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Ingezonden brief

IS 1K I

Hier ben ik dan weer,
moeder, al is het maar voor

Ach, verkiezingen. U zou

hetzelfde gezegd hebben m aardatzij hettoch e c h t écht menen.

akkoord gaan ? In het WK zitten immers verenigingen die uit

even, dit keer. U begrijpt

al voor minder huilend terug

En wie zijn wij om daaraan te twijfelen ? Ook dit jaar weer zijn de

principe geen standpuntwillen innemen of die, omdat ze aan één

dat ik deze tijd van het jaar

de moederschoot opzoeken.

persluiallemaal even lief.

bepaalde faculteit gebonden zijn, liever een andere kandidaat

wel wat anders aan mijn

Het mag een w onder heten
dat u dit zelfs nog lé é st Maar
g oe d : op 24 april gaan we met

4 studentenvertegenwoordigers in de Raad
van Beheervan onze univer-

z’n allen (1>

siteit verkiezen. De RvB, u

weet wel, de “regering" van de RUG, waarin naast rector, vicerector, regeringscommissaris en “onze” 4 studenten nog vertegenwoordigers zetelen van de proffen, het WP, het ATP en de
bedrijfswereld. Deze verkiezingen zijn weliswaar sinds jaar en
dag verplicht (zo w ist uw oproepingsbrief te melden), maar
n ie m a n d is o o it o p h e t id e e g e k o m e n s a n c tie s te v o o rz ie n

voor

diegenen die woensdag liever in hun bed blijven liggen dan één
bolletje rood te gaan kleuren. Aan u de keuze dus.

DIE GOEIE OUWE TIJD
Lang geleden, toen dedieren nog spraken en niemandal van
Filip Lefevere of van de kater van ’68 gehoord had, laat staan één
van beide verteerd had (2), had men het in dit verband nogal
euforisch over het “ medebeheer" van de studenten. “W ie w o r d t
m e d e b e h e e rd e r in rv b ? ",

MAMA MIA,

blokletterde Schamper nog in nummer

34 uitdie periode. Een tijdje later, in 1981 om precies te zijn, kwam
men echter totde vaststelling dat de studenten in de RvBeigenlijk
niks te zeggen hadden en met hun viertjes niet konden optomen
tegen (bijvoorbeeld) de 10 afgevaardigde profs. De linkerzijde"
van de studenten, toen nog vertegenwoordigd (nou ja) door de
Vereniging van Vlaamse Studenten (W S ), kondigde dan ook
een boycott af van de verkiezingen, een boycottdie uitstekend
werd opgevolgd (meer dan de helft van de Gentse universitaire
studentenbevolking ging niet stemmen of stemde blanco/ongeldig), maar die tevens voor gevolg had dat de “rechterzijde"
haar kandidaten zonder problemen en met belachelijk weinig
stemmen in de RvB kon laten zetelen.
Sindsdien, u raadthet nooit speelt iedereen hetspelletjemee
(sinds “Het Spel en hoe het gespeeld wordt" weten we allemaal
wat dat betekent) en is het nooit meer echt goed gekomen. Ai
jaren proberen de kandidaat-vertegenwoordigers hun kiezers
niet alleen in te prenten dat ze iets zullen doen, ze proberen hen
ook wijs te maken dat ze iets k u n n e n doen. Terwijl u en wij al lang
beter weten. Maargoed.
Ook dit jaar weer zijn de kandidaten allemaal even lief. Ze

zouden steunen. Het HK stemde voor Boulez met een nipte 3

DE AFFICHES

heerderschap(zie ongeveer alle vorige Schampers) precies het

Robert Vermeiren (Geneeskunde),

HK (bij monde van Wim Stevens) stelde dat het niet geoorloofd

vertoont m et de “H ip H o p A c iiiiiiid '- cam pagne van zijn voorganger

bepaald konvent, omdat dit zijn objectiviteitin gevaar b ren g t: hij

wiens “Voor/A/a”-affichecampagne griezelig veel gelijkenissen
Filip Lefevere (eveneens Geneeskunde, uiteraard)? p) Elk jaar

Colin “M ijn p a a l is g r o te r
Sanders m et een inhoudsloze maar opvallende
kiescampagneom uw aandacht schreeuwen. (OokAnne-Marie
Van Cauwenberge, vaagweg links te situeren, laatzich vangen

weer zijn er kandidaten als Vermeiren en
d a n d e jo u w e "

aan de “S te m v o o r m ijn s m o e it je ’ - aanpak. Annemie Brusselt
R e v is ite d ?) Zij spelen de “K ijk , ik d o e n ie t a a n (p a rtij) p o lit ie k ! ”kaart omdat dit hen een m assa stemmen oplevert van kwezels

van studenten die denken datze kunnen Kiezen vooreen kandidaat
z o n d e r aan

politiek te doen, kwezels die denken dat hun kandi-

daatimm uun is voor de politieke machtsmicrobe, die niet weten
dat in studentenkringen “niet-politiek" negen kansen op 10 gewoon “niet-links" betekent die niet beseffen dat kandidaten die
het “niet voor een partij doen” het gewoon voor z ic h z e lf doen of,
erger nog, voor die belangengroep die voor hem/haar op dat
bepaalde m om enthetm eestinteressantlijkt, en datdit minstens
even gevaarlijk is voor hun integriteit Het is niet ongezond om
afstand te nemen van “aan politiek doen" (wij kunnen u dit
trouwens ten zeerste aanraden), maardoe het dan grondig, wees
dan consequent en stel je geen kandidaat voor een postje in de
Raad van Beheer. Want dit moeten we de kandidaten van lin k s "

(Renate D’Hoker, Mario Boulez • deze laatste is trouwens de

enige die de moed had om zijn programma op afficheformaat te
laten drukken) nageven: zij kom en tenmin ste eerlijk uit voor hun
principes en hun achterban, zij hebben een v is ie , w atnauwelijks
kan gezegd worden van Vermeiren en Sanders, die niet veel
verder komen dan een opsomming van doelstellingen waarvan
het kleinste kind w eet datze niethaal baar zijn, toch zekernietop
twee jaar tijd (zie ook Die Goeie Ouwe Tijd).
De ironie van hetzaakje wil trouwens dat zowel Vermeiren als
Sandersquasi zeker mogen zijn van hun zetel in de RvB, aangezien ze geen tegenkandidaat hebben in hun eigen - grote faculteit(en).

isim m ersde beheerder voor

alle studenten, nietenkeldievan dat

konvent. G aat een gelijkaardige redenering echter ook niet op
vo ord e studentenvertegenwoordigers in de Raad van Beheer?
Moeten ook zij niet de belangen van

alle studenten vertegen-

woordigen, en niet enkel die van een konvent of een faculteit (al

hoe laat het is. Hetstraatbeeld verandert behoorlijk, these

centimeter neergeplant. Meteen gaat de student hele-

EN WAT MEER IS

maal uit de bol. En uit de kleren. Met alle gevolgen van
dien: de blote benen, de ene al wattiariger dan de andere,

K u n n e n w ij z o m a a r v o o r b ijg a a n a a n

de programma’svan de

kandidaten (“p rog ra m m als een héél beleefd woord), die al bijna
twintig jaar(som s letterlijk) gekopieerd worden van voorgangers
o f partijprogramma’s ?

maar all a whitershade ofpale, tieren weer welig.
Tot daar nog aan toe; ze zijn jong en weten misschien
niet beter. Maar dat ze dan nog als een kudde kalveren

aan de steeds sterker wor-

naar het eerste het beste vrije tafeltje draven, dat gaat mij

dende indruk dat de twee kemphanen van de Brug (Lefevere en

werkelijk te ver. Te meer daar ze, eenmaal hun kostbare

Wittock) hun opvolgers willen achterlaten zodat die Het Spel

territorium ingepalmd, onveranderlijk tot lang nè zonson-

K u n n e n w ij z o m a a r v o o r b ijg a a n

kunnen verderspelen zodra ze zelf afgezwaaid zijn ?
K u n n e n w ij o o k v o o rb ijg a a n

aan het feit dat eventuele kla-

chten i.v.m. de verkiezingen en de campagnes gericht moeten
worden aan de voorzitter van de GSR... ons aller Frederik

dergang blijven zitten, zonder zich een bal aan te trekken
van de vijfhonderd ongelukkiger! die, met een krop in de
keel, een schoenzool tussen de tanden en een
hondsdroeve blik naar hun glas staan te staren.

Wittock, gediplomeerd Spelleider en enigszins gekleurd (zie hoger, eerder, overal en altijd) ?
J a z e k e r k u n n e n w ij d a t.

Daarom, moeder, heb ik besloten voortaan mijn lot aan

W ant als het een beetje meezit met

degoedkeuringvanhetdecreetC oens, wordt de nieuwverkozen
Raad van Beheer nog dit jaar ontbonden en vervangen door een
Raad van Bestuur, waarvan samenstelling en bevoegdheden
bepaald worden door Coens’ decreet 't Is maar dat u weet dat u

dat van deze mensheid te verbinden: ik heb me kandidaat
gesteld voor de Raad van Bestuur van de universiteit en
ben er, gezien de originaliteit van mijn programma,
nagenoeg zeker van het nog te gaan halen ook. Ik heb mijn
campagne rond één punt geconcentreerd: ik eis dat de

zich woensdag eigenlijk geen zorgen hoeft te maken. N o th in g 's

unief, nu de tropische opwaardering van ons klimaat een

g o n n a c h a n g e y o u r w o rld .

duidelijk en on herroepelijk feit is, haar verantwoordlijkheid
opneemt.
Daarmee bedoel ik dat alle binnenplaatsjes, -parkjes,

(1) g e z e llig !

-pleintjes en -tuintjes die onze universitaire gebouwen rijk

hebben, wat ze graag zouden bereiken en waarom u voor hen

universiteit overkoepelen, hun nominale en logistieke steun ver-

(3) De jongen, ocharme, lijk t e r zelfs een beetje op.

tie, toegeven dat ze wel weten dat hun voorgangers identiek

bijgevolg door en door verkleumde student weet dan wel
days. Stoelen en tafeltjes worden van stal en van onder de

( 2 ) 1977

Mario Boulez (zoals het W K 2 jaar geleden ook
Frederik Wittock steunde), hoewel niet al hun leden daarmee

daad, de zomer is in het land en iedere doorgewinterde en

muizepoep gehaald en op iedere beschikbare vierkante

het WerkgroepenKonvent en het HomeKonvent, die toch de hele
lenen aan

In de ontelbare zweetdruppels die u op dit blad ziet
parelen, vindt u misschien al een vingerwijzing : inder-

twee gewichten zijn het HK blijkbaar niet vreemd.

