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Academici
en de Islam

der enige contradictie, koppelt uw

“democratie”, zijn politiek “non-

redacteur hieraan de mythe van

entities”, net zoals de slaven in de

ven uit Trends, van 18/7, waar,

“de grote invloed van Saoudie-

Grieks-Romeinse oudheid).

vanuit VB-milieu’s, een “vrijzinnig

waardig (dat is gewoon afgeschre-

Mijn dank voor uw aandacht

Arabië op financieel en structureel

En gehoorzamen zij niet aan

fundamentalisme” wordt gepre-

voor het AG/-initiatief. Toch enkele

gebied", via het ICC in Brussel.

de Belgische wetten (minstens

dikt). Wél nog een reactie bij de

bedenkingen bij het commentaar.

Zijn onwetendheid over de reële

evenveel als de modale “Belg”)?

bedenkelijke slotpassus van het

Onze bekommernis is vooreerst

islam in België kon moeilijk op een

De reële islam in België, m.a.w., is

stuk: “Moeten we andere culturen

niet louter juridisch van aard, maar

schrijnender wijze totuiting komen.

wel degelijk een louter religieus

dan zo respecteren dat onze eigen

an ti-discrim ina to risch . K ritiek

Jarenlang heeft de overheid ge-

fenomeen (vandaar dat zgn. reli-

fundamentele (!) waarden in het

daarom op de bestaande wetge-

poogd om de moslimgemeen-

gieuze “réveil” bij sommingen, bv.

gedrang komen? Is een eeuwen-

ving mag niet misbruikt worden als

schappen in ons land, naar het

de hoofddoek: dat vormt, hoe pa-

lange strijd voor een gesecu-

voorwendsel om reële discrimi-

katholiek model, één hiërarchisch

radoxaal ook, juist een teken van

lariseerde samenleving, enz. dan

naties in stand te houden. Het

“hoofd van eredienst”te doen aan-

de wil tot integratiekan de moslims

zo ten prooi gevallen aan een mak

belastinggeld (ook van de mos-

vaarden: de zgn. “hoofdimam” van

in de westerse samenleving!). En

en berustend cultureel relati-

lims) financiert al jaar en dag de

het ICC. Die poging is jammerlijk

wat dan met het fundamentalisme?

visme?” Nogmaals, hebben de

Kerk (2 miljard 625 miljoen F, on-

mislukt (cf. de verkiezing van een

Houdt dat geen gevaren in? Ja,

Belgische moslims ook maar op

derhoud van de gebouwen niét

Hoge Raad voor Moslims in Bel-

natuurlijk wel. Houdt met name de

één moment een bedreiging ge-

meegerekend, in 1991): toch blij-

gië, januari 1991; de bevoegdheid,

geweldspiraal in Algerije geen

vormd voor al deze “verworvenhe-

ven wij, uw redacteur en ik, onze

anderzijds, voor het islamonder-

risico’s in voor Europa? Ja, allicht

den"? Brengt de elementaire ge-

belastingen betalen. Maar de mos-

richt werd, onder moslimdruk, na

(zeker als men zo dom reageert

lijkberechtiging van moslims, man-

lims, neen, dié mogen die luttele

juli 1990 definitief onttrokken aan

als de rechtse Franse regering).

nen en vrouwen, die “universele

miljoenen niet krijgen, want dan

het ICC). De “macht” van het ICC,

Maar dat belet niet dat het

mensenrechten"in gevaar? Of zijn

zijn we plots (metterdaad) tégen

Mr.Vandenabeele, reikt nauwelijks

fundamentalisme als zodanig een

het integendeel de verkiezings-

verder dan de grenzen van... het

derde wereld-fenomeen is, dat al-

overwinningen van het

Het meeste moeite, nochtans,

Jubelpark. En de invloed van de

daar nauw samenhangt met ar-

Blok - géén “Arabieren”, géén ‘Tur-

het systeem?

Vlaams

heb ik metde beschouwingen over

saoeditische “dictatoriale theocra-

moede en politieke onderdrukking.

ken”, maar stoere "Vlamingen” -

de islam. Zij hernemen de bekende

tie"bij de Belgische Marokkaanse

Wat we niét mogen doen - en wat

die onze democratie, emancipa-

vooroordelen en geven vooral blijk

en Turkse gemeenschappen is,

het Vlaams Blok en zijn compag-

tie, enz. bedreigen? De “Akademici

van (stereotype) onwetendheid.

geloof me vrij, quasi nihil.

nons de route systematisch doen-

voor Gelijkberechtiging van de Is-

De islam, echter, zo “weet”is die fundamentalistische ontwik-

lam ”, in alle geval, handelen niet
vanuit een “mak en berustend cul-

Het vleugje islamfobie dat het ge-

(2)

heel kruidt, heeft uw redacteur

uw redacteur, is “méér dan louter

kelingen in derde wereld-landen

duidelijk opgedaan uit zijn lectuur

godsdienst. Het is een verstrek-

uit hun politieke en sociale context

tureel relativisme” (N.V. ziet “cul-

van Trends (mag ik hem, als te-

kende, rigide maatschappijor-

rukken en klakkeloos projecteren

tuu r” blijkbaar in termen van

gengif, de lectuur aanbevelen van

dening, enz." N.V. heeft er duide-

op de moslimgemeen-schappen

krachtpatserij), maar integendeel

de islambijlage in “The Economist”,

lijk geen schrik van om zich op

in West-Europa. Als ik even mag

vanuit een

een érnstig magazine, van begin

eenzelfde bladzijde meermaals

citeren uit het nieuwste boek van

pluralisme zonder hetwelker geen

augustus?). Ik stip enkele punten

tegen te spreken. Hoe immers ook

Jan Blommaert en Jef Verschue-

vreedzaam samenleven mogelijk

aan.

deze uitspraak te rijmen met zijn

ren. Antiracisme (1994. een abso-

is, vandaag. De huidige samen-

lute aanrader!):

levingsproblemen zullen niét op-

(1)

Het probleem van de “re-(correkte) beklemtoning, hoger,

radicaal pluralisme,

presentatieve gesprekspartner",

van “de diversiteit van de islam,

“er is geen enkel gevaar dat er

gelost worden door het racistisch

wegens “de moeilijkheid van de

waarin toch talrijke stromingen te

in onze streken ooit een islamiti-

discrimineren van machteloze min-

diversiteit van de islam... ”. M.a.w.:

onderscheiden zijn” ? Maar bo-

sche republiek wordt uitgeroepen...

derheden, wel integendeel. “De

“éigen schuld, dikke bult”? De waar-

venal, wat is dat voor regelrechte

Hetgevaar bestaat wéldat moslim-

democratie”, zo zei Daniël Cohn-

heid is dat de overheid aan de

lulkoek [sorry, voorde uitdrukking)?

gemeenschappen bij ons broei-

Bendit onlangs in Brussel, “moet

moslims onredelijke, en dus discri-

Hoe lang leven er al moslim-

haarden van onrust en verzet wor-

zichzelve ausérieuxgaan nemen *

minerende eisen stelt, die (terecht)

migranten in België, d.w.z. in een

den. Maar dat zal dan meer te

de moslimmigranten, anders ge-

niét gesteld worden aan de ver-

niet-islamitisch land, met scheiding

maken hebben met de blijvende

zegd, moeten én de politieke (stem-

schillende christelijke denomina-

tussen kerk en staat? Tiéntallen

achteruitstelling en het aanhou-

recht!) én de religieuze rechten

ties: katholieke, protestantse,

jaren. Heeft iemand óóit, in al die

dende racisme vanwege de meer-

krijgen die de westerse democra-

anglikaanse en orthodoxe ge-

jaren, gehoord van pogingen tot

derheid, danmetdetolerantiegraad

tie zo hoog in het vaandel voert.

meenschappen hebben probleem-

"islamitische staatsgreep”, of zelfs

van de islam als godsdienst"

loos ieder een eigen gespreks-

maar van politieke (d.w.z. anti-

(pi20).

partner, maar de moslimstrekkin-

Belgische) agitatie, in moslim-

gen worden verplicht zich in één

kringen? Neen (hoe zóu het ook:

neelstuk van Voltaire, “vrijzinnige

organisatie te verenigen. Nietzon-

de migranten, in onze onvolprezen

bij uitstek’\7), is mij geen repliek

(3)
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Dat is in hun, maar vooral in óns
belang.

Het “skandalon"van het to-

Met vriendelijke groeten,
Prof. Dr. Herman De Ley.

Column
Het gaat niet goed met de
Volksunie. Na de laatste gemeenteraadsverkiezingen kan men zelfs
stellen dat de V.U. op sterven na

Het laatste grapje

Hamvraag is natuurlijk of die
partij nu nog een toekomst heeft...
De partij staat op een tweespalt die

Vlaams Land werd in die periode

ten” en “Leuven Vlaams”. De vol-

dood is. Ze werd electoraal afge-

bijvoorbeeld met zomaar eventjes

gende twee jaar zweepten de ac-

dens haar laatste congres. Een

straft en de immer sympathiek en

twee wereldoorlogen om de oren

ties van het verbond studenten/

eerste mogelijkheid bestaat erin

o.m. duidelijk naar voor kwam tij-

ontwapenend glimlachende Bert

geslagen. En tweemaal waren er

Vlaams-nationalisten de gemoe-

resoluut de separatistische toer op

Anciaux vraagt zich al ettelijke

Vlamingen die dezelfde noodlot-

deren zo hoog op, dat de regering

te gaan, maar dan volgt de V.U.

verkiezingen af waarom. Maar er

tige fout maakten: ze hadden net

VDB (worstenfabrikant) pardoes

gewoon haar dissidente blok uit

is meer aan de hand. De hele

iets te veel germaanse instincten

op zijn smikkel viel, de christen-

’78. In de woorden van prof. Wils:

Vlaamse Beweging lijkt in elkaar te

en lieten die door de Duitsers on-

democratische partij als een paasei

“...Ik zie niet goed in hoe zich daar-

stuiken als een mislukte soufflé: de

gegeneerd bespelen. Professor

in tweeën brak en de volgende

naast een anti-Belgisch maar niet

Ijzerbedevaart en het Vlaams

Wils van de KULeuven verwoordt

verkiezingen een eclatante over-

fascistoïde nationalisme zou kun-

zangfeest worden amper nog op

het zo in zijn nieuwe boek 'Vlaan-

winning werden voor de nationa-

nen vormen of handhaven. En een

een meewarige glimlach onthaald,

deren, België, Groot-Nederland.

listische partijen V. U. aan Vlaamse

Vlaams -na tionalisme da t niet anti-

de 11 juli-viering gaat ongemerkt

Mythe en geschiedenis’; “De acti-

kant en R.W. aan Waalse kant.

