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M essage in a bottle
Van onze correspondent in Tenerife

der hebben dan aan de RUG. De

‘Residencia Universitaria’, en ge-

campus bestaat volledig uit nieuw-

loof me: ze hebben wel wat van

bouw en is architecturaal en es-

residenties. De bibliotheek valt ook

thetisch verantwoord. Eigenlijk is

heel goed mee: er zijn vrij veel

het eraangenaam toeven: hetdoet

boeken te vinden die van pas ko-

gastvrij aan, het zijn geen gebouwen die -doordat ze nieuw zijnafschrikken en aan grauwe indus-

Guy Van Laere, 1ste licentie Germaanse Talen aan de RUG én

trie doen denken. Daarnaast zijn

Schamperredacteur, vertoeft sinds begin februari in Tenerife, in het

de homes ook niet te vergelijken

kader van het Erasmus-project. Naar eigen zeggen dienen wij het

met de krotten die in Gent koning-

gevestigde vooroordeel als zou dit Canarische eiland “een achterlijk

en koninginnenamen dragen. Hier

derde wereldeilandje zijn waar alleen gesurft en gebruind wordt,

heten ze niet ‘hom es’, maar

men voor zowat alle vakken. Enkel
het ontleensysteem is behoorlijk
frustrerend: je kan de boeken maar
tien dagen houden en je kan er
maximum drie in één keer ontlenen.”
Aldo

waar enkel disco’s en naaktstranden zijn, waar de diploma’s van de
scholen (als die er al zijn) enkel cartes blancheszijn voor ‘Baywatch’
en waar de plaatselijke bevolking uitsluitend haar brood verdient
met de verkoop van ansichtkaarten van de tweeduizend jaar oude

UZ Gent: alles went

drakeboom en van de ‘Teide’ (een vulkaan, jawel)”, dringend verlaten. Allez dan.

Het universitair ziekenhuis van Gent kampt sinds jaren met
ruimtegebrek. Om de bouwproblematiek te kunnen situeren, volgt
eerst een historische kijk op het verleden.

Sfeer snuiven

wordt ingezet met een grote optocht -door de stad gefinancierd-

“Hoe tropisch Tenerife’ wel mag

en besloten met ‘de begrafenis

klinken, het is een uiterst bizar

van de Sardien’, waarbij een reuze-

eiland met een nog bizarrer kli-

sardien in de fik wordt gestoken.

maat. De mensen noemen het ‘Ihe

Iedereen moet die dag in het zwart

eternalspring”. In de winter zijn er

gekleed zijn, als het ware om te

zachte temperaturen en in de zo-

rouwen om het einde van de Fiësta.

mer wordt het nooit echt broeierig

Heel typisch is de architectuur:

heet. Het is echter wel altijd be-

een echt Canarisch huisje heeft

langrijk te weten over welke plaats

een houten balkon met afdakje,

we spreken. Hoewel het eiland

houten ramen en deuren, is opge-

maar een goede 85 op 50 km (in

bouwd uit witte steen en doet heel

het zuiden) en 28 km (in het noor-

zuiders aan. Voor studenten is het

den) groot is, kan men moeilijk

moeilijk om zo’n huis te huren.

over gemiddelde temperaturen

Hoewel alles hier veel goedkoper

spreken aangezien elk plaatsje z’n

is, leven de meeste studenten in

eigen klimaatje heeft: wanneer het

een flat met drie, vier of vijf perso-

in La Laguna koud is (13°C), is het

nen. Ter vergelijking: voor 5000

vast en zeker een 4 a 5 graden

Bef. per maand huur je hier een

warmer in Santa Cruz, hoewel er

ruime kamer in een flat, met ge-

maar een verschil is van 8 km.

meenschappelijke badkamer, sa-

Algemeen mag men aannemen

lon en keuken.”

dat het in het zuiden altijd warmer
is dan in het noorden, maar nooit
met zulk een verschil zoals bv. in
Frankrijk. Over het gehele eiland

Studentenvoorzieningen in
vogelvlucht

waait dag en nacht een vrij frisse
wind.

“De universiteit is hier dichtbe-

HetTenerifiaanse carnaval dat

volkt : hier studeren zomaar even-

hier de voorbije weken doorging,

tjes 8000 studenten meer dan aan

doet erg aan het carnaval in Rio

de RUG! Er is wel een ander sys-

denken. Men zou het ook kunnen

teem, zodat je voor bv. Engelse

vergelijken met de Gentse Fees-

Filologie 5 jaar nodig hebt om af te

ten, maar dan veel groter, blijmoe-

studeren. Ik geloof echter niet dat

diger en natuurlijk verkleed. Het

ze hier ook maar één faculteit min-

De bouw van het toenmalige

met de andere gebouwen zou ge-

AZ werd gestart in de jaren ’30, en

beuren door een tunnel. De bouw

het gebouw werd in 1957 in ge-

van K12 werd aangevat in de jaren

bruik genomen. Na de eerste

’70. Het nieuwe complex werd stel-

ingebruikname dienden nog grote

selmatig in gebruik genomen van

delen van de bestaande ruwbouw

1979 tot 1993. enBegin jaren ’80

te worden afgewerkt zodat men

kwamen erenkele belangrijke evo-

pas midden de jaren ’60 het volle-

luties aan de oppervlakte; het

dige complex in gebruik kon ne-

werkingskrediet werd met de helft

men. Eind jaren ’60 bleek dat, om

verminderd, verschillende zieken-

aan alle behoeften te kunnen vol-

huizen in de regio Gent breidden

doen, er reeds plaatsgebrek was.

uit én er was de grote evolutie inde

Vier nieuwe complexen werden

medische wereld. De financiële

opgetrokken. Na deze verruiming

toestand van het in 1987 in UZ

zag men -mede door de toename

veranderde AZ werd zo kritiek dat

van de medische activiteiten en

er door de regering een sanerings-

dus

bijbehorende

plan werd opgelegd en dat het UZ

ziekenhuisopnamen- de noodzaak

een eigen rechtspersoonlijkheid

ook

de

in van een volledig nieuw gebou-

kreeg toegekend onder de vorm

wencomplex waarin de hele in-

van een parastatale B, waardoor

terne geneeskunde zou moeten
worden gehuisvest. De verbinding
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C o lu m n

De bulldozer erdoor
Het bouwproject aan het Zuid kreeg nogal wat kritiek te verwerken. En terecht, want het gebouw is veel te klein.
Het gebouw aan het Zuid kun-

alle gevoel voor proportie en maat

nen we wegens de citaten uit het

verloren. Het monstrueuze bouw-

verleden duidelijk postmodern

werk, haast verwijzend naar de

noemen. Maar wat verwijzingen

monumentale bouwstijl van het

naar de oude Griekse bouwkunst

fascisme, vormt door zijn omvang

en wat nieuwerwetserij aan de

alleen al een bedreiging voor een

centrale ingang creëren nog geen

toevallige voorbijganger. De lood-

m eesterw erk.

de

zware schaduw van het ‘Palacio

Catalaanse architect Ricardo

de Abraxas’ wekt sombere gevoe-

Bofill lukte, kon dus niet in Gent.

lens op. Critici hadden het over

Het absolute meesterwerk van

“betonnen neurosen” en “kleerkast-

W at

bij

Ricardo Boffil en van de post-

classicisme”. Met andere woorden:

moderne bouwkunst -het ‘Palacio

ware emotie en pure kunst die

de Abraxas’- ligt in Marne-la-Vallée,

niemand onverschillig laat!

een ‘ville nouvelle’ rond Parijs.

In Gent daarentegen, aan het

Ricardo Bofil is betoverd door de

Zuid: zo’n klein gebouwtje, bela-

klassieke oudheid en de dat merk

chelijk! Als je er juist onder staat,

je ook aan het 'Palacio de Abraxas’:

bijna ertegen, dan zou je misschien

frontons, zuilen, pseudo antiek

kunnen denken: een gebouw met

Griekse tempeltjes, een amfithea-

kloten. Maar zelfs de Vooruit reikt

ter en triomfbogen. Alleen het tra-

hoger! Is Gent misschien te min?

ditionele Griekse evenwicht en

In Brussel hebben ze het hele

harmonie ontbraken. Meer nog,

Leopoldkwartier platgebombar-

het 19 verdiepingen tellende ge-

deerd en een surreëel, Babylonisch

bouw voor sociale woningen had

Europarlement in de plaats ge-

het beschermende sociale weefsel van de volkswijken kapot-

steld. Zelfs het meest krankzin-

scheurt. De toenemende een-

nige kunstenaarscollectief zou

zaamheid en vervreemding zijn ook

niets beterkunnen bedenken. Idem

pijnlijk om vast te stellen. En de

dito aan het Brusselse Noord-

erosie van de binnenstad is

station. De voormalige rosse buurt

begrijpelijkerwijs een jammerlijke

werd huis voor huis gesloopt. Nu:

gebeurtenis. Maar los daarvan, wat

koele kantoorgebouwen in een uit-

is er mooier en romantischer dan

en pure leegte,

het puin van een verkrot pand, het

aliënering. Paul Delvaux in drie

frisse en wilde groen van onkruid

zuiverende

dimensies. Een ware zijnservaring.

op een stuk braakliggend terrein?

Ook Antwerpen met haar Linker-

Nog meer. Afgelopen zomer

oever onderneemt goede pogin-

waren er in het PSK te Brussel in

gen. Maar Gent? De grijze flatge-

het Musée d’Art Moderne van

bouwen aan het Rabot zijn de

Villeneuf d’Asq (bij Rijsel) interes-

moeite. Maar voor de rest? Enkele

sante tentoonstellingen van Land

schaarse panden die verkrotten,

Art kunstenaars Robert Smithson

een sporadisch braakliggend ter-

en Denis Oppenheim. Land Art is

rein, een enkele parkeergarage.

een kunstvorm waarbij direct inge-

In Gent verzet ‘Gent Doolt’ zich

grepen wordt in de natuur. Dit ge-

tegen de hierboven geschetste

beurt door middel van het storten

gro o tste d e lijke o n tw ikke lin g.

van puin, het verplaatsen van zand,

Waarom? Om van Gent een steriel

het vorm en van patronen in

Bokrijk te maken? Want wat is er

sneeuwlandschappen,... In zekere

mis met het platsmijten van enkele

zin doorbreekt Land Art eng-

oude gebouwen, wat is er ver-

geestige visies op ‘Wat is mooi,

keerd aan een beetje groot-

wat is lelijk’. De Gentse haven-

stedelijke koelheid? Inderdaad, het

buurt en aanpalende industrieter-

valt ten zeerste te betreuren dat

reinen zijn bijvoorbeeld een prachtig Land Art-openluchtmuseum
wegens de treffende compositie-

het UZ eigen beheers- en directie-

plan ontwikkelde. Dit voorziet in

en het weghalen van de asbest.

opbouw, de onroerend mooie kleur-

organen kreeg.

een uitvoering bestaande uit

Wat de asbest betreft, heet de si-

schakeringen en de gewaagde

verdschillende fases waarbij reke-

tuatie totaal niet alarmerend te zijn

begeleidende klankband.

ning wordt gehouden met de jaar-

zolang er geen werken gebeuren

In concreto, wat stel ik voor?