FlorVerschaeve
het feit dat konventen als

mensenras stilaan b(r)oeiende tijden aan.

is dit laatste praktisch gezien onvermijdelijk) ? Twee maten en

DE STEUN
K u n n e n w ij z o m a a r v o o r b ijg a a n a a n

breken er voor dat edele

is dat de studentenbeheerder e n b b c gesteund wordt door één

zullen u graag vertellen w at ze in het verleden al gepresteerd
moet stemmen. Ze zullen, en dit is nog de meest recente evolu-

moeder, en zoals u weet,

is des te merkwaardiger omdat in de strijd om het studentenbe-

Hoewel. Die affiches. K u n n e n w ijz o m a a r v o o r b ijg a a n a a n het
schaamteloze plagiaatvan

hoofd heb. Ik ben student,

stemmen tegen 2, maar ging wel e n b fo c achter hem staan. Dat

zijn (en dat zijn er werkelijk héél wat), omgevormd moeten
worden tot terrasjes. De drank moet er uiteraard aan héél
vriendelijke prijzen worden geschonken. Maar er is meer
: het binnenmeertje dat de Blandijn van de Boekentoren

T IM E ,
BABY
(Sex)

Voor alle mensen die zich
tijdens de maand mei even-

tueel zouden vervelen (je w eet maar n o o it al die weken zonder

genwoordigen een gemeenschappelijke tendens in de kunsten

tussen een panel van specialisten in het Museum en bekende

scheidt, kan gemakkelijk getransformeerd worden in een

worden samengebracht in een wisselende contekst

kunstenaars in de States. U, het publiek, krijgtde gelegenheid om
vragen door te sturen. Een twintigtal participanten brengen

de unief bovendien, als de sponsoring een beetje slim

daamaastin heel Genteen pleiadevanjazzen minimal, toegepaste

wordt aangepakt, nauwelijks iets te kosten. En die witte

PROGRAMMA
Het Nieuwpoortteater toont een reeks produkties die als
vanzelfsprekend passen binnen de normale produkties van het
huis: teatervan

Rachel Rosendalen L.A.P.D., daklozen uit Los

Angelesdie actueel teater maken.

en andere kunst, literatuur en film tot American Swing toe.

Voor alle inlichtingen is er naast de Schamperagenda ook

Het Museum van Hedendaagse Kunstvoorzieteen reeks los

nog het volgende adres: Hof van Ryhove, O nderstraat22,9000

van elkaar staande manifestaties: van Pop Art tot video-installa-

G e n t Vanaf 17 mei is er een Meeting Point in de Majolica-

tiesvan

Wintertuin Vooruitmetinfostands, lunchgesprekkenen een zithoek

andere culturele organisaties richten ze van 17 mei tot 1 juni het

Vooruit presenteert naast dans en muziekteater ook een

schouders gezet onder een nieuw initiatief. Samen met vele

Time Festival met kunstenaars uit de Verenigde Staten in. Dit

festival verbindtzich aan actuele vormen en inhouden binnen de
verschillende kunstdisciplines, ongebonden en met een open
geest Men wil het puWiekom de twee jaarvergasten ophetw erk

van individuele kunstenaars. De deelnemende artiesten verte-

DaraBimbaum, van Performance toteen reeks video's

over Aids.

muzikantenpool:

(altijd handig).

Eiiiot Sharp, Bobby Previte, David Moss,

Shelley Hirsch en ander grote namen uit de Newyorkse nieuwe

muziek-scène spelen in verschillende combinaties op steeds

andere locaties.
Al evenzeer om naar uit te kijken, is de satellietconferentie

benen zijn tenminste van de straat af. Dat is toch ook wel
iets waard, niet?

INFO

Kunstencentrum Vooruit, Nieuwpoortteater en het MuseumvanHedendaagseKunst hebben namelijkeensgezind de

lesssen) hebben wij nog een goede tip.

tropisch zwembad met ligweiden. Deze operaties hoeven

Op aanvraag (men neme een brief...) zendt men u de volledige festivalbrochure toe en voorde bellersonderu iserde infolijn
(091/33.37.87).
Theo

Liefhebbend en toegenegen,
uw momenteel wel erg zwetende zoon,

R A A D V A N BEHEER
Anne-Marie
Van Cauwenberge
Rechten

EVEN VOORSTELLEN

DE GROTE PRINCIPES

Vooraleer ik je vraag om voor mij te stemmen (wat had u

* KWALITATIEF HOOGSTAAND EN DEMOCRATISCH

anders gedacht?), wil ik w at over mezelf vertellen en ook een

ONDERW IJS: democratiseren van hetonderwijs is een oude slo-

aantal programmapunten toelichten.

gen die jam m er genoeg nog niets aan actualiteit heeft ingeboet.

* S T U D IE S : na mijn kandidatuursdiploma in de rech-ten te

Iedereen , die verstandig genoeg is tenminste, moet de kans

hebben behaald ben ik d itjaar overgestapt naar de pol & socom

krijgen om hogere studies aan te vatten en dit mag niet afhangen

volgendjaar een licentie in de internationale betrekkingen aan te

van de financiële draag kracht van de ouders. Democratisering

vatten. Zo w eetje tenminste w at ik studeer aan deze universiteit

heeft echter enkel zin wanneer het onderwijs dat men volgt ook

* ANDERE AC TIVITE ITE N : wie studentenverte- genwoor-

inhoudelijk “hoger” onderwijs is. Professoren en assistenten

diger wil zijn, moet iets meer willen doen dan alleen maar

dienen dan ook om hun vakbekwaamheid en niet om hun poli-

studeren. Reeds van in mijn eerste kandidatuur heb ik aan

tieke kleur benoemd worden.

verschillende initiatieven meegewerkt, ik denk aan 11.11.11.,

* G E L D : een universiteit die niet over de nodige middelen

Aids-week, de zeefdrukklas, enz... Ik ben in hetKultureel Kon-

beschikt om goede lokalen, apparatuur, administratief en tech-

vent, Werkgroepenkonvent, Politiek en Filosofisch Konventen in

nisch personeel, assistenten en professoren te betalen, kan beter

de Gentse Studenten Raad studentenvertegenwoordiger geweest.

de boeken sluiten (als men nog boeken heeft kunnen betalen

*M ET COENS IN B E D ? : de afgelopen twee academiejaren

tenminste!). Vandaar dat ook wij als studenten er belang bij

was ik nationaal voorzitter van de Vereniging van Vlaamse
Studenten, de overkoepelende studenten-organisatie van

hebben dat de RUG genoeg geld krijgt.

studenten en dan ook als echte studentenvertegenwoordigers
kunnen optreden. De informatie die we op de Raad van Beheer

DE NIET MINDER GROTE CONCRETE
PUNTEN
- Voor de nieuwe faculteit diergeneeskunde te Me-relbeke

hebben immers het recht om te weten w at er op de universiteit
beslistw ordt

AFSPRAAK OP 24 APRIL ?

voltooien, een goede verbinding met de stad is echter nog niet

R.U.Gent behoorde hij steeds tot de stuwende krachten
bij succesvolle akties als de MacDonaldsaktie, de kring loop-

warme plaat gezet om hun reakties te “observeren”. Het

omdat de overheid weigert de nodige middelen vrij te

papieraktie (met als resultaat dat de R.U.Gent voortaan

wetenschappelijk nut hiervan is n ih il: de resultaten zijn al

maken voor de nochtans hoogdringende renovatie ervan.

voor 20% kringlooppapier zal gebruiken), de milieuweek,

Mario Boulez

de akties tegen de nieuwe onderwijsdekreten van Coens,...

lang gekend. Pedagogisch gezien zou de proef evengoed
één keer op video kunnen opgenomen worden en zo jaren

Door geldgebrek wordt het aantal assistenten terug-

aan een stuk vertoond worden zonder dat er muizen

geschroefd, met alle gevolgen vandien voor de begelei-

Vandaar dat het Werkgroepenkonvent (WK)0, de

moeten gemarteld worden. Nochtans worden studenten

ding van de studenten. Die daarenboven niet alleen hun

koepel van alle pluralistische, maatschappijkritische

die weigeren deze wrede proef uit te voeren gesancJ?jn neerd.

examenregeling te laat opgestuurd krijgen, maar ook

werkgroepen aan de R.U.G., hem vroeg om zich kandidaat te stellen voor de Haad van beneer. Komende uit de

overgeleverd zijn aan de willekeur van proffen op het

fakulteit Letteren en Wijsbegeerte kreeg hij de steun van

examen.

alle kringen van deze fa k u lte it: KM F, KK, Germania,

Renate
D 1Hoker

krijgen is er om naar de studenten doorgespeeld te worden. We

werden eindelijk de nodige middelen gevonden om de werken te

De homes dreigen te verkrotten en te ontaarden tot

ciale zekerheid.

TEN SLOTTE

van Coens.

getto’s met een gebrek aan komfort, veilig heid en hygiëne

goedkope arbeidskrachten, zonder enige vorm van so-

ergernissen uit de wereld te helpen.

permanentie te organiseren, zodatwe weten w ater leeft onder de

In de kandidaturen van de diergeneeskunde worden

v.z.w.’s buitenlandse studenten tewerkgesteld als

en zijn dienst ook effectief te gebruiken om kleine en grotere

‘ GEMEENSCHAPSONDERWIJS :de RUGiseen onafhanke-

muizen in verschillende mate verdoofd en op een zeer

het onderzoek gebeurt. Dikwijls worden in deze mantel-

enhetzounietslechtzijnom deze man watbekendheid te geven

RUG een volwaardige universiteit blijft en dit zonder flauwe kul

gerust op mij stemmen...

tans betaalt de universiteit wel de infrastuktuur waarmee

- Voor degenen die het nog nietwisten, kan ikm ee-delen dat
deze universiteit een ombudsman heeft. Hij heetRudy De Potter

onderzoek te doen. We moeten er dan ook voor zorgen dat de

zinnigs te zeggen), dan h o e fje niet verder te lezen en kan je

industrie zouden terugvloeien naar de universiteit. Noch-

niemand vertrappeld wordt in geval van brand.

van minister Coens in het achterhoofd.

zoekt, en die in staat is om haar mond open te doen (en iets

Een aantal professoren hebben v.z.w.’s opgericht om

- Auditoria moeten ruim genoeg zijn zodat iedereen op een
min of meer comfortabele manier de les kan volgen en zodat

Als je op mij stemt (en ik ben v e rkoze n ...) dan is het mijn

* D U S ...: wanneer je enkel maar een kandidaat met ervaring

te verhinderen dat de winsten uit hun onderzoek voor de

een paar dagen erna.

bedoeling om in afspraak met de drie andere verko-zenen een

(WESIB) de beperking ‘W est’ lietvallen.

stoffen bestaat.

- Examenregeling moet zo m ogelijk een aantal weken voor
het beginvan de examenperiode verstuurdworden in plaats van

lijke universiteit, is aan geen kerk, zuil, partij of dogma gebonden,

dering waarbij het West-European Student Information Bureau

Terwijl er nochtans een selectieve ophaaldienst voor deze

mogelijk blijven.

volgens mij een conditio sine qua non om aan fundamenteel

periode waarin we getuige waren van de boeiende naam sveran-

fakulteitsgebouw uitgekieperd om daar te verdampen.

brandtrap, maar prijzen van homes en resto’s moeten zo laag

gaan slapen en opgestaan metde strijd tegen de afbraakplannen

als vertegenwoordiger van de Vlaamse studenten. Het was de

chemisch afval van de praktika op het platte dak van het

-D e Homes zijn dringend aan nieuwe matrassen en douches
toe, dit jaar werd geld vrijgem aakt voor de levensbelangrijke

Vlaamse universiteiten en Hogescholen. Ik ben dusgeruim e tijd

* E U R O P A : ook op het Europees vlak ben ik actief geweest

In sommige fakulteiten wordt het - soms erg giftig -

voorzien.