Belgisch is, heeft geen zin meer."

voorbij want het is dan toch vakan-

visten wilden het Vlaamse volk met

Slechts één partij had de politieke

De partij zelf vindt van wel, want er

tie en na de dood van Boudewijn

Duitse bajonetten een verne-

vermetelheid (of moet ik zeggen

is nog één unitaristische tempel in

was iedereen zelfs even terug Belg.

derlandsing opdringen. Het Vlaams

zelfmoordneigingen?) om naar

België die duidelijk een doorn is in

Wat is er fout gegaan? Wanneer?

nationalisme werd al kort na de

buiten te komen met een unitaris-

het oog van Anciaux en de zijnen:
de sociale zekerheid. Hun argu-

Geen kat zal beweren dat de

eerste wereldoorlog geïnfiltreerd

tische campagne en werd daar-

Vlaamse Beweging nooit reden tot

met anti-democratische, fascisti-

voor door de kiezer duchtig afge-

menten en die van vele anderen

bestaan heeft gehad, zelfs recht-

sche opvattingen." Dat Vlamingen

straft. De afstraffing van de libera-

zijn genoegzaam bekend: de no-

schapen Walen niet. Wie in het

dit nu nog steeds proberen te ver-

len in ’68 is tot op heden een spook-

toire transferts. Spreekt vanzelf dat

piepjonge België de drempel van

goelijken getuigt volgend uittrek-

in-de-kast voor elkeen die zich als

het hier louter om een desperate

een officieel gebouw durfde over-

sel uit het recente boekje ‘Geschie-

Belg wil profileren. Alle stellingen

laatste bestaansreden gaat en

stappen, moestzich noodgedwon-

denis van de Vlaamse ontvoog-

waren in gereedheid gebracht om

geenzins om een zinnige discus-

gen in het Frans kunnen redden;

ding’ (1993): “Het VNVgroepeerde

van de jaren zeventig dè commu-

sie. Waarom? Als men op eerlijke

advocaten spraken Frans met hun

vooral diegenen die de idee trouw

nautiare decade bij uitstek te ma-

wijze de kosten berekent, dwz. per

cliënten (cfr. de arme Coucke en

bleven dat de ideologische ver-

ken and by God, they were!

persoon en per leeftijdscategorie

Gouthals); hoger onderwijs was

draagzaamheid, de godsvrede-

De Vlaamse Beweging heeft

(dus los van demografische fluc-

een louter Franstalige aangelegen-

gedachte, de enige juiste weg was

haar eigen graf gegraven: ze heeft

tuaties) dan is West-Vlaanderen

heid; en ga zo maar door. Voeg

om de Vlaamse ontvoogding tot

niet alleen gezorgd voor gelijke

voor de arme ziekteverzekering de

daaraan toe dat de meeste men-

een goed einde te brengen." In het

rechten van Vlamingen en Walen,

duurste aller proviciën; ze heeft al-

sen uit die tijd nog geen recht woord

licht van de geschiedenis toch wel

maar is over heel de lijn te gulzig

leen onbeschrijfelijk veel geluk dat

Nederlands uit hun bek konden

een bijzonder merkwaardig citaat.

geweest. Ze heeft door de jaren

ze een relatief jonge bevolking
heeft; zoveel geluk heeft Wallonië

krijgen (om over Frans nog maarte

Deze Germaanse scheve schaats

heen steeds meer eisen gesteld

zwijgen), dan het is duidelijkdat er

van Vlaamse heethoofden bete-

om zichzelf van de ondergang te

niet. Ten tweede kunnen zelfs

iets serieus spaak liep.

kende wel tot tweemaal toe dat het

redden, want ze wist deksels goed

flaminganten er niet van verdacht

Hiertegen begon dan ook al

taalvraagstuk voor een tiental jaar

dat een beweging nooit bestaat uit

worden zo kortzichtig te zijn om te

snel gemor op te stijgen uit een

naar de politieke ijskast werd ver-

tevreden mensen. Maar na 25 jaar

denken dat een bevolkingspyra-

nog embryonale Vlaamse Bewe-

bannen.

is de communautaire koorts van

mide statisch is. Want alle studies

de kiezer helemaal geluwd. Hij

wijzen uitdat binnen twintig jaar de

ging. Het eerste brommetje kwam

Na veel vijven en zessen wa-

uit romantische hoek: Conscience

ren we dus met z’n allen in het jaar

heeft door dat een groot deel van

rollen precies omgekeerd zullen

temde leeuwen, maar geleidelijk

des heren 1962 aanbeland. We

de taalproblemen die de politici

zijn: Vlaanderen is dan een overmaats bejaardentehuis en Wallo-

aan nam de beweging ook poli-

hadden toen twee eentalige gebie-

oplosten door hen zélf gecreëerd

tieke vormen aan en werden zelfs

den, een taalgrens en wat facilitei-

werden (Voeren bv.) en nu zit de

nië gezegend met een grote jonge

heuse taalwetten gestemd. Zo kab-

tengemeenten. Dit akkoord bevatte

kiezer met een serieuze federa-

actieve bevolking.

belden onze Vlaamse Leeuwen

echter de nodige tijdbommen, die

listische indigestie: de man uit de

Maar de recente verkiezingen

verder tot 31 oktober 1962, de

mits enige politieke vooruitziend-

straat kijkt tegen een hemels-

hebben bewezen dat de kiezer

datum waarop wettelijk de taal-

heid weliswaar hadden kunnen

ingewikkeld staatsbestel aan dat

doorheeft dat deze en andere slap-

grens werd vastgelegd.

ontmijnd worden, maar we weten

hij nooit heeft gevraagd. Met an-

pe argumenten niets meerzijn dan

allemaal dat de geschiedenis zo

dere woorden: de kiezer is het

een laatste grapje, stuiptrekkingen

Het spreekt voor zich dat de
tijdsspanne tussen de eerste taal-

haar eigen regels heeft. En het hek

Vlaamse thema kotsbeu en daar-

van een anachronisme dat best

wetten (1873) en de bepaling van

was volledig van de dam. In Leuven

om smelt een partij als de V.U. weg

zou gaan rusten in haar (verdiende)

de taalgrens, niet in één zinnetje

ging men op de barricades staan

als sneeuw voor de zon.

praalgraf op het kerkhof van de ge-

kan worden afgedaan. Ons Schoon

en schreeuwde men "Walen bui-
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schiedenis.

(Kenny K.)

R ock W R o ll

Een (nieuw) drugsbeleid ?
Vrijdag 14 oktober van 09.30u tot 18.30u vond te Gent (Flanders Expo) het 2de Congres over drugsproblematiek plaats. Een
massabijeenkomst, met honderden specialisten terzake (nationale politici zoals Derycke, De Croo en Lallemand, straathoekwerkers,
officieren van de ordediensten, auditeurs-generaal, criminologen en natuurlijk heel wat medewerkers van - hoe kan het anders ? -d e RUG).
Het hele gebeuren zelf was trouwens tot stand gebracht dankzij onze prof. dr. Brice De Ruyver (docent strafrechten medisch recht). U was
er niet ? Geen probleem, Schamper wél.
Doel van dit congres was een

cultuur, een volgens hem typisch

de Orde der Geneesheren tot een

tekst zal weldra verschijnen in het

ontmoetingsplaats te creëren voor

westers verschijnsel waarbij het

consensus waren gekomen om-

eerstvolgende tijdschrift van ' Folia

alle sectoren die actief zijn in het

verzet tegen de vorige generatie

trent de onderhoudsbehandeling

Farmacotherapeutica’.

multidimensioneel drugprobleem-

en het vormen van een eigen iden-

van heroïneverslaafden d.m.v.

veld én hierdoor de kans op zin-

titeit centraal staan. Conclusie hier-

methadon. Deze consensus stelt

loze achterhoede- en territorium-

bij was dat prohibitie van roes-

dat het gebruik ervan een effec-

gevechten over subsidies en mid-

verwekkende middelen per defini-

tieve en veilige behandeling is en

J. Maertens, directeur van ‘De

delen te verkleinen. Het congres

tie tot een subcultuur zal leiden. Of

sluit geen enkele arts uit voor het

Sleutel’ hield een doordacht plei-

moest het belang van een betere

anders gezegd : verboden vruch-

voeren van een behandeling met

dooi voor meer preventie en

samenwerking aantonen en tevens

ten smaken het lekkerst, maar dat

methadon. Dit zal de rechts-

laagdrempelige hulpverlening. Hij

een evenwicht zien te vinden in de

wist u toch ook al langer dan van-

onzekerheid die er tot heden be-

stelde terecht dat België op natio-

tegenpolen preventie en repres-

daag ?

stond aangaande deze materie

naal niveau gewoon geen drugs-

sterk afzwakken, vermits de rech-

beleid hàd, enkel op regionaal of

terlijke macht nu eindelijk naar een

lokaal niveau en dat de repres-

sie, iets wat allesbehalve evident
bleek te zijn. De legaliseringsdiscussie werd jammer genoeg volledig uit de weg gegaan.

Doorbraak

Recreatie

degelijke én deskundige basistekst

sieve reactie vanuit een justitiële

Positief nieuws was alvast dat

kan verwijzen. Enkel de harde kern

context soms meer verwarring dan

De eerste spreker was E.

de minister van volksgezondheid

van de CVP en het Vlaams Blok

verduidelijking met zich meebracht.

Derycke (SP), staatssecretaris

J. Santkin (PS) ons kon melden

schijnen zich nog op fundamen-

Voorts pleitte Th. Marchandise,

voor ontwikkelingssamenwerking

dat vertegenwoordigers van huis-

talistische wijze tegen deze con-

eerste substituut van de procureur

die er terecht op wees dat het

artsenverenigingen en de raad van

sensus te verzetten. De gehele

des konings in Charleroi, voor meer

drugsbeleid een erg com plex
multidimensionaal en -nationaal
probleem was. Het feit dat de
drugsproductie miljoenen mensen
in Latijns-Amerika een inkomen
kan verschaffen waarbij om het
even welkedoorde EU gepromote
substitutieteelt in het niets vervalt,
bewijst de noodzaak de drugsproblematiek aan de ontwikkelingssamenwerking in de Derde Wereld
te koppelen.
Daarna kwam Drs. E. Fromberg aan het woord die de veranderende maatschappelijke houding
t.o.v. recreatieve ‘roes’ en genotsmiddelen door de eeuwen heen
schetste. Opvallend hierbij was de
rol van de katholieke kerk die er in
slaagde onze cultuur van regels
en normen vanaf de co n tra -

(foto Tobias)

reformatie tot een puriteinse invalshoek in te kapselen. Tenslotte
analyseerde Fromberg ook het interessante fenomeen van de jeugd-
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voorwaardelijke klasseringen van

zou verschuiven (o m. naar kot-

sering sprake kan zijn ? Quosque

toxicomanen en dr. W. Brugge-

fuiven die nog minder te controle-

tandem justitia abutere patientia

man, kolonel bij de Rijkswacht,

ren zijn) maakte op hem niet de

nostra? Doordat het gerechterlijk

deed (wat had u verwacht) een

minste indruk. Gelukkigwaser nog

onderzoek veel te traag verloopt,

oproep voor meer interpolitionele

een heilzame interventie van B.

moeten mensen jaren na de feiten

samenwerking op Europees niveau

Muts, bestuurslid van de vzw Stil,

nog voorde rechtbank voorkomen.

om de drugsmisdaad efficiënter te

die de nadruk legde op het aan-

Een spiraal van repressie zonder
einde?

kunnen aanpakken. Opvallend was

brengen van een verantwoorde-

wel dat hij waarschuwde om niet

lijkheidszin bij jongeren, gekoppeld

Zolang er geen depenalisering

zoals de V.S. in de hopeloze 'war

aan een goede informatiecam-

plaatsvindt, moet men ook niet re-

on drugs’ te verzanden. Het kwam

pagne over welke drugs wat kun-

kenen op fatsoenlijke produkt-

op drugsbeheersing, niet drugs-

nen veroorzaken.

informatie en controle op kwaliteit

bestrijding aan. (Let op de nuance!
) Blijkbaar beginner^steeds meer
mensen -ook in de politionele dien-

(veel drugdoden zijn juist het ge-

Besluit

volg van een gebrek aan kwaliteit
bij de samenstelling van drugs).

sten- hun onmacht in te zien om de

Over depenalisering werd niet

Een heroïneverslaafde zal kost wat

letter van de wet aangaande drugs -

echt gesproken. Nochtans gaan

het wil aan geld willen geraken om

gebruik te kunnen laten naleven.

Werkgroepen

steeds meer mensen inzien dat op

zich zijn illegale drugs aan te schaf-

wettelijk vlak wijzigingen noodza-

fen. Bij legalisatie zouden de prij-

kelijk zijn. Het feit dat er op drugs-

zen ineenstorten en geld ervoor

bezit tot 5 jaar gevangenisstraf

stelen wordt dus niet langer nodig.

