige
deuren, brandladders,... “ Dat is altijd zo bij die oude

STUNT

huizen”, zegt een studente berustend en haar kotgenote
bekent argeloos: “ Ik voel me volstrekt veilig in dit gammel

Zo was er de student in de Jozef Plateaustraat die
form eel bevestigde dat het ging om een stunt van de
gemeente. “Het kam erreglem ent is een onbelangerijk
issue dat opgeblazen wordt om zo aan kiezers te winnen,
een reclam estunt a.h.w. En dat terw ijl er veel grotere
problemen zijn waar de stad Gent mee te kampen heeft,”
zo betoogde de student. Andere studenten hadden het
over de prijzen die uit de pan zouden vliegen of vroegen
zich af wanneer die grootse veranderingswerken dan wel
zouden doorgaan. De meesten waren ervan overtuigd dat
het allem aal niet zo’n vaart zou lopen: “ De student vraagt
immers niet om brandveiligheiden dergelijke, hij wil vooral
een leuk kot voor weinig geld.”
We vrezen dat het waar is. Het is niet de student die
grootse stappen zal ondernemen om zijn kotbaas aan te
klagen. Is er geen fietsenstalling, dan blijven de fietsen wel
buiten staan. Is de keuken vuil en klein, dan vindt de
student snel de weg naar de Brug o f de Overpoort. Liggen
er electriciteitsdraden bloot, dan wordt er een poster over
gehangen.

DECK MYN PETER !

Als deelnemer aan hetErasmusprogrammaben ik nu al een

M.Sc. course

ter vervanging van mijn derde proef bur. ir. In de tweede zittijd krijg
ik-indienikhetjaarm etvruchtvolbrachtheb-inG enthetdiplom a
“Burgerlijk Ingenieur" m ét een of andere vermelding. De “Master
Degree” , krijg ik niet (zoals het e r nu naar uitziet), zelfs al heb ik
hetjaarm etdegrootstevruchtvolbracht Voor dit tweede diploma
ben ik echter niet naar hier gekomen.
Vermits het Erasmusproject een uitwisselingsprogrammais,
zullen ookenkeleU M IST studenten naarGentkom en. Zij zullen
er hun thesis schrijven en gebruik maken van de faciliteiten van
de RUG. Als (ex-)student van de RUG ben ik hier een beetje
aangewezen om promotie te maken. Momenteel zoek ik nu
argumenten die mijn huidige collegae studenten moeten overtuigen om in België te studeren.
Aan de RUG ontmoet je niet zo'n internationaal gezelschap.
Slechts 20% van de studenten uit mijn richting is Brits, de rest is
Grieks, Noors, Chinees, Indisch,... D exenofobie waarmee ikm ij
in G entplachtte amuseren, m ochtikhierdan ook vlug vergeten.
In Gent zullen de Erasmusstudenten geen andere taal leren, ze
zullen versteld staan hoe gemakkelijkze hun moedertaal kunnen
gebruiken, of het nu Turks, Frans of Engels is. De universitaire
restaurants zijn in Gent stukken beter. “Chips" zij n er fijne frie^es
en men kwakt er ook geen azijn, maar mayonaise op. In België
bestaan er bovendien sommige café's die tot na elf uur open zijn.
Hetis ook nietde gewoonte datm en moet“queuen’ vooreen fuif,
of wachten tot er iemand buitengaat om binnen te mógen. In
België bekommert niemand zich om dergelijke brandreglementen, als ze al bestaan. In TD's te Gent zijn de meisjes méér,
troostelozeren uniformergekleed. Jongensdragen m indervaak
oorringen als meisjes. Iedereen schijnt er ook naar dezelfde
kapper tB gaan, de anarchisten uitgezonderd, die hun gezicht
gecamoufleerd houden achter hun vettig, ongewassen haar. De
buitenlanders zullen wel verbaasd zijn dat elk weekend opnieuw

hetstudentenleven platligt, omdat bijna iedereen dan huiswaarts
keert
In Gent zijn er misschien minder clubs of “societies" dan in
Manchester; het overkoepelend orgaan hier (zoiets als het PFK
o f nog hoger in Gent) kan net zoals in België eindeloos zeuren

W ij wisten het ook niet. Het is een feit dat de doorsnee
student een zeer lakse houding aanneemt t.a.v. de veiligheid van zijn of haar kot. Elementen als comfort en
hygiëne scoren hoger, althans voor sommige studenten.
Zij zoeken dan eerder de kant-en-klaar studio op, die dan
meestal goed aan de eisen van het KR beantwoordt, ook
al was dit niet de eerste bekommernis van de student.
Maar vooral de ligging en de sfeer van de koten is
doorslaggevend voor een positieve waardering.

KEUKENKADERTJE
Misschien was daarom dit KR zo noodzakelijk, omdat
het in itiatief iets te veranderen aan de jam m erlijke toestand van vele koten zelden van de student uitgaat. We
moeten nu alleen nog afwachten op hoeveeel koten al
deze mooie artikeltjes zullen worden toegepast, anders
gezegd, op hoeveel koten het ingekaderde KR in de
voor het kadertje, eerst de gemeenschappelijke keuken

KAKKERLAKKEN

moet aanwezig zijn.
Ingrid

Als er toch enige eisen worden gesteld i.v.m . comfort
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WANDELEN VOOR ONZE DUINEN
Het grootste deel van de Belgische kustduinen werd
reeds onder beton gegoten. Wat ervan oveiblijft is versnipperd, overbetreden, drooggetrokken... en vooral nog
steeds aangeknaagd door de bouwpromotoren. Zo wordt
één van de belangrijkste duingebieden van de Belgische
kust, deZwinbosjes te Knokke-Heist, bedreigd door planverlies van één van de meestwaardevoHe Vlaamse natuurgebieden te pogen te verhinderen wordt op zaterdag 22
december e.k. een protestactie georganiseerd.

maand in Engeland, Manchester. Hiervolg ik een

kot, ook al weet ik niet goed waarom.”

keuken aan de muur zal prijken. Men merke hierbij opdat

nen voor de uitbouw van een congrescentrum. Om het

G ASTCOL UMN

II

s ta p : onophoudelijk drukten we onze vinger blauw op de

Summers is een naam die hier weer opduikt) en ging ie
een andere keer weer solo. Ook bij Coyne bleef het grote

Wat is On The Rox toch een fantastische organisatie

"KAMERREGLEMENT?
NOOIT VAN GEHOORD

popgroep die België ooit rijk was (TC Matic) en doet nog

maakte hij de ene keer een plaat met een groep (Andy

X-M ASSHO W

Over het kam erreglem ent

ebat

Een uniek natuurgebied...

Compagnie “Het Zoute”, die gerund wordt door de frigoboxhateren burgem eester van Knokke, G raaf Lóopoid Lippens. De laatste uitwaseming van de breinen van deze
natuur-onvriendelijke bouwpromotoren behelst een congrescentrum dat ter hoogte van het zich in de Zwinbosjes
bevindend vervallen zwemdok "Swimming-Pool” zou
opgetrokken worden. Uiteraard zou het congrescentrum
zich niet alleen beperken tot de oppervlakte die door het
zw em dok (bestem m ing op het gew estplan : re creatiegebied) Wordt ingenomen, maar ook nog een aardig
stuk van het omringend natuurgebied amputeren. Het is
duidelijk dat het vervallen zwemdok door de bouwpromotoren steeds opnieuw zal aangehaald worden om met

De Zwinbosjes en de G roenpleinduinen, in één woord
het Zwinbosjescomplex, vormden in de 19e eeuw één

nieuwe natuurschendende projecten (jachthaven, golfterrein, congrescentrum ...) uit te pakken.

over pietleuterige problemen. Zo dreigt de “Hike Society” (wan-

geheel met de slikken en schorren van het huidige Zwinre-

Het Zwinbosjescomplex zal pas definitief van iedere

delvereniging) haar toelagen te verliezen als ze in haar statuten

servaat. Het opwerpen van de Internationale Dijk om-

bedreiging gevrijw aard zijn , wanneer de vervallen

de benaming“C hairm an"(voorzitter)nietverandertin“Chairper-

streeks 1872splitste het Zwin echter op in twee deelgebie-

zwemdokinstaNaties zullen gesloopt zijn, het terrein waarop

son”. Hetverschil isechterdatde verenigingen hierveel vooreen
breed publiektoegankelijk, een verruimende activiteiten organiseren.
De Erasmusstudenten zullen allicht versteld staan van het
gebrek aan fierheid van de studenten en professoren overheton-

den. Hierdoor stond de westelijke helft van de Zwinvlakte

het zwemdok zich bevindt zin zijn oorspronkelijke staat

niet langer meer in verbinding met de zee en verzandde

van duingebied hersteld is, en de bestemming van het

het tot een uitgestrekt duinenlandschap, dat tot op heden

door het zwemdok ingenomen terrein op het Gewestplan

gekend is als de “Zwinbosjes”.

