Hou/ to

m ake q u ick a n d easy

Geachte examinandi,

D O THE R H IN O VIR U S
Het is helemaal geen

Een paar weken later vindt dan de uiteindelijke studie

Cold Centre ter wereld (zo heten centra waar men zich

pretje om in een land als

plaats. Gedurende zes dagen verblijven de vrijwilligers in

specialiseert in verkoudheden) in Groot-Britannië, aan de

The Big Shot over there was

België te wonen. Men

een luxueus hotel, waar zij het rhinovirus (hierna RV)

universiteit van Salisbury.

werpe een blik uit het raam

toegediend krijgen, en het geneesmiddel uittesten. Ook

ene

en men begrijpe wat ik

moeten ze nog een aantal metingen ondergaan om te zien

Verkoudheden’ genoemd). Hij had in zijn labo een uitzon-

b e d o e l: die immer grijze

hoe zij van dag tot dag op het virus en het geneesmiddel

derlijk grote verzameling RV’s, waarmee hij experimen-

lucht, die miezerige regen,

reageren.
U vraagt zich misschien a f : welk uilskuiken stelt zich

teerde. In 1990 echter nam Tyrrell zijn emeritaat en liet de

nu zomaar kandidaat om een medische testte ondergaan

onze RUG. Heden is het UZ van Gent het enige centrum

Het seizoen dat bij ons eigenlijk het hele jaar door blijft

? Welnu, dat is precies wat ik u al minutenlang probeer uit

in Europa dat RV’s heeft. Hoogstwaarschijnlijk wordt het

duren. De resultaten van al die nattigheid zijn elke recht-

te leggen : elke proefpersoon krijgt voor zijn 6-daags

UZ vanaf volgend jaar ook het enige Europese Common

(Sex)

de schim van Karei Van
De Woestijne, overal Doode Blaad’ren. Kortom : herfst.

Prof. Tyrrell (ook wel ‘de Geestelijke Vader der

hele RV-handel over aan

Prof. Van Cauwenberge van

geaarde Belg genoegzaam bekend : koude voeten,

Het zal u, naar ik vermoed, wel zeer m erkwaardig schijnen, dat één
uwer professoren zich
langs het zeer degelijke
studentenblad Stamper tot
de universitaire studentenbevolking richt. Maar daar is
een goede reden voor, beste lezer.

niet schrijf, zal u het nooit wetenl

Als IK het namelijk

U moet namelijk weten, aandachtige lezer, dat sinds
lang, bij het Gentse professorenkorps, het verlangen
bestaat om onze ongecensureerde mening over het academische leven aan de grote, nog niet gediplomeerde en
dus zeker niet gedoctoreerde, massa kenbaar te maken.
Bijwijlen slaagt één mijner collega’s erin een vraaggesprek
met een schrijvertje in Stamper te versieren, maar het

keelkriebels, druipneus... enfin, de symptomen van een

moet gezegd - ondanks mijn sympathie voor deze jonge

verkoudheid. De Meesten menen dat verkoudheden ver-

persmensen - dat zij - onervaren als zij zijn - er amper in

oorzaakt worden door de kou ‘an sich’. Domme mensen,

slagen spellingsvrij te schrijven, laat staan dat zij onze

De Meesten, want de enige echte verantwoordelijken voor

mening correct weergeven. Ik vermoed nochtans dat er

die jaarlijks terugkerende epidemie van snotterigheid zijn

dikwijls kwaad opzet in het spel is: Stamper is en blijft
geschreven voor studenten en men moet dus, bij definitie,

... (roffelderoffel) Virussen!

de nochtans zeer bekwame professoren zoveel mogelijk

Het is anderzijds wél zo dat ‘kou’ onze natuurlijke

door het slijk sleuren.

weerstand tegen virussen doetafnemen, zodat die beestjes

Het verheugt mij dan ook ten zeerste dat ik nu in de

zich veel gemakkelijker in ons lichaam kunnen komen

gelegnheid wordt gesteld om mijn stem regelmatig te laten

vestigen. Bovendien moet u weten dat er ontelbaar veel

klinken in uw ongetwijfeld favoriete blad.

verschillende soorten verkoudheidsvirussen rondvliegen

Ik zou nu nog van de gelegenheid willen gebruik

in onze dampkring. Er worden er zelfs nog elke dag

maken om alle eerstejaarsstudenten te waarschuwen

nieuwe ontdekt. Maar eigenlijk wou ik het in deze kolom-

tegen het kwaad dat in elke ouderejaarsstudent schuilt.

men niet over dat ongedierte hebben, dan wel over

Elk jaar opnieuw slagen deze laatsten erin om de gemo-

konijnen.

tiveerde, ernstige en onbedorven nieuwelingen, die zij
zeer oneerbeidig met schacht aanspreken, in het verderf

JA AAN DE 15.000 !

te storten. Bovendien onderwerpt men deze jonge volwassenene aan de meest deshumaniserende, werkelijk

Het spreekt vanzelf dat de medische wereld (zoals zij

afschuwelijke praktijken als daar zijn: het met de volledige

dat al eeuwen doet) hemel en aarde beweegt om u van uw

voorraad confituur en ketchup van de plaatselijke super-

najaarskwalen/vallingskes/geld te verlossen. Daartoe

markt insmeren, tot allerlei obsceniteiten verplichten, die

zelfs de juffrouwen op de Nederlandse Antillen niet eens

ontwikkelt zij, wat men met een geleerd woord 'Medi-

over hun lippen énigen.

cijnen’ noemt, en verkoopt die dan door aan haar (waar is
de Van Dale ?) ‘Klanten’, met de belofte dat zij hierdoor

Zij noemen dit naar verluidt dan ook nog

spoedig beter zullen worden.

dopen, een

term, aan onze pluralistische universiteit totaal misplaatst.

De tijd dat dokters (men noemde ze vroeger niet voor

Aan de Katholieke UL lachen ze nu wel in hun devote

niets 'medicijnmannen’) nog zélf hun wondermiddeltjes

vuistjes. Zo’n doop is trouwens nooit geslaagd zonderde

brouwden isechteral lang voorbij. Daarvoor heeft men nu

nodige liters niet-alcoholvrij bier, en hier begint dan de

Farmaceutische Bedrijven, die hun waar aan dokters en

miserie. De bedwelmde jogelingen worden nu van de ene

medici proberen te slijten, die dan op hun beurt, enfin u

naar de volgende orgie meegesleurd en voor ze het

weet wel. Zo’n farmaceutisch bedrijf wil natuurlijk wel

beseffen beginnen hun kostbare hersencellen bij miljoenen

weten of zijn geneesmiddel al of niet efficiënt is alvorens

tegelijk weg te kwijnen en, wat ons professoren het

het op de markt te brengen; en daarvoor nu heeft men -

meeste kwetst, loopt die oorspronkelijke motivatie weg als

juist! - proefkonijnen nodig. De eerste proefkonijnen in de

een pint in de keel van een student en komen zij in

cyclus zijn vaak ook échte konijnen, muizen, hamsters of

hetzelfde bandeloze circuit terecht. Om het slagingsper-

doodgewoon Levende Cellen, weten wij veel, en de la-

centage in de eerste kandidatuurte doen stijgen stel ik De

atste in de rij is de Homo Sapiens (u daar, ja).

Heer Minister Daniël Coens dan ook voor resoluut alle

Het UZ van Gent nu, voert al enkele jaren studies uit in

alcohol uit Gent te bannen en een avondklok voor studen-

opdracht van farmaceutische bedrijven om geneesmidde-

ten in te stellen, wat ongetwijfeld veel effieciënter is dan,

len te testen. De proefdieren die zij gebruiken zijn zoals

honderd numerus clausussen.

gezegd ‘mensen' en eigenlijk meestal studenten. De in
studentenmiddens bekendste/beruchtste studies in dit

Met achting,

verbandzijn de zgn.Rhinovirusstudies. Zo’n studie gaat
als volgt in z’n w e rk : nog voor het eigenlijke onderzoek
aanvangt, ondergaan de kandidaten een bloedproef,
waarbij nagegaan wordt of hun gehalte aan antilichamen
tegen dèt bepaalde rhinovirus waarmee gewerkt wordt,
niet te hoog ligt. M.a.w. men probeert uit te vissen of de
kandidaat niet al eens eerder met het virus in contact
gekomen is. Dat gehalte aan antilichamen in het bloed
noemt men de

titer.

Op basis van de verschillende titers

worden de proefpersonen voor de test geselecteerd.

hotelverblijf een vergoeding van 15 000 (vijf-tien-duizend)
Belgische Franken. Waf waf!

SALISBURY HILL :
TYRRELLIERELILL
Tot voor enkele jaren lag hét belangrijksteCommon

MM

Cold Centre.

HALLO, MET HANKS
Het is belangrijk om weten dat elke RV-studie die het
UZ uitvoert, verschillend is. Er bestaan immers - binnen de
RV-groep alleen al - honderddertien verschillende speci-

vom j u oip mmmA s

Prof. Dr. N. Clausus
N.B. Studenten eerste kandidatuur, laat u niet op de
mouw spelden dat een gecopieerde cursus net zo goeden
bovendien veel goedkoper is. Een echte cursus is ten
zeerste aan te raden.

J . A . S . S . E . S . ! ! ! WEES ER, OF WEES VIERKANT
de

combat-boots en

Uw vader beweert dat

kwam een viertal jaar geleden tot stand door toedoen van

u het product van de

D. Thaler, een student die na een scriptie over de

melkboer/bakker/

“rechtsingang” in België het besproken probleem met

loodgieter bent, uw kot

daden wilde aanpakken. De Rechtshulpboetiek was, net

staat op instorten maar de

als het J.A.S., volledig neutraal en gericht tot studenten,

eigenaar beweert dat de

kon een beroep doen op het personeel van de

Sixtijnse kapel er erger aan

Rijksuniversiteit en enkele wakkere studenten, maar stierf

toe is, u vreest in januari

(het lijkt wel een epidemie) een snelle dood wegens ego-

bijhorend camouflagepak aan te

prob lemen...

eens

“Judicial deep shit durven

noemen. Dan is het

Historiek R.K.W.
Het J.A.S. vormt een onderdeel van het R.K.W., de

Rechts kritische Werkgroep.

Het idee van het J.A.S. leefde reeds lang onder de

••• Fjjm : Le
maître de musique (KUC, Kortrijksepoortstraat 254,
20u00) ••• Expo : Tentoonstelling over de UNESCO

mensen van het R.K.W. en is nu dus een feit. Een dertigtal

(Noordervleugel van Het Pand, zaal Rector Vermeylen,

(Tetraederzaal, Bomastraat 26,200-150 fr.)

medewerkers, rechtsstudenten, verlenen u volledig

Onderbergen 1.dagelijks van 10u00tot 17u00, nog tot28

vrijblijvend, gratis en totaal discreet, advies over uw

november, gratis, org. Universiteit Gent, Unesco Koerier,

juridische problemen op de derde verdieping (zolder) van

Vereniging voor de Verenigde Naties) •••

de Brug. We moeten wel benadrukken dat het hier gaat
om

advies en niet over een kant en klare oplossing.

Het R.K.W. zag het levenslicht een tiental jaren terug

Financieel werkt men voorlopig nog met de R.K.W.-

onder het helpend oog van de toenmalige assistenten

subsidies van het Werkgroepenkonvent. De studenten

Van De Lanotte en Hebberecht (nu beide proffen). Zoals

kunnen rekenen op de hulp van Professoren Gerlo en
Erauw.

het meer verenigingen past, ebte het aanvankelijke

DONDERDAG 14NOVEMBER— Hetwater : De Dijk

“improvisatiemuziek met een zekere theatrale dimensie"

Werking

toevluchtsoord waar u tweemaal per weekal uwjuridische
problemen kan laten doorlichten...

1ste verd., dagelijks van 11 u00 tot 16u00, nog tot 20
november, gratis) •••
+ The Bob Color (Vooruit, 22u00,400 fr.) — Loaos : Skits

moeten trekken, kortom : u zit in wat wij gemeenzaam wel

J.A .S ., juridisch advies voor studenten, een

WOENSDAG 13 NOVEMBER- Muziek : Ashbury
Faith (The Cover, 21 u30, gewoon gratis) ••• Demo :
Slamfunk (Democrazy) ••• Tentoonstelling : Artisanale
producten uit Eskisehir, kelims en voorwerpen uit
meerschuim (galerij Kunst-Zicht, Overpoortstraat 65,

VRIJDAG 15NOVEMBER— Lunchconsert : Liederen
van Zuidamerikaanse componisten (Foyer Vooruit,
12u45, org. Vlaamse Opera) •••

ZATERDAG 16 NOVEMBER -

Huis :

Quazar de

beste live House-act uit de Benelux (zeggen ze) met
aansluitend een

House Party (Democrazy) •••

ZONDAG 17 NOVEMBER —

personen met vragen doorsturen naar het J.A.S., dus er is

echter het geheel terug op te starten en het R.K.W. staat

Swell
(Democrazy) ••• Opera : The Man who Mistook his Wife
for a hat van Michael Nyman (Theaterzaal Vooruit,

aan de studenten van eerste en tweede licentie rechten

20u00, org. Transparant) •••

niet veel later opnieuw in de schijnwerpers. Het R.K.W. is

om mee te werken en alvast te verschijnen op de info-

een neutrale werkgroep van rechtsstudenten die een

vergadering van zeven november.
Ook mensen die een helpende hand willen toesteken

Rozier 9, dagelijks van 9u00 tot 18u00, nog tot 20

organiseerdenomtrentdehervorming van destrafwet.de

bij het maken van publiciteit omtrent het J.A.S. zijn altijd
welkom.

december, gratis, org. Interbellum en Centrale Bibliotheek)

enthousiasme vlug weg en zakte het geheel in als een
kaassoufflé.
Een jaar of twee geleden besluiten enkele moedigen

tijdschrift ( “Terecht) uitgeven en bijvoorbeeld al debatten
abortuswet, en andere onderwerpen met hoogdravende

Zowel de Sociale Dienst als de Huurdersbond zullen
zeker werk genoeg. Daarom doet het J.A.S. een oproep

Wel, wel :

MAANDAG 18NOVEMBER— Tentoonstelling : “ De

universiteit bouwt: 1918-1940” (Centrale Bibliotheek,

••• Voor dova : Rova (u.s.a.), saxofoonkwartet met eigen

titels. Deze waren steeds goed voor een interessante en

D u s: derde verdieping van de Brug

nummers en jazz standards i.h.k.v. Concertserie De

kritische doorlichting van voornoemde hete hangijzers.