De namiddag was onderver-

staat (in principe ook voor enkele

De georganiseerde misdaad zou

deeld in verschillende werkgroe-

gram hasj) valt te vergelijken met

een bijzonder gevoelige klap te

pen. Men kon kiezen tussen

de hopeloze prohibitiewetgeving

incasseren hebben.

recreatiedruggebruik, douane- en

van de jaren '20 in de Verenigde

Wordt justitie in België blind en

politiesamenwerking in de EU,

Staten toen men probeerde het

lam tegelijkertijd? Verdwijnt het

on tw ikke lin gsbe leid en drug-

alcoholverbruik terug te schroe-

respect van de burger voor onze

produktie, justitie en drughulpver-

ven. Het enige resultaat was het

rechtsstaat stilaan tot onder het

lening, politionele aanpak in Oost-

ontstaan van een machtige, goed

nulpunt? En impliceert dit op zijn

Europa, laag- en hoogdrempelige

georganiseerde maffia. Zolang de

beurt geen indirecte bedreiging van

hulpverleningsvoorzieningen en

justitiële macht bepaalde feiten

onze democratie? Of zal de politico-

justitie. Aangezien vrije tijd voor

weigert onder ogen te zien (net

juridische hiërarchie zich nog en-

studenten een niet te veronacht-

zoals een koppig klein kind de rea-

kele generaties blindstaren? Al bij

zamen onderwerp is, hebben we

liteit niet onder ogen wil zien) en er

al is het hun probleem toch niet: en

uiteraard voorhet eerste luikgeko-

drugverslaafden naast misdadi-

als er wat luidruchtige disco’s ge-

zen.

gers van crimineel recht in de

sloten kunnen worden en het aan-

R. Van de Sompel, luitenant-

gevangeniscellen opgesloten wor-

tal inbraken wat kan worden ver-

kolonel bij de rijkswacht, wist ons

den, zaldeproblematieksteedgro-

minderd, verzwelgen ze al in een

te vertellen dat "het recreatie-

tere proporties aannemen. Drug-

roes... van zelfgenoegzaamheid.

druggebruik geënt zit in groeps-

gebruikers worden niet geholpen

De slachtofffers zijn bijna steeds

gedrag waarbij de stimulerende

door hen in een gevangenis te

de sociaal zwakkeren of geïso-

werking een compensatie zou kun-

stoppen. Alle soorten drugs gera-

leerden, beginnend bij de arme

nen zijn voor de anonimiteit van

ken binnen in de gevangenis, van

cocaboer in Bolivië tot de in de

het individualisme dat op zijn beurt

hasj tot LSD en XTC. Bovendien

gevangenis opgesloten junkie die

nog versterkt wordt door het soort

worden er daar pas échte contac-

door het gerechtelijk apparaat ver-

muziek en de wijze van dansen.”

ten met het misdaadmilieu gelegd

der kansloos wordt gemaakt. De

R. Pincé en J. Penders, beide

en ontstaat er een vicieuse cirkel

sociaal sterkeren beschikken wel

discotheekuitbaters, trachtten zo-

waar niet snel uit te komen valt. Tot

over voldoende verdedigingsmid-

veel mogelijk publiciteit te maken

voor 20 jaarwaren druggebruikers

delen of connecties om bij een

voor hun respectievelijke drugs-

nog een kleine subgroep in de

misstap blanco te kunnen herbe-

onvriendelijke disco’s. Een VTM-

strafinrichtingen. Nu mag men ge-

ginnen. Het drugprobleem is er

spot was er magertjes bij uitgeval-

rust stellen dat de helft van de

dan ook een van ongelijkheid en

len. Eerste substituut-generaal des

penitentiaire bevolking met drugs

maakt deel uit van onze duale sa-

konings Pauwels beschreef de

te maken heeft.

menleving. Gelukkig zijn de locale
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“XTC cultuur” en slaagde erin een

De meest recente prevalentie-

initiatieven m.b.t. preventie en hulp-

uitgebreid vervolgingsbeleid uit de

studieuit1991 toont aan dat circa

verlening zowel intensiever als

doeken te doen, gaande van het

20% van de 18-jarigen te Antwer-

veelvuldiger aan het worden. Maar

instellen van een sluitingsuur tot

pen gebruik maken of al gebruik

de weg naar legalisering is nog

spreid in alle faculteiten, resto’s

het houden van razzia’s en het

hebben gemaakt van illegale roes-

bijzonder lang. En de tijd dringt.

sluiten van disco’s. Terechte kritiek

verwekkende middelen. Hoeveel

en homes van de RUG.
Besparingen:
Schamper verschijnt voorlopig
driewekelijks. Geef ons dus tijdig
tips en aankondigingen van
aktiviteiten door.

op zijn langdradige speech dat

mensen moeten nog vervolgd wor-

disco’s sluiten enkel het probleem

den vooraleer er van depenali-
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Cours idiot

Helikopters
Helikopters: het woord roept associaties op gaande van
legoblokjes tot Wagneren surfen, onthoofde figuranten en The Ateam. Maar de Toegepaste Wetenschappen zouden de Toegepaste
Wetenschappen niet zijn als ze ook in dit vliegend fenomeen hun
wiskundige tanden niet zouden zetten. Professor Dick van de Vakgroep Werktuigkunde doceert dan ook een cursus met slechts één
onderwerp en een nietsverhullende naam: helikopters!
Wie zich enkelblindstaart op ti-

namelijk luidop gefluisterd dat dit

tels van cursussen bij het sprokke-

alles behalve gemakkelijke stof is.
ters een prima illustratie is van

len van keuzevakjes (een activiteit

Per academiejaar zijn er dan ook

zijn doel voorbij, het is alleen be-

die al bij het begin van het

niet meer dan 3 a 4 vermetelen die

doeld als “smaakje”. Want “Heli-

volgend feit: de weg tussen

academiejaar een niet te onder-

de hefschroefvliegtuigen meer in

kopters” kaderteigenlijk in het aan-

jongensdrom en (en m eisjes-

schatten inventiviteit en vinding-

detail gaan bestuderen. De cursus

vullendjaarvan Lucht- en Ruimte-

dromen natuurlijk) en de realiteit

rijkheid vergt van een nog of reeds

behandelteerderde principiële dan

vaarttechniek, maar omdat België

ligt meestal bezaaid met pakken

vermoeide student), zou bij kiezen

concrete kant van de zaak, wat

noch helikopterconstructeurs noch

saaie wiskunde. Edoch hierdoor

van “Helikopters” wel eens serieus

neerkomt op vergelijkingen, ver-

de bijbehorende toeleverings-

laat de ware enthousiasteling zich
natuurlijk geenszins afschrikken!

zijn vingers kunnen branden. In de

gelijkingen en nog eens vergelij-

bedrijven bezit, speelt het vakje

wandelgangen van hetTechnicum

kingen met daartussen sporadisch

ook in dat programma een eerder

(Kafkaiaans gebouw van de Toe-

eens een conclusie. Daarmee

decoratieve rol. Rest mij enkel nog

gepaste Wetenschappen) wordt

schiet het vak echter geenszins

op te merken dat het vak Helikop-

Op vrijdag 11 novembervindtin
het Ei-huis de opening plaats van
een installatie van Michael Vorfeld. De installatiekamer in het Eihuis bavat 2 ramen die een natuurlijk licht gooien op de installatie

Logos Tetraeder

Wie niet horen kan, moet willen

Kenny

lectief onder leiding van James
Fulkerson. Het collectief verricht
baanbrekend werk en heeft reeds
enkele zeer goed onthaalde CD’s
op haar actief. Hierop brengen ze
werk ten berde van onder meer

binnen. Verder vormen deze 2 ra-

Logos ofte ‘‘het centrum voor de hedendaagse muziek” is een

men een omlijsting voor het werk

actief van Doctor Godfried Willem Raes, de man die doctoreerde in

board of advisors vinden we ook

aangezien zij een beeld geven van

de musicologie met zijn tetraeder waarmee hij er in slaagde om

werk van John Paul Jones, ja hoor,

het werk van straat af gezien. Oor-

menselijke beweging om te zetten in muziek. Logos is een zenuw-

ex-bassist van Led Zeppelin. Op

spronkelijk werkte Vorfeld bij een

knoop van wat men ruim uitgedrukt zou kunnen noemen de ‘betere

hun programma voor 24 novem-

publiciteitsfotograaf. In zo’n studio

hedendaagse experimentele muziek’. Het centrum ontvangt tal van

ber echter andere namen: Feld-

wordt licht geconcentreerd op één

musici en kunstenaars die ‘hun ding komen doen’, gaande van

man, Denyer, Hunt, Dramm en

object en dan nog louter vanuit het

zingende zagen tot computergestuurde piano’s die 28-handige

Fulkerson.

gezichtspunt van de camera.

stukken spelen. Kortom, steeds goed voor een avondje net iets

Vorfeld gebruikt het licht volledig

anders.

John Cageen Morton Feldman. In

The Barton Workshop in het
kader van November Music '94,
Logos Tetraeder, Bomastraat 26,

anders, namelijk in zijn zuivere
vorm in de totale situatie. Het licht

die avond verschijnt Erhard Hirt in

vember verschijntzijn nieuwe solo-

in relatie tot de ruimte vormt een

Gent.

CDophetFMP-label. Ditoptreden

donderdag 24 november om 20u.

kan alvast een goede opwarmer

beeld dat een deel wordt van de

Hirt doet dingen met zijn gitaar

omgeving, en dit allemaal tot 15

die men niet voor mogelijk houdt.

januari eerstkomende.

De geluiden die hij produceert zijn

Erhard Hirt, improvisaties voor

24 november hebben wij telkens

worden.

Voor de concerten van 16 en

Michael Vorfeld, Licht-installa-

niet de geluiden die men verwacht

elektrische gitaar, Logos Tetraeder,

5 tickets te gooi. Telefoontje naar

tie, El-Huis, sassekaai 45, van 11

van een gitarist. De klankwereld

Bomastraat 26, woensdag 16 no-

09/264.70.87op maandag 14 no-

november tot 15 januari 1995.

waarin hij zijn publiek binnenleidt

vember om 20u.

vember tussen 14u30en 15u30.

heeft veel weg van die van een

Derde bezoeker is 'The Barton

november in de Logos Tetraeder,

gamelan-orkest en niet van het

Workshop’. Het gaat hier om een

voorde leken: Bomastraat 26. Op

werk van een sologitarist. In no-

muzikanten en componisten-col-

Andere koek op woensdag 16
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Uitschieter

Doodgezwegen

mogelijkheid om in naam van de

door T4) bevoorraad. Een jaar na

volksgezondheid op zeer ingrij-

de start van T4 waren reeds 70.273

pende wijze op te treden tegen het

zieken omgebracht...

individu . Tussen 1943 en 1945
Het museum Dr. Guislain breidt uit: een oude zaal met een

worden vermoedelijk 360.000 ge-

Vijftig jaar later lijkt Duitsland

prachtig zicht op de binnentuinen van het instituutstaatter beschik-

dwongen sterilisaties uitgevoerd.

de moed te verzamelen om het

king vooreen gasttentoonstelling die onder de titel ‘totgeschwiegen’

De Duitse gezondheidsdienst

donkerste hoofdstuk van zijn ge-

tot dit voorjaar liep in de Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik in Berlijn. Op

wordt gecentraliseerd. De'erfelijk-

schiedenis onder ogen te zien. De

18 november opent deze tentoonstelling in Gent onder de titel

heids- en rasverzorging’ wordt in

Karl Bonhoeffer Nervenklinik be-

“Doodgezwegen”, over de experimenten en moord op krankzinni-

het nieuwe systeem opgenomen,

sluit haar rol in het nazi-vernie-

gen, zwakzinnigen, alcoholici en andere ‘onwaardigen’ in NaziDuitsland.

dat daarmee een geschikt instru-

tigingsprogrammainde openbaar-

ment wordt voor een nationaal-

heid te brengen en richt de ten-

socialistische gezondheidspolitiek.

toonstelling ‘totgeschwiegen’ in. In

1880. "Op het voormalige landgoed Dalldorf opent de Berlijnse

voor van zwakzinnigen en schizo1936. De registratie van erfe-

stadsraad een krankzinnigengesticht. Het instituut belichaamt in

Gent wordt deze aangevuld met

frenen.

het verhaal vaneen psychiatrische

lijkheidsgegevens van krankzinni-

patiënt die door heel bijzondere

1933. De wet op de hervorming

gen wordt algemeen verplicht. Het

gebeurtenissen vijf jaar doorbracht

zijn grondplan een type inrichting

van de ambtenarij verwijdert alle

beroepsgeheim wordt flagrant ge-

dat in de tweede helft van de ne-

in de Duitse kampen. Hij schreef

Joodse, sociaal-democratische en

schonden. De fiches staan onder

gentiende eeuw algemeen ver-

zijn ervaringen op en illustreerde

communistischeambtenaren uitde

andere ter beschikking van de SS.

spreid is: een centrale as met de

ze met tekeningen van mede-

openbare diénst. Wittenau moet

In de zomer van 1940 begint de

gevangenen.

bestuursgebouwen omringd door

een veertigtal werknemers ont-

systematische moord op Joodse
zieken. Zij worden in speciale sa-

paviljoenen. Het aan de rand van

slaan. Tegelijk krijgen nationaal-

de stad gelegen bouwwerk biedt

socialisten een voorkeur bij invul-

natoria en ziekenhuizen samen-

de patiënten een landelijke rust.

ling van de vrijgekomen funkties.

