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Actueel
Afrikanistiek, het zwarte schaap van de RUG?
Na de acties van het voorbije academiejaar blijkt er weinig veranderd
Beentje lichten

De problemen waar de Afrikanistiek momenteel mee kampt zijn

de vergadering van de beleidscommissie de voorzitter van de

er niet opeens gekomen, maar kennen een lange voorgeschiedenis,
Tevens werd er boven de hoof-

Afrikanistiek geweerd. De bevin-

den van de studenten de licentie-

dingen van de werkgroep waren

richting Afrikaanse geschiedenis

drastisch: omwille van financiële

waaruit opnieuw blijkt da t deze richting er één teveel is aan de RUG.

De eerste tekenen aan de wand

delijk door de Faculteitsraad er-

afgeschaft omwil Ie van de ‘linguïs-

redenen werd er geopteerd om de

brengen ons terug naar het

kend en zodoende werden er in de

tische traditie” en werd vervangen

Afrikanistiek om te vormen tot een

academiejaar ’90-’91. Dat jaar

laatste week van september (in-

door de Cultuurwetenschappen

tweejarig postgraduaat. Dit post-

(1.10.’90) gingen voor de vakken

schrijvingen konden dan ook maar

o.l.v. Prof. R. Pinxten. Er werd een

graduaatzou erenkei komen wan-

eerst plaatsvinden tijdens de

beleidscommissie opgericht waarin

neer er drie punten vrijkomen in de

filologie Prof. Van Spaandonck en
Prof. J. Jacobs op pensioen. Prof.

tweede helft van september) twee

een werkgroep ontstond die de

faculteit Letteren en Wijsbegeerte.

J. Jacobs bleef echter doceren en

gasthoogleraren aangesteld, de

opdracht kreeg om een hervor-

Wanneer dit het geval is kan men

de heer J. Blommaert supplieerde

Heer Kabuta en de Heer Vangroen-

mingsplan uit te werken voor de

ten vroegste van start gaan in het

voor de vakken van Prof. Van

weghe die aangevuld werden met

Afrikanistiek. Er was echter geen

academiejaar 1997-1998. Tijdens

Spaandonck, doch deze verliet al

een part-time A.A.P. (Assisterend

vertegenwoordiging van de Afrika-

de Opleidingscommissie van 22

op 1.10/91 de RUG. Men stelde

Academisch Personeel).

nistiek en op de koop toe werd op

februari 1994 kregen de studenten

vlug de heer N. Burssens aan als
suppliant maar deze bleek na verloop van tijd niet capabel te zijn om

Kortzichtigheid bedreigt grensoverschrijdend denken, (foto Tobias)

Swahili te doceren. Gedurende het
eerste semester trok een afvaardi ging van studenten naar de decaan van de faculteit en eiste de
vervanging van de heer N. Burssens alsook van professoren die
bij de aan vang van het academiejaar '92-’93 op pensioen zouden
gaan. Het probleem N. Burssens
zou in januari opgelost zijn, wat
een holle belofte bleek te zijn. Tijdens het academiejaar '92-’93 gingen Prof. J. Jacobs (filologie) en
Prof. H. Burssens (geschiedenis)
op pensioen zonder echter vervangen te worden. Op 20.2/92
gaven de afgevaardigden van de
studentenraad samen met Prof.
M. Van S paandonck en Jan
Blommaert een persconferentie om
via deze weg de Afrikanistiek nog
te redden. Voornoemde problemen
zouden een gevolg zijn van de
blinde besparingen die de RUG
heeft doorgevoerd. De problemen
van de Afrikanistiek werden uitein-
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Column
Toen wij enige weken geleden
blijgezind en nietsvermoedend het
nieuwe academiejaar instapten,

Drie twee een

gezichtsveld te verruimen met
spectaculaire interviews, verrassende reeksen, al dan niet interes-

bleek het aantal studenten aan de

cussies bulkt van de verborgen

sant nieuws over de unief, span-

RUG gestegen tot meer dan

uitwijzen of deze hypothese cor-

vooronderstellingen. Determduidt

rectis. Hoe dan ook, we vallen dus

nende vervolgverhalen en massa’s
gratis tickets (deze keer Arca en

18.000: het bevolkingsaantal van

de groep mensen aan die een job

een grote gemeente dus; een ge-

- zoals altijd - met ons gezicht in

hebben op een lager niveau dan

één van de traditionele politiek-

W.A.C.K.O.). De aandacht ligt dit

meente met sociale voorzieningen

het behaalde diploma. Dit wordt

die voortdurend onder vuur liggen,

maatschappelijke vraagstukken

jaar meer dan ooit op *de student’;

zonder enige vorm van discussie

van deze tijd: werkloosheid. Een

in een serie interviews met studen-

met huisvestingsproblemen, met

negatief gekwalificeerd. Het hele

ten en in “Antithesis”, een reeks

de nijpende vraag of onze eigen

probleem waarbij simplistische slo-

debat is gedrenkt in een sfeer van

gan-oplossingen uit den boze zijn

over m erkwaardige thesissen.

overheid ons wel goedgezind is,

grootheidswaanzin die impliciet

Vindt u uw thesis of uzelf hoogst

met vertegenwoordigers en groe-

en waarbij het misschien nodig is

aan de universitair geschoolde

interessant, aarzel niet ons te

peringen die soms enkel maar

om vanzelfsprekende structuren

wordt toegeschreven. Men doet

en oude vooroordelen in vraag te

contacteren. In een tijd dat literaire

geïnteresseerd zijn in net datgene

alsof een job voor lager geschool-

stellen. Soit.

waarvan er altijd en overal te wei-

den minderwaardig is t.o.v. een

S cham per is het o fficië le

wers) deze stad frequenteren en

groten (Hugo Claus, Jeroen Brou-

nig is: geld. Afstuderen is dan ook

baan voor universitair geschool-

studentenblad van de Universiteit

een massa interessante projecten

het vurig verlangde doel van de

den, alsof de universitairen daar te

op het vlak van theater, muziek,

meeste bewoners: diploma halen

Gent, en poogt “kritisch en onaf-

goed voor zijn. Wat van de hele

hankelijk” een beeld te schetsen

film,... op het programma staan,

en maken datje wegkomt. Dat dit

zaak wél een probleem maakt, is

besteden wij uiteraard de nodige

geen evidentie is, wordt door de

van wat er groeit en krioelt in deze

het feit dat er een doorschuif-

aandacht aan ‘cultuur in Gent’.

jaarlijkse slaagcijfers min of meer

mierenhoop. Als studentenvereni-

beweging plaatsvindt die blijkbaar

ging hebben ook wij dus de eer en

Maar ook politiek en maatschappij

overtuigend aangetoond.

voortkom t uit een teveel aan

het genoegen ons in belangrijke

(uiteraard met betrekking tot de
studenten) komen uitgebreid aan

Volgens de kranten van de voor-

universitairen voor een tekort aan

mate met geld bezig te houden.

bije weken belandt een deel van

‘gepaste’ jobs en die zich mogelij-

Wij hebben - wat dacht u - finan-

bod. Moge Schampereen beschei-

de afgestudeerden bovendien in

kerwijze doorzet naar de andere

ciële problemen en verschijnen

den rots zijn in de vernietigende

het unaniem verafschuwde ‘diplo-

lagen van de bevolking, zodat uit-

daarom voorlopig slechts om de

branding van riooljournalistiek en

maproletariaat’, het kernwoord in

eindelijkde laagst geschoolden uit

onkritische meeloperij.

een discussie die zoals alle dis-

drie weken. Telkens zullen wij po-

de boot vallen. Onderzoek moet

gen uw zinnen te verzetten en uw

(vervolg van vorige pagina)

staan van een volwaardige rich-

Vangroenweghe, die vroeger op

hiermee akkoord. M.a.w.: de op-

ting. Dit ging gepaard met de be-

50% stonden, op 0% gezet om -

lossing werd eigenlijk uitgesteld.

zetting van het rectoraat, en een

wille van het postgraduaat. Men

In oktober of november wordt er

gesprek met de rector die zei dat

was van plan om Kabuta voor te

door de Opleidingscommissie be-

men moest afwachten.
te horen dat ze moesten kiezen
tussen het postgraduaat of de

ow

Raak

verdwijning van de richting we-

bereiden op het postgraduaat maar

slistof eraanvullend personeel (dit

aangezien dit niet meer doorging,

enkel wanneer er in de faculteit

kon men hem hiervoor niet benoe-

posten vrijkomen) komt en moet er

men en werd een vacature voor 2x

tot een programmawijziging van
de vakken besloten worden .

gens gebrek aan academisch per-

Op 16.03.’94 werd op een pers-

50% opengesteld. Er waren 3 kan-

soneel (de functie van g a st-

conferentie nogmaals gepleit voor

didaten voor linguïstiek en 6 voor

hoogleraar geldt maar voor 5 jaar

het behoud van de Afrikanistiek.

geschiedenis. Een van de kandi-

binnen één richting). Op 3 maart

Toen er nog steeds niets veran-

daten was Jan Blommaert, maar

Zijden draadje

1994 werd het voorstel van de

derd was, werd ‘s avonds op

deze had een slechte relatie met

In wezen is er dus niets veran-

Opleidingscommissie door een

19.04.’94 de Blandijnberg bezet

R. Pinxten. De Opleidingscommis-

derd. De toekomst hangt nog

grote meerderheid in de Faculteits-

tot de namiddag de dag nadien.

sie stelde voor om Kabuta en

steeds aan een zijden draadje. Ja,

raad goedgekeurd, ondanks hevig

Het postgraduaat werd uiteindelijk

Vangroenweghe terug op 50% te

er is toch iets veranderd: het

protest van de studentenvertegen-

door het bestuurscollege afgescho-

stellen maar tijdens een speciale

postgraduaat is definitief afgescho-

woordigers. Het gevolg was de

ten (eigenlijk omdat het niet op tijd

Faculteitsraad voor de Afrikanistiek

ten ; het is nu alles of niets.Afwach-

overhandiging van 1 5 0 0 handte-

binnen was, waardoor het volgend

werd het voorstel gedaan om

ten dus en de oren spitsen voor

keningen aan rector J. Willems op

jaar nog niet kon doorgaan). On-

Kabuta 90% en Vangroenweghe

eventuele acties.

2.03.’94 met de eis het voortbe-

dertussen werden Kabuta en

50% te geven. De decaan ging
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Unief

Afspraak in Moskou.
In gesprek met Dina Dyakova.

