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Column
andere zwaard moet gaan: tot en-

Waarom?
Ter verduidelijking
De losse pagina die bij de vorige editie van Schamper te vinden
was, zorgde klaarblijkelijk voor een hoop verwarring, niet in het

het bewuste pamflet gewekt werd,

deze RUG een dienst die zich ex-

als zou Schamper mee deze ac-

clusief bezighield met het op de

ties ondersteunen. Dat onze naam

arbeidsmarkt plaatsen van pas af-

ook op de affiches vermeld stond

gestudeerden. Een jobdienst voor

als steunende groepering, beves-

verse licentiaten. Deze service

tigt de indruk die door de bijlage

wordt intussen niet meer verleend,

gewekt werd, en valt bijgevolg te

en echt niet omdat er geen gebruik

betreuren.

van werd gemaakt. Werkloosheid

rondhing aan de RUG weet het intussen. Het pamflet kaderde in de
‘Boel werf-blijft’-/campagne die gevoerd werd door de Konventenraad, d.i. de koepel van de koepels van alle erkende studentenverenigingen aan deze universiteit, en de Vlaamse Vereniging voor
Studenten, die een nationale studentenvakbond heet te zijn. We
begrepen intussen dat een aantal lezers het pamflet direct associeerden met Schamper, wat niet de bedoeling was. Voor hen in het

Schamper wenst zich hierbij in
elk geval openlijk te distantiëren

Over de aparte bijlage die u bij

van de inhoud van het vlugschrift

deze Schamper vindt, werd bin-

dat u bij de vorige Schamper vond.

nen de redactie gestemd: 10 pro

De reden ligt voor de hand: aange-

versus 3 contra. Het is de enige

zien we onze onafhankelijkheid

manier om te garanderen dat deze

hoog in het vaandel willen blijven

verduidelijking dezelfde aandacht

voeren, betreuren we de foutieve

krijgt.

bijzonder is dit artikel bedoeld.

Eind vorig jaar trokken reeds
een aantal studenten naar de Boelwerf in Temse voor een sol idariteitsbezoek, en om zich akkoord te
verklaren met de eisen van de
vakbond. Deze actie werd gecoördineerd vanuit het Politiek en Filosofisch Konvent, dat voor het grootste deel linkse studentenorganisaties herbergt. Het Werkgroepenkonvent sloot zich binnen de kortste keren aan bij het verzet tegen
de sluiting. Dergelijke politieke
frontvorming valt an sich niet te
betreuren, maar wel gezien de
manier waarop die tot stand komt.
Aangezien konventenovergaan tot
actie, mag verondersteld worden
dat alle organisaties en studentenverenigingen die onder die koepel
ressorteren, de factoakkoord gaan
met het standpunt dat hun koepel
inneemt, tenzij anders vermeld.
Bovendien valt op dat niemand
openlijk een afwijkend standpunt
terzake inneemt. Eén feit loopt als
een rode draad doorheen de algehele mobilisatie, nl. dat alle handen op dezelfde buik rusten, die
van de vakbond. Naar de studentenpopulatie toe wordt deze ‘Boelwerf-blijft’-actie echter verkocht
onder de slogan “een boel werkloosheid bedreigt ook u”. Een we-

TDP

bedreigt u ook.

minst bij u. Was deze teaser een bijlage van Schamper zelf, een
studentikoze oproep, of een waarschuwing? Wie de voorbije dagen

indruk die door het bijvoegen van

kele jaren terug bestond er aan

reld van verschil. Politieke stellingname versus maatschappelijk gegeven.
De massale acties van de franstalige studenten zijn aan het stevig dichtgeknepen Gentse oog
voorbijgetrokken, en wat het verzet tegen de numerus clausus betreft, roept één enkele (linkse)
studentenvereniging haar militanten op tot acties. Dat is de bron van
potentiële werkloosheid, méér nog,
het is de grofste vorm van beknotting die studenten boven het hoofd
hangt op het gebied van keuze van
studierichting. Daarzit heel de discussie rond de democratisering van
het onderwijs in verweven. En toch
wordt door de kliek die sinds jaar
en dag het bestuur van het
Werkgroepenkonvent in handen
heeft, zo druk gedaan over de
Boelwerf? Welke absurde logica
wordt daar gehanteerd? Geen
massale acties tegen de even
massale niet-naleving van het
Gentse politiereglement op de
(brandveiligheid van) kam erwoningen? Vijf jaar oud is het ding
intussen, en niet eens alle studentenkamers zijn voor het eerst bezocht. Als het dan toch over dat
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Rosae Rosae Rosas Rosarum Rosis Ro...
Radio voor zieken in UZ
uitzending luistert. Langdurig zie-

Rozaz, Radio-Omroep voor Zieken van het Academisch Zieken-

verzoekjes totaal veranderd. Daar-

huis, bestaat sinds 1979. Deze ‘binnenhuis’-radio brengt 24 uur op

voor scoorde engelstalige muziek

ken luisteren meer. Dat is normaal.

24 muziek en elke zondagochtend een rechtstreeks verzoek-

het best, nu is het allemaal Tien om

Ze beginnen zich eenzaam te voe-

programma. Dit alles wordt volledig verzorgd door een groep vrijwil-

te Zien. Wat volledig uit het reper-

len en wij geven ze wat steun.

ligers. Een sfeerbeeld.

toire is verdwenen, is het Franse

Tussen haakjes, langdurig ziek

UZ-campus op een mistige stille
zondag. Gebouw B-1. In de ronkende keldergang die leidt naar de
Centrale W eefselbank en de
Ziekenhuisbibliotheek, huist de
moderne en aangename studio
ROZAZ. Binnen heerst een gezellige drukte. De medewerkers-vrienden schudden elkaar de hand,
verzoekjes van patiënten worden
via de telefoon doorgeseind.
Urbain De Ridder, in het dagelijkse leven schooldirecteur, neemt

Chanson. Nana Mouskouri, Edith

betekent een paar maanden tot

mige personeelsleden van het UZ

Piaf, dat is gedaan. We steken dat

een jaar. Het speciale aan onze

trachten via hun bijdrage aan

er dan zelf eens tussen. Trouwens,

zender is dat we geen vast publiek

ROZAZ een voetje voor te hebben

alle genres worden gedraaid, van

hebben. Daarom roept Gery elke

bij de directie. Een paar jaar gele-

klassiek tot jazz. Bij het tienjarig

zondag op elke verdieping om dat

den hebben we er daarom een

bestaan van ROZAZ hebben we

er een rechtstreekse uitzending is.

paar buiten gezet. We proberen

een top tien samengesteld van de

Dat omroepen is een serieus werk,

zelfstandig te zijn. Niemand moet

meest gevraagde liedjes. Op num-

het neemt meer dan een uur in

ons zeggen wat we moeten doen,

mer 1 stond de Bolero van Ravel,

beslag.”

dat is belangrijk.”

op nummer 2 Will Tura.”
Na een paar verzoekjes, ge-

geschonken. De telefoon gaat. Een

afgelopen. Er komt een verzoekje:

raak ik, de reporter van Schamper,

oude bekende, die weer even thuis

“Een volgend verzoekje gaat heel

in de ether. Een babbel over het

is, belt. Hij is vriend aan huis bij
ROZAZ en zorgt ervoor dat

plaats achter de micro: “Voor uw

Vlaamse artiesten in de studio be-

verzoekjes kan u steeds bij ons

landen. Een praatje om de een-

terecht. Bel 21.14 en wij doen het

zaamheid te breken. Platen en

nodige. Het eerste plaatje, dat we

CD’s worden uitgehaald, gedraaid

opdragen aan onze trouwe luiste-

en weer weggezet. Tom Jones,

raars en onze medewerkers van

Danna Winner, Moody Blues,

dienst is er één van Elvis Presley.”

maar ook TCMatic en R.E.M. pas-

Elvis Presley, want net heeft een

seren de revue. Gewoon, een

man die LP aan ROZAZ cadeau

groepje vrienden maakt radio voor

gedaan. Gery De Keyzer, Firmin

zieken. Ze zorgen voor de lach,

Criel en Elsie Van Daele zitten bij

naast de traan. Gemoedelijk en

het mengpaneel, Urbain De Rid-

met plezier. Niet professioneel,

der aan de andere kant van het

maar uit het hart. “Als we het beu

venster. Hij steekt een sigaar op en

zijn, dan stoppen we ermee. Als

vertelt. “Het is eigenlijk allemaal

we het niet meer graag doen, dan

met Rotaract, de jeugdafdeling van
de Rotary-club, begonnen. Zij hebben een paar uitzendingen verzorgd en er dan de brui aan gegeven. ROZAZ is daarna meteen
gestart. In het begin was het nog
zeer primitief. In 1985 hebben we
een nieuw lokaal gekregen en tenslotte deze studio. Bij de reorganisatie van het ziekenhuis in 1987
(AZ wordt UZ) hebben we het wat
moeilijk gehad.” “Wat ook belangrijk is: het zijn vrijwilligers. Ons
principe is dat we neutraal blijven.
Niet zomaar iedereen kan in deze
groep opgenomen worden. Som-

Een glaasje porto wordt uit-

Elvis is dood en het plaatje is

doen we het niet meer goed. Dan
speciaal naar de materniteit en

studentenblad. “Af en toe komt er

wordt het een sleur, dan stoppen

jullie krijgen een zondagse groet

een andere Vlaamse ster voor een

we ermee.” Iets na twaalven,

van Magalie. Natuurlijk koos ze

gesprek. Die interviews gaan dan

Urbain rondt de uitzending af.

voor Willy Sommers, Hou van

niet over de carrière, maar over de

“Ziezo beste luisteraars, tijd om

mij”. “Het aantal verzoekjes schom-

mens achter de artiest. Heel ge-

afscheid te nemen van de recht-

melt zo van drie tot twintig. Het

moedelijk. Daar zijn ze zelf van

streekse uitzending van ROZAZ.

hangt af van de bezetting van het

verwonderd. Wendy Van Wanten

Blijf maar afstemmen op kanaal 4,

ziekenhuis. Maar we brengen ook

was fantastisch. Met de Dinky

want wij zijn 24 uur op 24 ter uwer

info, een tekstje of een gedicht.”

Toys hebben we goed gelachen.

beschikking met heel veel muziek.

Deze maal iserinfo. InGentbrugge

Willy Sommers was formidabel.”

De groetjes krijg je van de mede-

gaat een tornooi van rolstoelhockey

En Koen Crucke, Shana, Paul

werkers. Volgende week zijn we er

door en Eddy Wally geeft de aftrap

Anderson, Will Ferdy hebben ook

terug.” Een mistige zondagochtend

om 14 uur. Van muziek gesproken,

al een bezoekje gebracht.

is weer eens voorbij.

wat wordt er allemaal gedraaid?