“Doodgezwegen” is er van

gebracht met het oog op transport

18 november 1994 tot 30 april

Tegelijk worden ze uit het stads-

Eén jaar later treedt de wet op het

naar ‘euthanasie’-inrichtingen. Te-

beeld verwijderd.” Een trend die

1995in het museum Dr. Guislain,

vermijden van erfelijk belaste na-

gelijk treedt de zogenaamde 'Aktion

Jozef Guislainstraat 43, 9000

zich voortzet doorheen de verdere

kroost in voege. De wet maakt op

T4’ in werking, In een villa in Berlijn

jaren.

grond van zeer omstreden medi-

Gent (tel. 09/226.12.91). Open op

zetelt vanaf dan de euthanasie-

dinsdag, donderdag en zondagmiddag van 14 tot 17u.

sche bepalingen de sterilisatie

centrale. Zes psychiatrische inrich-

Tussen 1914 en 1919 sterven

mogelijk van zogenaamd ‘erfelijk

tingen worden omgebouwd tot exe-

in de Duitse gestichten dubbel zo-

zieken’. Het stelt de staat in de

cutie-oorden en (gecoördineerd

veel patiënten als in vredestijd.
Bonhoeffer, later hoofdgeneesheer

TDP

(foto: archief Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik)

te Dalldorf, zei hierover: “Het leek
bijna alsof het begrip menselijkheid in die tijd een andere invulling
kreeg. Door de zware oorlogsomstandigheden gingen we het
individuele mensenleven anders
waarderen dan voorheen. We
moesten ons daar in de hongerjaren van de oorlog bij neerleggen
en toezien hoe onze patiënten
massaal van de honger omkwamen, wat we bijna goedkeurden in
de gedachte dat door hun offer de
gezonden misschien konden overleven. ”ln 1925 wordt het Dalldorfse
instituutomgedoopttot'Wittenauer
Sanatoria’. In 1929 begint de hoofdgeneesheer met het registreren
van erfelijkheidsgegevens van de
Wittenauer-patiënten. De dokter
stelt in publicaties de sterilisatie
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Interview

De beer is geschoten

uitbouw van een studenten-resto

telefoonverbinding, een buitenlijn

voor de nieuwe campus in Me-

voor studenten die een modem in

relbeke. Momenteel is er sprake

hun computer hebben.”

Jan Vermeulen, drieëntwintig en eerder dit jaar verkozen tot

van om de resto onder te brengen

“Overvolle aula’s, dat is nog

student-lid Raad van Bestuur van deze universiteit voor de periode

in een ondergrondse ruimte van

zo’n probleem. Ik pleit ervoor dat

van 1 oktober 1994 tot 30 september 1996. Hij voerde daartoe een

de nieuwe campus. De gevolgen

er les gegeven wordt aan kleinere

opgemerkte campagne, waarin hij samen met opvolgster Karen

hiervan laten zich nu al raden. Het

groepen. Professor Brutsaert (so-

Hostens een sterk a-politiek standpunt innam. Reeds bij aanvang

is onverantwoord om studenten

ciologie) is één van de weinige

van het mandaat wordt zijn vel verkocht: enkele weken terug stelde

tijdens hun middagpauze in een

proffen die dat nu al doet. Maarniet

hij zich kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen op de CVP-

kelder te droppen. Daarom wil ik

alle proffen staan te trappelen van

lijst in het arrondissement Deinze, zeer to t tegenzin van zijn op volg-

garanties dat de nieuwe resto een

ongeduld om tweemaal na elkaar

ster. Hostens distantieerde zich bijgevolg officieel (en officieus) van

aantrekkelijk ontmoetingscentrum

dezelfde les te doceren.”

deze actie, en drukte nogmaals haar geloof uit in een ongekleurde

kan worden.”

studentenvertegenwoordiging. Hallo, Jan?
“Kijk, gedurende de laatste drie

Plannen

jaar heb ik met veel interesse de

“‘s Middags moet iedereen zich

“Momenteel staan heel wat

een weg drummen door de massa

gebouwen van de universiteit op

studenten die van of naar de resto’s

de lijst voordesaffectatie. Op som-

komen of gaan. Dat terwijl er op

mige van die gebouwen heeft de

straat dikwijls geen auto te zien is.

gemeenteraad van Deinze gevolgd

“Op dit moment kan ikal enkele

privé-sector al een oog laten val-

Een verbreding van de voetpaden

voor de krant. Alle partijen ginds

topics naar voor schuiven waar ik

len om er koten van te maken. Ik

in de Overpoortstraat dringt zich

wilden zich wapenen tegen een

als studentenvertegenwoordiger

meen dat de universiteit zelf een

op. Het stadsbestuur moet hier-

nieuwe seniorenpartij. Daar be-

de nadruk wil op leggen. Een van

dergelijk initiatief moet kunnen

over beslissen, maar het zijn de

stonden twee manieren voor: of-

de voornaamste is dat de cursus-

studenten die hierop moeten aan-

wel door zelf ook senioren op te

sen eindelijk eens tijdig verspreid

sturen. We zullen die vraag wel-

nemen in hun rangen - hoewel in

worden. RectorWillemsheeftop6

licht ondersteunen met enkele ac-

de gemeenteraad niemandjonger

oktober de leden van het Z.A.P.

ties ter plaatse. Hetcafetariainhet

was dan 35- en een verkiesbare

een brief gestuurd om hun op arti-

St.-Jansvest wil ik graag omge-

plaats te geven voorde gemeente-

kel 16 van het examenreglement

vormd zien tot een soort tref-

raadsverkiezingen, ofwel doorzich

te wijzen. Dat bepaalt onder meer

centrum, genre VGK(campus UZ).

ook naar jongeren toe duidelijk te

dat elke lesgever de leerstof waar-

Er is vraag van de studenten uit de

gaan profileren. Ik ben dus gaan

over het examen zal lopen per

Universiteitstraat (Rechten, Pol &

praten meteen aantal mensen van

opleidingsonderdeel tijdig vastlegt

Soc, Criminologie)omdaar‘smid-

een neutrale lijst, maar kon me niet

in een syllabus of in aangepast

dags een broodje of een snack te

verzoenen met de demagogische

studiemateriaal. (De rector dringt

consumeren. Dat kan nu niet, wel

lijsttrekker. Mijn keuze voorde CVP

er in zijn schrijven bovendien op

kun je er terecht voor sigaretten,

heb ikgedaan om puur gemeente-

aan dat, behoudens zeer uitzon-

cognac, whisky,...”

lijke redenen. Zij beschikken sinds

derlijke omstandigheden, de syllabi

“Tot slot wil ik mij ook inzetten

jaar en dag over de absolute meer-

bij het begin van het academiejaar

opdat de studenten op de semina-

derheid in Deinze, wat een plus-

ter beschikking van de studenten

ries de examenvragen van de voor-

punt is. Daarenboven stond bij hen

zouden staan. Dat is net de bepa-

nemen, toch zeker wat bepaalde

nog geen enkele jonge kandidaat

ling die bij het opstellen van het

gebouwen betreft, zoals in de

komen inkijken. Dat gebeurt nu al

examenreglement vreemd uit de

Melkerijstraat, ter hoogte van de

aan de VUB, wat studenten-

oorspronkelijke ontwerptekst ver-

FFW. De opbrengst ervan, al is die

inspraak betreft nog altijd de koploper.”

op de lijst.”
“De laatste jaren gebeurde in

bijgaande jaren zouden mogen

dween, nvdr) Zelf speel ik met het

miniem, kan dan aangewend wor-

idee om één week voor de kerstva-

den om in de homes wat meer

“Wat een studentenvertegen-

kantie een lijst bekend te maken

comfort te bieden. Zo creëer je een

woordiger wil verwezenlijken evo-

ontmoetingscentrum te bouwen.

(via de pers en/of Schamper) met

vorm van solidariteit tussen rijke

lueert van persoon tot persoon, en

Dat is een concreet voorbeeld van

daarop de namen van proffen die

en minder rijke studenten. Trou-

van dag tot dag. Bovenal is hij een

wat te bereiken valt. Uiteindelijk

hun cursus nog niet verspreid heb-

wens, de student verlegt stilaan

waakhond voorde studenten, die
erop toeziet dat een aantal essen-

Deinze op het gebied van jeugdbeleid zo goed als niets. Zopas
werd besloten om een nieuw jeugd-

ben, met eventueel de reden die zij

zijn normen. Tachtig procent van

voor dit nalaten aanhalen. Alge-

die kamers heeft momenteel een

tiële rechten .niet met de voeten

meen gezien pleit ik voor de ver-

frigo, terwijl het reglement voorziet

worden getreden.”

digde in de Raad van Bestuur poli-

dere uitbouw van het evaluatie-

datditnietmag. Eris nood aan een

tiek neutraal te houden, maar in de

systeem van professoren.”

mogelijkheid om aan te sluiten op

TDP

de kabelTV, en misschien wel een

(foto: Jan Vermeulen)

hangt alles ervan af hoe je het zelf
inkleurt. Zo acht ik het best mogelijk mijn rol als studentafgevaar-

gemeenteraad kleur te bekennen.”

"Ook wil ik me inzetten voor de
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Leest de jeugd dan toch nog?
Ukon het lezen in de meeste kranten en horen op Studio Brussel:

stemmen meeraf op soaps, series

schriften leest, leest ook vaak

u leest en niet zomaar, neen, u leest de betere bladen. En daarbij

en films, mannen meerop sport en

(meerdere) kranten. Wie weinig

komt nog dat u VTM niet zo hoog aanslaat. Zou u dan toch een

shows.

in tellectueel zijn ?

radio luistert in de week, doet dat

De bioscoop

ook niet in het weekeinde en wie
veel luistert, doet dat elke dag. Bij
televisie is er ook een samenhang

Afgelopen akademiejaar werd

keur uit naar diepgravende inter-

door de vakgroep kommunicatie-

views en kommentaren. Ook

De frequentie van het bioscoop-

tussen veel of weinig kijken in de

wetenschap een media-enquête

redaktionele stijl en variatie wor-

bezoek verschilt nogal: sommigen

weeken in hetweekeinde. Opmer-

afgenomen bij zo’n 1200 studen-

den geapprecieerd. Alhoewel die

gaan nooit, anderen om de twee

kelijk is dat wie veel leest ook meer

ten van deze universiteit. Als abso-

twee trouw worden gelezen/ge-

dagen. Als u gaat is het om er eens

naar de radio luistert; de grootste

lute toppers kwamen daarbij te-

kocht blijkt er toch geen sterke

uit te zijn en apprecieert u de be-

lezers gaan ook veel naar de film.

voorschijn : de kranten Het Nieuws-

lezer-blad-binding te bestaan.

tere beeldkwaliteit en het grote

Het cliché “hoe meer T.V., hoe min-

scherm. Het huren van een video-

der krant" klopt niet voor studen-

film gebeurt slechts sporadisch,

ten. De verklaring van deze sa-

blad, DeStandaarden De Morgen;

De radio

de weekbladen Knack en Humo;
en TV1 en Studio Brussel bij resp.

de meesten onder u hebben dan

menhangen wordt niet gegeven,

ook geen recorder.

dat zal voor een volgend onder-

t.v. en radio. Om kort te zijn: u wil

Studio Brussel dus. 72% luis-

informatie van enig niveau maar

tert er naar, 40% wel eens naar

dan wel in een eigentijdse verpak-

Radio Donna en Radio 2, 34%

We hebben weer heel wat ge-

king en stijl.

naar Radio 1 en 27% naarde nacht-

leerd over onszelf. Wie veel tijd-

De krant

zoek zijn.
E.H.

radio. Radio is ongekend populair
bij studenten in vergelijking met
andere bevolkingsgroepen. 42%

Dit medium wordtdoorzo’n 87%

luistert 1 tot 3 uur per dag, 20%

onder u regelmatig gelezen (en

zelfs tot 5 uur per dag en in het

dat is nog altijd zo’n 13% te weinig,

weekeinde liggen die cijfers nog

beste medestudenten!), bijna da-

hoger.

