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In de nacht van 20 op 21 februari 1995 werd Karei Van Noppen op een 
paar honderd meter van zijn woning vermoord. De publieke opinie werd 
hardhandig wakkergeschud. De daders, die in het hormonenmilieu 
gesitueerd worden, zijn nog steeds onbekend. Ondanks de golf van kritiek 
die het gerecht en de regering overspoelde, bleven efficiënte maatregelen 
in de strijd tegen de hormonenmaffia tot dusver uit. De sporen naar de 
daders worden niet verder onderzocht. Het recente K.B. op initiatief van 
minister Colla dat bepaalt dat veeartsen die actief zijn in de veeteelt niet 
meer mogen verbonden zijn aan het Instituut voor Veterinaire Keuring 
(IVK), lijkt een slag in het water. Justitie beschikt niet over de nodige 
middelen om de strijd op een doeltreffende wijze aan te gaan.

De RUG wil haar appreciatie voor de gedreven veearts uiten, door 
hem postuum te huldigen. Deze gebeurtenis valt samen met de uitreiking 
van de eredoctoraten aan vijf buitenlandse professoren op 22 maart e.k. 
Ja, we kunnen ons natuurlijk afvragen of Van Noppen niet teveel als de 
‘held van de strijd’ werd naar voren geschoven. Men verwijst o.a. naar de 
steun, die hij ontving van twee slachthuizen in de Kempen, n.a.v. zijn 
C.V.P.-campagne bij zijn opkomst als gemeenteraadslid van Lille. Maar: 
net zoals Kim Sadeldin voortaan als boegbeeld fungeert in de strijd voor 
de legalisering van (soft)drugs en tegen het interneren van minderjarigen, 
is ook Van Noppen door zijn gewelddadige dood tegen wil en dank een 
soort van martelaar geworden die riskeert als passepartout te worden 
gebruikt door allerhande individuen en belangengroepen. Gisteren (15.02) 
kwam trouwens het eerste boek uit over Karei Van Noppen: Paul 
Keysers, Moord op een veearts. Het testament van Karei Van Noppen.

Hoe dan ook: de redactie heeft de ‘vleesloze dinsdag’ (20 februari) 
die wordt georganiseerd n.a.v. de eerste verjaardag van de moord en 

de geplande huldiging van Van Noppen door de RUG aangegrepen 
om een aantal artikels te plegen over de hormonen-problematiek, de 

vleesindustrie en aanverwanten.
T.R. & Vos

Gezond
Slechte eetgewoonten bij studenten: 

mythe of realiteit?
Dokter Karen Klein, één van de Gentse studentenartsen, meent dat 

de doorsnee student zich wel bewust is van het belang van een geva-
rieerde voeding. Zij wordt zelden geconfronteerd met eetproblemen bij 
studenten. Als ze al voorkomen, is dat meestal in combinatie met een 
andere kwaal. Het zou om hoogstens een vijftal gevallen per jaar gaan. 
De eetgewoonten van meisjes en jongens verschillen: jongens gaan 
meer naar het (studenten)restaurant, meisjes koken eerder zelf. Beiden 
krijgen ook veel mee van thuis. Dr. Klein zegt over ‘gezonde voeding’: 
“Vlees is op zich niet ongezond, maar je hebt er vandaag niet het minste 
vat op door de antibiotica, kalmeermiddelen en ontsmettingsvloeistoffen 
waarmee het behandeld werd. Wanneer nu ook nog het vlees uit de VS 
wordt toegelaten... Vroeger was het vlees gezonder. We aten ook veel 
minder vlees dan nu: uitzonderlijk werd er eens een varken geslacht en 
kwam er vlees op tafel. Als reactie daartegen is de vleesconsumptie dan 
enorm toegenomen met de algemene stijging van de welvaart. Persoon-
lijk pleit ik ervoor meer groenten en granen te eten. Vlees hebben we 
eigenlijk niet nodig, maar we halen er wel bepaalde vitamines uit, zoals 
B12 (nodig om bloed aan te maken). Wie geen vlees eet, moet die dan 
halen uit vervangprodukten zoals zeewier.” EdK

• Chaos

Ik heb dit weekend aan mijn 
vader gezegd ergens gelezen te ' 
hebben dat je in Gent 100 BEF 
moet neertellen vooraleer de Poli-
tie je aangifte van een fietsdiefstal 
wil registreren. Dat wilde hij uiter-
aard niet geloven. Mijn vader ge-
looft niets meer sinds ik De Mor-
gen lees. En slechte dingen over 
de Politie zeggen, heeft nooit ge-
kund. Zelf heeft hij er een 30-jarige 
carrière bij de Politie opzitten, in-
clusief gekanker op luie en on-
vriendelijke collega’s. Ik zal hem 
bij de eerstvolgende gelegenheid 
uw artikel (‘Chaos bij politie-
diensten’, Schamper 335) onder 
de neus duwen, maar hij zal het 
weer niet geloven. Mijn vraagje 
naar u is dan ook: wat waren uw 
bronnen en hoe kan ik hard maken 
dat wat u schrijft de waarheid en 
niets dan de waarheid is?

Vriendelijke groeten, Bart 
Vincke

Naschrift tdk: Na de diefstal 
van mijn fiets ben ik aangifte 
gaan doen bij de Politie en heb 
een rekening van 100 BEF moe-
ten betalen. Het hoofdbureau 
heeft me het stadsreglement 
daaromtrent doorgefaxt. Je kan 
een kopietje komen nemen van 
mijn aangiftebewijs - met taks-
zegel - en van de wetteksten. Je 
kan natuurlijk ook zelf een fic-
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tieve aangifte doen; of je vader 
naar zijn collega’s in Gent stu-
ren. Hou ons op de hoogte van 
de afloop!

• ’t Zal wel

Na lezing van het artikel over 
de aanvraag tot toetreding van het 
KVHV tot het PFK (Schamper336), 
leek het ons nuttig hierop een korte 
rechtzetting te laten publiceren. We 
willen ons niet uitlaten over even-
tuele ideologische motieven bij om 
het even wie om deze vereniging 
te weigeren dan wel toe te laten. 
Net zoals we geen diepgaand on-
derzoek willen doen naar even-
tuele ideologische motieven bij de 
auteur van het artikel. Zelfs wen-
sen we hier niet te reageren op de 
eventuele statutendans van het 
KVHV. Maar dat deze oprechte 
vereniging zonder blikken of blo-
zen durft te beweren dat ze de 
oudste studentenvereniging van 
Vlaanderen is, dat gaat ons toch 
wat te ver. ‘t Zal Wel Gaan is opge-
richt in 1852 en al wie beweert 
langer te bestaan moet dan maar 
eens een oudere oprichtingsakte' 
voorleggen. Vaak en hard roepen 
dat men toch de oudste is, wordt 
helaas niet als bewijs aanvaard.

NamensT.S.G. ‘tZal Wel Gaan, 
Alex Klijn
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Standpunt

Wier is hip
Over echt groene jongens en trendhoppers

Door al het gerotzooi in de vleesindustrie stappen steeds meer 
mensen over op een vegetarisch dieet. In hoeverre is dit echter een 
doordachte keuze en geen poging om in te zijn?

Er was een tijd dat Vlaamse 
boerenfamilies zich door de week 
tevreden stelden met een pekel-
haring of een stuk van de balk op 
hun bord en konijn met pruimen op 
kermiszondag. Waar gewerkt 
moest worden was vlees immers 
een onontbeerlijke bron van ener-
gie, het was basisvoedsel. Na de 
Tweede Wereldoorlog en de daar-
aan gekoppelde voedselschaarste 
ruilde men de bloembollen en de 
bieten dan ook met plezier in voor 
de vertrouwde lap vlees. De na-
oorlogse heropbouw bracht de voe-
dingsindustrie zoals we ze nu ken-
nen op gang en het voedsel raakte 
meeren meer verzadigd van schei-
kundige additieven en geraffi-
neerde suikers, zodat het wel leek 
alsof men tegen het jaar tweedui-
zend louter op maanvoeding zou 
leven.

Niets bleek echter minder waar. 
De jaren zeventig introduceerden 
het ‘you are what you eat’-ideaal, 
een aansporing om terug naar de 
natuur te gaan en minder vlees te 
eten. Op zich kan men deze evolu-
tie natuurlijk alleen maar positief 
noemen. Parallel met het voedsel-
aanbod groeide immers ook het 
aantal welvaartszieken; iedereen 
kent wel het prototypische beeld 
van de vadsige Westerling die suk-
kelt met zijn cholesterol naast dat 
van een uitgemergelde Ethiopiër.