Als dit gebeurt... Dan is het tijd dat deze toestanden
worden aangekaart in de Raad van Beheer. Dan is het
nodig dat dit naar buiten wordt gebracht. Dan moet je op
je studentenvertegenwoordiger kunnen rekenen. Het
verdedigen van de studentenbelangen en de minst begunstigde geledingen van de unief gaat immers verder

Romania, Slavia, OAK, VGesK, KHK. Tevens wordt hij
gesteund door de International Students Association of
Ghent (ISAG), SJW, SOWEGE, WMF, AGALEV-studenten en het Homekonvent.

Efinitala Commédia...

dan het aflopen van recepties en etentjes of het voorbereiden van de eigen carrière.

Mario Boulez

is 22 jaar, student filosofie en pro-

gressief. Al negen jaar is hij aktief in de Jeugdbond voor

0Amnesty International steunt traditioneel geen enkele
kandidaat om haar onafhankelijkheid te vrijwaren.

Natuurstudie en Milieubescherming (JNM). Aan de

Hallo,
Ik ben Renate D’hoker en kandidate voor de verkiezingen voor de Raad van Beheer.
Demokratisering van het onderwijs, Anti-racisme,
Derde Wereldproblematiek, milieu en solidariteit met de
arbeidersbeweging zijn voor mij belangrijke thema’s, ook

Meestal gonst het tijdens verkiezingsperiodes van

‘noodzaak’ voor Coens om het hoger onderwijs te her-

grote verkiezingsbeloften. In de praktijk komt er na de

structureren passen in het kader van deze campagne. Het

Het ‘realisme’ en ‘de benarde financiële situatie’ blokkeren
dan elk initiatief aangezien het werkkader dat door de
overheid en bedrijfsleven aan de universiteit wordt
opgelegd zeer beperkt is.

verkiezingen van deze beloftes weinig in huis.

bij deze verkiezingen. Eind oktober trok ik reeds met een

recente dekreet van minister Coens betreffende de universiteiten is dan ook slechts de wettelijke bekrachtiging
van de eisen van de industrie. De gevolgen ervan overstijgen ruim de universiteitsmuren.
Zolang de discussiemarges waarover de studenten,

Het is algemeen geweten dat de overheid zich enorm

het personeel en de proffen in de Raad van Beheer

betoging voor tegen bezuin igingen in het onderwijs. Vanuit

in de schulden heeft gewerkt en dat ze slechts zeer

beschikken financieel en structureel zo beperkt blijven,

mijn fakulteit Psychologie en Pedadgogiek heb ik eind

selektief te werk gaat in de gezondmaking, zeg maar

kan van de demokratisering van het onderwijs en het

vorig jaar mee het protest op gang getrokken tegen de be-

sanering, van haar financiën. De sociale sectoren en het

onderzoek gewoon geen werk gemaakt worden. Het zou

sparingen en de door Coens voorgestelde hervormingen

onderwijs vallen meestal het eerst onder het snoeimes.

dus zeker nu misleidend zijn om met konkrete of vage

aantal studenten naar de ULB en stelde er een nationale

beloften over de brug te komen om links en rechts wat

in het onderwijs. Ik werd door de Gentse Studentenraad
verkozen om de kritieken van de RUG-studenten op het

Maar er is meer. De bedrijfswereld voert sinds het

dekreet duidelijk te maken aan Coens. Daarnaast heeft

begin van de jaren ’80 een ‘mammoetcampagne’ voor het

iedereen mij al aan het werk kunnen zien in Fakulteiten

behoud en de verbetering van haar concurrentiepositie,

Zonder Racisme, Student-Aid, Audace (werkgroep anti-

zowel t.o.v. haar Amerikaanse en Japanse als t.o.v. haar

racisme, anti-fascisme), Miljeuweek enz. Omdat MLB, de

Europese concurrenten.

studentenorganisatie van de Partij van de Arbeid consequent werkt rond al deze thema’s heb ik mij er dan ook
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aktief in geëngageerd. Deze verkiezingen en zetelen inde

% van haar budget aan rentelasten af te geven aan de

Raad van Beheer zijn voor mij een goeie gelegenheid om

banken, het

rond deze thema’s verder te werken, maar dan wel op mijn

om slechts een feitelijke belastingsvoet op de bedrijfswin-

manier.

sten van 23% toe te passen i.p.v. de wettelijke 43% en de

'cadeau’ van de overheid aan de bedrijven

stemmen te sprokkelen.

Er moet geprotesteerd worden tegen de logica van
besparingen en herstructureringen en er moet in de
eerste plaats stelling ingenomen worden over de
fundamentele problemen die zich stellen.
Dat ben

ik van plan te blijven doen. Lees het in mijn

verkiezingsfolder.

V E R K IE Z IN G E N 1991
Beste,

De verkiezingsstrijd woedt in alle hevigheid; geen
hoekje is vrij van affiches en overal worden beloftevolle pamfletten in je handen gestopt.

Het belangrijkste dat elke studentenvertegenwoordi-ging zich moet voornemen is regelmatig
contact met kring-en en faculteitsraadsleden en
informatiedoorstroming naar alle studenten (via
artikels). Het unief (bestuurd door de RvB) is immers
een overgepolitizeerd systeem, waarin de studenten, in hun m inderheidspositie, jammer genoeg geen

Een onafhankelijke, studentgerichte inspraak,
die niet blind meeheult met de RvB gepolitizeerden,

geneeskunde is een renovatie van de huidige campus, een snelle afwerking van campus Merelbeke,

is natuurlijk noodzakelijk. Op onderwijsvlak kan de

en een opvullen van het personeelstekort noodzake-

RUG zeker beter. Zo dienen proffen verplicht te

lijk.

Robert
Vemeiren
Geneeskunde

worden een cursus te schrijven en jaarlijks te herwerken (zonder uitbreiding weliswaar) en is een
grondige, regelmatige evaluatie van de proffen door

Ook de sociale sector is voor verbetering vat-

de studenten zeker niet overbodig. Verder dienen

baar. De restomaaltijden, die er de laatste jaren

essentiële veranderingen (vakgroepensysteem)

zeker niet op vooruitgingen, kunnen, zonder prijsver-

degelijk te worden uitgewerkt zodat deze reële ver-

hogingen, zeker beter. Cursussen dienen uiteraard

beteringen metzich meebrengen. O okhetm egade-

tegen studentvriendelijke prijzen via de centrale

creet Coens, dat volgend jaar waarschijnlijk aan z’n

cursusdienst verspreid te worden. Natuurlijk moet

uitwerking toe is, verdient een serieuze, studentvri-

iedereen de mogelijkheid geboden blijven universi-

endelijke aanpak (puntensysteem, invoering van

tair onderwijs te genieten.

een om budsdienst,...).

grote veranderingen kunnen forceren.

Dit is natuurlijk geen reden om bij de pakken te
blijven zitten, integendeel, de problemen dienen des
te meer herhaaldelijk te worden aangesneden.

Colin Sanders

Landbouw

De overgroei van theoretische stof in verschillende

Tot slot vermeld ik nog dat eenieder die me een

faculteiten (o.a. geneeskunde) dient te worden

originele VOOR-NA uitleg geeft, een pintje van mij

gestopt en teruggeschroefd ten gunste van meer en

(bij Rita) krijgt.

betere praktijkopleiding. Specifiek voor de dier-

Als een paal boven water III

een keigoed m anagement voeren en dit zeker in haar sociale
sector. De RUG moet zorgen dat het leven voor elke student

D atwe binnenkort met zijn allen voor “grote mensen" spelen

menselijk is. Maar het is de taak van de studenten te waken over

en gaan stem men voor de Raad van Beheer van de RUG, ja dat

de goede werking van de sociale sector. Wie zou hetanders doen
?

w istje al. En nog dieper in uw achterhoofd getast, zweeft de naam
van Colin Sanders, als de kandidaat uit de Landbouwfaculteiten

Wat onderwijs betreft, pleit Colin Sanders (de naam alleen al)

de faculteitToegepaste Wetenschappen, u vo ord e ogen.
Weliswaar niet geboren op het boerekot (maar wie weet

vooreen gewaarborgde, kwalitatief hoogstaande vorming. Prac-

verwekt ?) is Colin beter gekend als de hoofdredacteur van de

tisch ziet deze jongeman een in te voeren systeem waarbij

Groei (de lokale gazet) en als vice-praeses van de Vlaamse

professoren op regelmatige tijdstippen gecontroleerd zouden

Oktober ’90: hand over hand namen de geruchten toe

hebben om externe middelen te kunnen aantrekken. In zeker
opzicht zou het wenselijk zijn te denken aan een betere veronderzoek, dat wezenlijk belangrijk is maar misschien niet zo

som s genoeg verbijsterende examenverhalen om een hele laat-

goed in de ‘m arkt’ lig t niet in het gedrang k o m t

sende ideëen.

avondfilm mee te vullen.

deelsleutel van de financiële middelen. Zodat fundamenteel

De leerstof moet dus ook aangepast worden aan de actu-

Tot slot is milieu het h a n g ijz e r: De univ moet door in eigen

aliteit, en niet slechts aan de prijsindex, zoalsw el eens het geval

boezem te kijken haargroene verantwoordelijkheid nemen. Plas-

lijk t

tic bekertjes in de resto’s, een omvangrijke jaarlijkse papierberg

Samenwerking met de basis (u weet wel : de doorsnee

De docenten moeten hun verantwoordelijkheid opnemen en

student met thermofles en pet) is één van de pijlers van zijn kijk

deftige gecondenseerde cursussen uitbrengen tegen student-

kladpapier) en het afval van de laboratoria zijn maar een paar

op de Raad van Beheer. Contact tussen de kringen en de student-

vriendelijke prijzen.

voorbeelden.

(elke blokstudent kan slechts dromen van zo’n immense hoop

leden van de Raad is dan ookgewoonweg elementair voor hem .

Alle opleidingen zouden ook het voorwerp moeten zijn van

“Het wordt tijd dat de studenten weer bij de beslissingen worden

een evaluatie zodat de plaats van de Gentse studenten op de

U merkt h e t : essentieel is dat de hele universiteit wordt

betrokken I” , schreeuwt hij. Een ander, al even “schokkend

arbeidsmarkt gewaarborgd b lijft In dit verband w eigert onze

doorgelichtin al zijnaspecten. ‘Een radiogram van onze dierbare

nieuw” principe van Colin is dat het ondenkbaar en meer nog

kandidaatzijn bijltje neer te leggen bij de geruislozeverloedering

botten' dat is waar Colin voor staat.

onduldbaarisdatde studentenvertegenwoordigerseen politieke

van hetlicenciaatsdiploma.

kleur hebben. Studentenvertegenwoordigers moeten - willen ze

Exam ensgevendearm ejongen nog m eerredentotergem is.

serieus genomen worden - afstand nemen van alle politiek

H etisdeS intim m ersaan de oren gekomen datin vele faculteiten

gekonkelfoes, en dus van tijdsverlies.
De afwijzing van krachtverspillingtrektC olin(H m m ,w ateen

deexam enroosters veel te laatopgestuurd worden. Het kan niet

voornaam) trouwens konsekwent d oo r: de Rijksuniversiteitmoet

toraten, postgraduaten en Erasmusprojecten is ziek in hetzelfde

stroming van informatie van en naar de studenten,

gesanctioneerd.

bijvoorbeeld wat het decreet betreft.