Een handvol duiten

lijks ter beschikking gestelde kre-

aan de gebouwen (dan zouden er

We dynam'iteren de Boekentoren

Ook het feit dat de faculteit

dieten, die nu zo’n 280 miljoen Bef.

nl. asbestdeeltjes kunnen losko-

en laten het puin liggen. Met tien

Geneeskunde van deze universi-

per jaar bedragen, maar die hier-

men).

bulldozers smijten we heel de
Korenmarkt en naaste omgeving

teit voor een groot stuk gehuisvest

voor niet volledig mogen aange-

is op de campus, zorgt voor pro-

wend worden. Deze kredieten zijn

steenlegging één grote bouwwerf

plat,

blemen: ook zij hebben ruimte no-

afkomstig van de Vlaamse Ge-

is, is duidelijk. Hoelang ze zal kun-

Baafskathedraal, en we maken

dig. Er werd echter een consensus

meenschap, Departement Onder-

nen volharden in deze boosheid, is

ervan een terrein voor opslag van

bereikt omtrent de ingebruikname

wijs. De gebouwen zijn namelijk

een andere vraag

oud schroot. Het Gravensteen

van het kliniekgebouw K3 en

eigendom van de Vlaamse Ge-

Behandelingsblok B3 door de dien-

meenschap.

sten van de faculteit. Men besliste
dat alle ziekenhuisactiviteiten dien-

Dat het UZ sinds de eerste

in clu sie f

de

Sint-

wordt een parkeergarage. Dit, dasdpesmie

Baksteen in de maag

mes en heren, is een goed begin.

bron: “Toelichtende nota m.b.t.

Het havengebied van Gent kan

de gebouwenproblematiek van het

je heel de dag bezichtigen, ‘s

is echter niet het enige wat dient te

U.Z.-Gent en het daartoe opge-

Nachts en ‘s avonds is het spekta-

gebeuren; er zijn dringerder za-

stelde Masterplan” van de heer E.

kel het mooist.

cialiseerd onderzoeksbureau uit

ken. Er zijn namelijk nog de nood^

Engelbrecht, Agevaardigde Be-

Londen dat een globaal master-

zakelijke brandbeveiligingswerken

stuurder van het U.Z.-Gent.

den geconcentreerd te worden
rondom het ‘nieuwe’ gebouw K12.

Deze centralisatie rondom K12

Om dit te kunnen realiseren werd
een beroep gedaan op een gespe-
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Volle maan...

Langs adm inistratieve kant

...en ik zie de kraters op
haar wangen.

Pas door de massale belang-

waren er vorige maand ook een

stelling bij nationale sterrenkundige

aantal problemen te noteren. Zo

dagen toonde de RUG de nodige

heeft de RUG korte tijd te rug maat-

interesse om de renovatie aan te

regelen aangekondigd om de wild-

pakken. De Gentse universiteit

groei aan vzw’s binnen haar struc-

treedt daarbij op als bouwheer,

turen kordaat aan te pakken. Ge-

daarin financieel bijgestaan door

lukkig worden de bezigheden van

de provincie Oost-Vlaanderen. Het

de Vrienden van de Oude Sterrenwacht naar waarde geschat, zodat

Wie net zoals ik Mars jarenlang voor de Poolster hield, zal zich

optische instrument is na een gron-

nooit meer vergissen. De Poolster is namelijk vreemd genoeg een

dige reinigingsbeurt opnieuw zo

uit die hoek niet al te veel tegen-

vrij zwakke ster, en het heldere lichtje aan het firmament blijkt bij

goed als klaar voor gebruik. Het

wind meer te verwachten valt.

nader inzien oranje. Het is vrijdagavond en we bevinden ons op het

gebouw daarentegen is nog steeds

Dankzij het ‘dienstverlenend

dak van gebouw S9 vlakbij (erg toepasselijk) de Sterre. De Vrienden

niet afgewerkt; de renovatiewerken

aspect’ zal de vereniging ook in de
toekomst verder gebruik kunnen

van de Oude Sterrenwacht komen hier wekelijks bijeen om de hemel

zijn al sinds februari 1993 aan de

af te speuren, en wie daar ook zin in heeft komt, gewoon langs. Vanaf

gang, en de heropening had vorig

maken van de universitaire gebou-

eind ’9 5 hopen zij u overigens te mogen ontvangen in ‘hun’sterren-

jaar al moeten plaatsvinden. Pro-

wen en faciliteiten.

wacht, die al 25 jaar leegstaat, en waarvan de restauratie aansleept.

blemen met zowel electriciteit als
telefoonaansluitingen -waaraan

De bezigheden van de Vrien-

nochtans erg snel te verhelpen is

den concentreren zich voorlopig
voor het grootste deel rond de

De vereniging werd in 1989

aan een plaats in het huidige

temeer daar de universiteit daar

o p g e rich t door voo rna m elijk

Citadelpark, wat niet mogelijk bleek

zelf de nodige werknemers voor in

Sterre. Enerzijds zijn er telkens op

amateursterrenkundigen, samen

door de nakende afbraak van de

dienst heeft- doorkruisten de plan-

vrijdagavond de publieksgerichte

met een aantal lieden verbonden

activiteiten. Zo worden er (volledig

aan de RUG. Het doel is tweeledig:

gratis) live sterren en planeten

enerzijds vervult de vzw een advi-

bewonderd, eventueel aangevuld

serende functie en brengt ze alle

met een diamontage. Daarnaast

belangstellenden in de sterren-

worden een vijftal voordrachten per

kunde uit Gent en omgeving sa-

jaar georganiseerd en een inlei-

men, anderzijds zorgt de vereni-

dende cursus rond sterrenkunde

ging -zoals de naam het al zegt-

ingericht, en gaan er in geval van

voor de renovatie van de oude

zons- of maansverduistering spe-

sterrenwacht. Dit sterrenkundig

ciale kijkavonden door. De geslo-

observatorium met weerstation,

ten activiteiten kennen een meer

gelegen aan de Rozier 44, werd in

specialistisch karakter, gaande van

1906 door de Gentse universiteit

weerkundige waarnemingen tot het

in gebruik genomen. Na de verhui-

slijpen van een eigen telescoop-

zing van de Dienst Sterrenkunde

spiegel.

naar de gebouwen aan de Sterre
in het begin van de jaren 7 0 staat
deze oude sterrenwacht leeg, met

Nog tot eind april kan wie

alle (vochtige) problemen vandien.

daar zin in heeft gratis een kijk-

In 1990 begon het dak aan een

avond meemaken. U hoeft daar-

steile tocht neerwaarts. De oor-

voor niet eens te reserveren. De

spronkelijke telescoop van dit ob-

Vrienden van de Oude Sterren-

servatorium ging gelukkig niet ver-

wacht verwachten elke vrijdag

loren: deze 23 cm refractor (f/11)

alle geïnteresseerden rond 20 u

dateert van 1880. De koperen

aan de ingang van gebouw S9,

sterrenkijker was oorspronkelijk

ofte het Rekencentrum (ARC).

eigendom van de Gentse industri-

Wie desondanks met prangende

eel Van Monckhoven. Na zijn dood

vragen worstelt, neemt contact

in 1882 werd het instrument aan-

citadel. Er werd dan maar besloten

nen. Bovendien moet er nog een

op met dhr. Martens op nummer

gekocht door de universiteit. Toen

om de sterrenwacht te huisvesten

gaatje in de koepel gedicht, maar

09/231.46.20.

deze in 1890 besloot om rond het

in het pas voltooide gebouwen-

niemand voelt de intentie erop te

instrument een observatorium te

complex tussen de Plateaustraat

kruipen.

bouwen, werd er eerst gedacht

en de Rozier.
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Zie ginds kom t de stoom boot..
Boelacties dobberen rustig verder

dere zaken aan hun hoofd. Wat
met de toekomst? Stephan Galon:
“Het is duidelijk dat we de zaken
zullen blijven volgen. Het is zo dat
als je je solidair verklaart, dat tot

Woensdagavond 15 maart, zes

dele van een ergotherapeutisch

uur. De actie in het studentenhuis

project in Libanon. Maar ook de

het einde is. We hebben geop-

De Brug, genaam d'24 Uren Tegen

studenten voor Boel zijn present.

teerd voor een actie rond structu-

Een Boel Werkloosheid' , kon van

Ze leggen een munttapijtaan: “Stu-

rele werkloosheid en dat zal zeker

start gaan. Het was een avond met

denten en w erknem ers voor

één van de uitgangspunten zijn
van de werking van volgend jaar.

een inhoudelijke uitdieping van het

werkg”. De “elegenheid” moet nog

werkloosheidsprobleem doorfilms

opgevuld worden. Met de helm in

Dit is evident aangezien de jeugd-

(o.a. het arbeidsepos ‘Daens’) en

de hand als collecteschaal, bedel-

werkloosheid steeds penibeler

panelgesprekken (o.a. met René

den ze bij voorbijkomende studen-

wordt. De inzet en de respons van

Stroobant). Een muziekcafé en

ten om een kleine gift. De Boel-

de studenten voor de Boelacties

de modelcantus zorgden voor de

actie had een tekort van 75.000

zijn een belangrijke indicator dat
het probleem meer en meer bij de
studenten leeft.”
Maar over dat laatste kan gediscussieerd worden. Natuurlijk zijn
de meeste studenten ervan overtuigd dat de structurele werkloosheid een belangrijk probleem is.
Maar zij geloven niet dat je dat
probleem kan oplossen door geld
te pompen in niet rendabele bedrijven. Terecht pro te steren de
gehelmde actievoerders tegen de
linke juridische puree rond de Boelwerf. Maar bij Sint-Joris, het monster dat ‘structurele werkloosheid’
heet versia je niet door met een
paar honderd man te betogen en
actie te voeren. Werkloosheid is
een complex macro-economisch
probleem waarvoor geen kant en
klare oplossingen bestaan. (G.)
Voor de allerlaatste info, zie de
Schamperpagina’s op internet.

Kort
* De Commissie Uitstraling
intieme gezelligheid. Een 150 a

Bef. gecreëerd in het ‘Actiefonds’

(!) van onze Alma Mater acht het

200 man was aanwezig op deze

van De Brug en die put diende nu

naar de toekomst toe niet aan-

avond met Muziek en Daens. ‘s

opgevuld te worden. De meeste

gewezen om het letterwoord

Nachts was er een sleep-in. De

studenten hebben wel muntstuk-

RUG nog langer te gebruiken

volgende morgen trokken een

jes teveel. Hier en daar weigert

om de Universiteit Gent aan te

vijftigtal studenten samen met de

iemand iets te geven. Sommigen

duiden. Originele suggesties

boelarbeiders door de straten van

uit onverschilligheid, anderen om-

voor alternatieve afkortingen zijn

Gent om een ‘cordon sanitaire’ te

dat ze ervan overtuigd zijn dat

welkom bij de bevoegde instan-

leggen rond het justitiepaleis.

“scheepsbouw niet rendabel kan

ties.

Donderdag 16 maart, vijf uur in

Colofon

zijn in Vlaanderen”.

* De nieuwe voorzitter van

de namiddag. Opnieuw aan het

Deze ’24 uren’ waren waar-

het FakulteitenkonventheetTim
Pots. Hij is ex-praeses van

lichtbaken van de sociale strijd,

schijnlijk de laatste acties van dit

studentenhuis De Brug. Panne-

academiejaar. De blok begint;

Politeia en volgt in zijn nieuwe

koeken worden verkocht ten voor-

momenteel hebben studenten an-

functie Tom Coenye op.
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“Je m ’amuse bien”
Stripscenarist Jean Van
Hamme over zijn werk

gepast aan de persoonlijkheid en
tekenstijl van elkeen. Ik schrijf de
dialogen en maak de kaders met
de beschrijving van wat erin moet
komen. Als ze zin hebben om de

Jean Van Hamme is de scenarist van populaire stripreeksen als
‘Thorgal’ (met Grzegorz Rosinski), ‘XIII’ (met William Vance) en
‘Largo Winch’ (met Philippe Francq). Zijn oeuvre is echter veel
ruimer dan dat. Naast zijn activiteiten in de stripwereld besteedt hij
ook tijd aan het schrijven van boeken, het geven van scenariolessen aan een filmschool in Louvain-la-Neuve en het uitwerken van
filmscenario’s. Het komt echter allemaal op hetzelfde neer: een
verhaal vertellen. En Van Hamme doet niets liever.