De laatste jaren stuwen de

schikwekkende berichten over het 
geknoei in onze vleessector ons 
nog verder in die richting. Groei-
hormonen, antibiotica en sulfiet, 
we hebben er onze buikzo langza-
merhand van vol, en terecht. Het 
gevaar bestaat echter dat men in 
plaats van te blijven strijden tegen 
de hormonenzwendel, het eten van 
vlees gewoonweg gaat afzweren 
en zo een al even decadente ten-

dens op gang brengt. Het is van-
daag namelijk bon ton om vegeta-
riër te zijn. In de jaren negentig 
moet men immers bewust leven 
en eten. We zijn de junkfood-cul- 
tuur nauwelijks ontgroeid of we 
moeten ‘terug naar de essentie’. 
Damesbladen en lifestyle magazi-
nes hebben het vegetarisme en 
eco-aanverwanten al volop inge- 
burgerd in hun dieetprogramma’s,

de natuurvoedingswinkels rijzen 
als paddestoelen uit de grond en 
de grootwarenhuizen springen 
mee op de kar want de klant wil 
zonodig terug naar de essentie.

Welke essentie? Allemaal te-
rug het land op, sikkel en zeis in de 
hand? Deze hippie-methode is 
echter volledig achterhaald in dit 
post-yuppie tijdperk. Op de harde 
kern groene jongens na betekent 
bewust leven voor ons gewoon 
bewust kopen. Jan Modaal houdt 
immers niet van modder aan zijn 
schoenen, en al dat gedoe is en 
blijfttoch een beetje kneuterig. Wat 
oorspronkelijk een goed èn zinnig 
alternatief was voor de verziekte 
Westerse voedingsgewoonten 
ontaardde dus stilaan in de 
zoveeste ordinaire trend en dit is 
het spijtige aan de hele zaak.

We zijn blijkbaar op een punt 
gekomen waar we zodanig (over-
verzadigd zijn dat we, misschien 
wel uit verveling, per se anders 
willen gaan eten. Hetaspartaamin 
onze Cola light is toch ook maar 
weer troep en dat getrim van Jane 
Fonda is zo passé, laten we dus 
maar eens een veggie dish van 
Linda McCartney proberen. Net 
zoals de vleesindustrie geld slaat 
uit haar wan praktij ken, teert haar

vegetarische concurrent op de 
goedgelovigheid van de consu-
ment die even verstrooiing nodig 
heeft.

Zou het echter niet van een 
gedrevener idealisme getuigen om 
te blijven ijveren voor hormonen-
vrij vlees in plaats van een strikt 
vegetarisme te propageren in een 
cultuur waarin het eten van vlees 
volledig ingeburgerd is? Men wil 
terug naar een manier van leven 
die, hier althans, nooit bestaan 
heeft. Waarom zouden we ineens 
soja derivaten (tofu, seitan), quorn 
(een op zich smaakloze zwam die 
verdacht sterk naar champignons 
smaakt) en wieren beginnen eten? 
Dit leidt de aandacht af van de hele 
hormonenkwestie en zo lijkt de 
dag dat we een gegarandeerd ge-
zond stuk vlees op ons bord krij-
gen nog verder af.

Tot slot nog dit: onlangs haalde 
één of andere Amerikaan het in 
zijn hoofd een novelty toe te voe-
gen aan het gamma vegetarische 
schotels: gebakken wandluizen! 
Naar het schijnt rijk aan proteïnen 
en licht verteerbaar. Wie alsnog 
mee wil zijn, weet dus wat hem te 
doen staat; echt diervriendelijk is 
het niet, hormonenvrij daarente-
gen zeker en vast.

Katia Vlerick

ubriek: standpunt! nieuwe rubriek: standpunt! nieuwe rubriek: standpunt! ni

Standpunt is een rubriek waarin de mening van een individu overeen breedmaatschappelijk thema aan bod komt Deinhoud van de 
bijdragen is volledig op verantwoordelijkheid van de auteur. De opinie van de redactie staat dan ook volledig tos van de standpunten 
die in deze rubriek verdedigd worden. Het opzet van deze rubriek is discussie los te weken en de lezers aan te sporen hun mening op 
papier te zetten en aan de wereld te openbaren via Schamper.

* de redactie
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Interview

Hormonenmaffia
Interview met professor Brice De Ruyver

De discussie over de illegale hormonenhandel is één jaar na de 
dood van Karei Van Noppen wat op de achtergrond geraakt. De tijd 
lijkt rijp voor een terugblik. Een gesprek met Brice De Ruyver, 
professor in de Criminologie en specialist in deze materie.

Schamper: “Welke waren de 
omstandigheden waarin de 
moord kon plaatsvinden?”

Prof. De Ruyver: “Er zijn vol-
doende aanwijzingen dat de da-
ders, of in elk geval de opdrachtge-
vers van de moord, er belang bij 
hadden dat Van Noppen zijn acti-
viteiten zou staken. Hij heeft dit 
niet gedaan; noch op vrijwillige 
basis, noch onder druk van de 
dreigementen. Hij vervolgde niet 
alleen zijn keuringswerk, maar 
legde zich ooktoe op de structuren 
die tot het hele handeltje konden 
leiden, zodat hij door het milieu als 
een constante bedreiging werd be-

Brice De Ruyver 
schouwd. De kans is dus bijzonder 
groot dat men de daders in dit 
milieu moet gaan zoeken. Vrij snel 
is gebleken dat het gebruik van 
hormonen in de veeteelt bijzonder 
winstgevend was, niet alleen om-
wille van de kostenbesparende 
factoren, maar ook door de enorme 
winstmarges die hiermee gepaard 
gingen. Dat heeft ertoe geleid dat 
er zich een illegale industrie ont-
wikkelde, waarin in een eerste fase 
ook is meegespeeld door de vee-
kwekers. Gedurende jaren heeft 
men een handel, die - dat moeten

we toegeven - toch staat of valt 
met de toepassing van het vrije 
concurrentiebeginsel, kunnen ver-
valsen door de inbreng van die 
hormonen. Daardoor werd de sec-
tor ook op z’n kop gezet. Uiteinde-
lijk waren er een aantal ambtena-
ren, die weigerden het spelletje 
mee te spelen en die rond zich 
collega’s zagen, die wel in cor-
rupte praktijken verwikkeld waren. 
Niet alleen bij de keurders, maar

ook binnen het IVK, bij ver-
antwoordelijken, zijn er gevallen 
van corruptie bekend. De ambte-
naar die zijn job naar behoren 
trachtte te doen, werd overwoe-
kerd door illegale praktijken, cor-
ruptie en normvervaging. Een aan-
tal mensen namen dit niet en ver-
zetten zich door in de eerste plaats 
hun keuringen correct te blijven 
uitoefenen. Dit leidde natuurlijk tot 
de nodige spanningen. Er werden 
vanuit de hormonenmaffia pogin-
gen ondernomen om deze men-
sen eerst op een zachte zachte

manier te overtuigen, door ze als 
het ware te laten proeven van de 
voordelen die met één en ander 
gepaard gingen. Toen men zag dat 
dit niet werkte, ging men over tot 
meer dreigende argumenten, tot 
en met fysieke bedreigingen. Op 
een bepaald moment escaleerde 
dit, en dat is de inhoud van het hele 
proces Van Noppen. Daar zit ook 
de grove misrekening, die dit 
hormonenmilieu heeft gemaakt. Er 
is altijd een zekere balans. Als je - 
zeker in zo’n specifiek terrein - 
methodes zoals bedreigingen 
e.d.m. hanteert, raakt dit in wezen 
de goegemeente niet: de mensen 
liggen daar niet van wakker. Wan-
neer je echtereen middel inzet, dat 
toch drastisch is en dat bovendien 
de nodige weerklank krijgt, zie je 
de publieke opinie balanceren. Op 
het moment dat de publieke opinie 
omslaat, zie je ook het beleid ver-

ia anderen.”
O
CD

Schamper: “Was men zich 
voor de moord bewust van de 
ernst van het probleem?”

Prof. De Ruyver: “De regering 
was vóór de aanslag op Van 
Noppen wel degelijk op de hoogte 
van wat er mis ging in de sector. 
Een aantal instituten, die vanaf 
dan in de verf werden gezet, be-
stonden bovendien al voorheen. 
Er was een nationale magistraat 
voor de strijd tegen de hormonen-
maffia; er was een toenemende 
aandacht bij de inspectie naar de 
hele sector toe. Maar de moord 
heeft ertoe geleid dat de reactie 
van het beleid ook exponentieel is

geweest en dat men op dat mo-
ment niet anders meer kon dan 
drastische maatregelen nemen. De 
departementen moesten nu wel 
rond de tafel gaan zitten. Het grote 
probleem is dat men te maken had 
(heeft) met diverse handhavings- 
systemen, die elkaar in wezen 
moesten aanvullen. Er was het 
IVK, het Ministerie van Landbouw 
en a la limite de strafrechtelijke 
sector, die moest optreden als er 
zaken gebeurden, die strafbaar 
werden gesteld. Men moest vast-
stellen dat die verschillende secto-
ren los van elkaar opereerden, 
zonder de minste samenhang, 
waardoor de handhaving niet effi-
ciënt kon genoemd worden. Op 
die manier creëerde men kolos-
saal grote mazen, waar men met 
gemak kon doorglippen. Na de 
dood van Van Noppen heeft men 
deze diensten beter op elkaar pro-
beren af te stemmen, wat natuur-
lijk al veel langer had moeten ge-
beuren. Bovendien moeten we ons 
realiseren dat men te maken had 
met een moordaanslag. Het feit 
dat men niet in staat was om de 
daders te identificeren ent zich 
natuurlijk op de enorme lawine van 
kritiek, die nu al tien a vijftien jaar 
lang ons hele juridisch systeem 
overspoelt. Men verwijt het straf-
recht terecht dat het onvoldoende 
performant is en dat het er niet in 
slaagt om de georganiseerde mis-
daad aan banden te leggen. Daar 
ligt effectief de kern van het pro-
bleem. Als justitie er niet in slaagt 
aan te tonen tot iets in staat te zijn, 
dan zal men daar verder de prijs 
voor moeten betalen...”