* Hoe zit het met de structurele problemen van onze
(administratief en technisch personeel) en het tekort aan

houden. Eerst als FK-afgevaardigde van het Vlaams

aan enige politieke kleur of strekking. Als studentenverte-

WP (wetenschappelijk personeel) ?

Rechtsgenootschap, dan als GSR (Gentse Studenten-

genwoordiger verdedig je immers het belang, de wensen

Raad)-afgevaardigde voor datzelfde Faculteitenkonvent,

van de studenten en niet van een partij, een zuil, van jezelf

werd ik daarnaast ook geconfronteerd met de echte gang

of... Om die reden is ook het contact met facul-

van zaken bij de bestuurlijke niveau’s van de universiteit.

teitsafgevaardigden, kringen en studenten in het alge-

Met vele anderen, vond ik vooral de overal doorgedron-

meen zo belangrijk.

gen kliekvorming en het constante politieke getouwtrek

* Wat houdt het herstructureringsplan van de Rector
(met de L & W als proefkonijn) nu concreet in ?
* Er zou eindelijk eens een prof-evaluatie-systeem
moeten komen, iets waar al zolang aan gedacht wordt.
* Voor externe financiering moet een faire modus
vivende gevonden worden tussen universiteit en bed-

als zeer storend, pijnlijk, belemmerend en onwerkzaam.

Gezien onze positie in de Raad zijn slogans zoals

Langzaam groeide het idee om daar eens iets aan te

“democratisering van het onderwijs” (zo hol dat iedereen

rijfsleven, waarbij men ook de Openbaar Nutsfunctie van
de RUG niet uit het oog mag verliezen.

er achter staat omdat het voor iedereen iets anders
betekent) niet realistisch. We zullen moeten roeien met de

Kortom, de universiteit moet weer wat slagvaardigere

riemen die we hebben, vanuit een pragmatische opstel-

worden, in plaats van een sukkelachtig staatsorgaan,

ling.

synoniem van “log” en “bureaucratisch”.

Wat staat er op mijn verlanglijstje:

Misschien kreeg je al zijn pamflet, zoniet loop gerust eens
binnen op zijn kot, Koolkapperstraat 60.

zijn I Ook informatie omtrent studies, beurzen, thesissen, doc-

universiteit ? Wat doen we met het teveel aan ATP

mei '68 zetelen daarin immers op een totaal van 32 leden

Pepsi". Maartoch moeten de diensten voldoende zelfstandigheid

gramma bestaat dus zowel uit traditionele puntjes als uitverfris-

Ik heb dan ook besloten om mij voor de Raad kandi-

Raad van Beheer van onze universiteit. Ten gevolge van

aangeboden door vernieuwde D re ff of “Studeer kunst, studeer

hun examenpraktijken. Wie in juli zijn oor te luisteren legt, hoort

daat te stellen, zelf onafhankelijk van en niet gebonden

staande weer de tweejaarlijkse verkiezingen voor de

Colin w enst ook geen gesponsorde universiteit Het laatste
w at we wel kunnen gebruiken is iets als : “dit diploma werd U

worden op hun doceerkwaliteiten (iets als kijkcijfers ?) en vooral

nister Coens. Vrijwel van bij het begin was ik geïnter-

Zoals jullie misschien weten zijn er op 24 april aan-

nog een paar kleinigheden van examens te komen afleggen.

Landbouwkundige Kring. Hij is dan ook te zien als de bestuiving

esseerd in wat de wijzigingen nu allemaal zouden in-

doen.

uitG entm et hetvriendelijkdoch beslistverzoekom in september

tussen de pragmatische ingenieur en de heldere bier. Zijn pro-

Wat vertelt hij ?

over het in de maak zijnde universitair decreet van mi-

bedje. Stel je maar v o o r: O pje kot in Lissabon krijg je een kaartje

Als jij dat ook vindt, denk dan op 24 april eens aan me.

ook4 studenten. Het isdus nogal duidelijkdat wij, studenten, niet echt het beleid kunnen bepalen. Wat wel kan, is

* Het veel nauwgezetter controleren van de uitgaven-

de aandacht vestigen op bepaalde, voor de student be-

kermis die hier “op onze RUG" plaatsvindt: er moet een

Met dank aan de steunende verenigingen:

langrijke aspecten. Dit kan best gebeuren op basis van

procedure komen waardoor (onnodige) onkosten veel

Lombrosiana - Politeia - VEK - VRG

ongebondenheid en pluralisme, dossierkennis en door-

strenger kunnen worden gecontroleerd en (eventueel)

En nu mag U iets zeggen.

Jan Fiers

Rechten

D E P O T , D E KETEL E N H E T
Verkiezingen onder
studenten zijn natuurlijk
pas echt geslaagd als er
een beetje polemisch over
geluld kan worden. Iedereen heeft wel zijn mening
klaar en wil die op één of
andere m anier aan de
wereld kenbaar maken. Wat leent zich daar nu beter toe
dan een lezersbrief ? En ja hoor, de campagnes waren
nog niet eens begonnen of de eerste pennevrucht viel al

En zo blijft de carrousel draaien...

U IT -

Rest me enkel nog de nieuwe studentenbeheerder, en
de nog te verkiezen leden van de Raad van Beheer,
Sociale Raad en fakulteitsraden veel sukses toe te wensen

SLAG EN

in het uitbouwen van hun karriere.
Al moet ik er aan toevoegen dat ookzij op het einde van
hun ambtstermijn op weinig sympathie hoeven te rekenen,
want ook zij zullen wel niet uit de grijparmen van ‘het spel’

Voetbal heren

kunnen blijven.
De Brug is het aan zichzelf verplicht, lijkt het...

op onze redactie binnen.

OPEN BRIEF AAN ALLE
STUDENTENVERTEGENWOORDIGERS VAN DE
RUG
Het is waarschijnlijk aan te raden even mezelf te
situeren: ik ben op dit moment voorzitter van de Volksuniejongeren-RUG en van de Homeraad Astrid, zetel als
stemgerechtigd lid in het PFK (waarvan ik een jaar sekretaris was), en was twee jaar stemgerechtigd lid van de
GSR. Om maar te zeggen dat ik zo onderhand van de
situatie in de studentenmiddens tamelijk goed op de
hoogte ben (toegegeven dat niet echt onbescheiden klinkt).
Het studentenhuis ‘De Brug’ (hiermee worden zowat
alle studentenvertegenwoordigers bedoeld) heeft sinds
jaar en dag een niet zo goede naam, de laatste tijd loopt
het echter de spuigaten uit.
De verkiezing van de nieuwe studentenbeheerder

VGK-HILOK

notoir 'Spelspeler', die Patrick D’haese van een antwoord

vrijwaren.

Finale: HILOK-Farma

3-1

STUDENTEN
EN CARRIÈRES

Handbal heren

Het is voor iemand als Patrick D’haese wel wat al te
makkelijk om iedereen over dezelfde kam te scheren. Als,
beste Patrick, alle studentenvertegenwoordigers en heel
het "brug-volkje” platte opportunisten zijn dan zijn alle
“politiekers’’ zakkenvullers en smeerlappen. Steunen ze
bij de VU hun vrienden niet ? Wordt er daar soms geen
cafépraat verkocht over carrières ?
Het valt mij altijd op dat diegenen die wat zielloos langs
de kant staan - in de grote studentenbeweging (sic) achteraf het hardst roepen hoe rottig het daar wel aan toe

elke grote familie. Patrick kan met zijn “lange staat van
dienst in de Brug”, misschien wel een carrière als scenarioschrijver in Hollywood proberen. De Brug III, weinig
nominaties en weinig prijzen vrees ik.
Frederik W ittx k

22-14

VEK-VTK

23-12

Troosting: Chemi/WNK-VTK

19-21

Finale: HILOK-VEK

19-14

Basket heren
Halve finales: VGK-VGesK 20-0 (FF.)
HILOK-VLK 66-50
Troosting: VLK-VGesK 20-0 (FF.)
Finale: HILOK-VGK 46-43

Squash heren
Finale:

VTK-VDK 2-1

Squash dames
Minivoetbal heren

Eens de verkozenen verkozen zijn, trekken ze zich
terug in hun eigen cenakels om van daaruit hun verdere
karriere uit te stippelen en vetes uit te vechten, die er enkel

Kwartfinales: Farma1-VRG 4

in bestaan ‘hen die het ook wel eens ver zouden kunnen

hebben gebracht hun slag thuis te halen, en voegen er

Halve finales: HILOK-Chemi/WNK

Finale: VTK-VDK 1-2

show te presenteren.

ernstig aan toe ‘dat het een goede leerschool is voor later’.

2-1
0-5 (FF.)

pas: bij de verkiezing van hen die er in slagen de grootste

Fier verklaren ze achteraf welke taktische hen ertoe

Farma-VRG
Troosting: VEK-VRG

Destudent-met-de-petkomterslechtseenmaalaan te

schoppen’, een (zo mogelijk definitieve) hak te zetten.

3-3 (Pen. 3-5

voorzag.

minder komplotten zijn dan in gelijk welk bedrijf, of zelfs in

langen van de studenten zou dienen te behartigen, is het

1-2 (Pen. 1-2}

Halve finales: VEK-HILOK

reactie. Het was niemand minder dan Froggy Wittock,

tenwereld is voor de ‘spelers van het spel’ slechts een

er hen enkel om te doen hun eigen (karriere)belangen te

2-7

'VDK-VRG

Gentenaar en het duurde natuurlijk niet lang of er kwam

gaat. Ikdenkdater in de studentenwereld niet meerof niet

Daar waar een studentenvertegenwoordiger de be-

2-0

Lombrosiana-Farma 1-2

Deze brief drong ook door tot de pagina’s van de

heeft het nu wel iedereen duidelijk gemaakt: de studenspringplank, een ideaal middel om ‘het te maken later’.

■

Kwartfinales: VEK-VTK

Patrick D’haese

(Dit alles heeft uiteraard niks te
maken met de foto uit ‘Dancin’
thru the Dark’ hiernaast.)

Wanneer ze op het einde van hun termijn (uiteraard
hebben ze niet alles van hun beloftevolle programma
kunnen waarmaken, laat staan dat ze er al iets van

VEK 4-HILOK
V D K 1 -V E K 5

6-3

V R G 2-V R G 1

3-3 (Pen. 2-3)

Halve finales: Farma 1- VEK 4
Troosting:
Finale:

6-4
10-3

7-6

VDK 1-VRG 1

6-2

VR G 1-VE K4

5-6

VDK1-Farma1

6-10

hebben terechtgebracht), tot de bevinding komen dat ook
zij niet echt onvervangbaar zijn, kunnen ze het toch niet
laten een kandidaat naar voren te schuiven, die uiteraard
later een wederdienst moet bewijzen.