w ordt gewijzigd van recreatie- tot natuurgebied.

derwijsniveau aan de RUG. Vlamingen hebben ook op dat vlak

Om wille van zijn recent ontstaan, zijn uitzonderlijk rijke

een minderwaardigheiscomplex. Als ik, als flauw afkooksel van

flora (meer dan 400 soorten hogere planten) en avifauna

vier jaar degelijke ingen ieursopleiding te Gent, hier een vraag stel
in de les, dan vallen de neger en de Turk uit mijn richting bijna om
van verbazing; de Japanners en Chinezen op de eerste rij kijken
m eteen laagdunkende maar vooral jaloerse blik in mijn richting;

(met meer dan 80 soorten broedvogels) betekent het
Zwinbosjescom plex voor zang- en prooivogels evenveel
als het Zwin voor watervogels en steltlopers, en door zijn

de Iraniër heeft niet het flauwste benul w aarover het gaa t.,

uitgestrektheid (ruim 220 ha) is het Zwinbosjescom plex

(intelligent zijn geeft hier een kick). De langdurige, afmattende

het wetenschappelijk belangrijkste duingebied van de

examenzittijden zullen voorde buitenlanders nogal stresserend
overkomen. Hier worden examens op nauwelijks één week
afgehandeld, en kan men bijvoorbeeld ook kiezen welke vragen
men oplost
Ik kan zo nog een tijdje doorgaan met hetvergelijken van twee

Belgische kust, op gelijke voet met het W esthoekreser-

ste - denk ik- is eens in een andere stad en land te studeren. Ik
raad dan ook zowel RUG-studenten, als mijn vrienden hier a a n ,
de kans van” de buitenlandse ervaring” met beide handen aan te
nemen.
Peter Deckmyn

Het ordewoord lu id t: GEEN VIERKANTE MILLIMETER VAN HET ZWINBOSJESCOMPLEX MAG NOG
PRIJSGEGEVEN WORDEN AANGRONDSPECULATIE.
Om deze eis kracht bij te zetten, organiseert de duinenwerkgroep van de vzw'‘Natuurreservaten’ opzaterdag

vaat.

22 december e.k. een natuurwandeling doorheen de

...bedreigd !

om 10uOO op de parking van de Vlindertuin in Oosthoek

Zwinbosjes, gevolgd door een ludieke actie. Verzamelen
(Knokke).

studentensteden. W ellich tishe tzin lo o ste redetwisten w èèr het
nu beter leven of studeren is. het m eest interessante en boeiend-

Actie !

Ondanks het fe it dat het Zwinbosjescom plex op het

Wie geïnteresseerd is om mee te werken aan acties

gewestplan Brugge-Oostkust van de bestemming “Natuur-

voor het behoud van de Zwinbosjes, kan steeds een

reservaat” geniet, voert de eigenaar van het gebied sedert

briefje binnenwerpen op het secretariaat van de Dienst

jaren plannen in zijn schild om in het Zwinbosjescomplex

Studentenactiviteiten, gericht aan de Duinenwerkgroep

een jachthaven en/of golfterrein aan te leggen. Deeigenaar

(t.a.v. Jean-Louis Herrier), p/a St-Pietersnieuwstraat 45,
9000 Gent.
(JLH) '

van de Zwinbosjes is de im m obiliénm aatschappij N.V.
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Voor een beheerder groot of
klein, m oet je bij d e rector zijn

u i s

Hou je niet van de dom e

H O M E CHEAP H O M E

DE TEST : DE ANTWOORDEN
1 )c 2 )c 3 )c 4 )c 5 ) c 6 ) c 7 ) c 8 ) c 9 )c 1 0 )c

boven komt drijven.
7 ! G eert Lambert. Niet slecht voor een VUA/VDjongere. Kan als het moet nog wel enig gewicht in de

Eindelijk is het zover! Na nachten noeste arbeid, liters
bloed, zweet en tranen en kruiperige tegenkantingen van
diverse instanties, ligt voor u het met veel tamtam aangekondigdehom e-artikel.
Vooreerst dient gesteld dat ondergetekende d it verslag in eigen naam en volle onafhankelijkheid tov het
Homekonventofandere verenigingen heeft samengesteld;
Ten tweede benadruk ik dat dit artikel geen aanval of
afrekening is met de homes verm its uw dienaar al vier jaar
een strikt monogame relatie heeft met vrouwe Astrid. Laat
ons niet langer dralen, hier is ...

Home Astrid
- De constructie van de tussenwanden van de kamers
is te licht, zodat een kwart van de kamers barsten vertonen. Het dichten van deze barsten is tevergeefs, daar zij
na bepaalde tijd opnieuw versch ijnen. Om deze constructiefouten te verhelpen zijn diverse miljoenen nodig.
- Elke verdiepingkeuken beschikt over zes kookplaten,
waar een verdieping ongeveer vijftig personen herbergt.
- De matrassen zijn twintig jaar oud, maw vies en
versleten.
- Er ontbreken tussenschotten bij sommige douches,
darmen lekken en vloeren zijn soms stuk.

Home Heymans
- Het gebouw heeft last van vochtinfiltratie zodat schimmelvorming ontstaat in diverse flats. Kostprijs om dat te
verhelpen :55000fr. per fla t+plaatsingskosten en werkuren
:1 10000 fr.
- Voor elke keuken worden dampkappen gevraagd.
- De matrassen dienen vervangen te worden.
• “Men verzoekt om lekken in waterleidingen tijdig te
dichten’ .

HomeVermeylen

van een aantal prom inente Brug-gangers.

Wie niet weg is, is gezien

6 ! Luc Slimbrouck. O okdit begint hieral de goede

Ter verdediging voert men aan dat er wel veel geld
wordt gespendeerd aan “verborgen" herstellingen. Zo
werd de stookinstaHatie m ilieu- en prijsbewuster gemaakt,
werden de liften onderworpen aan een grindige onderhoudsbeurt en kosten de kleine, dagdagelijkse herstellingen handenvol geld.

2 ! Renate D' Hoker. Alweer in elkaar geramd ?
1 ! P a u ltje Puylaert. O verzitten lijkt hier de
boodschap.
0 ! VP Schampermans.

verstrekten zij een extra krediet van 6 miljoen dat geblokeerd wordt tot de volledige inventarisatie van de kosten
van de brandtrap in Home Vermeylen. Deze inform atie
wordt verwacht rond maart 1991 en de kosten worden op
6 miljoen geraamd. Toch dient opgemerkt dat de homes
grotendeels self-supporting zijn (door de huurprijzen) en
de toegekende 15 m iljoen “teruggave" is van wat door de
homes ingebracht is. Met het toewijzen van kredieten aan
de homes wordt omzichtig om gesprongen: onverwachte
(zware) kosten zijn wegens de ouderdom van de gebouwen bijna legio. Wat rest w ordt grotendeels in vervangingsinvesteringen gepompt.

Money makes the world
go round
Hoewel er volgens M. Bracke niet te weinig geld wordt
toegekend aan de homes, moeten de huurprijzen verhoogd en herzien worden. Dit laatste is noodzakelijk
wegens het onrechtvaardige karakter van de huurprijzen
: hoe groter de jaarlijkse inkomens van uw ouders, hoe
hoger de huurprijs, maar d it laatste is allerm inst verhoudingsgewijs. De barem a’s zullen dus gewijzigd worden en
de

bron

van

inko m ste n

(a rb e id ,

afgewenteld worden op zelfstandigen, vrije beroepen en
ook wel ambtenaren (m its aanpassing voor deze laatste

tom gaatjes”.

The old lady with the face-lift
In Parijs praat men over het slopen van Centre Pompidou om een nieuwe oonstructie in de plaats te zetten,
wat financieel interessanter is dan de groeiende herstellings- en onderhoudskosten. Begrijpt u de associatie?
Goed! Mare Bracke vergelijkt de homes echter met een

advertentie

Eén Macintosh kopen ...

uw tweede Macje* gratis

kranige oude dame (het gebouw is in orde) die een facelift nodig heeft. De ouderdom zorgt er wel voor dat zodra

- Een algemeen onderzoek van de toestand van het

er een rim pel is weggewerkt er al een nieuwe is. Als de

gebouw wordt gevraagd omdat het beton aan het ver-

muren barsten vertonen, de beton aan het versterven is

sterven is.

3 ! Ben VDB. Zit duidelijk in de fam ilie.

miljoen per jaar), anderzijds spekt de Raad van Beheer

categorie). Dat zijn voorstellen, maar wat zal de realiteit

- Gevel dient aan beide zijden waterdicht gemaakt te

4 ! Svenneke Jacobs. Een teleurstellend resultaat toch wel. Nou ja, hij is nog jong.

ons bekkie m et 15 miljoen per jaar. In een vrijgevige bui

brengen...

worden.