Schamper: “Jaak Vande- 
meulebroeke heeft in dit verband 
ooit gesteld (De Morgen, 16/08/
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’95) dat de fundamentele obsta-
kels juist lagen in het gebrek 
aan samenwerking tussen de 
diensten van het Ministerie van 
Landbouw en het IVK en verder 
in de totale desinteresse vanuit 
de magistratuur. Gaat u hier-
mee akkoord ?”

Prof. De Ruyver: “In vele van 
de zaken, die de laatste jaren aan 
het lichtzijn gekomen, is gebleken 
dat er ook in het gerecht mensen 
zijn die hun werk niet naar beho-
ren uitoefenen. Maar wat vooral 
zeer schrijnend is, is het feit dat wij 
eigenlijk een totaal achterhaald 
justitieapparaat hebben, dat naar 
een werkelijk instrumentarium, 
naar methoden toe hopeloos ver-
ouderd is. Wanneer men al de 
grote mediazaken, zoals de Bende 
van Nijvel en Agusta, naast elkaar 
plaatst, dan ziet men steeds de-
zelfde mechanismen optreden. Er 
zijn geen duidelijke structuren; de 
opleiding van de magistraten laat 
te wensen over; er is de concur-
rentie tussen de politiediensten, 
... wat zich vanzelfsprekend zeer 
scherp stelt in mediagevoelige 
materies. Getuige hiervan is de 
huidige discussie over de moge-
lijkheid totaftapping in hormonen-
zaken, terwijl het gebruik van de 
G.S.M. toch al een wijdverbreid 
fenomeen is. Justitie holt steeds 
de feiten achterna.

Er spelen in feite twee zaken. 
Het is enerzijds verschrikkelijk te 
moeten vaststellen dat iemand die 
zijn job correct en consequent uit-
oefent daar een dergelijke prijs 
voor moet betalen. Maar het is 
anderzijds nog veel erger dat hier 
justitieel geen gevolg aan gege-
ven wordt. Zoiets is dodelijk voor 
het rechtssysteem. De essentie 
van het functioneren en de legiti-
matie van de rechtsstaat ligt in de 
performantie ervan, specifiek op 
die terreinen waarvan de publieke 
opinie een resultaat wil zien. Men 
moet zich geen illusies maken. Als 
de moord op Van Noppen niet had 
plaats gehad en indien er een ze-
kere balans was gehandhaafd door 
de hormonenmaffia, dan hadden 
zij de hele handel zonder proble-
men kunnen verderzetten. Nu heb-
ben ze een stap te ver gezet. Dit 
heeft ertoe geleid dat een aantal 
mensen, in de eerste plaats de 
kleine garnalen, werden opgepakt.“

Schamper: “Hoe pakt men 
de hormonenmaffia het best 
aan?”

Prof. De Ruyver: “De sectoren, 
die men klassiek beschouwt als 
zijnde georganiseerde misdaad, 
die zich dus bezig houden met het 
verhandelen van illegale goede-
ren of goederen die aan een strikte 
reglementering onderworpen zijn,

kan men maar adequaat aanpak-
ken als men ze fiscaal raakt. Men 
moet zich richten op het vermogen 
van de criminelen. Het gaat hier 
immers niet om een klassiek crimi-
neel milieu. Bij de meesten gaat het 
puur om het materiële van de zaak: 
men gaat enkel op het geld af. De 
beste methode om deze mensen 
aan te pakken, is een vergelijking 
maken tussen de belastingaangifte 
en de uiterlijke tekenen van wel-
stand. Op die manier heeft men ook 
Aernouts (één van de ‘peetvaders’ 
van de maffia n.v.d.r.) te pakken 
gekregen. Deze methode impliceert 
wel dat men de strafrechtelijke weg 
achterwege laat. Maar of men nu 
via deze of andere weg tot resulta-
ten komt, speelt weinig rol. Het be-
langrijkste is dat men een oplossing 
vindt voor het probleem.”

Schamper: “Vanaf maart 1995 
kwam er ogenschijnlijk beweging 
in de zaak. Er werden van 
beleidswege een aantal maatre-
gelen genomen, de publieke opi-
nie werd gemobiliseerd. In hoe-
verre was dit een mediaspel- 
letje?”

Prof. De Ruyver: “Deze toestan-
den zijn klassiek: in het kader van 
de gebeurtenissen komt iedereen 
met grote verklaringen op de prop-

Colofon
Schamper is het kritische en 

onafhankelijke studentenblad van 
de Universiteit Gent. De redactie 
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advertentie

1 jaar na de moord 
dinsdag 20 februari 1996

opnieuw vleesloze dag in de studentenrestaurants

Op dinsdag 20 februari zal er een vleesloze dag gehouden worden in de 
Studentenrestaurants.

Zowel bij de warme maaltijden, koude schotels, snacks als bij de belegde brood-
jes zal geen vlees geserveerd worden.

Met deze actie wil ook de afdeling Maaltijdvoorzieningen van de Studenten-
voorzieningen het maatschappelijk belang benadrukken van de strijd die wijlen 
Karei VAN NOPPEN voerde.

MENU

Preisoep

Quomfricassee met rauwkost 
Quom met rode kool 

Visstick met bordelaise saus

AANKOOP VERS VLEES

Vermelding in aankoopdossier van rundvlees 
Leveringen vanaf 01.01.1996

Het geleverde rundvlees moet vrij zijn van residuen van illegale groeipromo- 
toren.

Inbreuken worden doorgegeven aan het I.V.K. en de leverancier betaalt de 
laboratoriumkosten.

De factuur van de levering met inbreuk zal dan ook niet betaald worden door de 
Universiteit Gent.



Hormonen

De zonde van het vlees
Hoe schadelijk zijn hormonen?

Je hebt je ongetwijfeld ook al af gevraagd: “Wat zou hier allemaal 
niet inzitten?”, terwijl je  op een hamburger van het studenten-
restaurant kauwt of terwijl je een frikadel van bij Julien naar binnen 
werkt. Je trekt groen weg als je het woord ‘hormoon’ nog maar ziet 
of hoort? Geen paniek. Schamper zocht en vond Prof. Hubert De 
Brabander van de vakgroep Diergeneeskundig Toezicht op Eet-
waren, en hij kon ons enigszins geruststellen.

In de veeteelt worden er ver-
schillende soorten produkten ge-
bruikt om de groei van het vlees bij 
dieren te bevorderen. Deze wor-
den vaak aangeduid met de term 
‘hormonen’, maar het is belangrijk 
om niet te veralgemenen. De di-
verse produkten hebben immers 
een verschillend effect, en ze zijn 
niet allemaal even schadelijk. Je 
kan eigenlijk vier groepen illegale 
groeipromotoren onderscheiden: 
schildklierremmers, anabolica of 
anabole steroïden, beta-agonisten 
of herverdelers en corticoste- 
roïden. ‘Hormonen’ is de verza-
melnaam voor deze groepen.

Het is een populaire misvatting 
dat hormonen het vlees mooier en 
malser maken. Eerder het tegen-
deel is waar: ze hebben vaak een 
negatieve invloed op de kwaliteit 
van het vlees; zowel op de voe-
dingswaarde als op de uiterlijke 
kenmerken ervan. Ze zorgen en-
kel voor een snellere toename van 
de vleesmassa bij de dieren, en 
dus voor een grotere en snellere 
winst voor de vleesproducenten.

Schildklierremmers en anabole 
steroïden worden alleen gebruikt 
bij kalveren en runderen omdat ze 
bij andere dieren geen effect heb-
ben. Andere produkten kunnen bij 
alle dieren gebruikt worden, zelfs 
bij pluimvee. Toch zijn niet alle 
preparaten even schadelijk voor 
de consument (zie het overzicht).

Europe, here we 
come!