“Ik ben in 1968 met strips be-

schikking van de kaders te wijzigen of een dialoog over 2 kaders te
spreiden, dan doen ze dat. Zij zijn
de grafische verantwoordelijken.
Ik werk voornamelijk met realistische tekenaars, omdat die stijl mij
het meest ligt; ik ben niet goed in
humoristische verhalen. Qua inhoud heb ik de absolute vrijheid,
maar ik houd wel rekening met de

Boter bij de vis

wensen van de tekenaar, want een
gelukkige tekenaar levert goede

gonnen, hoewel ik voordien al Amerikaanse comics vertaalde voor

“Mijn werk als stripscenarist laat

platen af. Per fax worden tekenin-

Belgische tijdschriften als Le

me toe -sinds enkele jaren dan

gen uitgewisseld met voorstellen

Moustique en Humo. Ik maakte

toch- heel comfortabel te leven.

voor bepaalde personages, want

o.a. enkele verhaaltjes voor‘Guust

De auteursrechten bedragen ge-

als een bepaald personage mij niet

Flater’ van Franquin. Op die wijze

middeld 10 a 12 % van de verkoop-

bevalt dan dood ik hem, enkele

leerde ik de knepen van het vak. Ik

prijs; daarvan krijg ik 1/3 en de

afleveringen later. Enfin, je suis

heb altijd graag strips gelezen. M’n

tekenaar 2/3. Dat is normaal, aan-

désolé. Dat is gemakkelijker dan

eigen albums herlees ik echter

gezien hij langer aan een verhaal

de scheidingen in het echte leven.“

enkel wanneer ik iets moet opfris-

werkt dan ik. Door de vlotte ver-

“Ik werk ook met verschillende

sen voor het vervolg van een reeks.

koop van mijn strips (bv. 'Thorgal':

uitgeverijen. Maar de beste uitge-

De inspiratie vooral m’n scenario’s

460.000 ex. per jaar) kan ik tijd

verij is niet deze die de beste voor-

haal ik uit de grote massa van wat

besteden aan andere zaken, zoals

waarden aanbiedt. Ik zit liever bij

reeds werd geproduceerd. Ver-

het schrijven van romans die niet

een uitgever die me 10 a 12 %

beelding is slechts het eeuwig op-

goed verkopen of filmscenario’s

geeft en 80.000 strips voor me

nieuw brengen van steeds dezelfde

die niet worden gedraaid. Aan de

verkoopt, dan bij een uitgever die

verhalen, maar op een andere

IAD, een filmschool in Louvain-la

15 % geeft en slechts 15.000 exem-

manier. Ik hou ervan mezelf ver-

Neuve, werk ik met kleine groep-

plaren van de hand doet."

haaltjes te vertellen, en in een-

jes studenten die ik het lezen en

zelfde moeite vertel ik ze aan nog

schrijven van scenario’s bijbreng.

heel wat anderen. Ik heb niet veel

Ik moet hen helpen ideeën op te

gemeen met mijn helden, behalve

bouwen die totaal verschillen van

dan datikerdezelfde morele waar-

de mijne. Dat zorgt ervoor dat ik

is niet onoverwinnelijk en ook niet
superintelligent. Hij is slachtoffer

vind het leuk van de één op de

tellen.”

van de gebeurtenissen. Hij heeft

maar het is voorspelbaar dat de

natuurlijk ook enkele talenten: hij
kan goed boogschieten, hij is moedig, hij houdt boven alles van zijn
vrouw en kinderen en hij geeft nooit

goeie in een volgende aflevering

“Ik werk samen met diverse

op. Maar Thorgal heeft 1 groot

weerde bovenhand haalt. Men wil

tekenaars, die echter allemaal in

gebrek: hij wil absoluut vrij zijn, in

immers steeds dat een droom goed

het buitenland leven. Ik zie ze

een tijd waarin niemand vrij is. Dat

afloopt.”

slechts 1 a 2 keer per jaar. Maar

is iets wat noch de góden noch de

het is makkelijk werken. Ik stel

mensen hem vergeven. De enige

zeer duidelijke scenario’s op, aan-

personen die toen vrij waren, wa-
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vreselijke noodlot dat hem te wachten stond; daarop stelde men alles
in het werk om hieraan te ontlopen,
maar net door dit te doen zorgde
men ervoor dat het noodlot zich
voltrok. Wat Kriss van Valnor betreft: zij is de eeuwige vijand, zoals
Olrik in ‘Blake en Mortimer’. Het is
Hitchcock die ooit zei: “een goeie
slechterik is alle helden van de
wereld waard”. Tussen Thorgal en
Kriss van Valnor heerst een haatliefde verhouding; Thorgal weet
heel goed dat Kriss van Valnor
ergens een beetje verliefd op hem
is, maar hij stoot haar af, want hij
houdt van zijn vrouw Aaricia en
kan bij Kriss enkel haar moed bewonderen. Thorgal: l’homme fatal?
Luister, hij heeft toch bepaalde
kwaliteiten voor die tijd. Ik begrijp
dat vrouwen op hem vallen. Als hij
lelijk en onnozel was, dan zou er
geen plezier aan zijn. Ik moet niet
veel hebben van anti-helden. Ik
werk liever met helden die bepaalde gebrekens hebben.”

XIII: een nieuw
spoor?
U keert nu terug naarde voor-

zoeken bent?

gevangen in zijn manier van ver-

winnen op het einde van een boek,

logie: men werd bij z’n geboorte
door een god verwittigd van het

“Thorgal is geen superheld; hij

geen geïsoleerde oude gek wordt,

Naar eigen goeddunken

lijden? Men kan Thorgals situatie
vergelijken met de Griekse mytho-

geschiedenis van XIII: is datgeen

den op nahoud. Geen enkele van

van de slechterik eens te laten

gen. Waarom moet hij nu zo erg

Thorgal: l’homme
fatal?

m’n stripfiguren is mijn favoriet, ik
andere over te gaan. Ik hou er ook

ren de bandieten, maar die liepen
wel het risico aan de strop te eindi-

klassiek symptoom voor het feit
dat u een nieuw spoor aan het
“Nee, ik probeer alles op punt
te zetten door te vertellen over zijn
afkomst, hoe hij daar is aanbeland
en waarom. Het is waar dat logisch
gezien de reeks na 8 afleveringen
had kunnen stoppen, maar noch
de tekenaar noch de uitgever wilden dat. Ik wist vooraf ook niet
hoelang het zou duren. Maar er
zijn nog heel wat kleine mysteries
die opgehelderd moeten worden.
Misschien kan ik langzaam aan
een soort einde gaan denken over

enkele jaren, in overleg met de

kwaad. Heeft god dit gewild om

de personages van iemand an-

duidelijk inspiratie-problemen. De

tekenaar.”

een evenwicht te creëren? Met dit

ders zou overnemen: ik heb er zelf.

Jacobs-fans en puristen zullen

album heb ik een minder populair

Maar ‘Blake en Mortimer’ is iets

natuurlijk moord en brand schreeu-

stripverhaal willen maken, met een

speciaals. Ik was 7 toen ik voor het

wen, maar Jacobs heeft nooit ver-

Chninkel: een minder
populair stripverhaal

diepere inhoud, hoewel dat bij de

eerst ‘Blake en Mortimer’ las in het

boden -i.t.t. Hergé- dat men de

andere reeksen ook niet helemaal

weekblad Kuifje; dat was buiten-

reeks na zijn dood zou voortzetten. Ik verraad de man dus niet. En

ontbreekt. Deze strip handelt over

gewoon modern in die tijd en heeft

“Dit is niet mijn versie van de

een anti-held, die echter op het

een diepe indruk op mij gemaakt.

ik heb me goed geamuseerd, dus

bijbel, eerder mijn theorie van de

einde een held wordt. Un héro

Ik voelde me dan ook zeer vereerd

wat de kritieken ook mogen zijn, ik

goddelijke marketing. Er is iets dat

malgré lui.”

toen men mij vroeg om de voort-

heb m’n beloning al. Het is een

me steeds heeft gechoqueerd in
de christelijke religie, namelijk het

Toekomst

feit dat het een god der angst be-

zetting hiervan te verzekeren. Hier

interessante stijloefening; de wijze

speel ikdus een rol: ik ben Jacobs.

van vertellen is zeer verschillend

Maar ik ben de Jacobs uit de tijd

van de mijne, zoals het geval is

treft. Neem nu het voorbeeld in de

“Dargaud heeft uitgeverij ‘Blake

van ‘HetGeleTeken’. La belle épo-

met m’n studenten.

genesis: Adam en Eva waren per-

en Mortimer’ opgekocht en mij toen

que! Ik neem de draad van 1954

“Verder zal ik misschien nog

fect gelukkig. Waarom was er dan

gevraagd of ik voor deze reeks

op en doe alsof enkel de 3 eerste

enkele gelegenheidsalbums ma-

de verleiding van de slang met de

scenario’s wou schrijven. Het is zo

verhalen er geweest zijn, want bij

ken, maarzeker geen nieuwe reek-

appel? Dat doet me denken aan

dat ik niet meteen inzie waarom ik

zijn laatste verhalen had Jacobs

sen meer. Ik heb er nu 4 en dat

de mensen die een kuisvrouw

volstaat. Daarmee ben ik zowat 6

hebben en een briefje van 100 Bef.

a7 maanden zoeten de rest van de

laten slingeren om te zien of ze

tijd besteed ik aan m’n andere ac-

eerlijk is. Dat vind ik een walgelijk

tiviteiten. Ik werk regelmatig en

systeem! De Chninkel is hierop

goed, maar ik wil niet overdrijven.

gebaseerd. Ik heb wel enkele Je-

Ik heb het geluk iets te kunnen

zuïeten te vriend en die waren niet

doen dat ik graag doe en er sinds

echt opgetogen vanwege de gods-

enkele jaren ruim van te kunnen

notie en het feit dat Christus per

leven. Bovendien kan ik thuis wer-

toeval door god uitgekozen zou

ken. En in grote mate ben ik m’n

zijn. Maar god is nu eenmaal half

eigen meester. Je trouve ga une

slecht en half goed. De tegenstel-

vie épatente."

ling goed-slecht is noodzakelijk;
goed kan niet bestaan zonder

Malik

Ocharme, ‘t kind is nog maar twee jaar o u d !
Proffenevaluatie is aan herziening toe

het Adviescentrum voor studenten
hierin een rol. Verschillende faculteiten hebben de resultaten amper

Na anderhalf jaar staat de praktische werking van de proffen-

lende faculteiten zijn echter volle-

evaluatie sterk ter discussie. Het principe zelf, de interne kwaliteits-

dig anders. Daarom is er een voor-

controle en bewaking van het onderwijs, krijgt veel lof. Het is vooral

stel tot differentiatie. Laat de facul-

het hoe dat onder vuur ligt.

teiten zelf de vragenlijsten opstelven motiveren. De evaluatie is

De Onderwijsraad heeft beslo-

waardevol maar we zijn bezorgd

ten de proffenevaluatie te evalue-

om haar voortbestaan.” Een be-

ren. Daarom vroeg de Onderwijs-

langrijk punt van kritiek zijn de vra-

raad de verschillende faculteiten

genlijsten zelf: ‘Teveel vragen, te-

om advies, suggesties en voor-

veel multiple-choice vragen”. Som-

stellen. De Toegepaste Weten-

mige vragen zouden ook totaal

schappen zijn het verst gevorderd

irrelevant zijn. Daarom stelt men

in het uitdenken van een hervor-

voor om enquêtes op te stellen met

C o p pieters,

globaal minder maar met meer

studentenvertegenwoordiger: “In-

open vragen. M.a.w.: een beter

dien we het huidige systeem be-

inzicht verkrijgen door meer in de

houden dan zal de proffenevaluatie

diepte te werken.

m ing.

