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Aktua
Twintig jaar Veto’s
Het Leuvense studentenblad Veto bestaat 20 Jaar. Veto Is een
wekelijkse uitgave van LOKO, de Leuvense Overkoepelende
Kringorganisatie en wordt gratis verspreid op 9000 exemplaren.
Doorheen de geschiedenis loopt een rode draad van konflikten
tussen de redaktie, die haar autonomie opeist, en het overkoepelende
LOKO, dat Veto beschouwt als haar blad. We voerden naar aanleiding
van de verjaardag een gesprekje met hoofdredakteur Kris Jacobs.

“De kringen (aan de RUG heten

opdat we onze werking degelijker

ze 'konventen' NVDR) proberen

zouden kunnen uitbouwen. Die

om de paar jaar wel eensom meer

reklame valt nog altijd onder de

greep te krijgen op de redaktionele

redaktionele verantwoordelijkheid.

lijn. Hun wrevel is natuurlijk logisch.

A ls er adverten tieaa nvra gen

Als je een onafhankelijke redaktie

binnenlopen, waarvan we vermoe-

hebt, dan zal die af en toe ook wel

den dat er problemen mee zouden

dingen doen waar die kringen niet

komen, dan moeten die op de

zo blij mee zijn. De kringen hebben

redaktie voorkomen, die nog altijd

bepaalde interesses, Veto heeft er

het laatste woord heeft."

ook. Die zullen voor een stuk wel

“Veto is gegroeid uiteen periode

parallel lopen, maar lopen ook wel

waarin het sociaal engagement

“Twintig jaren geleden voelde

laten horen, vandaar dat zij met

uit elkaar. Die spanning is normaal.

heel groot was. Voor mij is de

de studentenkoepel ASR, de

een eigen blad zijn uitgekomen,

Als ze het blad aan banden zouden

enige of in elk geval belangrijkste

Algemene StudentenRaad, de

Veto, dat toen echt bedoeld was

leggen, zou Veto zeker aan

bestaansreden van Veto, dat we

behoefte om een eigen blaadje uit

als politiek aktiemiddel. Door de

kwaliteit inboeten. Ik denk dat de

opiniërend zijn. Als je de namen

te geven, wat op dat ogenblik

jaren heen is dat eigenlijk hoe

lezer nog het meeste gediend is

van een aantal studentenbladen

vooral als aktiemiddel bedoeld

langer hoe meer veranderd in een

met een redaktie die zich on-

naast elkaar legt, Schamper in

was. Een aantal heel sterke,

journalistiek produkt Na 7 a 8 jaar

afhankelijk kan opstellen, zowel

Gent, Veto in Leuven, de Moeial in

geëngageerde groepen hadden

hebben ze het echt uitgebouwd tot

ten opzichte van de universiteit,

Brussel,... die getuigen al van een

toen een grote invloed, zoals MLB

wat het nu is. Ik weet niet of wij

als ook ten opzichte van de eigen

zeker engagement, die zijn niet zo

en de Radikale Arbeidersliga. Op

minder politiek geworden zijn. Er

studentenkringen.”

vrijblijvend. Het komt er overal op

een bepaald moment zijn die

is gewoon het verschil dat wij ons

“Adverteerders zijn voor Veto,

neer dat ze zeggen: kijk, je hebt

m ensen hun overw icht gaan

onafhankelijker gaan opstellen zijn

net zoals voor Schamper, denk ik,

rekening met ons te houden, wij

verliezen, en bestond er een hele

door de jaren heen. Die politiek zit

een noodzakelijk kwaad. Er is op

hebben kritiek op u, we moeien

grote, vrij rustige, maar daarom

er hopelijk nog evenveel in, maar

een bepaald moment voor geko-

ons, we laten niet zomaar met ons
sollen.”

niet minder geëngageerde meer-

we zijn niet meer gelieerd aan die

zen om advertenties op te nemen,

derheid in Leuven. Die mensen

beweging. In die zin zijn we een

opdat we dan meer financiële

wilden langzaamaan ook hun stem

journalistiek produkt geworden.”

adem ruim te zouden hebben,

Pest

Het is de onmogelijkheid om aan-

Brug (met voordracht van Luk Van

STUDENT AID

spraak te maken op voedsel dat

Krunkelsven) waarna iedereen

ervoor zorgt dat 250.000.000 men-

een exotische maaltijd kan verorberen in de studentenrestaurants,

Vanaf zondag 27 februari kan menig student niet aan enig

sen honger lijden. Een boer die

sociaal engagement ontsnappen. Dan komt de Student Aid-trein in

wat grond, middelen en arbeids-

's Avonds kan in verschillende

deze vurige stede aan. In tegenstelling tot voorgaande jaren streeft

kracht bezit, kan in zijn levensbe-

cafés geluisterd worden naar

men er dit keer niet naar zoveel mogelijk centjes te vergaren voor

hoeften voorzien door de verkoop

poëzie, Afrikaanse muziek en

een bepaald project, maar wil men de aandacht kristalliseren rond

van zijn goederen (aanspraak op

lezingen. Op woensdag 02/03 vult

het thema “Voedselzekerheid”.

voedsel). Maar niet als hij plat ge-

een debat rond de Europese

concurreerd wordt door goedkoop

landbouwpolitiek de Blandijn. Op

geïmporteerd Europees vlees.

donderdag 03/03 kan men nog-

Tot groot jolijt van de zuinigen

te brengen over de Noord-Zuid

onder jullie, opteerde Student Aid

problematiek en ze aan een beter

er dit jaar voor de klemtoon te

begrip over structurele problemen

verschuiven van de pure geld-

(bv. schuldenlast) te helpen. Dit

verzam eling naar de loutere

jaar staat alles in het teken van de

Hoewel Student Aid '94 reeds

bewustm aking. De gezwollen

"Voedselzekerheid". De honger in

op 2/2 op gang getrokken werd en

ontwikkelingssamenwerking

buikjes van de Ethiopische kindjes

het Zuiden heeft immers weinig te

de trein reeds Leuven, Antwerpen,

bewustmaking in het Noorden

Activiteiten

maals genieten van een exotische
maaltijd. Om 14u vindt de uitreiking
van hetTriple A'tje, de Student Aid
prijs voor waardevolle inzet voor
en

ten spijt, heeft de modale West-

maken met een gebrek aan

Brussel e.a. aandeed, starten de

plaats en wordt er een punt achter

europeaan een vertekend beeld

voedsel. De w e reld voe dsel-

activiteiten in het Gentse pas op

de actie gezet met een wereldfuif

van Afrika. Waar men een ziel-

produktie is voldoende om twee-

27/2 met de klassieke T-shirt

in de Brug alwaar U Uw Afrikaans

togend, hongerig, voedselkamprijk

maal de hele wereldbevolking eten

verkoop aan hetSt.-Pietersstation.

bloed kunt bewijzen met bloedstol-

continent verwacht, blijkt zich een

te geven. Voedselzekerheid is "de

levendig, kleurrijk en inventief

toegang voor alle mensen tot

werelddeel te bevinden. Hoofddoel

voldoende voeding om een gezond

is dus de collega-studenten iets bij

en aktief leven te kunnen leiden".

Op maandag 28/2 wordt in Studio

lende capriolen op de dansvloer.

Skoop de film "The Gods Must Be

Wie meer wil, kan er de Special

Crazy" vertoond. Dinsdag begint

Knack '94 op naslaan.

men met een ontbijtcauserie in de
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Column
D e M oloch Vloert Zijn H eden!

De Honderd Meter Dood Verklaren
God is dood en Nietzsche, de uitspreker van bovenstaand

modern-statuut vermeien, want veel meer dan een grafrede kan men

buitengemeen verdikt, nog doder. Een vaststelling met nieuwswaarde

weldenkend Finnegan’s Wake toch niet heten nietwaar! Het is inderdaad

nul om hoogstens maandelijks de rug van de druivelaar te halen, hoor ik

zomaar een boek uit de jaren dertig en er zijn er sindsdien al weer

uw wenkbrauwen al fronsend menen - het gelijk is hun deel, maar in deze

duizenden volgeschreven dus dood is weer wat anders. Alleen kreeg het

omstandigheden wil ik met onderhavig besef - God is dood, Nietzsche
nog doder - een kolumn aanvangen, denkpiste van wal trekken, debat in

boek de allure van een valbijl waaronder de hele literatuurgeschiedenis
in concentrisch rondgetolde pensen naar de slagerij verdween: de

een baan om de aarde lanceren en godbeteret wat mijn syno-

lektuur van een boek versplinterde in sekundaire lektuur van boeken over

niemenwoordenboek mij nog te vertellen heeft, en zo weer dekking
geblazen en overlevingspakketten hierol, want zo kan ie wel weer! De
Heer orakelt: Een paar bladzijden verderop wacht een knoert aan lektuur

boeken, struktuur of betekenis of verhaal of verloop leken niet langer van
enige normatieve waarde waar dit een onderscheid literatuur/tips voor
forelvissers betrof. Nu alleen nog van die rotwoorden afraken. Met poëzie

op u te wachten-de Sachem van ‘slands vrije improvisatie/experimentele

staat of liever ligt het wat subtieler: is die ad patres sinds de futuristen en

avantgardem uziek-sien, Godfried-W illem Raes laat diep in zijn

de dadaïsten Tzara, Huelsenbeck en

kunstenmakersbranie kijken en trakteert ons een rondje Book of Moves

kinderneuroses op los lieten en aan de lopende band van alle betekenis

-wantzoheetderevolutionairemusiceertechniekwaarronddesgenaamde
zijn doktoraalskriptie mocht binnenrijven. Goed, er wordt wat spastisch
gewezen, een autoriteit ventileert een mening over muziek in het

verstoken sound poems uitstieten? Of waren de woorden er nog te veel

algemeen en muziek in het bijzonder, en de interviewers volgen hem daar

neerkomt op het lezen van letters niet woorden?

in. Boompje op. Tot Raes tussen neus en lippen, het zout en de patatten
door zomaar even mededeelt dat Jazz dood is, een graf behoeft en

Mahler en Strauss (Richard, graag) geen komponisten waren maar

Schwitters er hun animale

aan toondertijd en is de poëzie pas ter ziele gegaan met de komst van
hetgeen men na een avondje squashen Konkrete Powezie heet, welks
Muziek tot slot, want daar wrong het Raes’ muiltje. Dat Wagner,

verder geen gereanimeer m eneer! Een peristaltische kramp omfloerst

gewoon aan een met dodelijk romantisme aangestoken karkas stonden

de blik van ondergetekende, die zich al flink aan dood-hier-dood-daar

te rammelen, staat buiten kijf. Een eerste verjongingskuur bestond het er

start te wennen. "Mozeskriebel man ! Wat zit iedereen hier alles toch

Schoenberg in maar eens anders te komponeren. Alom werd al van een

maar dood te verklaren !” De dood-van-dit-en-de-dood-van-dat. Het

sterfgeval gewaagd. Maar toen hing Penderecki's concerto voor Hiro-

begint - hierin niettemin ferm bekonkurreerd door de Grote Verhalen - een
zeer voorspelbare metafoor te worden. Een man zit geen twee uur

shima nog te rijpen, moest Bilt Haley nog geboren worden en was Duke

doodgemoedereerd een vaatje Verboden Vrucht te kraken of hij moet de

sterfte worden gewaagd, toen John Cage een blitzkarrière waar zag

instant kaffeefilosofen - “de poëzie is dood, het architekturale experiment

worden met een stuk dat “4’21 “ heette en dat er ongeveer op neer kwam

is dood, Wim Vandekeybus is dood, de filosofie is dood, het voetbal is

dat de uitvoerende pianist vier minuten eenentwintig sekonden katatonisch

dood, de kat van de buren is dood!” - van zijn hevig belaagde reet

achter het onberoerde klavier zat te zitten, terwijl de muziek zich

schudden. Neen, neen, neen, zo kan hetecht niet langer! De schilderkunst

verondersteld werd af te spelen in het gekuch van “luisteraars". Of

Ellington nog een katoenplukker. Pas in de late jaren zestig kon van een

is al vierenzeventig jaar dood. In 1920 schildert Malevitsj zijn notoire

gesnurk, als het maar wat langer duurde dan natuurlijk. Met spoed werd

zwarte gat: doodleuk één zwart vierkant op doek. Het kubisme, het

een overlijdensbericht uitgeschreven, want nu was men ook van dat
onding van een kloterotmuziek af.