Woensdag van 16.00 tot 18.00 uur

Verzoeking (Nieuwpoorttheater, 20u30) ••• CDR :

Duidelijk is wel dat het R.K.W. de voorkeur geeft aan

Donderdag van 18.00 tot 20.00 uur

kwaliteit, eerder dan aan populariteit, wat de opkomst bij
deze debatten niet ten goede kwam.
Maar we zouden het over het J.A.S. hebben...

Historiek J.A.S.

“WordPerfect inleiding” lessenreeks met workshop: 4

Met dank aan : Petra Heirmans, Bart Claessens,
Stefan De l/beschouwer, Griet Van Durme en Peter De
Wilde.
Beesee

avonden op 18-20-25-27 november(CDR, CampusSterre,
S 9 ,18u30-21 u00) ••• TV-opname : Wie

schrijft die blijft

(Café Vooruit, 20u00, org. BRT-Vooruit) •••

DINSDAG 19 NOVEMBER ••• Flamenco : El
Chocolate (Gele Zaal, Nonnemeersstraat 26, 20u30,
600-500 fr.) •••

De voorloper van het J.A.S., de Rechtshulpboetiek,

RECHTZETTING

Colofon

De mensen van de 11.11 .Tl .-actie

RUG wensen

WOENSDAG 20 NOVEMBER - The Smiths : The
Jones (The Cover, 21u30, gratis en voor niks) •••
Actieveraaderina : Campagne voor een België zonder
leger ! (De Brug (2de verd.), Sint-Pietersnieuwstraat 45,
19u00, org. SJW) *•• Voordracht : Relatie en sexualiteit
door Fons van Steenweghen (Aud. C, Blandijn, 20u00,

DONDERDAG 21 NOVEMBER- CDR : “MS/DOS
voor PC-gebruikers” lessenreeks met workshop: 4
nam iddagen op 21 -26-28 november en 2 december (CDR,
Campus Sterre, S9, 14u00-16u30) ••• Strijk : Quator
Danel (GeleZaal, Nonnemeersstraat, 20u30,250-200 fr.,
org. Cargo Cult Productions) •••

VRIJDAG 22 NOVEMBER— Onzerox: Nils Lofgren

(Vooruit Gent, 22u00,530 fr.) »»»Lunchconsert: Liederen

van Amerikaanse componisten (Foyer Vooruit, 12u45,
org. Vlaamse Opera) •••

ZA TERDAG23 NOVEMBER— G a t : Ni rvana+ Hole

(Vooruit Gent, 20u00,480 fr.) •••

ZONDAG 24 NOVEMBER — Gabba

Gabba Hev :

Ramones (Brielpoort Deinze, 20u00,680-600 fr.) »»»Bob
: “Hout” concertante uitvoering door David Davidse en
het Cheopskwartet (Nieuwpoorttheater. 20u301 ♦»» Lezing
: Individueel of collectief, altijd of soms door Monika
Triest (Balzaal Vooruit, 15u00, org. Feministische
Ontmoetingen) ••• C oncert: Yellow Man (Concertzaal
Vooruit, 20u00, org. Lipstick Notes Live) •••

MAANDAG 25 NOVEMBER — Concertserie

De

Verzoeking: Jos Van Immerseel en Maria Lindal brengen

duo’s en solo’s van Schubert, Mozart, Beethoven en
Debussy (Nieuw poorttheater, 20u30) ••• VlaamsNederlandse M uziekdagen: Masterclass en concert van

Dick Raaijmakers (Koninklijk Muziekconservatorium,
Hoogpoort 6 4 ,20u00,200-150 fr., org. Logos) •••

DINSDAG 26 NOVEMBER — Bruid : Shotgun
Wedding (Democrazy) ••• V ie r: Nederlands Pianisten
Kwartet (Kon. Muziekconservatorium, 20u00, 200-150
fr.) •••
WOENSDAG 27 NOVEMBER — Vooruit

Geluid :

Locomotive (Canada) (Balzaal Vooruit, 20u00) ••• Consert
: dirk blanchart & The Groove Quartet (Consertzaal
Vooruit, 20u00, org. Pinguin Productions) •••

DONDERDAG 28 NOVEMBER-I Z a i : Uitreiking
Geuzenprijs (Balzaal Vooruit, 20u00, org. ‘t Zal Wel
gaan) ••• Bomen ? : Gorky & Hugo Matthysen
(Consertzaal Vooruit, 20u00, org. Lipstick Notes Live) •••

VRIJDAG 29 NOVEMBER

••• Lunchconsert :

Pianokwintet van Brahms (Foyer Vooruit, 12u45, org.

Vlaamse Opera) •••

ZATERDAG 30 NOVEMBER ••• J M : Trio Luk
Mishalle, Piet Joorens, Jan Kuyken (Democrazy, org.
LOD en Democrazy) ••• Symposium : “Cardiologie en
Sport” (U.Z., De Pintelaan 135, inl.: 40.34.80 (mevr. L.
Packet)) • -

org. KUC) •••

er u attent op te maken dat er in het artikel over

De Bende van Vier Bericht:

11.11.11. in Schamper 289 een fout is geslopen,
waarvoor zij zich alsnog willen excuseren. In het

Scham per

e n p lu r a lis t is c h e

bewuste artikel kon men namelijk lezen dat het geld

s t u d e n t e n b la d v a n d e U n i v e r s it e i t G e n t . D e r e d a c t i e b e s t a a t u it

dat dit jaar opgehaald wordt aan de universiteit

v r i jw i ll ig e r s

en

is h e t o f f ic ië le , o n g e b o n d e n

kom t

elke donderdag

sam en

om

19u00

in

s t u d e n t e n h u is D e B r u g , t w e e d e v e r d ie p in g , S t . P ie t e r s n ie u w s t r a a t
4 5 . S c h a m p e r is t e le f o n is c h
g lo e d n ie u w n u m m e r

r e c h t s t r e e k s te b e r e ik e n o p o n s

091/64.70.87

(te v e n s h e t n u m m e r v a n d e

bestemd wasvoor een project in Lima, dat de uitbouw
van wijkcomité’s in de krottenwijken van die stad tot
doel heeft. Driewerf error! Het opgehaalde geld gaat

alle

F o t o k la s ) o f v ia h e t s e c r e t a r ia a t v a n h e t s t u d e n t e n h u i s o p n u m m e r

immers niet alleen naar dat ene, maar naar

0 9 1 / 6 4 . 7 0 . 8 5 ( A n d r é V a n D e V e ld e ) .

projecten van 11.11.11.! Dus als u dacht dat die van

L e z e r s b r ie v e n z ijn w e lk o m , n a a m lo o s is p r u lle n m a n d . V e r m e ld
o o k s t u d ie r ic h t in g e n j a a r ( in d ie n v a n t o e p a s s in g ) .

gemotiveerd verzoek laten wij uw naam weg..

Op grondig

L e z e r s b r ie v e n

d ie n e n b e t r e k k in g te h e b b e n o p d e s t u d e n t e n p r o b l e m a t ie k e n d e

11.11.11. aan favoritisme deden, dan had u het
komen.
De Redactie

r e d a c t ie b e h o u d t z ic h h e t r e c h t v o o r i n g e z o n d e n s t u k k e n v e r k o r t

VIVA !

w e e r te g e v e n .

Schamper 290 van woensdag 13/11/1991

Gent heeft er sinds

Hoofdredacteur : Bart De Becker
Redactie : Hajo Beeckman, Audrey Boone, Ethel Cornelis,

vereniging bij. Enkele

Boris Cruyssaert, Tim De Cock, Sam De Graeve, Tobias

sportievelingen richtten

kort

een

nieuwe

De Pessemier, Sophia Devos, Annelies De Waele, David

begin dit jaar VIVO vzw.

Fierlafijn, Sarah Guiette, Dirk Jacobs, Leen Kuijken, Bruno

op, met de bedoeling sportieve en culturele

Lefever, Bert Lema, Anja Otte, Jürgen Pieters, Francis

evenementen te organiseren voor alle studenten.

Paul Van Den Broecke, Jan Van de Vreken, Ingrid Van
Lysebeth, Eis Verbelen, Karel Verhoeven, Flor Verschaeve,
Veerle Vogelaere, Frédéric Wille

Correspondent : Karl Degryse (Gomorra)
Publiciteit : Koen Petiels
Fotografen : Tobias De Pessemier, Filip Van Bourgognie

Hun eerste activiteiten staan reeds op papier en
wel hieronder:
• SQUASH tornooi in de Coupure. Inschrijven
kan via de sportpraesessen, via het GUSB of
rechtstreeks bij VIVO (Coupüre Links 625, tel.:
33.27.49). Het inschrijvingsgeld bedraagt 150 fr.
(voor het tornooi zelf) en 50 fr. om lid te worden van
VIVO. Dit is noodzakelijk omdat men zo steeds

(Fotoklas).

Eindredactie : An Audenaert, Tim De Cock
Geweten : Vieux-Père Schampermans
General Cleaning Manager : Jan Van de Vreken
Lay-out : Bart De Becker, Tim De Cock, Dirk Jacobs,

verzekerd is. Samengevat betekent dit dat voor 200

Karel Verhoeven

komt en bovendien 10 % korting krijgt bij Disport. Aan

fr. kan deelnemen aan het tornooi, minimaal drie
wedstrijden speelt (ongeveer anderhalf uursquash),
met mensen uit verschillende faculteiten in contact
het tornooi is aen prijzenpot van verbonden van

Verantwoordelijke Uitgever

ongeveer 30.000 fr. in natura.
• SNOOKER. Hiervoor kan men ofwel individueel

Tim De Cock
Keigatstraat 6

ofwel per twee inschrijven (men speelt zijn partijen

9910 Ursel

dan ook per koppel). Deze formule geeft minder
ervaren spelers de mogelijkheid deel te nemen zonder

Drukkerij : Druk In De Weer c.v., Bledersdijk 12, Gent
Oplage : 5000 exemplaren, gratis verspreid in alle
faculteiten, resto's en homes van de RUGent

Distributie : Yves

“There’s a hoooole in" De Buck “ef.

De

grondig mis. Maar laat het vooral niet aan uw hart

R U G in h e t a lg e m e e n o f a r t ik e ls in S c h a m p e r in h e t b ijz o n d e r . D e

Puype, Hans Seminck, Frank Stevens, Filip Tollenaere,

NIEUWE INSCHRIJVINGEN :
GENT HERLEEFT ?

al te zeer af te gaan. O ok h ier is er een
inschrijvingsgeld, namelijk 200 fr. voor VIVO-leden.
(BDB)

de

toestand schrijnend. Met 279 nieuwe+ een aantal bissende

toekomst rooskleurig in.

RUG

z ie t

studenten worden ze in een 220 plaatsen auditorium

Op vier jaar tijd stegen de

gepropt. Zelfs met de trappen erbij is er niet voldoende

inschrijvingen van nieuwe

plaats. Het probleem is geldtekort. Van de eens geplande

studenten met niet minder

faculteit PPW (Dunantlaan) werd slechts 1/3 effectief

dan 25 %. Zijn hierdoor

gebouwd. Alle diensten én de studenten moeten het

werkelijk vele problemen

hiermee stellen.

van de baan, zoals vele
kranten en tijdschriftenartikels laten doorschemeren ?

ENKELE BEDENKINGEN
1) De sociale sector.
De studentenstijging verbeterde voorde sociale sector
zeker niks. De betoelaging voor de sociale sector steeg
niet meer noemenswaardig sinds ’85. En daar zal de
eerste jaren waarschijnlijk geen verandering in komen (zie
ons artikel over de sociale sector in Schamper 289 van 23
o k t.). Dit betekent dat eenzelfde subsidiair bedrag over
een groter aantal studenten verdeeld moet worden.
Als compensatie voor de studenteneisen ten tijde van
de akties tegen de verhoging van het inschrijvingsgeld,
beloofde men een deel van deze verhoging voor de
sociale sectorte gebruiken. Dit werd geformuleerd met het
St - Annaplan en hierdoor kreeg de sociale sector jaarlijks
28 miljoen van de universiteit. Intussen stegen zowel het
aantal studenten als het inschrijvingsgeld, maar veranderde
niets aan deze universiteitstoelage.
Het is du idelijk dat homes en resto’s er niet goedkoper,
en waarschijnlijk ook niet beter, op zullen worden. Tenzij
men de student iets dieper in z’n beurs laat tasten,
natuurlijk.

2) Auditoria
Onze universiteit is blijkbaar niet overal tegen deze
toevloed opgewassen. In de 1e kan psychologie is de

3) Nederlanders aan de RUG
Met honderden overrompelen onze noorderburen het
Vlaamse landsdeel, vnl. de faculteiten geneeskunde &
diergeneeskunde. Voor de universiteiten is dit geen slechte
zaak, want sinds het decreet worden ookzij gesubsidieerd.
De Vlaamse regering, die de universiteitsbegroting nog
eens extra belast voelt, ziet hen echter minder graag
komen. Voor de Nederlandse student vormt Vlaanderen
een goede toevlucht indien zij hun gewogen loting (numerus
fixus) niet doorgeraken en dus niet aan de Nederlandse
universiteiten mogen studeren. Daarbij krijgen zij van de
Nederlandse staat, zoals alle Nederlandse studenten,
een maandelijkse toelage van ongeveer 10.000 BF.
Behoefigen krijgen zelfs nog meer. Hiermee kan men in
Vlaanderen uiteraard goedkoop studeren.
De Vlaamse regering onderhandelt nu met de
Nederlandse regering om hen de kosten van deze invasie
te doen betalen.
Als dit niet lukt, zal men andere middelen moeten
inroepen om het studentenaantal te doen dalen.
Discriminatie van EG burgers is volgens EG richtlijnen
echter uitgesloten. Veel mogelijkheden blijven niet open.
Daarom zijn de geneeskundestudenten uit het hele
Vlaamse land nu al hun koppen aan het samensteken om
'ondemokratische’ maatregelen gefundeerd te kunnen
verwerpen.
Robert Vermeiren
namens de Vier.