Deze zomer was ik 9 dagen in Moskou. Ik logeerde bij een
bevriende familie en bezocht samen met de oudste dochter Dina

Schamper : Van de honderd?!!

deze prachtige stad. Ze was een geweldige gidse. We hadden heel

Dina: Ja. De leerkrachten op

wat boeiende gesprekken, waarbij we vaak een vergelijking maakten

school zijn niet erg streng, daarom

tussen België en Rusland; zo bleek het studentenleven erg verschil-

is het noodzakelijk dat je na de

lend. -Ze is net afgestudeerd in de studierichting psychologie.-Een

school studeert voor je naar de

uittreksel van onze gesprekken:

universiteit gaat. Je moet betaalde
lessen nemen bij universitaire prof-

Schamper : Waarom koos je
voor psychologie?

je niet naar de sportlessen gaat,
kan je geen examens afleggen

Dina: Gedurende jaren heb ik

vooraleer je alle gemiste lessen

vele conflicten meegemaakt in mijn

hebt ingehaald. We zijn verplicht 2

familie (haar moeder is diverse

sportlessen te volgen per week.

keren hertrouwd), en iedere keer

Je moet verschillende disciplines

opnieuw da cht ik bij m ezelf

kiezen en één maal per jaar doen

“Waarom dit conflict?” en ik vroeg

alle studenten samen aan sport:

me af hoe ik mijn ouders kon hel-

springen, hardlopen,...

pen om deze conflicten op te lossen. Zovele mensen hebben problemen met andere mensen. Ik
vind het boeiend om te bestuderen hoe mensen hun conflicten
kunnen oplossen.
Scham per : Welke vakken
had je zoal?
Dina: De eerste 3 jaren zaten
alle 100 studenten van onze richting samen en kregen we algemene onderwerpen voorgeschoteld: wiskunde, fysica, anatomie,
geschiedenis, enz. Daarnaast
kwam natuurlijk ook reeds de psychologie aan bod, zowel vanuit de
historische, sociale als klinisch/
medische invalshoek. Na de examens van het derde jaar had je
dan een gesprek met de proffen,
waarna je een specialisatie moest
kiezen. De laatste 2 jaar zat ik in
een gespecialiseerde groep van
19 personen.
Schamper : Je kreeg ook
sport... ?
Dina: Ja, aan de universiteit is
dat één van de hoofdvakken. Als

Dina: Je moet de middelbare
school beëindigd hebben en ge-

zijn.

slaagkansen voor het ingangsexamen, bijvoorbeeld in de psychologie?

mijn faculteit kwamen buitenlandse

logie-specialist uit de Verenigde

één voor wiskunde en één voor

Staten. Ik vond het heel interes-

Russische literatuur, en bovendien

sant, het was anti-Freud gericht...

les gevolgd aan een speciale biologie-school. Dat viel samen met
de 2 laatste jaren op school.

Schamper : Werd die lezing
in het Engels gegeven?
Dina: Ja, met simultane verta-

Canadezen in de
sociologie.

ling.

Schamper : Wat gebeurt er

kontakt met buitenlandse stu-

als je voor je examens faalt?

S cham per : Had je veel
denten?

Dina: In de zomer kan je een

Dina: Nee, in onze afdeling za-

tweede maal examens afleggen,

ten er geen. Maar ik weet dat er in

maar als je dan nog niet slaagt

de richting van de Sociologie veel

,zijn je studies afgelopen.

Canadezen waren, daar vond een
goede uitwisseling plaats. Datwas

Schamper: Je kan je jaar niet
opnieuw doen?
is niet officieel, maar de proffen

niet het geval in onze studierichting, omdat veel goede proffen in
de Verenigde Staten of Europa zijn
gaan werken.

houden niet van studenten die
dubbelen; het is heel moeilijk om
dan nog te slagen.

Schamper : Hebben de studenten nu meer inspraak, in vergelijking met vroeger?

Dina: De eerste keerdat ik examens aflegde aan de universiteit

ma’s voor studenten. Ook naar

examen. Ik heb 2 proffen gehad,

Dina: Ja, maarikweetdat...het

Schamper : Welke zijn de

We kennen uitwisselingsprogram-

proffen om lezingen te geven, zo-

slaagd zijn voor de ingangsexamens, die echter zeer moeilijk

rieën van nieuwe wetenschappers.

als vorig jaar: Azenk, een psycho-

Ingangsexamen.

aan de universiteit?

we op de hoogte van nieuwe theo-

kan je niet slagen voor het Ingangs-

aan atletiek.

waarden om te mogen studeren

nen er veel buitenlandse proffen
worden uitgenodigd. Daardoorzijn

fen, want met enkel schoollessen

Ik deed

Schamper: Wat zijn de voor-

versiteit is veranderd, want nu kun-

Schamper : Kan je van studierichting veranderen?

Dina: Ja, we hebben veel vrijheid en kunnen vragen stellen. In

waren er 1700 studenten die in

Dina: Dat is zéér moeilijk, maar

het verleden had elke studierich-

mijn studierichting wilden begin-

misschien lukt het als je vrienden

ting een organisatie van de Com-

nen, maar slechts 100 studenten

hebt onder de proffen en bij de

munistische Partij die het gedrag

konden dat.

rector...

van de studenten in de gaten hield,
maar nu niet meer. Er waren toen

Schamper : En hoeveel stu-

Schamper: Is er veel veran-

veel regels, we kregen niet de juiste

denten zijn daarvan uiteindelijk

derd sinds de Sovjetunie uiteen

geschiedenis... en, ja, ik herinner

afgestudeerd?

viel?

15 studenten afstudeerden.

me iets: in september moesten

Dina: Ja, ik geloof dat het

alle studenten, zowel van de uni-

onderwijssysteem aan onze uni-

versiteit als van de hogescholen,

Dina: Ikgeloof dat erin mijnjaar
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Schamper is het kritische en
onafhankelijke studentenblad van
de Universiteit Gent. De redactie
bestaat uit vrijwiBigers en komt elke
dinsdag samen om 19u opvolgend
adres:
Schamperredactie
Studentenhui* De Brug
St.-Pietersnieuwstraat 45
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Tel. 09/264.70.87
Fax. 09/264.35.70

Dina voor de faculteit Wiskunde, (foto Malik)
gedurende 1 maand naar de

studentenhuis en vroegen: “Ikzou

spireerde organisatie, waar ze vol-

“gemeenschapsboerderijen” gaan

graag een kamer hebben in het

gend jaar voor gaat werken); ik

in de dorpen om te helpen bij de

studentenhuis, samen met deze

spendeerde daar veel vrije tijd aan.

fruitpluk en het oogsten van de

en deze persoon.” Dan stemde

groenten.

men daarmee in, zodat er officieel

Goedkope koten.

3 personen in die kamer woonden,

met het trainingssysteem be-

maar in feite slechts één persoon

gonnen?

alleen leefde.
Schamper: Waar verbleef je
toen je studeerde?
Dina: Ik heb m’n eigen flat in

Schamper : Wanneer ben je

Dina: Eind 1993 kreeg ik m’n
eerste training; gedurende 1 jaar

Feestjes bij de
vrienden.

werkte ikmethettrainingssysteem.
Dit heet “American Empowerment

Moskou. De meeste studenten aan

Training” en kent 3 verschillende

de Staatsuniversiteit van Moskou

Schamper: Zijn er studenten-

stadia: we beginnen met een basis-

zijn Moskovieten en leven dus

organisaties aan de universiteit?

training, gevolgd dooreen training

thuis, m aar we hebben ook

Dina: Ja. We hebben organisa-

voor gevorderden, om te eindigen

studentenhuizen voor jongeren uit

ties die goedkope metro- en bus-

met het leiderschapsprogramma.

andere steden. De studenten-

ticketten kopen. Er is studenten-

We werken in koppels, met een

kamers zijn zeer goedkoop en zijn

theater en er zijn ook vele studen-

“buddy”: dit is een persoon waar-

verspreid over talrijke oude ge-

tenrockgroepen , elke faculteit heeft

voor men verantwoordelijk is en

bouwen van de universiteit. Maar

zijn groep.

omgekeerd; men kon deze “buddy”

het grootste gebouw, waar mijn
vrienden woonden, ligt vlakbij het
universiteitscomplex. In dit gebouw

niet kiezen, maar men moest er
Schamper: En wat deed je na

wel steeds mee samen werken,
zodat mijn “buddy” ook na de trai-

de lessen, in je vrije tijd?

deelt men met 2 of 3 personen een

Dina: Onze vrije tijd spendeer-

ning voor altijd een goede vriend

kamer, met daarin een badkamer

den we samen, onder vrienden;

zal blijven. We kregen heer veel

met stortbad en een ijskast. Weet

we hadden feestjes.

verschillende seminaries met fa-

je wat men soms deed? Op je

milies die onze vragen beantwoord-

paspoort staat normaal waar je

Scham per: Wat voor feest-

woont en enkel diegenen van bui-

jes zijn dat? Was dat elke avond?

het is de filosofie van een nieuw

ten de stad kunnen een plaats in

Dina: Nee, niet elke avond!

tijdperk, met nieuwe ideeën. Hoe
we verantwoordelijker kunnen zijn

den. De training ging over relaties;

het studentenhuis krijgen. Daarom:

(lacht) We komen samen bij ie-

wanneer m’n vrienden mensen

mand thuis, ontmoeten vrienden

in ons leven, met nieuwe relaties,

vonden met op hun paspoort een

en amuseren ons. Met de meeste

zodat we een nieuwe wereld kun-

adres buiten Moskou, maar die

van mijn vrienden werkte ik samen

nen scheppen.

een verblijfplaats hadden in de stad,

in het training ssysteem (stage voor

namen zij hen mee naar het

“Lifespring”, een Amerikaans geïnPagina 5
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Cours idiot
Audiovisueleperceptie
Schampers seriemanie zet zich

Zelfs de Rug
sport mee.

zelfde deadline als het verschijnen

dit jaar voort - cfr. de museumflater

van deze Schamper mag men ge-

van vorig jaar - met iets compleet

wagen van een bijzonder mager

anders, cours idiots in onderstaand

artikel, informatieve waarde nul

geval. Opzetiseen onderzoeknaar

noppes. Een tandeloze mond mag

onderbemande, op het eerste ge-

dus de spits afbijten. Audiovisuele

zicht bizarre vakken die mogelijks

perceptie wordt gedoceerd aan de

materie bieden tot bladvulling en/

faculteit Letteren en Wijsbegeerte,

of interessant leesvoer. Aangezien

sectie kunstwetenschappen. Het

het academiejaar hier in Gent een

vak kan opgedeeld worden in drie

nogal trage start neemt valt deze

delen: een deel optica en acoustica

Zin om na een les politicologie te gaan indoorklimmen? Geïnteresseerd om karate onder de knie te krijgen? Of bereid je je voor
Michel Saive te verslaan in een tafeltenniswedstrijd? Ook voor
sport kan je bij de universiteit terecht.

eersteling waarschijnlijk te katalo-

-fysica dus-, een deel psycho-

Met ‘sport’ wordt een breed

waar op 5 oktober een opendeur-

geren onder de eerste noemer.

optica en psychoacoustica en een

gamma bedoeld. Van sauna tot

dag werd georganiseerd. Daar kon

Hoofddocent van het vak audiovi-

deel over het hoe en waarom van

diepzeeduiken, van rugby totyoga.

elke student kennis maken met de

suele perceptie zit namelijkop field

hetwaarnemen. Waarlijke schaam-

Uiteraard behoren ook sporten

verschillende sporten.

trip in de States. En als daar ook

te verplicht me om het hierbij te

zoalsvoetbal, volleybal, basketbal,

Geen nood als je dit gemist

nog bijkomt dat redacteur x zijn

laten. Harde, bittere realia.

zwemmen en veldlopen tot de

hebt. De sportbrochure 1994-1995

mogelijkheden.