N icolas

doodbloeden. Vorig jaar was de

Momenteel gebeurtde enquête

opkomst aan onze faculteit 50%,

aan de hand van een gestandaar-

dit jaar 38%. Onder deze vorm

diseerde vragenlijst. De behoef-

kunnen wij de studenten niet blij-

ten en noden binnen de verschil-

len afhankelijk van de concrete
situatie, rekening houdend met de
eigen gevoeligheden. Faculteiten
die hier nog niet rijp voor zijn zouden de mogelijkheid krijgen om
verd er

te

werken

m et

de

gestandariseerde vragenlijsten.

Het doodgeboren
kindje
Behalve in de Toegepaste Wetenschappen

benadrukken

studentenvertegenwoordigers in
andere faculteiten dat een diffe-

ontvangen, terwijl het examenreglement bepaalt dat de verwerkte
gegevens voor nieuwjaar aan de
decanen moeten worden overhandigd. Ruddy De Potter van het
Adviescentrum: “We hebben een
gebrek aan personeel, en als men
geen middelen geeft dan is de
proffenevaluatie een doodgeboren
kind.”

De feedback
Filip Christiaens, studentenvertegenwoordiger van de Faculteit Economische Wetenschappen,
stelt voor om de evaluatiedag te
verplaatsen: “Nu is de evaluatiedag in december. Op dat moment

rentiatie meer dan nodig is. Behalve de te algemene vragenlijsten speelt de te trage verwerking in
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In te rv ie w

De knikkers in het spel

gel, waarop in rode letters geschreven staat “hier ziet u weer een
Kreabouter” (of zoiets...). Dan vervolg je als Kreabouter je weg: de

De Kreabouters

onze dag zelf’, “Wij bepalen zelf

ruimte beneden is voorlopig nog

ons leven” .

een transitzone naar de andere

Het heet dat we allemaal knik-

kamers; je kan er wel de tentoon-

kers zijn in een spel, die eender

stelling ‘Kraken in Gent’ bekijken

Op dinsdag 14 februari werd het pand aan het Zuid (Frankrijkplein

waar en op gelijk welke manier her

(inkom gratis). Op de eerste ver-

4) gekraakt. Het pand is sinds twee jaar eigendom van Electrabel, dat

en der heen kunnen rollen, uit ei-

dieping vind je een geïmprovi-

wil uitbreiden. Tot dusverre heeft Electrabel nog geen stappen

gen beweging of gedreven door de

seerde keuken. Opvallend is het

ondernomen tegen de krakers; meer nog: zolang de verbouwings-

onzichtbare hand van het toeval.

grote gat in de keukenvloer: lief-

werken niet gestart zijn (die zouden normaalgezien aanvangen net

De voordeur is opgesmukt

hebbers kunnen via het gat en
valse plafonds het hele gebouw

voor of net na het bouwverlof, maar voorlopig wacht men nog op de

d.m.v. een matrasbak en een verf-

bouwvergunning), mogen ze in het pand verblijven. De krakers

spatje hier en daar. Er is een ge-

rondkruipen! Verder is er een bij-

noemen zichzelf ‘Kreabouters’: ze willen een ruimte creëren waarin

wone dagbel en een speciale, crea-

zonder gezellige (en verwarmde)

men ongedwongen creatief kan zijn en ‘waar het goed toeven is’.

tieve nachtbel: er hangt een touw

ruimte die met wat verbeelding een

Stil en ongedwongen
alles voor elkander
doen

rijk geheel. Kraken heeft fantasie
nodig.”

van de tweede verdieping naar

woonkamer zou kunnen zijn. De

beneden, als je daar stevig aan

muren zijn er in bonte kleuren be-

trekt treedt er een eenvoudig me-

schilderd, een prachtig in elkaar

chanisme in werking waardoor een

geknutselde kachel verwarmt de

houten bak op de tweede verdie-

kamer, er staat een poppenkast

VTM kleurt jouw dag,
maar niet de mijne

ping, gevuld met lege glazen fles-

met een hoogst merkwaardige

sen, wordt beroerd en een enorm

poppenpopulatie, er liggen overal

lawaai veroorzaakt, ‘s Nachts ge-

penselen,

de Kreabouters niet: “Men is dan

De gevel van het pand is ‘ver-

raak je er dus zeker binnen, maar

geknutselde snuisterijtjes (w.o. een

gebonden aan openingsuren,

sierd’ met spandoeken waarop al-

je haalt wel onvermijdelijk het hele

robotachtig aandoend creatuurtje

gezelschap uit z’n slaap.

dat volgens de Kreabouters

In de bestaande publieke ruimten, het café bv., kan dat volgens

uitbaters en geld. Enkel praten,

lerhande boodschappen staan die

drinken en passief luisteren naar

de filosofie achter de Kreabouters

muziek die uit de boxen knalt is

goed weergeeft: oa. “Wij kleuren

v e rf

en

ineen-

Als je binnenkomt kijkje onmid-

Elektrabel moet voorstellen), je

dellijk en onvermijdelijk in een spie-

kan er ook meteen één van de

mogelijk.’’ De Kreabouters stellen

schijnbaar nonchalant rondslingerende instrumenten beetpakken en

dat ook in een huurhuis men niet

je ziel uit je lijf spelen of gewoon in

ongeremd creatief kan wezen,

een zetel neerploffen. In deze

omdat men steeds rekening dient

ruimte is er elke avond het Kreafé,

te houden met buren en eigenaars.

waar een pintje je hoogstens 25

“Rest nog de straat, waar men

Bef. kost.

echter -als men samen muziek wil

Je kan in het pand ook eten,

maken, zingen, dansen, tekenen,

maar dan word je wel veronder-

schilderen, werken met kleding,

steld om vooraf te ‘reserveren’ en

info uitwisselen, voordrachten hou-

70 Bef. te betalen, zodat de men-

den, tot rust komen, spelevechten,

sen die willen koken een schatting

schommelen, aan touwen hangen,

kunnen maken van het aantal eters

bouwen, klimmen, rollebollen;

en inkopen kunnen doen. Het menu

kortom creatief bezig wil zijn- wordt

is uitsluitend vegetarisch, met faci-

weggejaagd.” De Kreabouters be-

liteiten voor de veganisten onder

nutten daarom één van de vele

ons. Op de tweede verdieping werd

leegstaande, aan verkrotting ten

een slaapruimte ingericht: hooi,

prooi vallende panden in Gent. “Dit

slaapzakken en dekens moeten

pand werd echter niet tegen leeg-

de Kreabouters een goede nacht-

stand gekraakt maar eerder om

rust (vol dromen) bezorgen. Ieder-

een ruimte te bieden aan ieder die

een die dat wenst kan in het pand

zich creatief wil ontplooien. Hier-

overnachten. Het is immers be-

onder wordt verstaan de mogelijk-

doeld als een gebruikshuis, dat tot

heid om woord, schrift, beeld, klank,

ieders beschikking staat: naar ana-

beweging en verblijf samen te bren-

logie van het Nederlandse Witte

gen tot een explosief en fantasiePagina 8

Fietsen plan (cfr. de Provo’s uit de

dus Kreabouter geworden. Heel

de mogelijkheden van het pand en

Van de politie heeft men weinig

jaren ’60: als je een witte fiets zag

wat studenten van de RUG zou-

van het Kreabouterschap. Men

last, met de bouwvakkers die aan

staan, kon je deze gebruiken om

den hier overigens graag toeven.

hoopt tevens een zekere klanten-

‘t Zuid doende zijn wisselt men

op je bestemming te komen; daar

Maar helaas is met de pers ook

binding te realiseren, zodat de

weetjes uit over lekkende waterlei-

liet je hem dan staan voor de vol-

het grote publiek met de noorder-

bestaande Kreabouters door mond

dingen, met eigenaar Electrabel

gende) heet dit een Witte Huizen

zon vertrokken.

aan mond reclame zich wonder-

werd een voor beide partijen be-

Men is dus toch nog niet hele-

baarlijk zouden vermenigvuldigen

vredigende overeenkomst geslo-

Aanpalend aan de slaapruimte

maal gelukkig. Bovendien worstelt

enerzijds en ze, wanneer men zal

ten (Electrabel schijnt zelfs enige

bevindt zich een ontroerend mooi

men nog met een gebrek aan ma-

moeten verhuizen naar een ander

sympathie voor de krakers op te

plan te zijn.

brengen, maar staat wel op haar

beschilderd kamertje, waaro.a. een

eigendomsrecht) en de relatie met

bibliotheekje zou moeten komen.

de buurt is eveneens bevredigend.

Op de bovenste verdieping is er

Dat alles heeft waarschijnlijk ook

nog een zolder, die echter niet

te maken met de instelling van

wordt gebruikt wegens te koud en

deze krakers: zij wensen niet blind

te tochtig. Op onze terugweg naar

en agressief overal tegenaan te

beneden komen we nog wat sani-

schoppen, te veroordelen en te

taire voorzieningen tegen, die helaas niet uit deze eeuw lijken te

bekritiseren, maar vooral een po-

dateren. Het is ook een moeilijk

sitief en toegankelijk alternatief te

oplosbaar probleem, maar men

bieden.
De drempel is dus heus niet

tracht het proper te houden.

hoog, je kan er heel wat van je

Wetten en praktische
problemen?
Volgens de Kreabouters zijn er
van bij de ‘opening’ tot nu al ongeveer een drie- a vierhonderd mensen in het pand langsgeweest en

Proffenevaluatie

eventuele creatieve dromen realiseren, fijne mensen ontmoeten,...
Wat houd je dan nog tegen om je
naar het Frankrijkplein 4 te begeteriaal allerhande (zie zoekertje in

pand, hun creativiteit ook daar zul-

deze Schamper) en wil men nog

len willen belijden.

ven en ook Kreabouter te worden?
Vos

meer mensen bekend maken met

Kinderziektes

mogelijkheid. Pol & Soc hanteert

worden per faculteit beoordeeld

deze methode al van in den

en becommentarieerd door de

beginne. Iedere methode heeft zijn

Evaluatiecommissie, die tevens

kinderziektes. Belangrijkste knel-

voordelen en zijn nadelen. Door

instaat voor de vertaling van de

punt was de opkomst. Legenda-

de evaluatiedag niet aan te

resultaten naar de onderwijs-

risch waren de 13 studenten die

kondigen kan je bijvoorbeeld de

p ra k tijk .” In elke e va lu a tie -

kwamen opdagen in de tweede

aanwezigheid van brassers elimi-

commissie zetelen twee studen-

kan de student zich slechts de

kandidatuur Rechten en de 0 (nul)

neren.

ten. In de praktijk schrijft de com-

grote, vage lijnen van het vooraf-

in de tweede licentie Wijsbegeerte.

gaande academiejaar herinneren.