“Na onderzoek is gebleken dat

“Sinds de komst van VTM zijn de

zo’n 70% van de zieken naar deze
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Veel geld; veel tumult

deelt zo’n programma het beschik-

Oprichting biotechnologisch instituut in Vlaanderen

een vast bedrag krijgen, worden

miljioen Bef. toekent. Normaal verbare geld over alle onderzoeksgroepen. Maar omdat 9 groepen
deze middelen over enkele van de

De oprichting van het ‘Vlaams Interuniversitair Instituut voor

Zaken. Er zijn uiteraard veel meer

de overblijvende onderzoekers

Biotechnologie’ gaat gepaard met heel wat ontevredenheid. Er

academische vorsers in deze sec-

verdeeld, waardoor deze ook meer

wordt immers een bom geld uitgedeeld. Geld stinkt, luidt een door

tor, maar om versnippering van de

geld krijgen. Naar alle waarschijn-

het patronaat uitgevonden volkswijsheid. Omdat een andere volks-

middelen te voorkomen, werden

lijkheid zullen ze geselecteerd

wijsheid zegt dat ‘geld kleeft’ stuurde ik Bob -mijn speurhond- op

deze 4 basisploegen naar voor

worden naargelang het onder-

pad om uit te zoeken wie geld verstopte in z ’n onderbroek. Daar bij

geschoven. Enkele ontevreden

zoeksproject dat ze indienen.

sommigen de geur van hun genitaliën sterker was dan de stank van

proffen deden bij de Vlaamse re-

9 groepen worden duidelijk be-

het geld, kwam Bob teleurgesteld terug. Ik ging dan maar zelf op

gering hun beklag over dit plan.

voordeeld: 4 krijgen 600 miljioen,

onderzoek uit en sprak met academisch beheerder Robert Hooge-

Hun eisen werden ingewilligd en

de andere 5 ontvangen 155

wijs en met prof. Van Montagu.

aan de 4 hoofddepartementen

miljooen, geld dat zoals in een

werden 5 geassocieerde onder-

geleide planeconomie wordt toe-

motto. De industrie moet hier ge-

zoeksgroepen

toegevoegd, die

gekend. De ongelukkigen krijgen

Montagu, omvat de studie van

houden worden door ons toe te

over een periode van 5 jaar samen

slechts 50 miljoen, waarvoor de

alle technologieën die alle cellen

spitsen op onze troeven, nl. hoog-

jaarlijks 155 miljoen frank over-

regels van de vrije concurrentie

(levende wezens) gebruiken. Dit

technologische bedrijvigheid. Geld

heidsgeld mogen opsouperen. 9

gelden. Bovendien wordt een

heeft zowel betrekking op land-

dat vroeger aan traditionele secto-

biotechnologische groepen kun-

impulsprogramma veel gemakke-

bouw, textiel, brouwerijen,etc. als

ren gegeven werd (cfr. koolmijnen,

nen dus jaarlijks op een vaste en

lijker opgeheven na 4 jaar omdat

op genenonderzoek (geneesmid-

textiel, boel) gaat nu naar hoog-

vette dotatie rekenen. Welke

een andere minister andere klem-

delen, groei en ontwikkeling van

kwalitatief, fundamenteel onder-

selectiecriteria gebruikt werden om

tonen legt. Voor het Instituut wordt

planten)

zoek. In de biotechnologie bv. be-

de geassocieerde onderzoeks-

veel meer de continuïteit van mid-

Over de noodzaak van de uit-

schikt Vlaanderen over een groot

groepen aan te duiden, zijn echter

delen, en bijgevolg ook van onder-

bouw van het biotechnologisch

aantal universitaire laboratoria met

heel onduidelijk. Sommige prof-

zoek gegarandeerd. In afwachting

onderzoek kan men het bezwaar-

w ereldw ijde reputatie, wiens

fen, die niet tot de gelukkigen be-

van de toekenning van die hoge

lijk oneens zijn, over de manier

vorsingswerk bestaande bedrijven

horen, vermoeden dat “de gegadig-

som krijgen Van Montagu en Fiers

waarop dit gebeurt des te meer.

of nieuwe bedrijven moet helpen

de laboratoria dezelfde zijn als deze

van de RUG een renteloze lening

Van Montagu geeft enkele rede-

produkten te maken voor de

die twee jaar geleden werden ge-

van respectievelijk 60 miljoen en 8

nen voor de oprichting van het

eenetwintigste eeuw om zodoende

selecteerd voor financiering van

miljoen om de continuïteit van het

Instituut: “De eenentwintigste eeuw

de Vlaamse concurrentiepositie op

technologische projecten”. “Niet

lopende onderzoek niet in het ge-

zal in het licht van de snelle

wereldvlak te verstevigen.

alle laboratoria hebben destijds

drang te brengen. Het betreft hier

Biotechnologie, aldus Van

bevolkingstoename de eeuw van

Redenen te over dus om naast

meegedongen en van degene die

een zogenaamde prefinanciering

de biotechnologie zijn. Deze laat-

het Biotech-fonds dat biotechnolo-

wel een project hadden ingediend,

door de universiteit.

ste kan helpen de vervuiling op te

gische bedrijven sponsert ook het

werd een aantal niet weerhouden

Bovendien worden de grote

lossen, planten weerbaar te ma-

Vlaams Instituut voor Biotechnolo-

omdat hun onderzoeksthema’s

onderzoeksgroepen (de 4 hoofddepartementen) jaarlijks met 40

ken, kan voor Afrika nieuwe ge-

gie op te starten. Dit laatste houdt

onvoldoende rond technologie-

wassen maken die een betere re-

zich bezig met hoogkwalitatief on-

ontwikkeling draaiden. Waarom de

miljoen Europese subsidies beze-

sistentie hebben tegen bv. droogte.

derzoek, zorgt voor de publikatie

Vlaamse overheid bij het uitkeren

gend. Zowel de Europese Unie als

Let wel: biotechnologie is niet

van de onderzoeksresultaten en

van dergelijke bedragen geen open

de Vlaamse Raad bevoordelen de

alleenzaligmakend, ook andere

probeert bedrijven aan te trekken

oproep heeft gedaan tot alle labo-

grote groepen om hun concurren-

inspanningen zijn noodzakelijk om

(ev. om spin-offs op te richten). Het

ratoria om projecten in te dienen

tieniveau te verhogen. Men kan de

de wereldevolutie in goede banen

instituut zal om de 5 jaar geëvalu-

en waarom geen geactualiseerde

hoge produktiviteit van de gesub-

te leiden.” Minister-president van

eerd worden en zou minstens 10 a

evaluatie werd uitgevoerd, blijft een

sidieerde groepen niet in twijfel

de Vlaamse regering Luc Van Den

15jaarbestaan.Oorspronkelijkzou

raadsel”, aldus hun gezamenlijke

trekken, maar een kritiek luidt dat

Brande bepleit in de Technologie-

het uit 4 departementen bestaan:

pro te stbrie f in de Financieel

kleine groepen evenveel informa-

nota Vlaanderen 2002’ het belang

2 aan de RUG -met Van Montagu

Ekonomische Tijd. Om welke re-

tie produceren. De grote worden

van de technologie als stuwende

en Fiers- en 2 aan de KUL -met

denen deze professoren uit de boot

groter, de kleine moeten buiten-

kracht achter economische voor-

Collen en van den Berghe-.AIIe

vielen, is een raadsel, of een ge-

menselijke inspanningen leveren

uitgang. Het post-industriële tijd-

vier autoriteiten op wereldvlak, die

heim.

om zich te manifesteren. Wordt op

perk zorgde voor minder arbeids-

samen over een periode van 5 jaar

Voor de ongefortuneerde aca-

die manier niet aan eenzijdig on-

plaatsen in traditionele sectoren.

jaarlijks 600 miljoen Bef. aan sub-

demici werd wel een typisch impuls-

derzoek gedaan? Zou men niet

Spijtig, maar we mogen niet bij de

sidies toegeschoven krijgen van

programma opgestart, dat hen over

beter de kleine groepen die met

pakken blijven neerzitten, luidt het

het Departement van Economische

een periode van 4 jaar elk jaar 50

heel andere dingen bezig zijn de
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Numerus Clausus:

Colofon

is er een dokter in de zaal?
Dit academiejaar laaide de strijd rond de numerus clausus (het al of niet in voeren van een beperking
op het studentenaantal) weer hoog op in alle universiteiten van het land. Wivina Demeester en Luc Van
den Bossche lieten december ’94 weten dat ze streefden naar een beperking van het aantal studenten
Geneeskunde in Vlaanderen. En ook Michel Lebrun, de Waalse minister van Onderwijs was voorstander
van een numerus clausus. De universiteiten reageerden verdeeld. Ook in Gent ontstond een hevige
discussie. Numerus clausus: voor of tegen?
Reeds in zijn openingstoe-

straks met een overschot aan art-

len . Het volgende voorstel was een

spraak op 3 oktober ’94 liet rector

sen. Dit kan volgens Wuyts geen

toelatingsproef aan het begin van

Willems weten dat hij gekant was

argument zijn, daar ook in andere

de eerste kandidatuur.

tegen elke vorm van toegangs-

studierichtingen meer mensen zit-

Ook tegen dit voorstel kwam er

examen. “Numerus clausus of één

ten dan er jobs zijn. Volgens hem is

kritiek van de VVS. Ze stellen zich

of ander ingangsexamen zou af-

het de taak van de overheid om

de vraag wat men dan precies zou

breuk doen aan de democratische

iets aan het overschot van artsen

testen. Het enige wat volgens hen

status van de universiteiten” was

te doen door bijvoorbeeld verplichte

objectief kan getest worden, is de

zijn mening. De studentenvereni-

pensionering, groepspraktijken en

voorkennis. En dan nog zijn er heel

gingenvan de RUG, verenigd in de

associaties tussen jongere en

wat verschillen al naargelang de

Konventenraad, gaan hier volledig

oudere artsen aan te moedigen.

school die men daarvoor heeft

Een louter numerieke beper-

mee akkoord.

bezocht. “Een proef voor de eerste

In een open brief liet Peter

king van het aantal artsen biedt

kandidatuur is niet relevant omdat

Wuyts (ex-voorzitter VVS) weten

volgens Wuyts geen enkele ga-

studeren aan de universiteit meer

dat alle verenigingen zich unaniem

rantie wat de beperking van de

inhoudt dan enkel kennis. Men

tegen een numerus clausus heb-

kosten voor de gezondheidszorg

moet ook de wil en de inzet heb-

betreft. Het is nogmaals de taak

ben.” Daarmee zou geen rekening

De decaan van de faculteit ge-

van de overheid om structureel in

gehouden worden.

neeskunde en sommigen in het

te grijpen. Indien men nu een

De VGK ziet zo’n test wel zitten

VGK (Vlaamse Geneeskundige

numerus clausus invoert, dan duurt

indien het een test betreft waarin

ben uitgesproken.

Kring) daarentegen zien de nume-

het nog zeker zeven a tien jaar

naar de wetenschappelijke bagage

rus clausus wel zitten. Het feit dat

vooraleer de financiële problemen

wordt gevraagd. Men zou volgens

er teveel artsen zijn, doet hen in-

binnen de gezondheidszorg wor-

hen zo kunnen komen tot een her-

zien dat er maatregelen moeten

den aangepakt. Een beetje laat

vorming van het lessenpakket en

getroffen worden. Zoniet zit men

aldus Wuyts.

misschien de opleiding wat korter

De voorstellen om het aantal

Vervolg van vorige pagina

maken.

studenten te beperken, liepen

De VVS tenslotte verwijt de

nogal uiteen. Het voorstel om een

overheid dat ze alles naar de uni-

examen na de eerste kandidatuur

versiteiten doorschuift in plaats van

te houden werd door geen enkele

zélf werk te maken van het over-

groep (de VGK noch de VVS) aan-

schot

vaard. De eerste kandidatuur zou

ontradingscampagnete starten, of

door op verschillende onderzoeks-

een soort polyvalent jaar worden,

de structuren te herzien. Indien de

gebieden in Vlaanderen over de

waarin een uitwijkmogelijkheid

maatregel wordt doorgevoerd, zal

hele wereld veel gewaardeerde

bestaat naar andere richtingen.

de VVS oproepen tot een massale

resultaten geboekt worden. Letwel,

Volgens de VVS zou een polyvalent

tegencampagne, teneinde de de-

het is prachtig dat zo’n pak geld

jaar de studiedruk enorm verho-

mocratie binnen de universiteiten

uitgekeerd wordt, en terecht aan

gen en bovendien in vele gevallen

te behouden.

de 4 wereldbefaamde onderzoeks-

een verloren jaar inhouden.