De laatste maanden was er 
sprake van dat vijf ‘natuurlijke’ hor-
monen (testosteron, oestradiol, 
progesteron + 2 synthetische) die 
in de VS toegestaan zijn, ook bij 
ons zouden geïntroduceerd wor-
den. Eind november vond hierover

een Europese conferentie plaats, 
en daar werd geconcludeerd dat 
deze vijf produkten “onschadelijk 
zijn als ze op de correcte manier 
toegediend worden”. Volgens 
toxicologen zijn deze stoffen in-
derdaad niet schadelijk, maar een 
absolute garantie is dat natuurlijk 
niet (van de anti-conceptiepil werd 
bv. ook beweerd dat ze totaal on-
schadelijk was).

De eigenlijke beslissing over 
deze delicate zaak dient door de 
Europese Ministerraad genomen

te worden. Zij staat natuurlijk on-
der druk van zowel de Amerikanen 
en de GATT-akkoorden als van de 
verbruikers. Wanneer hierover 
beslist zal worden en wat de gevol-
gen van een weigering kunnen zijn, 
is niet voorspelbaar. De consu-
ment moet in elk geval duidelijk 
maken wat hij in feite wenst: duur-
der onbehandeld vlees, of een 
berekend risico nemen met goed-
koper vlees, dat wél met die vijf 
hormonen werd behandeld. Zoals 
het er nu naar uitziet, wensen de

meesten geen vlees met hormo-
nen, of die nu veilig zijn of niet.

Sommigen beweren dat door 
die natuurlijke hormonen ook hier 
te legaliseren, de volledige hor-
monenhandel uit de illegaliteit zal 
verdwijnen. Toch is dit weinig waar-
schijnlijk, want natuurlijke hormo-
nen alleen zullen nooit zo’n hoog 
rendement geven als andere. En 
sjoemelen kan men altijd blijven 
doen...

The good, the bad...

De RUG is de enige Vlaamse 
universiteit met een volledig uitge-
bouwde faculteit Diergeneeskunde 
(in Antwerpen kan je enkel de drie 
kandidaturen volgen). Er bestaat

•Vervolg Volgende Pagina •

De verschillende hormonen: enkele feiten
Er worden vier groepen ille- fen, maar toch was het vooral dit * Corticosteroïden zorgen

gale groeipromotoren onderschei- produkt dat de hormonen het eti- eveneens voor een toename van
den: ket ‘gevaarlijk’ meegaf. Ook an- het gewicht door het opstapelen

*De thyreostatica of schild- dere anabolica zijn niet zonder van vocht in de weefsels. De kwa-
klierremmers: deze veroorzaken gevaar wanneer ze in grote hoe- liteit van het vlees gaat er echter
in korte tijd een enorme gewichts- veelheden toegediend worden. op achteruit, en grotere dosissen
toename, voornamelijk door Ook hier zijn het de spuitplaatsen kunnen ook voor de consument
vochtopstapeling in de weefsels. waarde meeste hormonen achter- schadelijk zijn.
Het vlees is nat, bleker en van blijven. Deze groepen verzamelen de
mindere kwaliteit. Ze kunnen kan- *De Beta-Agonisten of herver- belangrijkste produkten die op de
ker veroorzaken en afwijkingen delers (bv. Clenbuterol) veroorza- markt zijn. Er bestaan hiernaast
bij ongeboren baby’s. De groot- ken ook een gewichtswinst, maar echter nog andere preparaten.
ste concentraties van deze stof- kunnen bij zowat alle dieren ge- Ook dient opgemerkt te worden
fen zijn te vinden in de stukken bruikt worden. Het resultaat is erg dat van de vijf ‘natuurlijke’ hormo-
vlees waarin het hormoon inge- mager vlees, maar het smaakt niet nen die in de VS toegelaten zijn,
spoten is. beter en het is niet malser. Hier zijn er eigenlijk maar drie echt natuur-

*De anabolica of anabole ste- de hoogste concentraties terug te lijk zijn. De andere twee zijn ‘syn-
rolden (o.a. DES-hormoon) zor- vinden in het orgaanvlees. Clen- thetische’ anabolica, en het zijn
gen voor een gewichtstoename buterol is eigenlijk een genees- vooral deze twee die zorgen voor
(extra aanzet van spierweefsel), middel. Aangezien hetvaak in hoge een hoger rendement.
en ze kunnen ook de kwaliteit van dosissen wordt toegediend, is het Vrij naar ‘De Eetbrief’, nr.11,
het vlees verhogen. Het schade-
lijke DES-hormoon werd al meer

zeker niet ongevaarlijk. Bovendien 
is het schadelijk voor de gezond-

maart 1995.
PG

dan 10 jaar niet meer aangetrof- heid van de dieren.
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GA.LA.
Vanaf haar ontstaan op 10 

juni 1992, strijdt dierenrechten-
organisatie G.A.I.A. tegen elke 
vorm van uitbuiting van dieren. 
In een tijdspanne van drie jaaris 
ze er in geslaagd te evolueren 
van een marginaal clubje tot een 
gedreven lobbygroep met sinds 
kort een paar fameuze overwin-
ningen op haar palmarès: een 
wettelijk verbod op straat- 
paarden koersen en op de mark- 
ten verkoop van katten en hon-
den.

G.A.I.A. staat voor ‘Global 
Action in the Interest of Animais’ en 
haar acties strekken zich uit van de 
Bio-industrie (diertransporten, 
batterijkippen, vetm esterijen, 
proefdieren,...) tot dieren in volks-
vermaak (stieregevechten, straat- 
paardenkoersen, dierentuinen...).

Marga Peters is wetenschap-
pelijk medewerkster in de Cultu-

• Vervolg Vorige Pagina •

dan ook een nauwe band met het 
IVK, het Instituut voor Veterinaire 
Keuring van het Ministerie van 
Volksgezondheid. De vakgroep 
Diergeneeskundig Toezicht op 
Eetwaren voert geregeld onder-
zoeken en analyses uit voor het 
IVK. Er bestaat in de faculteit bo-
vendien een gespecialiseerde aan-
vullende opleiding om dergelijk 
onderzoek aan te leren. De facul-
teit zorg ook voor een voortgezette 
vorming (een permanente her-
scholing dus) voor de mensen van 
het IVK.

Toch is in het verleden geble-
ken dat niet alle studenten zinnens 
zijn deze weg in te slaan. Heel wat 
lieden die zich bezighouden met 
de hormonenzwendel zijn veeart-
sen. Ze kunnen hun kennis dus 
ook makkelijk misbruiken. Het-
zelfde geldt overigens voor apo-
thekers: ook zij kunnen hun kennis 
ten dienste stellen van de misdaad 
in deze branche.

rele Wetenschappen aan de RUG, 
vegetariërenG.A.I.A.-militantevan 
het eerste uur. Hoe staat zij tegen-
over de uitbuiting van (andere) die-
ren door de mens? “Ik vergelijk het 
graag met de slavenhandel van 
vroeger: iedereen hield er toen 
‘slaafjes' op na. De abolitionisten 
in Engeland die daartegen protes-
teerden, werden toen ook ge-
doodverfd als onnozelaars en 
naïevelingen: “het is toch niet meer 
dan normaal dat die negers als 
slaven leven?”. Ik weet best dat de 
strijd voor dierenrechten wel lan-
ger zal duren; trouwens, de sla-
venhandel is in sommige delen 
van de wereld nog niet helemaal 
voorbij. Ik was er persoonlijk al een 
hele tijd van overtuigd dat wat wij 
metdieren doen, niet goed is. Maar 
ik aanvaardde de consequenties 
van die bedenking nog niet.” Pas 
toen ze zich in 1992 aansloot bij 
G.A.I.A., besliste ze de definitieve

stap te zetten naar het niet langer 
‘gebruiken’ van dieren en het ver-
dedigen van dierenrechten: “Ve-
getarisme en veganisme zijn in 
feite een ultieme consequentie van 
een bepaald idealisme. Je kan het 
zien in een uitgebreide ethiek, 
waarin de lijn van anti-racisme en 
anti-seksisme wordt doorgetrok-
ken naaranti-spiecisisme. M.a.w.: 
wij trachten gewoon de consequen-
tie te aanvaarden van het niet dis-
crimineren van andere soorten. Dat 
is in de eerste plaats geen vlees 
eten omdat je daarvoor niet alleen 
dieren moet doden: je moet ze er 
ook structureel voor mishandelen. 
Vlees eten is dus veel meer dan 
dieren slachten: vlees eten bete-
kent Bio-industrie - die is ontstaan 
in de jaren '50 - en dat betekent 
dus miljoenen dieren die elke dag 
verschrikkelijk lijden.”

Op de vraag hoe G.A.I.A. staat 
tegenover de ‘vleesloze dinsdag’,

Minder hormonen

In 1994 bleek zo’n 10 a 13 % 
van de gecontroleerde dieren be-
handeld met één of ander prepa-
raat. Tien jaar tevoren lag dat per-
centage nog veel hoger. Toen was 
ongeveerde helft van hetvlees met 
één of andere stof behandeld. Na 
de moord op Karei Van Noppen 
in februari vorig jaar is dat aandeel 
nog verder gedaald. Door de se-
rieuze boetes en de verscherpte 
controles zijn een aantal mensen 
ermee gestopt. Bovendien profile-
ren landbouworganisaties (zoals

de Boerenbond) zich nu veel open-
lijker tégen het gebruik van hormo-
nen, en ook de grootwarenhuizen 
stellen veel strengere eisen aan 
het vlees dat hen geleverd wordt.