Brand in Blandijn

gelijks zelf. De helft van die

U zoekt daarbij in de eerste

Donderdag 13 oktober 1994,17.15u. Terwijl de laatste lessen

87%leest Het Nieuwsblad, 33%

plaats muziek (Studio Brussel met

doorgaan in ‘de Blandijn’, wordt men plots opgeschrikt door

De Standaard en nog eens 27%

zijn gedurfde stijl en muziekaanbod

brandweersirenes die vlak onder het gebouw tot bedaren ko-

De Morgen. De andere kranten

is daarbij uw favoriete zender) en

men. Een lesgever kijkt door het raam en na de studenten

mogen het vergeten, zeker het

alweer informatie (en daar heeft

laconiek de brand te hebben meegedeeld, gaat hij door met zijn

Belang van Limburg en de Gazet

Radio 1 de voorkeur). Studio Brus-

les. Pas om 18u00 kan men er zich van vergewissen dat er wel

van Antwerpen, zelfs Het Laatste

sel is daarenboven het enige rollen-

degelijk brand in de kelders van de Blandijn is uitgebroken: op

Nieuws wordtmaar door 12%(van

patroondoorbrekende medium.

het gelijkvloerse verdieping staan de liften open en er hangt een

die 87% regelmatige lezers) ter
hand genomen. In die krant leest u
dan nog vooral de “moeilijke onderwerpen”: kuituur, politiek, e.d.
Maar... het wordt tijd dat u de man-

duidelijke brandlucht in de gangen. Buiten staan de brandweer-

De televisie

lieden nog wat na te kaarten.

Eén op drie heeft er een op kot

Volgens het verslag van de

dekt? De faculteitsraad komt als

staan, de rest moet zijn match op

brandweer van Gent ging het om

enige met een antwoord: prof.
Taeldeman heeft de brand ontdekt. De brand zou zijn veroor-

café gaan zien. Tijdens de week

“een opslagplaats van oude meu-

breekt. Mannen lezen nog steeds

wordt er minder gekeken dan in

belen en papieren” die vuur zou

politiek en sport, vrouwen mode

het weekeinde en wie veel kijkt in

en lifestyle, huis-, tuin- en keuken-

de week doet dat ook zaterdag en

rubrieken en weetjes over beroemdheden.

vrouwrollenpatronen eens door-

hebben gevat. Op de vraag hoe

zaakt door een sigarettenpeuk

groot de brand was en of het

die in de opslagplaats terecht

zondag. Maar 60% onder u kijkt

gebouw diende geëvacueerd te

gekomen is; wie de rokende py-

nog niet eens 1 uur per dag.

worden, antwoordden alle voor-

romaan wel mag wezen, weten
ze (nog) niet.

En dat De Morgen de populair-

TV1 (89%) laat VTM (67%)

genoemde personen dat het ging

ste krant is op en rond de Blandijn

achter zich, TV2 haalt nog 47%.

om “een klein brandje: zo ge-

Pikant detail: de brandweer

wist u waarschijnlijk zelf al.

De BBC en MTV zijn de enige

blust”. ‘Klein brandje’? Zo klein

heeft in de andere opslagplaat-

buitenlandse zenders die op enige

dat op de tweede verdieping van

sen bij oud papier nog restjes

bijval kunnen rekenen. U kijktvooral

de Blandijn al rook te zien is en er

ontvlambare produkten opge-

De tijdschriften

naar nieuws en actualiteiten, kui-

tot op het derde een indringende

merkt, een wat gevaarlijke com-

Met kop en schouders steken

tuur en sport; ook films en zelfs

brandgeur hangt? Zo klein dat de

binatie niet?

Humo en Knack boven de rest uit.

soaps (daar gaat uw imago) vin-

personen in het gebouw geen

Weerom blijkt u op zoek naar de-

den bijval. Bij tv is er eveneens een

gevaar lopen? En hoe is die brand

gelijke informatie, en gaat uw voor-

verschil in de geslachten: vrouwen

ontstaan en wie heeft die ont-
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Wordt vervolgd?
Nath.

D e B ru g

Gewikt en gewogen: de studentenresto’s
De laatste tijd heerst er nogal wat ongenoegen over de kwaliteit en de kwantiteit van het voedsel in
de studentenresto’s. Vooral het weegschaalsysteem in de “vernieuwde” International Corner in
studentenresto Overpoort krijgt veel kritiek. Sterker nog: het weegschaalsysteem lijkt wel uit te groeien
tot hét symbool van wat men beschouwt als de “malaise” in de studentenresto’s.

Hendrik Vos naar de regeringscommissaris is in de maak.

Het plan Mangeleer

“Hoe zit dat nu met die prijsstij-

tiek van de sociale sector en ziet

dien ze een volledige maaltijd wil-

gingen?”, vroegen we aan Mare

de zaak anders: “De student maakt

Het momenteel gevoerde finan-

len. In Leuven daarentegen mo-

cieel beleid in de sociale sector

Bracke, algemeen coördinator

het onderscheid niet tussen de Self

gen studenten zoveel groenten

studentenvoorzieningen. “Er zijn

en de Snack als hij wil gaan eten.

vloeit voort uit het plan van logis-

bijnemen als ze willen. En in sep-

geen prijsstijgingen geweest en

De enige norm van beheer die

tember, toen de weegschalen nog

tiek beheerder Dirk Mangeleer.

als de maaltijden vroeger goedko-

momenteel gehanteerd wordt is

niet klaar waren, had men een

per werden gegeven, dan heeft

het adviescentrum van de RUG bij

deze van de winst, opbrengsten,

tijdelijk systeem uitgedokterd met

iemand een fout gemaakt in de

de sociale sector. Dat advies-

met als gevolg dat het vrij slecht

twee soorten borden. Een groot

prijszetting.” Het w eegschaal-

centrum hield zich ook bezig met

gaat: er komen minder mensen.

bord kostte 150 frank, een klein

systeem? “Marketingonderzoek

Sinds twee jaar is er een neer-

de promotie van de universiteit met

130. Dat was dus wel een duide-

heeft uitgewezen dat de studenten

waartse spiraal waarbij alles duur-

gelden die bestemd waren voor

lijke prijsstijging.” Verder benadrukt

zelf hun portie willen bepalen. Ze

sociale voorzieningen. Nadien is

der wordt, het studentenaantal

Hendrik Vos dat niettegenstaande

willen hun voedsel niet zomaar in

stijgt, de prijzen stijgen en de in-

dat adviescentrum overgeheveld

het bijzonder ingrijpend karakter

hun bord geschept krijgen. Er zijn

naar het rectoraat. Maar de

komsten dalen.” Excuseer, mijn-

van de veranderingen in Overpoort

bijvoorbeeld meervrouwelijke stu-

schuldenput van het ad vie s-

heer Bracke had toch gezegd dat

ze nergens zijn voorgelegd aan

centrum, ten bedrage van 48 miljoen, bleef bij de sociale sector.

Hendrik Vos: “Tot voor drie jaar zat

denten , en die vonden vaak dat ze

er geen prijsstijgingen waren ? “In-

een adviesraad of aan een beslis-

teveel kregen. Welnu, bij het

derdaad, er zijn geen prijsstijgin-

singsorgaan. Het bestuur werd

weegschaalsysteem kan de stu-

Het plan Mangeleerwas erop ge-

gen in de echte zin van het woord,

voorde voldongen feiten geplaatst.

dent shoppen, zijn eigen maaltijd

richt om die schuldenput af te los-

maar sinds ruim één jaar wordt de

Dit druist volgens Hendrik Vos vol-

samenstellen.” Maar wat dan met

sen en dat heeft de werking van de

portionering toegepast. M.a.w.'.de

ledig in tegen de visie van de rege-

diegenen die vroeger voor een

sociale sector gedurende twee jaar

hoeveelheden dieje in je bord krijgt,

ringscommissaris die stelt dat in-

vegetarische schotel 100 frank

worden strikter bepaald en zijn dus

gehypothekeerd. Recent heeft men

grijpende beleidsbeslissingen die-

betaalden, en nu 150? Bracke:”Het

kleiner. Hierdoor moeten sommi-

die vergissing ingezien en nu be-

nen te worden goedgekeurd door

weegschaalsysteem is goedkoper.

gen supplementen bijbestellen in-

taalt de universiteit 12,5 miljoen

het bestuurscollege. Een brief van

per jaar om het deficit te helpen

Er zijn cliënten die 150 betalen,
maar anderen betalen 90 frank.”

Een bordje frieten: 90 frank; voor de groenten: 143 frank, (foto Kristof)

Mijnheer Bracke toont vervolgens
een tabelletje: “Men betaalde de
eerste 15 dagen gemiddeld 125
frank. Indien iemand teveel moet
betalen, dan betekent het dat hij
zijn maaltijd verkeerd proportioneert. Bovendien is de International Corner een supplementaire
dienst; dat zijn geen sociale maaltijden. Onze key opdracht is de
Self. Een vegetariër kan naar de
Self gaan.” (In studentenresto de
Overpoort kan je nergens anders
vegetarisch eten dan in de International Corner, G.P.)