kans geven zich te ontplooien waar-

door bijvoorbeeld een

Kortom, er is een voortdurend

groepen, maar moet aan andere,

De VGK vindt een polyvalent

getouwtrek tussen de partijen aan

minder bekende on d e rzo e ks-

jaar een weinig democratische

de gang. Wat de diagnose zal wor-

groepen met even grote perspec-

keuze, omdat het minder gegoede

den, is nu nog niet bekend. Mis-

tieven, niet gelijke kansen gebo-

ouders ervan zal weerhouden hun

schien eens een dokter raadple-

den worden?

kinderen voor geneeskunde in te

gen. Keuze genoeg.

schrijven, enkel om geen evenTito

tueel verloren jaar te moeten beta-
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Cours idiot

Exit zeven dwergjes
Vrouwenstudies

De tijd dat de vrouw door de man bij de haren één of andere kloof

van elke student hangt: de tewerk-

verschillen, uit interesse, uit aan-

werd ingesleurd om aldaar welke behoefte dan ook te laten bevredi-

stelling. Op dit moment bestaat er

voelen van een gebrek aan kennis

gen is reeds lang vervlogen. Ook is het lang niet meer zo evident dat

nog geen organisatie, werkgever,

op dit gebied.

enkel de vrouw kan koken, wil koken, moet koken. Stilaan groeide

onderneming die specifiek werk

ook bij ‘de man’ het besef dat vrouwen nog voor andere dingen

kan verschaffen aan de afgestu-

‘Vrouwenstudies’ is toeganke-

nuttig kunnen zijn dan het wassen van zijn rug. De vrouw eiste

deerde vrouwenstudiesstudenten.

lijk voor iedereen die houder is van

stelselmatig haar rechtmatige positie op in de eeuwige machtsstrijd

Het is en blijft nog steeds een

een universitair diploma of een di-

tussen geslachten. De gelijke met name. Daar moest een studierich-

aanvullende studie. In Antwerpen

ploma van het Hoger onderwijs

ting van komen.

hoopt men alvast dat daar in de

van het lange type.

toekomst verandering in komt. De
richting wordt grotendeels gevolgd
'Vrouwenstudies' is nu een inter-

door personen die beroepsmatig

van Antwerpen had men dit eerder

universitaire academische oplei-

geconfronteerd worden met sekse-

door dan in de andere universitei-

ding geworden waar ook een stuur-

ten van Vlaanderen. Ze organi-

groep van de RUG aan meewerkt.

seerden cursussen waar telkens

Gentse docenten die een aantal

een centraal onderwerp aan bod

keuzevakken geven zijn prof. De

Aan de universitaire instelling

kwam, zoals vrouw in de kunst,

Moor en prof. Decreuf. De studie

vrouw in de literatuur, vrouw en

kan voltijds (1j.) of deeltijds (2j.)

religie.....DaardoorverwierfdeUIA

gevolgd worden. Ze is interdiscipli-

reeds enige ervaring op dit gebied.

nair, maar is verankerd met het

Het besef groeide dat er vraag was

departement politieke en sociale

naar een volwaardige aanvullende

wetenschappen van de UIA.

studie over de plaats van de vrouw

Momenteel volgen 67 studen-

in de maatschappij. Het ontstaan

ten de richting. 36 ervan zijn vrije

van de aanvullende studie vrou-

studenten, 3 ervan zijn mannen.

wenstudies was een feit.

Verbazend? Ik dacht het niet. De

‘Vrouwenstudies'onderzoekt de

meesten hiervan kiezen een keuze-

constructie en de betekenissen van

vak dat in de lijn van hun vorige

mannelijkheid en vrouwelijkheid en

opleiding ligt, al is dit geen alge-

gaat na welke impact de sekse-

mene regel. Er zijn ook gewoon

verschillen hebben op de ontwik-

écht geïnteresseerden. Momenteel

keling en de produktie van kennis.

volgt een vrouw op pensioen de

Studenten die het gevoel hebben

richting. Maar het blijft een be-

tijdens hun opleiding te weinig over

schamend laag percentage aan

dit onderwerp gehoord te hebben,

mannen.

kunnen nu in Antwerpen terecht.

Enkele verplichte vakken zijn

Bedoeling van de ‘aanvullende stu-

‘feministische theorieën' en ‘ge-

die vrouwenstudies’ is de emanci-

schiedenis van het feminisme en

patiedeskundigheid van de deel-

de vrouwenbeweging’. Voorbeel-

nemers te verhogen door inzich-

den van keuzevakken zijn ‘vrouw

ten te verschaffen, vanuit theorie-

en literatuur’ , ‘vrouw en religie’ ,

vorming en onderzoek, in de ma-

‘vrouw en recht’ , en ‘state and

nier waarop mannelijkheid en vrou-

inequaiity’.

welijkheid de maatschappelijke
context beïnvloeden.

En dan een onderwerp dat als
een dreigende mist in het hoofd
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Waar wacht u nog op?
JVD

Uitschieter

Boel aan de RUG

effectief iets doet voor mensen die
het moeilijker hebben. En dat is
geen halfzachte wereldverbeteraarspraat maar menselijk medeleven. Fundamenteel noodzakelijk

Na een eerste golf van acties in december ’94 planden de Konventenraad en de V.V.S -de Vlaamse
Vereniging van Studenten, het overkoepelend interuniversitair orgaan- een nieuwe reeks van solidariteitsacties met De Boelwerf. Een heet hangijzer, en met de uitspraak (op 16 februari) van het Hof van Beroep
in Gent tegen het faillissementsvonnis in ‘t verschiet, zou het wel eens nog heter kunnen worden. Maar
hoe zit dat nu met de rol van de studenten en hun organisaties in dit dossier?

is zoiets, of had u liever een koude
samenleving waarin iedereen er
prat op gaat geen bal om de medemens te geven?
Als er ook maar één job gered
wordt, is het al de moeite geweest.

Nieuwe acties

Hoewel het niet meteen de taak

We kunnen ons natuurlijk de

vormen is een belangrijk maat-

lijkt van een studentenorganisatie

vraag stellen of die organisaties

schappelijk fenomeen. Er zich de-

om zich in te zetten voor een failliet

niet wat teveel hooi op hun vork

Jammer genoeg kampt dit blad

Sociaal engagement in al zijn

nigrerend over uitlaten getuigt van

gegane scheepswerf, kan er met

nemen. Per slot van rekening zul-

met deadlines zoadt de acties al

weinig sociaal doorzicht: algemeen

wat goeie wil toch een link worden

len ze de (macro)economische

voorbij zullen zijn als u erover leest.

stemrecht, inspraak en verande-

gelegd naar onze wereld: werk-

structuren niet veranderen: als

Toch zetten we ze even op een

loosheid bedreigt iedereen, en niet

scheepswerven in Zuidoost-Azië

rijtje.

in het minst de pas afgestudeer-

stukken goedkoper zijn dan de

Op 9 februari gaat er een prik-

anonieme mensen. Natuurlijk gaat

den. En blijkbaar liggen daar meer

Westerse, zullen alle scheeps-

actie door. Wanneer u deze regels

het er niet altijd even onbaatzuch-

mensen van wakker dan we op het

bouwers hier wegtrekken. Daar

leest, is die helaas al lang voorbij.

eerste gezicht zouden denken: niet

helpt geen enkele actie tegen. Hier

Ook zou er een reuzegroot spandoek van de Boekentoren naar

ringen allerhande zijn te danken
aan volharding en inzet van vele

tig aan toe, maar dat zullen we er

alleen alle studentenorganisaties

en daar wordt ook geopperd dat

van de Konventenraad besloten

het hele opzet niet zo onbaatzuch-

beneden worden gelaten. De prin-

Het is ook vanuit deze optiek

mee te doen, ook de V.V.S. ver-

tig is als het op het eerste gezicht

cipiële toestem m ing van het

maar bij nemen.

dat het Politiek en Filosofisch Kon-

klaarde zich unaniem akkoord, wat

lijkt, en dat de organisatoren zich

rectoraat is er al, een precieze

vent in gang schoot, en het

natuurlijk niet wil zeggen dat ze

gewillig voor de kar van de vak-

datum nog niet. De pamfletactie

Werkgroepenkonvent er zich bij

veel gaan doen. Enkel de K.U.

bond laten spannen. Misschien is

heeft u al kunnen bewonderen

aansloot: studentenengagement

Leuven zette zich er al daadwer-

het ook logischer dat studenten-

(“Student, een boel werkloosheid

moet zich blijven inzetten, niet al-

kelijk voor in. Wat zij echter ge-

organisaties hun energie in de toe-

bedreigt jou ook”); ze zat zelfs tus-

leen voor zaken die studenten zelf

makshalve over het hoofd zagen,

passing van het kamerreglement

sen de Schampers (en: sorry to

aanbelangen, maarook voor meer

was dat dit blad -Schamper dus-

of in de oppositie tegen de invoe-

say, maar voor een kritisch en on-

algemene onderwerpen. Studen-

zich er onafhankelijk van opstelt,

ring van de numerus clausus in de

afhankelijk blad past dat eigenlijk

ten hebben een maatschappelijke

en ze dus Schamper niet op de lijst

geneeskunde zouden steken?

taak, zo vonden de organisatoren

van solidaire organisaties moeten

van de Boelacties.

zetten (zie ook pagina 2).

niet). Over de actie die op 14 fe-

Misschien is dat niet het be-

bruari doorgaat, zal u ook in an-

langrijkste, maar wél dat er iemand

dere media lezen, maar misschien
heeft u er wel aan deelgenomen
en was het gezellig...

Voorgeschiedenis solidariteitsacties Boel

Wat wel na de verschijningsdatum komt, is de uitspraak van
het Hof van Beroep op 16 februari.
Wuiven als u in beeld komt. Verder

Het P.F.K. nam het initiatief.

Brug. U hebt het spandoek mis-

verzet van de werknemers van

voorzien de actievoerders een

Het Werkgroepenkonvent sloot

schien wel zien hangen (“solidari-

Boel tegen het faillissements-

krantje met daarin bijdragen van

zich daar bij aan. Na wat over en

teit RUG-studenten werknemers

vonnis van de Handelsrechtbank

proffen en politici van alle partijen.

weer gepalaver besloten ze om

Boelwerf) en 5 Bef. in hun collecte-

van St.Niklaas. Maar de recht-

Het probleem wordt daarin breed

op 7 december ’94 een bezoek te

bus gemikt. Op enkele uren tijd

bank stelde de zaak toen uit om

geschetst. Dat zou u eens kunnen

brengen aan de Boelwerf: een

haalden ze 20700 Bef. op, die werd

uiteindelijk op 11 januari het

doornemen...

delegatie van een man en vrouw

overgemaakt aan de stakerskas

derdenverzet toch te verwerpen.

of dertig kreeg er een rondleiding

De acties verdwenen dan een

Tot slot nog dit: kritiek kan wel

pamfletten verspreid in de vorm

tijdje in de koelkast, om nu weer

en u van de hele zaak niets aan-

van bootjes waarin de standpun-

op te laaien. Lees het vervolg van

trekken ook, maar kom voor één

In die week werden ook 5000

en sprak er met de werknemers
en hun vakbondsafgevaardigden.
Daaruit groeide het idee om tot

ten van de actievoerders stonden

het verhaal verder in dit blad !

een een sensibiliseringsactie over

en waarin ook werd opgeroepen

te gaan. Zo kwam er op 15 de-

om aanwezig te zijn op 20 decem-

cember een inzamelactie in De

ber bij de uitspraak over het derden-

keer toch eens uit uw schelp. Bedenk dat als u ooit werkloos bent,
u het ook zou appreciëren dat ie-

Erik H.

mand iets doet voor u!
Erik H.
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Interview

Elke student zijn Ruandeesje

Ingrid: “De mensen waarmee ik
gesproken heb -en dat zijn zowel
Hutu’s als Tutsi’s- zeggen dat de

land is. In Kigali nemen de mensen

regering het volk niet vertegen-

november 1994 met Geneeskunde voorde Derde Wereld, een koffer

het leven weer op. In bepaalde

woordigt. Er zijn eenentwintig mi-

vol medicijnen en een sprekend hart naar Ruanda.