5 ! C lsse (d e ). G rijze m assa in volle wording.

door zomerverhuur en toeristen (goed voor ongeveer 1

- Douchegordijnen vertonen scheuren of “peeping-

gevraagd. *

m isschien nog wel over te praten.

werkfinanciên. Deze worden enerzijds zelf opgebracht

- Douche-en keukenkranen zijn aan revisie toe.

- Vervanging van 50 ’ doorgeslagen" ruiten wordt

leven.
9 ! Sara Deckmyn. Een uiterst verdienstelijke

proefsessie. Zo zie je maar dat talent vroeg of laat wel

werken. De geplande verhoging van 5% zal vooral

waterdoorsijpeling in aanpalende kamers.

zal) zichzelf opvolgen. Er zijn nog zekerheden in dit

kant uit te gaan. Nu nog die baard eraf en er valt

Toch wordt er met geen woord geklaagd over de

- Matrassen, overtrekken en hoofdkussens zijn aan

- De stortbaden dienen vervangen te worden wegens

De conclusie dringt zich dus op: FlipLefevere moet(en

8 ! F ro g g y W ittock. Dé verrassing van deze

verm ogeri,zelfstandige activiteit) zal oprijsbepalend

Home Boudewijn

niemand beheerst zo goed de begeerderstaak als hij.

m achtige Lefevere.

- De telefooninstallatie is oud en versleten.

- De koelkasten in de keukens zijn versleten.

10! F lipLefevere. Eigenlijk was het te verwachten:

poging van onze jongste. Ze stuit alleen op een opper-

Ezeltje, strek je

vo o ra l

vervanging toe.

schaal werpen.

(gewoon vochtopnam e van de bewapening waardoor
deze uitzet en stukjes beton doet afbrokkelen; niets aan

Home Fabiola
- Een 220 matrassen, overtrekken en hoofdkussens
moeten vervangen worden.
- De liften blijken versleten
- Het sanitair is volledig versleten en aan vernieuwing
toe.

That was then, this is now
De hierboven beschreven wantoestanden werden
gelicht uit het'verslag van de “Werkgroep Herwaardering
Homes’ van 28 november 1988. In deze periode werd ook
een prioriteitenlijst samengesteld die volgensMarcBracke,
verantwoordelijke dienst restaurants en homes, grotendeels uitgevoerd is. Toch b lijft Home Astrid met 20 jaar
oude matrassen (uw ouders kunnen u erop verwekt
hebben) slapen, net als de andere homes. Volgens M.
Bracke isd it te wijten aan de door hem gevolgde aankooppolitiek : groter kwantum, lage prijzen. Zo kan men inderdaad 20 jaar wachten. Ook de waterdoorsijpeling (Home
Bioudewijn), het ongelukkig aantal kookplaten, slecht
uitgeruste douchecabines (Fabiola en Astrid) en het door
en door versleteri sanitair in Home Fabiola zijn nog steeds
niet van de baan.

de hand dus) en de daken beginnen te lekken, dan is het
nutvan een face-lift in vraag te trekken. O okdegroeiende
lijst van herstellingen, doet ons vermoeden dat in de
gouden jaren geld is gegooid naar de verkeerde dingen.

Codewoord : Infodoorstroming
De homébeWoners voelen zich tekort gedaan? Geef
hen inform atie en communicatie met de topgelederen.
Positief natuurlijk, maar ook sussend natuurlijk.
Wel werd er afgestapt van de door de homeraad
opgestelde prioriteitenlijsten, die een vertekend beeld
gaven van de noodzakelijke herstellingen. Nu maakt de
Homeraad een gebrekenverslag op van de gemeenschappelijke delen (badkamers,gangen, keukens) en
dienen de studenten elk een herstellingsform ulier in te
vullen. Aldus hoopt men concretereen juistere inform atie
in te winnen om efficiënter te kunnen optreden.
Laat ons hopen dat er inderdaad werk wordt gemaakt
van de Homes, want de verantwoordelijken maken slechte
reclame op deze manier. En dan hebben we de kakkerlakken nog buiten beschouwing gelaten.
BEESEE

Apple Education Centre - Gent
Zwijnaardsesteenweg 506
9000 Gent
Tel: 091/22 34 24
* Wij geven U graag, in afwachting van uw 'echte'
Macintosh, een chocolade exemplaar mee.
(Actie vanaf 6 december 1990 - zolang de voorraad strekt)
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Kerst : tijd van goe d e tradities...

EM EL BEE STOPT ERMEE
Het wordt stilaan een traditie : m instens eenmaal per
jaar is er heibel rond de M arxistisch-Leninistische Beweging (MLB) en de figuren die deze organisatie het liefst
met de Noorderzon zagen verdwijnen.

HET VOORSPEL
Dit keer begon het allem aal op 12 november. Decor:
het bureau van de studentenbeheerder; acteurs : de
studentenbeheerder him self, en Jan Hasaers, voorzitter
van MLB, die zich echter "uitgaf voor penningmeester",
aldus Lefevere. Hij kwam een bestebon halen voor het
maken van 5500 kopies recto-verso, maar wou in eerste
instantie geen titel, onderwerp of aanleiding opgeven,
omdat hij geen inzage in de interne werking van MLB door
Lefevere verlangde. Qua interne werking heeft de beheerder zich inderdaad niet te m oeien, maar als een
Vereniging via een bestelbon haar subsidies komt
opvragen, heeft hij wel het recht te weten voor welke
doeleinden dit gebeurt. Normaal gezien m oet de vereniging zelfs het te kopiëren pam flet bijhebben en tonen, een
principe dat toegepast werd onder de vorige studentenbeheerders maar door Lefevere versoepeld werd. Indien
een ‘blanco’ bestelbon zou afgeleverd worden, zou die
kunnen gebruikt worden voor doeleinden waar ie in principe niet voor bestemd is. Dus moet er zeer precies
opgegeven worden waartoe de kopies dienen.
Lefevere schrijft uiteindelijk toch de bestelbon uit, met
een waarde van 11.000 BEF.

OPDRACHT
Donderdag 22 november. Op een vergadering van

ANNULATIE

tegoedbon kopies kan komen maken, desnoods van
cursussen of notities in de plaats van het pam flet, neemt

Een dag later, op 28 novem ber, gaan 2 MLB-leden op
onderzoek uit. Ze willen de zaal terug en belan-den zo bij
de dienst Public Relations in het Rec-toraat. Daar lopen
ze (alweer) Filip Lefevere tegen het lijf, die zijn verhaal aan
het doen is tegen de verantwoordelijke van de PR. Hij
verkondigt dat “alle deuren moeten gesloten worden, het
licht moet uit, ook de noodverlichting, en er moet versterking gevraagd worden'. De annulatie van de zaal was dus
blijkbaar nog niet helemaal geregeld, en hij had de toestemming van de Rector nog niet. Een half uur later is de
annulatie echter wel een feit, en de MLB'ers worden met
hun grieven doorverwezen naar Dhr. De M eester,
die “daarvoor verantwoordelijk is“. Ze doen tegen hem
hun verhaal ( “We weten van niks, we weten het uit de
krant,...“) en die belt prom pt naar Frederik W lttock,
voorzitter van de Sociale Raad, waaraan Lefevere als
studentenbeheerderverantwoording moet afleggen. Deze
maakt de annulatie van de zaal ongedaan, en wel om
volgende redenen: 1/ als een vereniging geschorst wordt,
kan dat niet met terug werkende kracht gebeuren; 2/ zelfs
dèn kan men nog over een zaal beschikken, maar dan is
het wel tegen betaling.
Daarna gaan de MLB’ers op zoek naar Frederik W itorgen (26-11) bij regeringscommissarisYannlck DeClercq
geweest is, met als bewijs van fraude de bestelbon en een
brief met het bericht dat het PFK MLB had aangeklaagd.
Lefevere kreeg prompt de handtekening van De Clercq
die vereist is om subsidies te kunnen blokkeren. Daarna
stapte Lefevere naar de vergadering van de Sociale

het Politiek en Filosofisch Konvent (PFK), waarin het MLB

Raad, waar hij vertelde dat de regeringscommissaris een

thuishoort, worden twee m oties ingediend tegen de bewe-

papier getekend had waardoor MLB effectief geschorst

ging (“de Marxische Vereniging", volgens Filip Lefevere).

werd. De Sociale Raad plaatste vervolgens de fraudezaak

Onze studentenbeheerder verklaart dat “sommige mensen

van MLB als extra punt op de agenda. Daarop heeft de

op het eind van hetjaar snel hun subsidies opgebruiken ",

Sociale Raad kennis genomen van het besluit van de
regeringscom m issaris.p)