2 5 /4

BLUE BLOT

+ B.J. S C O T T

V O O R U IT
GENT

30/4

MORRISSEY

tick ets n o w
a v a ila b le

B rielpoort
D e in z e

10/5

CHARLES ET LES LULUS

A R N O - ROLAND
E.A.

C a fé d ’Anvers
Antw erpen

15/5

CHARLES ET LES LULUS

V O O R U IT
GENT

16/5

SISTERS OF MERCY

S P O R T P A L E IS
GENT

NEUBAUTEN

-JL

23/5

SEPULTURA

+ +■ H E A T H E N
+ S A C R E D R E IC H

29/5

LENNY KRAVITZ
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V O O R B E H O E D S M ID D E L

Wel onzinnig, maar niet beknopt

THEE MET PAUL EN GORDON EN FRANCIS EN BONNIE EN IGGY EN DAVE EN
THE REPLACEMENTS
Die avond, om 8 uur,
bevond ik me weer in het

BLUE BLOT EN B.J.SCOTT
VOORUIT GENT DO 25-4

met een “schitterende" debuutelpee op de proppen.

Jongens uit Antwerpen. Spelen een mengeling van
blues, jazz, soul, fusion en latin. Vooral covers. Fijn.

koetshuis. Het was 1986

In januari jongstleden verscheen hun tweede elpee

en als je het mij vroeg, was

'Bridge To Your Heart’. De groep is vooral een LIVE-

er op muzikaal gebied niet

groep. Technische snufjes worden geweerd en de pure

veel te beleven. Ik besteeg de treden van de Gentse

instrumenten staan voorop. De zanger heeft een warme,

mediatheek dan ook met de intentie om bovenaan links af

zwarte stem en weet zijn publiek, waar U hopelijk deel van

te slaan, naar de afdeling klassiek en de rechtse rock-

zal uitmaken, te entertainen.

afdeling voorgoed links te laten liggen. Met 3 exemplaren

BJ. Scott, Amerikaanse van afkomst, voelt zich reeds

naar klassiek - wendde ik mij naar de ontleenbank. De

10 jaar thuis in het Brusselse muziekmilieu. Naast het

plaat die ik zag toen ik deze beweging volbracht, was pas

inzingen van muziekspots was ze ook live te zien als één

echt klassiek, zo zou later blijken.

van de drie ‘LADIES SING THE BLUES’, waarvan ook
Dani Klein deel uitmaakte. Ook zij houdt zich bezig met

Ik heb het hier over de legendarische elpee ‘Let it b e ’
van de even legendarische

Replacements.

Een bonte

mengelmoes van muziekstijlen was hierop vermengd :
punk, hard-rock, new-wave, noem maar op. Het geheel
klinkt als gore rock en roll, met flarden The Sweet, Alice
Cooper, Aerosmith, Mott the Hoopte en Ted Nugent. Het
is en blijft een meesterlijke elpee.

Minneapolis tot mij (Tim, Boink, Hootenanny, eerder
uitgekomen), maar nooit bezaten zij het gevoel, de rocken
roll van 'Let it be’'.
Het laatste werk van The Replacements, met name de
elpees 'Pleased to meet m e’ en ‘Don’t tell a soul’, is heel
wat gestroomlijnder, maar mist toch de echte ‘spirit’ van
weleer.

Paul Westerberg en de zijnen hebben echter genoeg

moois in huis om U een avond vertier te bieden en ik kan
U de aanschaf van een ticket zeker aanbevelen.

GENT ?

gramma.

tidisciplinair Symposium
“Computers in Onderwijs,
O n d erzo e k

en

Geneeskunde” met o.a. de

uitreiking van de “Jongerenprijzen 1991" (R.U.G., Dun-

of Sonja De Nollin, 03/322.74.69) ***

gitaamoot vergezeld werd door een of andere slogan,
zoals bijvoorbeeld: ‘love’, 'peace’ot ‘flowerpower'oizeïïs
‘hey’.
Sceptici, die hun pappenheimers kennen, wezen op
het feit dat de man niets origineel brengt en alleen hier en

Michael Penn over-

igens. Nu doet Bowie niet anders en ook Prince put uit een
rijk verleden waar Johnny Guitar Watson en George
Clinton de scepter voerden, maar zij verstonden de kunst

om beter te klinken dan hun voorgangers, om hun diefstal-

len te verhullen, aldus diezelfde sceptici. Zo niet Lenny. Zij
vermoeden bovendien dat de man niet lang meer zal
meedraaien, want hij leek amper genoeg inspiratie te

Rule’- eIpee vrij egaal klinkt. Andere elpees vragen enkele
album smaakt de eerste draaibeurten, maar verliest al

temperatuur gebracht met een nu al legendarische cover
van ‘Marianne’, maar nu is het zover.

gauw zijn smaak, zoals kauwgum dus ( enkel 'Be'blijft
kleven).
U merkt het, sceptici houden niet zo van Lenny.
Daarvoor is hij te fake, te schijnheilig, ook tekstueel. Let

De Sisters zijn dan eindelijk toch toegekomen.

Love Rule, maar fuckde cabdriver, weetje wel. Maar ook
de sceptici hun rijk is voorbij, zij hebben niks meer te

LENNY KRAVITZ
BRIELPOORT DEINZE, 29-5

zeggen, wij slikken toch alles, dus waar zijn we mee bezig
?

Mensen die regelmatig naar Studio Brussel luisteren,

P.S. Lenny heeft een nieuwe elpee ‘Mama said’. Slash

af en toe een plaat kopen en die ook wel leuk vinden,

hebben meestal Lenny Kravitz’s eerste plaat in huis. Uit

(van Gunsen Rosesen recentelijkookeen handje helpend
bij Iggy) en

het niets kwam deze zonderling met de neusbellen plots

elpee bevat tevens drie mooie foto’s van Len ny (+ neusbel

VRIJDAG 26 APRIL *** Kintinti. De Derde Wereld in

Museum van Volkskunde (Museum van Volkskunde,
Kraanlei 6 5,15u00,30/50 fr) *** Kintinti/M u z ie k : Tango

Mechels Jeugdtheater i.s.m. jongeren uit Haïti (Groene

Al Suren Louiz Marquez, met aansluitend fuif met Jan Van

Zaal St.-Bavo, 20u00,200/250 fr) *** Kintinti/Dans: Akadi

den Heuvel (Vleeshuis, Groentenmarkt, 20u00,250/30f

(België) en Mwenzo Afrika (Zaïre) en aansluitend fuif

fr (vvk) - 280/350 fr (zaal) -1 0 0 fr (enkel fuif)) ***

Niets

lasuyu-nan (TheaterBarrikade, Suikerijsteeg 2, 20u00,

ZATERDAG 11 M E I*" j^ rjê : Nationale Wereldwinkeldag (ICC, namiddagprogramma 14u00,200 fr., avondprogramma met optreden LSP-band 20u30, 250 fr., org.
Oxfam-Wereldwinkels) ***
MAANDAG 20 MEI *** J M

180/200 fr)***
DINSDAG 30 APRIL *** Kintinti / M uziek: Indianennacht, fuif met optreden van Kollasuyu-nan (Vooruit, 21 uOO)
***

■D.Moss Vocaal (Gele

Zaal, 21u30) ***

WOENSDAG 22 MEI *** J m : Europera V /

Cage (Gele Zaal, 21u30) ***

John

DONDERDAG 23 M EI *** Schaak : Coleman
Rothenburg (Damberd, Korenmarkt, 23u00) ***

MEI

/

VRIJDAG 24 M EI *** Blasé : “Neo-Realism in Con-

VRIJDAG 3 MEI *** Kintinti / Muziek : Juan Lopez
Quartet (Café Charlatan, St. Jacobsnieuwstraat, 23u00,

DONDERDAG 25APRIL *** Iemand: Literaire Avond

gratis) met “aangepaste keuken” tijdens het optreden (250

met Elisabeth Marain over “Kameraad President” (info
091/22.07.111*** Booart: Ratarest- Basablanca (Char-

fr/pers.) ***
ZATERDAG 4 M E I*" Kintinti/Film : “Hoekendoedoe",

latan, 22u00, inkom gratis) ***

door 't Spelleke van de Folklore, huispoppetheater v.h.

Sam

THE SCENE
DAVE STEWART & THE SPIRITUAL COWBOYS
DEEE-LITE
HAPPY MONDAYS
BONNIE RAITT
THE PIXIES
IGGY POP
PAUL SIMON
STING
TORHOUT/WERCHTER, 6/7-7
Het scenario van een perfecte dag op de Torhoutse
weide: Thé Lau en zijn kornuiten openen onder een
stralende hemel, Guy Mortier vertelt geslaagde grappen,
Dave Stewart blijkt zich geschoren te hebben, er zijn
slechts 250 Hollanders, Deee-Lite valt slechts een beetje
tegen, er is bier in glazen.de Happy Mondays spelen hun
set zonder bom-alarm, de hamburgers veroorzaken géén
acute darmontploffing, Bonnie Raitt grijpt ons bij de ballen,
The Pixies schudden diezelfde ballen flink doorelkaar,
Iggy Pop laat ons zijn ballen niet zien, Paul Simon leidt ons
in een uurtje rond de wereld en Sting speelt alleen Policenummers. In Werchter mag het dan regenen, mijn Torhout/Werchter-weekend kan toch niet meer stuk.

Sean Ono Lennon zijn ook van de partij. De

de Stad / Theater: “Mesi Bondye... verdomme” door het

antlaan 1 & 2, vooraf inschrijven, meer inlichtingen bij
Martin Valcke 091 /64.63.74,Romain Hulpia091/64.64.00,

De ware Jacob van Lisa Bonet gaf hier ten lande dan
ook nog enkele gesmaakte optredens weg, waarbij elke

luisterbeurten voor je ze ten volle kan smaken; Lenny’s

ZATERDAG 27 APRIL *** Kintinti / Muziek : Kol-

*** Svmpa : Zesde Mul-

om Lenny mee te vergelijken.

zal volgens hen opgemerkt hebben dat de hele 'LetLove

THE SISTERS OF MERCY
SPORTPALEIS 16-5

(Nergens, nooit, gratis natuurlijk) ***

ZATERDAG 20 APRIL

m ylo ve ) live mee te maken ?

hebben om 1 album te vullen. De aandachtige luisteraar

(Balzaal Vooruit, 2 0 u 3 0 ,180/200 fr) *** Weinig :

APRIL

A. A. G E N D A

blues, gospel en rhytm en blues. Zij verzorgt het voorpro-

Op het vrij podium van Germania werd U al even op

Later nam ik nog verscheidene werkjes van de vier uit

kansom het duet Madonna-Kravitz (de auteurs van ‘Justify

Beatles, Prince en Jimi Hendrix. Niets was goed genoeg

daar wat steelt, net als co-debutant

van de negende - ik moet altijd een paar keer luisteren

+ tattoo). Lenny komt dus naar de Brielpoort, misschien dé

Ogenblikkelijk waren er de verwijzingen naar de sixties, de

temporary American Fiction”, internationaal studie-weekend (Het Pand, Onderbergen 1, org. BL AS A en Seminarie
voor Engelse en Amerikaanse Literatuur van de RUG,
meer inlichtingen bij Dr. Versluys 091/64.36.97) ***
VRIJDAG 31 M EI