wijken van Kigali liggen nog veel

nisters, waarvan acht of negen van

Ingrid Verbanck, studente Slavistiek, trok van 15 oktober tot 15

landmijnen, die niet doden, maar

het RPF. Ik voel wel dat ze de

wel verminken; vooral kinderen

huidige regering krediet geven. Dat
wil zeggen: de hoop leeft dat die

Schamper: “Waarom verlaat

Gisimba, in Kigali, waar ik kinder-

iemand het rustige Vlaanderen

animatie heb gedaan. Men spreekt

raken erdoor gewond. Er zijn pro-

voor een

er eigenlijk niet van wezen, maar

blemen met de vluchtelingen uit

regering kan en echt zal doen wat

van niet-begeleide kinderen voor

Burundi en Uganda; maar in het

ze zegt dat ze zal doen, en dat ze

h eks en ke tel als

Ruanda?”
Ingrid: “Er zijn natuurlijk een

de volgende twee jaar, omdat men

algemeen, en zeker als blanke -

dan binnen vijf jaar-want het is nu,

aantal redenen. Wanneer je de

niet weet of er nog familieleden of

het is nog altijd zo dat je er als

gewoon al materieel gezien, on-

televisiebeelden ziet, en je hoort

buren zijn die zich over hen kun-

blanke status geniet- is het er toch

mogelijk- verkiezingen zal organi-

wat er allemaal gebeurd is, dan

nen ontfermen. Door het grote

vrij veilig. Je moet als blanke na-

seren, als de situatie gestabiliseerd

vraag je je af hoe dat komt: waarom

aantal wezen werken er in de wees-

tuurlijk niet in je eentje ‘s nachts

is. Bovendien moeten de mensen

neemt iemand een machete en

huizen ook een heleboel mensen

gaan wandelen, dan word je over-

leren aan politiek te doen: er was

gaat hij daarmee zijn buurman te

die daar niet voor opgeleid zijn en

vallen. We zijn eens een nacht

immers één partij die constant het

lijf? Anderzijds denk je: er moet

die geen enkele ervaring hebben

uitgegaan, in een nachtclub die

land heeft geregeerd, en één op-

daar enorm veel verwoest zijn; er

met het bezighouden van kinde-

toch vrij vol zat. Aan de andere

positiepartij. De mensen zijn niet

moet daar gigantisch veel werk

ren. Ik vind dat ik daar wel nuttig

kant is er een enorme werkloos-

bekend met politieke strekkingen.

zijn; kan ik daar iets gaan doen?

werk heb kunnen doen.”

heid, wat vreemd is, omdat er juist

De mensen in Kigali -maar ik weet

zoveel te doen is. Maar de mensen

niets over het binnenland- zijn al-

proberen echt wel het leven te

leszins bereid de regering een kans

kinderen tegenover het g e-

hervatten: huizen worden her-

te geven.”

beurde?”

opgebouwd, de ministeries zijn

“We hebben problemen gehad

Ingrid: “Er is natuurlijk wel een

open, de post is open...Toen wij

om in Musha binnen te geraken.

Dan krijg je de kans, en dan doe je
dat.”
Schamper: “Een idealistische gedrevenheid dus ?”

Schamper: “Hoe staan die

Ingrid: “Je kan dat misschien

taalprobleem, maar ik hoorde op

kwamen, waren de banken nog

De militairen beweerden dat ze

idealisme noemen, maar niet in de

een dag in een gesprek tussen

niet open, maar dicht bij de post

onze veiligheid niet konden garan-

zin van “we gaan daar eventjes de

twee kinderen voortdurend het

bevindt zich de zwarte markt, waar

deren, wat voor een deel wel waar

negertjes helpen” of “we zullen ons

woord interahamwe . Dat woord

je dollars kan wisselen, vlak naast

geweest zal zijn, want er lagen ook

goed hart eens tonen”. Dan moet

verwijst naar de volksmilities die

een gigantische bank...”

je overal zijn en dat moet vreselijk

een aantal jaren geleden in de

“Het is niet ‘het leven gaat door’,

dat vreedzaam werd ingenomen,

frustrerend zijn, want op jezelf be-

Ruandese dorpen werden opge-

want als je tien minuten met ie-

maar waarvan men zei dat er nog

teken je zo weinig. Elke dag is er

richt. De kinderen zijn er dus echt

mand gebabbeld hebt, heeft die

interahamwe verscholen zat. Wij

wel ergens iets. Als je alleen maar

wel mee bezig, maar ik weet niet in

persoon het onvermijdelijk over de

vermoedden dat als het RPF die

mijnen. Het was echter een gebied

idealistisch bent en enkel aan het

hoeverre ze eigenlijk weten wat er

gebeurtenissen en de situatie. Zo

soldaten vond, zij hen dan zonder

tonen van je goede hart denkt, is

allemaal gebeurd is. Het is wel zo

was er bijvoorbeeld een student

pardon de kogel heeft gegeven.”

dat vreselijk teleurstellend, vrees

dat men in het weeshuis van Ndera,

die mij kwam vragen of ik geen

ik.”

dat zeer goed uitgerust is, met de

werk voor hem had - want als je

Schamper: “Beschouw je de

kinderen liedjes zingt waarin uitge-

blank bent, heb je gigantisch veel

dingen die je ginds gedaan hebt
als hard en emotioneel werk, of

legd wordt wat er gebeurd is en

geld, en dan heb je werk, zo ge-

hoe het zo gekomen is. Er zijn in

looft men-. En dan kreeg ik zijn

was het eerder een nuttige va-

Ingrid: “Geneeskunde voor de

Gisimba geen kinderen die zoda-

verhaal te horen: hij was student

kantie ?”

Derde Wereld had een project in

nig getraumatiseerd zijn, dat ze

geschiedenis aan de universiteit,

Ingrid: “Ik denk dat het een soort

Musha, op ongeveer vijftien kilo-

niet meer kunnen spelen, maar ze

maar kon nu niet meer verder stu-

combinatie is van de twee. Ruanda

meter van Kigali, om een gezond-

zijn er zeker mee bezig; iedereen

deren omdat zijn familie werd uit-

is een prachtig land, en de zon

heidspost terug operationeel te

is er mee bezig. Er zijn kleine kind-

gemoord en hij voor zijn broertjes

schijnt er. Je bent automatisch in

maken. Omdat er in Afrika heel

jes die vragend ‘mama’ tegen je

moest zorgen. En zo heeft ieder-

een andere stemming; op het mo-

weinig dokters en ziekenhuizen zijn

zeggen, gruwelijk....”

een zijn verhaal” .

Schamper: “Wat heb je in
Ruanda gedaan?”

ment zelf komt het allemaal op je
af; je laat het niet over je heen

-behalve in de grote steden-, heeft
men overal gezondheidsposten,

Schamper: “Kan je de situa-

Schamper: “Geneeskunde

gaan, maar je kan er pas bij stil-

waar dan een verpleger zit, of -met

tie in het huidige Ruanda schet-

voor de Derde Wereld heeft een

staan als je terug bent. Ik heb een

een beetje geluk- een dokter. De

sen ?”

pro-RPF visie. Hoe vinden de

paar dagen tijd nodig gehad om te

mensen uit de omliggende dorpen

Ingrid: “Ik heb voornamelijk in

Ruandezen dat? Ik veronderstel

bekomen.

komen daar dan naartoe. Daar-

Kigali gezeten, dus ik weet niet

dat zij het RPF toch met ge-

naast is er ook het weeshuis van

hoe de echte situatie in het binnen-

mengde gevoelens bekijken?”
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Liesl

Klim dichter bij god...
...en bid voor goede examens
Dat men geen bergen kan verzetten, weten we onderhand wel. Maar wat doe je dan als je tijdens het academiejaar je favoriete hobby muurklimmen- wil uitoefenen ? Dan trek je toch gewoon naar het GUSB, waar je het genoegen kan smaken oog in oog te staan met een knoert
van een klimmuur.

Toen bekend werd dat de mu-

En nu in’t echt

ren van de grote sportzaal van het

18-19 maart en op 22-23 april. All

info omtrent deze weekends en

in zal je dat zo’n 1300 Bef. gaan

om te reserveren voor het muur-

HILO asbest bevatten, werd het

Voor de moedigen onder ons

kosten. Zelfs als beginneling ben

klimmen bel je naar het GUSB: 09/

noodzakelijk deze te vernieuwen.

werden er enkele weekends alpinis-

je van harte welkom: een goede

264.63.14. (Doen)

Men redeneerde vervolgens dat,

me gepland. Deze gaan door op

begeleiding is voorzien. Voor meer

S.M.

aangezien de muur toch volledig
opnieuw bekleed diende te worstaan voor iedereen. Wie eenzelfde

den, in plaats van voor een gewone bekleding, evengoed voor

geloof deelt, mag toch samen bid-

een heuse klimmuur kon geop-

den ?

teerd worden, wat bovendien

De financiële lasten worden

slechts een relatief kleine meer-

door de geloofsgemeenschap zelf

kost betekende. De prijs van het

gedragen. De RUG vereffent en-

gevaarte bedraagt zo’n 600.000

kel de electriciteitsrekeningen. Bij

Belgische frank.

elke wekelijks viering brengen de
deelnemers hun bijdrage mee. Dit

De muur was klaar begin 1992
en zou door het HILO worden uit-

is dan geen vooroorlogs stukje van

gebaat. Na een kort onderzoek

vijf Bef. (een zonde die Katholie-

bleek echter dat dit niet verwezen-

ken weleens begaan), maar wel

lijkbaar was en werd de uitbating

een briefje van 100, soms van 1000.

naar het GUSB doorgeschoven,

Moslims zijn trouwens ook op

dat dit voor eigen zak (deze van de

een ander vlak vrijgevig van aard.

universiteit dus) mag doen. Bij zo’n

Via het Britse ‘Muslim Aid’ worden

uitbating komt meer kijken dan

allerlei caritatieve initiatieven ge-

verwacht: er moeteen monit(rice)or
en een toezicht(s)ter betaald worden, evenals touwen en dergelijke. Hoedanook: bij aanvang van
het academiejaar 1992-1993 was
men klaar voor de uitbating.

Tijdig reserveren
Voel je een plotse aandrang
om samen met enkele vrienden
(praesidium?) een avondje samen

M oskee aan boord
Gesluierde vrouwen, mannen die zich vijf maal per dag richting
Mekka buigen, een maand lang de godganse dag vasten...: het
staat allemaal nogal ver van het bed van de modale Gentse
student. Toch bevindt er zich een moskee binnen de muren van
onze Alma Mater, namelijk in de kelder van Home Heymans. De
Ramadan is misschien de ideale gelegenheid om de RUG-lslam
onder de loep te nemen.

coördineerd. Zo wordt dan bijvoorbeeld de nood van de Bosnische
geloofsgenoten gelenigd.
Deze Islamitische vereniging wil
verder niet geassocieerd worden
met ISAG (International Student
Association Ghent). Deze laatste
is vooral studentikoos getint, een
etiket dat niet echt past voor een
religieuze vereniging.
Alle activiteiten hebben dan ook

Islamitische studenten, vere-

huis opzoeken.

min of meer met godsdienst te

naar een hoogtepunt te streven,

nigd in ‘Muslim Students of Ghent’

Nu ja, het zijn niet enkel stu-

maken : koran-lessen voor de kin-

dan moet je tijdig reserveren. Klim

kunnen in deze moskee terecht

denten die gebruik maken van

deren, verzamelen van oude kle-

bij voorkeur in groepjes van acht,

voor hun religieuze verplichtin-

deze religieuze faciliteiten. Ook

ding voor minder gefortuneerde

hoewel een duo-klim eveneens tot

gen. Het gaat voornamelijk om

andere Gentse Moslims hebben

Islamieten in Bosnië of aan de

de mogelijkheden behoort. Erstaan

Aziaten die doctoreren aan de

de weg naar de Heymans gevon-

andere kant van de aardbol enz.

ter uwer beschikking.