futurisme en het konstruktivisme, dat de weg bereidde voor Malevitsj’s
aanslag, hadden het middelerwijl bij wijze van maatschappelijke
aanvaardbaarheid al geschopt tot behangpapier van de gemiddelde
fabrieksdirekteur. De dwangmatige zoektocht naar het Nieuwe, naar

Jazz dood. Goed, Dixieland dood, Beethoven dood, Vivaldi dood,
Bebop dood, Free dood... En dan maakt een obskure pianist uit de
Europese ‘vrije-improvisatie-scene’ (weer zo’n rotwoord van een

nieuwe media en nieuwe talen, naar nieuwe symboliek - een zoektocht

gecomplexeerde Europeaner die zich op de witte lui voelt getrapt door de

die in grote mate de geest van het Modernisme kenschetst - liep nu
ogenschijnlijk te pletter op één luttel zwart vierkant. Het moet het zwarte

sterk politiek gekleurde konnotatie van het uitermate zwarte ‘free jazz’)

gat van de geschiedenis geweest zijn toen: de hele moeizame tocht die

van Cecil Taylors invloedrijke '60s kwartet) in 1992 dan zo’n

de geschiedenis van de schilderkunst naar het licht van de moderniteit

witheetgloeiende elpee als “The Human Factor": het bloed druipt er in

tot dan toe was gebleken, verdween als een broekzak sterrenstof in één
schilderij. Omdat het zwart was? Hoedanook, met de diagnose die toen
al triomfalistisch weerklonk - “de schilderkunst is dood!” - werd een paar
decennia later vrolijk fluitend de vloer weer aangeveegd. Of was Jackson
Pollock gewoon een nekrofiel? En zijn niet Warhol en Lichtenstein en
Rauschenberg en hun verzamelde popart-partners de ware rechters
geweest? Hoe ziet het nekschot van de schilderkunst er anders uit dan
een hypnotische massa cocacolaflesjes? Nota bene. Donald Judd
verbroedert zich ondertussen met de beeldhouwkunst, daar in de eeuwige
jachtvelden. De voornaamste exponenten teoretikus van het minimalisme
is sinds kort koud! Ook de literatuur mag zich al enige tijd in een post-

Borah Bergman samen met Andrew Cyrille (perkussionist en hoeksteen

zweterig geile tranen van de toetsen. Anthony Braxton toetert Parker in
de Singel en Misja Mengelberg propt zijn improvisatiesessies vol met
Monk. Jazz dood? Ja, zekere definities van jazz dood. Even dood: een
gegeven historische ruimte, die ons denken tot definiëren determineert,
tot “jazz is zus zo en niet zut”-denken. “Jazz is everything that makes me
wiggle my arse and feel good”. Nieuwe tijden nopen nieuwe
benaderingswijzen en nopen de oude achter zich te verbranden. Dood
is een ongezond ie ts ! Een welhaast olympische discipline is het in deze
barre tijden, Lillehammer inbegrepen, geworden: de dood vaststellen !
Lord Moloch, 01:50 a.m.

Leegstand aan de RUG

is er een K.B. vereist voor de over-

niet van de hand. De leegstaande

dracht van gebouwen van de Staat

huizen in de Sint-Pietersnieuw-

naar de Vlaamse Gemeenschap.

straat zullen na renovatie (geld!)

De academische oppervlakte Is de ruimte nodig voor onderwijs,

Aan dit K.B. zijn een aantal

opnieuw voor universitaire acti-

wetenschappelijk onderzoek en de administratie die dit alles

vereisten verbonden: eerst moet

viteiten gebruiktworden. De ligging

ondersteunt. De Universiteit Gent beschikt over 530.000 km*

men de oorsprong van een eigen-

van deze huizen is ideaal, want

onroerend goed. Theoretisch bekeken (Art. 140 van het Decreet

dom vinden, de werkelijke grootte

het is de bedoeling om de univer-

voor Universiteiten van de Vlaamse Gemeenschap) is deze

van een onroerend goed vergelij-

sitaire diensten weer naar het

oppervlakte te groot. (Dit decreet stelt dat voor elke student in de

ken met de gegevens in de akte

universitaire centrum te brengen.

positieve en bio-medische wetenschappen 40 m* vereist is, in de

enz. Er is nog geen sprake van dit

Men wacht dus op financiële

K.B. want het is niet eenvoudig om

m iddelen om de leegstaande

‘boekenfaculteiten’ is dit 10 rrf per student.)

Hoe dan ook, een (theoretisch)

Als een onroerend goed tot het

overschot aan gebouwen leidt tot

eigen patrimonium van de universi-

financiële problemen. De kredieten

teit behoort mag het verkocht wor-

voor het onderhoud van het onroe-

den. De meeste gebouwen zijn

rend goed zijn eerder schaars.

echter aangekocht via de Staat.

Desaffecteren (= andere bestem-

Tijdens de staatshervorming wer-

ming geven) van leegstaande uni-

den deze gebouwen eerst toege-

versitaire gebouwen lijkt dan een

kend aan de Vlaamse Gemeen-

goed idee. Men kan dan verhuren,

schap, daarna aan de universiteit

verkopen of onroerend goed in

zelf. Ook deze gebouwen kunnen

erfpacht geven aan bedrijven die

eventueel verkocht of verhuurd

min of meer verbonden zijn met de

worden, maar... eerst moeten de

universiteit (bv. Texaco).

formaliteiten vervuld worden. (Zo

Talencentrum

aan de vereisten te voldoen.) Hin-

gebouwen op te knappen zodat ze

derpaal: de bureaucratie.

opnieuw een functie binnen de
universiteit kunnen vervullen of

Centjes

gedesaffecteerd kunnen worden.

Men kan niet zomaar alle ge-

Uiteraard zijn er andere priori-

bouwen verkopen of verhuren, ook

teiten in verband met het beheer

al zouden de formaliteiten van de

van het onroerend goed van de

baan zijn. Sommige panden zijn

universiteit, veiligheidswerken in

vervallen, dus onbewoonbaar, dus

de universitaire homes en in de

‘onverhuurbaar’. De financiële

Ledeganckstraat bijvoorbeeld.

m iddelen voor renovatie zijn
schaars. Waardevolle gebouwen
(zoals een huis met wintertuin in
de Korte Meer) doet men liever

VeeBee

rijkheid: Nederlands voor an-

te noemen: in het verleden ston-

derstaligen (28%), Frans (26%),

den Fabrimetal, Barco, Volvo, op

Spaans (15%), Engels (14%),

de taaklijst). Tenslotte nog vermel-

Parlez-vous français? Do you speak English? Sprechen Sie

Duits (9,3%); Russisch, Portugees

den dat de Kamer van Koophan-

Deutsch? Habla Espanol? Indien wel, sla dan dit artikel gerust over.

en Deens vullen de overige pro-

del te Gent deze cursussen over-

Een uitleg over het Talencentrum aan onze universiteit

centjes.

neemt als de hare.

hoeft

wellicht niet, nochtans kunnen we het niet laten dit veelbezocht

Prijzen

Waarde

centrum eens in de journalistieke kijker te stellen.
In het algemeen kan men stel-

willen nemen. Bij die laatste groep

Het Talencentrum reikt een

De zomercursussen bedragen

len dat aan het Talencentrum twee

behoort ook het groeiend aantal

certificaat uit voor elke integraal

voor RUG-ers 3500 Bf en voor

grote groepen personen studeren:

gewone RUG-studenten. Waaruit

gevolgde cusus. De waarde ervan

niet-RUG-ers 7000 Bf. De prak-

de niet-RUG-studenten en de

blijkt dat het centrum niet meer

is relatief maar zeker niet onbe-

tische avondcursussen 2500 Bf

RUG-studenten. (Deze laatsten

weg te denken is uit het universi-

langrijk. Door de naambekendheid

(RUG) en 5500 Bf (niet-RUG). Het

genieten dan ook nog van een

taire straatbeeld. Eén van de goede

bij de bedrijven in de streek, kan

Talencentrum is tijdens de werk-

voordeeltarief.) De groep niet-

eigenschappen is de toeganke-

zo’n bijkomend papiertje vast en

week open van 15u30 tot 19u30

RUG-studenten bestaat groten-

lijkheid van het instituut.

zeker een positieve inslag hebben

(op vrijdag van 13u30 tot 17u30)

De belangrijkste bron van in-

bij een aanwerving. Daarenboven

en is te vinden in lokaal 0.0.4

het Nederlands als vreemde taal

komsten van deze voornamelijk

is het Talencentrum bereid cursus-

(gelijkvloers) van de St-Pieters-

willen ontdekken en pas afge-

zelf-bedruipende instelling is het

sen op maat te maken voor bedrij-

nieuwstr. 136. Tel. 09/264.36.81,
fax 09/264.41.92.

deels uit niet-nederlandstaligen die

studeerde RUG-studenten die on-

inschrijvingsgeld van de grote

ven voor een op maat gemaakte

dervinden dat aan hun talenkennis

groep niet-studenten. (Zij komen

prijs (om maarenkele voorbeelden

moet gewerkt worden met het oog

op voor 2/3 in de begroting en de

op een betere plaats op de ar-

RUG past 1/3 ervan bij.) Vorig jaar

beidsm arkt. De groep RUG-

waren er 2657 ingeschreven

studenten bestaat vooral uit

cursisten (waarvan 1531 niet-RUG

Erasmussers die de beginselen

en 1126 RUG). Zij werden ver-

van hun uitwisselingstaal op een

spreid over 164 cursussen van 9

degelijke en sneile wijze tot zich

talen. In volgorde van belangPagina 4
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Erratum
We willen er de nadruk op vestigen dat de grafiek bij het artikel
'RUG of KGB' in Schamper 317 voor misinterpretatie vatbaar is,
gezien 2 van de 3 geëvalueerde professoren geen werkjes opgeven,
met name Vanhelleputte en De Clercq.

Dossier afgedankt
De Gentse universiteit beschikt over van alles en nog wat, dat
kan u zelf Iedere dag zien. Ze vult er haar bureaus, labo’s, bibliotheken, leslokalen en de rest van haar gebouwen mee. Maar wat

soms iedere dag gebruikt, zoals de

Ook wordt af en toe wel eens

authentieke Van De Velde-stoelen

iets weggegooid dat nog kon die-

in de centrale bibliotheek.

nen. Herwaardering, recyclage,

Het jammere aan de zaak is dat

m eer geld en m inder logge

er zoveel staat te verkommeren om

administratieve regels kunnen

uiteindelijk onbruikbaar en on-

misschien de oplossing vormen.

restaureerbaar te worden, zodat

gebeurt er met al die prachtige voorwerpen eens ze op, versleten,

enige, zeldzame en fascinerende

kapot zijn, niet meer deugen en dus worden afgedankt?

wetenschapsspullen (de meeste
een curiosum op zich) enkel nog

Juridisch statuut

wel maakt u carrière aan de R.U.G.

goed zijn voor de vuilnisbak.