(20 frank), helpt je meteen op weg.

keuken moest witten voor één-

(w.)

Gentse studenten betalen
Kamerreglement
De Gentse Dienst Huisvesting

wachten viel, worden de soms

blijkt zich overschat te hebben:

hoge aanpassingskosten doorge-

vier jaar na de invoering van het

scho-ven naarde huurders, in casu

G entse kam e rreglem e nt zou

studenten. Een ander scenario be-

slechts de helft van de naar schat-

staat erin studentenkamers dan

ting 18000 studentenkam ers

maar om te bouwen tot kleine maar

brandveilig zijn. Twee jaargeleden

dure studio’s, waardoorhet kamer-

waren dat er nog maar 1000. De

reglement ineens niet meer van

Dienst hoopte tegen eind ’94 de

kracht blijkt te zijn, en inzake brand-

zaak rond te krijgen. Nadia

veiligheid geen garanties gebo-

Merchiers daarentegen, schepen

den kunnen worden. Blijkbaar zijn

van sociale zaken en huisvesting

de eigenaars zich bewust gewor-

(SP), stelde dat aanpassing aan

den van de potentiële waarde van

de nieuwe criteria zeker vijf a tien

hun opbrengstwoningen. Het ver-

jaar in beslag zou nemen, en zij lijkt

langen van de modale student naar

het bij het rechte eind te hebben.

meer comfort zal daar niet vreemd

Voor elke kamer die de Dienst

aan zijn. Slecht nieuws overigens

Huisvesting tot nog toe contro-

voor studenten die op dit moment

leerde, maakte de dienst verslag

een onveilige kamer huren: zij krij-

op van de nodige verbouwingen;

gen geen gelijk van de politie-

de eigenaars van de kamers moe-

rechtbank als ze klacht indienen

ten alvast binnen twee jaar aan het

tegen hun eigenaar. Methem werd

reglement voldoen. Dit schrijft tech -

immers de verbintenis aangegaan

nische criteria voor op het gebied

een kamer te huren in de staat

van branddetectie, vluchtwegen en

waarin ze zich bevindt.

compartimentering. Zoals te ver-

TDP

Laten we enkele niet zo voorde

Daarin staat alle informatie betref-

hand liggende keuzes wat belich-

fende alle sporten die je kan beoe-

ten. Aikido is een krijgskunst, die

fenen. Wanneer de lessen hand-

wortelt in de Japanse traditie en

bal plaatsvinden, welke wedstrij-

cultuur. Samen met een partner

den zaalvoetbal er zijn, hoeveel

voer je afwisselend de techniek uit

een les ninjutsu kost, het staat er

en de brochure verzekert ‘een weg

allemaal in. Over de kostprijs nog

naar perfectie, een aangename

dit. Elke student en elk RUG-per-

ontdekkingstocht voor zowel de

soneelslid, kan voordeel kaarten

vrouw als de man.’ Onder Aquatic

kopen. De meest in de oog sprin-

Fitness verstaat men de nieuwste

gende kaart is de indoor/outdoor-

vorm van hydrobics waarbij nu met

kaart. Prijs: 850 frank. Daarmee

materiaal wordt gewerkt. Deze

kan je onbeperkt de meeste indoor

nieuwe sport aan de RUG gebeurt

en outdoorsporten beoefenen.

in groepen van dertig. Materiaal

Andere kaarten zijn: de zwem kaart

wordt gratis ter beschikking ge-

(1000 frank), een tenniskaart (500

steld. Ninjutsu. HetTogakure Ryu

frank) en een omnisportkaart (1800

ninjutsu, een krijgssysteem, be-

frank, de voordelen van de drie

hoort tot één der negen Ryu van de

vorige kaarten). Al deze kaarten

Bujinkan Dojo, verduidelijkt de

kan je kopen aan de kassa in het

sportbrochure. Voor mij alvast Chi-

GUSB en ze zijn het hele acade-

nees, hoewel het even goed Ja-

miejaar geldig. Nog dit. Het GUSB

pans kan zijn. Wintersport. Met

bereik je best met de fiets (trou-

Pasen 1995organiseertdeGUSB

wens opvallend: de sporttak wiel-

een week skivakantie in Courche-

rennen ontbreekt in het aanbod) of

vel, Frankrijk. Deze week, met al-

met De Lijn (bussen 6, 38, 51,52,

les er op en eraan, kost tussen

53). Raadpleeg ook de sport-

14000 a 15500 frank. Ook in de

praeses van je studentenkring. Er

kerstvakantie is er een skireis ge-

worden immers tal van interfa-

pland.

cultaire en interuniversitaire com-

En u?

petities georganiseerd.

Terug naar het GUSB-sportcomplexaan de Watersportlaan 3,
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Uitschieter

Academici voor
gelijkberechtiging van de Islam
Twintig jaar geleden, op 19 juli 1974, besloot de Belgische overheid de islamitische godsdienst als een erkende eredienst. Maar nog
steeds zijn de nodige uitvoeringsbesluiten niet getroffen, m.a. w. wordt de wet niet toegepast. Om aan dit juridisch niemandsland een einde
te maken, hebben enkele Gentse professoren een interuniversitair platform opgericht: de Academici voor Gelijkberechtiging van de Islam
(AGI).
Om hun ongenoegen en eisen

groep Latijn&Grieks, Blandijnberg

ondanks het officieel bestaan van

niet zozeer vanuit eigenbelang,

kenbaar te maken lanceerden ze

2, tweede verdieping, tel. 09/

het Islamitisch en Cultureel Cen-

want we moeten realistisch blij-

recent een “Oproep aan de Sa-

264.40.25.

trum. Hierbij mag men zeker niet

ven: de kans op een door sommi-

menleving”. Beknopt wordt die als

Laten we vooreerst duidelijk

de grote invloed van Saoudie-

gen opgespookt angstbeeld van

volgt geformuleerd: "De moslim-

stellen: de wet is goedgekeurd,

Arabië op financieel en structureel

een islamitische volksverhuizing

inwoners in ons land vormen een

dus MOET die ook uitgevoerd

gebied niet over het hoofd zien.

richting Europa is even waarschijn-

volwaardig en waardevol compo-

worden. Hoe kan men anders nog

Saoudie-Arabië, een onloochen-

lijk als dat de paus morgen zijn

nent van de Belgische/Vlaamse

een democratische rechtsstaat

bare dictatoriale theocratie, met

huwelijkzou aankondigen. Boven-

samenleving; zij moeten als mos-

ernstig nemen als de eigen wetten

een zeer puriteins-sectaire inter-

dien heeft de islam tot nog toe

lims aanvaard worden (niet enkel

niet worden nageleefd? Juridisch

pretatie van de Koran en de Islami-

weinig blijk gegeven van een over-

‘g etolereerd’). Bijgevolg dienen ze

heeft de AGI overschot van gelijk

tische tradities, is zeer vrouw-

dreven bekeringsijver, maar dat

ten volle te kunnen genieten van

deze stuitende toestand aan te

discriminerend, kent geen grond-

sluit niet uit dat sommigen een

de door de grondwet gewaar-

klagen. Maar het kan niet verkeerd

wet, geen partijen of vakbonden,

meer fanatieke overstap zetten.

borgde godsdienstvrijheid en door

zijn eens dieper in de materie op te

onbestaande persvrijheid, discri-

Bedenkelijk is de afgelasting van

de overheid behandeld te worden

gaan. Het is jammer dat de be-

minerend ten overstaan van bui-

een geplande opvoering van het

op voet van gelijkheid met andere

staande wetgeving NIET wat kriti-

tenlanders en gastarbeiders: neen,

toneelstuk “Mahomet ou Ie fana-

levensbeschouwelijke gemeen-

scher wordt aanschouwd. In hoe-

dank u zeer. De reactie van de

tisme” van Voltaire, Frans filosoof

schappen. Met respect voor de

verre is een scheiding tussen kerk

imam voor België op "het geval

en vrijzinnige bij uitstek, in het ka-

specificiteit en diversiteit van de

en staat reëel als de staat de gods-

Claudia Shiffer” (gebruik van Ara-

der van de herdenking van zijn

islam, alsook voor het principe van

diensten financieel onderschraagt

bische tekens op kledij, als vrouw

300e verjaardag, en dit in Genève.

de scheiding tussen kerken staat,

: bezoldiging van priesters/imams,

dan nog) was wat dat betreft

De vraag is hoe we dit opko-

moet de wet van 1974 eindelijk

betoelaging van gebouwen, gods-

wenkbrauwfronsend: wiens brood

mend fundamentalisme moeten

een praktische vertaling krijgen. ”

dienstleerkrachten, ...

Het kan

men eet, diens woord men spreekt.

inschatten : de vervolging van

De oproep sluit af met: “Een uit-

immers geen kwaad eens richting

W antmenmagechtnietuithetoog

schrijvers, journalisten, zangers,

spraak over het bestaande sys-

Duitsland te kijken, waar men op

verliezen dat de islam méér is dan

acteurs, professoren, uitgevers,

teem van erkenning en betoelaging

zijn belastingsformulieren moet

louter een godsdienst. Het is een

vertalers, etc. Moeten we andere

wordt daarmee niet geïmpliceerd."

aanduiden - indien gelovig - tot

verstrekkende, rigide maatschap-

culturen dan zo respecteren dat

welke godsdienstige strekking men

pij-ordening: religie, taal, rechts-

onze eigen fundamentele waar-

Tot op heden hebben reeds 215

behoort. Afhankelijk van de finan-

wezen, cultuur, politiek en econo-

den in het gedrang komen? Is een

proffen deze oproep onderschre-

ciële en gezinssituatie betaalt men

mie.

eeuw enlange strijd voor een

ven, waaronder ook onze nieuw-

dan een bijdrage, waarbij de staat

bakken minister van Binnenlandse

louter als administratief-financieel

Zaken J. Vande Lanotte. Wij zijn

doorgeefluik fungeert.