Kruitdampen in de Pol & Soc

VREDE OP MRDE M N ALLE SOCIOLOGEN VAN GOEDE WIL
In Vrije Tribune in De

V.U.B. en de U.L.B. werd weggestuurd wegens het “niet

Prof. Vandenbrande meent dat Kruithof deze brief

redden. Kruithof kwam voor de faculteitsraad slechts op

heeft geschreven uit een verregaande frustratie. Een

de derde plaats bij de kandidaten, waar hij de vorige vier

frustratie die te maken heeft met de lijdensweg die Kru ithof

keer op de eerste en eenmaal op de tweede plaats stond.

23 oktober verscheen een

“De universiteit isgeenbeschutte werkplaats”, zou hij indie kontekst

aanklacht over de ‘toes-

hebben gezegd. Aan de telefoon met prof. E.Vermeersch

heeft afgelegd sinds zijn binnenkomen aan de universiteit

De Raad van Beheer besliste toen maar om alle drie de

tand’ binnen de richting

zou hij zich

: zowel bij de opvolging van Versichelen, het mandaat van

kandidaten te benoemen.

Sociologie van de hand

len.

Standaard van woensdag

voldoen aan de wetenschappelijke eisen”.

“die is van Versichelen” hebben laten ontval-

w e rkle id e r

Kortom, de twee heerschappen kunnen het helemaal

K ru ith o f (nee, niet de

niet met elkaar vinden, en ze praten dan ook al jaren niet

Jaap, maar wel zijn broer). Daarin stelt hij in nogal ac-

meer met elkaar. Als oplossing voor het probleem besloot

van

ene

ademische bewoordingen dat deze richting aan de R .U.G.

men toen Kruithof (op zijn eigen voorstel) ‘voorlopig’ bij de

één troosteloze boel zou zijn, zonderenige toekomst. Een

diensten van het decanaat te voegen, een toestand die

niet bepaald zonnig beeld vooreen richting die sowieso al

sedertdien ongewijzigd is gebleven.

niet voluit in zijn kritiek, en na lezing van zijn Vrije Tribune

Prof. Brutsaert is dus helemaal niet opgezet met de

kreeg je dan ook een onbevredigd gevoel. Schamper

wetenschappelijke verdiensten van Kruithof, een visie die

wilde er het fijne van weten en trok op onderzoek.

hij niet deelt met prof. Vandenbrande, die wel achting

VETE

che vlak.

heeft voor Kruithof’s prestaties op het kultuursociologis-

voor de leek bijna direct vermoeden dat er meer achter
steekt. Ons vermoeden werd dan ook bevestigd in een
aantal gesprekken die we voerden met ingewijden. Enkelen
onder hen menen dat Kruithof in zijn brief, zonder evenwel
namen te noemen (kwestie van laster te vermijden), één
persoon geviseerd heeft. De oorzaak van alle onheil zou
zelfs teruggaan op de studentenrevolte van 1968 en de
problemen gedurende het daaropvolgende academiejaar
aan de R.U.G. Een daaruit voortvloeiende twist zou met
de jaren uitgegroeid zijn tot een regelrechte vete onder het
academisch personeel van de sociologie. Er verscheen
zelfs al een roman over de gebeurtenissen (tot 1986) van
de hand van W. Van Pouke, “Het Scheermes van Ockham".
De brief van Kruithof, zo zegt men, heeft er in ieder
geval voor gezorgd dat de interne problemen nog minder
bespreekbaar zijn geworden dan ze al waren. Hem wordt
intussen verweten met deze uitval alle banden met zijn
collega’s te hebben verbroken. Inzoverre die banden er
nog waren, want het academisch personeel in de sociologie heeft weinig contact met elkaar. Prof. Brutsaert

assistent was er een ongelooflijke heibel.

De twee proffen benadrukken dat Kruithof

zonder enige onderwijsopdracht zit en zo al zijn tijd kan
besteden aan wetenschappelijk onderzoek (en welke prof
zou dat niet wensen). Prof. em. Versichelen wilde over
de affaire kwijt dat Kruithof één van de beste sociologen
en dé beste kultuursocioloog van het land is. Ze wil zich
evenwel niet meer inlaten met de huidige situatie gezien

“Als de situatie
bestaatvindikhetalleenmaarzeerbedroevend”. Merk op

ze al 8 jaar weg is van de universiteit.

dat Versichelen zowel Brutsaert als Kruithof heeft binnengehaald op het departement.

persoonlijke wraakneming vooreerdere gebeurtenissen ?
K ru ith o f: “Het is typisch dat door bepaalde leden van
het establishment van deze faculteit de problemen die
voortkomen uit onbevoegdheid en een gebrek aan autoriteit worden weggemoffeld achter een zgn. frustratie
waarvan ik te lijden zou hebben. Het is typisch dat niet
over de inhoud^an het artikel in De Standaard en de
problemen die nu al jaren de sfeer in de faculteit vergiftigen, wordt gesproken, maar wel over het zgn. ‘lastige
karakter’ van de persoon die deze problemen collegiaal
wil bespreken en alzo definitief wil oplossen.”
In de brief in de Standaard hangt Kruithof een ideaalbeeld op van hoe de richting sociologie er zou moeten
uitzien. Hij beweert dat het onderricht van dit vak in Gent
ondermaats is. Hij stoort zich vooral aan een gebrek aan
kritische zin in de sociologie aan deze universiteit. Het is
duidelijk dat in Gent niet echt vanuit een kritisch para-

GEBREKKIGE
SAMENWERKING

digma gewerkt wordt. In de wetenschap zijn er nu eenmaal verschillende benaderingswijzen. Heeft iedereen
niet het recht een eigen keuze te maken in de weten-

De problemen in de sociologie draaien evenzeer rond

schappelijke aanpak ?

Prof.

Zowel prof. Brutsaert als prof. Vandenbrande verdedi-

Brutsaert zou een eenzaat zijn, die weinig samenwerking

gen zich tegen de aanklacht als zou de sociologie in Gent

een aantal ‘menselijke’ aspecten van de zaak.

wil met collega’s. Een karaktertrek die hij gemeen zou

minderwaardig zijn. Misschien is er nu een overgang-

hebben met Kruithof. Prof. Vandenbrande is nog niet

speriode aan de gang, met de nodige problemen. Prof.

helemaal ingewerkt op het departement, gezien hij er nog
maar 2 jaar les geeft.
Vandenbrande had op 17 oktober een schrijven ger-

Een vreemd compromis dat eigenlijk aanleiding zou
moeten geven tot uitzinnige vreugdetaferelen waarbij
mekaar beconcurrerende proffen elkaar broederlijk in de

WETENSCHAPPELIJKE DISCUSSIE ?
Willen bepaalde mensen het hoofd van Kruithof, als

slecht in de markt schijnt te liggen.Toch gaat C.L. Kruithof

De nogal eenzijdige inhoud van Kruithofsbrief liet zelfs

full-time assistent en de benoeming tot eerstaanwezend

Vandenbrande houdt zich pas vanaf begin dit jaar full-time
bezig met zijn lesopdrachten. Voorheen cumuleerde
Vandenbrande zijn taken als hoofdbibliothecaris met het

icht aan de Decaan met de vraag Kruithof bij zijn dienst te

armen vallen.

Het bleef echter bij tandengeknars en

bittere tranen.
K r u ith o f: “De leden van het establishment in deze
faculteit die zo bezorgd zijn over de 'goede naam’ van de
universiteit en die dit argument steeds weer tegen mij
gebruiken, hoort men nooit publiekelijk hun stem verheffen over het feit dat deze ‘goede naam’ nu al jaren lang
door één van hun collega’s bewust wordt bezoeldeld.
Indien er bij mij een frustratie is dan situeert deze zich
alleen in het ontbreken van een principieel handelen dat
de rechtsfaculteit karakteriseert. Niet het mankeren van
een persoonlijk voordeel frustreert mij, maar wel het
ontbreken in deze faculteit van een fundamentele rechtvaardigheid tegenover alle leden van haar personeel;
niet mijn verregaande marginalisering is frustrerend, maar
wel een jarenlange cynische discriminatie klaag ik aan.”

ZELFGENOEGZAAMHEID
Als het inderdaad zo is dat er structureel iets misloopt,
dan wordt het hoog tijd dat men van hogerhand ingrijpt.
Volgend akademiejaar moet men volgens het nieuwe
universitaire systeem met proffen en wetenschappelijk
personeel van één richting de koppen samen steken om
een programma te bespreken. Dat wordt een heel avontuur. Hoe gaan ze die problemen dan oplossen ?
K ru ith o f: “ Het probleem met de sociologie in Gent is
dat zij baadt in zelfgenoegzaam heid en dat de verantwoordelijken voor deze armoede daarvan in alle rust willen
genieten.”
Alle betrokken personen vinden de toestand ‘zeer
jammer’, en iedereen verwijt de tegenpartij onhebbe-

(opvolger van Versichelen) en prof. Vandenbrande (ex-

mogen voegen. Door Kruithofs brief van 23 oktober zag

lesgeven (als opvolger van wijlen prof. Van Parijs). Het is

lijkheid, een moeilijk karakter en nog wat van die goede

bibliothecaris) zijn de enige twee echte sociologen. Prof.

hij zich evenwel genoodzaakt op 24 oktober van zijn vraag

de vraag of Kruithof met een dergelijk excuus tevreden is.

eigenschappen. Allemaal zijn ze wel bereid te praten met

Page houdt zich bezig met demografie en werkleider C.

af te zien. Prof. Vandenbrande nam blijkbaar nogal aan-

K ruithof is kultuursocioloog.

PERSOONLIJKE WROK
De problemen die zich nu voordoen, hebben zoals
gezegd een lange voorgeschiedenis. Kruithof zou metzijn
brief prof. Brutsaert willen viseren uit persoonlijke wrok.
Deze laatste zou, toen hij prof. em. Versichelen opvolgde,
geweigerd hebben Kruithofs mandaat aan zijn seminarie
te verlengen. Prof. Brutsaert wilde hierover kwijt dat hij
Kruithof een ongeschikt kandidaat vond omdat hij van de

stoot aan de brief in de Standaard: “Dr. Kruithofheeft het

nogmaalsnodiggevonden omde sociologischerichting in
Gentin eenpublikatie belachelijk te maken.. Ditmaal valt
hij niet éénpersoon of cursus aan, maar de hele richting,
ikzelf inbegrepen. Uzult begrijpen dat het onmogelijk is
iemandin de dienst op tenemen die metzoveel hardnekkigheid de grondvesten van het eigen huis ondergraaft"
Kruithof verklaart met zijn brief enkel te willen zeggen
'dat het gebouw in brand staat’. Zijn collega’s zeggen
daarop dat het Kruithofs bedoeling is er benzine i.p.v.

water op te gooien.

de andere, maar eer dat er van zal komen... Het is niet

FRUSTRATIE
Het is duidelijk dat het niet alleen de wetenschappelijke discussie is die voor rancunes zorgt.
Bij de opvolging van Versichelen (1986) geeft een
vooringenomen faculteitsraad de voorkeur aan Brutsaert,
aldus Kruithof. Bij de verlenging van zijn mandaat als fulltime assistent in maart 1987 loopt het voor Kruithof ook

den zijn en je als animal nocturne, en ook een beetje als
student, terug in Gent ingeburgerd bent, ben je alvast
meer dan eens van ergernis nagelbijtend de gordijnen
ingekropen.
Ben je als groentje bont en blauw geslagen tot je er
paars van zag ? Heb je ooit een USO(Unidentified Swimming Object) in de resto-soep ontdekt ? Ben je op schan-

slagen om het met elkaar te vinden: dat ze hierbij over het
hoofd zien dat het de studenten zijn die het eerste slachtoffer zijn van deze situatie is nog een stuk erger. Als
men de scheefgegroeide situatie wil rechttrekken, zal
daar veel goeie wil voor nodig zijn en een klein legertje
sociologen... maar dan liefst géén uit Gent.
Wordt ongetwijfeld vervolgd...

slecht af. Wanneer hij enkele maanden later een aanvraag

K.P.

indient voor benoeming tot eerstaanwezend assistent, is
er van zijn kanteen briefschrijfactie nodig om zijn hoofd te

O P DE S C H O O T TO E
Nu we al enkele maanden het academiejaar ingere-

alleen schrijnend dat de Gentse sociologen er niet in

G R A T IS M E T DE TREIN

Jobstudent ?

Open je blik op de wereld.

O F U P biedt je een prettige studentenjob op
niveau aan : je promoot met je team, binnen jo u w
studentenm ilieu, de binnen- en buitenlandse
pers. Je hebt de keuze u it 200 titels van nationaal

N A A R DE BALLETJESK E R M IS
Hier op de redactie weten we maar al te goed dat
studenten nooit geld genoeg hebben, laat staan teveel.

en internationaal gerenommeerde bladen, die je

Daarom vliegen onze redacteurs constant door Gent en

dalige wijze gechanteerd door studiekantoren ? Heefteen

aan bijzonder interessante voorwaarden kan
aanbieden. Je verdient er een flin ke stuiver mee, je

prof je onheus be- of mishandeld ? Gedraagt je burostoel

leert via een boeiende tra in in g je kommunikatieve

zich oncomfortabel ? Heeft je kotmadam een onwelriek-

vaardigheden ontwikkelen. En ... je leert een boel

Het blijkt namelijk dat wie zich op 24 november naar

ende adem ? Of ben je gewoon redelijk platgeruïneerd op

tijdschriften kennen, je ve rru im t je vriendenkring

het stemhokje moet begeven, dat kan doen met de trein,

en je k rijg t een flin k aantal voordelen op de koop

en nog wel gratis! Je stapt gewoon op vrijdag, zaterdag of

de cursusmarkt ?
Daarom, Studenten-Aller-Faculteiten werp al je frustraties, ergernissen en klachten op papier en stuur het
meteen op naar onze redactie die de beschuldigden op
schoot zal nemen en recht op verweer geven (maar niette
veel!).
Studenten, dit is uw kans, pak ze, grijp ze, neem ze
desnoods, maar vermorzel ze niet!
Schrijf dus naar:
SCHAMPER SCHOOT TEAM
Sint-Pietersnieuwstraat 45
9000 Gent

omstreken, op zoek naar het laatste nieuwe voordeel voor
studenten. En ze hebben weer iets gevonden!

toe. Geef toe, een makkelijke, leuke en aantrekke-

zondag naar de loketten van de NMBS (op zich al een

lijke job.
Bel naar O F U P op 02/242.54.28

feest) en krijgt daar op simpele verzoeken na voorlegging
van je stembrief een gratis ticket naar het dichts bij je

(m a -vrij : 13u30 -19u30)

kiesbureau gelegen station.

en vraag naar Marleen.
D it num m er vin d je ook

Voor wat joort wat! Naast het juiste bolletje kleuren,

op de O F U P affiches die

rekenen wij er ook op dat jullie ons bij de eerstvolgende

de muren in jo u w b u u rt

ontmoeting in de kroeg spontaan een drankje aanbieden.

zo s tijlv o l aankleden.