RUG. De meesten komen dus uit

den. Dit is al langer een doorn in

De Soedanees Ismael is de

Voor de prijs moetje het niet laten:

landen die we niet zo meteen met

het oog van de Homeraad. Ook zij

huidige voorzitter. De activiteiten

je betaalt 120 Bef. voor anderhalf

de Islamitische godsdienst asso-

mogen niet zomaar Jan en Alle-

geraken nooit in de bredere uni-

uur. En ver is het ook al niet: 11

ciëren : India en vooral Indonesië.

man uitnodigen op activiteiten in

versitaire wereld bekend, maar dit

6 banen

minuten fietsen vanaf De Brug; en

Verder zijn er ook nog Afrikanen

de universitaire homes. De Isla-

is een bewuste keuze. Hoe-

ook met het openbaar vervoer kom

en Moslims uit het Midden-Oos-

mitische studenten verdedigen

wel...onbekend maakt onbemind?

je uiteindelijk wel ter plaatse.

ten die elke vrijdag dit gebeds-

zich echter dat ook kerken open-

VeeBee
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D e B ru g
Dat weinigen VVS (Vereniging van Vlaamse Studenten) kennen, laat staan dat het hen interesseert wat ze uitspookt, heeft VVS vooral
aan zichzelf te danken: de voorbije jaren werd ze geteisterd door interne geschillen. Nochtans zou ze een belangrijke rol kunnen spelen als
topje van de piramide van Vlaamse studentenvertegenwoordigers, waardoor de hele studentenbeweging aan macht (als drukkingsgroep)
zou winnen. Met een goed functionerende en representatief samengestelde VVS zou de Vlaamse studentenbeweging een geloofwaardig
gezicht krijgen. VVS zou een invloedrijke gesprekspartner kunnen zijn in alle overleg-aangelegenheden die studenten aanbelangen. Het
congres in de laatste maand van 1994 leidde een nieuw VVS-tijdperkin. Wij volgen haar ‘eerste’wankele pasjes meteen kritische blik. Daarom
zullen in een volgend nummer enkele Gentse vertegenwoordigers in VVS aan de tand worden gevoeld. Maar vooreerst lijkt het mij
aangewezen om een idee te krijgen waarover nu precies onze studentenparlementariërs zitten te zwanzen, ...ik bedoel ‘debatteren’:

Het studentenparlement
Verslag van het WS-congres te Brussel

de verschillende sociale klassen in
het hoger onderwijs. VVS eist ook
dat de wet inzake anti-racisme strikt
wordttoegepast en wil zich inzetten
voor interculturele communicatie.
Daarnaast wil VVS meewerken aan
de oprichting van een Vlaams
Jongerenoverleg rond Milieu en

Op zaterdag 10 december vond in de VUB het jaarlijks congres

hevige conflicten begin jaren 70.

Ontwikkeling (in navolging van

van de VVS plaats. Hoofdthema was de studenteninspraak in alle

Maar, zo zei ze overtuigd, studen-

Nederland, ten gevolge van de

onderwijsaangelegenheden, waarrond een debat werd gehouden.

teninspraak is noodzakelijk. En dit

UNCED-konferentie in Rio).” Dit

Tevens bogen de aanwezigen (een honderdtal studenten uit diverse

in alle geledingen, omdat ervoeling

laatste overleefde de stemming

Vlaamse hogescholen en universiteiten, waaronder 8 van de RUG),

moet zijn met wat er leeft in de

echter niet.

ondergebracht in 3 werkgroepen, zich over een aantal maat-

studentengemeenschap. Tevens

De tweede werkgroep droeg

schappelijke en onderwijsgebonden materies. Dit mondde uit in een

zullen de studenten volgens haar

de naam ‘democratisering van het

reeks congresresoluties, waarover werd gestemd.

daardoor een grotere rol kunnen

onderwijs’. Daar werd in de eerste

spelen op maatschappelijk vlak,

plaats gesteld dat de vrije studie-

VVS werd opgericht in 1938 en

Om deze verscheidenheid te

zodat er een ontmoeting plaats-

keuze moest worden gewaarborgd,

wil een overkoepelende vereniging

garanderen werd recent in de

grijpt tussen maatschappelijke en

zonder socio-culturele, financiële

zijn voor alle 150.000 studenten

statuten een artikel bijgeschreven

academische aspiraties. Vervol-

(gratis onderwijs!), technische

die in Vlaanderen hoger onderwijs

dat de cumulatie van een bestuurs-

gens zou Philippe Henry, voor-

(numerus clausus) of fysieke (voor

volgen. Alle universiteitstudenten

funktie binnen VVS met een politiek

zitter van de Waalse evenknie van

mindervaliden) drempels. Ook de

worden erin vertegenwoordigd; dat

mandaat uitsluit. De voorbije jaren

VVS (Fédération des Etudiants

inhoudelijke en structurele aspec-

is echter nog niet het geval voor

werd trouwens niet veel anders

Francophones), een toespraak

ten werden niet over het hoofd

vele H O B U -studenten, maar

gedaan dan over statutenwijzi-

houden. Hij kwam echter niet

gezien: “Er moet gestreefd worden

daaraan wordt gewerkt. De lokale

gingen gezeverd. Een belangrijk

opdagen, dus ging men over tot de

naar een kwalitatief hoogstaande

studentenorganisaties die als

doel van dit congres was dan ook

opdeling in 3 werkgroepen:

op le iding, zonder ech ter de

geassocieerde leden zijn opgeno-

de inhoudelijke leemte binnen VVS

De eerste werkgroep behandel-

men, betalen een bijdrage van 2

terug op te vullen en nieuwe

de ‘maatschappelijke uitdagingen

den tot intellectuele ontplooiing te

Bef. per student die zij vertegen-

toekomstplannen te formuleren.

voor de 2 1ste eeuw’. Men verwierp

vergeten. Verder moet er een

woordigen, zij krijgen dan ook
stemmachtigingen (bv. tijdens het
congres) naargelang dit aantal:

Na Vanagt wordt het
beter?

1000 studenten geven recht op 1

algemene vorming en mogelijkhe-

er de idee dat de jongeren

democratische organisatie van de

tegenwoordig geen interesse meer

stucturen tot stand komen, waarbij

zouden hebben voor maatschap-

het bestuur in het onderwijs op alle

pelijke discussies; men verklaarde

niveau’s een weerspiegeling moet
zijn van de schoolomgeving. En

stem. Doorheen z’n bewogen

Met wat vertraging opende Toon

het gebrek aan engagement door

levensloop is VVS vaak gedomi-

Vanagt, waarnemend voorzitter

de machteloosheid die jongeren

om de continuïteit en doeltreffende
werking van de studentenvertegen-

van VVS, omstreeks kwart na

ervaren. Dit vanwege de economi-

ideologische groeperingen of

negen het congres. Hij lichtte nog

sering van de m aatschappij.

woordiging te verzekeren is een

instellingen (zoals KUL en VUB),

eens kort het menu van de dag toe

Daarom wilde men hier iets aan

structurele omkadering noodzake-

zodat de vereniging niet represen-

en vertelde over de VVS-deelname

doen via vorming en informatie-

lijk.”

tatief was en als gesprekspartner

aan de discussie rond de leraren-

doorstroming. Daarnaast werden

dus ook niet au sérieux genomen

opleiding. Daarna kreeg VUB-

2 projecten voorgesteld: “VVS moet

werd doorde overheid. Momenteel

rector Els Witte het woord. Zij

ijveren voor gelijke sociale en

is VVS naar eigen zeggen heel

roem de de hoge graad van

politieke rechten voor Belgen en

De derde werkgroep tenslotte

pluralistisch, bewezen doorhetfeit

studenteninspraak aan de VUB en

migranten, waarbij diepgaand

had het over ‘het statuut van de

dat de bestuursleden uit verschil-

schetste het moeilijke proces dat

onderzoek noodzakelijk is i.v.m.

student’. Hierin werd gesproken

lende instellingen afkomstig zijn.

hieraan vooraf was gegaan, met

de participatie van migranten en

over het beheer en de financiering

neerd geweest door bepaalde
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van de sociale sectoren van de

debat aangevat, met als deelne-

Vlaamse Instellingen voor Hoger

mers: Rudi De Potter (hoofd Ad-

Onderwijs (VIHO), waarbij de

viescentrum RUG), Rik De Baer-

De Internationale Gemeen-

offerande aanvaardt, wordt het

studenteninspraak centraal stond.

demaker (ex-medewerker Regio-

schap voor Krishna-bewustzijn - u

voedsel vergeestelijkt en zuivert

In deze discussie kwamen de

naal Netwerk Gent) en Paul Sas

weet wel, die kaalgeschoren lieden

het iedereen die ervan eet.

verschillen tussen HOBU en

(ex-voorzitter VVS). Paul Mahieu

in roze gewaden - plannen in Gent

Opgepast! De Krishna’s doen dit

universiteit sterk tot uiting. Ook de

(hoofd studiedienst IDEA, U.A.)zou

twee acties. Enerzijds willen ze

niet voor hun plezier, maar om u te

bescherming van de studentenver-

de discussie in goede banen leiden.

samenwerken met Poverello, en

bekeren, of anders uitgedrukt: te

tegenwoordigers kwam aan bod,

Rudi De Potter schetste kort de

anderzijds overwegen ze acties

hersenspoelen. De vegetarische

die vergelijkbaar zou moeten

evolutie van de studenteninspraak

naar de student toe. Op de hoogte

hapjes van de Krishna’s zijn dan

worden met de bescherming van

sinds ’68, waarbij hij nog steeds de

van de beklagenswaardige toe-

ook zo beestachtig lekker dat dit

vakbondsafgevaardigden in een

ondervertegenwoordiging aan-

stand van de maaltijden in de

alleen voor velen genoeg was om

bedrijf. Waaraan toegevoegd werd

kloeg, maar ook het gebrek aan

studentenresto’s, lijkt de beste

de liefde van Krishna te voelen!

dat er geen geldige beslissingen

continuïteit en kennis van zaken.

tactiek het uitdelen van prasadam.

Daarom zingen wij allen de Hare

zouden mogen genomen worden

Tevens ontbrak volgens hem de

Prasadam ofwel “de genade van

Krishna-mantra: Hare Krishna,

tijdens de examenperiode over

communicatie met de achterban.

Krishna” is voedsel dat voor het

Hare Krishna, Krishna Krishna,

zaken die de studenten direct

Positief vond hij wel de doorstro-

plezier van Krishna bereid is en dat

Hare Hare. Hare Rama, Hare

aanbelangen, dat zij op gelijkwaar-

ming van inform atie. Rik DB

met liefde en toewijding aan hem

Rama, Rama Rama, Hare Hare.

dige voet met andere vertegen-

meende dat de studenteninspraak

geofferd is. Doordat Krishna de

woordigers dienen behandeld te

soms misbruikt werd door de

worden en toegang moeten krijgen

directie en haalde hierbij het HOBU

tot alle informatie. Bovendien eisten

aan, waar men nog niet lang

zij een onafhankelijke ombuds-

inspraak kent. Daar heerst volgens

*

dienst die het hele jaar beschikbaar

hem en erzijds desin te resse,

is en kantten zij zich tegen elke

anderzijds angst voor sancties.

vorm van censuur tegen stu-

Paul S herhaalde dat inspraak een

dentenorganisaties). Over het

vergiftigd geschenk was aan de

financieel statuut, waarbij de

studenten. Hij opperde dat er nood

financiële onafhankelijkheid van

is aan bescherming en structurele

elke student werd bepleit, kwam

ondersteuning van de vertegen-

men niet tot een definief besluit

woordigers. Tevens betreurde hij

(door tijdsgebrek). Zowel een

het kleine aantal geëngageerde

algemene studiebeurs (ongeacht

studenten. De moderator wierp

het inkomen van de ouders), een

regelmatig nog een boutade op

Van onze speciale correspondent te Radhadesh

renteloze studielening, een studie-

het vuur van de discussie. Zoals:

het negatief imago van het ‘clubje

loon of een basisinkomen (voor

“Inspraak zonder inzicht leidt tot

studentenpolitiekers’. Om hieraan

G.