Slagerijen en winkelketens zo-
als GB en Delhaize realiseren dit in 
de eerste plaats via kwaliteitslabels 
die zij aanbrengen op hun vlees of 
in hun etalage. Hierdoor trachten 
zij hun klanten er van te overtuigen 
dat al hun vlees gegarandeerd 
hormonenvrij is. Zo’n label is een 
mooie stunt, maar ook een zeer 
kwetsbare: mocht er toch nog een 
spoor van één of andere verboden 
stof aangetroffen worden, dan valt 
het hele systeem in duigen. De 
winkels zullen dus extra inspan-
ningen leveren om dit imago intact 
te houden.

We kunnen enkel hopen dat de 
dalende tendens in het hormonen-
gebruik zich doorzet. Dit opzet kan 

a pas slagen als men de wet aan- 
^  past, zodat de producent zelf de 
o volledige verantwoordelijkheid

die uiteindelijk niet in de eerste 
plaats iets met dierenrechten te 
maken heeft, antwoordt Marga 
Peters: “Een vleesloze dag was tot 
voor kort ondenkbaar, dus elk ini-
tiatief dat er voor zorgt dat er min-
der dieren gedood worden, krijgt 
de steun van G.A.I.A., ook al ver-
trekt het niet in de eerste plaats 
vanuit een bekommernis om 
dierenwelzijn. Wij sluiten ons dus 
aan bij die vleesloze dinsdag, maar 
ik denk niet dat wij die dag expliciet 
actie zullen voeren.”

Vos

Geïnteresseerden nemen 
contact op met G.A.I.A., Prinses 
Elisabethlaan 169, 1030 Brus-
sel, tel. 02/245.29.50; studenten 
kunnen voor 350 BEF lid wor-
den en ontvangen dan het leden-
blad ‘Vrijdier’.

draagt, vanaf de geboorte van het 
dier tot het eigenlijke ‘vlees’. Dit 
idee (ook wel ‘integrale keten-
begeleiding’ genoemd) bestaat al 
in beperkte mate in Nederland. 
Bovendien heeft men nu betere 
analysemethodes zodat al een heel 
geringe hoeveelheid gedetecteerd 
kan worden.

Toch zijn hiermee niet alle pro-
blemen van de baan. Ook de 
hormonenmaffia kent steeds be-
tere technieken en steeds meer 
nieuwe stoffen. Door het opengaan 
van de grenzen met Oost-Europa 
dreigen er van daar heel wat be-
handelde karkassen geïmporteerd 
te worden.

Misschien zijn je hamburger of 
je frikadel niet ‘behandeld’, maar 
om helemaal op veilig te spelen, 
kan je misschien toch maar beter 
vegetariër worden. Dinsdag kan je 
daarmee alvast een vliegende start 
nemen.

PG

Pagina 8



Maffia

Gedenksteen
Stichting Dr. Karei Van Noppen vzw

Deze stichting werd op 6 november 1995 door vrienden en 
collega’s van de vermoorde veearts-keurder in het leven geroepen. 
“De vereniging heeft als doel de nagedachtenis aan Karei Van 
Noppen levendig te houden en Zijn strijd tegen de hormonenmaffia 
en voor gezond vlees verder te zetten. ” zo staat in artikel 1 van de 
statuten.

Op 20 februari 1995 werd Van 
Noppen nabij zijn huis in de 
Kempen neergeschoten, wellicht 
in opdracht van de hormonen-
maffia. Hij had reeds heel wat 
doodsbedreigingen uit die hoek 
ontvangen, vanwege zijn buiten-
gewone ijver en volharding in de 
strijd tegen de hormonenhandel 
die hij als inspecteur van het IVK 
leverde. Na zijn dood ontstond de 
Vriendenkring Karei Van Noppen. 
Werner Van Hove, één van de 
latere stichtingsleden van de vzw, 
zou vanuit de jeugdbeweging de 
eerste sensibiliseringsactiesop het 
getouw zetten. Door de admini-
stratieve rompslomp die daarbij 
kwam kijken, ging men over tot de 
omvorming van de vriendenkring 
in een vzw. Mieke Hendrickx, we-
duwe van de vermoorde veearts, 
werd tot voorzitster verkozen en 
broer Flor Van Noppen werd vice- 
voorzitter. De belangrijkste taken 
die de vzw zich stelt, zijn: de opvol-
ging van de strijd tegen de 
hormonenmaffia, het uitoefenen 
van druk op de beleidsverant-
woordelijken, het organiseren van 
sensibiliseringsacties en vormings-
programma’s, het (laten) verrich-
ten van studiewerk en wetenschap-
pelijk onderzoek. Van overheids-
wege kwam er bitter weinig reactie 
op de oprichting van de vzw, dit in 
tegenstelling tot heel wat organi-
saties, zoals HormonenOverleg 
Vlaanderen en vzw Plattelands-
ontwikkeling, die meteen toenade-
ring zochten. De financiële slag-
kracht wordt geput uit giften en 
bijdragen van leden, waarvan het 
aantal tot zowat 700 is aange-
groeid. Als voornaamste realisa-

ties van de vzw (i.s.m. andere or-
ganisaties) vernoemt Flor Van 
Noppem “het actueel houden van 
de problematiek van de hormonen-
handel en het weren van het Ame-
rikaanse hormonenvlees. ”

De vzw heeft naar aanleiding 
van de eerste verjaardag van de 
moord diverse activiteiten gepland. 
Zo wil men van 20 februari 1996 
een 'vleeslozedinsdag’ maken, wat 
ook in enkele andere Europese 
landen belangstelling opwekt: in 
Nederland, Denemarken, Duits-
land en Frankrijk zullen so-
lidariteitsacties plaatsvinden en wil 
men ook proberen een vleesloze 
dag te organiseren. Op de avond 
van de verjaardag zal er een fakkel-
tocht plaatsvinden in Weche- 
lerzande, van de kerk naar de 
plaats van de moord, waar een 
gedenkteken werd opgericht door 
de vzw. Tenslotte is er op zaterdag 
24 februari een studienamiddag 
voorzien aan de Universitaire In-
stelling Antwerpen (UIA) te Wilrijk, 
onder de titel: ‘Eén jaar na de 
moord...zijn strijd gaat voort’. Op 
de sprekerslijst staan o.a. Mieke 
Hendrickx, advocaat-generaal 
Mare Timperman, Minister van 
Volksgezondheid Marcel Colla en 
Minister van Landbouw Karei 
Pinxten. Ook het publiek krijgt de 
gelegenheid van zich te laten ho-
ren.

Wat de toekomst betreft, stelt 
Flor Van Noppen overtuigd: “Er 
gaat veel gebeuren! Maar we moe-
ten de druk op de ketel houden, 
want de politiek probeert de dans 
te ontspringen." Hij haalt Tim-
perman aan die zich nog steeds 
verschuilt achter het argument dat

hij over onvoldoende middelen 
beschikt; terwijl minister Colla nu 
met concrete voorstellen komt aan-
draven die al jaren geleden wer-
den geopperd, zoals het afschaf-
fen van de cumulatie van controles 
in zowel slachthuizen als boerde-
rijen.

“Voor de wetgever en de lei-
dinggevende ambtenaren moet de 
veiligheid van ons voedsel belang- 
rijker zijn dan hun politieke belan-
gen en macht.” aldus wijlen Karei 
Van Noppen. Moge dit tot de poli-

tieke oren doordringen, want Karei 
heeft onze hormonenvrije biefstuk 
betaald.

Malik
Wie wil deelnemen aan de 

studienamiddag aan de UIA 
moet zich voor 20/02/1996 in-
schrijven door overschrijving 
van 250 BEF op rekening 000- 
0790617-67 van Plattelands-
ontwikkeling vzw, Nieuwevaart 
117, 9000 Gent, met vermelding 
‘inschrijving studiedag SKVN 24/ 
02’.

•Vervolg van Pagina 5*
pen. Het bewijs dat deze in feite 
weinig inhielden is er. Mare Tim-
perman, in maart 1995 aange-
steld als nationaal magistraat voor 
de hormonenmaffia, verklaarde 
een aantal weken geleden zijn 
ongemakkelijke positie. Hij moet 
bij wijze van spreken uit de krant 
vernemen dat er links of rechts 
een actie is geweest, waarvan hij 
geacht werd ze gecoördineerd te 
hebben. Hij beschikt niet over een 
mandaat, noch over de nodige 
omkadering en technieken... Waar 
zijn we dan mee bezig?”

Schamper: “Eigenlijk is de 
hele handel hierdoor dus niet 
bedreigd geworden, ondanks 
de aanhouding van de twee 
‘peetvaders’ van de hormo-

nenmaffia, nl. Daniël Demarez 
en Ronald Aernouts in augus-
tus en september ‘95...?”