Schamper-medewerkers herken je steeds aan de intelli-

M et OFUP krijgt jobben terug stijl.
r

gente blik in hun ogen en hun droge kelen. Stem ze!

C.'sse

Veiligheid in de

Ledeganck niet langer verzekerd

ER STAAT EEN PAARD IN DE LEDEGANCK
Net nu u dacht veilig
een les te kunnen bijwonen
: plots duiken overal artikels op over een het
‘o nveilige’ faculteitsgebouw aan de Ledeganck,
waar giftige en explosieve
stoffen op een hoogst onverantwoorde manier zouden zijn opgeslagen en waar de
hele brandbeveiliging een lachertje zou zijn. Blijkt er na het
ontdekken van asbest in de Rozier vorig jaar alweer wat
loos te zijn met de veiligheid van onze universiteitsgebouwen ?

Het blijkt te gaan om een probleem waar personen die
‘de Ledeganck’ al op hun duimpje kennen al langer weet
van hebben - en dat zo nu en dan al eens gemeld werd
door deze mensen - maar dat tot nu maar niet in de
belangstelling kon komen. Dit keer kwam het (waarschijnlijk zoveelste) negatieve advies van de brandweer
betreffende een nieuwe exploitatievergunning een politicus ter ore. Piet Verbeke, gemeenteraadslid voor de
CVP, bracht de hele zaak aan het licht en in de schijnwerpers. Wij zouden Schamper niet zijn als we er niet wat
meer over wilden weten.

DE FEITEN
Niet alleen volgens Verbeke, maar ook volgens

DAN TOCH : COENS !

terechtkomen.

BRANDVEILIGHEID

Om de zaak nog wat gecompliceerder te maken,

omwonenden en ooggetuigen is het Ledeganckgebouw

\

ontbreekt natuurlijk ook deze keer het politieke staartje

ronduit gevaarlijk. Er bevindt zich in het gebouw een groot

Toen er in maart een openbaar onderzoek startte voor

niet (wie had iets anders verwacht in België ?). Want wie

aantal stoffen, variërend van schadelijk tot zeer gevaarlijk,

een eventuele verlenging van de exploitatievergunning,

is nu precies verantwoordelijk voor de exploitatievergun-

die een groot risico inhouden voor zowel studenten,

bracht de brandweer alvast een negatief advies uit. De

ningen ? Het stadsbestuur niet, want het gaat om “een

personeel als omwonenden. Het grootste gevaar schuilt,

brandveiligheid blijkt niet verzekerd te kunnen worden. Als

exploitatievergunning eerste klas”, wat betekent dat de

nog steeds volgens gemeenteraadslid Verbeke, in de

er brand zou uitbreken in één van de labo’s - wat niet

gebouwen de verantwoordelijkheid zijn van de Onder-

opslag van een enorme hoeveelheid stookolie (280.000

helemaal (helemaal niet ?) onwaarschijnlijks - is het goed

wijsminister. De gemeenteraad wast dus haar handen in

I.), gassen in flessen, verscheidene giftige en lichtontvlam-

mogelijk dat de brandweer niet eens ter plaatse kan

onschuld, maar intussen wordt Piet Verbeke wel gesanc-

bare producten en radioactieve materialen.

komen. De gangen zijn namelijk volgestouwd met dozen

tioneerd door zijn partijbestuur. Het dossier komt zo bij

De manier waarop deze stoffen in het gebouw

en allerlei apparaten en sommige binnendeuren zijn ver-

minister Coens terecht, maar met de verkiezingen voorde

opgeslagen zijn (of misschien eerder ‘rondslingeren’) tart

grendeld. Het gebouw is verder niet voorzien van de
elementaire brandbeveiliging, zoals rookuitlaten, brandveil-

deur zal een snelle oplossing wel niet tot de mogelijkhe-

want ze zijn verspreid over de vele labo’s die het gebouw

ige deuren, rookdetectors en luchtkokers.

nodig voor de ioniserende stoffen, die enkel afgeleverd

rijk is. En ook de manier waarop met de stoffen wordt

atiewegen zijn ook niet brandveilig en er is niet eens een

omgesprongen is onvoorstelbaar. Radioactief afvalwater

noodsignalisatie! Dit openbaar onderzoek leverde maar

komt via de afvoerbuizen in de riolering terecht, omdat het

liefst negentien bezwaarschriften op.

alle verbeelding : er is geen centrale controle mogelijk,

De evacu-

den behoren. En dan is er nog een aparte vergunning
kan worden door het ministerie van Arbeid...
Het resultaat tot zover is dat er een werkgroep opgericht is, waarvan o.a. de beheerders Hoogewijs en Mangeleer, brandspecialist Prof. Minne en GBO-directeur Prof.

verwerken ervan teveel geld kost. En wij als milieubewuste

Het bezwarend rapport van de brandweer zal worden

studenten maar juichen omdat stad Gent aan selectieve

ingetrokken als de universiteit plannen op tafel legt met

De Backer deel van uitmaken. Deze werkgroep heeft als

afvalophaling doet en ondertussen zelf, boordevol idealen,

duidelijke initiatieven voor aanpassing. Dit lijkt onwaar-

taak na te denken over hoe de toekomst er voor de Lede-

op gerecycleerd papier schrijven... De speciale containers

schijnlijk, aangezien er dan van de totale 140 miljoen die

ganck op korte en lange termijn zal moeten uitzien. Meer
nieuws ongetwijfeld in één van de volgende Schampers.

die bovenop de gebouwen van de Sterre geplaatst waren,

de RUG ter beschikking staan voor werken aan de ge-

bleken later te dienen om gevaarlijke afvalstoffen te laten

bouwen, maar liefst 100 miljoen zouden zijn voor de Lede-

verdampen, om ze toch maar niet in de riolering te laten

ganck alleen...

EL

Na afloop gaan we nog een laatste praatje maken met

men, die allemaal verk-

Verder worden de slachtoffers op deze drukke vrijdag

verboden, maar desondanks blijken de nachten er leuker

oudheden teweeg brengen

nog onderworpen aan de hogervermelde ‘metingen’, zijnde

te zijn dan uwen mijn dagen. Als je er rekening mee houdt

dr.

(nè è st

zeer mild verkoudheidsvirus isen dat studenten zich zeker

Ectors. Zij wil er de nadruk op leggen dat het RV een

R V-groep

(hou uw hart vast) : ‘Tympanometrie’ (oordruk), ‘Rhinoma-

dat om 8.00 ‘s morgens de onderzoeken opnieuw van start

bestaan zelfs nog massa’s

nometrie' (neusweerstand), ORL (afkorting van Oto-Rhino-

gaan, kunnen we toch van een aantal

andere

ingwekkende woord ‘virus’ (sommigen beginnen meteen

de

Katers gewagen.

niet moeten laten afschrikken door dat ietwat huiver-

verk-

Laryngologie : neus-keel-oor-onderzoek) en tenslotte de

Het nochtans uitgebreide ontbijt (7.00u) is allang geen

oudheidsvirussen, maar

Nasale Wash (neusdouche). Wat ook razend interessant

succes meer. Amper de helft van de groep blijkt er nog een

aan AIDS te denken of zo). Wij kunnen dr. Ectors alleen

daarwilikm ehiernietm ee

is voor leken, is de meting van de (komt-ie) 'kwantiteit

uur vroeger voor uit de veren te willen.

maar gelijk geven en met name het virus Hanks heeft

konijnen zijn verplicht hun vloeibare neusfluimen in vooraf

De vier vinden ook dat het eten en de bediening niet

zelfs aaien zonder dat het ons beet). Ook het feit dat tot nu

van een kwaliteit zijn die je in een viersterrenhotel zou

toe de meerderheid van de studenten die zich voor de test

mogen verwachten.

kandidaat stelden, studenten Geneeskunde waren, kan u

door middel van het alombekende (hallo ?) ‘snuiten’. De

het wilde verhaal over het proefkonijn dat die middag een

misschien een enigszins veilig gevoel geven. Het spreekt

de RV-s?udie plaats waarbij men met Good Ol’ Hanks

gebruikte zakdoekjes moeten ze bijhouden in een daartoe

stukje plastic uit z’n spinazie gevist had.) De obers worden

ook vanzelf dat de onderzoeken onder streng toezicht

werkte. De studie werd uitgevoerd in opdracht van Jans-

bestemd plastic zakje, dat volgens de infobrochure goed

er van beschuldigd de studiegroep minder wellevend te

staan van de medisch-ethische commissie.

sen Pharmaceutica en het geneesmiddel dat uitgetest

moet gesloten worden om (woeha!) verdamping tegen te

behandelen dan ‘echte’ klanten in driedelig pak. Deson-

Na deze geruststellende woorden zijn we wel verplicht

danks klagen ze niet (begrijpelijk:wij zouden wel wat meer

nog wat nuttige informatie te verstrekken voor mensen die

over hebben voor een premie van 15.000 ballen).

te lui zijn om door middel van hard labeur hun brood te

bezig houden). De drie soorten Rhino’s waar het UZ mee
werkt zijn het type 2, type 39, en type

Hanks (What’s in a

name).
Van 24 tot 30 oktober vond in het Gentse Sterling-hotel

werd heette ‘Pirodavir’ - Piro voorde vrienden. Piro heeft

neussecretie’, maar u mag gewoon ‘snot’ zeggen. De

gewogen papieren zakdoekjes te deponeren. Dit doen zij

gaan. Nadien worden die papieren prullen dan opnieuw

niet alleen een volstrekt onsympathieke naam, het pre-

gewogen, en zo komt men dan te weten, ach u begrijpt het

tendeert ook nog eens een 'profylactisch’ geneesmiddel

wel.

te zijn. Dat betekent eigenlijk niet meer dan dat het

preventief werkend spul is (in tegenstelling tot een therapeutisch middel, dat enkel de symptomen bestrijdt).
Schamper trok naar het Sterling-hotel om een kijkje te
nemen.

(Wij herinneren ons van vrijdag nog

ZIEK ? WIJ ? HA !
Gedurende de drie dagen volgend op die vrijdag nam
onze Bende van Veertig zes maal per dag het anti-viraal
middel en moesten ze nog een bloedproef ondergaan. Op

FILLEMON VAN HET
VAKJARGON

dinsdag (laatste volledige dag) gingen we voor een tweede
keer op visite, om de eerste doden te tellen. Behalve één
vlieg, drie muggen en de gitarist van The Scorpions die

Via de imposante inkomhal en een geruisloze glazen
lift komen we op de derde verdieping, waar de controlegroep resideert. Zachte tapijten, marmer, pastelkleuren.
Sterling is een vier-sterrenhotel, en dat zullen we geweten
hebben.
Het is 11.00 ‘s ochtends, op vrijdag 25 oktober, de
drukste dag van het onderzoek. Onder toezicht van Dr.
Lieve Ectors, Luc Niville en Bart V inck moet de medicatie vandaag acht maal ingenomen worden door elk van
de veertig deelnemers. “Medicatie” is echter niet de correcte term in dit verband. Zoals bij de meeste studies, krijgt
ook bij dit onderzoek de helft van de proefkonijnen (20)
een ‘placebo’ toegediend i.p.v. een actief geneesmiddel.

Zo’n placebo is in feite niks meer dan wat suikerwater; de
bedoeling is dan de reacties van de placebo-gebruikers
statistisch te vergelijken met die van de gebruikers van het
anti-viraal middel. Die procedure verloopt echter‘dubbelblind’ (O Terminologie!), wat betekent dat noch de deelnemers, noch de dokters op dat ogenblik weten wie wat krijgt.

daar maandagnacht logeerden, viel er geen dooje te
bekennen. Pech voor onze fotograaf ! Teleurgesteld begonnen we dan maar enkele levenden te ondervragen. Op
onze eerste vraag 'Voelt u zich toevallig een beetje ziek ?’,
kregen we overal hetzelfde ontkennende antwoord. Wel
vertoonden de meeste betrokkenen een aantal stereotiepe ‘milde’ symptomen van een verkoudheid (verhoging oordruk en een lichte temperatuurstijging). Bijna
iedereen was het er over eens dat ze daar weinig of geen
last van hadden. Eén proefpersoon verklaarde bloed in de
neus te hebben, maar dat werd door dr. Ectors handig
toegeschreven aan de airconditioning van het hotel.
Hierop begaven we ons naar kamer 358 en vonden
daar Stefaan Dierickx (student economie), Géraldine De
Munck, Miriam Hesta (beiden diergeneeskunde) en
Nancy Danneels (biologie) - zie foto van I. naar r. - en
vroegen hen naar een algemene impressie.

PLASTIC SPINAZIE

Om 11.30u en om 13.00u wordt ook het sympathieke
virus Hanks met de 40 uitverkorenen in contact gebracht.

Wat ons eigenlijk ook al opgevallen was, was het feit

Hanks maakt zijn entree bij voorkeur via de n e u s : In elk

dat iedereen er op die dinsdag wat meer versuft bijliep dan

neusgat worden een paar druppeltjes

op de voorbije euforische vrijdag. Stefaan Dierickx schrijft

Hanks ingebracht

(zie foto). Ook daarvoor hebben ze op het UZ een pra-

dat toe aan het gebrekaan nachtrust bij de proefpersonen.

chtterm : ‘Inoculatie’. Hierop moet de vrijwilliger de neus

Meestal beginnen de mensen tegen de avond wat ac-

dichtknijpen en op een rare manier met het hoofd
ronddraaien. Ookhetanti-viraal middel Pirodavir wordt via

tiever te worden en blijven ze vaak tot 5 of 6 uur ‘sochtends

de neus ingenomen (met een verstuiver).