(1) waarbij hij tegen de mensen van MLB zei dat ze het niet
persoonlijk moesten opvatten. Lefevere kreeg op die
PFK-vergadering vervolgens de opdracht het doen en
laten van MLB na te gaan in verband met mogelijke

stelling dat het MLB van deze motie m isbruik zou kunnen

schorst de vereniging. Lefevere beweert dat hij zulks au-

maken. (Hoé is ons niet geheel duidelijk.)

tonoom kan, op beschuldiging van misleiding en fraude.
Hij heeft hen slechts voor 1 academ iejaar geschorst,

W ij kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat, al is

hoewel hij “hen definitief had kunnen schorsen' (sic). Hij

MLB misschien in de fout gegaan, bepaalde verenigingen

verklaart dienaangaande dat hij “als diensthoofd" dat

en studentenverantwoordelijken, ondanks mooie prin-

recht heeft, en dat er geen statuten bestaan die hem

ciepsverklaringen over samenwerking en wederzijds

opleggen dat hij dat niet kan. Deze beslissing heeft ie dan

respect, geen objectiviteit kunnen waarborgen en plots

voorgelegd aan de regeringscom m issaris en de rector.

heiliger dan de paus willen zijn als het MLB betreft en niet
een of andere grote vereniging of kring. Het is immers een

Daartegenover staat dan weer de versie van MLB zélf.

publiek geheim dat er wel eens meer met tegoedbonnen

Zij beweren dat ze met een tegoedbon moesten werken

gewerkt wordt (zij het voor kleinere bedragen) en er

omdat het niet om een gewoon pamflet ging. Op het

meerdere kringen zijn die financieel niet helemaal recht in

pam flet, getiteld “Open brief aan de regering’, stond

hun schoenen staan, maar waar men om diverse redenen

onderaan een lijst namen en een oproep. De lijst namen

liever afblijft. Het is niet aan ons om over de grond van de

diende telkens aangevuld, en de oproep zou ook telkens

zaak een uitspraak te spreken, verre van, maar de manier

verschillen. (Zo zou de oproep voor de Algemene Vergad-

waarop bepaalde figuren bloedhond-gewijs op deze zaak

ering op 26/11 in verband m et het decreet van Coens bv.
vervangen worden door een oproep voor de betoging van
6 december.) Deze feiten werden ons trouwens door een
personeelslid van de betrokken kopiezaak bevestigd,
evenals het fe it dat M artine Klaasen van MLB zelf de
Vraag b lijft natuurlijk waarom MLB dan niet voor elke
versie van haar pamflet een andere bestebon ging afhalen.
Toegegeven, werken m eteen tegoedbon is minder omsla-

gesprongen zijn getuigt ons inziens niet echt van de
neutraliteit die ze pretenderen aan te hangen. Was het bv.
echt nodig om te proberen het MLB de zaal voorhun debat
te ontnemen, o f is dit een klassiek voorbeeld van natrappen ? Typerend is in dit verband de u itspraak die Lefevere
deedtegende PFK-afgevaardigdevanhetKUC: ‘A l is het
‘t laatste dat ik doe als ik in febmari voortga, MLB zal
moetBn inbinden omdat ze gefraudeerd hebben.'

chtig, maar men had toch kunnen voorzien dat dit, zeker

Het laaste nieuws in deze zaak is dat Frederik Wittock,

gezien de grootte van bedrag en de “populariteit” van

uit hoofde van zijn voorzitterschap van de Sociale Raad,

MLB, tot m oeilijkheden kon leiden ?

alle beslissingen van Lefevere opgeschort heeft, en dit tot
de SR de zaak ten gronde heeft kunnen onderzoeken. Dit

MLB GEVISEERD ?

zou moeten gebeuren (le e s: gebeurd zijn) op dinsdag 11
december, wanneer Lefevere op de SR zal geconfron-

Terug naar woensdag 28 november, ‘s Avonds gaan
enkele MLB’ers op bezoek b ij Lefevere met de vraag om
de bewijsvoering i.v.m . hun schorsing te zien te krijgen.
Deze leest hen de brief aan de regeringcom m issaris voor,
waarin te lezen stond dat hij MLB niet meer ais een
erkende vereniging beschouwt en dus zo vrij is geweest

FRAUDE

LVSV en KUC. Zij m otiveerden hun tegenstem met de

de bons in beslag, blokkeert de subsidies van MLB en

tegoedbon is gaan annuleren.

tock, die hen weet te vertellen dat Filip Lefeveremaandagm-

zaak. Deze motie werd verworpen door CDS, IFECS,

MLB te schorsen voor academ iejaar ’90-’91 op basis van
bijgevoegde bewijsvoering. Op dat ogenblik is er nog

teerd worden m et de verdediging van MLB. Laten we
hopen dat de tackles dit keer tot een minimum beperkt
blijven.
Tobias/theus
(1) Een vereniging krijgt een subsidie toegewezen
voor een burgerlijk jaar. Subsidies die voor nieuwjaar niet
opgebruikt werden gaan onherroepelijk verloren voor die
vereniging.

onregelmatigheden bij het gebruiken van de subsidi-

Op welk punt is er nu volgens Filip Lefevere fraude

geen antwoord van de regeringscom m issaris voorhan-

egelden. Feit is in elk geval dat Phillippe François van ‘t

gepleegd ? Even terug in de tijd. De bestelbon voor 5.500

den. Dat w il zeggen dat Lefevere naar de Sociale Raad

(2) Dit systeem wordt al een tijd toegepast in het FK en

Zal Wel Gaan een opmerking maakte in de zin van

kopies recto-verso (ter waarde van 11.000 bef) zou ge-

gestapt is, zonder het antwoord af te wachten. Daar zou

h e t WK (re s p e k tie v e lijk F a cu lte ite n ko n ve n t en

"subsidies zouden eigenlijk toegekend moeten worden in

bruikt zijn voor slechts 1000 kopies, en voor de resterende

hij de bestelbon en de tegoedbon ter inzage gegeven

W erkgroepenkonvent). Dit houdt in dat elke vereniging

het kader van het aantal aktiviteiten". (2)

10.000 BEFzou een tegoedbon afgeleverd zijn, “onder de

hebben als bewijsm ateriaal, en tevens de brief, gericht

aan het begin van het jaar de beschikking krijgt over zijn/

vorm van een borderel” . Nu is het inderdaad niet toegelaten

aan de regeringscom m issaris, voorgelezen hebben.

Dinsdag 27 november. Rena te D’Hoker (MLB-lid) zit

voor een vereniging om een bestelbon te gebruiken voor

haar subsidies. Op 15 oktober wordt dan de balans
opgemaakt van de gedane activiteiten, en hoeveel geld er

in de Brug te wachten op Sven Jacobs en Sara Deckmyn

iets anders dan waarvoor hij uitgeschreven werd. Als MLB

De vraag die men zich kan stellen, is of MLB zelf dan

om mee naar Antwerpen te rijden (voor een vergadering

een bestelbon wil voor 4500 kopies van één pam flet, dan

geen kennis mag nemen van de eigenlijke beschuldiging

resterende geld in een pot gegooid (figuurlijk) en weer

i.v.m . het Coens-decreet) als ineens Filip Lefevere op

moéten die ook gemaakt worden, in één keer.

en het bewijsm ateriaal, om ze eventueel te kunnen weer-

eerlijk verdeeld.

van de subsidies al opgesoupeerd is. Dan wordt al het

haar afkomt met de mededeling dat haar vereniging

Op 23 november, een half uur nadat M artine Klaassen

leggen ? Op de PFK-vergadering van 4 december werd

geschorst is omdat ze gefraudeerd en hem m isleid zou

voor MLB de 1.000 kopies kwam afhalen en de bon

een dergelijke motie voorgesteld, omdat MLB tot nu toe in

(3) De regeringskom m issaris staat boven de Sociale

hebben. Hij vertelt haar verder ook nog dat ze dus ook als

ineens voor het volledige bedrag

liet factureren, liep

de hele discussie nooit rechtstreeks en schriftelijk werd

Raad, en dus moet de Sociale Raad volgen, en kan ze
enkel “kennis nemen" van diens beslissingen,

niet-erkende vereniging binnen de RUG niet langer over

Lefevere de bewuste kopiezaak binnen met de vraag of hij

geconfronteerd m et de precieze aanklacht en de

een zaal in de Blandijn kunnen beschikken voor het "Leve

de factuur van MLB mocht zien. Het personeelslid toonde

aangevoerde bewijzen, ondanks haar pogingen op alle

De Republiek"-debat met Anthierens en Lanoye op don-

daarop de bestelbon, vastgeniet aan een bestelbon van

niveaus om verduidelijking te krijgen en gehoord te wor-

derdag 29 november. Over de fraude zelf wil hij niets kwijt,

de kopiezaak die diende als tegoedbon. Onder die bon de

den. Aanvankelijk bleken de meeste verenigingen zich in

behalve dan dathet iets is “meteenbestelbon“. Algemene

handtekening van Martine Klaasen. Lefevere vindt dit

deze motie te herkennen, m its er expliciet gesteld werd

verslagenheid in MLB-rangen.

voldoende bewijs dat “om het even wie van MLB m et die

dat het PFK zich niet zou uitspreken over de grond van de

L

e z e r s b r ië f
Volgt Schamper daarm ee de ‘beroepspolitici’ aan
deze universlteit, die e r alles voor doen om openlijke

SCHAM PER
OVER HET NSV
NSV strikes again. Na het wenigzeggende artikel in
Schamper 279 over het ongehoordt optreden van deze

houden, en de holocaust af te doen als een “ongelukkig’
iets dat nu eenmaal gebeurd is.