Prof. De Ruyver: “Er is geen 
werkelijke bedreiging geweest. 
Wat krijg je hierdoor? Als je ze niet 
fundamenteel raakt, treedt er een 
verschuiving op. Er zijn meteen 
tientallen anderen die klaar staan 
om de winkel over te nemen. De 
maatregelen die nu genomen wor-
den, zijn in wezen achterhaald. 
Hetzelfde geldt voor het Konink-
lijk Besluit, uitgaande van minis-
ter Colla, om de dierenartsen die 
werkzaam zijn in de veeteelt, te 
verbieden om nog voor het IVK te 
functioneren. Je moet geen spe-
cialist terzake zijn om tot derge-
lijke conclusies te komen...”

T.R.
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Kort!
De RUG en Stad Gent zouden 

onderhandelen over het ICC, het 
Internationaal Congres Centrum, 
dat in het Citadelpark ligt. De uni- 
versiteit heeft namelijk een tekort 
aan grote auditoria en de stad een 
tekort aan geld. De universiteit zou 
het ICC opkopen. In een interview 
met De Gentenaar, naar aanlei-
ding van de 20000ste inschrijving, 
verklaarde rector Jacques Wil- 
lems dat er op korte termijn enkele 
beslissingen zullen vallen inzake 
nieuwe auditoria. In de Gentse 
Gemeenteraad formuleerde de 
CVP-oppositie alvast enkele be-
denkingen. Kan de stad wel onder-
handelen over het ICC, vermits het 
niet haar eigendom is maardie van

het Gemeentekrediet? $$$ En over 
die twintigduizendste student ge-
sproken: minister Luc Van den 
Bossche heeft gereageerd op de 
rel, die Hilde Ponet veroorzaakte. 
De minister stelt dat de opleiding 
tot huisarts nu conform de Euro-
pese regelgeving is. Toch betwist 
hij niet dat de opleiding nog voor 
verbetering vatbaar is. $$$ Prof. 
Els De Bens wordt gevraagd om 
het voorzitterschap van de Media-
raad over te nemen. In dit advies-
orgaan van Mediaminister Eric Van 
Rompuy zetelen zo’n vijfenveertig 
mensen die betrokken zijn bij het 
mediaspectrum. Els De Bens, die 
enkele jaren geleden ontslag nam 
uit de Mediaraad, wil wel, maar 
stelt voorwaarden: de media- 
experten moeten onafhankelijk zijn 
en de raad moet afslanken. $$$ Er 
zijn dit jaar 4,6% meer aanvragen

voor een studiebeurs hoger onder-
wijs. Er liepen voor het academie-
jaar '95-’96 nationaal 47100 aan-
vragen binnen; dat zijn er 2100 
meer dan vorig jaar. $$$ De 
schoonmaaksters van het UZ pro-
testeren tegen het nieuwe systeem, 
waarin volgens hen “met te weinig 
personeel te hard moet gewerkt 
w o rden”. $$$ Annemie Van 
Cauwenberghe is een nieuw SP- 
gemeenteraadslid. Ze vervangt 
Nadia Merchiers. Van Cauwen-
berghe studeerde tot 1994 Poli-
tieke en Sociale Wetenschappen 
aan de RUG en was van 1989 tot 
1991 voorzitter van de VVS. Er is 
ook een nieuwe schepen voor Toe-
risme, Ernest Van Der Haeghen, 
die Dany Vandenbossche ver-
vangt. Volgens de persmededeling 
heeft de nieuwe schepen enkele 
culturele interesses. Zo nam hij in

zijn jeugd deel aan voordracht- en 
zangwedstrijden, met als uitschie-
ter zijn deelname aan ‘Ontdek de 
Ster’... $$$ Nog eens herhalen: de 
Centrale Bibliotheek is vanaf fe-
bruari open van 8 uur ‘s morgens 
tot 8 uur ‘s avonds. De tijdschriften-
leeszaal blijft ook zo lang open. 
Meteen blijven ook de bibliotheken 
in de Ledeganck en in de Krijg- 
slaan tot 8 uur ‘s avonds open.

BVC

Els De Bens
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Bötel

Latex en plexiglas
Een hart zonder gevoel

De RUG telt een groot aantal vorsers die stuk voor stuk baanbre-
kend werk verrichten. Sommigen krijgen internationale belangstel-
ling, anderen blijven onbekend. Pascal Verdonck, verbonden aan 
het Labo voor Hydraulica, behoort tot de eerste groep. Toen hij 
enkele jaren geleden kwam aanzetten met het voorstel een model te 
bouwen van een gedeelte van het menselijk hart, kreeg het labo er 
een nieuwe researchopdracht bij: onderzoek in de Biomedische 
Sector.

Voor buitenstaanders lijkt het 
een vrij eigenaardige zaak: wat 
hebben bouwkunde en hydraulica 
in hemelsnaam met medisch on-
derzoek te maken? Het antwoord 
is eigenlijk eenvoudig: het mense-
lijk bloed wordt door het lichaam 
geleid via slagaders en aders, die 
op zich niets meer vormen dan een 
leidingnet. De studie van de bloeds-
omloop kan dan ook bestudeerd 
worden door middel van nagenoeg 
dezelfde mathematische vergelij-
kingen die bv. voor het ontwerp 
van een waterleidingnetwerk van 
de Stad Gent bruikbaar zijn. Het 
enige verschil zit in de materiaal- 
en vloeistofparameters die gebruikt 
worden.

Hartklep

Het hartmodel dat door Pascal 
Verdonck ontwikkeld werd, kwam 
na enkele maanden hard labeur 
tot stand . Er dienden ondermeer 
contacten gelegd te worden met 
een universitair labo in Noorwe-
gen, dat de belangrijkste onderde-

len voor de echografische meet-
apparatuur ontwikkelde. Het hart 
zelf werd volledig in het Gentse 
labo gerealiseerd.

Van op een afstand ziet het 
hele geval er vrij complex uit: een 
wirwar van flexibele plastic dar-
men, plexiglazen recipiëntjes en 
uit latex vervaardigde kamers vor-
men de basis voor het ontwerp, dat 
oorspronkelijk slechts bestond uit 
de linkerboezem en de linkerkamer. 
Daarnaast zorgt een pomp voorde 
doorstroming van het hart met ge-
distilleerd water en glycerine. Er 
wordt inderdaad geen bloed ge-
bruikt in de hartsimulator omdat 
dat voor te veel praktische proble-
men zou zorgen. Echt bloed kent 
bijvoorbeeld maar een beperkte 
houdbaarheidstermijn.

Aan het hart is sinds kort ook 
een vereenvoudigd latex netwerkje 
gekoppeld dat het arterieel stelsel 
voorstelt. Er kan hierbij door mid-
del van weerstandjes zelfs "een 
onderscheid gemaakt worden tus-
sen een kloeke tiener met gezonde 

o arteriën en een ouwe tachtiger dieO
« last heeft van aderverkalking”.

In het hart kunnen op een aan-
tal vakkundig gekozen en op de 
wetenschappelijk meest interes-
sante plaatsen meetsondes be-
vestigd worden zoals die gebruikt 
worden door artsen in ziekenhui-
zen. Dankzij de aanwezigheid van 
deze meetplaatsen is het hart van 
onschatbare waarde voor zowel 
de medische industrie als het we-

tenschappelijk onderzoek; dit heeft 
uiteraard gevolgen voor patiënten 
die sukkelen met hart of bloeds-
omloop.

Eén van de belangrijkste in-
dustriële toepassingen van het 
kunshart is de mogelijkheid tot het 
uittesten van allerlei prototypes van 
hartkleppen die gebruikt worden in 
de hartchirurgie. Ondermeer de 
Food and Drug Administration van 
de Amerikaanse overheid maakt 
gebruik van de Gentse infrastruc-

Het Kunsthart

tuur om kleppen uitvoerig te laten 
testen op hun hydraulische eigen-
schappen. Ze moeten immers een 
maximale doorstroming toelaten 
en mogen dus slechts een mini-
male weerstand bieden. Daarnaast 
is ook de biocompatibiliteit van 
belang. Hoewel het aantal dier-
proeven de laatste tijd sterk afge-

nomen is dank zij het toenemend 
gebruik van modellen zoals die in 
het labo, blijven dergelijke proe-
ven - zoals bv. bij runderen - in 
deze branche voorlopig onvermij-
delijk. Daarnaast is een groot ge-
deelte van de ingeplante hart-
kleppen rechtstreeks afkomstig van 
varkens, die vrij goed op de mens 
lijken, en er dus voor zorgen dat 
mensenlevens gered kunnen wor-
den via een eenvoudige doch dure 
ingreep.

Het wetenschappelijk onder-
zoek richt zich anderzijds vooral 
op het uitvoeren van proeven om 
theoretisch opgestelde mathema-
tische vergelijkingen te kunnen 
beoordelen op hun betrouwbaar-
heid. Op deze wijze kan de basis 
gelegd worden voor fundamenteel 
onderzoek in verband met prak-
tische problemen uit de medische 
wereld.