Mondiaal extremisme

geseculariseerde samenleving,
sociaal-democratie, universele
m ensenrechten, vrije w e te n -

benieuwd of hij ook zo nauwgezet

Verder wordt ook te weinig in-

Het is overigens frappant dat

schapsbeoefening, emancipatie,...

de wet zal naleven als zijn voor-

gegaan op de moeilijkheid van de

zowel het Westen als het Oosten

dan zo ten prooi gevallen aan een

ganger en zijn nieuwe pa rtij-

diversiteit van de islam, waarin toch

momenteel zijn opstoten van ex-

mak en berustend cultureel relati-

voorzitter Louis Tobback! Maar de

talrijke stromingen te onderschei-

tremisme kent; in Europa/België

visme?

oproep richt zich ook tot de studen-

den zijn. Bij subsidieverdeling is er

het oprukkend extreem-rechts, in

ten. Al wie zich met het hoger-

nood aan een functionele infra-

het Oosten het fundamentalisme,

vermelde akkoord kan verklaren,

structuur alsook aan een repre-

niet alleen van moslims maar ook

mag contact opnemen met drij-

sentatieve gesprekspartner, ietwat

van bijvoorbeeld hindoes. Een ten-

vende kracht prof. H. De Ley, vak-

momenteel toch wat ontbreekt,

dens die toch enige zorgen baart,
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Nico Vandenabeele

Interview

“Politiek? Engagement, dat is het.”
Drie studenten Geschiedenis, alle drie in de politiek, voor het

kennen. Toch heeft zijn vader er

burger komen,” meent Geert, die

eerst opgekomen bij de voorbije gemeenteraadsverkiezingen: Mare

hem niet in geduwd. “Een volko-

zich het VLD-jargon al goed eigen

D ’havé, 21 jaar, Gent (SP 21ste plaats op 51); Domien Van Der

men eigen beslissing. Ze hebben

heeft gemaakt. “Aan de mensen

Meiren, 20 jaar, Oudenaarde (CVP26steplaats op 29); Geert Vermei-

aan mij afzonderlijk gevraagd lid te

moetgetoond worden dat hun stem

ren, 21 jaar, Gent (VLD 39ste plaats op 51). Alle drie de geknipte

worden van de CVP. Ik heb dat aan

telt. "Volgens Mare is ook de partij

personen om deze nieuwe reeks 'wakkere studenten ’ mee te begin-

mijn vader voorgelegd en die liet

schuldig: "De jeugd krijgt in een

me volledig vrij.” Uiteraard wordt

partij geen verantwoordelijkheid.

nen.

hij steeds met zijn vader vergele-

De jongeren staan op onverkies-

drie o f vier avonden op stap. De

ken, tot Domiens spijt. ”lk wil me-

verkiezingen. De spanning zat er

bare plaatsen. De gevestigde waar-

tijd die rest moet ik volledig aan

zelf bewijzen op een andere ma-

nog in, de campagne liep volop.

den moeten immers in stand blij-

mijn studie wijden.” Domien en

nier. Maar dat lukt niet."

ven. Ze zijn bang hun postje te

“Heelintensieve campagne, vooral

Geert doen het wat kalmer aan.

We ontmoetten elkaar voor de

in mijn eigen buurt.” zegt Mare
D’havé. “Gelukkig was ik er door in
eerste zit. In septem ber her-

Desinteresse

Stemmig

verliezen. Jongeren zijn de wachtkamer die klaargestoomd wordt,
maar ze moeten hun mond hou-

Sommigen zullen hun ogen wel

examens én campagne voeren is

Mare D’havé is voorzitter van

opentrekken. Drie jongeren die met

onmogelijk. Vielen de verkiezin-

de Jongsocialisten Gent: “Twee

volle overtuiging in traditionele

gen in juni, dan konden we geen

partijen actief zijn, het lijkt wel een

den.”

Kleurloos

campagne voeren. En omdat we

uitstervend ras. De interesse voor

De gemene deler is zeker hun

nog geen naam hebben is zoiets

politiekdaalt gestaag. Ookde jeugd

leeftijd. Alledrie zijn ze lid van de

onontbeerlijk. Stel dat Frank Beke

loopt niet warm. “Dat is deels niet

(intussen de nieuwe Gentse SP-

jongerenafdeling van hun partij.

waar.” zegt Mare. “Er staan toch

Maar er is meer. Alledrie zetten ze

burgemeester) drie weken thuis

voor 23% jongeren op de SP-lijs-

moet blijven, dan kost hem dat

zich af tegen de nu gevoerde poli-

ten in Vlaanderen. "Toch is de re-

tiek en willen ze iets veranderen.

geen stem.”

kening snel gemaakt. “Massa’s en

Hun ideeën sluiten nauw bij elkaar

massa’s zijn niet geïnteresseerd.

een intensieve campagne. Uitruk-

aan. Zodanig zelfs, dat men de

Er zijn ook traditionele mensen die

ken met borstel op de fiets, de

vraag kan stellen of er wel nog een

graag kritiek geven. Maar ander-

papemmer op het bagagerek en

verschil bestaat tussen de ‘rooien',

zijds is er ook sympathie, "volgens

de affiches onder de arm, leden

de ‘tsjeven’ en de ‘blauwen’. “De

Domien. “De hetze tegen de poli-

aan huisbezoeken, ‘bussen’, spre-

meeste democratische partijen zijn

tiek is ook de schuld van de me-

aan de basis hetzelfde, ze weer-

dia.” "Politiek moet dichter bij de

spiegelen namelijk de democrati-

Ook de andere twee voerden

ken voor allerlei verenigingen, het
hoorde er allemaal bij. “Ook mark-

ja ar geleden zaten we zonder voor-

ten doe ik soms af.” zegt Geert.

zitter. Ik heb me kandidaat gesteld

“Het effect van huisbezoeken is

en ben meteen verkozen gewor-

afhankelijk van wijktotwijk. "meent

den. Het is in feite een middel om

Mare. “In mijn wijk wonen overwe-

mijn ambitie te bereiken. "Hij houdt

gend ouderen en zij zijn steeds

zich niet bezig met de socialis-

opgetogen met een bezoek. Bij de

tische studentenvereniging SVS:

jongere bevolking is dit niet meer

"Ik heb mijn handen zo al vol ge-

zo.”

noeg. Maar we ondersteunen ei-

“Ik moét eerlijk bekennen dat

kaars vereniging."

de politiek de afgelopen jaren dik-

Domien Van Der Meiren komt

wijls voorrang kreeg op mijn stu-

op in Oudenaarde, waar zes jaar

dies. "zegt Mare. “Sinds ik voorzit-

geleden de CVP en de SP een

ter ben van de Jongsocialisten

coalitie vormden. Die liep na een

Gent, hou ik me 30 è 40 uren per

incident rond de OCM W-voorzitter

week, ja ar in ja a r uit, bezig met

spaak en de VLD nam de plaats

politiek. Zes uur slapen per dag is

van de SP in. Domiens vader was

het maximum. Naast politiek en

in 1988 lijstduwer van de CVP.

studie hebikgeen leven. Elke week

Politiek heeft hij dus thuis leren

N iétbepaald
Verkeerd Geparkeerd is er

ee
op hun som s ontspannende,

voor en door homo-, lesbienne'

soms inform atieve bijeenkom-

en bi-jongeren tot 25 ja a r En dat

sten..W ie al w at m eer gewoon is

nu at zeven jaar lang. Je wordt in

en daar zin in heeft, kan m ee

elkgeval(alsjpeen briefje schrijft)

haar buiten treden (opdetw aalf-

goed onthaald en wie dat wenst

urenloop o f m et Hand In Hand

kan een rustige babbel m et twee

bijvoorbeeld) en tw ee maal per

aanhangers hebben. Voorvelen,.

ja a r fuiven ze In de (overigens

zo blijkt, Is dat eerste gesprek

bomvolle) concertzaal van de

een verademing en een gerust'

Vooruit Hijteij die ietsm etzijn of

stelling. Wil je meteen naar de

haar homoseksualiteit wil doen,

activiteiten gaan, dat kan ook; je

schrijve naar:

kan kiezen voor degem oedell|<e
startersaktivitelten of je kan je
d a d e ls in de grote groep storten
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VERKEERDGEPARKEERD
HOMO/LESBÖJONGEREN
PB 535 9000 GENT t

scha waarden." meent Mare. "En
dan kan men beginnen opbouwen:
waar hechten de CVP, SP en VLD
veel belang aan?" “Zeker op ge-

socio-culturele beweging."

Epiloog

meentelijk niveau zijn de verschil-

Tien oktober. De uitslag is be-

len miniem."zegt D om ien.“Ieder-

kend. In Gent behoudt de paarse

een wil verkeersveiligheid, en zo."

coalitie een nipte meerderheid.

Hij ziet wel nog verschillen op fe-

Maar SP en VLD zoeken naar een

deraal niveau. "Niet waar," zegt

derde partner. Mare D’havé haalt

Mare. "Iedereen is voor het ge-

250 voorkeurstemmen en is daar

zond maken van de sociale zeker-

best tevreden mee. Opkomen in

heid, maar elke partij wil dit op een

de binnenstad is nooit makkelijk,

andere manier."

daar moet je optornen tegen ‘de

En plots verdedigden ze alle-

groten’. Dit geldt ook voor Geert

drie hun eigen partij. Domien is het

Vermeiren. Ook hij is tevreden met

gejankop de CVP beu. "CVProept

zijn 334 stemmen. In Oudenaarde

een reactie op van ‘oud gezaag’.

behaaltdeCVP-VU kartel een over-

Dat is deels te wijten geweest aan

winning. En Domien Van Der Mei-

een oerconservatieve voorzitter.

ren deelt mee in de vreugde. Op

Van Hecke doet het stukken beter.

basis van zijn voorkeurstemmen,

Hij trekt de partij open en laat de

764, is hij verkozen in de gemeen-

mensen zien waar we mee bezig

teraad. Hij staat er op vanaf heden

zijn. Trouwens, de CVP is als cen-

aangesproken te worden met'Ede-

trumpartij nog zeer geschikt. Dank-

lachtbare Heer’.

zij die ‘z uilen’hebben we de maat-

BVC.

schappij in één partij vervat. Dat is
mooi. Je mag niet vergeten dat
600 000 mensen lid zijn van een

Theoteroproep

Foto: Geert Vermeiren
Links: Mare D'havé

Voorde overlevenden: help.help.help.

Victoria is een uitzonderlijk
toneelgezelschap en organi-

11.11.11.-RUG-studenten is het knooppunt van mensen die de Derde Wereld een warm hart

seert een heus FESTI VAL(31 /

toedragen. De spil van hun werking ligt rond 11 november wanneer de would-be onschuldige student

10 t/m 05/11). Het gezelschap

bestookt wordt met debatten, films, workshops, congres, wereldfuif...

is op zoek naar nog niet ontgonnen studententalent en

Sensibilisering van de Gentse student staat hierbij voorop. De week rond 11 november zou slechts het

biedt je de unieke kans om na

begin mogen betekenen van een hele jaarwerking waarin actief nagedacht wordt over de Noord-Zuid-

enkele namiddagen repetitie

problematiek. Concreet gaat het dan van lage drempelcursussen over praatkaffees en politieke acties tot

je als acteur waar te maken.

animatie en muziek. Dit alles pogen enkele entoesiastelingen op te bouwen rond drie peilers: naast eigen

G eïnteresseerden kunnen

vorming -met name alsgroep inzicht verwerven in de Derde Wereldproblematiek- ook bewustmaking van de

contact opnemen met Victoria

studentenpopulatie, en het uitoefenen van politieke druk in de breedste zin van het woord. Denk maar aan

om in samenwerking met pro-

de benefiet voor vluchtelingen. Eén van de prioriteiten ditjaarwordtde uitwerking van een Universitaire Groep

fessionele regisseurs zoals

Ontwikkelingssamenwerking (UGOS), waarin studenten en professoren zich samen engageren. Een

René Van Gijsegem en Eric

overzicht van de activiteiten vindt u hieronder. Voor meer informatie, contacteer Katrien van de Broucke

De Volder een wervelende

(Muinkkaai 34) of Stephan Galon (Sluizekenskaai 19).

theaterproductie tot stand te

111111 Akties

brengen. Zo kan je misschien
zélf in de Domzaal en de
Theaterzaal van de Vooruit

Op maandag 14 november om 20u00 gaan in 't pavilioentje aan de landbouwfaculteit Workshops door

eens op de planken het beste

voor wie afrikaanse dans en percussieritmes wil aanleren. Dinsdag 15 november treedt het Improvisatie-

van jezelf geven. Vereisten:

theater Scheve Tafel op in de Brug, om 18u00 en om 20u30.