Erik H.

en dan kan u eens kijken of er in de
De goederen van publiekrech-

magazijnen iets ligt dat u bevalt

telijke personen (en de universiteit

voor in uw kantoortje; ofwel trekt u

is er zo een) worden domeingoe-

naar zo’n openbare verkoop.

deren genoemd. Deze verzame-

Die openbare verkopen worden

ling, kortweg het domein geheten,

op tijd en stond georganiseerd -

omvat zowel roerende als on-

voor waar en wanneer: informeer

roerende goederen. Naargelang

u bij de dienst Domeinen of lees

hun aard en bestemming behoren

het staatsblad want de verkopen

zij tot het openbaar of privaat

zijn niet op gefixeerde data en ook

domein. Samengevat komt het er

niet steeds op dezelfde plaats. Er

op neer dat het overgrote deel van

kunnen daar soms echte koopjes

alles wat in de universitaire ge-

worden gedaan, vaak beseft men

bouwen staat tot dit domein be-

niet hoe waardevol de spullen zijn

hoort en dus eigendom is van de

die onder de hamer gaan. Maar

overheid. Het juridisch statuutzorgt

opgelet: er zit geen garantie op en

ervoor dat die goederen niet

vaak moet u het in loten kopen.

zomaar kunnen worden afgedankt

100 antieke stoelen voor 1000

daar ze voor de goede werking

frank; maar wat bent u nu met 100

van een openbare dienst bestemd

oude stoelen?

zijn. Ze genieten een speciale

De universiteit zelf heeft inzage

rechtsbescherming die zomaar

noch inspraak in die verkopen:

verkopen, weggooien e.d. niet mo-

noch wanneer, wat, prijs etc. wordt

gelijk maakt; ook beslag leggen op

door haar bepaald. De opbrengst

deze domeingoederen kan niet.

ging tot 1991 volledig naar de

Odyssee

Schatkist van het Vlaamse Gewest. Door het nieuwe decreet
van 1991 dat meer autonomie gaf

Spullen die verouderd zijn of

aan de universiteiten krijgen zij de

versleten, worden op een mooie

opbrengst wèl (maar die is aan de

dag verwijderd. Maar hoe?

lage kant). En sinds de centen

De dienst G.B.O. (Gebouwen,

terugvloeien kwam er ook interes-

Beheer en Onderhoud) centrali-

se om zelf te verkopen, maar de

seert alles en houdt er een inven-

wet is formeel: het mag niet (net

taris van de bezittingen van de

zomin als concessies of verhuur

universiteit op na. Als een faculteit

van die domeingoederen alhoewel

of dienst iets kwijt of vervangen

dat an sich wel kan op het private

wil, laat ze dat weten en zo komt

domein.)

het afgedankte voorwerp terecht
in de magazijnen. Daar kan het
nog vele jaren blijven liggen öf
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U begrijpt dat die voorwerpen

het Ministerie van Financiën. Deze

die zo al jaren liggen opgeslagen

dienst organiseert dan regelmatig

soms erg waardevol worden in de

openbare verkopen met die afge-

loop der tijden, al is het maar voor

dankte overheidsgoederen.

enkele verzamelaars. Verborgen

Als u nu zelf iets moois vond en

schatten op zolder of in de kelder

dat wel zag staan op uw kot of zo,

zijn aan deze universiteit geen

dan kan u twee dingen doen. Of-

sprookje, meer nog: ze worden
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Godfried-W illem Raes

Modern Day Magician
Deze keratinekegelse nar, de drijvende factor achter het centrum voor hedendaagse muziek Logos, Mathematicus In Muslca en
radardoctor stond ons In deze barre tijden te woord over zijn passies, muziek en algoritmen.
Battlestar Galactica is er niets

futloos recycleren & parodiëren &

project van zijn doktoraat musico-

relatie keert het Book of Moves nu

tegen: Logos Tetraeder, ofte vier-

pensenkermis. En dit waren de

logie-ten beste. Hetperformende

om: de bewegingen van een

vlak annex ruimtelijke figuur die

studenten van Godfried-Willem

proefkonijn posteert zich IN de te-

lichaam roepen de klanken te

vier driehoeken aan elkaar naait,

Raes, de man die moeite- en kom-

traëder. Radarsensoren (één zen-

voorschijn. Een serie computers,

de Logos-concertzaal in de Boma-

promisloos de krantekoppen in-

der op de top van de aldus ge-

uitgerust met software die de

straat, vormt donderdag 10 februari

palmt metzijn kakelverse doktoraat

kreîerde ruimte, drie ontvangers

musicus zelf samenstelt, vertaalt

het dekor voor een recital heden-

over Revolutionair Musiceren! De

op de vlo er) re g istre re n de

de bewegingen in klanken. Die

daags muzikaal experiment. Een

Zappateken zagen de tijd schoon

bewegingen van het lichaam: een

software kan men bijvoorbeeld op

zwerm zwartjassen, in het dage-

om nader notie te nemen.

dans die het midden houdt tussen

die manier ineenknutselen dat op

lijkse leven beter bekend als de

het ene soort bewegingen zus

klassen “Experimentele Komposi-

gereageerd wordt, en opeen ander

tie, Avant-garde Kamermuziek, Im-

soort bewegingen zo. De snelheid

provisatie" van het Koninklijk Kon-

van de bew eging selektee rt

servatorium Gent, komen er de

klanken (snelle flitsen provoceren

vrucht van een jaar lang muzikale

bepaalde tonen, terwijl trage bewe-

zelfverminking aan het publiek

gingen verstommen), de kracht

voorstellen. Een eerste perfor-

waarmee een beweging uitge-

mance betrof de opvoering van

voerd, de versnelling waaraan zij

Horatio Radulescu’s “Flood for the

onderhevig is, de oppervlakte die

eternals origins” uit 1971. Een

die bewegingen bestrijken... Alle-

“partituur" (in casu een zwart vlak

maal motorische parameters die

vol witte stippen, hier en daar sa-

al naargelang het programma en

mengeklit in melkwegstelselach-

de uitvoering het klankbeeld

tige Strukturen, afgewisseld met

bepalen, om zo het lichaam tot het

zeer retorische jaren-zeventig-

meest versatile instrument in dit

poïzie) werd in tweevoud op de

melkwegstelsel uit te roepen. Een

muren geprojekteerd, terwijl het

vondst die dit millenium met klanke

dirigeren meer weg had van een

zal overleven, een vierde dimensie

sessie verkeersleidersschap op

als het ware.

Zaventem dan het stereotiepe

Algoritmisch
musiceren

beeld van geëxalteerde Abbado’s
of Karajans. Het ergste hadden
onze, uiteraard totaal oningewijde
en zodoende bevooroordeelde

Wat steekt hier allemaal ach-

oren nu wel gehad, zo daagde ons

ter? Een amalgaam aan filosofieën

toen. Fout daagde het ons welze-

(Raes studeerde zelf filosofie en

ker! De tweede helft van het recital

musicologie) en ideeën die gro-

werd verondersteld kond te doen
van het potentieel aan kreativiteit
dat in deze studenten sluimert:

tendeels ook als fundament voor

Jane Fonda

dirigeren, pianospelen, tai-chi-

LOGOS zelve kunnen gelden. Het

chuan en Jane Fonda's workout.

hele Book of Moves-projekt nodigt
de luisteraar daarenboven uit het

een opgegeven onderwerp - “Lied

Maandag 14 februari: Dr. God-

Het lijkt een dans maar dat is het

van mijn land” - werd naar eigen

fried-Willem Raes geeft, hierbij ge-

nu juist allerminst: in een tradi-

komplex aan relaties tussen muzi-

goeddunken uitgewerkt en voor-

assisteerd door zijn vrouw Moni-

tionele choreografie worden de

kant/performer, muziekinstrument

gesteld. Een poging zich te ontwor-

que, een kort staaltje Book of

lichaamsbewegingen gedirigeerd

en publiek helemaal te overden-

telen aan hun Vlaamse gedetermi-

Moves - want zo heet de desbetref-

door de muziek - komt het lichaam

ken. Als iemand in een tetraeder

neerdheid strandde jammerlijk op

fend uitgedokterde techniek en het

als het ware altijd wat te laat. Die

staat te swingen en dat geluid blijkt
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cinerend raadsel. Over dynami-

te reproduceren, en ais dat geluid

dat ik doctor ben aan de faculteit

lemaal niet spelen I” Raes’ kijkt de

bovendien aan die strukturele ei-

der letteren...Weet je dat ze er een

toekomst in de ogen en het verle-

sche muziek gesproken! Raes pa-

sen voldoet die het toelaten als

ingenieur moesten bijhalen om

den laat hij graag aan anderen

reert onze kritische opmerking over

een muziekstuk te herkennen -

mijn doctoraat helemaal te begrij-

over. Het mag derhalve niet ver-

de respons van het westerse pu-

waar blijf je dan met dat vooroor-

pen?” verklaart hij met enige trots.

wonderen dat de kersverse doktor

bliek op zijn baanbrekende werk

deel dat muziek uit muziekinstru-

De totale interdisciplinariteit. Uiter-

zich in de gangen van het konser-

met een trits ervaringen uit alle

ment wordt verondersteld te ko-

aard voelt hij zich allerminst thuis

vatorium onder zijn kollega’s al-

hoeken van de wereld: “zo waren

men? In de traditionele opvatting

onder musicologen die honderden

lesbehalve populair maakt met

we ooit voor een koncert in

komt het instrument vaak als pro-

bladzijden aan een stuk uitputtend

standpunten als "Opera? Sluiten

Rwanda. Nu mag experimentele

minent producent van geluiden

wezen over Beethovens late pia-

die geldverslindende tent ! Wat

hedendaagse muziek hier nog in

naar voren, en lijkt de muzikant

nosonates zonder die ooit ge-

doet zoiets in de twintigste eeuw

een intellektualistisch verdom-

een aktor op de achtergrond - een

speeld te hebben.

meneer!" of “Jazz? Dood. En dan

hoekje geveegd worden, daar

instrument instrumentaliseert. Bo-

De technofiele attitude die uit

maar Jazz doceren aan de konser-

denken ze er alvast helemaal an-

vendien reduceert een klassiek

Book of Moves spreekt rekent

vatoria? Toe maar!” De eenentwin-

ders over. Na vijf minuten ging de

graag af met een aantal oeroude

tigste eeuw vraagt om een ander

hele zaal uit haar dak jazeker! En

kelijkerwijs tot een opdracht die

mystificaties die ons denken over

instrumentarium, om andere me-

dat terwijl hetzelfde publiek na vijf

niet meer vereist dan een verfijnde

muziek nog steeds in de ban

dia, een andere houding ten op-

minuten één of ander Beethoven-

houden. “Wat is dat toch voor

zichte van muziek. En dat staat

strijkkwartetten al zalig ligt te ron-

niciteit, dan tien uur daags oefe-

leuterpraat over dat Ego van de

allemaal hoog in het vaandel van

ken. We zijn hiermee naar Latijns-

nen. Die ondemokratische omweg

komponist als heldhaftige de-

LOGOS geschreven!

Amerika geweest, naar China, Ja-

wordt mooi vermeden met the

miurg?" We leven inderdaad in de

Hoe levensvatbaar is een

pan... Een publiek reageert na-

Book of Moves. Alhoewel: dit bete-

mening dat een muziekstuk een

projekt als Book of Moves? Welke

tuurlijk anders in Afrika dan in Aziï.

kent niet dat iedereen zomaar aan

afgeiijnd, onaantastbaar en ab-

toepassingsmogelijkheden zijner?