Of toch...?
Hendrik Vos was als studentenvertegenwoordiger^ september voorzitter van de sociale raad.
Hij is vertrouwd met de problema-
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Uppers en downers aan de RUG.
Cijfers nieuwe inschrijvingen vrijgegeven.
Universiteiten jubelen al weken over het aantal studenten: overal
wordt in min of meerdere mate vooruitgang geboekt. Inmiddels weet

toelatingsproeven of een numerus
clausus nog niet gevallen is.

iedereen ookaldatalleafradingscampagnes van het afgelopen jaar

vangen in de faculteit wetenschappen en zeker niet in de richtingen
wis- en natuurkunde (-14%), maar

een maat voor niets zijn geweest: het aantal studenten geneeskunde

Letteren en wijsbegeerte ken-

eerder in de minder voor de hand

stijgt nog steeds. Op 15 oktober werden de nieuwe inschrijvingen

nen ongeveer een even grote groei,

liggende geologie en geografie,

van alle richtingen afgesloten en bekend gemaakt.

die dan vooral te danken is aan

samen goed voor stijging van 50%.

nog maar eens een “boom” in de

Laat het duidelijk wezen: het

Wat zijn zo een beetje de be-

betreft hier alleen de nieuwe

langrijke verschuivingen? Meest

belgische studenten aan de RUG.

spectaculair is ongetwijfeld de

Bissers, veranderingen van stu-

verviervoudiging van het aantal

dierichting en buitenlanders (vooral

studenten in de richting medisch-

Nederlanders: zo'n 120-tal) komen

sociale wetenschappen, nl van 1

niet in de statistieken voor. Globaal

naar4 inschrijvingen. Iets relevan-

gaat de RUG zo’n 6 procent voor-

ter is misschien de totaliteit van de

uit in vergelijking met vorige jaar.

faculteitgeneeskunde:op 15okto-

Niet slecht, maar de KULeuven

ber werd afgesloten met een stij-

gepaste wetenschappen ;we spre-

ker het aanbod aan de universiteit

doet met meer dan 7,5% toch be-

ging van 10%. Het ziet er dus naar

ken alweer van een verlies van

goed te kennen.

ter.

uit dat het laatste woord over

26%. Een terugval die niet is opge-

Een lening dan?

sten dan gepland. Heeft dit te ma-

hun eigen graf delven door slechte

ken met de vermeende daling van

dienstverlening. De commissie zou
duidelijke krijtlijnen moeten bepa-

vervolg van vorige pagina

germaanse. Even traditioneel is

Resumerend kan men stellen

een stijging in de psychologie en

dat (alweer) vooral de minderplat-

de rechten, waar vooral de crimi-

gelopen studierichtingen het goed

nologie (+38%) opvalt. Enigszins

doen op de markt: niet alleen de

verrassend is toch wel dat de

eerder vermelde geologie, maar

pol&soc wat terrein moet prijsge-

ook ook oosterse talen, moraal-

ven (-18%). De tendens van de

wetenschappen, logopedie, enz

laatste jaren volgend is de grote

zitten in de lift. De nieuwe student

verliezer dit jaar opnieuw de toe-

lijkt dus bewuster te kiezen en ze-

Kenny

Hendrik Vos: "De universiteit

de kwaliteit en kwantiteit van het

heeft veel problemen met haar

voedsel in de studentenresto’s?

len waarbinnen het beheer zich

gebouwen en momenteel wordt

Absoluut niet volgens MarcBracke,

zou moeten begeven.

af lossen. Maar de brokken zijn nu

daar iets aan gedaan. Het i s wel zo

die wel een tiental andere redenen

al gemaakt.”

dat de universiteit de mogelijkheid

kan bedenken: “Er zijn meer

Van de student zelf moet er

Dirk Mangeleer: “Men mag niet

heeft bij de Vlaamse regering een

meisjesstudenten aan de RUG,

ondertussen niet veel reactie ver-

zeggen dat door hetadviescentrum

lening aan te gaan, een lening met

terwijl de resto’s vooral bezocht

wacht worden tegen de huidige

de put ontstond. De put werd ver-

rentesubsidie. De Vlaamse rege-

wordtdoorjongensstudenten.” “Er

situatie. Er is wel een oproep tot

oorzaakt door een gebrek aan

ring stelt voorlopig nog geen gel-

is een relationeel verband tussen

heroprichting van de Studenten-

begrotingsdiscipline. Men moet de

den ter beschikking, maar de uni-

de economische crisis en het ver-

vakbeweging (SVB), maar of die

tering naar de nering zetten. Dit

versiteit moet daar harder op aan-

bruik van maaltijden buitens-

massa’s zal kunnen mobiliseren,

jaar zal men de schuld misschien

dringen.”

huis,het semestersysteem, de da-

dat blijft een andere vraag. Stu-

wegwerken, maar één zaak is ze-

Mangeleer: “Juridisch gezien

ling van het aantal externe verbui-

denten die de maaltijden niet te

ker: er zijn geen deficiten meer.

bestaat de mogelijkheid tot een

kers, stijging van de consumptie in

vreten vinden, haken af en laten de

Het saneringsplan heeft resultaat:

lening. Maar in feite staat de

de week maar een daling de vrij-

resto’s voor wat ze zijn. En wat

jaren waren er geen investeringen

Vlaamse regering ze niet niet toe

dag, meermicrowaves, enz., enz...“

indien de krijtlijnen van de com-

maar na het saneringsplan waren

omdat ze vindt dat ze haar plichten

In ieder geval erkent men bin-

missie ertoe leiden dat het beheer

er duidelijk wel: dit jaar voor een

is nagekomen ten opzichte van de

nen de raad van bestuur dat er een

meer moet uitgeven ? Dirk Mange-

bedrag van 67 miljoen, vorig jaar

universiteit. Ik weet ook niet of het

probleem is. Daarom werd vanuit

leer: “Als de raad van bestuuraan-

voor een bedrag van 44 miljoen.

een oplossing is. Het is het uitstel-

de raad van bestuur, niet vanuit het

duidt welke initiatieven we moeten

Deze investeringen zijn eerst en

len van de executie: de generatie

beheer, een commissie opgezet.

nemen, dan moeten ze ook aan-

vooral veiligheidsinvesteringen in

die na u komt laten betalen. En dat

Het is de bedoeling dat die com-

du iden met welk soort middelen ze

bijvoorbeeld de homes. Ik opteer

was het beleid dat men tot nu toe

missie een grondige enquête houdt

het wil realiseren. En binnen de

voor een voorzichtig beleid waar-

voerde.”

onder de studenten. Dat onder-

sector zie ik dat niet meer zitten,

zoek zal ondermeer peilen naar de

behalve dan met langlopende le-

verwachtingen van de studentover

ningen.”

door de mogelijkheden van de sociale sector zullen toenemen. Door
het deficit weg te werken, bespaart
men 7 a 8 miljoen per jaar aan

De meisjesstudenten
en de commissie

de resto’s en de homes. Er wordt
veel verwacht van die commissie.

interesten aangezien we maar een

In ieder geval, dit jaar halen de

De ontevredenen hopen dat de

kredietlijn hebben tot 30 miljoen.”

resto’s 9 miljoen minder inkom-

comm is sie verhindert dat de resto’s
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G.P.

Silhouet ’94

Uitde schaduw getreden
Silhouet ’94 is de cultuur- en kunstweekdie VZW Student Art van
21 tot 25 november organiseert. Cultuur voor en door de student is

* De Hele Waarheid en Niets

van Jan Hoet. Hij maakt installa-

Dan De Waarheid.”, donderdag

ties die men niet zozeer bekijkt,

24 november, Burgcentrum. “Dit

maar wel beleeft. Vorig jaar expo-

is een muziektheaterstuk. Donna

seerde hij in de Landbouwfaculteit,

Rutherford, een Schotse perfor-

de toenmalige decaan was daar

mance, heeft dit samen met een

niet over opgetogen. Dit jaar komt

multiculturele groep uit de grond

hij waarschijnlijk in de Plateau-

gestampt.” vertelt Bert.

straat.

hun motto. Na de problemen van vorig jaar met Kabinet ’93, hopen

Prikacties

de voorzitter Nick Scheipers en vice-voorzitter Bert De Greve op
beter.
Rond Kabinet '93 werd heel
wat herrie gemaakt. Lees er

Hoop doet leven

Deze avondprogramma’s zijn

Plaats voor een kunst- en

koppelen aan studenten, aanko-

slechts één pijler van het Silhouet -

cultuurweek in de Gentse studen-

mend talent.”

aanbod. Daarnaastzijn ero.a. prik-

tenwereld is er zeker. “Iedereen

Schamper van vorig jaar maar op

* Literaire avond, woensdag

acties. Bert: “Bedoeling van de prik-

volgt ons dit jaar met argusogen

na. Vraag is natuurlijk of Silhouet

23 november. Ook de literaire

acties is om via de verschillende

om te zien hoe we gaan mislukken.

niet hetzelfde lot wacht. Bert: “In

avond is een koppeling van be-

cultuurverantwoordelijken muzi-

Maar dit risico willen we nemen,

1993 stonden erenerzijds mensen

kende namen en studenten. Voor

kanten en andere kunstenaars op

omdat zeker de kans bestaat dat
het een fantastische week wordt.

in voor het programma, anderen

dezelaatstenisereen poëzie- (en

te trommelen om onverwacht een

voor de sponsors. Er waren bijna

kortverhalenjwedstrijd. Inzenden

auditorium, een gang, te verras-

En er leeft zeker kunst en cultuur

constant rellen tussen die twee.”

kan nog tot 15 november. “Dit jaar

sen. Alles moet kunnen.” Natuur-

onder de studenten het wordt al-

“Nu zijn we eerder een groep stu-

lezen literatoren voor uit eigen

lijk worden nog vele studenten,

leen niet georganiseerd. Studen-

denten die met kunst bezig zijn,

werk. Dus geen debat zoals vorig

groepjes enzovoort gezocht die

ten zijn niet alleen zuipers, ze ken-

dan een verzameling kunstenaars.

jaar; Piet Piryns interviewt ze wel

bereid zijn om mee te doen aan

nen ook iets van kunst,” besluit

Vorig jaar was er geen enkele

even. Voorlopig reeds op het pro-

een prikactie. Ook voor andere

Nick.

doorsneestudentbij. Nu wel, en de

gramma: BennoBamard, Eddy Van

activiteiten kan men best nog wat

werking is veel vlotter. We vormen

Vliet, Martin Bril en Gwy Mande-

volk gebruiken, zegt Bert: “ In de

Silhouet '94, van 21 tot 25

een hechte groep.” zegt Nick, “kom,

linck. Wie er nog bij komt, hangt af

resto’s St-Jansvest, Overpoort en

november aan de universiteiten

vergeet Kabinet, nu is hetSilhouet.”

van de sponsoring. De wedstrijd

De Brug kunnen studentengroep-

Gentse hogescholen. Er is een

van poëzie hebben we losgekop-

jes optreden. Wij zorgen voor de

programmaboekje waar alle ac-

peld van de avond zelf, omdat niet

installatie, dat is geen probleem.”

tiviteiten instaan. Voor alle info:

iedereen die poëzie schrijft ook

Er vinden enkele workshops

Silhouet ’94, Studentenhuis De

*St-Pietersstation, 20 novem-

een podiumbeest is. Een groep

plaats;maartentoonstellingen ho-

Brug, Sint-Pietersnieuwstraat

ber, vanaf 19 uur. Nick: “Het idee

van een twintigtal studenten, ge-

ren er natuurlijkookbij. Naastwerk

45. Tel. 264.70.94.

van vorig jaar is overgenomen. Er

naamd Poëzieavonden, zal ook

van studenten zelf, kan u ook

staan enkele bandjes in de hall, de

optreden. Plaats van het gebeuren

Honoré d'O en Marf bewonderen.

kotstudenten komen in Gent aan

is nog een vraagteken.”

Honoré d’O is de beschermeling

Avondprogramma’s

en zien onmiddellijk dat er iets
gebeurt. Het is werkelijkdè manier
om de student te bereiken. En ook,
het publiek dat de groepjes daar
aangeboden krijgen, hebben ze
nooit meer. Meer dan wat in de
Vooruit kan.”
* Cabaretavond, Aula, dinsdag 22 november. “Frank De
G ruyter is een G ents k le in kunstenaar die zich nauw verbonden voelt met Genten met studenten. Het programma dat hij zal
brengen is een compilatie van de
vorige shows. Hij neemt ons als
het ware mee door Gent.” “We
zoeken nog studenten die vóór De
Gruyter cabaret, kleinkunst en zo
willen brengen. Het is namelijk de
bedoeling om bekende namen te
Pagina 12

BVC.