Alcohol is tijdens het onderzoek weliswaar ten strengste

Terloops horen we ook opmerken dat er al wat meer

verdienen. Dit jaar vindt er nog één RV-studie plaats en

spanningen zijn tussen de vrijwilligers onderling dan in het

wel van 12 tot 18 december. Mensen die zich hiervoor

begin van de periode. De kamers worden door twee

kandidaat willen stellen moeten zich op 25 november

mensen gedeeld en dan is het normaal dat er af en toe

tussen 14 en 18u aanmelden aan het UZ (afdeling ORL,

wrijvingen ontstaan. De een wil slapen, de ander niet.

zijkant van het gebouw, eerste verdieping) voor een

Rokers willen er eentje opsteken, niet-rokers protesteren

bloedproef. Daarna ziet u wel verder wat er gebeurt. Ook

luidruchtig... Komt in de beste huwelijken voor. Maar voor

in januari, februari en maart worden nog testen gedaan,

de rest gaat alles opperbest met deze vier knaagdieren,

maar de preciese data daarvan staan nog niet vast. En nu

danku.

naar bed, allem aal! Dat we geen klachten horen.

NEEM UW AGENDA

op eikaars kamer fuiven’ (lees : Trivial Pursuit spelen).
Na afloop gaan we nog een laatste praatje maken met

KD

G e rm a a n se filo lo g e n g e v e n to e :

B E G IJ N T J E S A A N D E R U G
Het zal u waar-

de 12-urenloop. In de Zeefdrukklas, die dit jaar wel nog

J .V .: “Elke vereniging krijgt vanzelfsprekend zijn stuk

schijnlijk verbazen,

nen werk zijn om een toneelvoorstelling te verzorgen

niet uit de startblokken geschoten is, kan men de ver-

van de koek, wat gemiddeld zo’n 30 è 40.000 frank per

zondereen kleine vergoeding te vragen. Alleen al voor het

vereniging betekent, en ook K.K.-centraal heeft zijn deel...”

m aar naast Facul-

schillende zeefdrukprocédés aanleren. Alle studenten-

teiten, Werkgroepen

verenigingen, ook die buiten het K.K. zoals de facul-

en andere Konventen,

teitskringen, kunnen er terecht om (mits medewerking)

huppelt er door de

voor 1000 frank hun affiches te laten drukken."

gangen van studentenhuis De Brug ook

SCHAMPER: Nog meer verenigingen ?
J .V . : “Inderdaad, we hebben nog Ragnaroc, die zich

SCHAMPER:... dat men gebruikt om...

huren van een zaal zou men het hele budget van de
vereniging nodig hebben.”

helpen. Zo kan die bijvoorbeeld worden gebruikt wanneer

SCHAMPER: Heeft de K.K. ook iets te maken met
de cultuurbuffetten in de Brug en de Overpoort ?
J .V . : “Men heeft ons inderdaad gevraagd of we niet

J . V . : “... een kleine reserve op te bouwen die kan
worden gebruikt om de verenigingen eens uit de nood te
Mania Deliria geld tekort zou hebben om een decor te

een aantal medewerkers ter beschikking konden stellen.

in het rollenspel verdiepen. Zij komen niet zo veel naar

bouwen, of wanneer de studentenfanfare één van de

Aan deze buffetten kan je info krijgen over wat er op

buiten en het is ook nog een beperkte vereniging, maarzij

instrumenten moet vervangen. Vroeger werd vanuit K.K.-

cultu reel vlak in Gent te beleven is, je kan er folders krijgen

kinghebbende)een fenomeen dat volgens de autochtone

houden toch 1 è 2 keer per week een samenkomst. En er

centraal ook een grote manifestatie op het Sint-Pieter-

en reservaties doen, af en toe met de nodige korting voor

zijn vanzelfsprekend nog meer culturele verenigingen

splein georganiseerd waarbij er in een tent allerlei groepjes

Gentse bevolking als een curiosum onder de studenten-

studenten.”

welkom; bij deze worden zij uitgenodigd om zich aan te

optraden en waarbij de verschillende verenigingen binnen

bevolking kan worden beschouwd. Uw eigenste Scham-

sluiten.”

ons konvent de gelegenheid kregen zich voor te stellen.

nog een

Kultureel

Konventje rond. Mijnheer Van Dale wijst ons erop dat

cultureel betekent: ‘op de cultuur, de beschaving betrek-

perredacteur sloeg echter steil achterover tegen de steeds
onberispelijk propere vloer van ons redactielokaal toen de
reedshogervermelde Mijnheer V.D. ons volgende verklaringen voor konvent in de maag splitste : 1/ klooster;
vergadering van kloostermonniken. 2/ huis in een begijnhof, waar een groot aantal begijnen onder toezicht
samenwonen. 3/slaapkamertje der boerenknechten inde
schuur.
Tijd voor een verklaring dus, ons gewillig verstrekt

door K.K.-voorzitter Joeri

Voet.

CULTURELE VERENIGINGEN

K.K. CENTRAAL
SCHAMPER: Wat Is nu de rol van het overkoepelende K.K. in de werking van deze verenigingen ?
J .V . : “K.K.-centraal is er o.a. om de verschillende

activiteiten organiseren, maar het zou natuurlijk onbegon-

JVdV

wel zo dat weinig faculteiten of andere verenigingen
hiervan op de hoogte zijn. Zij mogen echter steeds om
onze hulp vragen. Het K.K. doet ook aktief mee aan de
organisatie van De Andere Film, waarbij vanaf de tweede

houden.)

geprogrammeerd die anders nooit in de bioskoop worden
vertoond.” (n vd r: Schamper zal u hiervan op de hoogte
SCHAMPER: Kom t het K.K. regelm atig samen ?

J..V. ; “Alles bij elkaar komen we een 5-tal keer per jaar

planken brengt;we hebben een schaakclub en een studen-

samen. De eerste keer zal dat in november zijn. Nieuwe

tenfanfare waar ikzelf vorig jaar nog voorzitter van was. Er

verenigingen hadden tot eind oktober de tijd om een

is ook - en dat klinkt misschien raar voor een Kultureel

aanvraag in te dienen en op deze bijeenkomst zal daarover

Konvent - een werkgroep

dan worden gestemd en zullen ook de subsidies verdeeld

wone, droge theoretische uiteenzettingen de computer

Kultureel Konvent, springt best eens binnen in het secretariaat in De Brug (eerste verdieping).

medewerking te verlenen als er bijvoorbeeld vanuit een

een culturele belangstelling tonen en willen bevorderen.

Informatica, die i.p.v. de ge-

J .V .: “Eigenlijk mag het konvent geen commerciële

Wie meer inlichtingen wenst over één van de verenigingen of met zijn vereniging aansluiting zoekt bij het

faculteitskring iets cultureels op poten wordt gezet. Het is

week na de kerstvakantie elke maandagavond films worden

toneelvereniging, die elk jaar een tweetal stukken op de

SCHAMPER: Kunnen de verenigingen geen inkomsten halen uit aktiviteiten die ze organiseren ?

verenigingen blijvend te stimuleren en om, waar het kan,

SCHAMPER: Wie zit er nu eigenlijk in het Kultureel
Konvent ?
Joeri V oet : "Het K.K. overkoepelt de verenigingen die
En dat is heel gevarieerd; we hebben Mania Deliria, onze

Ook daar hadden we ongeveer 80.000 frank voor nodig.”

SCHAMPER: Met onze oprechte d an k!

worden.”

eens op een andere manier tracht te bezien. Ook de
Fotoklas is terug van start gegaan en telt een 25-tal leden.
Buiten het leren ontwikkelen van films e.d. houdt men ook
regelmatig fotosessies, zoals bv. van betogingen of van

FINANCIERING
SCHAMPER: Wij hangen aan uw lip p e n !

ViSIBMOKlIISSIIIMIP®
Hoe je het ook draait of keert, eten m oeten w e allem aal van tijd
to t tijd eens doen. Dat eten zelf klaarmaken is voor de meeste
studenten echter een onoverkomelijk probleem en zwart verbrande pannen, gevulde vuilbakken en lege m agen zijn vaak
hun deel. De redders in nood zijn dan altijd wel de universitaire
resto's. Het is er immers goedkoop en je vindt ze overal.
Studenten brengen er dus flink w a t tijd door, m aar weinigen
w eten eigenlijk w at er achter d e schermen van die resto's
gebeurt, w a t en w aar koopt m en, hoe m aakt men het klaar en
vooral w a t kost het ?
Daarom in deze en d e volgende advertenties: "het reilen en
zeilen van d e universitaire resto's".

1. HOE ?
Je krijgt ze elke d a g o p je bord, m aar hoe komen die to t friet
gesneden aardappelen daar?
Jaarlijks w ordt ongeveer 85 miljoen fr gespendeerd a an de
aankoop van voedingsstoffen. Hiermee w orden plusminus 1
miljoen m aaltijden, 250.000 broodjes en 250.000 diverse
snackgerechten bereid in onze centrale productiekeuken van
resto Overpoort.Zo'n enorme hoeveelheid voedingsm iddelen
vind je uiteraard niet zo m aar bij bakker S. Lager of bij beenhouwer B. Akker. Alle producten w orden aang e ko ch t via een
o fficië le , b e p e rkte p rijso ffe rte vra a g , een te rm al even
ingew ikkeld als de bereiding van Varkensoesters op een bed
van artisjokken m etzachtroze pepersaus. Een woordje uitleg lijkt
ons dan ook op zijn plaats.
“O fficieel” :

Alle wettelijke bepalingen m oeten strikt gevolgd worden.
“B eperkte” :

Voor elk product schrijven w e minimaal 10 to t 15 mogelijke
leveranciers aan volgens het principe van m ededinging (zodat
zeifs de zaak van bakker S. Lager in aanmerking komt, als hij
m aar hard genoeg werkt).
“Prijsoffertevraag” :

Alle kandidaat-leveranciers geven per pro d u ct een vaste prijs
op, beantw oordend aan het bestek en de gunningscriteria
(geduld, uitleg volgt verder).

“Bestek” :

Naast verdraaid handig eetgerei is dit ook d e omschrijving
w aaraan d e te leveren producten m oeten voldoen o f met
andere w oorden de grondstoffenspecificaties.
“G unningscriteria” :

Binnen h e t bestek d ie n t e en b e p a a ld e v o lg o rd e van
rangschikking a a n gehouden worden. Bijvoorbeeld:
1 /versheid
2/ bacteriële zuiverheid
3 /presentatie
4 / prijs

2. WAT ?
Naast diëtisten, koks en verantwoordelijken allerhande hebben
wij ook literaire talenten in dienst. Zij vertalen d ro g e productbeschrijvingen in prachtig proza, w aarConscience.C laes,
Van Rossem en Brusselmans trots o p zouden zijn. Enkele
voorbeelden:
'A lle geha ktproducten m oeten vrij zijn van m eat of mixed m eat
(separatorenvlees). Het rundsvlees m ag enkel afkomstig zijn van
jo n g e ,vrouwelijke dieren met maximum zes tanden.", of kortweg
gehakt.
Ook d e "Hollande Blinde Vink" m o e t eraan geloven: “ Bereid uit
60 % varkensgehakt, 10 % gekookte ham, m et ingewerkt een
kaasstaafje van tien gram en omwikkeld m et een runderlapje".
Alle producten (op enkele snacks na) w orden elke d a g vers
a a ngekocht, zelfs als de jonge, vrouwelijke dieren m et maximum zes ta n d e n dun gezaaid zijn.
De schrandere lezer zal hier terecht opmerken d a t dergelijke
omschrijvingen een mooie brok literatuur voor d e beenhouwersgast in spe is, m aar geen enkele garantie g e e ft inzake
de levering. Daarom schaften wij ons in 1988 een kwaliteitsverantwoordelijke aan die elke d a g naast eten ook de analyse van
de geleverde en geproduceerde grondstoffen doet. In twee
labo's w ordt zo de bacteriologische zuiverheid, de diersoort ("Is
deze biefstuk niet van een varken afkomstig ?') en het ve tg e halte.

Alser dan nog steeds twijfel is, doen wij beroep o p de onvolprezen stadslaboratoria, die bij vaststelling van afwijkingen
o p d e wettelijke reglementering (warenwetgeving) procesverbaal opstellen te ge n de leverancier.
Kwaliteit gegarandeerd dus...

3. WAAR ?
Jaarlijks bestellen wij:
-12.000 kg rundsrosbief
- 52.000 kg rundsstoofvlees
- 24.000 kg varkensgebraad
- 30.000 kg hamburgers
-14.000 kg filetkoteletten
-12.000 kg steaks
Het is d a n ook vrij logisch d a t beenhouwer B. Akker m et zijn
dagelijkse productie van 110 hamburgers en 70 koteletten
net niet in aanmerking komt. Voor die 180.000 hamburgers
die w e ieder jaar nodig hebben, w enden w e ons d a n ook
to t grote gespecialiseerde bedrijven die beschikken over
een exportvergunning en die onder toezicht staan van het
I.V.K. (Instituut voor Veterinaire Keuken).

Tot zover d e eerste aflevering van ons fam iliedram a "het
reilen en zeilen van de resto's“.
V olgende keer in "De resto's":
• Hoeveel verschillende soorten wortelen zijn er in resto
Astrid ?
• Kunnen de koks in resto O verpoort e ch t roeien m et hun
soeplepels?
• Hoe w arm is het in een 'koude keuken' ?
Voor meer inlichtingen kan je steeds terecht in Home Vermeylen, Stalhof 6 te 9000 Gent, tel. 091/22.09.11.
De Heer Philiep DENIS, hoofddiëtist-productverantwoordelijke en Patrick NEYT, kwaliteitsverantwoordelijke zullen met
genoegen op uw vragen antwoorden.

Is dit de boventitel ?

V O O R DE VUYST WEG
middel van kleinschalige productiebijstand aan jonge

sweet

het aandeel dans aanzienlijk groter dan in vroegere voor-

Walgraef in een regie van Claude van den Berghe): op ma

dansers. Opdat ook zij het publiek ooit hun

stellingen. "Mussen” heeft niets met de vogeltjes van dez-

25/11, ma 2/12 en ma 9/12 op de Arcazolder, Sint-

elfde naam te maken, maar alles met menselijke relaties.