16 tot 25 jaaroud zijn; ervaring

Wie daar nog zin in heeft kan op woensdag 16 november van 14u00 tot 18u00 terecht in de Brug voor

is niet vereist. Contactadres

een congres - debat - onder de titel "Evenwicht, Stabiliteit en Ontwikkeling". Hetzelfde kan je nogmaals

voor a lle in fo : V icto ria ,

meemaken om 20u00 in de Blandijn. Tenslotte kan je op donderdag 17 november vanaf 21 u00 terecht in

Fratersplein 7,9000 Gent. Tel.

de balzaal van de Vooruit voor een optreden en een fuif.

09/225.37.32.
TDP
E.M.
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Over koetjes en werfjes
De verhuis van de diergeneeskunde

Vijftien jaar stond het gebouw dat bestemd was om de faculteit diergeneeskunde te herbergen te

laboratoria verhuisd. Volgens coördinator professor De Brabander
had de verhuis eigenlijk twee weken langer moeten duren. De verhuis van de klinieken met de dieren en het decanaat zal ten vroeg-

verkrotten. Nu is reeds een groot gedeelte van de faculteit verhuisd, met name de laboratoria. De

ste in de vakantie van ‘96 kunnen

klinieken en de studenten volgen later. Maar de verhuis is nog niet volledig klaar en men komt al tot de

gebeuren. Dan ook zullen de stu-

constatatie dat de gebouwen te klein zullen zijn; nu reeds worden biggen gekweekt op de vierde

denten vanaf de tweede kandida-

verdieping, en de studenten zullen misschien een cafetaria krijgen in de kelders...

tuur hier voltijds aanwezig zijn. De
eerste kandidatuur blijft in de

Naeen halfuurtje fietsen vanuit
centrum-Gent bereik je in Merelbeke, vlakbij de psychiatrische instelling Caritas, de nieuwe en enige
veeartsenijschool van Vlaanderen.

met het zoölogisch technisch instituut.

Geld

scheiden zouden zijn van de an-

Ledeganckstraat. Samen met de

dere diensten van de faculteit, werd

laboratoria hebben ook 150 pro-

het gebouw niet afgewerkt. Pas na

fessoren en personeelsleden een

een bezoek van minister Coens in

nieuwe til gevonden; ze voelen

1990 kwam er schot in de zaak.

zich nog wat onwennig. Of zoals

Nu nog een werf, hopelijk tegen

Het spookgebouw, zoals de

Nadat ze de verzekering gekregen

Prof. De Brabander het treffend

'96 volledig afgewerkt. Het admini-

leegstaande ruwbouw genoemd

hadden dat de gehele faculteit op

samenvatte: "Ik voel me gelijk een
duif die ze verzet hebben".

stratief centrum, de klinieken, de

werd, kon niet afgewerkt worden

korte termijn naar Merelbeke zou

auditoria, en een geluidswerende

omdat de geldkraan voor nieuwe

verhuizen, wilden de niet-klinische

berm zijn nog in volle aanbouw,

openbare werken bij de gebouwen-

diensten hun toestemming geven

enkel het gebouw dat wegens fi-

stop dichtgedraaid werd en ook

vooreen verhuis. Eerstdiendeeen

nanciële problemen vijftien jaar

het geld voor de nodige afwerking

waterzuiveringsstation gebouwd te

De meeste aandacht gaat in

leeg stond is nu ‘bewoond’. Pas als

op was. Mede door het feit dat de

worden, waarvoor uit de krappe

Merelbeke uit naarde dieren, deze

de campus in gebruikzal zijn, wordt

niet-klinische diensten, waarvoor

kas van de universiteit geput werd.

hebben zelfs verwarmde stallen.

gestart met de bouw van een brug

het gebouw bestemd was.nietwil-

De gebouwen van de faculteit dier-

De studenten komen hier slechts

die de veeartsenijschool verbindt

den verhuizen, omdat ze dan afge-

geneeskunde behoren echter niet

op de tweede plaats, dit blijkt uit de

toe aan de universiteit maar aan

afw ezigheid van de prim aire

de Vlaamse Gemeenschap. Aan

genotsgoederen voor het stude-

VacatureBeheerder
DienstStudentenactiviteiten

Cafés

het spookgebouw hangt een prijs-

rende volkje: drankautomaten,

kaartje van 600 miljoen, het volle-

cafetaria en zelfs fietsenrekken.

dig complex zal een slordige 2

De wil is er wel: de cafetaria zou

miljard kosten. Ook de oude ge-

een plaatsje toegewezen krigen in

bouwen aan het Casinoplein be-

de kelders, fietsenrekken zijn op

Voorwaarden zijn primo regel-

Aan de studentenbeheerder

horen toe aan de Vlaamse Ge-

komst, en de Lijn heeft zelfs zijn

matig ingeschreven, voltijds

wordt een maandelijkse vergoe-

meenschap. Deze locatie zou wel

busschemaaangepastzodatmen

student(e) aan de RUG zijn ge-

ding toegekend van 10.000 fr.

eens kunnen gebruikt worden om

nü ook de nieuwe campus kan

durende het mandaat, en se-

(niet voor de maanden juli en

een deel van het Gerechtshof te

bereiken vanaf het St.-Pieterssta-

cundo minstens 1 jaar universi-

augustus). Het mandaat loopt van

herbergen.

tion. Of café Autostrade, een wat

taire studie met vrucht hebben

1februari 1995 tot 31 januari 1997.

beëindigd aan de RUG.

Geïnteresseerden dienen hun

Studenten efficiënter
danverhuisfirma

De taken van de beheerder

kandidatuur persoonlijkin bij Dhr.

omvatten o,a.: administratieve be-

A. Vandevelde, secretaris Dienst

geleiding van de initiatieven die

Studentenactiviteiten, Stedenten-

In een vijftal weken hebben

door de studentenverenigingen

huis De Brug, St.-Pietersnieuw-

personeel en studenten de zeven

worden opgezet; optimalisering

straat 45,9000 Gent. Op dit adres

wetenschappelijke onderzoeks-

van de dienstverlening aan de

kan u eveneens een infobrochure

verenigingen; toezicht en finan-

van de DSA bekomen waarin o.a.

ciële verantwoordelijkheid m.b.t.

een beschrijving van het statuut

de bestedingen en de admini-

van de studentenbeheerder. De

stratieve afhandeling van de toe-

kandidatuurstelling wordtafgeslo-

lagen van de Dienst Studenten-

ten op 28 oktober 1994 om 17u.

activiteiten die aan de studenten-

Begin november '94 worden de

verenigingen worden toegekend;

kandidaten uitgenodigd vooreen

ombudsman voor de verenigin-

selectieproef. Moge de beste win-

gen.
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oudenvets wegcafé langs de inrit
van de campus, een lucratieve toekomst tegemoet gaat, en zo de
nieuwe Teugel wordt, zal de toekomst uitwijzen
Samson

Silhouet: een teken aan de wand?
Oproep aan wie op zijn hoofd kan staan e.a.
Kabinet, de hapklare brok kuituur die de modale student vorig

ten. Ook liefhebbers van de ze-

woord. Door studenten aan het

jaar werd aangeboden (nouja), was maar een kort leven beschoren.

vende kunst komen aan hun trek-

papier toevertrouwde zieleroerse-

De opvolger, Silhouet '94 wil het iets langer volhou den, en daartoe

ken. Op het programma onder

len worden in de St.-Pietersabdij

werd zelfs een heuse vzw voor in het leven geroepen. Vanaf 21

meereen herneming van “Hetgrote

gewikt en gewogen door een des-

november slaat die u rond de oren met vanalles en nog wat op

ongeduld”, ook wel nacht van de

(pseudo-) kultureel gebied.

kundige jury, bestaande uit Benno

kortfilm genoemd, bestaande uit

Barnard, Jeroen Brouwers, Remco

werken van van verschillende film-

Campert en een handjevol proffen. Wie daartoe in de pen wil

De cultuurweek omvat dit jaar

De Gruyter neemt een hele avond

scholen (HRITCS, St.-Lucas,

een breed scala aan activiteiten.

(in concrete een uurtje) de toe-

KASK). Bovendien wordt er in sa-

Omstreden projekten worden gro-

klimmen, neemt ook zo snel mo-

schouwer bij de hand voor wat

menwerking met Cinema Brevies

tendeel s geschuwd, wat n iet nood -

heet ‘een adembenemende wan-

gelijk kontakt op met het sekreta-

zakelijkerwijs gemakkelijk succes

een selektie van zes kortfilms ver-

riaat van Silhouet: De Brug, St.-

deling doorheen zijn moederstad

toond.Tussen beide evenementen

garandeert. Prikakties vormen de

Pietersnieuwstraat 45.

Gent’. Het voorprogramma wordt

in komen een paar gevestigde

peiler van Silhouet ’94. Studenten

verzorgd door een aantal studen-

Vlaamse (?) cineasten aan het

brengen diverse kunstfacetten voor

TDP

Silhouet '94 : Wat Is Kunst? (foto Tobias)

hun medestudenten op de meest
onverwachte momenten, op de
meest verrassende plaatsen. De
organisatoren beloven hierbij kunst
als klap in het gezicht, en beogen
zo wat warmte te brengen in de
eerder koele faculteitsgebouwen.
Studenten die normaal gezien niet
aan kunstbeoefening doen, krijgen hier de kans om een eerste
optreden ten beste te geven. Zij
kontakteren de organisatie; wij vrezen het ergste. In de loop van de
week is ook deelname aan een
drietal workshops mogelijk. Naast
de gedoodverfde Afrikaanse dans
is er ook ruimte voor een theaterw orkshop en een in itia tie in
Koerdische dans.