“studentikoze" Vlaams Blok-adepten, kreeg de Scham-

De relativering van d it alles, door de interviewer in zijn

periezer in nummer280 zowaar een halve bladzijde NSV-

inleiding geuit, staat in geen enkele verhouding to th etvrije

gezwam op zijn dak.

forum dat in heel het interview aan deze notoire NSV-er

Terwijl in nummer 279 geen plaats bleek voor de

verleend werd.

lezersbrieven van een aan tal studenten die gedegouteerd

Wat moeten we besluiten? Kiest de Schamperredac-

waren door het NSV-gedrag, studenten die overigens wel

tie voor goedkope sensatiejoum alistiek, in plaats van de

b ij naam genoemd werden, had de Scham perredactie in

mening die leeft in brede studentenkringen te willen ver-

het volgende nummer wel ruimte over voor een anoniem

tolken? Wil Schamper op deze m anier fungeren ais spring-

interview met de 35-jarige NSV-voorzitter. Een halve

plank voor een bende van extreem -rechtse gewelddadi-

bladzijde die door dat personage dan ook gretig gebruikt

ger!, die er op papier alles voor over hebben om hun imago

werd om het "brave" imago van het NSV te onderstrepen,

op te poetsen, maar zich in de dagelijkse realiteit opwer-

maar ook om tegelijk een pleidooi voor apartheid te

pen als fascistische, racistische agressoren pur sang?

zetten zich ongem akkelijk en m et jeukende handjes op
het puntje van hun stoel en dat is maar goed ook.

kritiek op NSV en consoorten te onderdrukken? Hoe

Het NSV leek ons een interessant onderwerp. Niet

anders kunnen we verklaren dat een motie tegen hetNSV,
die het W erkgroepenkonvent unaniem werd goedgekeurd,

enkel om wille van hun omstreden promotiecampagne

in het Politiek en Filosofisch Konvent onder druk van een

gende gedrag.

m aar ook om wille van hun ideeëngoed en het daaruitvol-

rechtse m inderheid en een im mer m anipulerende Filip

Voor de keuze van de vragen trachtte de interviewer

Lefevere afgeschoten werd? Deze zogenaamde politiek

uit te maken welke vragen een Gentse student altijd al

van “doodzwijgen* zorgt ervoor dat, m eer nog dan vorig

eens aan een NSV-lid had willen voorleggen zonder de

jaar, het NSV de hand boven het hoofd gehouden krijgt,

angst te moeten koesteren om in elkaar geslagen te

terw ijl organisaties die hierop kritiek leveren, met man en

worden. In de zin heeft het interview toch enige maatschap-

macht bestookt worden.

pelijke relevantie en kan e r volgens ons m oeilijk sprake

De conclusie is d u id e lijk : we mogen dan w el enkele

zijn van sensatiejoum alistiek.

faculteien zonder racisme hebben aan de RUG; eer we

W ij dachten dat de waarschuwende inleiding, de in-

studeren aan een universiteit zonder racism e, zullen we

houd van de vragen maar vooraal de antwoorden van de

nog heel wat blokken aan ons been moeten afschudden.

NSV woordvoerder voldoende waren voor een kritisch
student om het 1>rave’ karakter van het NSV sterk in

Guy Van Vllerden

tw ijfel te trekken.
Tot slot zouden we daar nog graag aan toevoegen dat
een interview m et het NSV geenszins betekent dat we

N a s c h rift

andere studentengroepen links laten liggen. Men hoeft

Brieven zoals deze lijken wel een obligatoir, causaal
verschijnsel te zijn

wanneer een hot item zoals het

rechtsextremisme wordt aangepakt. Zowel linksalsrechts

daarvoor geen schop- en sla-aetie te organiseren.
De redactie

T

■

■

■

Colofon

Verzin ze nu eens zélf
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Scham per is het officiële, ongebonden en pluralistische studentenblad van de Rijksuniversiteit Gent. De redactie bestaat uit vrijw illigers en kom telke donderdag samen om 18u30 in studentenhuis De Brug, tweede verdieping, St. Pietersnieuwstraat 45. Schamper is telefonisch
te bereiken via het secretariaat van het studentenhuis, op

■

■

numm er091/25.99.39.
Lezersbrieven zijn welkom, naamloos isprullenm and.
Op grondig gemotiveerd verzoek laten w ij uw naam weg.

December '87. Glazen vliegen door de lucht. De

prem ière van “ Dead Poets S o cie ty’” en een optreden

„ Geeraerts, Paul Jam bers, Luc Van den Bossche, Eddy

Overpoort verandert in een glastapijt. Knokpartijen zijn

van S o u lslste r op W internacht zelf. De sfeer bleef de hele

Wally, Kamagurka, Prof. B. Bouckaert, Edwin Ysebaert.

niet uit de lucht en auto’s en voorbijgangers worden

nacht vrij rustig en het Rode Kruis, noch de politie moest

Hetgeheel wordt muzikaal om lijst door Rembert De Smet

gemolesteerd. De politie sluit de Overpoort voor aHe

tussenbeide komen.

(2 belgen) en Paul Landau waarna Jacques Vermeire en

verkeer waardoor het ghetto-effect verhoogd wordt en de

Luc Verschuere (Radio 2) het beste van zichzelf zullen

illusie ontstaat dat alles nu mag. Een ambulancier die een

Ook dit jaar staat de Dienst Studentenaktiviteiten in

zwaargewonde student wil verzorgen wordt aangevallen

voor de coördinatie van W internacht waaraan de homes

door dronken jongelui. De zaak loopt uit de hand zodat

Fabiolaen Vermeylen alsookdegeneeskundige kring hun

Optredens gaan in Belg ié zelden gepaard met geweld

politie en rijkswacht chargeren. En niet bepaald zachtzin-

medewerking verlenen. Zij zorgen o.m. voor een eigen,

en daarom wordt op donderdag Raym ond van h e t G ro-

nig. De relletjes duren de ganse nacht. Kristalnacht heeft

discrete veiligheidsdienst zodat politie en rijkswacht uit

enewoud en z ijn Vlaam se M ustafas verwacht. In de

zijn reputatie opnieuw alle eer aangedaan...

HISTORISCH
Anno 1989. Binnen het kader van een algemene antivandalisme campagne aan de RUG wordt een scenario
uitgewerkt om de laatste donderdag voor de kerstvakantie
vreedzamer te laten verlopen. Voor dit scenario tekenen
de Dienst Studentenaktiviteiten in samenwerking met de
stad, de politie, de provincie, academische overheden en
ook de horeca. Kristalnacht is immers dringend aan een
herprofilering toe. Kristalnacht (de naam verwijst naar 9
november 1938 toen de nazi’s de joden murw sloegen,
onder luid gerinkel van verbrijzeld glas) wordt losgelaten
en vervangen door W internacht ? Achter deze sym bolis-

geven. Aan U. In auditorium E. Vergeet vooral niet dank u
te zeggen I

het zicht blijven. Het hele traject Overpoort, Stalhof, St. Pi-

tent. Mare Pinte (Studio Brussel) zal nadien de fu if naar

etersplein en Kramersplein wordt autovrij (niet vogelvrij!)

een hoogtepunt stuwen.

verklaard. Er is absoluut verbod op allerlei kraam pjes op

Beide avonden worden georganiseerd door de homes

het afgesloten gebied. Ook wordt de horeca verzocht

Fabiola en Vermeylen. De winst komt grotendeels ten

opnieuw gebruik te maken van ‘binnenw ippers’ en

goede aan “De Vlinder", een thuisvervangend paviljoen

plastieken bekertjes. Het Rode Kruis zal aanwezig zijn op

voor sodaal-verwaarloosde jongeren tussen 12 en 16 jaar

het St. Pietersplein maar hoopt zo weinig m ogelijk van u

in Brasschaat. Geen reden meer dus om thuis te b lijve n !

te zien. Buurtbewoners wordt gevraagd wagens, vuil-

Voorts organiseert de Geneeskundige Kring die zelfde

bakken e.d.m. binnen te halen om toch maar niemand in

donderdag een fu if met Studio New Image, gast-d.j.’s van

de verleiding te brengen! Tegen de ochtendgloren komt

opnieuw Studio Brussel en u. H iergaat de opbrengst voor

de reinigingsdienst met medewerking van enkele studen-

de helft naar Artsen zonder Grenzen.