Los daarvan doet ook het Nieuwpoorttheater een duit

“Les Ballets C de la B” brengen botsingen tussen mensen

Widostraat, kaarten(250,-/300,-) reserveren op het num-

in het zakje. In hun opvallend dansgerichte programmatie

en vooral leeftijden in beeld. In “Mussen” loopt er

temptations mogen voorschotelen...

Dokter de
Vuyst
Het is vandaag misschien niet zo verwonderlijk dat bepaalde studenten uit de
faculteit geneeskunde een andere ambitie koesteren dan
die waarvoor ze precies worden opgeleid.

Johhny de

Vuyst is er zo eentje. Als onhandige, wat verlegen en
middelmatige medicijnenstudent droomt hij van een eigen
“macrobiotische frituur annex benzinestation met alleen
loodvrije benzine", een combinatie die waarschijnlijk
voorspruit uit een soort vrees, het gemiddelde van drie
klanten per dag nauwelijks te halen.

van de komende weken wordt plaatsgeruimd voor één

bijvoorbeeld een kind rond dat zijn wil oplegt aan volwas-

Vlaamse dansproductie en voor een herneming van een

senen en daardoor het begrip gehoorzaamheid in vraag

stukdanstheater. Allen daarheen d u s! (En in het bijzonder

stelt. Het stuk roept behoorlijk wat vragen op. Er is niet

de eremologen onder u.)

Fama - Solo : 0-4
O nder de benam ing

voor zichzelf een stuk koreografeerden. De Portugese

Vma Rosa de Muscu‘Improvisacao sobre Prince’. Mantero gaf enkele

Vera Mantero opent het rijtje met

jaren terug de aanzet voor de bloei van een nieuwe

actueel. Daarnaast is er natuurlijk het oer- (of toch bijna

anderen het kollektief pos d’ARTE oprichtte. ‘Uma Rosa

‘oer’) oude Faust-thema, dat via Duitse volksboeken en
het drama van Marlowe bij Goethe belandde en door hem
jarenlang werd bewerkt, met de bekende tweedelige
klassieker als resultaat.
Peeters en Leyers projecteerden de gehele toestand
naar onze tijd. Net zoals in ‘Faust’ zijn er een God (h ie r:
Armando Dio) en een duivel (hier : Lucien) die een
weddenschap sluiten waarbij de laatste beweert dat hij
eender welke mens binnen de kortste keren voor zich kan
winnen. Slachtoffer van deze ‘deal’ wordt de niet al te
snuggere Johhny. Hij wordt door Lucien in de val gelokt en
belandt in een wereld vol glamour, geld, Gretchens en Helena’s (of Marina's ?).
Maar er is meer. Dokter de Vuyst wordt niet voor niks
als een ‘medische musical’ aangekondigd. Deze productie wordt een totaalspektakel met muziek, dans en eigentijdse humor en moet het klapstuk van dit NTG-seizoen
worden.
Bovengenoemde mooie jonge helden schreven tekst
en muziek, Jan Verbist deed de regie en ongeveer de
gehele NTG-ptoeg eiste een plaats op het podium op.
Als deze productie in evenveel fazes tot stand is
gekomen als Goethes tragedie, belooft het geheel iets indrukwekkends te worden. (De toegangsprijs is dat trouwens
al).

Urfaustführung op

16 november. We zijn in blijde

generatie Portugese dansers toen ze samen met enkele
de Musculos’, haar eerste solo, maakte ze in 1989 ter
gelegenheid van Nijinski’s honderdste geboortedag. Het
stuk bestaat uit een aantal korte fragmenten waarin sub-

Martin Walser in première,

een stuk dat op ondubbelzinnige wijze enige strubbelingen binnen het burgerlijke huwelijk wil belichten. Felix is
leraar en gefrustreerd, een combinatie die leidt tot serieuze
contactstoornissenmetzijnvrouwTrude.Walsergebruikt
echter geen zichtbare plot om die ‘trubbels' bloot te
leggen, maar opereert veeleer via vernuftige en vaak absurdistischedialogen. Door middel van zorgvuldig gekozen
woorden proberen de protagonisten de ander neer te
halen, enerzijds en zichzelf te verschonen, anderzijds.
Deze extremistische woordenvloed zal hen echter in alle
opzichten isoleren, zowel van elkaar als van de buitenwereld. Die Zimmerschlacht reikt wel verder dan de muren
van een enkele kamer van een enkel echtpaar. De invloed
van buitenaf (en dan vooral van het beroepsleven) op het
huwelijk is een ander aspect dat in Walsers tekst behandeld wordt.
De vertaling is van Robin

Maekelbergh, de regie van
de DuitserThomas Köller. Marijke Pinoy en Mark Verstraete ‘schlachten’.

DE ONVOORSPELBARE WENDINGEN DES LEVENS
Betrapt! Beken het m aar! U dacht dat het uitstekend
ging met de Belgische dans. Wel, u denkt verkeerd ! U
bent er gewoon met open ogen ingetuind want eigenlijk,
eigenlijk gaat het barslecht met de dans in België. Dat is
althans wat de pers enkele weken terug berichtte. De
Keersmaeker, Fabre en Vandekeybus zijn de enige
oases in het verdorde danslandschap (althans: dat wordt
beweerd). Omdat woestijnen (en dus ook de bijbehorende
fata morgana’s) steeds verder oprukken, kunnen we ons
gelukkig prijzen dat er nog wat polders liggen in WestVlaanderen.
Een viertal Vlaamse kunstencentra bleef niet bij de
pakken zitten en besloot het achterland te irrigeren door

stracte dans maakt van “Mussen” een indringend geheel.
Hoewel dit eigenlijk een theaterrubriek is (is dit een
theaterrubriek ?) toch nog even de concertserie “De
Verzoeking” vermelden. Het NPT brengt dit seizoen voor
het eerst kamermuziek. Twee kwalitatief hoogstaande
produkties zijn binnenkort te beluisteren. Op 18 Novem-

“Rova” en
op 25 November brengen Jos van Immerseel (piano) en
Maria Lindal (viool) duo’s en solo’s van Schubert, Mozart
ber komt het Californische Saxofoonkwartet

en Beethoven.

danst zich de ziel uit het lijf op

Sloveen!) Iztok Kovac gepresenteerd. Kovac maakt deel
uit van de beweging

‘Neue Slovenische Kunst’ waartoe

ook het omstreden Laibach behoort dat enkele jaren
terug furore maakte met zijn behoorlijk bombastische
muziek. In

'How I caught a Falcon’ drukt

Kovac zijn

persoonlijke emoties van liefde en twijfel uit. Door die
sterke betrokkenheid zweeft er iets van breekbaarheid
rond zijn werk, het is een verrassende zoektocht naar
zichzelf.
Rosette De Herdt, danseres en Belgische (Ja w e l!

Hier is ze dan!) danst ‘KamerophetMeer, overKarmijnrood

in poeders van Goud'. Zoals alle Vlaamse dansers is De
Herdt bekender in het buitenland dan hier. Elders wordt
De Herdt moet het niet hebben van goede vondsten of
haalstructuur in haar dans. Ze brengt verscheurdheid en
vervreemding tot uiting via poses die een beeldhouwersmodel niet zouden misstaan. De schoonheid is
absoluut, zoals het zicht van een kamer op het meer,
bijvoorbeeld.
De Amerikaan

Dennis O’Connor sluit de reeks

danssolo’s af. O’Connor (uit de Merce Cunningham-stal)
komt naar Gent met

‘Renaissance solos’.

In deze 5

dansen zoekt hij naar de veranderlijkheid van het individu
en naar de relatie tussen lichaam en ruimte. Verandering
van kleuren en kostumes brengt een ander sfeer met zich
en dat gebruikt O’Connor als een van de uitgangspunten
in zijn zoektocht naar veranderlijkheid.

KLEUR + KLEUR + KLEUR +
KLEUR = KLEUR (Echt W a a r!)

God (van Woody Allen) in een regie van Mare de Bodt: op
za 16/11 om 20u15 in zaal Flora, Theaterstraat 33 in
Merelbeke, kaarten (170,-/200,-).

POËZIEN
Fabel voor vier lobbigen : op 22,23,24,25/11 in NT2,
Minnemeers, kaarten (150,-/200,-) op het nummer

NIEUWPOORTTHEATER
TH E A TE R A G E N D A

Vera M a n te ro : Uma Rosa deMusculosen Improvisacao

'Dance On’ van Prince.

Op dezelfde avond wordt ook de Joegoslaaf (de

KRAKEEL

25.28.08.

(V V )

titel ‘Improvisacao sobre Prince’ zegt genoeg : Mantero

dramaturgische boodschappen. Er zit m.a.w. geen ver-

ber Die Zimmerschlacht van

elkaar gemonteerd zijn met daartussenin nog de ab-

extase die rond de figuur van Nijinski hing te evoceren. De

Die Zimmerschlacht

conflicten of problemen. Zo gaat op donderdag 21 novem-

NT2, Minnemeers, kaarten op nummer 25.10.78

‘Le Dieu Bleu’ verwijst, probeert ze de sensualiteit en

haar volgehouden Présence duidelijk meer geapprecieerd.

seren behandelen op een of andere wijze relationele

Jacques de Fatalist : op zat 16 en zo 17/11 om 19u30 in

tiele bewegingen en felle uitbarstingen elkaar in razendsnel
tempo afwisselen. In een jurkje dat naar Nijinski’s pak in

verwachting...

Alle stukken die dit seizoen in ARCA de revue pas-

echt een verhaal, het is eigenlijk meer het relaas van een
dag die begon met een begrafenis en verder verloopt als
meer. De sterkte waarmee de verschillende scènes aan

‘D anssolo’s ’ b ie d t het

In dit opzicht is de musical Dokter de Vuyst van Bart

Peeters en Jan Leyers (ja, die Jan Leyers !) alleszins

EVA BAUS SPEELTHEATER

andere dagen: er wordt geflirt en geruzied en nog heel wat

Nieuwpoorttheater een podium aan 4 jonge dansers die

/os’ en

mer 25.18.60.

sobre Prince +

Iztok K o v a c : How I caught a Falcon op

14/11 om 20 H 30

NTG

Rosette De H e rd t: Kamer op het Meer op 16/11

Dokter de V u y s t: Vanaf 16/11 tot en met 1/2 in NTG Tolhuis, Tolhuislaan, telkens om 19u30, kaarten 500,-.

Dennis O’C o n n o r: Renaissance Solos op 17/11
Rova (saxofoonkwartet) op 18/11

Les Ballets Contem porains de la Belgique: Mussenop
19 en 20/11

ARCA

Cheopskw artet en David D a v id s e : Hout op 24/11

Die Z im m e rsch la ch t: Vanaf 21/11 elke woe, do, vrij en
zat in ARCA, Sint-Widostraat, kaarten (250,-/300,-) reserveren op nummer 25.18.60.

Jos Van Immerseel en Maria Lindal op 25 /11
Nationaal Fonds :

True Colours op 26 en 27/11

in het Nieuwpoorttheater (Nieuwpoortstraat 35), aanvang
20u30, tic k e ts : 300/200 fr.

Aan de uiterste grens (poëzieprogramma van Arlette

5deGeuzenprijsvoorLucienneHermanMichielsenendeVerenigingRechtop
WaardigSterven.
M A IK E N , M A IK EN ,
DIT IS UW LAATSTE
U IT G A N G ...
H et

e e rb a re

t a a l m i n n e n d e
studentengenootschap

‘tZal Wel Gaan {fondé

In het NPT staan nog 4 andere koreografieën geprogram meerd. Op 26 en 27 november brengt het Nederlandse

Nationaal Fonds ‘True Colours', een initiatief van Karin
Post. Voor dit project bracht ze een aantal kunstenaars
samen. Een van hen is Peter Struycken die een aantal

Felice Damiano en P. Piot waren er niet, maar

volgende keer mogen ze weer meedoen.
Door deze prijs in ontvangst te nemen hijsen de
twee genom ineerden zich naast de andere ‘Geuzen’

en 1852 - en daarmee

die deze eer al te beurt viel, nl. in 1979 Johan

de

Antierens, die sinds kort een vaste rubriek heeft in

o u d s te

nog

bestaande studenten-

Kunst & Kultuur{het maandblad van het Paleis voor

vereniging aan de RUG)

Schone Kunsten en dus van de bourgeois, foei

Geuzenprijs uitgereikt.

films maakte waaruit elk van de 4 koreografen er een koos

heeft voor de 5de maal zijn

die hun creatie voorafgaat en een andere die de dans

Bedoeld als "hommage aan signalen van het creatief

begeleidt. Terwijl koreografes Pauline Daniëls en Post

1985 (omdat hij mooi kan tekenen) en tenslotte in

vermogen van de vrije, kritische geesten als bijdrage
tot uitstraling vaneen volwassen, ongecomplexeerde

1988 Nicole Van Goethem (wenste onbekend te
blijven).

zelf modern gericht zijn, zijn

Hans Van Manen en Ted

Brandsen meer klassiek georiënteerd. Dat zorgt voor ver-

scheidenheid in de 4 stukken. Van Manen hield z’n werk
vrij sober en ingetogen terwijl de anderen gekompliceerder tewerk gingen.

ALS DE KAT VAN HUIS IS,
DANSEN DE MUSSEN.
Laat u niet opnieuw misleiden. De scherpzinnigen
onder u hadden het waarschijnlijk al langer door, maar
“ Les Ballets Contem porains de la Belgique” zijn niet
wat ze beweren te zijn. Waar het contemporain en Belgisch betreft, mag u hen al 7 jaar blindelings vertrouwen.
“Echt” ballet brengen ze in mindere mate. Nochtans is in

“Mussen”(dat vorig seizoen ook al te zien was in het N PT)

Johan), Maurice De Wilde in 1982, Kamagurka in

vrijzinnigheid" is het senator Lucienne HermanMichielsen die de eer kreeg de driejaarlijkse prijs in

vember in de Balzaal (der gebroken harten) van de

ontvangst te nemen. Haar 20 jaar lange inzet om

Vooruit, met on the scene nonkel Guido (Belcanto),

abortus bespreekbaar te maken, die vorig jaar uit-

Felice en special gast star uit Nederland : Marijke

De feestelijke huldiging vindt plaats op 2b no-

mondde in een institutionele crisis én de beruchte

Boon. Tom Lanoye swatelt het avondvullende pro-

abortuswet, waren voor de heren van ‘t Zal de

gramma van mekaar. Daarmee hebben de taalmin-

motivatie voor de nominatie. En geen een zonder

nende Geuzen van 't Zal hun meesterwerk weer

twee, want de

afgeleverd voor dit academiejaar. Ze zetten nieuwe

Vereniging Recht op Waardig

Sterven kreeg de prijs ook.