Of het model nog uitgebreid zal 
en moet worden, lijkt op dit ogen-
blik niet duidelijk. "De meeste pro-
blemen kunnen met dit model be-
studeerd worden.”

Wie het model eens van dicht-
bij wil zien, is welkom op Vlaan- 
derens grootste technologie-event, 
FlandersTechnology International, 
van 15 tot 21 april.

vinnie

Schamper zoekt
Schamper is op zoek naar redacteurs met een brede interesse en 

een creatieve geest om mee te werken aan de inhoud van ons blad. 
Ben je geïnteresseerd, steek de deur dan eens open tijdens de week 
of laatje kop eens zien op onze redactievergadering (in hetSchamper- 
iokaal, elke dinsdagavond, 19u). Ook als je strips kan tekenen, of 
overweg kan met lay o u t, ben je welkom!

vtnnie
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Het project Krotnet
The empire strikes back

De kogel is door de kerk. Tegen 1 oktober 1996 wordt de eerste 
universitaire home voorzien van een interne netwerkbekabeling. 
Concreet betekent dit dat studenten van Home Astrid binnenkort 
vanop hun ‘kot’ in staat zullen zijn om E-mail te versturen, nieuws-
groepen te raadplegen, bestanden uit te wisselen, of onderling te 
converseren. ‘Krotnet’, zoals het Gentse projekt heet, zou ook een 
verbinding toelaten metRUGnet, het universitaire informatienetwerk, 
en bijgevolg ook met het gehele Internet. Auteur van Krotnet is 
Vincent Willems, student Burg. Ir. Bouwkunde en redactielid van 
Schamper. Hij haalde de mosterd in Leuven, waar op initiatief van 
enkele studenten al een hele tijd een soortgelijk project aan de gang 
is. Enkele studentenresidenties zijn er onder de naam KotNet intern 
en onderling verbonden, en het geheel is aangesloten op 
KULeuvenNet, het lokale datanetwerk van de KUL.

Vanaf de tweede helft van de 
jaren ’80 namen internationale 
computernetwerken zoals het I nter- 
net enorme proporties aan, onder-
steund door een explosieve groei. 
Ondertussen zijn tientallen miljoe-
nen gebruikers aangesloten op 
dergelijke netwerken. Elektroni-
sche communicatie wordt een al-
maar groeiende factor in de he-
dendaagse samenleving. Pres-
tigieuze Amerikaanse universitei- 
ten zoals Princeton, MIT, Caltech,

Vincent Willems

Harvard en Stanford begonnen 
rond 1990 met het aanleggen van 
zogeheten ‘Dormatory Student 
Networks’ op hun campus. Die stel-
len studenten in staat gebruik te 
maken van het medium van de 
toekomst. Enkele Leuvense stu-
denten opperden het idee om ook 
in Europa iets soortgelijks op te 
starten. Niet alleen vanuit hun per-

soonlijke interessesfeer, maar ook 
vanuit een bredere maatschappe-
lijke belangstelling voor het feno-
meen van de elektronische com-
municatie. Het computernetwerk 
KotNet werd boven de doopvont 
gehouden. KotNet laat elke aan-
geslotene toe om elektronische 
post te versturen, nieuwsgroepen 
te consulteren, rechtstreeks te con-
verseren met anderen die op het-
zelfde moment werken op hun com-
puter, aan bestandsuitwisseling te 
doen,...

Krotnet

In Gent pleit Vincent Willems
al sinds september 1995 voor het 
bekabelen van een universitaire 
home, onder de ietwat relative-
rende naam Krotnet. De bedoeling 
ervan situeerde zich voor hem op 
drie punten. In de eerste plaats 
streefde Vincent Willems ernaar 
het hele project volledig door stu-
denten te laten uitwerken. ‘‘In het 
verleden werd herhaalde keren 
door bepaalde studenten geopperd 
dat zij te weinig kunnen experi-
menteren en praktijkervaring op-
doen aan de RUG. Ik wou dan ook 
dat in het Krotnetproject zoveel 
mogelijk studenten betrokken zou-

den worden. Niet enkel computer-
experts: ook wie overweg kan met 
een boormachine, of een kei is in 
boekhouden.”Zo’n vaart loopt het 
echter niet. Voorde infrastructurele 
aanpassi ngen van Home Astrid zal 
de dienst Gebouwen en Onder-
houd (GBO) van de RUG instaan, 
en ook bij de installatie van het 
netwerk zelf worden studenten ge-
weerd. Die valt onder de verant-
woordelijkheid van het Rekencen-
trum (ARC).

De twee andere doelstellingen 
zullen wel worden gehaald. De 
bewoners van het studentenhome 
zullen dan inderdaad beschikken 
over een belangrijk werkinstru-
ment, op een ogenblik dat elektro-
nische communicatie ook elders 
steeds meereen hoofdrol begint te 
spelen. Een extra troef tijdens sol-
licitaties. Tenslotte, maar daarom 
niet minder belangrijk, verleent de 
uitvoering van Krotnet een bijzon-
dere uitstraling aan de RUG, en zal 
het een opwaardering van de uni-
versitaire homes teweegbrengen. 
De Gentse universiteit rekent al-
vast op een massa kandidaat- 
homebewoners. Studenten die een 
netwerkaansluiting wensen, krijgen 
voorrang.

Koningin der Homes

De realisatie van Krotnet in 
Home Astrid zou passen in de na-
kende renovatie van het gehele 
gebouw. De keuze voor het ge-
bouw aan de Sterre is niet toeval-
lig: deze studentenhome telt een 
groot aantal studenten uit weten-
schappelijke richtingen, en is gun-
stig gelegen ten opzichte van het 
Academisch Rekencentrum. Kwa-
tongen beweren dat de Alma Ma-
ter voorrang geeft aan prestige-
projecten zoals Krotnet om haar

imago op te vijzelen. Door de rea-
lisatie van Krotnet zou de aan-
dacht worden afgewend van de 
werkelijke noden van home- 
bewoners. Het verslag van de Raad 
van Bestuur van 19 januari lijkt hen 
gelijkte geven: “Voor Home Boude- 
wijn wordt in 1996 voor douches 
en toiletten 7,5 miljoen geschrapt. ” 
Voor Home Astrid daarentegen 
wordt “voor a larm insta lla tie, 
telefonie en bekabeling voor net-

Homes

werken 7,5 miljoen meer voorzien”. 
Naast een aansluiting op RUGnet 
wordt elke kamer namelijk ook 
voorzien van een eigen parlofoon/ 
telefoon (aangepast voor Proton-
kaarten), kabeldistributie en een 
branddetectiesysteem. De huur-
prijzen van home Astrid zouden 
door de ‘verfraaiingswerken’ niet 
stijgen. Van de studenten wordt 
enkel verwacht dat hun PC be-
schikt over een ethernetkaart van 
pakweg 2000 BEF. Bij het verlaten 
van de kamer kan die kost zelfs 
gedeeltelijk gerecupereerd worden 
door de uitbreidingskaart tweede-
hands te verkopen. Datzullen ze in 
de andere homes graag horen. De 
enige uitbreiding die ze daar ken-
nen is die van de barst in hun muur.

TDP

http://www.kotnet.org/kotnet
http://www.adm in.rug.ac.be/
Schamper/Krotnet
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Film

Kids

Amerikaanse film van Larry 
Clark met Leo Fitzpatrick, Jus-
tin Pierce en Chloe Sevigny.

Dit ‘docudrama’ viel bestte prui-
men, ondanks mijn aanvankelijke 
aversie. De film confronteert je met 
de verdorven wereld van New- 
Yorkse tieners: hoe ze zich ont-
poppen van braaf kind tot ranzige 
druggebruiker, kleine alcoholicus 
en geile seksmaniak. Rode draad 
doorheen het verhaal is de 
seropositieve Jenny (16 jaar) die 
het slechte nieuws moet vertellen 
aan Telly, de enige jongen met wie 
ze ooit naar bed ging .Telly fladdert 
van het ene maagdje naar het an-
dere; althans: dat denkt hij. Hij is 
jong, onbezonnen en wil erbij ho-
ren. Dat is de spil in dit trieste, 
uitzichtloze verhaal: iedereen wil 
erbij horen en de prijs die ze daar-

advertentie

voor betalen is hen niet te hoog. 
Nog niet. De onderhuidse span-
ning komt aan de oppervlakte wan-
neer Jenny Telly vindt.