Terug naar heden

iedereen) werden als mogelijke

uitspraak zonder uitzicht”. Vanuit

te verhelpen werd voorgesteld dat

De heropleving van VVS laat

oplossingen aangehaald. Wel was

de zaal kwam hierop reactie:

de vertegenwoordigers vaker zelf

zich ook in de Gentse VVS-cel
gevoelen, waar heel wat vers bloed

iedereen het meteen eens over

“Inspraak is heel goed mogelijk als

naarde achterban zouden toestap-

gratis openbaar vervoer voor alle

er structurele garanties zijn” .

pen (bv. tijdens lessen), hen

binnenstroomde. Tijd voor Peter

studenten.

Tevens werd geklaagd over het feit

aanspreken en provoceren. Ten-

Wuyts om zijn koffers te pakken.

datergeen samenwerking mogelijk

slotte werd ook gehamerd op de

“Het lijkt mij wenselijk wat meer tijd

is met de proffen, vanwege een

solidariteit tussen de verschillende

aan studies te besteden” , geeft hij

spontaan wantrouwen dat bij hen

onderwijstypes; de nood aan

als reden op in zijn ontslagbrief (1/

Na frietjes met kip kregen we

leeft t.o.v. studenten en de angst

eensgezindheid en actieve samen-

2/’95) voor zijn ‘officieuze functie

de historiek van de studenten-

voor kritiek op het lesgeven. Rudi

werking. Rond half zeven werd

van coördinator van de VVS-cel’.

Hij was er niet!

beweging te verteren. Prof Louis

DP beaamde dit: “Onze onderwijs-

dan over de congresresoluties

Anderzijds vernoemt hij de stroeve

Vos onderscheidde 3 grote fazen

instellingen zijn conservatief

gestemd, die op enkele naallemaal

samenwerking met ‘een aantal

sinds het ontstaan in de 19de eeuw:

ingesteld”. Paul M vroeg zich luidop

werden goedgekeurd. Vlaams

mensen in De Brug’, als een gevolg

Het begin noemde hij de klassieke

af of er geen groter controle moest

minister van Onderwijs Luc Van

van een verschil in mentaliteit. “Een
verschil in omgaan met de dingen”.

studentenbeweging, in de jaren ’60

zijn van de achterban op de

Den Bossche was er niet om de

was er dan een neo-klassieke peri-

vertegenwoordiger. Paul S repli-

slottoespraak te houden; hij stuurde

In een volgende zin is hij duidelijker:

ode met het studentensyndica-

ceerde meteen dat er reeds een

zijn k... adjunct-staatsecretaris om

hij ergert zich aan “de tsjevenmanieren die opgang maken in het

lisme en de aandacht voor grote

controle is onder de vertegen-

uit te leggen dat hij onmisbaar was

ideologische discussies; nu met

woordigers onderling. Verder

op het overleg i.v.m. de leraren-

Studentenhuis” . “Ik krijg er rooie

de “nieuwe”studentenbeweging is

kwam de desinteresse van de

opleiding. Dus ontkurkten we de

en purperen bobbels van!” Wij

men teruggevallen op lokaal

doorsnee student ter sprake. Als

wijnflessen en verzopen ons

wensen Peter een snelle genezing,

niveau, waarbij vooral gewerkt

mogelijke oorzaken werden gege-

verdriet.

zodat hij zijn syllabi kan gaan

wordt rond de eigen studenten-

ven: de inspanning die men moet

situatie. Vervolgens werd het grote

leveren, de angst voor sancties en
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copiëren.
Malik

Malik

K u lt

Engelse Bourgondiërs in Gent

com posities -ik denk aan de
ordinariumdelen- niet aan bod
kwamen. De meester van de
charme had met z’n religieuze stukken monumenten opgericht die de

Op 30 januari j.l. was het zover: het 5de Gents stadsconcert van

Het tweede deel van de avond

dit seizoen was op locatie in de Vlaamse Opera. Gast was deze keer

was gewijd aan Dufay (uitspraak:

misplaatste eeuwen toonkunst-

het New London Consort, geleid door Phillip Pickett, voor de muziek-

Du-fa-Y!!).De beweeglijke en frisse

geschiedenis zouden overleven.

liefhebbers onder u een niet onbekend vertolker met een indrukwek-

melodieën charmeerden stuk voor

Ze zouden die avond niet mis-

kend C. V.

stuk. ‘Bon jour, bon mois’ was vol

plaatst geweest zijn.

levenskracht, hartstocht. Er ge-

Een laatste goede herinnering

Het concert dat opende met ‘Mi

wel overduidelijk. Nu en dan drong

beurde iets dat me nog lang bij-

aan deze avond, het chanson

verry joy’, een werk van Bedyng-

de zwaarmoedigheid en droefgee-

bleef. Het beste deel van de avond

‘Adieu m’amour’, was een persoon-

ham (eveneens de titel op de

stige melancholie in de instrumen-

ongetwijfeld. Waar de Engelse

lijk afscheidslied aan de moeder

affiche) en typerend voor de

ten. De badinerende, vertellende

verfijndheid en welluidendheid van

van Dufay. De counter zong hier

volgende 90 minuten. De drempel

aard van de chansons werd door

een Morton zich ontrokken van

het krachtigst en zuiverst door. Het

waar de 15de- eeuwse componist

de m elodisch overheersende

het starre systeemfetisjisme, daar

vierde-laatste lied was een hoog-

zich op bevond, de grens tussen

bovenstem van de tenor Paul

waren de formes fixes van Dufay

tepunt, evenwichtig en afgewogen.

middeleeuwse vrije chansons en

Agnew goed gesteund. Al bleek

voorbeelden van ‘panconsonante

Lyrisch uitgewerkt met zin voor
fijngevoeligheid.

profane polyfone kunst, was een

het cantus firmus consequent maar

schriftuur’ (vrij van dissonanten).

rode draad.

te droog en was zijn oudere col-

De goddelijke volksklanken ver-

Al bij al een genietbaar concert

De eerste drie kwartieren wa-

lega, de counter Chr. Robson,

koos ik boven de duivelse. Bal-

met een kwaliteit die in de toe-

ren vooral emouverend dank zij de

minder overtuigend. De weinige

lade, rondeau en virelai waren tot

komst gerust mag worden aange-

momenten van fluwelen melismen

het uiterste uitgewerkt. De mees-

houden. Deze onuitgesproken intenties kunnen nog eens waargemaakt worden op 23 februari met

twee luitisten Tom Finucane en

werden te vaak afgewisseld met

ter van de ars subtilior durfde te

tale stukken -en ik denk hier vooral

onzuivere hoogten en onafgewerk-

vernieuwen. Wat nog belangrijker

aan ‘Je loe am ours’ van de

te fraseringen. Dat resulteerde in

was, nu pas werden de zangers

het Milanese Orchestra Guido

burgerlijke huiscomponist Gilles

een weinig interessante uitvoering

duidelijk vertolkers van soepele en

Cantelli.

Jacob Heringham. De instrumen-

Binchois- waren grote meester-

van ‘L’homme armé’, hét populair-

rijk afwisselende ritmes in het

Het Orchestre De Huy zal op 7

werken, “pareltjes van miniatuur-

ste cantus firmus uit de 15de eeuw.

contrapuntisch fluïdum. De eigen-

maart werk van oa. Dvorak en

kunst” zoals Prof. I.Bossuyt stelt.

Het profane Franse hoornsignaal-

gereidheid van de zangers en het

Tsjackovski laten horen. Ik ben

Dat deze broze, tere werkjes zich

lied was tevens het lievelingslied

timbre van tenor en counter lieten

benieuwd. Info: Free-time, tel 09/

verloren in de ruimten van de opera

van Karei de Stoute, zelf een

beweging voelen in de oren.

233.77.88.
H.F.

is helaas meer dan een oxymoron.

strijdende hertog. Het lied inspireer-

De eufonie van de vedel ging

Alleen de blokfluit verweerde zich

de zelfs Brumel, Ockeghem en

helaas verloren. Wat ik ook jam-

tegen de leegte.

Des Prez bij het componeren van

mer vond was dat de Engelse in-

parodie-missen op het melodische

vloed op de Bourgondische hof-

schema.

muziek thematisch was uitgewerkt

B innenkort ve rsch ijn t in

maar dat Dufay’s belangrijke mis-

Schamper een interview met

Dat de liefde een universeel en
gedroomd onderwerp was in de
late middeleeuwen, werd die avond

Strips: stel zelf de
vraag!
Jean Van Hamme, de scenarist
van populaire stripreeksen als

Vlaanderen, theaterland

Thorgal', 'XIII1en 'Largo Winch'.
Worstel je met prangende vragen
omtrent jouwfavoriete striphelden
die je al lang eens had willen
beantwoord zien? Dan krijg je

Wat het volkstheater zou moe-

humor brengt zonder moeilijk te

Het verhaal: een afgelaste

ten zijn -maar wat de Gentse

doen. Iets waar -ondanks alles-

voorstelling en een mislukt acteur

nachten verlost te geraken: drop

toenge, noch de Antwerpse dok-

NTG en Vooruit niet genoeg in

die overpeinst. De luchtigheid

je vraagtekens in de brievenbus

kershumor kunnen waarmaken-

slagen.

hier de kans om van je slapeloze

waarmee flarden Shakespeare en

van Scham per (t.a.v. Malik

werd met de produktie ‘Vandaag

Alles begint met een storm,

Beckett de bonbonnière doorkrui-

Weyns).

geen Hamlet’ in Arca, nog maar

aflassen en vloeken. Alles eindigt

sen, geeft een beetje diepgang

Echt

met een monoloog gebracht door

aan het stuk. Daarbij komt nog dat

Het stuk is nog te zien in maart,

Vlaams theater dat studenten uit

Jo Decaluwe, in pracht en praal.

deze eenzame wandelaar een

apil en mei. Vergeet niet dat ook

de vier windstreken aanspreekt.

eens gedem onstreerd.

Al heeft het stuk veel gebreken,

theatercriticus is. Alles samen een

‘Evenwicht’ van Botho Strauss

Alhoewel de schrijver Rainer

vooral in de regie, toch kan ge-

zeldzaam moment a la flamande

de planken vult, waarover later

Lewandowski een Duitser is, kan

sproken worden van een goed

(de acteur is desondanks geen

meer. Info: onze kalender of tel:

hier gesproken worden van Vlaams

werk.

asperge).