PROGRAMMATORISCH
Woensdag 19 december het culturele luik van W inter-

happening. En dit laatste lukte vrij aardig met de avant-

nacht met een talkshow waarin met enig geluk Jef

H o o fd re d a cte u r: Tim De Cock
E in d re d a ctie : G eert Houck, Piet Verbeest, Tim De Cock
R edactie: Kanna Blommaert, Dirk Bouckaert, BorisCruyssaert, Bart De Becker, Yves Debijtere, Sam De Graeve,
TobiasDe Pessemier, Dirk Jacobs, BertLem a, AnjaO tte,
Koen Petiels, Jürgen Pieters, Francis Puype, Joris Rossie,
Frank Stevens, Ingrid Van Lysebeth, Els Verbeelen, Piet
Verbeest, Karei Verhoeven, Bart Verschaeve, Flor Verschaeve, Koen Vidal
C o rre sp o n d e n t: Kar! Degryse (Diksm uide)
F o to g ra fe n : Tobias De Pessem ier, Annelies Seminck
W ie le n : Bart Verschaeve, Jürgen Pieters
V in g e rs : Ah Audenaert
L a y -o u t: Tim De Cock
V era n tw oo rd e lijke U itgever

8000 Brugge

Denk eraan als u op W internacht uit de bol g a a t:
Schamper is er ook. Met fototoestel.

schuil die het zuipfestijn wil omvormen tot een heuse

ingezonden stukken verkort weer te geven.

Karei De Stoutelaan 127, bus 15

TOT SLOT

che naamsverandering gaat echter een hele strategie

m atieken de RUG in het algemeen of artikelsin Schamper
in het bijzonder. De redactie behoudt zich het recht voor

Piet Verbeest

ten alle excuses om niet om 9.00 uur in de les te zitten,
wegvegen.

Lezersbrieven hebben betrekking op de studentenproble-

D ru k k e rij: Druk In De W eer c.v., Bledersdijk 12, Gent
O p la g e : 5000 exem plaren, gratis verspreid in alle facul-

joshua

teiten, resto’s en homes van de RUGent
D is trib u tie : Yves De Buck
L a s e r: Darth Vader

r
V

advertentie Dienst Homes en Restaurants RUG

ODD

G e a ch te student en restaurantbezoeken
N et zoals in de film zitten w e reeds a an deel 3
van onze verbruikersinfo.
Zoals belo o fd zullen w e u na de "g ro te m agazijnen" en het 'o p g e h e ve n deksel van de
ko okpotten" h e t mysterie van onze prijzen
ontsluieren.
Konform aan onze oude wiskunderegels zullen
w e hier de regel van drie toepassen en w el in
de opgegeven v o lg o rd e :
1. d e grondstoffenkosten
2. d e produktiekosten
3. d e prijsvorm ing en het prijzenbeleid

1. DE G R O N D S T O F F E N K O S T E N
D it is d e kostprijs die w ij dienen te b e ta le n voor
d e produkten die w e aankopen.
In deel I hebben we reeds urtgelegd d a t gecentraliseerd a a ngekocht w ordt, om aldus een
g ro o t kwantum te bereiken,zodat w e de beste
prijzen bekom en.
Hoe g a a n w e daarvoor te werk?
In eerste instantie w ordt een leveringsperiode
afgesproken van één jaar. Aldus hebben w e
een vaste leverancier voor elk produkt, en d it
voor een looptjjd van 12 m aanden.
Enkel d e aankoop van h e t vlees en d e vis
liggen vast voor een periode van 6 m a a n d e n ,
d a a r deze produkten sterk onderhevig zijn van
h e t m arktgebeuren.
D ergelijke term ijnen zijn noodzakelijk d a a r de
officiële procedure ons om praktische redenen
niet to e la a t aankoopdossiers per produkt en
per d a g o p te stellen.
Anderzijds kan voordergelijke periode a a n de
hand van recente verbruikcijfers een ram ing
opg e m a a kt w orden welke hoeveelheden w e
in d e loop van d a t ja a r nodig zullen hebben.
O p deze wijze is d e leverancier zeker d a t binnen d e o ffe rteperiode een g ro o t kw antum
afgenom en zal w orden, w a t hem to e la a t een
vo o rdelige prijs op te geven.
Tijdens d ie periode zijn d e prijzen vast en kan er
geen prijsverhoging toegestaan w ord e n ,te n zij d e leverancier overm acht kan aanto n e n o f
een a tte st w e e t voor te leggen van h e t Ministe rie van Ekonomische Zaken.
Enkele recente vo o rb e e ld e n :
- verhoging van d e broodprijs (brood + 1 2 5 fr.)
- de varkenspesthistorie (varkensvlees + 15 to t
20%)
- de zuivelprijzen (vooral kaas + 30% op 3 ja a r)
- p a lm ve to lie (schaarste o p w ereldm arkt
w egens moessons in M aleisië)
M .a.w. als onze varkens d e pest krijgen o f als
het in d e tropen w aa it, danzal d itautom atisch

de kostprijs van uwfrietjes o f dagschotel beïnvloeden.
In een onderstaande ta b e l zullen w e aan de
hand va n enkele basisprodukten d e evolutie
van d e grondstofkosten over een periode van 5
ja a r illustreren:
PRODUKT
KOSTPRIJS 1985 KOSTPRIJS 1990
D eegw aren
33,7 fr./kg .
35 fr./kg.
R undsgebraad
164 fr./kg .
266 fr./kg.
Varkenshesp
120 fr./kg .
169 fr./kg.
A ndijvie
17,5 fr./kg .
19 fr./kg .
B roodjes(piccoto) 2,27 fr./stuk
3,3fr./stuk
Kaas(gouda jo n g ) 131,5 fr./kg.
189 fr./kg.
We stellen een sterke stijging vast van m elk-,
zuivel-, brood- en vleesprodukten, anderzijds
blijven de prijzen van groenten en deegw aren
min o f m eer stabiel.
Hier m oet w el benadrukt w orden d a t klim atologische invloeden een sterke invloed hebben op
de prijs van groenten en a a rdappelen.
Een w arm e zom er zoals in 1990 zal je een g e bronsde huid, m aareen dunne portefeuille bezorgen.
De grondstoffen nem en ongeveer 40% in van de
to ta le m aaltijdkostprijs.
Energie en e xp lo ita tie nem en 11 à 12% voor hun
rekening, en de personeelskosten nem en de
overige 49 à48% voor hun rekening.
De produktiekosten bespreken w e inonstw eede
punt.
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stijgend verloop (ongeveer 5 a 6% / ja a r), m aar
zullen d e kom ende ja re n sterker stijgen w egens
deC .A .O .-onderhandelingen.

3 . P R IJ S V O R M IN G EN
PRIJZENBELEID
Laten w e eerst de prijsvorm ing bespreken, zodat
w e daarna het beleid als to e tje kunnen presenteren.
De prijsvorm ing:
De prijsvorming is vrij e e n vo u d ig : onze verkoopprijs w ord t gevorm d d o o r 2 fa cto re n , nl.
- d e g ro n d sto ffen ko stp rijs (n g lg . d e
menusamenstelling)
-deprijzenspanning(50fr. m .i.v. 01.09.90)
De grondstoffenkostprijs is afhankelijk van de
m enuptanning en d e kostprijs van d e gebruikte
grondstoffen.
Hier is er een m enucom m issie bestaande uit
studenten voorgedragen door d e Sociale R aad,*
die inspraak hebben en toezicht kunnen houden
o p de planning en d e organisatie.
De prijzenspanning w o rd t ove rle g d binnen de
Sociale Raad (na vo o ra fg a a n d advies van de
m enucom m issie), en d ie n t als tussenkomst in de
p ro d u ktie ko ste n , d ie n ie t v o lle d ig kunnen
gedragen w orden door subsidies.
En last b u t not least zal d e subsidiëring d e grond
uitm aken van het prijzenbeleid.

2. DE P RO DUCTIEKO STEN

H.tpnjzonboMd

Eens d e grondstoffen toekom en beginnen onze
m edewerkers aan een hele resem taken om de
basisprodukten om te zetten in een verzorgde
dagschotel.
De groenten m oeten gewassen w orden, het
g e b ra a d w ordt versneden, d e koudee schotels
m oeten gem aakt w orden, de groenten gekookt,
d e kippen gekruid en gebakken,...etc.
Hiervoor hebben w e drie zaken n o d ig :
- e n e rg ie : w ate r, e le ctrcite it.
- m ateriaal : van braadslede over bedieningstoog naar tafels en stoelen.
- personeelsleden: voor d e voorbereiding , d e produktie, de distributie en ,het afruim en.