Grosso modo kunnen we stellen

Vervolg van p. 7

De eerste evaluatie kende veel

Daarom zou het beter zijn de

dat de opkomst in de humane we-

evaluatiedag te verplaatsen naar

tenschappen laag was en in de

april/mei van het jaar zelf. Het is

exacte hoog. Nu, bij de tweede

missie slechts een ‘synthetisch

Wat met de
resultaten?

rapport’. De Toegepaste Wetenschappen stellen daarom voor om
de bevoegdheid van de commissie
uit te breiden: het moet mogelijk
zijn “impulsen tot actieve bijsturing

dan mogelijk om de resultaten in

evaluatie, is de opkomst nog steeds

juni/juli te verwerken en meteen

het belangrijkste praktische pro-

ontslagbrief? Neen. Verschillende

conclusies te trekken voor het vol-

bleem. Iedere faculteit pakt dat

studentenvertegenwoordigers be-

Het is moeilijk een algemene

gende jaar.” Aan de Faculteit Toe-

probleem ook op haar eigen ma-

nadrukken rekening wordt gehou-

tendens te ontdekken in de invloed

gepaste Wetenschappen verzet

nier aan. Aan de ene faculteit krij-

den met de uitslag. De resultaten

van de proffenevaluatie. Enerzijds

men zich tegen dit voorstel.

gen de studenten thuis een indivi-

van de evaluatie vormen sowieso

is er het verschil van faculteit tot

Nicolaas Coppieters: “Met dat

duele brief, aan de andere zijn er

een onderdeel van de bevor-

faculteit, anderzijds zijn er nog maar

voorstel mis je het belangrijkste:

aankondigingen door berichten ad

deringsdossiers van de proffen.

twee evaluaties geweest. Hetstaat

de examens. De studenten begin-

valvas en oproepen in de audito-

Maar de reële invloed van kritiek

wel vast dat de proffen in de toe-

nen hun cursus ook maar deftig te

ria. Sommige faculteiten kondigen

op bijvoorbeeld de manier van les-

komst niet anders zullen kunnen

bekijken rond die periode.” Van-

de evaluatiedag niet aan. Ze gaan

geven, de cursus? Op dat vlak is

dan rekening houden met de re-

daar het voorstel om het huidige

er van uit dat de student niet geïn-

het effect van de evaluatie ondui-

sultaten.

tijdstip te behouden én -hierin gaan

teresseerd is en proberen hem

delijk en niet controleerbaar. In het

ze een stap verder- om de bissers

daarom onverwachts te ‘vangen’.

examenreglement (art. 2.3.) staat:

bij de evaluatie te betrekken.

Rechten koos dit jaar voor deze

“De resultaten van de evaluatie

Krijgen slechte
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proffen hun

te geven".

G.

Extra

Een anagram van de LSP
Nieuwe politieke beweging op komst

zijn vertegenwoordigers van de
Vereniging voor Vlaamse Studenten (VVS), actieve leden van de
Liberale Vlaam se S tudenten
Vereniging (LVSV) en van de VLDjongeren, en studenten van ‘t Zal

Vorig jaar werden in Gentse studentenmilieus de eerste plannen

zo goed als niet belicht in de

gesmeed voor de oprichting van een nieuwe politieke denktank. Wat

werkdocumenten die we in handen

de werkgroep Binnenlandse Be-

toen nog lucht leek, bleek later de aanzet voor een nieuwe politieke

kregen. Ruben Kinet, verantwoor-

trekkingen of Marketing. Zijn die

partij: de Progressief Sociaal Liberalen (PSL), oorspronkelijk

delijk voor de externe communi-

groeperingen daar gelukkig mee?

geschoeid op de leest van de Nederlandse D ’66. Dat premier Dehaene

catie, vergelijkt de PSL graag met

VVS legt er de nadruk op dat wie

zijn regering niet wou voortzetten tot het eind, bleek een behoorlijke

de vredesbeweging, een brede

politiek geëngageerd is volgens

streep door de rekening. De druk om naar komende parlements-

sociale groepering waar op zich

haar statuten (art. 8 § 4) onmogelijk

verkiezingen toe te werken, is weggevallen. De vraag rijst of de PSL

weinig nut aan verbonden is, omdat

nog een bestuursfunctie of man-

nog vier jaar geduld heeft, of een liberale beweging blijft, die heet

ze in se geen invloed heeft op de

daat kan uitoefenen. Wat de lokale

besluitvorming, maar daar ander-

vertegenwoordigers betreft, poogt

zijds toch behoorlijk wat invloed op

VVS dezelfde filosofie aan te

progressief te zijn.

weet uit te oefenen.

Wel Gaan actief binnen pakweg

houden. Ruben Kinet drukt er

Op dit ogenblik wordt de laatste

blijken meer dan eens open deuren

hand gelegd aan wat het charter

in te stampen. Zo wordt onder

moet worden. Tegen eind april zou

andere gepleit voor een algemeen

Op dit ogenblik vergaderen

titel bij de PSL betrokken zijn, en

dat ter discussie gesteld worden

basisinkomen, de oprichting van

verschillende werkgroepen in Gent,

niet uit hoofde van hun functie

voor een groter publiek. Wie echter

een Europese Drug and Food

Antwerpen en Brussel, maar de

daarbuiten.

concrete breekpunten verwacht,

Administration, en de legalisering

scheidingslijn tussen de PSL en

zal bedrogen uitkomen. De voor-

van softdrugs. De haalbaarheid van

bestaande studentengroeperingen

stellen die geformuleerd worden

dergelijke initiatieven wordt echter

is niet altijd even goed afgelijnd. Zo

Rommel, groot
huisvuil en brocante
De Kreabouters kunnen nog

echter op dat zij ten persoonlijke

Zoekertjes
Meer informatie: Kristof Polleu-

zeilcursus op de Noordzee. Wil je

nis, Hertogenlaan 37,3210 Linden

leren zeilen, grijp dan nu je kans!

TDP

kend bij inschrijvingen per groep.
Voor meer informatie: bel Robert
(09/223 04 86) of kom even langs
(Kortrijksepoortstraat 182, 9000
Gent -3x bellen).

heel wat materiaal gebruiken.

Wanneer? Tijdens het week-

Erratum: De correcte frequen-

Matrassen, dekens, stevige tou-

end van van 1-2 april. Prijs? 4500

tie waarop URGent, de vrije radio

Bef. (taksen, havengeld, verzeke-

voorstudenten, op 1 oktober 1995

ring, theoriecursus,... inbegrepen).

van start gaat is FM 105.7.

wen, kleren, kasten, m uziekinstrum enten, tafels, stoelen,
kookpotten en -pannen, hout,

Nacht van het jong
Gentse geweld

Voor meer informatie: gewoon even

kaarsen, verf, emmers, boeken...

‘A working class hero is some-

bellen naar Robert op het nummer

kan je 24u op 24u in het pand op

thing to be.’ Ook wie nog geen

09/223 04 86 of kom even langs

het Frankrijkplein 4 (aan ‘t Zuid)

enkele plaat opnam, kan een beetje

(Kortrijksepoortstraat 182, 9000

komen afgeven. Je kan hen dan

rijk worden. Aan de vooravond van

Gent -3x bellen).

meteen op een creatief bezoekje

1 mei organiseert CSC de ‘Nacht

Eer

Aan de Bengaalse schrijfster
Tasiim a Naarfn werdop 24m aart

vergasten en zelf even een

van het jong Gentse geweld’ in de

Hou je ook niet van commer-

Kreabouter zijn.

(D ies Natalie) een RUG-eredoc-

concertzaal van Vooruit. Zeven

ciële, volledig uitgestippelde rei-

toraat (L&W ) uitgereikt. Andere

geselecteerden nemen het tegen

zen? Wil je daarentegen de Griekse

gelukkigen waren prof. Richard

elkaar op, de drie winnaars

eilanden ontdekken per traditio-

P o w e r (Rechten), prof. Robertj

verdelen 100.000 frank. Inschrij-

neel zeiljacht? Vaar dan met ons

Furchgott (Geneeskunde), prof. i

vingen via ‘lf the kids are united’,

mee: wij varen een niet-commer-

W ilfried Brutsaert (Landbouw-

Speldenstraat 1-5,9000 Gent, tel.

ciële koers metveel aandacht voor

09/225.96.54.

kundige en Toegepaste Bio-

cultuur, gastronomie en mensen

logische W etenschappen), prof.

van het échte Griekenland. Wan-

Hans Junginger (Farm acie) en

International Pen
Friends
Wil je graag in contact komen
met buitenlandse jongeren, maar
je weet niet hoe, dan kan ‘International Pen Friends’ je hierbij
helpen. Er zijn reeds meer dan
300.000 leden en je vindt er
adressen from all over the world.

Reizen en zeilen

neer? In juli, augustus en septem-

prof. M arien H orzinek (D ier-

ber 1995. Prijs? 14000 Bef. per

geneeskunde),

Niets is beter om de hersenen

week bij een individuele inschrij-

van zuurstof te voorzien dan een

ving; er wordt een korting toege-
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ow

MC.be

99,6 % ‘eduservers’ in de kou
Terminals als

managers van het ARC die de http-

vindt. Het goede nieuws: Prof. De

daemon draaien, maar ene Patrick

Soete drukte ons op het hart dat de
(officiële) http-daemon voor edu-

Slechts tachtig studenten kunnen aan de RUG tegelijkertijd

Dubois, student. Binnen de
nieuwsgroep soc.cult.belgium

serv er in principe is na de paas-

gebruikmaken van de elektronische snelweg. Bovendien kunnen de

wordt terecht druk gedaan over de

vakantie. Het is enkel nog wachten

pakweg 2000 RUG-studenten met een account sinds dinsdag 14

problemen waarmee het Gentse

op de echte stormloop, ‘c ause you

maart nog maximum één uur lang ‘internetten ’. Dit is het gevolg van

netwerkkampt,onderdekop “RUG

een dwingende maatregel van het Rekencentrum. Zo zou de

ain 't seen nothin ’ yet.

Fellinitoestanden". Iemand roept

Rekencentrum-computer die instaat voor het studentennetwerk

op er bij het ARC op aan te dringen

‘eduserv’ dagelijks overbelast zijn. Dat deze problemen hun

dat ze een http daemon voor

oorsprong vinden in de internetspecial van Schamper, wordt

eduserv draaien. Dan kan er

Voor zover de daemon niet

ontkracht. Zo is de vraag van studenten naar een eigen (gratis)

eindelijk echt gesurft worden, en

g ekilled werd, m oet d it de

account inderdaad gevoelig gestegen sinds vorige maand, maar de

heeft u iets aan de http-adressen

homepage van eduserv zijn :

overbelasting dateert al van tevoren. Overigens is het wel zo dat een

die u elders in deze Schamper

http://eduserv.rug.ac.be:8000/

tdpessem@eduserv.rug.ac.be

stijging van het aantal gebruikers de kans op een file gevoelig doet
toenemen. Dit wordt pijnlijk duidelijk na een bezoek aan Blandijn en

Educatief internet

andere knooppunten waar een deel van de terminals er onaangeroerd
bijstaan “omdat we toch niet binnenraken ”. Een beperkte oplossing
lijkt in zicht.
Bij het inloggen ‘mag’ men zelf

Krant en magazine

computer overneemt, zij het met
enige vertraging. Het nieuwe

http://www.nrc.nl/

kan gekozen worden uit vier

eduservsysteem zal pas opera-

http://www.crs4.it/~ruggiero/unione.html

periodes nl.: 5 m inuten, een

tioneel zijn tegen 1 oktober 1995.

http://www.timeinc.com/time/magazine/magazine.html

kwartier, een halfuur of een uur.