***

M al

• Ehrlich / Lazarevitz

(Damberd, Korenmarkt, 23u00) ***

M aS

Colofon

Schamper is het officiële, ongebonden en pluralistische studentenblad van de Rijksuniversiteit Gent. De
redactie bestaat uit vrijwilligers en komt elke donderdag

samen om

19u00

in studentenhuis De Brug, tweede

verdieping, St. Pietersnieuwstraat45. Schamper is telefonisch te bereiken via het secretariaat van het studentehuis, op nummer 091/25.99.39.
Lezersbrieven zijn welkom, naamloos isprullenmand.
Vermeld ook studierichting en jaar (indien van toepassing).
Op grondig gemotiveerd verzoek laten wij uwnaam weg..
Lezersbrieven dienen betrekking te hebben opdestudentenproblematieken de RUG in het algemeen of artikels in
Schamper in het bijzonder. De redactie behoudt zich het
recht voor ingezonden stukken verkort weer te geven.
Schamper 286 van vrijdag 19/4/1991

Kernredactie

: Bart De Becker, Tim De Cock, Dirk

Jacobs, Bert Lema, Koen Petiels (publiciteit), Els Ver-

a d v e r te n tie

beelen

For the price of a holiday
Visit London an d widen persona!horizons

WAAS DA ?
Naast de vele faculteitskringen, werkgroepen,
politieke organisaties en culturele verenigingen kent
Gent ook nog diverse andere soorten studentenverenigingen. Eén van die andere soorten verenigingen
zijn de “thuisclubs”, waarin studenten uit een zelfde
streek mekaar vinden. Bijna elke streek heeft zijn

Improve English Language Skills
Acquire work experience and job possibilities
A solution to post exam options
For more details an d localpresentations in A pril

Or write

Tel:- 091 / 71.60.80

Reftec Programs Ltd, 29 Elm Drive, St Albans, Herts, AL4 OEJ, England

eigen thuisclub (zelfs de Hollanders), op enkele
uitzonderingen na. Het Waasland is zo’n uitzondering, want hoewel de Wase Club de oudste van Gent
was, ging ze een paar jaar geleden toch ter ziele. Een
paarwakkere Waaslanders willen dit hiaat weg werken
en de Wase Club terug opstarten.
Ben je bereid om mee te werken of gewoon
geïnteresseerd, kom dan eens langs op de startvergadering. Deze gaat door op dinsdag 23 april, om
20u00, in home Astrid, Krijgslaan 250.

Redactie: Boris Cruyssaert, Sam De Graeve, Tobias

DePessemier, Jürgen Pieters, FrancisPuype, Joris Rossie,
Frank Stevens, Jan Van de Vreken, Ingrid Van Lysebeth,
Piet Verbeest, Flor Verschaeve

Correspondenten: Karl Degryse (Diksmuide), Karei Verhoeven (Sicilië)

Fotografen: Tobias De Pessemier, Annelies Seminck
Vingers: An Audenaert
Geweten: AnjaOtte
Idool: Trui Lanckriet
S p io n k o p : Geert Delporte

Lay-out: Bart De Becker, Tim De Cock
Verantwoordelijke Uitgever
Piet Verbeest

Karei De Stoutelaan 127, bus 15
8000 Brugge

Drukkerij: Druk In De Weer c.v., Bledersdijk 12, Gent
Oplage: 5000 exemplaren, gratis verspreid in alle facul-

teiten, resto’s en homes van de RUGent

Distributie: B.V.B.A. Yves De Buck en zonen

No kleurenwies en viermansbobben nu ook

SCHERMEN MET Z'N VIEREN
De paasvakantie zit er

weer op en ook aan de

LA FARMACIA !

d iverse in te rfa cu lta ire
kampioenschappen is nu
een einde gekomen. De
laatste weken voor de
vakantie werden er echter
nog heel w at fin a le s
gespeeld, waarbij vooral

VTK, HILOK en Farma succesvol waren. Een overzicht.

LA FARMACIA ?

houder VEK in de haive finale.

De finale ging enorm spectaculair van start. Tom Van

De langste competitie van het jaar is steeds de minivoetbalcompettie. Meer dan dertig ploegen zorgden ook
dit jaar weer voor een boeiende strijd. Door het feit dat men
meer dan één team per faculteit kon inschrijven (VEK had
er maar liefst vijf) ontstonden wel eens vreemde situaties.

Het VRG kreeg drie ploegen tot in de kwartfinales, maar

deed uiteindelijk niet beter dan de 4de plaats. VRG 4
raakte niet voorbij Farma 1 en VRG 2, dat in de achtste

finales slechts na penalty’s VPPK van zich af had weten

te schudden, werd (alweer na penalty’s) uitgeschakeld
door... VRG 1. De leukste prestatie was die van VEK 4 die

Bij hetschermen was het vooral het aantal deelnemers

mooi derde eindigden, ver voor de andere VEK-ploegen.

dat opviel. Maar liefst 4 (inderdaad, vier) gladiatoren

Het waren uiteindelijk VDK en Farma die het tot in de

traden in het strijdperk en Gert Van

Conkelberg (VTK)

finale schopten en daarin dan, zoals dat bij voetbal ge-

kwam er als overwinnaar uit. Gelukkig hield de scheids-

bruikelijk is, tegen elkaar mochten spelen. Om het ietwat

rechter de duim omhoog zodat ook

overzichteljk te houden besloten ze niet naar hetzelfde

Tack, De Muys en

Bogaert (allen VLK) veilig naar huis konden.
Het badmintonkampioenschap leverde Politeia een
eerste titel op, via David Taloen die het enkelspel won bij
de heren. De andere prijzen werden netjes verdeeld door

doel te schieten, maar elk naar een ander (revolutionair,
doch nog niet te vergelijken met wat men bij Beerschot
doet: gewoon niet naar de goal schieten). Enfin, om een
lang verhaal nog enigszins uit te breiden, Farma 1 nam de

Farma en VTK. Ingrid Lerno (Farma) was de beste bij de

beste start en al zeer snel was het 2-0, even later zelfs 4-

dubbel gemengd (de zogenaamde “love dubbels”)

stond (ze moesten het namelijk net zo goed doen als de

dames en won met De Naeyer ook het dubbelspel. In het
triomfeerde het Toegepaste duo Staelens/Clarrys. Nadat

Clarrys/Vierendeels

het dubbel bij de heren wonnen

was voor VTK meteen ook de interfacultaire titel binnen.

1.

De diergeneeskundigen, voor wie heel wat op het spel

VDK-vrouwenploeg) gingen verwoed in de achtervolging.
Net toen ze terug in de wedstrijd leken te komen (6-4)
miste

Frank Van De Vijver, ook bekend van

de RUG-

veldvoetbalploeg, twee strafcorners en stokte de machine

Ze wonnen voor Farma, Politeia en Hilok.
Bij het basketten en het handballen gingen de HILO-

volledig. La Farmacia liet hen rustig komen en counterde

boys telkens met de hoofdprijs lopen (enkele keren rond

dan naar hartelust, mét succes. Jan Henneman scoorde

de Watersportbaan). In het basket ging dat vrij moeizaam,

op die manier 7 doelpunten en Farma 1 won de wedstrijd

want de dokters-in-spé van VGK klampten heel de wed-

met 10-6. Olé-ola!

strijd aan en verloren uiteindelijk slechts met drie schamele
puntjes (43-46). De handbalfinale groeide uit tot een
boeiend kijkstuk (en we keken dan ook). HILOK liep
en zelfs over hen heen gaan (8-10). Dankzij vier treffers
van

Tom Perquy

en

Johan Versee

kwamen ze die

inzinking uiteindelijk toch te boven en triomfeerden met
19-14.

in de minivoetbalfinale ook al goed voor twee

doelpunten, bracht Farma tegen alle verwachtingen in al
in de 5de minuut op voorsprong (1 -0, uiteraard). Ontred-

De aspirant-apothekers doken in de finale van het

SHORT SPORT

dering bij HILOK, vreugde bij Farma. Maar het farmaceutisch plezier duurde niet lang. Zes minuten later waren de
rollen omgedraaid, want toen scoorde

Andy Dierickx 1-

1. Meteen de start van de 20 minuten van het HILO (niet
te verwarren met de nacht van de Gentse scholier of de 20
seconden van de Eppegemse student). Aanval na aanval

* In mei kan je dankzij de GUSB weer gaan alpinisio-

neren, meer bepaald in Marche-les-Dames (5 en 6 mei)
en

Fontainebleu (9 en 10 mei). Kandidaat- bergbeklim-

mers (niet te verwarren met kandidaat-studenten-leden
RvB) volgen de volgende procedure: ten laatste don-

rolde op het Farma-doel en twee daarvan waren suc-

derdag voor het vertrek schrijf je je in op het GUSB-

en in de 31ste (alweer) gelegenheidsspits Dierickx. Ook

de ingang van de Plateau (‘Home of the Burgies’) staan

cesvol: in de 19de minuut scoorde Stefan Vandenabeele
de rest van de eerste helft bleef buitengewoon boeiend,
maar er werd niet meer gescoord. Sinds Schamper 285
weet iedereen wat er daarna op het programma stond.
Inderdaad, de sinaasappelen (alhoewel beweerd wordt
datsommigenookpompelmoes of banaan zouden eten).
De toeschouwers verheugden zich al op een interessante en zo mogelijk nog spectaculairdere tweede helft,
maar dat viel zwaar tegen. De tweede 45 minuten kunnen
best als volgt samengevat worden:

secretariaat en op de dag van vertrek ga je om 8u15 aan
met warme losse kleding, schoenen met rubberzool en
proviand voor het eerste middagmaal. Als je dan ook nog
geld meebrengt (vervoer 1 fr./km, verblijf ong. 250 fr. en
verzekering administratie ong. 100 fr.) kan je weekend, in
tegenstelling tot je botten, niet meer stuk. Voor alle bijkomende inlichtingen is W. Mertensuw man (03/237.23.92).
O ja, het nodige materiaal wordt door de GUSB ter
beschikking gesteld.
* Op de VUSF indoor atletiek-kampioenschappen

kaapte de RUG vijf gouden medailles weg, dankzij Ludo

Kortom, bitter weinig. Verwachtingen worden nu eenmaal niet altijd ingelost. HILOK was wel weer een trofee
rijker, dus niet getreurd!
Hetwas trouwens een zeer geslaagd jaar voor HILOK,
met titels in het basket (heren én dames), voetbal, volley
dames en handbal heren. VEK, vorig jaar dé sportgrootmacht met vijf overwinningen in de grote competities
moest het dit jaar stellen met één schamele finaleplaats
(handbal heren). Gelukkig hadden ze Trui Lanckriet (1 ste
Kan Economie) nog. VDK was zeer sterk bij de dames en

LA FARMACIA!!

aanvankelijkvlot uittot5-1, maarzag dan VEK terugkomen

Huffel,

Voormensenwierbenen
gezienmogenworden

ook VTK kwam, vooral op heteinde van het seizoen, sterk
uit de hoek (4 titels: badminton, tafeltennis, squash en
volleybal).