Inzake beleid m oet er een e ve n w ich t gezocht
w orden tussen de sociale a specten d ie binnen
een dienhstverlening b e o o g d w orden en de
m ateriële (lees financiële) ondersteuning die door
d e overheid te r beschikking van d ie instelling
gesteld w ordt.
M .a.w. het is een kwestie van ce n te n binnen een
politiek beleidsverband.
De uitersten binnen e en non-profitorganisatie
zijn enerzijds: d e vo lle d ig e dienstverlening gratis,
o f d e volle d ig e doorrekening va n a lle kosten,
zonder winstoogm erk.
Binnen d ie tw ee m arges m oet ee n e venw icht
gezocht w orden tussen de to ta le kosten voor
een m a altijd en d e subsidietoelagen, w a t in d e
praktijk de nnaaltijd verkoopprijs zal w orden.
Zoals w e allen w ete n h e e ft 'v a d e rtje S taat" een
dunne p o rtefeuille en w orden a lle o p e n b a re
diensten g e co n fro n te e rd m et besparingen.
Dit h e e ft als g e vo lg d a t deze diensten o p hun
beurt eigen inkom sten m oeten zoeken, w a t d an
w eer de onkostenpost voor andere instellingen
verhoogd.
Een vo o rb e e ld : voor 1988w erden d e vuilniscon-

En d it alles kan enkel als hiervoor b e ta a ld w ordt.
Voor elk van deze onkostenposten is vlug een
analyse g e m a a kt:
- de energiekosten : zijn to t deze zomer
ongeveer stabiel g e b le ve n (to t Sadam d e kop
stak)
- het m a te ria a l: is a a n vervanging to e en
ve rg t investeringen.
- de personeelskosten : kennen een

tainers gratis a fg e h a a ld d o o r de stedelijke
ophalingsdienst, thans w o rd t 280 fr. / co n tainer / d a g g e vra a g d , w a t ons enkel voor
de restaurants ongeveer 1.000.000. frank per
ja a r kost m a .w . een stijging van d e e xploitatiekosten m et g e m id d e ld 1 frank per m aaltijd.
Het is d a n ook onze o p d ra c h t om binnen de
hedendaagse m arktsituatie prospectie te
doen om nieuw e vo lw aardige voedingsstoffe n binnen ons produktieschem a o p te
n e m e n om g o e d e , k w a lite its v o lle en
g o e d ko p e m a a ltijd e n o p ju llie b ord te
serveren.
Een commissie van drie personen is thans
bezig om tie n ta lle n nieuw e m enu 's samen te
stellen d ie vo ldoen a a n deze voorw aarden.
Indien u hierover vragen h e e ft, verwijzen w e
u door naar d e leden van onze m enucom missie, d ie bereidw illig op uw vragen zullen
beantw oorden.
We w ensen u alvast sm akelijk eten, en van
harte succes voor 1991 !
Leden van d e m enucom m issie:
De Heer Albert ANTJON
Voedingsdistributie
Resto O verpoort
O verpoortstraat 65
9000 G ent
De Heer Mare BRACKE
C oördinator Restaurants
Home Verm eylen
Stalhof 6
9000 G ent
De Heer Philiep DENIS
Produktieverantw oordelijke
Home Verm eylen
Stalhof 6
9000 G ent
De Heer Robby HEIRBAUT
Student
V ictor H ortastraat 3
9000G ent
De Heer S. Jacobs
Student
De Heer D. LECLUYSE
Student
C itadellaan23
9000 G ent
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En zijn Engels g a a t er ook niet b e p a a ld op vooruit

JU DOU SOMETHING TO ME
COUPE D E VILLE

Coupe De Ville is een frim van Joe Roth waarin drie
broers van hun vader de opdracht krijgen éen oude wagen
(een Coupe de Ville) van Detroit naar Miami te brengen.
Het beestje- een verjaardagsgeschenk van pah aan mah
- moet zonder één schram de kleine 2000 km. overbruggen. Zoiets opent perspectieven voor een lekker ouderwetse road-movie, en dat is Coupe... maar wat graag.
Al van b ij het begin wordt de grondig verschillende
geaardheid van de drie broers dik in de verf gezet. De
oudste - aan wie de vader de leiding over het gezelschap
opdrong - is een sergeant bij de luchtmacht, die van orde
en tucht houdt. De tweede houdt dan weer van een meisje
dat luistert naar de naam Tammy, en naar de lokroep van
andere mannen. De jongste is gewoon de jongste, en
voorql te vinden voor een robbertje practical joken. Hij is
net ontslagen uit een tuchtschool en vooral zijn oudste
broer heeft het niet zo hoog op met zijn gewildebras.
Enige wrijvingen blijven dan ook niet uit. In een uiterst
geslaagde scene maken de broers bvb. ruzie over de tekst
van het innemende nummer Louie Louie dat ze vingerknippend over de radio vernemen. Volgens de ene gaat
het over een zeeman, volgens de andere over de Liefde,
terw ijl'de derde er iets schunnigs achter zoekt. Het

FOR US CINEMA IS STILL
ADVENTURE

Gilliam, leider van een jazzkw intet en privaat entertainer
van twee verschillende vrouwen. Zijn liefdesleven is dientengevolge meer dan explosief, en ookde muziekbizznezz

b lijkt niet helemaal m aneschijn. Bleek heeft problemen
met zijn ambitieuze saxspeler, Shadow Henderson, en
met zijn kneusje van een manager, Lee zelve. Rond deze
verhaallijnen wordt een plot geweven dat vooral naar het
einde van de film toe op zijn smoel gaat. Na het dramatisch
hoogtepunt van Bleeks leven, wordt de film hopeloos
idyllisch. Spike Lee besluit Mo' Better met een sekwens
waarin Bleek toch nog trouw t en toch nog een kind krijgt
dat toch nog trompet leert spelen.
Ondanks hetgam m ele, veel te lange verhaal heeft Mo’
Better Blues een handvol aardige troeven in huis. Er is
vooral de zeer prom inente soundtrack, bij elkaar geblazen
door een spetterend Branford Marsalis Quartet. En er is
de sfeervolle, uitmuntende fotografie die Mo’ Better toch
nog genietbaar maakt, vooral tijdens de momentopnames
in de kleedkamer vlak voor een optreden. Daar en alleen
daar wordt de wereld van de jazz realistisch en swingend
opgevoerd. Voor het overige is Mo’ Better o fte kleverig, of
te leeg, of te idealistisch. Koop de plaat, en mis bitter
weinig.

LONGTIME COMPANION

aangename aan Coupe... is dat Joe Roth de broers sterk
typeert, zonder daarbij in karikaturaal gestuntel te vervallen.

De Schone Letteren mochten het fenomeen reeds
omarmen, en al gauwzou De Pellicule die daad navolgen.

De film b lijft echter maar grappig tot de broers te weten

Toch moesten we wachten tot 1990 om de eerste AIDS-

komen dat hun vader ongeneeslijk ziek is en dat het

film te bewonderen. ‘Bewonderen’ is geen blijk van cynisme,

schenken van de auto wel eens zijn laatste aardse geste

want Longtime Companion dwingt meer eerbied af dan

zou kunnen zijn. Dan sluipt het melodrama binnen en de

honderden prom otieclips ter voorkoming van de ziekte

broers doen verwoede, maar enigszins ongeloofwaardige

ooit zullen vermogen.

pogingen totverzoening. De sergeant slaat een rivaal van

Alles begintin 1981 wanneer in de New York Times het

de tweede broer tegen het grint, en de jongste vliegt hem

bericht over een zeldzame kanker die vooral homo-

- violen op de achtergrond - om de kaalgeschoren hals.

seksuelen treft, in New York en Califom iê enig zand doet

Ook het einde ruikt meer dan normaal naar h o n in g : de

opwaaien. Vertrekkend vanuit dat jaar vertelt Longtime

vader feliciteert zijn zonen met de geslaagde opdracht en

Companion in 9 ontroerende episodes hoe de ziekte vat

lijm t de toeschouwer met een pleidooi voor broederliefde,

krijgt op het leven van een groep homo’s uit het entertain-

vergevingszin en samen-leven.

pakken, terwijl de overblijvenden geplaagd worden door

den die zonder enige subtiliteit recht op zijn doel afgaat.