Maar er werd vaak enthousiaster

het komponeren kan slaan. Het

soluut produkt dat kant-en-klaar

Daar wordt driftig aan gewerkt: de

gereageerd dan hier in Europa.

instrument het musiceren noodza-

motorische beheersing, dan tech-

betreft hier immers een techniek

afgeleverd wordt door het intuïtief

techniek die wij ter demonstratie

Dat spreekt toch ergens voor een

die zo verfijnd kan worden, dat we

scheppende genie van de kom-

te zien krijgen staat al mijlenver

zekere graad van universaliteit, of

hier rechtgeaard van het moeilijkst

ponist, dat m uziek zich laat

verwijderd van het embryonale

voor de verstarring binnen onze

te beheersen instrument” op aarde

begrijpen als één of andere schim

projekt van jaren geleden. Hoe the

eigen muzikale kuituur?"

kunnen spreken. De beheersing

uit Plato’s ideelnwereld of een

Book of Moves er binnen een

van the Book of Moves vergt

kantiaanse kategorie - “muziek an

aantal jaren zal uitzien is een fas-

immers even goed een perfekte

sich bestaat toch gewoon niet!”

kennis van up-to-date compu-

Net alsof een muziekstuk gewoon

terontwikkelingen. Een ander dada

niet meer is dan een partituur met

van LOGOS trouwens: in Raes’

wat konventionele tekentjes op,

optiek leunt de musicus nauwer

zoals Adomo zich de ideale muziek

aan bij de ingenieur dan bij de

voorstelde. Zo’n houding blijft blind

romantische mythe van de met

Lord/Willy/Knut (Zappateken)

advertentie
d in s d a g 1 5 .2

m u z ie k etc.

w h y d id I m is s t h a t n o t e

d o n d e r d a g 1 7 .2

d o s to j e w s k i

w it te n a c h t e n

v r ijd .tf 1 8 .2

m u z ie k e tc .

w h y d id 1 m is s t lia t n o t e

u U r d a ^ 1 9 .2

d o s to j e w s k i

w it te n a c h t e n

voor de invloed van zogeheten

J m x l .t f 2 2 . 2

d o s to j e w s k i

w it te n a c h t e n

inspiratie bezwangerde toon-

extramuzikale faktoren: de inter-

J o n J .r J .t f 2 4 . 2

genet

n a a r d e m e id e n

dichter - bravo.

aktie tussen performer en publiek,

Ingenieur

v r ijd a g 2 5 . 2

m u x ie li e tc .

w h y d id I m is s t h a t n o t e

sa ter d a g 2 6 .2

k am agu rk a

h e r t e n h o h je Ö d iv e r s e h o m ie lt e n

sh a k e sp e a r e

d e tw e e ij d e lm a n n e n v a n v e r o n a

de kontekst waarin het geheel

d in s d a g 0 1 . 3

plaatsgrijpt, de technische stand

don derd ag 0 3 .3

van zaken, het feit dat kompositie/

v r ij j

.i 0 4 . 3

u te r J « ^ 0 5 .3

Raes doceert aan het konser-
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van muziek: hij ziet er dan ook wel
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deze dan ook aan dat ingenieurs

geen graten in dat emoties, empa-
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weerhoudt er zich tijdens ons ge-
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d in s d a g 2 2 3

sprek niet van de negentiende-

oordeeldheid, steigeren.

eeuwse ideali stische atmosfee r die
z.i. aan de fakulteit letteren en

Broeder Jakob

wijsbegeerte nog steeds de lakens
uitdeelt, geregeld een veeg uit de

“Mensen komen mij nu en dan

pan te geven. Een pragmatische

eens vragen: ‘en kunde gij daar

houding: voor Raes is muziek in

ook Bach en Beethoven en Broe-

eerste instantie een praktijk, en

der Jakob op spelen?’ Dat is in-

nietzozeereenakademisch gege-

derdaad perfekt mogelijk: ik pro-

ven waarrond aleatoir getheoreti-

grammeer mijn software op die en

seerd moet worden. “Ik vind het

die manier en dan ga ik maar

persoonlijk eigenlijk zeer vreemd

breakdancen. Maar ik wil dat he-
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NEDERLANDS TONEEL GENT

Interview

Een begrijpelijke oorlog
Joris van Bladel is assistent sociologie aan de Militaire School, en daarnaast ook student aan de Gentse universlteit. Hij Is betrokken
bij het Joegoslavische conflict niet alleen als blauwhelm, maar ook familiaal: zijn vrouw is Kroatische. “Het lijkt of het democratische
Europa op voetbal is ‘litgekeken, men kijkt daar liever naar de slachtingen die in Sarajevo door de mortiergranaten worden aangericht, want
dan m oetje van afgrijzen de ogen sluiten en kun Je des te gemakkelijker in slaap vallen” (T vrko Kulenovic). Laten we dit interview als een
kreet tot ontwaken beschouwen...

Schamper: Hoe snel raakt

mee wil ik gewoon zeggen dat

geweest bij die extreem -nationalis-

winst uit te halen. Die atmosfeer is

iemand emotioneel betrokken

redelijkheid, kennis, kunde, boe-

tische zaak. Dat is door propa-

er nu eenmaal, en ik denk dat dat

bij het Joegoslavische conflict?

ken, cultuur, musea, niks kunnen

ganda, door politieke tenoren be-

één van de grootste waarschuwin-

Joris: Onmiddellijk. Altijd. Oor-

doen tegen het geweld. En als dat

speeld. De mens is egoïstisch en

gen is: dat ook wij met dezelfde

log is een zeer emotionele zaak.

geweld blind is, kan je daar gaan

enkel begaan met zijn eigen fami-

beestachtigheden bezig zijn. Ik

Zodra je iets ziet gebeuren ben je

staan, idealistisch en bewonde-

lie, die kleine kring, en als daar iets

denk aan de vissers in Frankrijk:

emotioneel betrokken. Zo heb ik

renswaardig, maar je hebt niks in

aan gebeurt is hij niet meer te

tonnen vis worden vernietigd,

verschillende mensen gesproken

de pap te brokken. Uiteindelijk is

stoppen. Nu zijn er enorm veel

terwijl 1000 kilometer oostwaarts

die op verschillende plaatsen in-

het de wil van de sterkste die geldt

families die er langs die weg in

mensen sterven van de honger.

gezet waren: mensen in Krajina

en als je dan toch iets aan het

betrokken zijn geraakt; het is on-

Als je je ervan bewust bent, ben je

waren pro- of anti-Servisch, pro-

conflict wil doen, moet je je met

mogelijk te stoppen.

of anti-Kroatisch, afhankelijk van

dezelfde mentaliteit wapenen, of

de mensen waarbij ze gehuisvest
waren. Mensen die in Belgrado

beter gewapend om er iets aan te

Wat ik zo erg vind, is dat bij ons

doen. Dat is één. Ten tweede denk

je moet er niks aan doen. Het is

in de media heel die zaak wordt

ik dat het heel belangrijk is te we-

onredelijk, totaal onredelijk. Tegen

getoond alsof dat beestachtig of

ten dat de grote tenoren dienaar

verbleven, waren pro-Servisch;

het machtsspel spelen allemaal

mensen in Zagreb pro-Kroatisch.

universitair geschoolden zijn. Ka-

Wiens wreedheden je ziet, daar

radzic is psychiater, Tudzman is

ben je tegen. Ik ken mensen die

historicus; allemaal mensen met

erg anti-m oslim zijn, gewoon

verstand. Blijkbaar is boekenken-

omdat ze van de moslims wreed-

nis alleen niet voldoende om zo-

aardige dingen gezien hebben.

iets te vermijden. We moeten ons
ervan bewust zijn dat daar intellec-

Schamper: Onpartijdigheid

tuelen bezig zijn. Cultuur, kennis

is dus onmogelijk?

en wetenschap kunnen blijkbaar

Joris: Dat bestaat niet. Men

geen dam tegen dat geweld op-

verwijt mij dat ik pro-Kroatisch ben

trekken.

omdat ik met een Kroatische gehuwd ben. Dat is niet waar. Ik

Schamper: Word jij niet ont-

probeer zo objectief mogelijk te

zettend kwaad van de apathie

zijn, maar degene die zegt dat hij

van de mensen hier?

onpartijdig is, is verkeerd. Dat
bestaat niet. Dat bestaat alleen bij

Joris: Ik heb vooral iets tegen
mensen van wie familieleden ver-

abnormaal is. Maar dat is juist heel

de media, die onmiddellijk na
beelden uit Bosnië overschakelen

mensen die achter hun bureau

moord zijn, moet je niet redelijk

normaal. Ik geef geen waardeoor-

zitten en met de zaak niets te

gaan staan preken; en dat is nor-

deel, ik zeg alleen maar dat wat

naar een voetbalmatch. Ik denk

maken hebben. Die zijn neutraal,

maal, die mensen zijn niet redelijk.

ginder gebeurt heel normaal en

dat een aantal waarden in onze

menselijk is; dat zijn normale men-

maatschappij om gedraaid zijn. Wat

maar zodra men een stap in het
conflict zet, kan men niet meer
neutraal zijn.

Schamper: Kunnen zij nog

selijke verhoudingen.

ageren volgens de oorspronkelijke nationalistische drijfveer,

Schamper: Is er enige redelijkheid in het conflict?
Joris: Neen. Het is erg, maar

of is het nu niets anders meer

Schamper: Het zou dus ook
hier kunnen gebeuren.

dan een kwestie van haat en
rancune?

is nog belangrijk? Ik denk dat wij
vervreemd zijn van overleving, van
overlevingsdrang. Ik denk dat wij
door onze zeer materialistische

Joris: Ja. Ook hier zijn mensen

ingesteldheid vervreemd zijn van

die politieke lijn aan het aanhou-

fundamentele waarden, die ei-

boeken kunnen niets doen tegen

Joris: Ik denk dat een zeer klein

den van zich achter een nationa-

genlijk het leven uitmaken. Dood

oorlog. Zo cynisch is het. En daar-

deel van de bevolking betrokken is

listische kar te spannen en daar

en leven. Wat voor mij belangrijk
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is, mijn familie, mijn kind, mijn

mee aan het je-m’en-foutisme van

en analyseerbaar. Ik ben een

essentie en dat is het cynische.

vrouw, dat krijgt opeens een an-

velen. “De kwaliteit van een mens

beetje verbitterd geworden, al weet

Weten dat je voor een vaandel

dere dimensie. Je wordt meer met

wordt gemeten aan de kwaliteit

ik dat optimisme een basis om te

gedw ongen bent en dat dat

je neus op een aantal dingen ge-

van zijn zwijgen" heb ik ergens

overleven is. Als je niets meer

vaandel je bedrogen heeft. Dat is

drukt. Je gaat ook meer symboliek

gelezen. Als je echt iets te zeggen

positief kan bekijken of je nergens

erg. Voor alle partijen.

zien. Toen het conflict ontstond,

hebt, zeg dan iets; als je niets te

meer aan vast kan grijpen, sterf je

besliste de Kroatische regering de

zeggen hebt, zwijg dan. En ook,

onmiddellijk.

munteenheid te veranderen, het

wie ben ik om daar iets over te

Schamper: Zijn de mensen
zich ervan bewust dat ze met

metaalgeld uit de markt te nemen.

zeggen? Ik heb daar moeite mee,

Schamper: Zal een Bosnië

Op de Plaats van de Republiek

want ik weet dat mijn antwoorden

w aar K roaten, m oslim s en

een zinloos geworden Iets bezig
zijn?

staat een Romeinse bron. Het was

totaal onbelangrijk zijn, niks zeg-

Serven vreedzaam naast elkaar

een mythe dat het gooien van een

gen, nietig zijn. De pijn en het

leven nog mogelijk zijn?

geldstuk hierin geluk zou brengen.

verdriet van één mens die sterft,

Joris: Het verleden wordt altijd

mensen die zeer rijk worden, wat

Maar nu bestaan er geen geld-

van om het even welke nationaliteit,

geïdealiseerd. Je moet niet denken

een reden is om die oorlog te laten

stukken meer, ‘t is allemaal pa-

kan je niet beschrijven. Mensen

dat Bosnië, Sarajevo, vóór het

duren. Die mensen hebben daar

piergeld. Dus is er nog geluk... ?, ik

sterven daar. Dat is de essentie.

conflict het paradijs op aarde wa-

baat bij. Izetbegovic, Karadzic,

Het circus van de media is een-

ren. “Sarajevo, het summum van

Tudzman, die zien er niet mager

weet het niet.