Deze machine heeft 8 processoren,

Gedurende die periode kan men

dit is vier keer meer dan wat nu in

naar believen in- en uitloggen.

gebruik is. De snelheid van het

paleontologie

http://ucmp1 .berkeley.edu

Nadat de aangevraagde tijdsduur

systeem blijft in principe onge-

Grand Canyon

http ://www. kbt.com/gc

verstreken is, wordt een sessie

wijzigd. Prof. De Soete bevestigde

de tijd bepalen van de sessie. Er

Musea

Klimaat en weer

automatisch beëindigd. Daarna

ook dat vanaf volgend academie-

moet gedurende vier keer de

jaar studenten meer schijfruimte

http://ferret.wcr.noaa.gov/ferret/mainmenu_1.0.html

aangevraagde tijdsduur van de

krijgen dan de 5 Mb waarover de

httpV/www.cs.indiana.edu/finger/dmc.iris.washington.edu/spyder/w

vorige sessie gewacht worden om

meesten nu beschikken.

Koffiezetapparaat

op nieuw ‘b in n e n ’ te kunnen
geraken. In een eerste versie

Freaks hebben Netscape al

hebben studenten vanaf een X-

lang op diskette staan -afgehaald

terminal geen keuze wat de werktijd

via ftp.mcom.com- maar daarmee

betreft, deze is 30 minuten. De

geraken ze nog niet buiten de mu-

http://www.cl.cam.ac.uk

RUG-studenten (if still available)
http://eduserv.rug.ac.be:8000/

nachtelijke taferelen in de Ver-

ren van de RUG. Maar wie bv. -

meylen zijn niet verdwenen. Zolang

vanuit Gent, Leuven, Utrecht of

de limiet van 80 gebruikers niet

Tenerife - Schamper leest via http:/

kikkerdissectie: http://george.lbl.gov/ITG.hm.pg.docs/dissect/info.html

gehaald wordt - zoals ‘s nachts en

/e d u s e r v . r u g .a c .b e : 8 0 0 0 /

botanische tuinen: http://straylight.tamu.edu/MoBot/welcome.html

in de weekends het geval is - kan

-m vuijlst/scham per/schm ain

chemie: http://www.chem.ucla.edu/chempointers.html

naar believen gesurft, gechat,

durft al eens klagen over de totale

psychologie: http://psy.ucsd.edu/otherpsy.html

gemaild en gegopherd worden.

onberei kbaarheid van onze home-

marsmannetjes: http://www.metrolink.com/seti/SETI.html

Maar de gezellige sfeer in Blandijn

pages. Wie toutcourt www-pages

archeologie: http://cast.uark.edu:2001/main.html

lijkt ver heen.

op eduserv wil oproepen, krijgt

Wetenschappen

Recepten

meestal iets in de zin van “...server
Toch valt er niet alleen slecht

not accessible orrefusing to serve

nieuws te melden. Professor De

the document. ” Voor alle duidelijk-

Soete verzekerde ons gisteren dat

heid: eduserv heeft officieel geen

eduserv inderdaad de oude allserv-

homepages. Hetzijn niet de system

http://www.vuw.ac.nz/who/Amy.Gale/recipe-archive.html
http://english-server.hss.cmu.edu/Recipes.html
http://www-sc.ucssc.indiana.edu/cgi-bin/recipes/
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C^ A n tith esis
Collectieve acties
Ann Vanden Wyngaerd, licentiate Nieuwste Geschiedenis, studeerde vorig jaar af aan de RUG met
een thesis over collectieve acties. Op vraag van Schamper schreef zij een korte tekst waarin ze de
bedoeling en de inhoud van haar proefwerk uiteenzet, en een toepassing uitbouwt met betrekking tot
een problematiek die nogal in de belangstelling staat: de stakingen op de Boelwerf.

te redden wat er te redden viel van
deze ‘rode burcht’. Daarvoor was
er sociale rust nodig, om te beginnen bij Boel. In december werd de
rooms-rode regering afgelost door
de rooms-blauwe coalities van de
jaren ’80. Op hetneo-liberaal beleid
dat deze coalities voerden, kwam
veel minder reactie dan in de jaren
7 0 het geval zou geweest zijn. De

blauwe bond), de staking actief te

sympathisanten daagt op. Op

directie van de Boelwerf slaagde

van de Boelwerf is al wat ge-

houden. Ze trachten de staking te

onderhandelingen in Brussel wordt

er in om in de jaren ’80, meer dan

schreven, en moet nog veel

verruimen en vragen om solidari-

beslist een nieuwe stemming onder

1/3 van de werknemers te ontslaan,

geschreven worden. Het zal een

teitsacties van andere bedrijven.

de arbeiders in te richten. In januari

zonder noemenswaardig verzet.

verhaal worden van een actieve

Deze komen er, met mondjesmaat

had 84% voor staking gestemd, nu

en creatieve vakbondswerking van

echter. Patroon Saverys -toen eni-

in september nog 62,5%. Vermits

‘Zaatbonkers’, soms in samen-

ge aandeelhouder van de werf, en

een 2/3 meerderheid vereist is,

Over de sociale geschiedenis

werking, vaak in strijd met een ook

reeds actief in winstgevender

moet de staking beëindigd worden:

al kleurrijke opvolging van pa-

sectoren (rederij), bovendien

zonder resultaten.

troons.

voorzitter van de werkgevers-

De staking van 1981
op de Boelwerf

organisatie van de metaalbewerking-weet niet van wijken. Ministe-

Het roer uit handen?

Micro-onderzoek
Wat u tot nog toe las, is de
beschrijving van de ‘collectieve
actie’. De rest van de thesis -’een
micro-onderzoek vanuit de veldtheorie van R Bourdieu’- betreft
‘theorie w aaruit afg ele id een

riële bemiddeling brengt de posities

Enkele Boelvakbondsleiders

niet dichter bijeen: de situatie zit

verwoordden het gevoel van velen:

hypothese die volgens een be-

In 1981 kent de werf haar

vast. Op dat moment leggen

in de rug gestoken te zijn door de

paalde methode wordt getoetst. Zo

langste staking. Vijf lange maanden

hogere vakbondsleiders (tot op

eigen vakbond. Inderdaad heeft

hoort dat tegenwoordig in de

vallen 2000 arbeidersgezinnen uit

regionaal interprofessioneel ni-

de hogere leiding zich op een

Geschiedenis. Achteraf bekeken

bepaald moment van de Boelsta-

lijkt me dat veel gevraagd voor een

king gedistantieerd en ingegrepen.

doorsnee -dus niet al te ijverig-

Zeer vermoedelijk is er een verband

student. Het geploeter was uiter-

met het op punt staande faillis-

mate leerzaam, het produkt laat ik

sement van de toen nog bestaande

hierbij toch over aan het stof der

andere grote scheepswerf van

archieven.

België: Cockerill Yards in Hoboken.
Bepaalde vakbondsleiding verkoos

Ann Vanden Wyngaerd

Bescherm uw thesis
Behalve ‘de gelukkigen' onder

kopiëren zondertoestemming van

ons, moet elkeen een thesis

de auteur en mits vermelding van

afleveren op het einde van z’n

de bron. Elke student die een

veau; verm o ed elijk ook SP-

universitaire opleiding. Wat er

thesis afgeeft is dus auteursrech-

minder dan de helft van hun

ministers) achter de schermen

daarna met het troetelkindje

terlijk beschermd. Maarrrr... dit

inkomen. De reden: het besluit van

contacten met de directie. Ze

gebeurt, zal velen een zorg wezen.

w ordt wel eens m et voeten

de directie collectief te ontslaan

maken duidelijk dat ze het eens

En toch... je bent beter op je hoede.

getreden, zelfs door sommige

(voor de eerste maal) en de

zijn met ontslagen en dus tegen-

Een thesis dien je in drie

professoren, zo blijkt. Herken je

principiële weigering door de

stander zijn van een uitbreiding

exemplaren af te geven. Eén

dit, heb je iets dergelijks mee-

arbeidersvakbonden dit te aan-

van de staking. De ABVV-metaal

exemplaar vindt zijn rustplaats in

gemaakt, dan kan je ons dat laten

vaarden. De bonden eisen her-

vakbondsleider van de provincie

de centrale bibliotheek, een ander

weten. Schrijf of bel ons: Scham-

verd eling van het werk. De

Antwerpen zorgt ervoor, dat er geen

blijft in de vakgroep waar je je

per, studentenhuis De Brug, St.-

bedienden staken niet mee: zij

besluiten genomen worden om-

thesis gemaakt hebt en het derde

Pietersnieuwstraat45,9000 Gent,

komen tot een compromis met de

trent uitbreiding van acties. Drie

exemplaar mag je mee naar huis

tel. en fax: 09/264.70.87, E-mail:

directie. Een 50-tal arbeiders-

weken later breekt in Temse een

nemen. Studenten mogen je

schamper@rug.ac.be

militanten zet zich vanaf april in

groep werkwilligen door het piket.

thesis raadplegen in het kader

om, in vakbondsfront (d.i. samen-

Er komt terug beweging aan de

van hun oefening of thesis maar

werking tussen de rode, groene en

poorten van de werf. Een 1000-tal

ze kunnen er geen stuk uit

Temse en omstreken terug op
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Talie

06

rabewegingen ervoor dat de

decor in de achtergrond dat doet

andere s tijl en d ito 'n ive a u ’

spanning nooit verslapt. De

denken aan de meesterwerken van

verwachten. Het is weliswaar geen

De Nederlandse schandaal-

steengoede acteerprestaties van

Margritte en Delvaux maken de

van zijn meesterwerken, maar deze

filmer Theo Van Gogh doet op-

Ariane Schulter en Ad van Kem-

film erg bijzonder.Toch blijft de

satire op de modellenwereld is al

nieuw veel stof opwaaien. Wellicht

pen en het filmtalent van Theo Van

doorsnee cinemaganger zeker op

bij al toch bijzonder amusant: de

ligt dat minder aan de regisseur

Gogh maken van ‘06’ een zeer

zijn honger zitten: de vertoning

verschillende collecties die op de

dan aan moraliserende betweters,

boeiende film. (Sphinx-22u30).

duurt maar 80 minuten en weet

korrel w orden genom en, de

ook nooit echt te boeien, de

ontsteltenis bij de vermeende

die met opengesperde ogen de
Tito

opzichtige reclameaffiche voor zijn
nieuwe film ‘06’ (een blote vrouw in
erotische pose) bekeken (betast?)
hebben. Geen enkele blote borst
of kont echter tooit het doek. Van
Gogh wil de ziel van eenzame
mensen

blootleggen, en zeker

niet hun schaamlapje.
Een 30-jarige blonde vrouw,
Sarah, komt via de sexlijn 06 (de
Nederlandse variant van onze 077lijn) in contact met Thomas, een
architect. Beiden zijn op zoek naar
wat erotisch vertier en besluiten
elkaar elke donderdag een telefonische beurt te geven. Onder
geen beding mogen ze elkaar
opzoeken: de telefoon is hun enige
ontmoetingsvorm. Gaandeweg
groeit er echter meer tussen beiden. Ze raken emotioneel aan elkaargehecht. De telefoon, symbool
voor de verloederde

communi-

catie, staat een open relatie in de
weg. Beiden liegen over hun uiterlijk
(zij is donker van teint; hij heeft
spieren en brede schouders i.p.v.
een vette spens), over hun
bezigheden, enz. Door de telefoon
kunnen ze zich niet aan elkaar
aanpassen. Daardoor loopt hun