de verscheurende vrees dat de toekom st ook voor hen do-

De acteurs zijn geloofwaardig en de soundtrack noopt

delijk kan zijn.
werp is Longtime Companion een film die nergenspamflet-

PRETTY WOMAN

verhaal is er een van echte mensen die in elk opzicht

duidelijk. Een rijke industrieel (R ichard Gere) pikt een
straatbloem (Julia Roberts) op en huurt ze voor een week
in om zijn zijde enig cachet te geven. Zijn vriendin heeft
hem verlaten en de regels van (zakendiners, sociale
bezoeken, brunches) eisen dat hij te allen tijde met twee
is.
Dat Pretty Woman een sprookje is, betekent ookdat er
al gauw- vanaf de tweede dag, zeg maar - iets moois bloeit
tussen la Gere en la Roberts. De rijke industrieel (wat
heet!) raakt meer en meer gefascineerd door de onconventionele persoonlijkheid die hij achter het mooie snoetje
(wat heet!) vermoedt.
Dat Pretty Woman een sprookje is, zit er dan ook wel
voor iets tussen dat er hoogst charm ant geacteerd wordt.
De verpakking van het hele zaakje is ronduit ravissan t:

tair wordt, en nooit verzakt in em otionele toestanden. Het
waardig blijven en hun lot weten te dragen met humor en
wederzijds respect.
Vooral Bruce Davison, in de rol van David, de ietwat
oudere homo die zijn vriend over de ziekte heen naar de
dood begeleidt, is memorabel. Toch weten de andere
acteurs zich naast zijn charism atische aanwezigheid
staande te houden.
Het is dan ook onbegrijpelijk dat Longtime Companion
zo m oeilijk een weg vond naar het scherm. Aanvankelijk
wou geen enkele maatschappij het risico nemen de film uit
te brengen. Nu blijkt echter dat Longtim e Companion
goeie reclame is, voor de film én voor AIDS. Want,
Longtime Companion is een diep-m enselijk, verrassend,
ontroerend en grappig verslag van het leven voor, tijdens
en na de dood.

JU DOU

een penthouse in een hotel met bad zo groot als de
Balzaal van de Vooruit, fatsoenlijke maar stinkend dure

Met Ju Dou had het Gentse Filmgebeuren dit jaar een

mantelpakjes die Roberts op kosten van Gere mag kopen,

openingsfilm van form aat. Deze Chinees-Japanse co-

én een Lotus die u doet zweren nooit meer op een fiets te

produktie is nu in de Studioskoop te zien, waar binnenkort

springen. Pretty Woman is dus een perfekt staaltje

een andere film van de gelauwerde regisseur Zhang Yi

wensdroom-vervulling datongetwijfeldeen zoeteglim lach

Mou zal worden herhaald: het schitterende Rode Koren-

op uw lippen zal toveren.

veld.

Om al die redenen, maar vooral omdat Pretty Woman

Het verhaal van Ju Dou speelt zich grotendeels af in

een sprookje is, lopen zalen vol, van Chicago, USA tot

een haast m iddeleeuwse wolververij op het Chinese plat-

Gijzegem, Aalst. Allen daarheen.

teland. De eigenaar van de ververij, een tirannieke oudere

M O’ BETTER BLUES

jonge vrouw (Ju Dou) en een enigszins sim pele neef, als

Kranten, tijdschriften en radioprogramm a’s stonden er
al vol v a n : Mo’Better Blues zou de briljante film worden
die Spike Lee in zich had. Lee zelf blaasde de hooggespannen verwachtingen nog wat op door aan Pier en Pol
te gaan zeggen dat hij, en niemand anders dé ultieme
jazzfilm uit zijn mouwen zou schudden. Die moest A Love
Supreme heten, naar de al even ultiem e plaat van John
Coltrane.
Ook achteraf bleef de verzam elde pers het eens. Mo’
Better Blues was niet wat men er (teveel) van verwachtte.
Mo' Better behandelt het leven en de liefdes van Bleek

4 CIN EM A’S + FILMCAFE
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Ondanks de beklemmende aktualiteit van het onder-

hoe heette die film ook weer?

Dat P retty W oman een sprookje is, wordt al gauw

STUDIO SKOOP

ment-wezen. De ziekte krijgt de een na de andere te

Coupe De Ville is dan ookeen halfslachtige film gewor-

meermaals tot m eefluiten en herkenningsapplaus. Maar,

SEE YOU IN

man, m isbruiktzijn twee levensgezellen, een bloedmooie
waren ze zijn slaven. Overdag mat hij zijn neef a f en ‘s
nachts viert hij zijn lusten bot op z’n jonge vrouw, in de
ijdele hoop alsnog een kind te verwekken. Stilletjesaan
vinden neef en Ju Dou elkaar in hun ontevredenheid en ze
zoeken een uitvlucht in de liefde, om de wonden die de
oude tiran hun toebracht te genezen. Ju Dou raakt zwanger
van de neef, m aar'ze houdt de oude man in de waan dat
het kind van hem is.
Zodra hij te weten komt dat niet hij de vader is van de
baby, kan de film zich ontwikkelen als een Griekse tragedie. Ju Dou is dan ook een m agistraal drama dat ongetwijfeld een blijvende indrukzal nalaten. De vormgeving

is meer dan schitterend, en de regisseur maakt optimaal

Broderick speelt voor de zevende keer zichzelf, en Brando

gebruik van de kleurm ogelijkheden waarvoor de setting

is zonder meer groots in zijn zelfim itatie. Zo ook uw

van de wolververij garant staat. Net als in het Rode
Korenveld wordt een indrukwekkende fotografie gecom-

jup.

bineerd m et een ijzersterk verhaal rond een thema dat van
alle tijden blijkt te zijn : de vernietigende kracht van het
Noodlot over de nietige mens. Grote kunst.

Coupe De V ille : Decascoop 6/10

THEFRESHMAN

Mo’Better B lu es: Studioskoop 6/10

Matthew Broderlck kom t als eerstejaarsstudent
film school (zie tite l) aan in New York. Nog voor hij

Pretty W om an: Deacscoop 8/10
Longtime Companion: Studioskoop 8,5/10
Ju Dou : Studioskoop 9/10
The Freshm an: Decascoop 7/10

supercallifragilisticexpialidocious kan zeggen is een slinkse
Italiaan er met zijn geld en kleren vandoor. Via diezelfde
Italiaan raakt Broderick opnieuw in contact m et zijn bezittingen en ontm oet hij een als altijd imposante Marlon

Walter says: Make My N ig h t!

Brando. Brando vertolkt Carmen Sabatin i, de oom van de

W alter van Studioskoop vraagt U allen van harte naar

slinkse Italiaan, een m affia-don die als twee koppen

zijn tent te komen op woensdag 19 december om daar uw

espresso lijk t op het personage dat Brando eerder in The

W internacht met 24 uur te vervroegen. Dan brouwt hij

Godfather neerpootte.

nam elijk een feestje voor de cinefielen onder U. Vanaf 24

Het is precies de opeenstapeling van verwijzingen

uur worden ter plekke “3 cultfilm s en 1 exclusieve avant-

naar die film die voor de verbinding zorgt tussen de

prem iere vertoond”. Te weten: Easy Rider, cruisin’ down

verschillende verhaallijnen in The Freshman. Matthew

the USA met Jack Nicholson en Peter Fonda; Drugstore *

bestudeert op de unief de film The Godfather, terw ijl hij

Cowboy, het zuurzoete bestaan van grote en kleine junk-

buiten de schoolm uren voor de echte G odfather

ies, met M att Dilton; Bagdad Café, een wondermooi

boodschappen doet. Zo m oet hij een levende comodo-

film pje over een vrouw die een woestijndorpje in haar ban

varaan (een glibberig ding dat nog het best te omschrijven

krijgt; en - roffel die trom mels en ontsteekdat vreugdevuur-

valt als een Nikki Lauda zonder petje) transporteren voor

Hidden Agenda, de ijzersterke politieke thriller van Ken

Brando’s exclusieve gourm etclub. Hij wordt hierbij achter-

Loach. De mensen die de film op het jongste Gebeuren

nagezeten door zijn eigen stiefvader, bescherm er van

zagen, worden nu nog met wijdopen mond gesignaleerd.

dieren en zelf een hoogst principieel zwijn. Als Broderick

Onthutsend, schitterend vormgegeven en superieure

in zijn opdracht slaagt zal hij mogen trouwen met Brando's

spanning, zingen zij al wekenlang in koor.

enige dochter.
Dit alles om te suggereren dat de plot van The Fresh-

U maakt de Nacht van de Film vreters mee voor 500
frank, tenzij u op voorhand een kaartje koopt. Dan betaalt

man balanceert op de rand van nodeloos ingewikkeld en

u 100 frank m inder. Diegenen onder u die erin slagen

fijn-in-m ekaar-gestoken. Verwacht echter niet teveel hi-

wakker te blijven tot de eindaftitefing van Hidden Agenda

lariteit en klap-val-en sm ijt-toestanden, want The Fresh-

van het scherm rolt krijgen op de kop toe een “heerlijk

man is een komedie die eerder aanzet tot binnenmonds

ontbijt” . Als de interesse van het publiek overweldigend

gegiechel. Alles wat had verkkeerd kunnen gaan.n wordt

blijkt, zo beloofde W alter ons, wordt de Nacht een jaarlijks
evenement. Geen dank.

stevig in de hand gehouden door een ijzersterke casting.