Deze willen de euthana-

sie-problematiek uit de taboe-sfeer halen.
Door deze dubbele keuze wil 't Zal de heren en
dames politici attent maken op 'ethische problemen’

laureaten op de troon terwijl ze de oude er proberen
af te halen. Wie vrijzinnig, anticlericaal, traditioneel
& progressief is (en liefst nog alles samen) zal het
wel begrijpen.

alseuthanasie.genetischemanipulatiee.d.... Troostprijzen voor Paula Dhondt, Etienne Vermeersch,

Tsjenka

De

Dijkverbroedert m et the Ramones

W a a r d e M e e u w e n S c h re e u w e n
JUDY IS A PUNK
Bop ‘til you
drop
Het zal u waarschijnlijk
niet echt interesseren,
m aar ik heb een verkoudheid. Dat is in deze
context nochtans niet onbelangrijk : het cliché van de
koortsige verbeelding is nergens meer van toepassing
dan op

The Ramones, die een patent hebben op de

kan opleveren, maar wel omdat de Brielpoort een telbu-

The Scene te pruimen vinden. Op 14 november, als alles

reau is voor de verkiezingen is op dezelfde dag, en het

volgens plan verloopt, spelen ze de Vooruit plat.

concert dus hoogstwaarschijnlijk zal uitgesteld worden.

Laat u niet kennen.

Vermoei u niet, laat slordige lezers van dit artikel lopen en

Het zogenaamde vrij

hs

podium kenen we alle-

verkneukel u in stilte.
(1) Let w e l: op het gebruik van vuurwapens staan in
België strenge straffen.

SMELLS LIKE NIRVANA
Zaterdag 23 november ruikt het opnieuw naar Nirvana
in Gent. Na enkele jaren geleden samen met TAD de

DE DIJK

jo n g e n

d ie

we

dachten goed te kennen, maar die zodra hij zich op het podium begaf
eindelijk rockster bleek te zijn en ons al die tijd had

de Vooruit. Een optreden waar niet weinigen naar uitkijken.

voorgelogen dat hij een gewone sterveling was die

De groep heeft dan ook een stevige, tevens letterlijk

colleges bijwoont zoals u en ik.

schizofrene lijmsnuivende honderd procent actieve bi-

De Dijk is zo een door-Hollandse band waarvan de
naam alleen al de geur van garnalen, verse Zeelandse

verwoestende live-reputatie opgebouwd : het schitter-

songtekst.

mosselen en hasj oproept. Een groep die van bij het begin

ende, doch te vroege optreden op Pukkelpop en de

voorprovincialiteit gekozen heeft, die als één van de enige

maal, of het verhaal van
de

Democrazy aangedaan te hebben, concerteren ze nu in

sexuele pedofiel-psychopaat als onderwerp voor een
Nu, zo ongewoon is dat ook weer niet. Wat weinigen

RUG R o c k

krachtige prestatie in Rotterdam (Ein Abend in Wien),

Het is ons in de voorbije jaren opgevallen dat het
talent van dat geniepige soortje de faculteitskring
overstijgt en dan ook niet alleen de bewondering

hun nadoen is echter dat ze tijdens concerten de ziekelijke

niet wenst door te breken in Amerika en die, om niet in de

waar het meeste van het materiaal door de groep ver-

karaktertrekken van hun personages ook op het publiek

verleiding te vallen, een naam gekozen heeft die tien

woest werd.

kilometer bu iten het Nederlandse taalgebied voor tong ver-

Hun muziek wordt gekenmerkt door een verbluffende

gaat ieders polsslag met sprongen omhoog, en na afloop

stuikingen zorgt. Hier zijn gezonde polderjongens aan het

intensiteit, verweven met een gezonde dosis subtiliteit, die

stroomt de zaal in een recordtempo leeg, want niemand
kan nog normaal stappen nazoeen belevenis. Als gekken

werk, boerenknullen met recht-voor-de-raapse oer-Amsterdamse namen als Hans en Huub van der Lubben,

doch weinig toegankelijke debuutelpee “BLEACH" bevat

Of toch:

botsen de aanwezigen tegen elkaar in een hectische

Anthony Broek, Pim Kopps en Nico Arzbzach.

trage, loodzware liederen, maar haalde niet de kwantita-

satie die zich tot doel gesteld heeft een vijftal groepen

tieve receptie voor het hoogstaande kwalitatieve niveau.

een plaats te geven op het podium van de Balzaal

weten over te zetten: bij een optreden van de happyfamily

poging de uitgang te vinden; op de parking scheuren

een goede song nu eenmaal eigen is. Hun veebelovende,

Nevermind, na enkele personeelswissels heeft Nirvana

auto's tegen 150 km per uur weg, recht het kanaal in. Ik

Het oorspronkelijke doel is dus de Hollandse goege-

persoonlijk ken mensen die de twintig kilometer naar huis

meente veroveren met nederlandstalige nummers en

nu het perfecte recept gevonden om op weinig of geen tijd

te voet aflegden in drieënveertig minuten, om vijf dagen

niets meer. Maar wat zien we ? De Hollandse goege-

door te breken naar het kwantitatieve publiek zonder zich

later te merken dat hun auto nog altijd in Deinze stond.

meente, vooral die in onze onmiddellijke omgeving heeft

daarbij aan opportunistische concessies over te geven.

het niet begrepen op onze blozende jonkmannen : “Ze

Hun nieuwe ceedee “NEVERMIND” getuigt van een

en blijven er stoïcijns onder. In 1986 trokken ze voor het

maken lawaai”. Lawaai I Een grote stadsmix van rock’n’

gebalanceerd evenwicht tussen degelijk gestructureerde

laatst nog even (simultaan) de wenkbrauwen op, toen

roli, soul en rhythm'n’blues die met de jaren duidelijker

songseneen oerkrach t die n iet onder moet doen voor zeg

Zuidamerikaanse fans, bij gebrek aan kanalen om in te

gestalte krijgt, noemen ze ginder law aai! Dat is toch om

maar Motörhead. Intensiteit en subtiliteit worden perfect

rijden, vrolijk hun revolvers op elkaar leegschoten, want

de muren van op te lopen I

The Ramones zijn dit soort debiele taferelen gewoon,

een mens moet iets doen om zijn energie kwijt te raken.

Drie doden en dertig gewonden. “De schare fans dijt uit en

verjongt, merkt Oors Popencyclopedie ongewild cynisch

op.

in elkaar verweven in catchy refreintjes, torenhoge gitaarmuren en diepzinnige, introspectieve, ludieke teksten.

woonboot aan de zeedijk in Amsterdam waar ze rustig

Spilfiguur is zanger/gitarist Kurdt Koboin, die samen

kunnen repeteren zonder voortdurend gestoord te wor-

met bassist Chris Novoselic overblijft van het originele

Enfin, sindsdien verbazen de broertjes zich nergens

den door rood aanlopende buren in pyjama met blèrende

“Bleach’’-Nirvana-kwantet. Hij is het die alle teksten schrijft,

meer over, tenzij dan over het amateuristisch gedoe van

kinders op hun arm. Meteen weten ze ook hoe ze zich

teksten die op zichzelf staan als versterkte burchten. Ze

Guns ‘n Roses, waar Axl Rosé ocharme zelf een foto-

gaan noemen. Zeedijk- Dijk- De Dijk. Een geniale vondst.

zijn een vreemde mengeling van sarcasme en introspec-

graaf moet aftuigen om wat leven in de brouwerij te
brengen. Flauw. En vermoeiend.

En z ie ! Hun muziek krijgt dat speciale tintje waardoor

wezen. 7 don'tmindif I don’thave a mind"\s immers één

De vraag blijft echter, waarom een Ramones-concert

tie. Dit alles zal het trio hoogstwaarschijnlijk een zorg

hij uit duizend andere te herkennnen is, een

sound die

vooral zijn oorsprong vindt in het feit datje niet op toon kan

begonnen, is hun concept namelijk nog geen haar veran-

zingen of je instrumenten kan stemmen op een wiege-

derd : na de intro

“The good, the Bad and the Ugly”\ian

lende woonboot waar je bij strenge winters om de tien

Morricone, worden ongeveer een uur en een kwartier

minuten het ijs moet gaan weg hakken om n iet tot je knieen

lang altijd dezelfde simpele akkoorden door de gewillige

in het ijswater te staan.

strot van het publiek geramd, tegen de bekoorlijke snel-

kenners op een winderige woensdagnacht ter hoogte van

heid van zeventien fijnzinnige songs per half uur (wat

frituur Rapido plegen te omschrijven a ls : “Slechte Trock-

meteen verklaart waarom dedrummer zo vaak vervangen

ener Kecks”. Dezelfde kefiners menen ook dat “hun

werd in de voorbije jaren). Tussenin laat de bassist een

teksten niet echt swingen”. Ja zeg, hebt u al eens

welgemeend

geprobeerd een tekst te laten swingen vanop een woon-

“watoetiefou” horen. Je weet zelfs van op

voorhand dat haast alle nummers van de verzamelaar

Mania zullen komen, en waarschijnlijk in deze volgorde:
1 . Teenage Lobotomy.

Een groepsgeluid dus, dat

boot.
Wat ook zo typisch is aan die pareltjes van De Dijk,

2. Psychotherapy.

nietwaar, is hun verregaande levensechtheid. Neem nu

“Mag het licht uit?”, een tekst die

3. Blitzkrieg Bop.

de tweede single:

4. Rock’n'Roll Radio.

spontaan bij Huub opkwam toen Hans om vijf uur ‘s

5 . 1believe in miracles.
De eerste vijf nummers zullen wel volstaan om mijn

morgens nog niet aan slapen dacht. Of de oerkreet “Ik
kan het niet alleen”, toen hij een driezitsmeubel over de

profetische gaven subtiel tentoon te spreiden. Bovendien

twintig centimer brede loopplank probeerde te verhuizen.

kan ik u nu al zeggen, dat zanger

Joey na (2) de volgende

Een single die trouwens onmiddellijk gecounterd werd

“It’s great to be back in
B#m_____________________________________ Tcrpï

door “(Jij bent ook) Nergens goed voor”. Ook de LP-titels

Het begrip “tonight" is hier trouwens niet in zijn meest

Tarzan” (bedacht tijdens acute spierpijn na een amoureus

letterlijke zin op te vatten: Joey ziet er geen graten in om

avontuur) is de mooiste. Maar “niemand in de stad” (na het

hetzelfde zinnetje in Torhout te debiteren, om 11 uur ‘s

dreigement om een openluchtkoncert te geven) mag er
toch ook wezen.

tekst zal ten beste geven :

morgens. Maar Joey pleegt ook Mickey Mouse- T-shirts

zijn niet te versmaden qua poëzie puur: “Nooit meer

onder zijn leren jekker te dragen, dus niets kan ons nog
verbazen.

Dergelijke Hoogstaande Teksten laten echter gaan-

Zijn er op al die jaren dan echt geen veranderingen bij

deweg het vermoeden rijpen dat De Dijk zichzelf au

de broertjes te merken? Jaw el: ze zijn oud geworden. Na

serieux neemt. Hun intens absurde gewauwel krijgt aldus

een kwartiertje oceanisch geweld wordt er al eens een

een heel andere dimensie : de heren blijken ervan

pauze ingelast, opgevuld met één of andere hijgende

overtuigd te zijn datze Kunstbrengen. Twee mogelijkhe-

tekst, die bijlange de poëtische kwaliteit van

den blijven o p e n :

be back” niet

“It’s great to

haalt. Het gezonde nihilisme van weleer

1.

Ook dit gerucht is weer een staaltje van hun

wordt vervangen door af en toe eens een anticommunis-

beroemd gevoel voor humor, zoals toen ze hun eerste

tische slogan (want

groep “Stampei” noemde ipv “Omelet”

“Webelieve in treedon”), en er wordt

minder gesprongen op het podium. Bovendien heeft
Deedee Ramone de groep verlaten, en zoals hij “ 1234”

2. Ze menen het en Stampei wordt met de klemtoon op
de tweede lettergreep uitgesproken, en betekent amok.

riep, kan niemand h e t..
Met andere woorden : zoals vroeger wordt het nooit

Het laatste blijkt helaas het geval. De Dijk brengt

meer. Voor wie het combo nog nooit in levenden lijve

plotseling een verzamelaar u i t : “ De beste van De Dijk”.

gezien heeft, mag dat uiteraard geen bezwaar zijn: koop

Een originele naam voor een origineel idee want wie

een ticket, gil lustig

brengt er nu een verzamelelpee uit na amper vijf platen.

go” zonder

“Gabbagabba hey”en “Heyho, let's

u daarbij belachelijk te voelen, en laat de

adrenaline door uw vege lijf gutsen en rijd tenslotte het

De doorbraak in Nederland komt e r : in '89 uitverkochte
koncerten alom.

kanaal in.(1) Kijk dan terug op een welbestede dag.
Voor wie al meer dan drie keer geweest is, verdient het

De Dijk kijkt vervolgens over de grenzen heen en gaat

echter geen aanbeveling om nog eens naar de Brielpoort

Internationaal. D.w.z.: ze proberen of de Belgische Boer-

te trekken. Niet zozeer omdat het alleen maar melancholie

kens er ook in zullen trappen - je kan nooit weten als ze zelf

Daarom organiseren we dit jaar een festival dat
interfacultair gaat rocken dat het geen naam heeft.