The Shawshank
redemption
Eén van de beste Hollywoodprodukties van het afgelopen jaar
is ongetwijfeld The Shawshank
redemption’ van regisseur Frank
Darabont die hiermee een schitte-

waarschuwing in voor mensen die
hun alleen-zijn vergeten temidden
van de -huidige en futuristischeongebreidelde com m unicatiemogelijkheden zoals internet-,
teleworking-.cyberspace-toestanden, enz.
Het oorspronkelijke opzet was
om van het verhaal een toneelstuk
te maken. Omwille van het luttele
beschikbare geld koos men voor
verfilming, waarbij de kijker enkel
de kamers van beide personages
ziet. Ondanks dit statische uitgangspunt zorgen subtiele came-

moord op de wereldbefaamde

bijzonder, en het einde is beslist

couturier Olivier de la Fontaine, de

zwak te noemen. Het zal steeds

kleine gastrollen -zelfs typetjes- die

een cultfilm voor kunstenaars met

bekende film acteurs op zich

grote en kleine K wezen, maar het

nemen, het mag er allemaal best

grote publiek aanspreken zal dit

zijn. Lagerfeld, één van de rijkste

nooit doen. En dat is jammer want

en meest bekende m odeontwer-

een kwaliteitsfilm van Belgische

pers, is er zelfs in geslaagd de film

makelij als ‘Daens’ heeft bewezen

in Duitsland uit roulatie te laten

dat dit wél kan. (Decascoop)

rend debuut maakt. Meteen goed

Prêt-à-porter

Dufresne, een yuppie-achtige
bankier -briljant vertolkt door Tim
Robbins- wordt in 1947 veroordeeld voor een dubbele moord en
krijgt levenslang. In de Shawshank
gevangenis (één van de strengste

brengen, zo woedend was hij. De
film heeft geen sterk script, maar

voor zeven oscarnominaties. Andy

bestaat uit leuke takes en humoristische vertolkingen. Bestte pruimen
waren vooral de laatste 10 minuten.

‘Prêt-à-porter’ is de laatste

Vlot amusement dus. (Decascoop)

nieuwe film van Robert Altman. De
film werd door veel critici gekraakt,
E.M.

omdat ze van Altman een totaal

gevangenissen in Maine) begint
hij zijn tweede leven. Daar maakt

BarBaBelge

hij kennis met een m edegevangene, Red -prachtig vertolkt
door Morgan Freeman- met wie
hij een speciale vriendschapsband
ontwikkelt. Het scenario is bijzon-

In een stad als Gent, waar het

der origineel (en gebaseerd op een

cultuurbeleid van de voormalige

er dus ‘Svalê, svalê, de eerste

novel van Stephen King) en ge-

bevoegde schepen o.a. bestond

zwaluw’. De groep wil met her-

slaagd te noemen, evenals de

uit het aanbrengen van graffiti op

kenbare, volkse symbolen op een

ontknoping van de film. Ongetwjfeld

openbare toiletten, en waar Jan

persoonlijke m anier actuele,

een echte aanrader. (Decascoop)

relatie stuk in cynische machtsspelletjes. De film houdt een

acteerprestaties zijn niet erg

Taxandria
Hetlevenswerkvan Raoul Ser-

onder de titel ‘Fait d'Hiver’. Nu is

Hoet borg staat voor inventiviteit,

socioculturele en politiek rele-

lopen er zeker enkele creatieve

vante dingen vertellen. Met deze

kunstenaars rond; kunstenaars

actie willen ze aantonen dat in

die je even bij de neus nemen. Zo

Gent de kust veilig is voor het

zal menigeen zich afgevraagd

neerstrijken van fantasie, crea-

hebben wat al die zwaluwen aan

tiviteit en poëzie. Na de sneeuw-

vais -’Taxandria’- dat tijdens het

Blandijn en in de St-Pieters-

mannen en de zwaluwen, deze

Filmfestival te Gent in première

nieuwstraatte betekenen hebben.

zomer misschien zandkastelen?

ging, draait nu in de cinema. Het

Het is een niets minder dan een

project, waarin door de Vlaamse

actie van ‘BarBaBelge’, een viertal

Voor een plattegrond met het

Gemeenschap zwaar werd geïn-

jonge kunstenaars die zichzelf

zwaluwenparcours kan je terecht

vesteerd, isduseenexportprodukt

om schrijven als “een jonge

bij café L’Heure Bleue, Bij St-

dat met zeer grote verwachtingen

sam enzwering die vanuit de

Jacobs 11, waar in het kader van

werd onthaald. Waarschijnlijk te

marge van het kunstgebeuren

deze actie de tentoonstelling

groot want menigeen is met een

nieuwe impulsen wil geven aan

‘Waldo Piperbach’ loopt.

ontgoocheling naar buiten geko-

kunstenaars en publiek” . Deze

men. Een fraaie regie, een sprookje

winterstakenzereeds21 sneeuw-

als verhaal, een schilderachtig

mannen met zwerfvuil in elkaar
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Kult

Verdi of Haendel?

vele ritmes en de orchestrale
kleuren in ‘O rlando’ zijn een
synthese van de Europese muziek

Als je het mij vraagt, geef ze me dan maar alletwee. Ik weet het,

ruimtes waardoor het individuele

uit die tijd. De trillers zijn als tranen

in mei moeten we blokken, maar: in de blok zijn een streepje muziek

drama beter tot z’n recht komt. De

op de wang. De trage deploraties

en een toneelstuk wel meegenomen. Waar naartoe in mei?

té vaak vervlakte recitatieven

van de cou ntera lts bevatten

worden door een meer intense

evenveel lamentos als de mooiste

Gilbert Delfo -voor de opera-

sopraan, die reeds 2 maal goed

lezing beter uitgewerkt. Zo worden

cantates van Bach. Een groot ora-

kenners onder u geen onbekende-

ontvangen werd, om als Elisabetta

zelfs de kleinste rollen op zich

torio profane dat zowel vocaal als

werkt zijn Verdi-cyclus verder af

di Valois het fanatieke binnen het

hoofdrollen. Let bijvoorbeeld op

scenisch ontroert (P.Bardon als Or-

met het vaak hernomen politieke

drama te laten weerklinken in Gent

Rosa Mannio, als de charmante

lando). Een conterait die constant

drama ‘Don Carlo’ dat de grootheid

(van 16 tot 27 mei) en Antwerpen

bergère Dorinda, die zelfs bij de

en ingeleefd is (H.Summer). Een

van een koning schetst, een

(van 1 juli tot 11 juli).

was een eigen leven leidt. Pro-

Angelica (door LDawson) met melisch timbre, een Botticeliaanse

grootheid die echter ontbindt als

Injuni allen naar'Orlando’. Deze

bleem hier: het blijft barok en vaak

een lijk waaruit kwalijke walmen

opera seria lijkt wel een opeen-

veredeld en onnatuurlijk. Maar dit

blondine. Dat alles onder leiding

ontsnappen die de omgeving

volging van aria’s voorafgegaan

alles weegt niet op tegen een mooi

van Solesz, de muziekdirecteur

vergiftigen. Deze Italiaanse pro-

dooreen recitatief en gevolgd door

timbre en technische nauwkeurig-

van de Vlaamse Opera, reeds

duktie, die reeds in Montpellier te

een lang da capo. Harmonie en

heid. Wat Robert Carsen betreft,

gehoord bij de 9de (Beethoven) als

zien was, pro file e rt zich als

melodie in overvloed voorde ‘niet-

hij is een kind aan huis dat weet

seizoensopener.

voorzichtig en suggestief. Voor-

getrainde’ luisteraar. Maar er is

hoe vitaliteit en barok te doen

zichtig omdat men de Italiaanse

natuurlijk meer: Haendel maakte

rijmen.

‘Orlando’ dus in Gent (9 tot 17
juni) en Antwerpen (22 tot 29 juni).

versie koos, zonder de act van

een muzikaal heldenepos naar het

Deze laatste produktie kwam

Wie gaat en dan nog niet met grote

Fontainebleau. Suggestief qua

werk van Ariosto. De nadruk ligt

over van Parijs. Wat ze daar zagen

onderscheiding z’n jaar afmaakt,

decor dat de personages over-

hier meer op de vertolker dan op

was een Haendel a la Mozart qua

kan nog een schadeclaim indienen

meestert. Herinnert u zich de grote

de decors, die hier gelukkig vrij

toonzetting: waarin de menselijk

op het adres van z’n plaatselijke

intrede van Gerard Mortier in de

gem inim aliseerd werden. De

passies kleur krijgen en de liefde

verzekering.

Munt, 13 jaar geleden? Deze werd

magnifieke barokke theaterdecors

van elk personage een geïndividu-

ingeluid door de afgestofte versie

worden vervangen door ‘grote’

aliseerde minnezang wordt. De

van 'Don Carlo’. De programmatie
van deze opera roept zelfs bij Mare
Clémeur historische momenten
op, denk ik.
De decors zijn van Ezio Frigerio die in Montpellier grote

Toneeknomenten

H. F.
animale agressiviteit maken dit verhaal interessant. Kernbegrippen:
seksuele afkeer, dier, goddelijkheid, verwevenheid van seks en
dood Te zien half mei.

massieve colonnes op scène had

Wie naast droogje en natje ook

aartsegoïstisch te zijn en moeder

In april raad ik u ‘Agatha’ aan.

geplaatst; een grote stempel op

ontspanning zoekt, vindt hieronder

is hysterischerdan ooit, zoon heeft

Een schone vrouw, genaamd

een grote envelloppe. Zowel

een menu voor elke maag be-

een lief, enz. Een m oderne

Katelijne Verbeke. Het onder-

colonnes van een klooster als die

stemd. Vooreerst is er het NTG dat

vaudeville die een kritische lading

werp: incest en liefde naar een

van een paleis vormen de ruimte

‘Schijn bedriegt’ van Thomas

dekt. De nadronk is bitter.

werk van M.Duras. Tenslotte is er

waarin vroomheid en exuberantie

Bernhard brengt. Dit stuk is een

Vooruit brengt ‘Phaedra’, een

worden geëxtrapoleerd. Probleem:

vervangproductie voor ‘De vrou-

werk van Hugo Claus naar Sene-

17 april met Rosas, Toccata op

Frigerio riskeert, net zoals Tomma-

wen’. De capriolen van de NTG-

ca. Het Zuidelijk Toneel -regie Dora

muziek van Bach met pianist Jos
Van Immerseel (op vleugelpiano!)

nog een dansvoorstelling op 16 en

leiding zijn ondoorgrondelijk...