09/225.18.60 (Arca).
H.F.

toneel dat ontspant en een vleugje
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Studentenprijzen voor Euro-opera
Zoals vroeger reeds vermeld kan de student, ondanksz’n ‘kleine’

Nu voor de 300ste verjaardag

dram atische, kleurrijke tekst,

budget meegenieten van het té vaakgeëliteerde (zo zegt men) totaal-

wordt in Engeland en Frankrijk de

evenwaardig aan de muziek te

spektakel dat men opera noemt. Muziek, zang, theater, decor,

grootste Engelse componist (naast

maken, zo leest men. Als regis-

kostuums,... een jaar lang. Voordeel: 50% korting, gratis tijdschrift

Benjamin Britten) gevierd, en de

seur hield hij rekening met de on-

en interessante activiteiten. Over dit laatste moet ik toch iets beken-

Cherubino-leden waren erbij! En

rustige politieke periodes waarin

nen; je leert de muziek én Europa kennen, het muzikale Europa, met

de regie mocht er wezen. De

deze opera opgroeide (Net na de

busreizen betaald door de Vlaamse Opera!

theateresthetiek van Purcell en

‘Great Revolution’). De dramati-

Dryden (die het stuk schreef) bracht

sche beweging komt in de gespro-

Voorbeeld: op 12 februari

het niet echt overdreven. De com-

ons in een wereld van trompetten

ken en gezongen passages voor

jongstleden werd door Cherubino

plete versie van de Dramatiek

en goddelijke solisten, een sym-

en maakt er een dramatisch fluïdum

(Vlaamse Opera-jongeren) een

opera, die voor het eerst gespeeld

biose van klaarte en grootsheid.

van doorheen heel het stuk. William

ééndagsreis gepland naar Parijs.

werd in de lente van 1691 in het

Dit nationale epos met volkse me-

Christie heeft dus als conductor

Gratis busreis en voordeelprijs om

theater Dorset Garden, heeft be-

lodieën en de typisch lyrische ko-

een zware maar nobele opdracht.
De leden van Cherubino hebben
daar dan ook heel kritisch over

een produktie te gaan zien in de

tere tijden gekend. Tot in de late

ren past duidelijk als kader voor

Parijse Opera Châtelet. De voor-

19de eeuw was Purcell (17de

het idioom van de Engelse taal.

stelling bleek niet om het even wat.

eeuw) populairder dan Haendel

Die taal wordt gesublimeerd, is

kunnen oordelen, want ze waren

Het was met name King Arthur,

bijvoorbeeld. Vandaag kent men

een bekoring voorde volle tonen in

erbij.

van Henry Purcell.

deze opera slechts als CD-pro-

de muzikale fraseringen van een

Cherubino: voor studenten tot

duktie of bewerking voor concert.

echte lyrische opera. Iets waar

26 jaar. Je wordt lid voor 250 frank

Deze magnifieke vroeg-barokke opera, die in onze eeuw nog

De zeven episodes van King Arthur

Lully niet in slaagde. De diverti-

en je kan deelnemen aan alle acti-

zelden op de planken te horen was

waren vaak slechts melodische

mento’s en liederen worden min of

viteiten (zoals deze reis naar Pa-

- laat staan te zien - bracht de sfeer

bakens van een gesproken stuk

meer in de dialoog ingelast. Het

rijs). Naar onze eigenste Vlaamse

van een kameropera met de com-

waar zelden iets van te horen was

onderwerp, de stijl, de ‘superieure

Opera voor de prijs van een pop-

plexiteit van een exuberante ruimte.

in een operazaal. Dit kunstwerk zit

inspiratie’ van de musicus, de

concert ook dankzij Cherubino.

De leerling-tovenaar was Graham

vol elfen, geesten, herders, nimfen

rijpheid in het gebruik van literaire

Vraag alleszins een brochure aan

Vick met Les Arts Flo (Florissants)

en andere góden. Maar nooit was

taal en vooral de gesproken tek-

(09/223 06 81) of schrijf eens naar

die de muziek verzorgden onder

er in de concerten sprake van King

sten typeren de Engelse opera,

De Vlaamse Opera, Cherubino,

leiding van William Christie. Met

Arthur of één van z’n ridders. Men

het verschil met de ‘tout chanté’

Van Ertbornstraat 8,2018 Antwer-

zangers als C.Faedden en M. Pad-

kende hem niet. Sommige men-

van Italianen als Monteverdi. “Das

pen. Of nog beter, steek eens een

more.

sen vroegen zich zelfs af waarom

land ohne Musik” - zoals de Duit-

briefje binnen bij de Schamper-

Wanneer ik zeg dat deze opera

King Arthur, King Arthur heette.

sers zeggen - bevat wel degelijk

redactie (Haentjens).

de laatste eeuw niet meer te zien

Waarom niet bijvoorbeeld: “De

meer dan melodietjes. Vick Gra-

was in onze muziektempels, dan is

elfendans”.

ham slaagt er dan ook in de visueel,

Haentjens Frederik

Talent gezocht
In maart 1995 starten de opnamen van een nieuwe jongerenserie
voor een Vlaamse televisiezender. Het verhaal zal draaien rond 8
jongeren die gedurende de serie (45 afleveringen!) een hele evolutie
doormaken, van jong en veelbelovend naar...ja, naar wat eigenlijk?
De makers van de reeks zijn

Kerselarenstraat 130

nog steeds hard op zoek naar een

1200 Brussel

groot aantal figuranten. Daar

Ben je met succes de screentest

voornamelijk gedraaid zal worden

gepasseerd, en wil je je ervaringen

in de studio’s te Melle, doen zij een

met de televisiewereld aan ons

oproep tot alle studenten uit het

openbaren? Al je bevindingen en

Gentse. Geïnteresseerden tussen

eventueel verdere inlichtingen zijn

17 en 24 jaar sturen hun kan-

welkom op het Internet E-mail-

didatuur, samen met de onver-

adres: tvdewegh@rug.ac.be

mijdelijke foto, naar:
D&D Productions
t.a.v. Chris Verhaegen
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Eenmaal in Hollywood: remember us!
Tom VdW
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Besparingen bij Kinepoiis ?
Operatie ‘klop het geld uit de zakken van de student ’
U hebt het als Decascoop-

Wat blijkt nu? De reductievoor-

studenten geneeskunde plots geen

een miljardenomzet per jaar soms

bezoeker wellicht al aan den lijve

waarden zijn plots danig ver-

studenten meer op hun 24ste? Is

geld tekort zodat ze deze student-

ondervonden: plots b lijkt de

scherpt: studenten die bijscholings-

dit een ontradingscam pagne

onvriendelijke maatregelen moe-

studentenkaart niet meer geldig te

cursussen volgen en in vormings-

betreffende het zittenblijven?

ten uitvaardigen?

zijn en dien je de volle pot te beta-

centra zitten vangen bot, postuni-

Komt er nog eens bij dat

Dhr. Lamaire, directeur van

len. Dan moetje een pasfoto laten

versitair of avondonderwijs: nop-

houders van een bepaalde bank-

Decascoop, was voorlopig niet

maken, je 40 minuten voor de

pes; militaire school: forget it, geen

kaart heel deze zever niet moeten

bereikbaarvoorverdere toelichting.

volgende voorstelling die je wil zien

reductie;en -het toppunt- allen die

meemaken en defacto een reductie

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

aanmelden en je ‘student movie-

ouder zijn dan 24jaar kunnen vanaf

krijgen.

card’ afhalen.

nu ook de volle pot betalen. Zijn

Komt de Kinepolis-groep met

Eat, drink, man,
woman.

E.M

Ang Lee heeft met Eat, drink,...

goedkoop hotel aan het meer van

half uur geniet, zweeft, meedrijft

een rustig voortkabbelende maar

Genève verblijft om te ontsnappen

op een zoet wolkje parfum en na

onderhoudende film gemaakt die

aan zijn vaderlandse plicht, nl.

Yvonnes verraad zichzelf ook

Ang Lee, de Taiwanese regis-

ons, zelfs met de redelijk onver-

verscheept te worden naar Algerije

verraden voelt; door de verandering

seur en maker van The wedding

wachte finale, niet kan verrassen.

om met de zegen van Frankrijk het

van toon in de film, die harder,

banquet’ overtuigt ook met deze

Daarvoor is de verhaallijn iets te

Algerijnse onafhankelijkheids-

directer wordt. Ook de kijker moet

film niet. Zeker niet in het licht van

dun, de aanpak te clichématig.

streven in de kiem te smoren.

boeten voor al het moois dat hij

de produkties die de laatste 2 jaar

Ontspanning, nu in Studio Skoop.

Filmtijdschriften lezen, nietsdoen

beleefd, bekeken heeft. Of zoals

vanuit het Oosten onze zalen
binnenwaaien.

JVD

en mensen bestuderen zijn z’n

‘Astrid, la reine des beiges’ de

voornaamste bezigheden. Op een

allesoverheersende melancholie

Hij schetst de oer-oosterse

mooie zomerdag ontmoet hij de

verwoordt: “Mooie sprookjes duren

familie Chu. Een vader en drie

verleidelijke Yvonne -Sandra Ma-

niet lang”.

dochters. De moeder is reeds lang

jani-, waaraan hij zich voorstelt als

overleden. Meneer Chu is de

Le Parfum d’ Yvonne

grootste kok van Taipei, werkzaam

graaf Chmara. De liefde doet als

Tito

een vlindertje, speels en ongefor-

in het beroemde Grand Hotel. De

De titel van deze tragi-komische

ceerd, haar intrede tussen beiden.

drie dochters leiden elk hun eigen

film (naar het boek ‘La Ville Triste’

Ze leven van dag tot dag, volop

leven. De jongste is studente, de

van Patrick Modiano) dekt perfect

genietend van elk momentje. Hij

oudste lerares. De andere heeft

de hele lading. Net zoals een goed

leert ook dokter René Meinthe -

een kaderfunctie in een luchtvaart-

aangebracht parfum je zinnen

Jean-Pièrre Marielle-, de boezem-

Deze film van Deran Sarafian

maatschappij, met een briljante

prikkelt, voert dit bijzonder sensueel

vriend van Yvonne kennen. Deze

is een instant-produkt. Na de snel

carrière in het vooruitzicht. Elk

stukje cinema je mee doorheen

excentrieke homo, die zichzelf

ingeblikte ‘The Chase’ duikt ook

hebben ze een heel verschillende

het geheugen van een intelligente,

voorstelt als ‘Astrid, la reine des

hier Charlie Sheen weer op als

manier van omspringen met liefde

dromerige jongeman. Regisseur

Beiges’ waarschuwt Chmara voor

een leuke zich van geen kwaad

en sexualiteit. De enige overeen-

Patrice Lecompte, maker van

Yvonnes loslippigheid. En terecht.

bewust zijnde toffe All-American-

komst is de Westerse way of life

‘Monsieur Hire’ en ‘Le mari de la

Net zoals een parfum, vervliegt

hero die een ex-K G B ’ster -

die hun liefdesleven binnensijpelt.

coiffeuse’, laat de verbeelding van

Yvonne. Plotseling verdwijnt ze en

Natassja Kinski- doorheen een

Traditioneel zijn de zondagse

de kijker de vrije loop door het

laatvoorgraafChmaraen de dokter

film met een wel heel zwakke plot

etentjes waarvan vader Chu eist

verhaal, zoals de werking van het

een mengsel van opgedroogd

moet loodsen. Het enige opmer-

dat elk van zijn dochters erop

geheugen, met onvoorspelbare

zweet en lindebloesem na, een

kelijke aan deze prent zijn de

aanwezig is. Dan gunt Ang Lee

sprongetjes te doorspekken,

bijtende geur, die je beetneemt, je

verbluffende stunts die bij het

ons een blik op de Chinese keuken

waardoor het geheel bedekt wordt

doordringt tot in alle poriën, een

valscherm springen uitgehaald

en de minutieuze bereiding van elk

met een mysterieuze sluier, een

geur die Chmara doet nadenken

worden. Die zijn beslist de moeite

gerecht; elk detail is vermakelijk tot

subtiel laagje parfum.

over de vervlogen Yvonne.

waard om te zien. Of doet u ook al

folterend hongerverw ekkend.

Hippolyte Girardot speelt een

Het fantastische aan deze

Tijdens deze dinertjes vloeien de

ietwat vreemde, Franse jongeman,

produktie is dat ook de kijker,

vier levens samen.

die in de jaren vijftig in een

samen met de personages, ander-
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Terminal Velocity

aan benji-springen ?
E.M.