Uit in Gent
Vijftig Radio 3-minnaars kunnen zich laten leiden doorheen het
pas gerestaureerde operagebouw,
Jan Hoet geeft zijn particuliere visie op hedendaagse kunst weer
tijdens het grasduinen in zijn
museumcollektie. Onder leiding
van twee professionele stadsgidsen zullen verschillende archeologische vindplaatsen in hetGentse
bezocht en besproken worden.
Speciaal voorde geïnteresseerden
worden sites uitgekozen waar de
restauratie in volle gang is. Voorspelbaarheid troef wat de avondprogrammatie betreft. In de aula
van de RUG in de Volderstraat
wacht een avondje cabaret. Frank
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A n tith e sis
Elk academiejaar verdwijnt de vrucht van twee jaar bloed, zweet en tranen onder het stof. Honderden licentiaats- en doctoraatsverhandelingen over op het eerste gezicht absoluut nutteloze onderwerpen -de DNA-struktuur van het tweede gen op het veertiende
chromosoom van voor het eerst zwangere zeugen; de humor in Mein Kampf; de relevantie van Schamper; het fenomeen baardgroei
in relatie tot de heersende sprinkhanenplagen in Soedan- halen enkel de lokale huiskamer, en vooral de zolder. We redden een paar
prachtexemplaren van de ondergang. Recyclage als het ware. Hieronder vindt u de eerste bijdrage in een lange reeks.

Opvangen slachtoffers vrouwenhandel
Iedereen heeft zich vermoedelijk reeds een beeld gevormd over

gen een bevel om het grondgebied

vrouwenhandel. De invulling van de term is echter een centraal

binnen de 45 dagen te verlaten.

seling. Een ander centraal element

thema aangezien deze repercussies heeft voor de slachtoffers van

Gedurende deze periode kunnen

gaatgepaard m et’slachtofferzijn'.

vrouwenhandel en voor de vrouwenhandelaars. In de literatuur

ze beslissen of ze een aanklacht of

Vaak belanden deze vrouwen na

vinden we reeds een opmerkelijke reeks definities. In Nederland

verklaring willen indienen of niet.

een razzia in de gevangenis om-

springen volgende kenmerken in het oog: vrouwenhandel/mensen-

Indien niet, moeten ze het land

wille van hun illegaal verblijf in

handel wordt steeds verbonden met het in de prostitutie brengen

verlaten; anders krijgen ze een

België; verder zien we ook dat de

van anderen, er is geen onderscheid tussen Nederlandse en buiten-

aankom stverklaring voor drie

daders vaak beter behandeld wor-

men tegen een cross-cultural coun-

landse personen, en bovendien wordt er meer expliciet geen reke-

maanden die verlengbaar is en

den dan de slachtoffers waarbij

ning mee gehouden o f de betrokken slachtoffers tevoren in de

dan omgevormd wordt tot een toe-

Courtois en O'Neil stellen: "Victims

prostitutie werkzaam waren. In België, en meer bepaald in Vlaande-

lating tot tijdelijk verblijf (officieel

can experience insensitivity to their

ren, zien we volgende elementen opduiken: misleiding en/of dwang,

met een geldigheid van enkele

su b je ctive distre ss from law

handel in vrouwen, en uitbuiting.

maanden, in de praktijk bijna steeds

enforcement, medical and mental

slechts één maand geldig), een

health agencies and feel valued
only as evidence for the prose-

Wat het (mogelijk) verband tus-

heeft dat verbindingslijnen die tot

arbeidsvergunning, en O.C.M.W.-

sen vrouwenhandel en prostitutie

iemands redding en bevrijding had-

steun. Dit alles zolang hun verkla-

cution of the crime". Een gevoel

betreft, zijn er twee strekkingen:

den kunnen leiden, worden ver-

ringen relevant worden geacht,

dat door het beleid nog eens extra

één die een duidelijk verband ziet

broken”. Rekening houdend met

m.a.w. zodra de vrouwen nietmeer

gevoed wordt. Ook kunnen deze

het hierboven vermelde, kom ik tot

van nut zijn, worden ze uit het land

vrouwen last krijgen van ‘post-

en één die eerder gericht is op de

de volgende begripsomschrijving:

gezet.

traumatic stress disorder’, waarbij

uitbuiting van de vrouwen op ver-

“ Vrouwenhandel is het ronselen

Uit het korte overzicht van het

van vrouwen onder valse voor-

beleid komt tot uiting dat men eer-

van de secundaire kenmerken

Volgens mij moeten er vier ele-

wendselen Dit ronselen heeft tot

der de handelaars wenst te vatten

wordt aanzien. Alweer kan het be-

menten duidelijkaanwezig zijn om

doel hen uit te buiten in een omge-

dan de slachtoffers te helpen. In dit

leid dit gevoel versterken (zie ho-

tot een goede definitie van vrou-

ving waarbij ze ontworteld zijn uit

opzicht dienen deze laatsten enkel

ger). Verder is het van belang om

wenhandel te komen: een aandui-

hun cultuur”. De verschillende sys-

als (levend) bewijsmateriaal. Door

rekening te houden met de cultuur

ding van het doelbewuste karak-

temen van vrouwenhandel (zoals

de houding van het beleid is het

van herkomst én met onze eigen

ter, van de misleiding, van de uit-

de goedkope dienstmeisjes, het

voor de erkende organisaties

cultuur. Ook de problemen rond

buiting en van de ontworteling uit

sekstoerisme, de postorder-brui-

de cultuur van herkomst. Met dit

tussen vrouwenhandel prostitutie

schillende vlakken.

een verkorte toekomstvisie als één

(Payoke-Saralek voor Vlaanderen

verkrachting spelen hier een rol

den, de karakterdanseressen en

en Le Mouvement Du Nid voor

waarbij het doel van de verkrach-

laatste wens ik te wijzen op de

het Afrikaanse systeem om de

Wallonië) bijna onmogelijk om te

ting mee in rekening moet worden

afhankelijkheid van de vrouwen

belangrijkste te noemen) passen

komen tot een volwaardige hulp-

gebracht: hetzij sexueel genot,

ten opzichte van hun eigenaars

in mijn definitie.

verlening voorde slachtoffers aan-

hetzij een middel om de weerstand

gezien ze een groot deel van hun

van de vrouw te breken. Tot slot

tijd en energie moeten investeren

wens ik te vermelden dat, om tot

in papierwerk.

een goede hulpverlening te ko-

waardoor ze veel minder geneigd
zijn om zich te verzetten tegen hun
situatie. Robert Sawyer van de
Britse Anti-Slavery Society drukte

Hoe zit het met het
beleid?

dit als volgt uit: “Vrouwenhandel

In de eerste plaats is het op-

verhoudt zich tot gedwongen pros-

merkelijk dat er geen officiële defi-

Psychisch leed

men, deze vrouwen gedurende een
langere periode bereikbaar moeten zijn én hieromtrent zekerheid

titutie zoals vroeger de slavenhan-

nitie voorhanden is van het begrip

Met welke elementen dient men

moeten hebben, iets wat door de

del tot de traditionele slavernij. In

‘mensen- of vrouwenhandel’, noch

dan rekening te houden bij een

huidige reglementering niet het

eventuele (psychologische) hulp-

geval is.

elke historische context wordt het

van ‘slachtoffers vrouwenhandel’.

slachtoffer uit zijn oorspronkelijke

Vrouwen, die uit de handen van

verlening? In de eerste plaats kan

context ontworteld, wat tot gevolg

hun handelaars ontsnappen, krij-

het taalverschil een barrière vor-
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Stephan Meskens (1994)

F ilm
L a divina M em oria.

Mépris’ (’63) van Godard, één van
Frankrijks grootste geesten. Ons
aller Faye Dunaway sluit het rijtje

De Andere Film licht van 19 oktober tot 25 januari wekelijks het

af met ‘Bonnie and Clyde' (’67) van

doek, in eerbetoon aan twaalf diva’s, dit alles onder het mom van

Arthur Penn, een film die geen

negenennegen tig-honderdjaar zevende kunst alsmede vijfduizend-

introductie behoeft.

negenhonderdachtennegentig jaar vrouw (ctr. de minutieuze berewoensdag sphinxgewijs onaneren op adams rib.

...is wat je van Speed kan

zeggen. Een schitterende actiefilm van regisseur Jan De Bont
die hiermee zijn definitievedoorbraak in Hollywood kon waarmaken. Een knap en realistisch

Queer Cinema?

keningen van de bisschop van Usher). Vanaf nu kan men elke

Snelheid

scenario, goede acteerprestaties en wervelende actie-

Met het oog op bovenge-

scènes maken van deze prent

Mariene Dietrich als femme

natte broek wist te bezorgen als

noemde tietenparade wordt er voor

een hoogtepunt in het genre.

fatale in ‘The Scarlet Empress’

wulps rijstplukstertje in ‘Riso Amaro'

de andersgeaarden onder ons,

Keanu Reeves speelt een agent

(’34), echter reeds vertoond deze

(’49). Bette Davis als oude theater-

zoals mijn vriend Antoine het zo

in L A. die de moordlustige plan-

woensdag. Greta Garbo ontdooit

actrice op retour in ‘All About Eve’

gevat weet uit te drukken, ook ge-

nen van een geslepen schurk

de KGB-permafrost in ‘Ninotchka’

uit '50. Ingrid Bergman in een

zorgd. Van 3 tot 9 november orga-

(Dennis Hopper) moet zien te

(Lubitsch ’39). In Hitchcocks enige

road movie van Rossellini met eind-

niseert De Andere Film een film-

dwarsbomen. Speed is niet al-

huwelijkskomedie (’41) komt de

bestemming Napels (‘Viaggio In

week die de kijker wil confronteren

leen bijzonder goed gemaakt,

sexy superioriteit van Carole

Italia', ’54).