Van der Groen- is niet te missen.

personages te verstikken met die

'Schijn bedriegt’ met Blanka Hek-

Thyestes’ (eveneens naar Sene-

en dan ‘Vrijen met dieren’ in juni

overmeestering. Onze opera is

man en Chris Boni in de hoofd-

ca) werd reeds overvloedig beju-

door BMCie.

klein, heren scenografen! Vergeet

rollen.

beld door pers en publiek. De jonge

In Arca kan u in april, mei en juni

Phaedra, de tweede dochter van

‘Vandaag geen Hamlet’ en ‘Uit-

si in 'Roméo en Juliette’, de

dat niet! Indrukwekkende scènes

Interessanter, denk ik, is het

wegen helaas ook niet op tegen de

stuk ‘Grote kinderen’ van J. Coc-

Minos, de vrouw van Theseus,

varen’ (De Duve) zien. Daarnaast

wat zw akkere tussenscènes.

teau, in een bewerking van Benno

pleegt -na de door haar veroor-

zijn er nog tal van gastoptredens

Enerzijds hebben we Fortuniaanse

Barnard. Deze Nederlandstalige

zaakte dood van haar stiefzoon

zoals ‘Brief aan mijn dochter’ van

massa-tableaus. Evidentie en zui-

versie van ‘Les parents terribles’

Hippolytos-zelfmoord. Deze mythe

Zennetheater met o.a. Erna Pal-

verheid maken van de geraffineer-

uit 1938 zal menig student aanspre-

is in de wereldliteratuur talloze

sterman, een aanrader heb ik me

de nachtelijke scènes anderzijds

ken. Het verhaal: kinderen worden

malen behandeld (denken we maar

laten vertellen.

een kille eenzaamheid mettussen-

groot én gelukkig. De ouders zijn

aan Racine’s ‘Phèdre’). De typi-

in Barbara Madra, een Poolse

jaloerse kinderen. Vader blijkt

sche Clausiaanse directheid en
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Pulp
Jkntô Haurent glimlacljte mpöteriettöte jflteelhefce
De passies en hartstochen van onze Groene Prins

Prins Laurent, ook wel ‘de Groene Prins’ genoemd wegens zijn buitengewone belangstelling voor het milieu, bezocht onlangs
incognito de Faculteit Diergeneeskunde te Merelbeke. Thema van het informele bezoek: de humane behandeling van dieren
in de bio-industrie. De rondleiding duurde drie uur. De Groene Prins stelde veel vragen. Wim Filips, tweede kandidatuur:
“We bezochten de hangbuikvarkenproefvelden, de kippenhokken, de caviatuinen en de struisvogelweiden. Prins Laurent was
zeer vriendelijk en leek enorm geïnteresseerd. Hij stelde veel vragen.” In het groepje studenten dat Prins Laurent vergezelde
bevond zich de beeldschone brunette F ra n çoised eC oeu rC ou rd oise-F ern an d .Z ijisd e dochter van de befaamde Parij se
Grand-Duc Léom ard. Françoise de Coeur Coudoise-Femand studeert in het kader van Erasmus Diergeneeskunde aan de RUG.
Zij zit op kot in home Vermeylen. Het ontging niemand dat de Groene Prins blikken van verstandhouding uitwisselde met
Françoise de Coeur Courdoise-Fernand. Daarbij glimlachte hij mysterieus.
Tom Frans woont op de vijfde verdieping van de Vermeylen, het niveau waar ook Françoise haar kamer heeft. Tom Frans:
“We kunnen wel zeggen dat Prins Laurent ‘een vaste bezoeker’ is op de Vermeylen.” Vriendschap, of meer? Tom Frans: “Ik
passeerde recent langs haar kamer en hoorde duidelijk twee
mensen praten en lachen.” Prins Laurent is nu reeds
vierendertigjaar oud en nog steeds vrijgezel. Niettegenstaande
h ij frequent gesignaleerd wordt op adellijke vrijgezellen - en
debutantenbals zag het ernaar u it dat Prins Laurent een
Eenzam e Prins zou w orden. De re c e n te a m o u reu ze
verwikkelingen m et Françoise de Coeur Courdoise-Fernand
brengen opnieuw hoop in h et Koninklijk Paleis te Laken en
bij de Belgische bevoling. Hopelijk heeft Prins Laurent nu de
ware gevonden. Schamper b lijft sowieso de Groene Prins, onze
Prins, onvoorwaardelijk steunen.

Uw reporter, Andy Vandenberghe

..........................Illllllllllllllllllllllllllllll

Mondelinge examens afgeschaft!

Eindelijk la de kogel door de kerk. Ne lange diacuasiea ln het rectoraat zijn de heren profeaaoren tot een
vergelijk gekomen: de mondelinge examena worden vanaf 2 april 1995 afgeschaft.
D e h e l e d i s c u s s i e b e g o n i n 1 9 87.

Verscheidene

s t u d e n t e n v e r e n i g i n g e n g i n g e n bij

m a nier w a a r o p m o n delinge examens we r d e n afgenomen.

de o m b u d s m a n k l a g e n o v e r de

niet eerlijk v e r l o p e n ,
persoonlijke vetes t u s s e n p r o f

Deze zouden

e n e n k r e g e n g e m a k k e l i j k e vragen, de andere moeilijke. Oo k

zo a r g u m e n t e e r d e men.

De

en student zouden tijdens

het m o n delinge examen schrikwekkende allures aannemen. Het rectoraat ha d echter gee n oren naa r deze argumenten,
hoewel

ze d o o r

een belangrijk deel

van het professorencorps

werden overgenomen.

Begin jaren negentig kwamen deze professoren met een ander argument op de proppen:
studenten wordt

het praktisch onmogelijk

-"gebrek aan tijd"-

hen allemaal mondeling

a r g u m e n t is h e t r e c t o r a a t n u w e l g e z w i c h t , m e t a l s g e v o l g d a t i n j u n i a l l e e x a m e n s
E en rector,
om de

kennis,

die anoniem wenst
maar om het

vrees dat de studenten nog
een gat

in de

lucht

te blijven,

is n i e t

zo g e l u k k i g :

inzicht, d e m a n i e r w a a r o p d e
m e e r papegaai z u l l e n w o r d e n " .

zullen

student

roodharig

had

ook

onder

geen

schriftelijk

Voor

"Bij m o n d e l i n g e e x a m e n s g i n g h e t n i e t

zozeer

springen.

haar,

zodoende

dit

zullen verlopen.
Ik

Dit n eemt niet w e g dat v e l e s t u d e n t e n m e t de z e b e s l i s s i n g
Herman

Een ontmoeting

Er w as eens een roodharige man, die gee n oge n en gee n oren
Hij

stijgend aantal

zich verbaal met argumenten kon verdedigen.

Hemelsblauw schrift nummer 10
had.

door het

te o n d e r v r a g e n .

noemde

men

hem

voorbehoud.

O p een dag ging e e n m a n naar zijn werk,
onderweg
zich,

Hij kon niet praten, gezien hij geen m o n d had. Ook e e n neus
h a d hij niet. Hij bad verder geen armen en benen. Een buik bad hij

een

kwam

hij

Pools

een

andere

stokbrood

man

gekocht

tegen

en
die

h e bbend,

h u iswaarts begaf.

Eh ch t is e ig a ü jk a lle s .

ook niet, een rug b a d hij niet, ruggegraat b a d hij ook niet, en
hij h ad geen ingevranden. Er was niets! Dus is het onbegrijpelijk
over w i e het gaat.
Daniil Charms, uit de cyclus 'Voorvallen'

W e zouden b eter ni e t m e e r over h e m spreken.

(uit het

_______________________ R u s s i s c h v e r t a a l d doo r Liza)
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tentoonstellingen
* Wijn in G e n t: in het Centrum voor Kunst en Cultuur Sint-Pietersabdij,
Sint-Pietersplein 9. Tot en met 25 juli. 150fr.
* Sterke Verhalen; moderne sagen en geruchten.Tot4 juni in het Museum
voor Volkskunde, Kraanlei 65
* Kosmopoëtica; in gallerij Kunst-Zicht, Overpoortrestaurant, tot 2 juni

Area

Bouwmeester Solnes (20u, St.-W idostr4,2251860)

* v r1 4 a p *
Area Tinnenpot

Vandaag geen Hamlet (Tïnnenpotstr, 225.18.60)

NTG

Schijn Bedriegt (19u30, KNS)

Area

Bouwmeester Solnes (20u, St.-Widostr 4,2251860)

* zo 16 ap *
NTG
Logos

* do 30 ma *
Tempi Misti

Lenteconcert (20u, kerk van het Klein Begijnhof,
Lange Violettenstr., 200fr., 222.48.62)

Malpertuis

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

Area

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

* vr 31 ma *
Democrazy

Buzzov-en +Neuthrone (20u30, 227.51.96)

Malpertuis

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

Area

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

* za 1 ap *
Malpertuis

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

Area

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

NTG

Schijn Bedriegt (19u30, KNS)

Area Tinnenpot

Emily Dickinson (20u, St.-Widostr 4, 2251860)

Homo/Lesbo

Fuif in Vooruit (vanaf 21 u30)

Chiara Dolcini Gayatrii (20u, Kongostr 35,
223.80.89, 150fr)

8 Actueel

activiteiten

Schijn Bedriegt (15u, KNS)

* ma 17 ap *

Stadsconcert (20u, Museum voor Sierkunst, J.
Breydelstr., 233.77.88)

* wo 19 ap *
Area

Brief aan mijn dochter (20u, St.-Widostr 4,2251860)

NTG

Schijn Bedriegt (19u30, KNS)

* dfl2flap*
Logos

Istvan Matuz (20u, Kongostr 35, 223.80.89,150fr)

NTG

Schijn Bedriegt (19u30, KNS)

Area

Brief aan mijn dochter (20u, St.-Widostr

4,2251860)
NTG

Schijn Bedriegt (19u30, KNS)

* di 25 ap *
VIER

De Vieze Gasten; "Het Klein Kasteeltje" (19u30,
ARCA .Tinnenpot 21, w k: 150fr.)

* ma 2 okt *
RUG

Start academiejaar 1995-1996

* zo 2 ap *
NTG

Schijn Bedriegt (15u, KNS)

* ma 3 ap *
Logos

Robert Pollock, eigentijds pianorecital (20u, Kongostr
35,223.80.89, 150fr)

*..wq 5 ap!
NTG

Schijn Bedriegt (19u30, KNS)

* do 6 ap *
Democrazy

Plainfield + Mercury 4° F (20u30, 227.51.96)

Malpertuis

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

NTG

Schijn Bedriegt (19u30, KNS)

Area Tinnenpot

Emily Dickinson (20u, St.-Widostr 4, 2251860)

* vr 7 ap *
Malpertuis

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

NTG

Schijn Bedriegt (19u30, KNS)

Area Tinnenpot

Emily Dickinson (20u, St.-Widostr 4, 2251860)

ChreMaj

De Caraïbische Zee (20u, St.-Bemadettenstr. 134,
228.33.05)

Radio 3

La Noche de la Pasion
Op paaszondag 16 april gooit de latino in u het hoofd in de nek.
Passie, liefde en romantiek zullen welig tieren op de zoveelste editie van
‘La Noche de la Pasion’. Tlpico Tango, Che Tango, Flamenco met Esta
Loco (mét André V., de secretaris van De Brug), Salsa en Merengue
met Chambo, en een aantal surprise acts. Het belooft weer de spetter
van het jaar te worden. Tickets kosten in voorverkoop 580 frank, maar
Schamper geeft ter gelegenheid van de paasvakantie gratis tickets
weg. Trek uw beste pak aan en schrijf, voor de gelegenheid naar dit
adres: Schamper, La noche, Dorpsstraat 90, 9080 Lochristi.

Logos

Stadsconcert; o.a. Feldman (15u, Gravensteen,
233.77.88)

NTG

Schijn Bedriegt (15u, KNS)

ChreMaj

De Caraïbische Zee (20u, St.-Bernadettenstr. 134,
228.33.05)

* wq 12 ap*
NTG

Schijn Bedriegt (19u30, KNS)

Area

Bouwmeester Solnes (20u, St.-Widostr 4,2251860)

* do 13 ap *
NTG

Schijn Bedriegt (19u30, KNS)

TDP

Voor de hierboven in Schampavie vermelde voorstellingen van
Logos geeft Schamper telkens 5 gratis tickets weg. Telefoontje naar
Schamper (09/264.70.87), of (voor voorstellingen na de paasvakantie)
kaartje naar Schamper Logos, Dorpsstraat 90,9080 Lochristi. Vermeld
je telefoonnummer en de voorstelling waar je heen wil. Veel succes.
Prettige paasvakantie.
ow