P u lp

Lijk in rectoraat
Enorm was onze verbazing toen

toen ons gemeld werd dat het hier

Meer dan twintig jaar later is hij dus

dit bericht ons ter ore kwam. Ineen

ging om het lichaam van gewezen

teruggevonden. De lieftallige

kast van de kelders van het

rector Vic Wauters. Deze rector is

dames van het Archief van de RUG

rectoraat werd gisterenavond een

voor onze redactie geen onbe-

gaan hem nu balsemen volgens

kende. Wij eren hem immers

de gevreesde Overpoortrestau-

wekelijks voor zijn heldhaftige

rant-methode. Dit betekent dat ze

lijk ontdekt. Al vele jaren had het
personeel de rottende geur bemerkt, maar steeds werd dit
toegeschreven aan overwaaiende

daden tijdens zijn bewind. Tal van

op geen enkele wijze rekening

veranderingen heeft hij doorge-

lucht uit de keuken van De Brug.

zullen houden met de versheids-

voerd, maar daarover later meer.

Toen men echter zocht naar het

datum. Later zal een klein mauso-

Deze professor Akkadisch en

dossier van de Sociale Sector, viel

leum voor onze grootste rector

andere Homerische Talen, was

worden ingericht.

er meer dan één lijk uit de kast.
Nog groter was onze verbazing

Kurt Cobain studeert
aan de RUG!
Uit goede bron hebben wij
vernom en dat Kurt Cobain
studeert aan de RUG. De vroegere zanger van de grunge-music
groep Nirvana zou studeren voor
Burgerlijk Ingenieur. Hij zou niet
op kot zitten in Gent maar

rector van 1970 tot 1973. Toen
Herman

verdween hij op mysterieuze wijze.

Onthullend!

pendelen vanuit Kortrijk. Te
Kortrijk werd hij al verschillende
keren gesignaleerd in het hard-

Thee met melk nu!
Hoe herkent u een verstokte

maakt! Zulke schrijnende toestan-

thee-m et-m elk-drinker? Inder-

den kunnen wij niet tolereren. Wij

daad, door zijn wanhopig gedrag

voelen ons gediscrimineerd! Koffie

aan de drankautomaten van de

Gran Arabica (zelfs drie maal) en

rockcafé het Steenen Tijdperk.

Studentenpopulatie geteisterd door ruzie over groots
opgezette solidariteitsactie.

Daar zou hij, samen met onze
hoofdredacteur, nachtenlang
spijkers in houten blokken slaan.
Andy Vandenberghe

Thee met
melk nuuit!

Blandijn en de Universiteitsstraat.

cappuccino worden wel aangebo-

Wanhopig duwt hij steeds weer op

den. Een multiculturele samenle-

elke knop, maar nooit stroomt thee

ving, jawel, moet kunnen... maar

met melk in zijn beker. Voor vele

waarom wordt gewone Engelse

thee-met-melk-drinkers wordt het

thee met melk dan niet aangebo-

Gij kunt u mijn verbazing niet

rood én doorzichtig én wit? Enkel

droef te moede zich steeds te

den? Of zit prins Charles daar ook

voorstellen bij het lezen van uw

en alleen om uw ‘democratische’ 1
op 1 verhouding te verkrijgen?

moeten tevreden stellen met thee

voor iets tussen? De thee-met-

doorzichtige, lauwe brief! Ge krijgt

citroen of een blikje cola. Ik heb al

melk-drinker wordt achtergesteld,

een drankautomaat! Ja?! Daarbij

Hoeveel anderskleurigen wonen

velen gezien die een beker warm

genegeerd, over het hoofd gezien,

(tevens daarnaast) een koek- en

in uw huis? Zorgt gij ervoor dat elk

water nemen, uit hun linkerzak een

in de hoek gedrumd, kortom

snoepautomaat! Ja?! En godver-

ras evenredig aanwezig is bij u?

theebuiltje en uit hun rechterzak

miskend. Woedend en gefrus-

domme nog een vuilbak toe! Jaa?!

Nee, zeker?! Thuis mag alles; 4 of

een doos m elk tevo orschijn

treerd, zo voelen wij ons. Maar, de

Hoe durft gij u te beklagen over -’n

5 witte aan tafel, voor de TV, en als

toveren. Want overloop nu eens

wraak roept! Verwende koffie-

poëtische ontboezeming- zo’n

er ooit ‘n zwarte aan de deur belt,

zelf het aanbod en vergewis u van

drinker, ons geduld is ten einde,

multicultureel initiatief. Zijn beschik-

krijgt hij nog ‘n theebuil in zijn muil!

het onrecht. Zijn beschikbaar:

onze frustratie loopt over en onze

baar: bruin, lichtbruin, lichtbruin

De wraak roept? Waar, me-

tweemaal koffie Gran Arabica,

maag schreeuwt naar thee met

gesuikerd, bruin foncé, geelgroen,

neer? Gij noemt mij ‘verwende

koffie Gran Arabica met suiker,

melk. Daarom strijden wij voor onze

rood, groen foncé, groen rougé,

koffiedrinker’? Ik voel mij in mijn

koffie met melk, koffie met melk en

rechtmatige positie en eisen wij:

zelfs doorzichtig! Wat voor mens

gat gebeten! En hebt ge dat al

suiker, cappuccino, twee maal

Thee met melk nu! Thee-met-melk-

durft nog te klagen dat hij zich

eens gevoeld, meneer? Pas dan

cacao, thee citroen, tomatensoep,

drinkers aller faculteiten, verenigt

buitengesloten voelt? Wie denkt

kan uw melktheebuiltje van pas

aspergesoep, groentesoep, warm

u! Wij laten niet langer toe dat er

nu nog in dit kleine stukje paradijs

komen. Ik moet mij inhouden, maar

en koud water... Is er u niks

met ons gesold wordt en nemen

(en plus naast een aquarium!) dat

‘kzou haastzeggen: Dianapervert!

opgevallen? Waar zijn de demo-

ons recht in handen. Noteer alvast

hij genegeerd wordt? Gij racist! 1

Ga dan verdomme over ‘t water

cratische principes? De verhouding

dinsdag 19u in Sakkesijnstraat 12

op 6 zegt gij. Telt gij uw anders-

wonen, en doe onderweg uwen

thee/koffie is 1 op 6, terwijl recent

voor een grote protestactie. En dit

kleurige medemens op straat dan

bak open en giet er melk bij!!

wetenschappelijk onderzoek heeft

is nog maar een begin! Wij gaan

ook? Ordent en herordent gij in

aangetoond dat de theedrinker zo’n

door met de strijd. Thee met melk

gelijk welke straat de rassen die er

vijfe nve ertig procent van de

nu!

rondlopen? Zijt gij altijd in ‘t bijzijn

warmedrank-drinkpopulatie uit-

TMM

van én zwart én bruin én geel én
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Arrogante hooligan!
GTMM

Tentoonstellingen - Beurzen
* Verhalen uit de Minnemeers - Fototentoonstelling over de wijk
“Sluizeken-Ham” in het MIAT. Tot 5 maart - dinsdag t.e.m. zondag van
9u30

Activiteiten

Nieuwpoort

Bloet- Bloetwollefduivel (met o.a. Jan Decorte, 20u30

* vr 24 feb *
Area

Een bruid in de morgen - Hugo Claus (Arca.St.-

Widostr, 20u)
NTG

Suiker - Hugo Claus (19u30, KNS, 2253208)

Homo/Lesbo

Fuif Verkeerd Geparkeerd (Vooruit, 22u)

Arca-tinnenpot

Het evenwicht (20u, St.-Widostr 3, 2251860)

Area

Een bruid in de morgen (20u, St.-Widostr3,2251860)

Krakeel

Harold Pinter (°1930) (Teaterstr 33, Gentbrugge,

200fr.,)

* vr 17 feb *

Nieuwpoort

Bloet- Bloetwollefduivel (met o.a. Jan Decorte (20u30,

Teater

O’Neill - Blauwe Maandag Cie (20u, 2238201)

Konsert

Throwing Muses (20u, 2210035)

Arca-tinnenpot

Het evenwicht (20u, St.-Widostr 3, 2251860)

Krakeel

Harold Pinter (°1930) (Teaterstr 33, Gentbrugge,

Area
NTG

Suiker - Hugo Claus (19u30, KNS, 2253208)

Teater

O’Neill - Blauwe Maandag Cie (20u, 2238201)

Arca-tinnenpot

Het evenwicht (20u, St.-Widostr 3, 2251860)

Area

Een bruid in de morgen - Hugo Claus (Arca.St-

Area

Een bruid in de morgen (20u, St.-Widostr3,2251860)

Krakeel

Harold Pinter (°1930) (Teaterstr 33, Gentbrugge,

NTG

Suiker - Hugo Claus (19u30, KNS, 2253208)

200fr„)

Krakeel

Harold Pinter (°1930) (Teaterstr 33, Gentbrugge,

200fr„)
* za 18 feb *

Widostr, 20u)

200fr„)

2251296)
* za 25 feb *
Een bruid in de morgen - Hugo Claus (Arca.St.-

Widostr, 20u)

Nieuwpoort

Bloet- Bloetwollefduivel (met o.a. Jan Decorte (20u30,

2251296)
* ma 27 feb *

* zo 19 feb *
Arca

Dorian Grey (20u, St.-Widostr 3, 2251860)

* ma 20 feb *
Film

Arca-tinnenpot

De korte winter (20u, St.-Widostr 3, 2251860)

Nieuwpoort

Maatschappij Discordia-Traumata (20u30,2251296)

Week van de Slavische film - De man uit marmer

(Wajda) - Pools - org. Slavia & Kaskade (17u30-21u, lokaal 102, KASK,
Academiestr 2 - 1 00fr.)
Arca-tinnenpot

De korte winter (20u, St.-Widostr 3, 2251860)

Arca

Dorian Grey (20u, St.-Widostr 3, 2251860)

T refpunt

Geert Lauwaert zingt, schreeuwt, fluisters gedichten

van Paul Van Ostaijen (21 u, Bij St.-Jacobs 13, Gratis toegang)
* di 21 feb *
Film

Week van de Slavische film - Het mes in het water

(Polanski) -Pools - org. Slavia & Kaskade (17u30-21 u lokaal 102, KASK,
Academiestr 2 - 1 00fr.)
Ambrosia

Fuif (Salto)

Arca-tinnenpot

De korte winter (20u, St-Widostr 3, 2251860)

Arca

Liefdesbrieven (20u, St.-Widostr 3, 2251860)

LVSV

Kulturele kroegentocht (20u, Notarisstr.3)

* wo 22 feb *
Film

Week van de Slavische film - My way (Coppens,

Pools-Belgisch eindprodukt & Het geheim van de derde planeet (tekenfilm,
Katsjanov) Russisch - org. Slavia & Kaskade (17u30-21u lokaal 102,
KASK, Academiestr 2 - 1 00fr.)
Axioma

Folk- & Country-avond (20u, Kila)

Logos

Scratch and around - ensemble voor experimentele

De homo/lesbo jongeren van Verkeerd Geparkeerd geven weer

muziek (Bomastr.26, 20u)

één van hun gerenommeerde fuiven in de concertzaal van Vooruit. Op

Arca-tinnenpot

Het evenwicht (20u, St.-Widostr 3, 2251860)

vrijdag 24 februari ben je daar welkom vanaf 22u00. Wie vóór 23u00

Week van de Slavische film - Andrej Rubier

stUMf t n a a rSchamper, St. Rietersnieuwstradt 45, 9000 Gent, maakt

* do 23 feb *

komt, betaalt halve prijs. Wie vdèr donderdag 23 februari een kaartje

Film

(Tarkovski) Russisch - org. Slavia & Kaskade (11 u & 20u lokaal 102,

kans om er helemaal gratis in te komen. De winnaars krijgen hun

KASK, Academiestr 2 - 1 00fr.)

vrijkaart vrijdag in de bus

Backstage

Estampas del flamenco (20u30, St.-Pietersnieuwstr.,

res. 2333535, 300fr)
NTG

Suiker - Hugo Claus (19u30, KNS, 2253208)

Arca-tinnenpot

Het evenwicht (20u, St.-Widostr 3, 2251860)

ow