RUG ROCK, een overkoepelende organi-

van de Vooruit op donderdag 12 december. De
enige spelregel is dat minimum één groepslid (liefst
meer) studeert aan de Universiteit Gent.
Omdat we nogal moeilijke jongens zijn en ook
wel omdat het aanbod de vraag dreigt te overstijgen,
zouden wegraag een cassetje horen van de geïnteresseerde groepen.
Neem dus contact op met:
Kobe Verdonck

Maar goed, de leden besluiten te verhuizen naar een

nog altijd zoveel opwinding teweegbrengt. Sinds ze in 74

mag oogsten van zijn of haar minnaar of maitresse
en fanclub.

van hun credo’s. Gewoon gaan kijken, d u s !

Jean-Philippe Droelenaere

Savaanstraat 130
9000 Gent
Tel.: 23.61.93
Niko Reynaert
Avennesdreef 10
9000 Gent
Tel.: 27.40.19

Mamma M ia !
FOR US CINEMA IS STILL
ADVENTURE

si NON
THELMA AND
LOUISE
R e g isse u r Ridley
Scott (Alien, Blade Runner) maakt in zijn jongste
film een waardige, maar
m oeilijke keuze : met

Thelma and Louise, een Amerikaanse feministische

road-movie, probeert hij de beperkingen van het genre te

omzeilen. Dat hij daar niet volledig in slaagt, was weliswaar voorspelbaar, maar die enkele scènes waarin
Scott dieper ingaat op de veranderende karakters van de
twee vrouwen zijn niettemin sterk.
Thelma (Geena Davis) en Louise (Susan

Sarandon)

besluiten samen een weekend te ontsnappen uit de sleur
(le e s : de niet bijster opwindende klauwen hunner mannen) van het leven. Met zijn tweeën zouden ze de bergen
intrekken, met als enige doel complete rust en zorgeloosheid. Zouden, want wanneer de twee vrouwen de
baan verlaten om iets te gaan drinken, wordt Thelma bijna
verkracht door een dronken

all American stud. Louise

schiet de vent zonder pardon dood.
Op dat ogenblik slaat Scotts film over van een gezellige, maar gezapige road-movie naar een donkere studie
van passie en haat. Het paradijs waar beide vrouwen naar
streven wordt een h e l: de politie zit hen al gauw op de
hielen, te meer daar Thelma en Louise zich in de nesten
van de misdaad

blijven werken. Stilaan wordt dan ook

duidelijk dat vooral Thelma onherroepelijk verandert, en in
die scènes waarin Scott de klemtoon legt op de vriendschap en de spanningen tussen de twee compleet verschillende vrouwen is Thelma and Louise een juweeltje.
Zodra de aandacht van regisseur Scott echter uitgaat
naar de achtervolgende politie, en de man dienaangaande alle remmen losgooit, zakt het niveau zienderogen. De scène met de rasta-wielertoerist is symptomatisch : niks functioneel en schaamteloos ongepast.
Desondanks kunnen we toch uitstekende vertolkingen
noteren van Davis, en vooral van Sarandon. C hristopher

wat kritiek dus voor een film die toch nog ver verheven is
boven 80 % van de rotzooi die uit Amerika in onze zalen
belandt. Als het goed is, zeggen we het ook.
Decascoop en Sphinx : 13/20

PROSPERO’S BOOKS
“NaarProspero’s Books gaan kijken is - behalve het
zich aanschaffen van een kaartje en het zichpogen neer
tevleieniniets tenauwe rodezeteltjes -iets datnauwelijks
nog iets met film te maken heeft Of liever: met wat wij,
gebukt onder de dictatuur van Hollywoodeske minor dramas, onder film verstaan. In zijn jongste en heerlijk ontoegankelijke werkstuk verlegt Peter Greenaway nl. de
grenzen van een kunst die hij al zestien jaar lang tot de
zijneprobeert temaken. Het is natuurlijk moeilijk omnu al
te voorspellen watvooreen invloedProspero’s Bookszal
hebben op de ontwikkeling van het medium film, maar
zekeris datna Prospero'sBooks filmen kunstniet langer
als onverenigbare termen moeten worden beschouwd.
Dat Greenaway voor zijn ultieme meesterwerk
teruggrijpt naar een

Shakespeare-stuk (The Tempest,

een van ‘s mans meest complexe stukken) is geen toeval.
Net als Shakespeare probeert Greenaway de aandacht
van de kijker te trekken op de theatraliteit van het medium
dat hij manipuileert. Dit uit zich enerzijds in een mechanische acteerstijl van alle nevenpersonages en anderzijds
in de briljante vondst dat allle karakters spreken met de
stem van Prospero, de hertog van Milaan die na een
schipbreuk belandt op een verlaten eiland. Al gauw tovert
Prospero - een fenomenale

Sir John Gielgud - dit eiland

om tot een fantasierijk. Hij creëert zijn omgeving zoals een
schrijver dat zou doen, en het is dan ook daarom dat
Gielgud af en toe te zien in als een Italiaanse Shakespeare.
Greenaway volgde de Shakespeare-tekst nauwgezet
en voegde daarbij enkele passages toe die ontsproten
aan zijn eigen verbeelding. Uit zijn vorige films bleek al dat
die verbeelding sterk gestuurd wordt door een passie voor

SEE YOU IN

de schilderkunst uit de Renaissance en het Maniërisme.

McDonald - de man van Thelma - is een hilarische etter
van een vent maar te exemplarisch voor Scotts overbo-

In Prospero's Books koppelt Greenaway die beelden-

dige drang naar het dolkomische.

hypertechnische lawine van video- en animatiekunst. Op

STUDIO SKOOP

rijkdom aan overdonderende barokke decors en een
die manier worden de traditionele scheidingslijnen tussen

Decascoop: 6/10

is één filmische symfonie van toneel, dans, muziek en

ELINE VERE

video. Het wonderlijke aan Greenaway's talent is dat hij
alles perfect in de hand h o u d t: zijn unieke visie op The

Eline Vere van Harry Kümel valt me wat tegen. Let
wel, niks dan lof voor een regisseur die zijn nek durft uit te
steken en dit onverfilmbaar geachte meesterwerk van de
19e eeuwse Nederlandse literatuur probeerde te verfilmen. Het risico dat aan zo’n werkstuk verbonden is wordt
de kijker al gauw duidelijk: die lange waterval van

Louis

Couperus’ esthetizerende zinnen om vormen tot twee uur
pellicule is geen makkie. Een ijzersterk script en dito
acteurs zijn hiervoor noodzakelijk, en vooral dat laatste
lijkt in Eline Vere een nijpend probleem.
Meer bepaald hoofdactrice Marianne Basler heeft het
dikwijls moeilijk om een overtuigende Eline neer te zetten
: van de gepassioneerde jonge vrouw die haar strijd tegen
de Haagse bourgeoisie en haar eigen noodlottige karakter
verloren ziet, maakt Basler te zeer een typetje. Op die
manier komt de evolutie in het karakter van Eline niet
geloofwaardig over.
Dezelfde kritiek geldt trouwens ook voor Thom
Hoffman. In zijn interpretatie van Vincent, de verwijfde
neef in wie Eline een bondgenoot denkt te vinden, laat
Hoffman een voor zijn doen fletse indruk na. Ook al
vertolkt hij een lusteloos karakter, hij slaagt er niet in
Vincent enige diepte mee te geven.
Door die vervlakking van de twee belangrijkste
karakters komt een groot deel van de aandacht te liggen
op de nevenpersonages, een willekeurige staal van de
Haagse burgerstand. Zo wordt een te sterke nadruk
gelegd op de karikaturale bedoelingen van Couperus :
zelfs al was zijn roman een aanval op de Haagse
burgerklasse, hij wilde vooral een studie van een vrouwenziel maken. Wanneer
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de verschillende kunsten onderm ijnd: Prospero’s Books

Monique van de Ven en vooral

Johan Leysen dan ook perfecte typetjes neerzetten,

moet dat jammer genoeg betreurd worden. Hun personages zouden ondergeschikt moeten zijn aan Couperus'
belangrijkste creatie, maar in Kümels film zijn ze dat niet.
Al bij al lijkt Eline Vere, ondanks zijn twee uur, een te
korte film te zijn geworden. Enerzijds zijn veel overgangen
in het plot niet duidelijk, en anderzijds hangen verschillende
(sfeer)shots los tussen de scènes mooi te wezen. Nogal

Tempest resulteert in de meest originele Shakespeareadaptatie die ooit werd gemlaakt. U zal het me dan ook
vergeven als ik het nalaat hier een cijfer op te kleven.”
(Het volledige essay, met voetnoten,bibliografieën 14

keer het woord *'postmodern“ kan afgehaald worden op de

Schamperredactie.)

Studioskoop : buiten categorie.

UNTIL THE END OF THE
WORLD

Claire en Sam cirkelt een horde aan andere figuren, o.a.

ratie enerzijds uit een Indiaanse legende en anderzijds uit

Claires vriend die een roman schrijft en uiteindelijk de film

Bruce Springsteens

vertelt aan de kijker.

die Penn in die song bezongen hoorde, keren terug in The

Deze - overigens sterk vereenvoudigde - samenvat-

Indian R unner: familiebanden, emotionele spanning en

ting wijst er al op dat Wenders’ film verschillende verhaal-

de noodzaak van een verantwoordelijkheidsgevoel. Om

lijnen en verschillende lagen bevat. Het verhaal speelt

die laatste notie te illustreren, schreef Penn een script

zich af in een nabjie toekomst waarin een nucleaire ramp

rond twee compleet tegenovergestelde broers, Frank

in de ruimte een einde dreigt te maken aan de hele wereld.

(Viggo Mortensen) en Joe (David Morse).

Een sociaal bewuste Wenders dus, maar daarom niet
minder een Wenders die zich toespitst op de vernieuwing
van zijn

Er is maar één Wim

Wenders, en het doet me plezier
dat daar na Until The End Of The World geen verandering in zal komen. Wenders maakt geen gemakkelijke

‘Highway Patrol Man". De thema’s

métier. De film zit vol verwijzingen naar de meest

uiteenlopende filmgenres, en bovendien maakt Wenders
gebruik van videotechnieken die doen herinneren aan het

werk van Greenaway.

Frank is het type eeuwige rebel, een keiharde

loner

die, wanneer hij terugkeert uit Viëtnam, wordt geconfronteerd met een leeg bestaan. Ten gevolge van zijn manische drang naar zelfbevestiging (lees : vechtpartijen)
komt hij voortdurend in de gevangenis terecht. Franks tij
lijkt echter te keren wanneer hij een meisje leert kennen

films: bij hem zoek je tevergeefs naar een afgerond

Tegelijk blijkt de Duitse regisseur een meester in het

(Patricia Arquette). Zij raakt zwanger en Frank besluit

verhaal of spitse dialogen. Films van Wenders zijn stille

filmen op locatie. Hiertoe krijgt hij in een film als deze meer

films, films met gaten die je als toeschouwer uitnodigen

dan de k a n s : het verhaal loopt van Parijs, over Berlijn,

haar mee te nemen naar zijn geboortedorp waar ook zijn
broer woont.

enig denk- en voelwerk te verrichten. En ook daarin zal na

Lissabon en Tokyo naar Australië. Voeg daaraan toe een

deze nieuwe - en ja w e l, fantastische - Wenders niks aan
veranderen.

indrukwekkende lijst aan topacteurs (William

Hurt, Sam

Neill, Max von Sydow en Jeanne Moreau) en u begrijpt

Joe is er een politieman en heeft alles waar een
modale Amerikaan van kan drom en: een schattige vrouw,
een beeldje van een kind en een liefdevolle verhouding
met zijn vader (een sobere Charles Bronson). Joe beseft

Until... duurt zomaar eventjes drie uur en dat is geen

dat Until... een film is die lang zal meegaan. U vergeeft me

minuut te veel. Het verrassende aan de film is dat het

daarom nogmaals dat ik een van de beste films van de

dit terdege en probeert zijn geluk over te dragen op Frank

verhaal zich het eerste uur presenteert als een maffe

afgelopen vijf jaar meer waard acht dan een puntengewijze

: een psychologisch drama kan zich ontwikkelen.

politieke thriller, dan overgaat naar een romantisch-psy-

kwotering;

Het meest opmerkelijke aan Penns film is de behoudende boodschap die hij ons (subtiel) toont : de

chologisch drama, om het laatste uur te evolueren naar
Studioskoop: buiten categorie.

waarden van Joe worden uiteindelijk bevestigd, en als

THE INDIAN RUNNER

moet hij uit de gemeenschap verdwijnen. Het verhaal

een kritisch manifest over dromen, individualiteit en wereldvrede. Wenders ontpopt zich eens te meer als een
regisseur die met een verfilmd verhaal meer kan vertellen
over onze cultuur dan 10 sociologische studies. (Hij schreef
het overdonderende script overigens samen met
meesterauteur Peter Carey)

Het gegeven van Until... is complex. We zien

Claire

die het geld van een bankoverval naar Parijs moet brengen.
Ze ontmoet Sam die haar besteelt. Dan volgt ze Sam tot
het einde van de wereld - ze is verliefd op hem en
bovendien wil ze haar geld terug - en ze ontdekt de
waarheid achter zijn mysterieuze gedrag : hij moet een
speciale camera naar Australië brengen om zijn blinde
moeder enkele ogenblikken lang te laten zien. Rond

The Indian Runner was de laatste film die ik zag op
het Gentse Filmgebeuren. Misschien was hij niet de
mooiste of de beste, het was toch de film waar ik het meest
van heb genoten. En zelfs al zit mijn persoonlijke voorliefde
voor een wilde scheut

‘americana’daar voor iets tussen,

toch zullen onbevooroordeelde cinefielen een belangrijke
conclusie kunnen trekken na het zien van deze debuutfilm
van

Sean Penn : de man heeft zijn plaats gevonden, en

die plaats is

achter de camera, niet ervoor.

Voor zijn eerste langspeelfilm haalde Penn zijn inspi-

Frank niet kan leven volgens die fundamentele wetten
wordt gepresenteerd in een sobere, maar emotievolle
regie. Het spreekt in Penns voordeel dat hij functionaliteit
verkiest boven artificiële truuks: de bevallingsscène en de
verbluffende eindscène zijn daar de beste voorbeelden
van. Het zijn dergelijke momenten die de te verwachten
debuutfoutjes maskeren. Meerdan een vermelding waard
is tenslotte de schitterende prestatie van Viggo Mortensen,
een jong acteur die zijn kunnen al demonstreerde in The
Reflecting Skin van Philip Ridley.
S p h in x: 8/10

(jup)