L e tte rs

Polemisch-demonstratieveoverpeinzingen
The attack o f the killer tomatoes e.a.
K rita k/M eu len h o ff en De

hebben geeneenseen eigen boek,

paaien met slaapverwekkend

Arbeiderspers gooiden onlangs

hoogstens publiceerden ze links of

intellectualiserend gezwam. Pirsig

een beetje gebukt onder een ge-

nogal wat interessants op de

rechts al eens een verhaal, of

daarentegen, daar heeft ook de

brek aan eenheid, een gemis aan

m arkt. S ch a m p er p ro b e e rt

schreven een gedicht, amper poë-

motorfreak iets aan. Een valhelm

consistentie, maar blijft een ‘sa-

krampachtig een evolutie op de

zie te noemen. Zeehondjes van de

bijvoorbeeld, tegen overjaarse

menraapsel’ van kwaliteit en stij-

voet te volgen.

literatuurworden heden gevangen

twintigers. Maar misschien ben ik

len. Soms baldadig-bitter als in

tussen een voor- en achterflap,

enkel jaloers. (Kritak)

‘God’: “Nooit thuis en altijd zat/in

Jonge sla
In 1986 verscheen bij uitgeverij

niet langer doodgemept of -ge-

Navel

zwegen. Taceat colloquiam, risus
effugiat. Bij gebrek aan een ge-

gaat door dat verzamelingsaspect

de kroegen van zijn klein heelal:/
de wasknijper op zijn geslacht/
behoedt hem voor nageslacht,"

Kritak de opgemerkte verhalen-

meenschappelijke toorvscheidt ie-

De nogal fysieke debuutroman

soms prozaisch: “Het was de nacht

bundel “Mooie jonge góden”. Se-

der diens kaf van diens koren. Er

van Jeroen Olyslaegers (1967)

dat ik na een lange rit/ door het

dertdien publiceerde bijna elke uit-

bestaat geen mooiere illusie dan

volgt Gabriël, getormenteerd door

land der cipressen het oude dorp/

geverij in de Lage Landen een

die van het samen zijn. (Kritak)

een half verteerde passie voor zijn

binnenreed: de paarden stamp-

nicht. Liefde, passie, romantiek,

ten, snoven,” soms tragikomisch:

anthologie van al dan niet jonge
Vlaamse auteurs, maarnooitwerd

Het tussenspel

de grondgedachte van hoger-

goed gedrag en zelfkritiek, maar

“De Jood tussen mijn rillende bil-

geen liedje. De aartsengel regis-

len/ging er verschrompeld stil bij

vermelde bundel - het deels uit

Kris Wagner is een geval apart.

treert het glinsterende zaad tus-

liggen.” Maar steeds is er de on-

zelfbevrediging naar voren schui-

Een tweeëntwintigjarige student

sen haar billen en heeft plotseling

mogelijkheid waaronder Verpale

ven van nieuwe of toch onver-

rechten aan de KULeuven, bijvoor-

zin om een roman te schrijven.

gebukt gaat en die hij vat in mooie

wachte namen - echt herhaald.

beeld. Tevens behaalde hij er het

Niet bevredigd, geld terug. (Kritak)

lyriek, zoals in “Een gewaagde

Ook het Vlaanderen van het mid-

baccalaureaat in de wijsbegeerte

den van de jaren negentig kent zijn

magna cum laude. Zijn systema-

onbekenden en minder onbeken-

Nachten van Beiroet

veronderstelling”: “Gesteld, kortom, dat wij samen waren/ als het

tisch notenapparaat bij “Het tussen-

oog met de brilrand,/ het paard en

den die op interessante wijze met

spel” liegt er niet om: Scho-

Bij “De Arbeiderspers” mocht

zijn ruiter,/de schoen en zijn wan-

verhalend proza bezig zijn. Kritak

penhauer, Merleau-Ponty, Nietz-

Eriek Verpale nogmaals een po-

delaar:/ zou het beter uitkijken zijn

vond het blijkbaar een goed idee

sche en andere verlichte geesten

ging ondernemen zijn demonen te

dan,/sneller lopen, gemakkelijker

om nog maar eens alle registers

passeren het lezend oog. Op wat

luwen. Wie Verpales oeuvre kent

terugkeren?” Weelzeggend in dat

open te trekken; ‘Jonge (overwe-

heet een geheel eigen manier te

(de brievenroman “Alles in het

verband zijn de diverse negaties

gend mannelijke, nvdr) sla’ werd

zijn, verwerkt de "jonge denker"

klein”, de semi-autobiografische

en vraagstellingen die vaakopdui-

het gevolg. Vier vrouwen en 16

(sic) brieven, dagboeknotities en

theatermonoloog “Olivetti 82”, het

ken in de eindregels van zijn poë-

mannen sieren de achterflap en

dialogen in een zogenaamd “half-

dubbelportret met bloedsbroeder

zie.

vullen de bijna 300 bladzijden met

chaotische arch ite ctu u r”. De

Luuk Gruwez “Onder vierogen” en

Koop hem - vijftienjarige godin-

alsenigdoelhet verwe rpe n van de

lelijkerd schrijft hetzelf al: “De vraag

de dichtbundel “Op de trappen van

nen genieten speciale kortingen -

proza der Gevestigde Waarden.

is natuurlijk of jij er zelfs maar be-

Algiers") is genoegzaam vertrouwd

al was het maar hierom : “Hoe één

Wég met de jonge góden, de Hon-

hoefte toe voelt mijn stem op pa-

met deze duivels: de moeizame en

mens zo soms/ van een ander, en

derd Beste Gedichten, Claus’

pier te voelen.’’ De hoogdravende

steeds weer gedoemde relaties

dat maar eens./Hoe iemand in zijn

bloemlezingen en verzamelde

worstzinnen zijn aan mij niet echt

met jonge, zeer jonge deernen, de

leven van altijd/ maar één vrouw,

werken, wég met Tom Lanoye, ‘the

besteed, ook al streelt het oud-

joodse achtergrond, de drank-

van haar./ Hoe ik -oud- van jou. ”

most talented writers of the new

romeinse dialect waar het pond

partijen, Zelzate. ..

(De Arbeiderspers)

generation’ en hun groupies. Veel

van stikt mijn klassiek geschoolde

“Nachten van Beiroet”, samen-

van de in “Jonge sla” gepubliceerde

ziel. Wagner heeft net te veel zijn

gesteld door Gruwez uit her en der

schilders, filmmakers en ander tuig

best gedaan de rusteloze lezer te

verschenen/verloren gedichten,
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TDP & Beesee

nomen cd-debuut van het eclec-

Fred Frith

tische Fukkeduk. Dit energieke
groepje dat zeer de moeite waard
is verzorgt het voorprogramma van

Just Guitars & Fukkeduk

Fred Frith’s Just Guitars. De leden
van Fukkeduk kunnen blijkbaar ook
niet stil zitten, getuige de vele
neven projecten van de groeps-

Het is weer een tijdje geleden

pen zoals The Muffins, Material,

een opera van François-Michel

leden. Zo speelden Kristof Ros-

dat Fred Frith de Vooruit nog eens

Golden Palominos, Massacre,

Pesenti waarvoor Frith de muziek

eeuw (contrabas, elektrische bas,

een bezoekje bracht. Deze muzi-

Naked City, Skeleton Crew (met

componeerde. Op 14 mei 1994

zingende zaag, etc.) en Bart Maris

kale duizendpoot richtte in 1968

Tom Cora en Zeena Parkins). Frith

konden we genieten van een van

(trompet) mee met The Simple-

het legendarische Henry Cow op.

houdt ook wel van experimentele

Friths strijkkwartetten, toen vertolkt

tones. Bart Maris speelt ook bij X-

Toen nog lichtontregelde rhythm &

jamsessies die soms op plaat zijn

door de Violet Wires die het voor-

Legged Sally. Kristof en broer Nic

blues en rock & roll om later meer

verschenen, o.a. metBobOstertag,

programma verzorgden van Iva

Roseeuw (saxen) speelden bij

en meer experimenteel te worden.

Lol Coxhill en Chris Cutter. Op 1

Bittova. Onlangs verschenen zijn

Ortekè. Kristof verzorgde nog een

Op dat moment was Frith ook nog

mei 1993 kon men hem bewonde-

strijkkwartetten zelfs op cd. We

nevenproject van Johan de Smet

initiatiefnemer van het Ralphlabel

ren met Que d’la Gueule op het

moesten er ons dus niet over ver-

genaamdAmbetango.enRik Verst-

en kwam zo tot collaboraties met

Time Festival van de Vooruit. Deze

bazen dat hij zou afkomen meteen

repen (viool) speelt bij Cro Mag-

de Residents. Dankzij hen leerde

groep bestaat uit 15 amateur-mu-

gitaarkwartet waarvan de compo-

non. HetfeitdatFukkedukooknog

hij zijn vrouw kennen waarmee hij

zikanten die Frith haalde uit de

sities veel weg hebben van een

met projecten meespeelde van

Riftrecords oprichtte. In 1974 ging

kansarme wijken van Marseille, en

strijkkwartet. De leden van dit kwar-

Fred Frith verklaart dus waarom

Henry Cow samen met het avant-

zijn compositorische kneepjes aan-

tet waren allemaal weleens te gast

ze de affiche delen. Kom m.a.w.

gardistisch gezelschap Slapp

leerde alsook de kunst van het

in de Vooruit met hun eigen pro-

zondag 27 november wat vroeger

Happy en ze maakten een reeks

experimenteren door middel van

ject: Marc Howell met Zero Pop,

naar Gent (20 uur) om deze hap-

experimentele platen. Fred Frith is

conducting. Iets wat Zappa veel

Nick Didkovsky met Dr. Nerve en

pening te mogen meemaken.

iemand die zich echter nooit met

deed tijdens zijn concerten. Als je

René Lussier met Les Granules.

(Vooruit, teaterzaal)

één ding alleen kan bezighouden.

wilt weten watje gemist hebt, luis-

Nick Didkovsky is tevens de pro-

Hij speelde onder andere in groe-

ter dan eens naar Helter Skelter,

ducer van het in de Vooruit opge-

Meningen
van een clown

‘Mountains made of bar-

Die wanhoop en razernij, die ca-

king’. Een dansvoorstelling ge-

tastrofale verbeelding is roeke-

creëerd door Wim Vande-

loos en puur. Een gevecht tus-

keybus.

symbool van verbindingen die
nooit tot stand komen.” Een zin
uit “Balthazar”, een werk van
Lawrence Durrell. Techniek is
een onbruikbaar iets in onze samenleving en dat heeft Hans
Schnier niet begrepen .Z’n geest
stoot het af.
Na het verlies van z’n verloofde Marie wordt de noncomformist van Heinrich Böll

Wit zand, chaos, tuimelende

scène. “Bergen van geblaf” in

beelden, oerkreten van schaap-

een vaag lichtdecor en een hete-

clown moet hij laten varen en

honden en flarden poëzie vor-

rogene muzikale sfeer (Charo

berooid blijft hij in Bonn een een-

men een ongerept sprookje over

Calvo, Peter Vermeersch) waar

zame zwartzaadbroeder. Zonder

vandaag. Tien dansers waaron-

harige dierenmaskers ons de

liefde. Tussen hoop en haat komt

der Vandekeybus zelf en de

charme van het falen tonen. De

een vader op bezoek, de enige

blinde Marokkaan Saïd Gharbi
(ook gezien in ‘The body doesn’t

realiteitachterdedingendie men

ziel die de kleine en intieme voorstelling forceert maar mislukt in

fit her soul') zijn een bron van

ture". Hallucinerend is het ritme

niet ziet is een ‘Retour a la Na-

ideëen in een wereld die kantelt,

van de mensen, want onrust rust

Een toneelstuk dat naar een

waar geen lineaire, logisch op-

nooit in onherbergzame land-

boek verwijst en een acteur die

gebouwde dromen de opgefokte

schappen vol gehuil, gejank! Dat

blikken in de zaal werpt. Nu eens

energie kanaliseren. Hiermaken

is wat men ziet maar niet mag

clownesk, dan eens tragisch.

ruw hol-, draaf-, val-, gooi-, en

tegenkomen, in theaterzaal Voor-

stampwerk mijn sluimerende

uit van 24 t/m 26/11/94.

z’n opzet.

een dronkaard die met z’n eigen
invallen lacht. Z’n carrière als

sen cultuur en natuur; tussen de
concrete film en de magische

Te zien in theater Tinnenpot, ARCA in no vemberen december

“ De telefoon, een modern

P.H.P

Haentjens Frederik

angsten en twijfels weer open.
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Harold Pinter

Puur natuur!

De verhouding film-toneel is steeds een

van Pinters geestige, verwrongen kijk op de

De laatste nieuwe film van Oliver Stone

vruchtbare verhouding gebleken. Het to-

burgerlijke maatschappij. Met de bewerking

ramt, zoals gewoonlijk, een behoorlijke dosis

neel is de enige kunst die zich binnen haar

van nog een 'moeilijke’ roman nl. THE FRENCH

maatschappijkritiek in je strot. Deze maal moet

eigen context regelmatig van film bedient.