Joris: Nee. Jawel. Ze zijn er
zich zeer bewust van. Er zijn daar

Naast de media erger ik mij ook

zelfde machtsstreven als daar, op

multicultureel samenleven", dat

uit, hé. In de Holiday Inn in Sara-

aan onze zogenaamde Vlaamse

een ander niveau. Mensen willen

bestond niet. Het was een sterk

jevo, waar alle journalisten sa-

intellectuelen. Met alle respectvoor

zich manifesteren op verschillende

verzuilde maatschappij. De men-

menhokken, wordt elke vrijdag een

wat Jan Hoet doet -wie ben ik om

niveaus en in de media komen is

sen wisten zeer goed wat ze wa-

groot vissouper gehouden, terwijl

zijn werk te beoordelen- maar als

daar één van. Een mens wil zich

ren. Toen bijvoorbeeld in Zagreb

vijf meter verder mensen van hon-

ik zie wat hij daar eventjes als

handhaven; dat is zeer rationeel

een moskee ingehuldigd werd,

ger sterven. Zulke mensen passen

oplossing voor het Bosnische con-

en niet edel, dat is cynisch. Een

lieten de Kroaten er varkens in

hun waarden aan aan de situatie.

flict formuleert, dan weet ik niet of

mens gaat dan ook alle middelen

rondlopen.Er vielen dan wel geen

Dat zal dan wel menselijk zijn. Wij

hij wel beseft hoeveel pijn hij

gebruiken om zijn handhaving te

doden, maar wrijvingen waren er.

zijn tenslotte geen edele dieren.

mensen doet. En ook anderen mo-

bereiken. Edelmoedige middelen,

Dat was een normale samenleving

Wij zijn dieren met verstand en of

gen hun overbodig en onbedui-

en afgrijselijke. Menselijk gezien

met ook zijn conflicten en wrijvin-

dat verstand nu goed of slecht is

dend antwoord op de situatie for-

is deze oorlog verschrikkelijk. Maar

gen. Punt. Normale mensen weten

weet ik niet...

muleren, omdat ze nu eenmaal

niet onbegrijpelijk en niet barbaars.

datze gemanipuleerd zijn geweest

een naam hebben. Zo werken zij

Deze oorlog is totaal verklaarbaar

door machthebbers. Dat is de

Jeliza

de nieuwe ontwikkelingen en

delijkse persconferenties van de

Voorlichting
H et hoe en het waarom

toepassingen: het bevredigt de

RUG, geeft een wetenschapsva-

nieuwsgierigheid. Ook sociaal is

demecum uit met handige contact-

het wenselijk dat een zo groot

adressen, geeft ook voordrach-

m ogelijk publiek wordt b ijge-

tenlijsten uit, signaleert zaken naar

schoold, vanuit cultureel en eco-

de media toe, organiseert de

In de loop van uw studies zal u ongetwijfeld geconfronteerd

nomisch standpunt bijvoorbeeld en

wetenschapsweek (voor het eerst

worden met artikels, scripties, boeken,... die u afschuwelijk moeilijk,

om de kritische publieke opinie de

in 1994, een primeur in Vlaande-

saai en ondoorgrondelijk lijken. En u vraagt zich dan af: kunnen ze

kans te geven wetenschappelijk

ren), en u kan ook zelf een cursus

dat nu echt niet wat begrijpelijker maken? Het kan, er werd zelfs een

onderzoek te evalueren en even-

wetenschapsvoorlichting volgen.

vak voor uitgevonden: wetenschappelijke en technische voor-

tueel bij te sturen. En om juist op

lichting.

De leek bereiken is nog een

een zinnige manier te kunnen

ander verhaal. Daar speelt de jour-

Nu gebiedt de eerlijkheid ons

Moetikgeenopleiding voor krijgen.

wel te zeggen dat zo’n voorlichting

Fout. Bij dergelijke voorlichting

eigenlijk niet voor de modale stu-

wordt er meestal van uitgegaan

dent is gecreëerd, al doet die er

dat de gemiddelde lezer een

ook zijn voordeel mee, maar u

kennis-niveau heeft van een 14-

wordt geacht uw vakgebied voldoende te beheersen. Dit in te-

meepraten in het publieke debat is

nalist een grote rol, vroeger

het nodig geïnformeerd te zijn.

meestal een gewone journalist,

Bezigheden

vandaag al eerder iemand met
een specifiek wetenschappelijk diploma. Maar een vlotte, leesbare

Hij/zij zoekt contacten en infor-

en begrijpelijke tekst of programma

jarige en dus moeten alle teksten

matie, stelt persberichten en we-

gepubliceerd of uitgezonden te

zich naar dat begripsvermogen

tenschapsbulletins op en organi-

krijgen, is nog een ander paar

genstelling tot de modale leek. Die

richten. Nou, en heeft u al eens

seert er persconferenties mee,

heeft immers geen opleiding ge-

mouwen. De media zitten immers

een 14-jarige de begrippen van - ik

schrijft kant-en-klare artikels voor

in een strak keurslijf van dead-

had om pakweg de dendrologie of

zeg maar wat - organische chemie

niet-vaktijdschriften, en probeert

oecologie en nog veel meer te

lines, lay-outs, actualiteitswaarde,

of neutronenfysica proberen uit te

de leek enthousiast te maken voor

kunnen volgen.

re le va n tie voor hun re sp e c-

leggen? Gesteld dat die 14-jarige

zijn informatie.

tievelijke publieken, etc. En als

Om dit nu te verhelpen zijn er

geïnteresseerd is! Alhoewel de

wetenschapsvoorlichters, zij zijn

wetenschapswereld vaak in gebre-

eerste universiteit in Vlaanderen

krant haalt, wordt het dan wel

een soort vertalers tussen de we-

ke blijft om informatie door te

om een dienst wetenschapsvoor-

bekeken of gelezen?

tenschapswereld en de wereld van

geven, zijn er toch heel watmensen

lichting op te richten (in 1988).

de leek. Ja, denkt u, kan ik ook.

die op de hoogte willen blijven van

Daar organiseert men de maan-

De Gentse universiteit was de
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iets dan al eens het scherm of de

H.

Glasnost!

en Economie. Je hoeft dus geen

De resterende vraag blijft na-

universitair diploma te hebben om

tuurlijk of de gemiddelde wester-

de opleiding te volgen. Het brengt

ling in Russisch gebied kan aar-

evenmin een bijkomend licenti-

den. Snijdende kou, bescheiden

Sinds 1990 bestaat er aan de Gentse unlversltelt een Russisch

aatsdiploma op. Na het examen in

voeding, maar liters Vodka godzij-

Instituut Het Is enig In Europa en kreeg In het vooraanstaande

het derde jaar krijg je een getuig-

dank...

Russische blad “Izvestija” veel lof toegezwaaid.

schrift “Master in Ruslandkunde"

Russen dromen van westerse

toegekend dat uitgaat van het insti-

investeerders, maar de politieke

Het Russisch Instituut werd op-

de Russische taal, literatuur, ge-

tuut zelf, niet van de universiteit.

situatie schept een enorme onze-

gericht in sam enwerking met

schiedenis, cultuur, economie en

Elk jaar kunnen maximum 12 men-

kerheid. Daarnaast is het juridisch

N.V.Sidmar. Dr. René Brück,

handel. De studie is halftijds geor-

sen aangenomen worden. Het klei-

systeem nog niet aangepast aan

voorzitter van de Raad van bestuur

ganiseerd wat neerkomt op 3 uur

ne aantal vormt tevens de grote

open marktprincipes. Volgens Prof.

van N.V.Sidmar, is voorzitter van

elke dinsdag- en vrijdagnamiddag.

troef van het instituut. Naast hun

Dr. Carolina De Maegd vormt de

het instituut. Prof. Dr. Hugo De

specifieke opleiding, onderschei-

Russische mentaliteit het grootste

den zij zich hierdoor van tolken-

obstakel. Russen moeten gepas-

Maegd is directeur en staat in voor

Door het blijkbaar interessante

de dagelijkse leiding. Verderwordt

programma heeft het cliënteel zich

scholen en allerlei avondonder-

sioneerd zijn om te kunnen werken

het instituut gedragen door prof.

uitgebreid tot managers van an-

wijs. Door het beperkte aantal is

en hechten veel meer belang aan

Dr. Carolina De Maegd en Rus-

dere bedrijven. Daarnaast krijgen

men verplicht een zekere selectie

tussenmenselijke verhoudingen.

sisch econome Izmajlova.

elk jaar maximum 5 RUG-studen-

door te voeren. Prof. Dr. Carolina

ten de kans deze driejarige oplei-

De Maegd wil in de eerste plaats

Als je jezelf in dergelijke le-

ding

gratis te volgen. Normaal

de kans geven aan mensen buiten

vensstijl terugvindt, wordt Rusland

van haar staalproductie aan de

gezien bedraagt het inschrijvings-

de Slavistiek. Zij die Slavische

jouw thuis. Degene die nog even

voormalige Sovjet-Unie. Het bedrijf

geld rond de 100.000 frank. De

Filologie studeren krijgen immers

bij huis wil blijven en Rusland een

had er dan ook alle belang bij haar

werkingskosten die de gratis stu-

vanuit de universiteit een interes-

warm hart toedraagt, kan alvast in

Sidmar verkocht destijds 10%

mensen op te leiden voor het Rus-

denten m e t. zich meebrengen,

sante opleiding aangeboden.. Zij

het Russisch Instituut terecht. Het

sisch zakenleven. Een dergelijke

w ordt dan betaald door o.a.

zijn wel welkom als licentiaat in de

is er een enthousiasm e van

opleiding vormt het aanbod van

N.V.Sidmar.

Tot hiertoe komen

Slavische F ilologie zodat ze

jewelste en dat allemaal in het

het Russisch Instituut. Het verstrekt

de studenten vooml. uit de Toege-

onmiddellijk in het derdejaar begin-

Russisch!

gedurende drie jaar onderwijs in

paste Wetenschappen, Rechten

nen tegen betaling van 10.000 fr.

Malou

Sportavond Germania
Wat In eerste Instantie onwaarschijnlijk lijkt, is toch mogelijk: bij de Germanisten zijn er ook sportliefhebbers. Vandaar het initiatief
om een “sport-talkshow” te organiseren o.l.v. sportpraeses Frank.