Marilyn Monroe’s

met het hoe en waarom en/of be-

maar ook vrij goedkoop ge-

Lombard nogmaals tot uiting. In

décolleté in cinemascope in ‘The

staansrecht van de term ‘New

weest: James Cameron zou om

‘The Lady From Shangai’ (’46) van

River of No Return' (’54). Uiteinde-

Queer Cinema’. In het licht van

hetzelfde te verwezenlijken

Orson Welles doet Rita Hayworth,

lijk is er dan toch sprake van een

deze special komt tevens Tom Kalin

waarschijnlijk het driedubbele

de liefdesgodin van de fourties het

all-europian beauté met Jeanne

(Swoon)zijnwerkvoorstellen. Gent

bedrag nodig hebben gehad.

scherm exploderen. N iet voor n iets

Moreau in ‘La Notte van Antonioni’

mag dan wel een kleine stad zijn,

Dit heeft hijdan ook bewezen bij

werd de eerste atoombom naar

(’61), een prent die een andere

vervelen doe je je er niet. (Sphinx)

het tot stand brengen van zijn

haar genoemd. En dan nu onze

toon zet in deze reeks. Brigitte

absolute favoriet: Silvano Man-

Bardot mag natuurlijk evenmin

gano die zowaar heel Italië een

ontbreken - en dit nog wel in ‘Le

True Lies, waarin onze gespierde Arnold-uit-Oostenrijk
Will

een zwakke persiflage van de
Roger Moore-James Bondfilms
ten beste geeft. Het verhaal is

Easy Rider
Amerikaanse film van Dennis Hopper(1969). Met: Dennis Hopper,
Peter Fonda, Jack Nicholson, Karen Black,...
Eind jaren zestig zag het ernaar uit alsof een nieuwe genera-

gen waren in staat deze zelfstandigheid te behouden.

tie van jonge Ameri kaan se fi Imers,

Het verhaal. Twee bikers, Den-

net als hun Europese tegenhan-

nis Hopper als Billy en Peter

gers, tot een persoonlijker manier

Fonda als Captain America, vol-

van filmen zou kunnen doorstoten.

trekken een drugdeal die hen geld

Voortbouwend op de voorbeelden

oplevert om te doen wat ze willen,

van onafhankelijke regisseurs als

nl.in volle vrijheid America door-

Arthur Penn (Bonnie and Cly-

kruisen op weg naar het carnaval

de,1967) en Frank en Eleanor

in New Orleans. Op hun tocht ont-

Perry(David and Lisa, 1962; Diary

moeten ze verschillende verwante

ofamadhousewife, 1972), streef-

zielen, communes, mede-drugge-

den de jongere Amerikanen naar

bruikers, hippies. Zelf hebben ze

een cinema die minder door com-

geen hogere intentie dan gewoon

merciële overwegingen gedomi-

te ‘leven’. Als ze gearresteerd wor-

neerd zou worden dan Hollywood

den wegens ‘paraderen zonder

in de bloeitijd. De eerste films van

vergunning’ ontmoeten ze George

de nu gezaghebbende regisseurs

Hanson (schitterend vertolkt door

in de VS getuigden van een onaf-

Jack Nicholson), een aan drank

hankelijke kijk, maar slechts weini-

verslaafde advokaat. Samen trek-

ken ze verder. George heeft echter

dan ook bijzonder simplistisch,

een ander doel: het stijlvolste bor-

de humor vrij banaal en de rol

deel van de VS in New Orleans.

van Jamie Lee Curtis beperkt

Easy rider is een klassieke

tot die van een over haar toeren

motorfilm, voortgestuwd door een

geraakte, hysterisch gillende,

fantastische soundtrack die je on-

edoch sexy huisvrouw. Bij ge-

herroepelijk in de sfeer van de film

brek aan KGB heeft men dan

gevangen houdt. Hij behandelt

maar een groepje fundamen-

thema’s als liefde en vrijheid, men-

talistische Arabieren als schiet-

sen drinkend op D.H.Lawrence.

schijf voor Schwarzie uitgeko-

Enkele scènes zijn memorabel,

zen. Onnodig te zeggen dat de

zoals Nicholson die een hevige

zogenaamde terroristen door-

maatschappijkritiek ten beste geeft

heen de film meer geterroriseerd

in een gesprekover UFO’s, en een

worden dan wie ook; behalve

prachtige filmische uitwerking van

dan voor de toeschouwer die

LSD-gebruik. Easy rider is een

een iets beter genre verwacht

betoog voor échte vrijheid en een

had van het duo dat ooit

aanklacht tegen de kortzichtigheid

Termininator 1 & 2 had voortge-

en racistische reflexen van de

bracht. De laatste 20 minuten

modale, vastgeroeste ‘goede bur-

echter zijn dan weer wél de

ger’. Een must voor iedereen die

moeite waard wegens een zel-

nog een beetje Sixties-gevoel in

den geziene special-effects

zich draagt, of er tenminste een

truuken-doos. Misschien kunt u

beetje meer open wil voor staan.

proberen het laatste half uur

(Studio Skoop, vanaf 3 november)

naar binnen te glippen (Deca-
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scoop).
JVD.

Eric

John Zorn’s Masada (USA)

Een productie van Vooruit Geluid
John Zorn komt naar de Voor-

John Zorn op alto sax en vocalen,

uit!! De man die verleden jaar nog

Bill Frisell op gitaar, Wayne Horvitz

beweerde nooit meer op te treden.

toetsen, Joey Baron drums en

Zijn nieuw project heet Masada en

Yamatsuka Eye vocalen. Hierop

we weten er niets over. Enkel de

staan vooral superactieve songs

bezetting licht een tip van de sluier

met Jazzy trends die systematisch

op nl. John Zorn alt sax, Ben Gold-

onderbroken worden doorfreejazz-

berg klarinet, Trevor Dunn bas en

hardcore explosies. Leng Tch’e uit

Kenny Wollesen drums. Vermits

'92 is een lang gerekt nummer van

de gitaar ontbreekt zal de perfor-

meer dan een half uur dat begint

mance hoogst waarschijnlijk niet

met een loodzwaar doemakkoord

het noisy karakter hebben van wij-

dat minutenlang aangehouden en

len Naked City en Painkiller. We

herhaald wordt om dan na een

moeten het waarschijnlijk eerder

tiental minuten te worden verge-

bij de jazz zoeken en dan nog wel

zeld van drums en bas. Nog tien

de bebop. Alleszins is deze figuur

minuten later komt de schreeu-

die al vele muzikale paden bewan-

wende alto sax van Zorn erbij en

deld heeft, niet missen. Zo inter-

krijst Yamatsuka Eye het uit. Is dit

preteerde hij ondermeer Ennio

de muzikale uitdrukking van de

Morricones filmmuziek (The Big

nogal sadistische hoes (een le-

Gundown ’86), een verbetering

vende vrouw wordt, omringd door

mijns inziens. Op de CD Filmworks

Japanners, systematisch aan stuk-

van ’93 componeert de man zelfde

ken gesneden). Deze tendens

muziek en krijg je al een voor-

wordt verder gezet met de CD

waren oorspronkelijk op Torture

pressie of psychose. De groep

Garden uitgebrachten zijn alle van

Painkiller zit in het verlengde van

het Freejazz-hardcore explosie

de noise-bombardementen. De

genre. InhetnummerSpeedfraeks

eerste twee du ren maar een klei ne

worden alle muzieksoorten in 43

20 min., dus betaal niet te veel. De

seconden tijd door je hersenen

laatste is een live concert van 70

gejaagd. De CD Heresé is meer

min. Deze CD’s zijn wel enkel voor

een experiment met allerlei rare

de hardcore fans. De line-up van

geluiden waar vooral Fred Frith

Painkiller bevat naast John Zorn

achterzit. In 1992 werd Naked City

op alto sax ook Bill Laswell op bas

ontbonden maar er waren nog

en Mick Harris op drums en tal van

onuitgegeven banden zodat we

gastperformances.

onlangs konden meegenieten van

John Zorn heeft noch tal van

Radio en Absinthe. De eerste ligt

andere dingen gemaakt zoals het

volledig in de lijn van het naamloze

jazzy News voor Lulu, de absurde

debuutalbum. De songs zijn wel

dubbelceedee Cobra, etc.. Te veel

meer uitgewerkt en worden min-

om op te noemen. Ga alvast op

der verstoort door noise-aanval-

donderdag 10 november om 20u00

len. Absinthe is dan weer het volle-

eens in de teaterzaal van de Voor-

dige tegenovergestelde van wat

uit zien.

Zorn zoal gemaakt heeft. Deze
bevat enkel ambient klanktapijten
maar deze lijden wel tot een de-

P.H.P.

Beeldtaal
Tentoonstelling in Galerij Kunst-Zicht met foto's van Magali
Swaelens, studentenrestaurant ‘Overpoort’ tot 18 november.

spiegeling van wat hij in zijn latere

Grand Guignol uit'93 welkeen ode

werk heeft verricht. Het zijn vooral

is aan de gelijknamige Parijse ci-

De galerij brengt ons voor de

korte songs met roots in de jazz,

nema die tussen 1897 en 1962

tweede tentoonstelling abstract

lig om het hart ligt, een huiselijke

maar ook vervreemdende songs.

choquerende horror films toonde.

werk van de nog jonge kunstena-

warmte in het kille grijs waarachter
impliciet de gevoelens schuilen.

stilte oproept. Een rust die gevoe-

Met Spillane brengt hij eer aan

Het eerste deel is uitermate rustig

res Magali Swaelens, afgestudeerd

deze acteur in een collage van

en bevat o.a. bewerkingen van

aan de KASK, Gent, tevens

Dekijkerdienthiereen lange moei-

muziek en filmcuts. In 1989 komt

Debussy en Messiaen. De vol-

laureate Harlait-Dapsens 1993.

zame dialoog aan te gaan met het

John Zorn met Naked City op de

gende 43 nummers, waaronder er

Het concept zelf van de ten-

proppen. Een vijftallige band met

zijn die maar 15 seconden duren,

toonstelling is weinig interessant,

in zich meedragen. Dit zijn dan

er zijn drie etappes waar te nemen

zonder twijfel de beste kunstwer-

Stad en kunst
Op 10 oktober startte in de Witte Zaal, een reeks nieuwe manifestaties met als onderwerp grafiek, fotografie, architectuur en vrije
kunsten. Het thema: “De Stad" als bron van de kunsten én of course
van alle onheil. Zo worden in de Witte Zaal lezingen, tentoonstellingen, een fietstocht langs het oeuvre van architect Geo Hendrick, films,
reizen en een confrontatie tussen Jan Hoet en Rudi Fuchs georganiseerd. Daarnaast is er ook het Cahier van de Witte Zaal (waarover
later meer) met teksten van Roland Jooris. Voor verdere informatie
zie onze rubriek Schampavie of bel naar 09/ 225.42.90.
Haentjens Frederik

werk wil hij de meenvaarde ervan

waarin een evolutie in het beel-

ken die hier hangen. Tenslotte zijn

dende werk van de fotografe, of

er de gedurfde composities, geï-

moet ik zeggen plastisch kunste-

soleerde landschappen. Barokke

naar, te volgen is. De werken op

totaalbeelden met een Clausi-

zich zijn daarentegen fascinerend.

aanse sensualiteit. Zeer feminis-

Bij het binnenkomen ziet men een

tisch. De Oostakkerse velden, zo

reeks introspectieve zelfbeelden,

bevreemdend, zo mooi.

een experimenteren met vorm en
kleur.