Fockedey (800 m.), Peter Moreels (Polsstok), Ruth
Willems (400 m.), Anneke Matthijs (1500 m.) en de 4 X
200 m.-ploeg bij de mannen.

* Folia (het antwoord van de Universiteit van
Amsterdam op Schamper) zoekt een Sportredacteur
(m/v). De functie is bedoeld voor een student(e) aan de

UvA en levert maar liefst 1 2 0 0 gulden bruto per maand
op. Als er binnenkort geen BDB’s meer in Schamper te
zien zijn, weetje waar te zoeken. Amsterdam here I come!

* Economiestudent Eric Roelandt is erin geslaagd om

zichzelf op te volgen, en wel als VUSF- tafeltenniskampioen. In de finale versloeg hij Gielen (KUL) met 2119 en 24-22.

* De RUGentschreef onlangsde 15.000ste student in.

gewone veldvoetbal ookop, doch waren niet de te kloppen

BDB

ploeg. Die eer was voor HILOK, op weg naar de finale
goed voor 19 doelpunten en (zij het nipt) voorbij titel-

(Wat dit op de sportpagina staat te doen is ook voor ons
een raadsel)
* Het gaat de R UG-voetbalploeg de laatste weken niet
echt voor de wind. Na de niet echt geslaagde VUSF-finale

Belgisch universitair judokam pioenschap voor ploegen

ging het ook in de halve finale van de BUSF-titelstrijd goed

TRUI EN HAAR KLEERKASTEN

doelpunten tegen. Het was slechts in de slotminuten dat

Het begon allemaal zo

van de sport belicht. Naast inzendingen als “Handleiding

Zoals gevreesd kon worden werd ook de finale tegen

sportjournalistiek" (moeten wij beslist eens lezen) en “De

de KULeuveneen éénrichtingspartij. De Gentse meisjes

sponsoring van individuele topsporters" was er ook één

verder. De Leuvense druk werd steeds groter en vijf min-

De Rocker, Lanckriet

plaatsten al

Gents werkstukje genomineerd, namelijk “De timing van

sheen de Watersportbaan.

uten voor het einde was dan zover. Er viel een gat in de

meteen een 3-0 score op het bord en van dan af was het

een voetbalkeeper op een dieptepas", het nu al legendarische prozastuk van Bob Browaeys. Deze brok literatuur

puntje, want de overwinning zat er duidelijk niet meer in.

istegelijkontroerend en komisch en somsookschokkend.

(terecht)

Dat puntje kwam er pas in de 6de partij, via

Lezen die hap!

verzameld rond het veld.
Een Scham perreporter

moest de Leuvense doelman Bollen redding brengen na

de partij ging domineren. Maar enkele minuten later
begon het tij al te keren. Een eerste (en spijtig genoeg niet
de laatste) blunder in de Gentse verdediging dwong RUG-

Bruno D’Hondt tot zijn eerste (gelukkig niet de

laatste) geslaagde tussenkomst en van dan af begon het
aan beide kanten doelkansen te regenen. Maar beide
doelmannen bleven overeind, zij het af en toe met een
De zeer geslaagde eerste helft werd

uiteindelijk toch met een 0-0 score afgesloten, alhoewel

Bruno D’Hondt en de scheidsrechter floot
een strafschop. Koelbloedig schopte Frank

Röpke de Gentse dromen aan diggelen. Snik.

VIER OP EEN RIJ

gon voor de Gentenaars nochtans vlot. Al na 2 minuten

een gevaarlijke Gentse kopstoot en leek het erop dat Gent

Boom

gepakt door

moegestreden Gentse defensie, Tyvaert dook erin, werd

met de pen in aanslag.

(jawel) en

voor Leuven alleen nog maar hopen op een eerreddend

Meer dan honderd mensen

De finale van het VUSF-voetbalkampioenschap be-

Van de Vijver daar

tenprijzen uitgereikt. Met deze prijs wordt een eindverhandeling bekroonddie vanuiteen bepaalde hoek één aspekt

woensdagnamiddag lang-

bal. Alles was er. Wat ging er dan fout ?

beetje meeval.

Van Heste nog tot 2-1 kon milderen.
* Enkele weken geleden werden de VUSF-KB-Studen-

trap op zijn knie en moesten de Gentenaars met negen

Een

~ Sfeer, 22 spelers en een

doelman

Lamin (RUG) gekwest uit na een

(Louvain-la-Neuve) niet tot scoren en kregen zelf twee

zo n n ige

mooi.

S po r t

prompt deed. Dan viel

fout. Ondanks hun veldoverwicht kwamen ze tegen UCL

De RUG mag dan wel te kloppen zijn op het voetbalveld, op de tatami is dat de laatste jaren nog niemand
gelukt. Reeds drie keer na elkaar veroverde de Gentse
judoploeg de Belgische Universitaire titel en tijdens de
onlangs gehouden titelstrijd waren ze dan uiteraard weer
de grote kanshebber op goud.
In de voorronde kenden de mannen en vrouwen van

coach Jo De Geyter weinig problemen. Zowel ULg (6-1)

UCL (8-0) werden zonder problemen opzijgezet. De
halve finale ging tegen RUG2, dat de ULB had

als

uitgeschakeld, maar ookdie partij verliep rimpelloos (8-0).

Van Belle

De Zutter). Foulon en Nayert hadden toen al
voor 5-1 gezorgd en ookMintjens en Verschaffel deden
(klem op

wat van hen verwact werd. Resultaat: 7-1. Na de winst van
de B-ploeg in de troosting tegen ULg was het feest
natuurlijk compleet en kon de (ineens veel langere)

* Van nu af aan kan je elke woensdag van 18u00 tot
20u00 terecht op (en eventueel ook in) de Watersporlbaan

voor initiatie kajak en kajak-polo (toch verbazingwekkend
dat er echt nog mensen bestaan die de edele kunst van het
kajak-polo niet onder de knie hebben). Geïnteresseerden
nemen best kontakt op met het sportsecretariaat (091/

terugreis vanuit Zele aangevat worden.
De volledige eindstand: 1. RUG1

64.63.14).

* De al eerder aangekondigde tentoonstelling “Sport
In de kunst" gaat door van 23 april tot 8 mei in de lokalen
van de Bank Brussel Lambert, Kouter 173, Gent. Enkele

2. KUL
3. RUG 2
4. ULg
5. ULB

deelnemende kunstenaars: C. Ausloos, M. Baeyens, M.

• 5. UCL

Baudery, C. Coppieters, P. De Bruyne, N. Delaplace, R.
Ergo, W. Peeters,... Organisatie: Sportserviceclub Inter-

7. UA (FF.)

national Gent.
BDB

* Op woensdag 1 mei organiseert de GUSB de Belgische universitaire atletiekkampioenschappen, het la-

in de laatste minuut nog wat aan

atste wapenfeit van het universitaire sportjaar. Dit spor-

probeerde te doen. Zijn afstandsschot raakte echter niet

tieve festijn gaat door op de Blaarmeersen, vanaf 9u00.
Daarna kan dan eindelijk begonnen worden aan de

voorbij Bollen.
Na vijf minuten spelen in de tweede helft voerde

Leuven een vervanging door. Antony ludicello ging eruit

en

Gert Willekens

kwam erin. Dit bleek al snel

een

kapitale wissel te zijn. Leuven begon kans op kans te
creëren en doelman D'Hondt begon ze langzaam

maar

voorbereiding op de belangrijkste competitie van het jaar,
de examens. Als ze tegenvallen,bedenk dan “Deelnemen
is belangrijker dan winnen".
* Voor de reizigers onder jullie hebben we nog een
sportieve vakantietip: trek in juli eens naar

Sheffield

zeker te zien vliegen. De voetbalgoden leken de Gente-

(V.K.). Daar vind namelijk van 14tot25julide tweejaarlijkse

KULers op miraculeuze wijze het scoren belet. Buiten-

spelen, waar naast de beroepsstudenten uit Oost-Europa

naars echter goed gezind te zijn, want telkens werden de

spel, net naast, een Gentenaar op de lijn, op de paal of de

De
beste kans was uiteindelijk wel voor Gent, maar Van de

Universiade plaats, een soort van universitaire wereldook enkele Belgische studenten hun ding mogen doen.

lat, afgekeurde doelpunten, we zagen het allemaal.

BDB

Vijver kon ze niet benutten. Rond de dertigste min uut werd
de partij wel zeer dramatisch. Eerst werd Vanheste (RUG)

D e R U G - d a m e s v o lle y b a lp lo e g , n a h e t b e h a le n

van het veld gestuurd en nog in dezelfde minuut kwam

v a n d e B e lg is c h e t it e l ( z e lijk e n w e l m e e r m o e it e

Willekens (KUL) alleen voor doel.

De enige manier om

nog te missen was op de lat schieten, wat hij dan ook

t e h e b b e n m e t h e t v in d e n v a n h e t v o g e ltje d a n
m e t h e t k lo p p e n v a n h u n te g e n s tr e e fs te r )

ZeiDannyFabrynaalweereenbriljantconcert

DILES QUE NO ME MATAN
April lijkt wel filmfesti-

valmaand bij uitstek te worden voor Gent. Er is niet
alleen het film-dans-video-

‘Dancing Images' (Nieuwpoort, tot 24
a p ril) en de 'Poolse
filmweek’ (Studio Skoop,
ook nog het 'Derde Wereld
evenement

18-24 april); straks is er
Filmfestival’, een fimretrospectieve

van recente niet-

westerse fims, in het kader en op vraag van
georgaiseerd door

Masereelfonds en Sphinx.

‘Kintiti’
En dan

vergeten we nog bijna de ‘Peter Greenaway Focus’, die
nog tot 1 mei loopt in diezelfde Sphinx.

SUR

“1983. Het einde van de militaire dictatuur in Argentinië. Floreal wordt op een nacht eindelijk vrijgelaten. Floreal
en zijn vrouw wachten reeds vijf jaar op elkaar. Maar het
wordt een lange nacht en het ogenblik van de reunie wordt
voortdurend uitgesteld. Het koppel, evenals het land, zijn
veranderd. Het land hunkert naar hoop en vrijheid. Een
alnge reis langs het leven en de dood, verlangen en angst,

bitterheid en liefde. Dit is het zuiden." (F.E.

Solanas)

Zoals in zijn in Venetië al bekroonde ‘Tangos, l’axcil

de Gardel”schraagt Fernando Solanas ‘Sur* (...) met de
Astot Piazzola en met een

prachtige tangomuziek van

magnifieke mengeling van weemoed, verlangen en poëzie.