Welles-nietes

een telefoontje op het geheimste

kostelijke manier. In veram e-

barstte de zaal los in een bulderend

nummer naar de persoon in kwes-

rikaanst Nederlands met Brugse

gelach; vooral wanneer Eddy naar

Op donderdagavond 10 febru-

tie bleek die van niets Johnny op

klanken maakte hij de driekwart-

zichzelf op zoek was en bleek dat

ari werd de Blandijn om 20h. nog

de hoogte te zijn. Dus had den

bezette zaal aan het lachen.

hij naast een plaatselijke schone

eens onder de voet gelopen.

Johnny geen zin om te komen!

Voordien had James Storme

terechtgekomen was. Over zelf-

“Vanwaar al die haast?” vroegen

Maar ja, hem missen deden we

het in het lang en het breed over

uittreding, boeren, vodka in Rus-

wij aan het allegaartje. “Ha, Johnny

toch niet echt.

Vrouwen en Ferrari's en ook wel

land en zaken in zowel België als

Boskamp komt naar hier.”, waarop
wij ons in allerijl richting aud. D
spoedden.

wat over het voetbal.

De dichters

in Litouwen werd evenveel gezegd

Jacky Vermeulen (volleybal bij

als over het wielrennen in glorietij-

Roeselare) kon zowel in het En-

den. Met een hommage aan Fred

Als voetballeek wisten wij to-

Dankzij de professionele aan-

gels, Frans, Swahili, Nederlands

De Bruyne besloot hij zijntaalstunt.

taal niet hoe die Johnny er wel

pak van de heren moderators

of Duits beginnen. De moderators

mocht uitzien en wachtten dus vol

Frank Luts (Voetbalmagazine) en

besloten wijselijk in het Nederlands

spanning op zijn verschijning.

Eddy Soetaert (Het Volk) werd het

verder te doen. Of hij nu nog op ‘t

Achteraf moesten we toegeven

een aangename avond. Met ver-

matje naast het bed of al in het bed

Zo’n eerzaam einde was wel

dat we daarover nog steeds niks

zen kondigden zij elke gast aan

ligt is ons onthouden. And last but

de gepaste afsluiter van deze

wisten; Johnny Boskamp was op

die telkens breeduit lachend in de

not least verscheen Eddy Plan-

avond. Een Pluim voor de organi-

het laatste nippertje niet kunnen

"ligstoel” gingen hangen, “...he

ckaert ten tonele. Een mooiere

satoren die alles netjes voorbereid

komen, want hij moest onverwacht

smashes every ball down, he’s not

afsluiter had niet gekund. Rap in

hadden en alles van een leien

bij meneer Vander Stockt komen.

black, he’s not white, he's simply

de sprint en rad van tong is het

dakje lieten lopen.

Jammer was dat hij dat zo’n half-

Mark Brown...” Deze 2.06 meter

minste dat je van deze kleine

uurtje voor de start liet weten. Na

lange basketter onderhield ons op

deugniet kan zeggen. Dikwijls
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Geslaagd

Guy VL

De

De drang tot overleven.
Wie neemt de fakkel over van Mania Deliria?

vinden als die mogelijkheid zou
verdwijnen... voor alle mensen na
mij. En de organisatie van een
dergelijke toneelgroep is niet
zozeer een kwestie van ervaring,
dan wel van interesse en nieuwsgierigheid. Hoe zijn wij immers

Mania Deliria Is het toneelgezelschap voor en door studenten uit alle mogelijke richtingen van de

begonnen? We zijn dingen gaan

GentseuniversiteiLDevoorbiJeJarenwarenzijzeeractiefbinnenhetKultureelKonvent;zo organiseerden

lezenover technieken, hoe acteren

zij naast de produktle van een toneelstuk elk Jaar ook tal van andere activiteiten (waaronder lezingen).

en regisseren. Het was als in een

D itjaar lijkt de organlsatlemachine echter moeilijk op gang te komen. Wat scheelt er? Met deze vraag

labo waar je vanalles uitprobeert.

onder de linker- en een doktersdiploma onder de rechterarm, klopte ik aan bij Marjan Lamar en Bart

Ook het groepsgevoel wordt groter

Verschaeve, de drijfveren achter het groepje toneelmakers.

door deze gezamenlijke zoektocht

Verleden

en soms werd ook samengewerkt

Toekomst

een workshop georganiseerd in
de Backstage.

Bart: In 1988werkten studenten
uit de literatuurwetenschappen
onder de groepsnaam Mania aan

Marjan: In de toekomst zal

Heden

Mania Deliria los van de unief
verder werken, dat is al jaren

een produktie die Deliria heette.

Marjan: Ook dit jaar kwam er

geleden afgesproken met het

met een professionele regisseur,
waardoor men veel bijleert. Ook
hebben we steeds geprobeerd
meer te doen dan louter aan een
zoveelste toneelproduktie binnen
de unief te werken. Op de repetities
deden we dan improvisaties en

Toen zij hiermee stopten hebben

genoeg volk opdagen op de

Kultureel Konvent. De naam

wij de statuten van Mania over-

bijeenkomsten van Mania Deliria.

nemen we dus mee, maar we

genomen en de naam lichtjes

De huidige problemen zijn daarom

hopen dat er wel een opvolger

aangepast.

eerder van organisatorische aard.

komt. Want ik vind dat de moge-

Marjan: De eerste produktie die

De kernploeg is zo goed als

lijkheid om toneel te maken binnen

we onder de nieuwe naam reali-

volledig afgestudeerd, zodat wij

de universiteit moet blijven be-

seerden was “Amadeus" van Pe-

druk bezig zijn met andere zaken.

staan, en dus niet enkel binnen

werkelijke leven is immers genoeg

ter Shaffer. De groep was samen-

We proberen, beroepshalve, een

bepaalde faculteiten, maar voor

toneel spelen. Ikhoopdatdie ruime

gebracht via audities en bleek uit

weg te vinden in de theaterwereld.

studenten uit alle richtingen. Zodat

allemaal Germanisten te bestaan,

Daardoor zijn we niet meer op de

men ook studenten bereikt uit

wat de keuze om het stuk in het

hoogte van wat er allemaal gaande

faculteiten die zogezegd minder

allerlei soorten oefeningen voor
ademhaling en stem, waaruit men
ook voor het latere leven profijt
kan trekken, of men nu op de
planken gaat staan of niet. Het

opvatting van theater maken
bewaard blijft.

Engels te spelen eenvoudiger

is in de Brug en zit je met

cultureel geïnspireerd zijn. Dit

Dit artikel is mijn diagnose. U,

maakte. In april 1990 traden we

communicatiestoornissen. Ener-

schept dan niet enkel een ver-

beste lezer, bent de remedie.

een eerste maal op, in december

zijdsdustijdsgebrek,en anderzijds

ruiming binnen de toneelgroep,

Daarom: wie interesse heeft om

werd het stuk dan hernomen ter

vinden we geen mensen die onze

maar lokt tevens een breder

mee te werken aan een nieuwe

ere van het 100-jarig bestaan van

taak willen overnemen.

publiek.

de Faculteit Letteren en W ijs-

Bart: Dit jaar willen we daarom

Ik vind gewoon dat dit platform

begeerte. In het akademiejaar

ter vervanging een workshop

er moet zijn, omdat ik persoonlijk
via Mania Deliria voor het eerst in

1991-92 werd de groep opge-

organiseren. Het is nu duidelijk dat

splitst: een deel werkte aan het

er geen mogelijkheid meer bestaat

aanraking ben gekom en met

stuk “Met gesloten deuren” van

om met Mania Deliria een serieuze

toneel en ik er uiteindelijk heel veel

Sartre, de rest van de groep

produktie te maken, maar langs

aan gehad heb. Ik zou het jammer

waagde zich aan “Jerma” van

de andere kant vind ik toch dat er

Garcia Lorca. De opvoeringen

iets moet gebeuren dat minstens

hiervan vonden plaats in het begin

even spannend kan zijn als een

van 1992. In het najaar van '92

stuk. Daarom zullen we gedurende

vonden ook voorstellingen van

enkele dagen intensief werken

“Met gesloten deuren” plaats in

rond beweging, tekst en muziek,

het CVA te B russel op een

waarbij men in contact komt met

s tu d e n te n fe stiva l en op het

alle aspecten van het theater, met

theaterfestival van de Duitstalige

de bedoeling er allemaal wat slim-

Gemeenschap in St.-Vith. Het jaar

mer van te worden (lacht). Dit zal

daarop brachten we “Elektra” van

doorgaan vanaf donderdag 3

Sophocles, dit onder regie van

maart tot de zondag, met waar-

Stuart Fritzmüller. Reeds in april

schijnlijk een kleine voorstelling

'92 had Fritzmüller onder onze vlag

voorde vriendenkring ter afsluiting.
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“M ania D eliria", kan contact
opnemen met Marjan Lamar (09/
233.20.15).

Mak

M useum

De vertikale vlooienmarkt

Bijzondere collecties van de universiteitsbibliotheek
Prullen, curiosa, parafernalia en fetisjen, weerom een aflevering

oudste doorlopend geïllustreerde

langeloos komen kwijlenopallerlei

van onze alom gesmaakte schokkende serie bladvullers aangaande

encyclopedie ter wereld, eigen-

fonkelend fraais.

deze tempels van ontucht, the missing link nu, de Boekentoren, de

handig geschreven en geïllus-

En wie gaat er naar kijken? Nul

vertikale vlooienmarkt.

treerd door een kanunnik uit Saint-

niemand geen mug die er ooit van

Omer), een meer dan driehonderd
jaar oude druk van de eclip-

heeft gehoord. Bijzondere collecties van de universiteitsbiblio-

Dankzij de onstuitbare stroop-

Een blinde graai uit de zak die

tochten en de napoleontische

voornamelijk uit de kollekties van

confiscatiedrang van de achttiende

senstudie die de jezuïet pater

gefusioneerde abdijen en kloosters

theek? Nou moe. De enkelingen
die zich de toegang tot deze
koesteren deze tegen de volgende

eeuw (de cisterciënze rs van

bestaat: De eerste brief van de

Baudeloo zagen er hun bibliotheek

Verbiest aan het Chinese hof
afleverde...noem maar op. Ge-

apostel Paulus aan de christenen

in opgaan - op die manier werd al

woonweg onuitputtelijk. Atlassen,

van Thessaloniki, één van de

een eerste schat aan boekerijen

oudste handschriften van het

tekeningen, prenten, vliegende

invasie Martianen en hebben zich

bladen (commercieel drukwerk,

tot dat doel waarschijnlijk de tong

kleinoden hebben verworven,

voor het nageslacht bewaard), zit

Nieuwe Testament in originele

briefwisseling, archiefstukken en

(de rechterachterpoot van de

versie (de brokstukken van de

uitgerukt. Schreeuwt allen moord

biljarttafel op het dakterras steunt

oorspronkelijke Griekse tekst

brochures) van G ustave De

en brand en breekt af die kinder-

Smedt, vlugschriften, aquarellen,

voorwaar op Hadewijchs manu-

geschreven in het zgn. Bijbelse

kopjes!

Kosters humoristische scheur-

scripten, omdat de rooie steeds

unciaal staan versnipperd op de

maar blijft wegrollen) tot de nok

fragmenten van een papyrus-

kalender, affiches van Toulouse-

toe gevuld m et De Literaire
R elikw ieën van m orgeo- en

codex),eenwiegedrukvan Boethius' “Deconsolatione philosophiae”

avondland. Een w a ar Eden,

(een werk dat het gezicht van de

incunabelen, palimpsesten, getijdenboeken en marokijnen, gou-

zien van adembenemende minia-

den munten die in deze hoorn des

tuurkunst, dames en heren!), een

overvloeds zakkenvol op de

unieke partituur van Claudio

onthulling van dit goedbewaarde

Monteverdi (“Lamento d’Ariana”,

scholastiek bepaalde, hier voor-

geheim zitten te wachten, wijl we

het enige overlevende fragment

nietsverm o ede nd G O NZALO

van de opera TAriana" uit 1609),

VRIJ de Rozier bekladden. Henri

Vesalius (de enige bewaard

Van de Velde, architekt van het

gebleven Nederlandse vertaling

verrukkelijke onding/wanstaltige

van zijn meesterwerk “De humani

pareltje, stichtend voorbeeld voor

corporis”, dat Vesalius schreef als

het Bauhaus en de Stijl, moest het

hofarts van Keizer Karei V),

weten!