Hier is geen sprake van hedendaagse fotografie, maar van he-

Zeer waardevol zijn vervolgens

dendaagse plastische kunst. Een

de kleine intieme (cf. Raoul De

kunstenares die zichzelf nog zoekt

Keyzer) zwart-grijscomposities

maar al een groot deel van de weg

waar de vorm slechts een esthe-

afgelegd heeft.

tische waarde bezit, maar het
kunstwerk op zich een innerlijke
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Haentjens Frederik

De ideale vluchtheuvel
“An Ideal Husband” te zien in

met als ingrediënten fijnzinnige dia-

het NTG tot 29 oktober telkens

logen, bedrog, chantage, spot met

om 19.30uur.

de genotzuchtige hogere Engelse
kringen (denken we ook aan ‘The

NTG-directeur Hugo Van Den
Berghe alias ‘de valsche rm -

Importance of Being Earnest') en
uiteraard de liefde.

springer’ heeft na z’n mislukte lan-

De regie is niet gedurfd of ver-

ding in de tropen een overlevings-

nieuwend. Dit Ierse stuk wordt op-

pakket gevonden in de vorm van

gevoerd door gevestigde profes-

een klassiek stuk.

sionele acteurs binnen een Postavantgarde binnen hettheaterwat

De ideale echtgenoot, een so-

Modern kader in klassieke kostu-

stijlen gebruikt binnen de behou-

ciety-komedie van de estheet Os-

mering. Een voorstelling zonder

den historische context. Hoge ver-

moe is, een terug naar de basis

car Wilde (1894), bevat een kritiek

veel pretentie. Storend zijn de

wachtingen blijven dan ook uit. De

zoekt, vindt in de NTG een ideale

op de dubbele moraal van het Vic-

flauwe grappen die in de tekst zijn

ideale echtgenoot is vooreen groot

vluchtheuvel.

toriaanse burgerdom. Een cocktail

gesukkeld en de inexacte meubel-

publiek bestemd en wie de trans-

Haentjens Frederik

Literaire najaarsactiviteiten.
Het nieuwe academische jaar is pas gestart en er staat al een heel literair gebeuren op de kalender. Het fonkelnieuwe project van ‘Behoud
debegeerte’, de ‘Middagen van de literatuur’, de ‘Versmacht in de Nacht’-Hommage aan Hugo Claus-én een Tournée générale op de kosten
van deze laatste, bieden al enige mooie vooruitzichten.

"Geletterde Mensen"

worden is! Maar deze keer is het

lichtplan ontworpen. Het geheel

landse Letterkunde aan de RUG

wil theater zonder acteurs bieden,

zullen iets meer over hun werk

Behoud de Begeerte die de han-

De voorbije jaren heeft Behoud

een vernieuwend literair pro-

komen vertellen onder de vorm

den in el kaar geslagen heeft. Maar

de Begeerte veel succes binnen-

gram ma gekenmerkt door elegante

van een interview of van lectuur uit

zij vonden daar dat er al genoeg

gerijfd met de prestigieuze Saint-

soberheid, d.w.z. in afwezigheid

eigenwerk. Dit alles heeft plaats in

spel gem aakt is rond Claus'

Amour-voorstellingen. Nu wil de

van de voorheen felbekritiseerde

de Stedelijke Openbare Biblio-

pensioengerechtigde leeftijd, en de

vzw schrijvers in de beste omstan-

entr’actes. De tekstfragmenten die

theek te Gent en de toegangsprijs

reden waarom Claus op tournée

digheden een professioneel po-

uit de gouden graai voortkomen,

bedraagt 80/100 Bfr. Voor de

gaat, gebeurt dan onder het mom

dium bieden: een over heel Vlaan-

worden vervolgens geharmoni-

exacte data en verdere informatie,

van het verschijnen van z’n jong-

deren verspreid, gedecentraliseerd

seerd, zodat een nieuwe tekst ont-

wende U tot of het Poëziecentrum

ste roman “Belladonna”. Het pro-

podium, dat de grootst mogelijke

staat, die naast deze van én sa-

of de stadsbibliotheek.

gramma bestaat uit twee delen:

spots van pers en publiek op zich

men met die van hun compag-

kreeg. De schrijvers werden bo-

nons, soms tot een verrassend

vendien tegen zichzelf beschermd ,

mooi ensemble uitgroeit.

"Versmacht in de
Nacht"

voor de pauze zal Claus praten
over de verschillende facetten van
zijn werk én wordt hij geconfronteerd met de receptie van zijn werk

hun optredens moesten kort en

De serie loopt van oktober '94

krachtig zijn. Het opzet van de zes

tot mei '95 op diverse plaatsen met

Ter ere van Hugo Claus’ 65e

(nee, niet deze met de broodjes en

‘Geletterde Mensen’-tournees, een

verschillende Vlaamse en Neder-

verjaardag (was het nu 25 decem-

de schuimwijnl). Nade pauzegaat

tweeëntachtigtal voorstellingen,

landse auteurs. Het programma-

berof 1April?), organiseert alweer

het dan uitsluitend over z’n laatste

vormt helemaal geen breuk met

boekje is te verkrijgen in de Vooruit

het Poëziecentrum een hommage

roman. Hij zal elke dag door ie-

Saint- Amour, het één vloeit zelfs

en voor verdere info kan U bellen

aan de man. Op 4 november (20-

mand anders geïnterviewd wor-

volstrekt logisch voort uit het an-

naar 03/235.04.90.

23u30) in het Koninklijk Muziek-

den (Hugo van den Berghe, Frank

conservatorium Gent zorgen een

Aendenboom en Jan Decleir).

der: de decentralisatie wordt
verdergezet, waardoor dit nieuwe
projekt de allure van een literair

"De Middagen van
de Literatuur"

hele meute Vlaamse en Neder-

Deze negen voorstellingen vinden

landse dichters onder leiding van

plaats tussen 9 en 21 november in

Josse De Pauw, frekwent overgo-

verscheidene steden. Waar en

Van 10 november'94 tot 9 maart

ten met muzikale entr’actes, voor

wanneer zou te veel tijd van uw

dreven : 'Geletterde Mensen’ werkt

'95 , telkens van 12u30 tot 13u15,

dit gevleugelde- woordenfestijn.

bescheiden berichtgever in beslag

met korte fragmenten, die allemaal

organiseert het Poëziecentrum de

Toegangsprijs: 500/600 Bfr.

nemen Daarom zeg ik U: Ga en

samen maximum twee keer een

Middagen van de Literatuur. En-

uur in beslag nemen, ook de

kele auteurs, zoals Jeroen Brou-

enscenering van de gebrachte tek-

wers, Bart Plouvier en Herman

sten gaat verder: voor elke pro-

Brusselmans én ook Prof. J. Rey-

En nogmaals Hugo Claus! En

duktie werd een typisch decor en

naert van het Seminarie Neder-

nogmaals omdat meneer 65 ge-

festival van Vlaanderen krijgt, het
tijdsprincipe wordt op de spits ge-

"Tournée Générale"
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Vind de strooibiljetten van Behoud
de Begeerte waar alles wat U weten moet opstaat. Dank voor Uw
begrip.
Aldo

C^^hampavie^)
Tentoonstellingen - Beurzen
'Automatic music festival (24/10 tot 28/10 in Logos Tetraeder, Bomastr.

* do 27 okt *
NTG

Een Ideale Echtgenoot (van Oscar Wilde, KNS)

Gele Zaal

Koncert van Champ D’Action (09/2353702, 200fr.)

28, 20u)
'Servi van Grinsven kunstpermanentie, Gele Zaal, Nonnemeers

* di 1 nov *

'Verbeelde Stad stadsgezichten van beeldende kunstenaars en archi-

Arca

Maanlicht (20u, St-Widostr. 4)

tecten, tot 4/11, St.-Lucas - Posteernestraat 64 (m a-vr: 8u30 tot 18u)

Area Tinnenpot

Onze lieve doden (20u)

'Museum voor Sierkunst: 5 tentoonstellingen : Meubles d’en France,
Föret - meubles imaginaires, Art-net-work- dimensies in lijnen - interlacing,

* wo 2 nov *

Glas van Floris Meydam, Drukdecors op Maastrichts aardewerk (tot 11

Arca

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

december, 40fr.)

Backstage

Naakt door De Types (cabaret, 20u30)

Info

* do 3 nov *
Area Tinnenpot

Onze lieve doden (20u)

VIER (zie foldertje binnenin) startvergadering 26 oktober om 19.30u in de
Brug, 1ste verdiep

* vr 4 nov *

Activiteiten

Vooruit

fuif Verkeerd Geparkeerd (22u)

Arca Tinnenpot

Onze lieve doden (20u)

CHREMAJ

Geen sex a.u.b. (komedie, St.Bernadettestr.134)

* di 25 okt *
Witte Zaal

film : “Metropolis”(1926 - z/w) (19u, St.-Lucas, 80fr.)

* wo 26 okt *
NTG

* ma 7 nov *
Arca Tinnenpot

Roberto Zucco (20u)

Gele Zaal

Wallace Roney Quintet (Jazz)

Een Ideale Echtgenoot (van Oscar Wilde, KNS)

Gele Zaal

Basterd - ‘Doodgewoon’ (cabaret, 20.30u, 250fr.))

Backstage

Who’s afraid of Virginia Woolf, Theater Malpertuis

Samson

Gratis

40 Area-tickets
Twee voorstellingen rond deze tijd in Arca:
Harold Pinter schreef in 1993 eindelijk nog eens een avondvullend
stuk, getiteld “Maanlichr. André (Jo De Meyere), een man van in de
vijftig, ligt op zijn sterfbed. Zijn vrouw verzorgt hem en samen

20 keer WA.C.K.O.

WeirdAsshole

bespreken ze fragmenten uitzijn leven: een buitenechtelijk avontuur,
hun overleden dochter Brigitte, zijn jeugdvriend Raf. Zijn twee zonen
willen hun vader niet bezoeken. Hun moeder belt hen, maar de twee
broers doen al sof ze verbonden is meteen wasserij. Het aanzwellend
gemormel aan het begin van het stuk roept meteen een explosieve
spanning op, die de hele tijd aanwezig blijft. Pinter bespeelt dit
meesterlijk. In het Arcatheater nog tot 26 november.

Crazy KnockOut
“Wanneer W.A.C.K.O. wordt uitgenodigd om een forum bij te
wonen, mondt dat uit in een komische nachtmerrie. De wetenschap

“Uitvaren is het intieme dagboek van Pascal de Duve: een

wordt tot passie verbrijzeld. Onderbuiken worden betoverd. Er is geen

reisverslag dat aanvankelijk niet bedoeld was voor publicatie. Een

enkele beheersing. Als nooit tevoren attaqueren de spelers elkaar met

grote, allerlaatste liefdesverklaring aan É., de vriend die hem verliet

fysiek en verbaal geweld. Lijven lijden, hersens worden gespoeld; en

toen aids in al zijn hevigheid doorbrak. Een verheerlijking van het

W.A. C. K. O. zou W.A.C. K. O. niet zijn als niet alle theatergenres door

Leven en de Liefde. Een pleidooi voorbegrip en menselijke waardig-

elkaar worden geschud. ”

heid.” Uitvaren speelt in Arca Theater Tinnenpot op 28 en 29 oktober
en op 15,16, 23, 24 en 25 november. Inlichtingen en reservatie: 09/
225.18.60.

La Sopa del dia speelt van 8 t/m 12 november in het Gentse
Arcatheater. Qp maandag 7 november is er om 20u00 in Arca een
extra voorstelling, specifiek naar studenten gericht (250 fr. toegang).

Voor beide stukken geeft Schamper 20 vrijkaarten weg, telkens

Schamper geeft voor deze voorstelling 20 vrijkaarten weg. Kaartje

vooreen dag naar keuze. Graag een kaartje voor vrijdag 28 oktober,

naar Schamper, Sint-Pietersnieuwstraat 45, 9000 Gent (vóór 28

17u naar Schamper, Sint-Pietersnieuwstraat 45 in Gent.

oktober).