Het opzet van de organisatoren van het festival was
enerzijds om het filmaanbod evenwichtig te spreiden over
de drie continenten (Afrika, Azië en Latijns-Amerika), met
vooral recente 'films van eigen bodem’ en anderzijds films
te bieden die niet ‘te zwaar op de hand’ zijn. Dit om aan het
initiatief van Kintiti te beantwoorden, namelijk positieve
beeldvorming. Dat laatste is wellicht niet altijd gelukt, de
sodaal-economische realiteit van de Derde Wereld laat
zich immers niet gemakkelijk wegcijferen.
‘Films van eigen bodem’ betekent meestal de eerste
producties van een jonge filmindustrie en dito cultuur,
vaak gemaakt met beperkte middelen. Een euvel dat
zonder twijfel gecompenseerd wordt door de authenticiteit
van visie en acteerprestaties. Zulke films vragen wel om
een onbevangen kijkhouding, want alleen dan kunnen ze
verbazen, ontroeren en soms opstandig maken.
Uitzondering op de regel (films van eigen bodem) is de

vrolijke Afrika-fantasie van de Georgiër Otar

FOR US CINEMA IS STILL
ADVENTURE

losseliani,

een film waarin de inbreng van de westerse “beschaving”
in het zuiden wordt getaxeerd. Hij vormt, volgens de
organisatoren “een onvermijdelijke, prettige opener voor
dit soms ernstig filmgebeuren".

DE FILMS
ET LA LUMIERE FUT
Een film over Afrika, maar niet uit Afrika, losseliani’s
visie op Afrika, op de wereld, op beschaving. Een mytisch,
ideaal Afrika waarin de “beschaving” doordringt, losseliani
creëert zijn eigen Afrika: een dorp, beschermd door een
geheimzinnig woud, waar een gelukkig volk leeft. De
vrouwen gaan op jacht, de mannen doen de was aan de
rivier (inderdaad!). Een aards paradijs waar krokodillen
dienst doen als transportmiddel, waarde vruchten uit de
bomen in je mond vallen, waar de magie nog werkt. Een
dorp waar conflicten volgens oud gebruik en in goed
humeur worden opgelost. Waar vrouwen mannen tot
liefde dwingen... Maar die wereld wordt bedreigd: het
heilige woud wordt ontgind, westerlingen naderen het
dorp. Voor het eerst wordt gevochten om (westers) bezit:
een autoband.
Al is de ondertoon pessimistisch, toch zit deze film vol
humor: lichtvoetig en plezant in de evocatie van het
dorpsleven, vol ironie in de schets van de confrontatie
tussen noord en zuid. Een Afrika ontstaan aan de sympathiserende verbeelding van losseliani, bijna reëler dan het

Een man vindt najaren gevangenis zijn vrijheid terug - zijn
vrijlating loopt parallel met de val van de militaire dictatuur
in Argentinië -, gaat zoeken naar een oude liefde... maar
wordt herhaaldelijk geconfronteerd met herinneringen.
Solanas filmt zeer afstandelijk in een vertelstijl (...) die het
rustige van de diepe slaap vertaalt. ‘Sur’ krijgt zo de
dimensie van een nachtmerrie, een droom van een film.
(naar Freddy Sartor, Film en Televisie)

YEELEN
Deze film schetst een inwijdingsperbde, een overgangsmoment van kind-zijn naar volwassenwording.
Niankoro tracht de kennis te verwerven die hij nodig heeft
om de omringende krachten te kunnen beheersen.
“‘Yeelen’ speelt zich geheel af in een gesloten mysterieuze wereld die zweeft tussen het heden en een mythologisch verleden. De cineast maakt optimaal gebruik van de
harde overweldigende landschappen van verschroeide
aarde van de Sahel. Het is één van de zeldzame Afrikaanse films die breken met het stereotiepe imago van de
die ons met zijn dwingende, serene beeldentaal verplaatst
laegher, Knack)

HONG GAOLIANG
'Het rode korenveld’ is de debuutfilm van Zhang
Yimou als regisseur. Voordien was hij al actief bij de films

‘De gele aarde’ en ‘De grote parade’ van zijn landgenoot

Chen

Kaige, toen nog als cameraman. Het werk van

beide cineasten, beide voorlopers van de recente heropleving van de filmproductie van de Volksrepubliek China
- in 1978 heropende het Filminstituut van Peking, Yimou
schreef zich meteen in voor fotografie -, wordt gekenmerkt
door ongewone camerastandpunten en een wondermooie
fotografie. Met dit verschil, de films van Yimou zijn minder
hermetisch, toegankelijker voor een westers publiek. Met
‘Judou’ kwam dit jaar reeds de bevestiging.
‘Hong Gaoliang' is een wonderlijke plattelandsidylle
die uitgroeit tot een meeslepend epos. Het verhaal vertoont één constante: de rode kleur. Het rood van de bruid
(allusie op haar ontmaagding). Het rood van de vreugde,
van geboorte, het rood van de wijn natuurlijk, het rood van
het bloed waarmee Chinese boeren hun verzet tegen de
Japanse bezetting betalen...

NACHID EL-HAJAR
Beide zijn Palestijnen: zij afkomstig uit Galilea, hij uit
Cisjordanië. Ze ontmoetten elkaar in 1970 in Jeruzalem,

MORTUNEGA
1973, de dertigjarige Diminga wil haar man Sako aan
het front tegen de Portugezen bezoeken. Haar tocht stemt
haar triest en tegelijk hoopvol. 1977, Guinee-Bissau verwerft de onafhankelijkheid. De mensen moeten opnieuw
met elkaar leren samenleven. De droogt is hierbij
spelbreker.
“Mortu Nega” is de eerste film uit Guinnee-Bissau,
voor hen dus een uiterst belangrijke gebeurtenis, en dat
niet alleen omdat hij handelt over de onafhankelijkheidsstrijd. Op een bescheiden en sobere manierwordt
deze strijd geëvoceerd. De film haalt echter vooral zijnkracht uit de beschrijving van het leven na de strijd, het terug
zoeken van de eigen identiteit. Met veel gevoel voor detail

STUDIO SKOOP

naar een wereld en een andere tijdsbeleving." (P. Duyns-

echte... Een heerlijke ontspannende film die een onverwacht ‘licht’ werpt op een soms benarde realiteit.

SEE YOU IN

Afrikaanse cinema. (...) Cissé iseen authentiek filmmaker

en hadden een korte liefdesrelatie. Hij werd aangehouden
door de Israëliërs, zij vertrok naar de VS. Na zowat 15 jaar
vinden ze elkaar terug in een hotel in Jeruzalem, hun
passie herleeft, in het hart van de Intifada. Deze realiteit
van de Palestijnse opstand, gefilmd in de vorm van een
reportage, op de g rens van fictie, doorkruist de met poëzie
getekende liefdesgeschiedenis. Een ambitieus opzet dat
niet onverschillig laat.

Michel Khliefi

(‘Noce en Galilée', ’87) realiseerde

deze film gedurende een rondreis door Israël en de
bezette gebieden. ‘Cantique des pierres’ kreeg dag na
dag vorm, gevolg van de emoties van de cineast bij het
zien van de Intifada.

DILES QUE NO ME MATAN

beschrijft de regisseur op een ontroerende manier de
mensen, hun leefpatroon en moeiljkheden. “Mortu Nega”

Juvencio Nava, een oude man die zijn land aan het

is een bescheiden film, zonder enige pretentie, en dat is

bewerken is, wordt door een legerpatrouille aangehouden.

juist zijn kracht.

Verraden door zijn zoon, die onder de druk van de soldaten
vrouw en dochtertje wilde redden ? Juvencio zal de nacht
doorbrengen in de gietende regen, vastgebonden op het

4 CIN EM A’S + FILMCAFE
SINT-ANNAPLEIN 63 9000 G EN T (091) 25 08 45
dorpsplein, met een fles brandewijn, heen en weer geslingerd tussen verleden en heden.

ermde wereld.
“ Een aangrijpende film, waarbij via een persoonlijke

‘Diles que me no matan’(Zeg hen dat ze mij niet doden)

tragedie het lijden van een hele natie wordt aangeklaagd,

is een soms harde film, maar toch steeds menselijk, met

dat gebeurt zonder ideologische pleidooien of politieke

een beklemmend einde. Een verhaal dat de sociale ver-

slogans, maar wel via de individuele en erg pijnlijke

houdingen op het Zuidamerikaanse platteland blootlegt,

bewustwording van een vrouw, die zich realiseert dat niet

en de merkwaardige overlevingsdrang van de kleine man

(willen) weten soms een gruwelijke vorm van medepli-

in uitzichtloze situaties.

chtigheid met zich meebrengt." (JanTemmerman, De

Een beeld ook van oude bijgeloven die de arme een
uitweg bieden wanner kerk en hedendaagse geneeskunde
het laten afweten. Freddy Siso geeft met zijn film een erg
realistisch beeld van een nog quasi feodale agrarische

Morgen)

PRACTISCH

structuur uit de ontwikkelingslanden.

25/4 - 20u00

SALAAM BOMBAY !

26/4 - 20u00

‘Et la lumiere fut’
‘Mortu Nega’

‘Salaam Bombay !’ is een “pixote”-achtig verhaal,

26/4 - 22u30

speelfilmdebuut van de jonge Indische cineaste Mira

‘Sur’

Nair, die voordien haar sporen verdiende alsdocumentar-

27/4 - 20u00

iste. De film geeft een kleurrijk, maar integer beeld van het

‘Yeelen'

kinderghetto van de armenstad Bombay. Krishna, een

27/4 - 22u30

jongen van 10, wil 500 roepies sparen voor zijn moeder,

‘Hong Gaoliang’

maar laat zijn zuurverdiende centjes stelen... Een drama

28/4 - 20u00

dat door de vindingrijkheid van deze knaap de kracht krijgt

Nachid El-Hajar’

van een onverbloemd pamflet tegen armoede en exploi-

29/4 - 20u00

tatie.
Een groot deel van zijn waarachtigheid heeft ‘Salaam

30/4 - 20u00

‘Diles que no me matan’

Bombay!’ te danken aan de geloofwaardige vertolkingen.

‘Salaam Bombay !’

Nair plukte haar jeugdige cast van de straten van Bombay,

01/5 - 20u00

en gaf hen gedurende enkele weken een intensieve

‘Historia Official’

acteursopleiding.

HISTORIA OFICIAL
Buenos Aires, maart 1983: de nederlaag oin de Falklandoorlog bracht de junta ten val, zodat er een democratische president verkozen kon worden. Alicia, een lerares
geschiedenis, onderwijst de “officiële geschiedenis”. Zeis
een rusige burgervrouw, getrouwd met een industrieel en
moeder van de vijfjarige geadopteerde Gaby. Als na vijf
jaar haar vriendin uit ballingschap terugkomt en Alicia
vertelt over martelingen en de verkoop van de aan de
“desaparecidos" ontrukte kinderen, wankelt haar besch-

Steeds in Cinema Sphinx, Korenmarkt, Gent.
Kaarten: 200/150 fr. Een individueel abon nement voor
5 films kost 600 fr. en is verkrijgbaar aan de kassa van
Sphinx.
Voor (nog) meer info, bel 091/25.60.86 of091/25.38.53.
Theo (The JuP-Sub)
Voor de trouwe fans van JuP (ook wel Jup of jup
genoemd) hebben wij nog goed nieuws. Ookal staat hij er
deze keer niet in (in Schamper), we hebben hem nu al
weten te strikken voor het volgende jaar. Tot dan!