Copernicus (een druk van zijn

De hele nest, de prachtverza-

historische “De revolutionibus”,

melingen waar nog geen hond

algeheel aanvaard als één van de

wordt binnengelaten staan daar

belangwekkendste wetenschap-

te verrotten - op een collectie

pelijke werken uit de geschie-

gemuteerde kalfskoppen na. En

denis), Galileï (een eerste druk

tussen de reklaambladen duikelt

van het boek waarin hij Copernicus'

er een boekje op, Tussen Kunst

heliocentrism e bijtreedt), een

en Kennis’ , boordevol mooie

wiegedruk van Hartmann Sche-

fotootjes en uitweidingen over de

dels seminale overzicht van de

schatten die hier in Gent op de

wereldgeschiedenis (‘t is te zeggen

zolder toeven, een situatie die

tot zijn tijd, way back in 1493, een

ogenschijnlijk niemand stoort noch

jaar na Columbus’ karnavals-

verontrust. Wie zegt dat desbetref-

kuren), Lambert van St.-Omaars

fende opnames geen vervalsingen

(het origineel handschrift van een

zijn of kopijen uit een of ander
ku n sth isto risch

in vervlogen tijden zeer invloedrijke
middeleeuwse wetenschappelijke

naslagwerk? Espérons. De realiteit

kompilatie, de oudste encyclo-

g e ïllu stre e rd

zou er veel erger aan toe zijn moest

pedie die in de Nederlanden is

het géén flessentrekkerij zijn.

ontstaan en waarschijnlijk de

Lautrec, geenszins

kouwe kak,

geloof ik. Freaks kunnen be-

advertentie
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Enquêtebureau

Censydiam
zoekt

(Studenten-)
Medewerkers

voor de periode
april/mei/juni

Goede verdienste

Bel naar:
Field Manager
Dirk D ’hooge

09/ 286.64.24

enkel tussen 18 en 19u

Willy & Lord.

De concertagenda

ongedwongen naar de gitarenher-

is - spelen in de Democrazy, zo-

rie van deze jongens kan gaan

maar voor u: A.D. + Evfl Super-

luisteren. Breng uw zuster mee

stars. Nog nooit zullen zoveel

(die blonde stoot bedoelen we,

mensen tegelijkertijd een concert

Eigenlijk zou hier iets anders moeten staan maar voor een keer

niet die kleine met haar drie-

van A.D. bijwonen. Breng al uw

denkt Schamper aan u (maar laat het geen gewoonte worden!) en

wielertje), dan hebben wij er ook

vriendjes mee en maak er een te

zet de komende concerten In het Gentse even op een rijtje.

nog wat aan.

gek feest van!

Nog meer teringherrie, en al-

Tool daarentegen... is al uitverkocht. U kan natuurlijk de Zwarte

Op 26 februari zit Loose in de

Optimum en Wound Profile, ‘t is

weer in die gvdse Democrazy. Nu

Democrazy als warm-up bij Dan-

industrial en hardcore, omdat een

op 6 maart en in de vorm van

Markt opzoeken (links aan de ver-

cebar Godeville. Daar zit groove

mens na een zware dagtaak ook

Vlctims Family (= Bep). Rauwe

keerslichten van de St.-Amands-

in, ga dan ook liever daarheen dan

wel eens wat verhalen over incest

gitaren zijn dat met snerpende,

straat, en dan nog eens vragen).

met uw ouders een weekendje

en verminking wil horen.

snierende uitvallen. Allen daarheen

Hard en beukend zal het worden.

naar de Ardennen.
Concertsgewijs zijn voor een

Op de 2de maart verheugt de
Democrazy u met de Mummies.

zouden wij zo zeggen maar niet

Headbangend en stagedivend zal

allemaal tegelijk natuurlijk.

u uw kostbare tijd verprutsen maar
‘t is only rock ‘n’ roll en u likt it.

dag, en misschien wel voor het

Belt u zelf eens naar de Demo

Ook op 6 maart: in de Vooruit

laatst, in Gent: de enige echte Red

(227.51.96) om uit te vogelen of

(remember the Beatles), Humo’s

Zo, beste kijkers, dit was het

Zebra, op 27 februari in de Vooruit

dat de moeite is om uit de bol te

Rock Rally, de halve finale reeds.

dan voor deze week. Tot de volgende keer. Theoretisch had hier

(waar ooit nog de Beatles debu-

gaan, want zelf kennen wij ze niet.

Gaat voor uw vrienden en vrien-

teerden). Datzal waarschijnlijk uit-

Het leven gaat verder en zie

dinnen supporteren want die klo-

nog een grap kunnen staan maar

verkopen en dus zwart zien van

ginds brengt de concertorganisator

jo’s van de Humo kennen er toch

ze staat er dan toch niet.

het volk (grapje beste vrienden

ons Blind idiot God + Def Soul al

niets van.

new-wavers, grapje!)

aan. En wel op 3 maart, wederom

De volgende dag - we schrij-

in de Democrazy, waar men stil en

ven dan 7 maart omdat het 7 maart

In de Twieoo, op 28 februari:

Erik H.

omtrent wat er met Gent gebeurt

kan. Toon uw gezicht (en bewijzen

(“Er wordt iets opgedrongen aan

van uw kunde) op dinsdag om 18u

deze stad, dat er niet past en pijn

op het redactieadres (zie colofon).

doet, de stad klieften saai maakt.").

En laat de drempel niet te hoog

Mensen die geïnteresseerd zijn

wezen...

•Gratis af te halen: 1 pilstrip

•Tweedehandsvideo gezocht,

om een tekst hieromtrent neer te

•Jongeman zoekt vrouw om

Ovysmen, bij Liesbeth, L. de

VHS, max. 3000 frank. Tel: 016/

pennen, een tekening te maken,

spelletjes mee te spelen. Liefst

220572, na 18.00 u. Vragen naar

een gedicht te schrijven,... sturen

Lunatic Fringe. Zich wenden St.-

Anke.

hun reacties voor 31 maart naar

Kwintensberg 24, onderste bel.

Heerestraat 26.
•Gratis abonnement op Homoen lesbiënnetijdschr. onder open

•Gent Doolt (forum voor een

of gesl. omslag (3-mdl.) Schrijf

mooi en leefbaar Gent) werkt aan

HLJ-koepel, p/a JAC, Wandeling-

een tweede boek waarin o.a

•Schamper zoekt dringend

flitsinstallatie (2 flashes & slave-

str. 29 8500 Kortrijk.

bekende en onbekende Gente-

fotograaf die semi-professioneel

unit) voor 1500 fr. elk. Dierickx-

naars hun grieven kunnen spuien

werkt en met deadline overweg

straat 55.

•Jazz-zangeres hoewel met

Gent Doolt, M. Debruyne, PB 462,
9000 Gent.

ongeoefende stem zwervend ts.
Helewaut en Carmel zoekt groep
voor vrijblijvende improvisatie.
Liesbeth, L. de Heerestr. 26, Tel
03/5420876 (weekend).
•H om o- en le sb ië n n e fu if,
georg. door HLJ-koepel in Democrazy, vrijdag 25 februari, vanaf
22.00 u.
•informatie over homo- en
lesb.-groepen in Vlaanderen:
schrijf HLJK vzw Krekelstraat 153,
8870 Izegem.
•Gaskachel gezocht. Dierickxstr. 55.Dringend!
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*Te koop: uitschuifbare tweepersoons bedvering (ressort) en

Stranger in paradise

Staten zoals ze aan het worden
zijn. (Zo vernemen we dat onze
gespierde acteur Arnold Schwarzenegger president is geworden

Hard

criminologe Laura Dern had voor-

overen met de science-fictionfilm

in het jaar 2002). Ga dat zien nog

z ie n ... De m ise-en-scène is

“Demolition Man" waarin hij als

voor de klokken luiden. Eindelijk
eens actie waar Jean-Claude Van

Voor wie ‘m nog niet gezien

prachtig en er wordt een goede

paracommando John Spartan

zou hebben: Eastwoods nieuwste

cocktail van ontroerende en harde

opgeroepen wordt om een uit de

Damme pulp bij is, eindelijk esca-

film heet “A perfect world" en is

momen-ten naar voren gebracht.

gevangenis ontsnapte super-

pisme op niveau. (Doe zo voort
Joel S ilv e r!)

een vertegenwoordiger van het

Je kan niet van een actiefilm, maar

schurk Simon Phoenix (Wesley

sober realisme. Het verhaal speelt

wel van een geweldfilm spreken:

Snipes cf. “Rising Sun”) weer te

zich af in het zuiden van de VS in

het geweld en de drukkende sfeer

klissen omdat hij de enige is die

1963 en weerspiegelt dan ook de

is eerder onderhuids zoals in de

dat in het jaar 2032 nog kan: beide

sfeer van het jaar waarin ‘the great

cultfilm “The Chase". Het niveau

mannen komen immers uit het

country’ bij de moord op president

van “Unforgiven" mag dan mis-

verleden (ons heden dus) en de

Al vijf generaties lang zijn de

John Kennedy haar toekomst zag

schien niet worden bereikt, deze

doetjes van 2032 die in L.A. wonen

Hardy's politieagenten in Pitts-

verloren gaan. Kevin Costner, die

prent is zeker de moeite van het

weten niet wat met hen aan te

burgh. Na een wilde rit wordt de

uit de gevangenis weet te ont-

bekijken waard.

vangen. Absurd verhaal, keiharde

vader van Tom Hardy (Bruce Wil-

snappen, wordt op de hielen

actie, scherpe en goede dialogen

lis) vermoord en pleegt diens ge-

gezeten door Texas Ranger Red

(“It’s not good to hurt people but

stoorde neef zelfmoord door van

sometimes you have to", murmelt

een brug te springen. Wat later

2032

Gannett (Clint Eastwood) en slaagt

Striking shit

Stallone nadat hij een hele bende

drijven er dode vrouwenlichamen

jongetje te ontvoeren. Tussen de

Stallone is back! Na zijn mon-

geboefte in zijn eentje heeft afge-

de rivier op. Pijnlijk en pikant de-

twee zal er dan ook een speciale

stersucces “Cliffhanger” weet hij

tuigd) gekruid met de nodige hu-

tail: allen zijn vrouwen waar Tom

band groeien; iets wat alleen de

het Amerikaanse publiek te ver-

mor en kritiek op de Verenigde

ooit een relatie mee heeft gehad.

erin op de vlucht een achtjarig

advertentie

P r e m i è r e d o n d e r d a g 3 maart
T R A N S A T LA N T IC FILMS PRÉSENTE

LOGOS TETRAEDER

LA VIE SEXUELLE

DES BELG ES

Deelt telkens 5 vrijkaarten uit...
LIKALO
WOENSDAG 2 MAART, 19u

1950-1978

Panafrikaanse muziek
voorafgegeaan door inleidende voordracht

P. VAN BOCKSTAL & H. DE VILLENEUVE
DONDERDAG 10 MAART, 20u
Eigentijdse muziek voor 1 en 2 hobo's

PHOENIX TRIO
VRIJDAG 25 MAART, 20u
Fascinerend muziek van hedendaagse componisten