LIEUTENANT’S WOMAN bevestigt hij zijn ta-

de interactie tussen media en geweld in de

In de jaren vijftig ontstaat een modern toneel

lent van vertaler van het narratieve naar film toe.

hedendaagse samenleving hetontgelden. Maar

Verder bewerkt hij ook z’n eigen toneelstuk-

de wijze waarop de film is geregisseerd is op z’n

dat samen met enscenering het gesproken

ken zoals THE CARETAKER (1964-DONNER),

minst gezegd revolutionair. De film flitst van de

woord als grote energiebron ziet. Met name de

THE BIRTHDAY PARTY (1968-FRIEDKIN) en

ene stijl naar de andere, van zwart wit naar

Engelse toneelschrijvers koesteren de opvat-

BETRAYAL (1983-JONES). Hij werkt nog sa-

kleur met een voortdurend wisselende en bij-

ting van toneel alseen uitgewerkt gesprek. Eén

men met Kazan (The last tycoon), Ivory (The

zonder knappe soundtrack. Een extravagante

ervan is Harold Pinter.

remains of the day) en Schatzberg (Reunion).

montage incluis, kortom MTV in het kwadraat.

In 1950 begint hij zijn officiële carrière als

Meto.a. BUTLEY(1973), eentelevisie-adapta-

Het koppel Mickey en Mallory is dol op

acteur, met parallel hiermee een sterke reputa-

tie van zijn vroeger werk THE HOTHOUSE

moorden om te moorden. De media maken van

tie als theaterregisseur. In 1963 schrijft hij z'n

(1980), neemt hij zelf plaats achter de camera.

hen cult-mensen, zodat er langzaam aan tus-

eerste filmscenario, namelijk THE SERVANT.
Dit was tevens het begin van een langdurige

sen hen een stilzijgend verbond gesloten wordt:
Vanaf donderdag 17 tot woensdag 23 no-

de een kan niet zonder de ander.

samenwerking en vriendschap met regisseur

vember ’94 kan u elke dag in Studio Skoop 1film

Een uiterst fascinerend film, speciaal aan te

Joseph Losey, in Holly-wood op de zwarte lijst

zien naar een scenario van Harold Pinter. Er

raden voor al wie gebiologeerd is door het

geplaatst. Voor hem schrijft Pinter ook nog

minstens ééntje meepikken is zeker aan te

kwade in de mens. Maar menigeen zal na twee

ACCIDENT (1967) en THE GO-BETWEEN

raden.

uur ’Natural Born Killers' wel met wat migraine

(1971), de bewerking van L.P.Hartley’s roman.

naar buiten komen. Kwestie is het er voor over
JVD.

Stuk voor stuk zijn ze een geslaagde weergave

te hebben natuurlijk. (Decascoop)
E.M.

Orgie in de Minard

Clausfobia
Claus gratis, belangeloos en voor niets: het kan. Volg de onder-

“Orgie” van Pier Paolo Pasolini
NTG van 5 tot 27 november

staande suggesties.
Meester Hugo Claus viert z’n

keningen, foto’s, eerste drukken,

Aan Mijzelf: “In deze wereld vol schuld die slechts koopt en geen

65ste verjaardag en we zullen het

kranteknipsels, filmscenario’s, en-

waarde belijdt draag ik de zwaarste schuld, verdord in bitterheid”.

geweten hebben. Claus in Watou,

zovoort, enzo verder. Loop er een s

(Pasolini, de as van Gramsci, gedichten Meulenhof)

Claus in de Vooruit, Claus in het

binnen (tussen 9u.30en 17u., be-

Reeds in 1989, te Eindhoven,
werd ik geconfronteerd met dingen die een mens liever vergeet.
Het Zuidelijk Toneel maakte met
het stuk “Orgie” mijn avond miezerig. Anno 1994 zal het NTG in het
pas gerestaureerde Minardgebouw de intellectuele beerput legen. Wat daar uitkomt is een walm
van animale poëzie. Een meester
vertelt door de strop de memoires

Lars Nolèns F reudiaanse

muziekconservatorium, Claus in

halve op maandag) en kuier door

Schamper (cf. nr. 321),... En nu

de vele stijlvolle kamers van het
museum. Ook dit kost je niets.

slaapkamerdiscussies worden hier

ook: Claus in de Blandijn. Op 15

een wildgroei van woorden vol

december wordt Zijne alweer-net-

waanzin, wraak, doodsverlangen,

naast-de-Nobel prijs-geg repen

Wie dan toch z’n geld kwijt wil

extase en afkeer. Erwordtgedreigd

Hoogheid ontvangen door Karei

zijn, kan ookeen deskundige rond-

met opzettelijke pijn, de zweep

Verleyen in auditorium E. Het kost

leiding krijgen. Tot je dienst staan

kwelt, de beul streelt z’n slachtoffer.

je niets.

vier jonge, sympathieke germanisten die je voor700fr. (voor groe-

“Salö”. Gezien en gevoeld. Film

In het Museum Arnold Vander

pen tot 15 personen) wegwijs ma-

en toneel zijn even onthutsend.

Haeghen (Veldstraat 82) loopt nog

ken. Trommel vrienden en vrien-

Een theater van het woord waar de

tot 27 november een unieke ten-

dinnen bijeen, haal moeder uit de

regisseur wordt geregisseerd.

toonstelling over, jawel, Hugo

keuken, sleur vader uit z’n luie

Stenen gasten in de kille scha-

Claus. Uniek vooral door de grote

stoel, zet grootmoeder in haar rol-

duw spreken de nadrukkelijke

hoeveelheid aan zeldzame stuk-

stoel en bel Mario Van Assche

voyeur (het publiek) toe.

ken, geput uit de privé-collectie

vooreen afspraak (09/233.58.40).

richte kinderkamer, gekleed in

van Claus-freak (en Nederlander)

Dóén.

vrouwenkleren. Een eerlijk stuk;

Jan-Gert Hemmink: biblio fiele

van z’n leven, z’n slavin. Geen
personages die spreken, maar die
kreten slaken omdat men niet wil
weten. Wraak, in een koel inge-

wreed maar eerlijk.

Haentjens Frederik

uitgaven (uiteraardgesigneerd), te-
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Tentoonstellingen - Beurzen

Vooruit

Stef Bos (20u, teaterzaal, 09/2210035, 550)

Vooruit

Obituay (22u, 092210035, 630fr.)

‘ Museum voor Sierkunst : 5 tentoonstellingen : Meubles d’en France,

* zo 20 nov *
Orgie (15u, Minard, 09/2253208, 300fr.)

Foret - meubles imaginaires, Art-net-work- dimensies in lijnen - interlacing,

NTG

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

Mus

december, 40fr.)

Vooruit

Activiteiten
* ma 14 nov *
Arca

Maanlicht (NM, St.-Widostr. 4)

*

V

Sierkunst

Quatuor Danel (15u30, 09/2256676,150fr.)
De Ereprijs & trio Culsone (20u, 250fr.)

ma 2 1 n o v *

Area

Maanlicht (NM, St.-Widostr. 4)

Arca Tinnenpot

Vandaag geen Hamlet (20u)

Vooruit-teater

Het Zuidelijk Toneel : Splendid’s

Gele Zaal

Youfang (antifonalezang, 20u30,09/2353702,250fr.)

Arca Tinnenpot

Vandaag Geen Hamlet (20u)

*

11.11.11 aktie

workshops: afrikaanse dans en percussieritmes

Area

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

aanleren (20u, ‘t paveljoentje - landbouwfaculteit)

Vooruit-teater

Het Zuidelijk Toneel : Splendid’s

Geletterde Mensen: Hugo Claus

*

Arca

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

Area

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

Bloedinzameling

in feestzaal Landbouwfaculteit 10.00u-18.30u

De Andere Film

The Lady from Shangaï (22u30, ciné Sphinx)

11.11.11 aktie

Scheve tafel’ improvisatietheater

lezingencyclus

(18u en 20.30u,de Brug)

20.00U)

Vooruit-literair
*

di 22 nov

*

wo 23 nov *

NTG

di 15 nov *

Orgie (20u, Minard, 09/2253208, 300fr.)

“Nationalisme” W. Van Rooij & Mon Detrez (Blandyn

do 24 nov *

Vooruit-teater

Theaterteater: Een heel leven

*

Gele Zaal

J.C.C. Helder: “Sillicone Kitti” (20u30, 09/2353702,

NTG

Orgie (20u, Minard, 09/2253208, 300fr.)

Area

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

Arca Tinnenpot

Uitvaren (20u)

250fr)
*

wo 16 nov *

Arca

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

Nieuwpoort

Het Balkon : Het Balkon (20u30, 200fr.)

Arca Tinnenpot

Uitvaren (20u)

Vooruit-dans

Wim Vandekeybus : Mountains made of Barkings

11.11.11 aktie

Debat: “evenwicht, stabiliteit en ontwikkeling” (14u-

NTG

Orgie (20u, Minard, 09/2253208, 300fr.)

18u, de Brug en 20.30u Blandijn)
Nieuwpoort

Kollektief D&A : Het nieuwe Leven (20u30, 200fr.)

Vooruit-teater

Theaterteater: Een heel leven

De Andere Film

To Have and Have Not (20u30, ciné Sphinx)

Logos

Erhard Hirt: gitarist-improvisatie, 20u, Bomastr.26

Vooruit

Fuif Farmacie

Bloedinzameling

Adviescentrum St. Pietersplein 10.00u-18.00u

Lezingencyclus

“Nationalisme” E. Roosens & J. Blommaert

LaVitaNuova

(Blandijn 20.00u)
*

do 17 nov *

Arca

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

Arca Tinnenpot

Onze lieve doden (20u)

11.11.11 aktie

optreden + fuif (21u, balzaal Vooruit)

NTG

Orgie (20u, Minard, 09/2253208, 300fr.)

Nieuwpoort

Kollektief D&A : Het nieuwe Leven (20u30, 200fr.)

Het Nieuwpoortteater program meert op 16,17 en 18 november “Het
Nieuwe Leven" door Kollektief D&A.
La Vita Nuova vertelt Dantes liefdesperikelen met de mooie Beatrice.
Dante belooft zichzelf over Beatrice cfingen te zeggen die nog nooit
over een vrouw verteld werden.
Een voorstelling over wat er anno 1994 nog over liefde verteld kan

Vooruit-teater

Theaterteater: Een heel leven

Vooruit

Fuif VLK: optreden Dirk Denoyelle en boerekot-TD

worden. En of kunst daar dan iets mee te maken heeft. Een sobere,

Arca

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

goed.

Arca Tinnenpot

Onze lieve doden (20u)

NTG

Orgie (20u, Minard, 09/2253208, 300fr.)

*

vr 18 nov *

Nieuwpoort
Vooruit

Kollektief D&A : Het nieuwe Leven (20u30, 200fr.)
Stef Bos (20u, teaterzaal, 09/2210035, 550)

*za 19 nov *
Arca Tinnenpot

Onze lieve doden (20u)

NTG

Suiker (van Hugo Claus, 19.30u, KNS)

NTG

Orgie (20u, Minard, 09/2253208, 300fr.)

Conservatorium

openingsconcert November Music (Tel 2251515,)

Kopergieterij

Achter Glas (20u, 09/2237000,180fr.)

intelligente en bovenal eerlijke bewerking van Dantes gedachten-

“Het Nieuwe Leven” van Kollektief D&A. o p woensdag 16. dondfif.dag 17 en vriidaa 18 november, telkens om 2Qu3Q in het
Nieuwpoortteater. Nieuwpoort 35.9000 G en t Wij geven 10 gratis
tickets voor een dag naar keuze weg. Bellen op maandag 14
november tussen 14u30 en 15u30 naar Schamper, 09/264.70.87.
Zeg ons je naam, je adres en de dag waarop je naar D&A wil gaan.
Je vindt dan je naam op de gastenlijst. Veel geluk.