ENSEMBLE YMIR
DINSDAG 29 MAART, 20u
Hedendaagse muziek uit Ijsland

Bellen n a a r: 09/223.80.89

CINEMA SPHINX - KORENMARKT - Te l . 09/225.60.86
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Door de schurk geviseerd én door

een mooie zeemzoete film van

reklamespot voor de potlood-

zijn eigen collega’s geminacht en

met vertederende en zeer humo-

gummetjesproducerende nijver-

brilde tegenvoeter - die Woody

gedwarsboomd neemt de verbol-

ristisch e m om enten al m oet

heid komt nu opnieuw het zilveren

Allen toch wel is natuurlijk! In de

gen en ongeschoren Hardy toch

Williams (die veel van zijn imita-

doek teisteren, ditmaal met een

hectische trant van Broadway

de handschoen op (weliswaar ge-

tiekunsten ten toon spreidt) de hele

geremasterde dolby stereo sound-

Danny Rosé, de wilde fysiopsycho-

steund door zijn vriendin (Sarah

boel op zijn eigen schouders

track, om het geheel nog wat meer

logische achtervolgingen incluis,
ontrolt zich hier een waar Murder

voor haar mannelijke gehoorn-

Jessica Parker), de enige die hem

torsen. Maar een prachtacteur als

op wansmaak te brengen. The

wel gelooft en uiteraard nu zelf

hij doet dat dan ook zonder enige

worst nightmare you ever had, een

M ystery. De gepensioneerde

ook gevaar loopt). Na veel op en

moeite. Of hoe huiselijke pro-

ware aanval op de zenuwen en

boosdoeners worden alzo op hun

neer varen -je zou er haast zeeziek

blemen ook zeer amusant kunnen

andere zintuigen.Het boy meets

pacemaker gewerkt door Allen, die

van worden- komt het tot een

zijn.

girl thema krijgt hier wel een andere

meegesleurd door zijn eega kom-

confrontatie met de psychopaat

dimensie, zo ook de term dégout,

pleet tegen zijn zin de held moet

die veel van het liedje “Little red

wat de film natuurlijk een absolute

gaan uithangen, met de nodige

must maakt voor de exoten onder

discussies vandien. Voorts is de

riding hood" blijkt te houden. Een
onwaarschijnlijk verhaal, een vrij

Klutsekluts

ons. De loeiharde soundtrack

film gespijsd met allerhande knip-

PédroAlmodovarheeftmetzijn

pleegt onder supervisie van de

oogjes naar het aloude detective-

tiepe Willis (deze keer op een boot

laatste filmhb h gh "Kika" wel iets

wanstaltige beelden een blitzkrieg

genre, vooreerst door zijn opbouw,

in plaats van in een vliegtuig of in

te veel maatschappijkritiek ineens

op uw menselijke zijn. No more

voortweede door enkele hila-

een wolkenkrabber) kunnen deze

op zijn hooivork willen nemen en

chicken, boners!

rischogenische scènes, met film

prent geen vaart bezorgen, laat

dat oogt er ook naar: Peter Coyote

staan redden.

is de psychopatische schrijver die

saaie bedoening en een stereo-

een psychopatische broer met

All for kids.

voyeu-ristische complexen heeft,

in film over film - herinner u de

Manhattan Murder
Mystery

memorabele spiegelscène die zich
op twee plans tegelijk blijkt af te
spelen. Niets nieuws onder de zon
dus, maar zeker goed voor een

Victoria Abril de psychopatische

avondje vertier. Kortom een licht-

journaliste en Veronica Forqué als

Woody Allens nieuwste is weer

Meer dan een Disneyfilm voor

het onschuldige verweesde en

niette pruimen. Hyperkinetisch lult

voetige ode aan New York ( Woody

kinderen is “The 3 Musketeers"

naïeve meisje Kika is de enige

Woody zich door het netwerk van

Allens obsessie met New York blijkt

niet geworden: d’Artagnan wordt

ietwat normale in de hele film - zij

intriges, in zijn geobsedeerde mie-

alleen al uit de generiek), film en

vertolkt door een zwakke Chris

zal dan ook door iedereen misbruikt

reneukerij bijgestaan door de ab-

Woody himself. Geht das sehen!

O’Donnell maar gelukkig gesteund

en verraden worden. Sommige

solute moordgriet Diane Keaton,

door Charlie Sheen, Kiefer Suther-

sketches zijn goed aangebracht

die absoluut niet moet onderdoen

land en Oliver Platt als Aramis,

en flarden van het script ingenieus

Athos en Porthos. Het verhaal is

gevonden -zoals gewoonlijk weet

uiteraard danig misvormd (Dumas

onze Spanjaard met een minimum

zou er niet mee hebben kunnen

aan fin a n cië le m iddelen het

lachen) en regisseur Herek (“Don't

onderste uit de kan te halen- maar

tell mam the babysitter’s dead”)

een hoogtepunt uit zijn oeuvre is

heeft het moeilijk om er nog een

het, onder meer door het soms wel

elegant romantisch drama van te

erg zwak ogende scenario, niet

maken: hij had misschien beter

geworden.

Peter Pan kunnen verfilmen. De

Wilhelm Sturmbock

advertentie

SEE YOU IN

STUDIO SKOOP

DÈ

ARTHOUSE

BIOSKOOP

VAN

VLAANDEREN

E.M.

achtjarigen in de zaal vonden het
nochtans allemaal best leuk.

Kaskraker
De film die in de V.S. zo

Eraserhead
Welkom in Willy’s Wonderwinkel van de film. De

voltallige

Schamperredactie was namelijk

onvoorstelbaar veel geld opbracht

stupide genoeg om deze taak

in verhouding tot zijn kostprijs, is

vanaf heden aan mij over te dra-

de komedie "Mrs. Doubtfire". Zoals

gen. Vanzelfsprekend heb ik dit

Dustin Hoffman in "Tootsie" zich in

voorstel met open armen in ont-

een vrouw verkleedt om aan werk

vangst genomen en besloten er

te komen, trekt Robin Williams (cfr.

het beste van te maken, of dat

"The Dead Poets Society") vrou-

beste al dan niet goed genoeg is

wenkleren aan om zich als house-

ligt dus niet meer in mijn handen.

keeper voor te doen aangezien

Eerste film die eraan moet geloven

dat de enige manier is om zijn

is Eraserhead. Ultra low budget is

kinderen terug te zien nu hij

deze film gedraaid met restjes pel-

middenin een scheiding verwikkeld

licule, door David Lynch bijéénge-

zit. Regisseur ChrisColombus(van

sprokkeld gedurende een vijftal

de "Home Alone" films) maakt er

jaren. Deze cultklassieker annex
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Omdat g o ed e smaak ook al een s de norm mag zijn!
4 C IN E M A 'S + FILMCAFÉ

SINT-ANNAPlflN 63 9000(30^ (09)225 08 45

Tentoonstellingen - Beurzen

Frontline
Blandijn D

* Gert van Weyenberg kunstpermanentie, Gele Zaal, tot 28 feb
* Bonzaï RUG-plantentuin, Ledeganck 7 mei-15 mei

Info
30 mrt

9 tot 11 mrt

The Next Generation
Prof. Van Eenoo over de geschiedkundige
achtergrond van de Joegoslavische burgeroorlog

* vr 4 mrt *
Vooruit teater

De Drumleraar (Blauwe Maandag Cie, 20 u)

Vooruit teater

De Oplosbare Vis (Vooruit-produktie, 20 u)

Verder studeren in het Buitenland : Deutschland,

La Barraca

De Soldaat-facteur en Rachel & Het Vermoeden

(Adviescentrum, St.-Pietersplein 7 , 14u30)

Kapelleke

The Next Generation

De Brug

Lustrumbal SK

Scandinavistendagen, them a: “De toekomst van
de Scandinavische Talen/Het Fins in Europa”, info:

* za 5 mrt *

Prof Laureys, 09/264 38 01

Vooruit teater

De Drumleraar (Blauwe Maandag Cie, 20 u)

Vooruit teater

De Oplosbare Vis (Vooruit-produktie, 20 u)

Activiteiten

La Barraca

De Soldaat-facteur en Rachel & Het Vermoeden

N.G.V.

Vive La Plies (komedie, St.-Salvatorstr. 38, 20 u)

* vr 25 feb *
Area tinnenpot

De Soldaat-facteur en Rachel & Het Vermoeden

* zo 6 mrt *

Area

Lust (20 u, St.-Widostr. 4)

Vooruit rock

HUMO’s Rock Rally

Logos

John Huys (piano-improvisaties, Bomastr. 26,20 u)

Democrazy

Victims Family

Salamander

Receptie SK

*?a 26 feb *
Parijs

Eéndagsuitstap Parijs voor 690 fr, inl BJK vzw,

* ma 7 mrt *

Clementinaln.205, Gent (09/221.08.05)

Charlatan

Adelmo Fuzzy

Area tinnenpot

De Soldaat-facteur en Rachel & Het Vermoeden

N.G.V.

Vive La Plies (komedie, St.-Salvatorstr. 38, 20 u)

* di 8 mrt *

Area

Lust (20 u, St.-Widostr. 4)

Zwarte Gat

Adelmo Fuzzy

Vooruit

Tool

KIHO

Ontbijt SK

* zo 27 feb *
Vooruit

Red Zebra 20.00 u (440,-)

De Koornbloem Speechkampioenschappen SK (Otterg. Stwg. 13)
Blandijn D

* ma 28 feb *

Prof. Avramov over de Joegoslavische
onafhankelijke pers

Area

Wit Is Altijd Schoon (T. Ruysschaert, St.-Widostr. 4)

Charlatan

The Next Generation

* wo 9 mrt *
Vooruit fuif

Nacht van de Wetenschappen

* di 1 mrt *
Mutter Krausens Fahrt ins Glück (stille film,

* do 10 m rt*

live begeleiding)

Vooruit geluid

Zwarte Gat

The Next Generation

Nieuwpoort

DE10DE, een verrassing (Nieuwpoort 55, 20u30)

Ad Fundum

Anus M undi: T Zal Wel Gaan (20.30u)

Frontline

Adelmo Fuzzy

Blandijn D

Mon Detrez (Radio 3, KUL) over de Balkan

Logos Tetraeder P. Van Bockstal & H. de Villeneuve (hobomuziek)

Democrazy

Blaarmeersen

Louis Sclavis Acoustic Quartet (20 u)

Massacantus FK, HK & SK

* wo 2 mrt *
Vooruit teater

De Drumleraar (Blauwe Maandag Cie, 20 u)

* vr 11 mrt *

Democrazy

Mummies

Kapelleke

Adelmo Fuzzy

Logos Tetraeder Likalo (panafrikaanse muziek)
De Brug

Marxistische economie (org. SOWEGE)

* za 12 mrt *
Parijs

* do 3 mrt *

Eéndagsuitstap Parijs voor 690 fr, inl BJK vzw,
Clementinaln. 205, Gent (09/221.08.05)

Vooruit teater

De Drumleraar (Blauwe Maandag Cie, 20 u)

N.G.V.

Vive La Plies (komedie, St.-Salvatorstr. 38, 20u)

Vooruit teater

De Oplosbare Vis (Vooruit-produktie, 20 u)

Vooruit geluid

The Candidates + fuif

Democrazy

Blind Idiot God

Vooruit fuif

T énéré: Afro Night

Vooruit fuif

V.E.K.-fuif

Gele Zaal

Koncert van The Judy Niemack Quintet
(09/235.37.02)