Larry Clark, beroepshalve fo-
tograaf, schoot met deze eerste 
film duidelijk in de roos. Schok-
kende beelden wisselen elkaar in 
een duizelingwekkend tempo af. 
Het ene is nog niet doorgeslikt of 
het publiek wordt reeds met de 
neus op de volgende feiten ge-
drukt. Een uitzinnige menigte die 
zo stoned als een garnaal op een 
weerloos man springt. Een stoer 
kereltje dat een ob in vruchtensap 
drenkt, om die dan vervolgens rus-
tig leeg te zuigen... Clark heeft het 
erallemaal ingepropt. De film boort 
zich in je lichaam, tot je kokhal-
zend buiten gaat en voelt dat je er 
aan ontsnapt bent. Je houdt van 
deze prent of je haat ze. Een tus-
senweg is er niet. (Decascoop) 

Nath

The Englishman who 
went up a hill but 

came down a 
mountain

Britse film van Christopher 
Monger met Hugh Grant, tan 
McNeice, Tara Fitzgerald, Colm 
Meaney en lan Hart, 1.35'

1917. De Eerste Wereldoorlog 
is nog volop aan de gang. Ook in 
een dorpje in Wales moeten ze 
hun mannen missen: ze zijn front-
soldaat of werken zich te pletter in 
de steenkoolmijn. Niet zo met 
Morgan The Goat (Colm Meaney, 
speelde o.a. in The Snapper’ van 
Stephan Frears), de cafébaas van 
het dorp en grote plantrekker. Het 
leven in het dorp gaat z’n kabbe-
lende gangetje tot ertwee Engelse 
cartografen arriveren, Reginald 
Anson (Hugh Grant) en George 
Garrad (lan McNeice) die - hoe 
verzinnen ze het...- vastbesloten 
zijn de plaatselijke heuvel te me-
ten teneinde hem al dan niet te 
kunnen inschrijven als een heuse 
berg. Zo gezegd, zo gedaan. Ui-
teraard gaan de poppen behoorlijk 
aan het dansen wanneer blijkt dat 
de Ffynnon Garw net iets te be-

De andere film: ‘Men 
for all seasons’

Op woensdag 21 februari kan 
je in cinema Sphinx John Wayne 
als sherrif aan het werk zien in ‘Rio 
Bravo’, een Amerikaanse film van 
Howard Hawks uit 1959. De au-
thentieke filmaffiche spreekt alvast 
boekdelen: Wayne staat samen 
met twee companen schietens- 
klaar te wezen, terwijl een schaars- 
geklede, typische fifties blondine 
verleidelijk naast de lens kijkt...

Een week later, op woensdag 
28 februari, is het de beurt aan een 
Franse poëtisch-realistische film: 
‘Lejourse léve’ uit 1939 van Marcel 
Carné en met o.a. Jean Gabin éls 
anti-held. (Sphinx)

Vos

scheiden uitvait... De nationale trots 
komt de kop opsteken en draait de 
wetenschap een fameuze loer: wat 
dan volgt is een bijwijlen bijzonder 
grappig tafereel van zich in het 
geniep uit de naad werkende dorps-
bewoners: die heuvel zal en moet 
een berg worden, zelfs al moet 
daarvoor een hele vracht aarde 
verplaatst worden en moet het 
plaatselijke voetbalveld er aan ge-
loven. En dan zit er natuurlijk ook 
nog het obligate liefdesverhaaltje 
aan te komen, kwestie van de aan-
wezigheid van Hugh Grant enigs-
zins te verantwoorden... Zijn 
acteerprestaties zijn toch maar ma-
gertjes, zeker als je ze vergelijkt 
met die van cafébaas Colm 
Meaney of lan McNeice (Johnny 
Shellshocked).

Het is geen meesterwerk, maar 
toch een fijne film met een behoor-
lijk gehalte aan absurde humor. De 
confrontatie tussen de Welshmen 
en de stijve Britten met dito ma-
niertjes zorgt af en toe voor 
onderkoeld vuurwerk. Ook het iro-
niserend commentaar van de ver-
teller en de geïnspireerde namen 
van de dorpsbewoners bezorgen 
je lachstuipen. (Sphinx)

Vos

Gedicht

Ik mis ons eeuwig samenblijven: 
het huis met tuin en kat en hek 
en mama slaan en papa kijven, 
het kussen op het bed, 
de lakens die jij uitdeelde 
en samen onder één deken lig-
gen,
de grote kleine dingen, 
je middel, je buik, je been, 
het ander ook, van kop tot teen, 

je verdriet en je afwezigheid 
d.w.z.
jou mis ik ook niet

Joost Vantitborgh 
2de kan kunst-

wetenschappen

FOCU
RESEARCH___________

Het departement 
van een belangrijk 

marktonderzoeksbureau 
zoekt studenten

Enquêteurs m/v
voor het afnemen van 

face to face of telefonische enquêtes.

I l l l l !
De verplaatsingskosten  van onze 

enquêteurs w orden vergoed !

Bel ons op

02/675.38.92
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Toon Hoogte

Oorsmeer
Jazzjams

Het Damberd jazzcafé startte op 12 februari jl. met een nieuw project: 
Jam’zz. Onder impuls van Raf Van Raemdonck wordt dit initiatief nog 
driemaal herhaald. Op 26 februari, 11 en 23 maart krijgt iedereen die er 
maandag niet bij kon zijn alsnog de kans zich van z’n beste kant te laten 
horen. Althans, hij/zij die over stalen zenuwen beschikt om z’n 
improvisatorisch talent-op een emotionele en oprechte manier aan de 
man te brengen. Voor wie enkel komt luisteren en genieten van dit moois 
geldt nog steeds de welbekende toverspreuk: hipistoshutup- 
whenthemusiciansplay! Met deze jamsessies wil het Damberd tegemoet-
komen aan de vraag van vele jonge jazzmuzikanten om een podium te 
creëren om de uren van noeste arbeid te verzilveren met een concert voor 
een geïnteresseerd publiek. Dit experiment bestaat uit een vaste ritme-
sectie met een solist die uw beenverwarmers alvast overbodig maken. Na 
de openingsset wordt er met de aanwezige muzikanten besproken wat er 
verder kan gebeuren. Naar goede gewoonte is zowel deelnemen (nogal 
logisch!) als meegenieten volledig gratis. Contactpersoon: Raf Van 
Raemdonck, tel. 03/235 09 02 (tijdens de kantooruren).

Indische grammatica

Naast de oude meester Bhimsen Joshi, die reeds tweemaal in de 
Gele Zaal te gast was, is vooral Pandit Jasraj belangrijk voor de vocale 
Indische muziek. Hij bekleedt een vooraanstaande plaats in de 
Hindoestaanse klassieke muziek, die erg rijk en verscheiden is, en zich 
uitstekend leent tot een creatieve inbreng van haar vertolkers. De Mewati 
Gharana-stijl met haar uitgesproken lyrische benadering speelde hierbij 
een belangrijke rol. Pandit Jasraj behoort tot de vierde generatie van de 
zogenaamde Mewati Gharana-school en is uitgegroeid tot één van haar

belangrijkste vertegenwoordigers. Met zijn perfect ritmisch aanvoelen en 
zijn rijke sonore stem die moeiteloos 3,5 octaven haalt, soms zoet klinkt 
en dan weer krachtig uithaalt, zingt hij raga’s (melodische verzamelingen 
van 5, 6 of 7 noten met een eigen grammatica) die bekoren door hun 
zuiverheid en virtuositeit. Het is uitzonderlijk dat de persoonlijkheid van 
een kunstenaar en zijn kunst complementair zijn, maar Pandit Jasraj 
(Jasraj betekent ook ‘koning der emoties’) is hier een illuster voorbeeld 
van. Zijn magnetische persoonlijkheid past wonderwel bij zijn melodieuze 
stem en samen hebben zij een enorm impact op alle mensen waarmee 
hij in contact komt. Pandit Jasraj bracht een groot aantal cd’s en cassettes 
uit. Hij ontving ook reeds een aanzienlijk aantal prijzen en titels. Op vrijdag 
1 maart speelt deze Indische grootmeester in de Gele Zaal; studenten 
kunnen genieten van een reductietarief.

Vooruit Geluid

Radio Tarifa is een Madrileense achtmansformatie die op het einde 
van de jaren tachtig werd opgericht. Tarifa is een dorpje in het uiterste 
zuiden van Spanje vanwaar je bij mooi weer de Marokkaanse kust kan 
waarnemen. Radio Tarifa stelt zich tot doel een brug te slaan tussen het 
Europese en het Afrikaanse continent. Dit doel trachten ze te bereiken 
door flamenco, middeleeuws Arabisch-Andalousische en traditionele 
Noordafrikaanse muziek met elkaar te verzoenen. Dit resulteerde in de 
debuut-cd ‘Rumba Argelina’ die een hutsepot op grootmoeders wijze het 
nakijken geeft. Om de traditionele klankkleur van weleer te evenaren, 
bespelen de muzikanten traditionele Europese en niet-Europese, alsook 
middeleeuwse en moderne instrumenten. Radio Tarifa speelde o.a. op 
het Womex en het Womad festival alwaar hun optredens menig vuur in de 
pan sloegen, vooral door de performance van de gerenommeerde 
flamencodanser Joaquin Ruiz Gomez. Even spectaculair wordt het op 
29 februari in de theaterzaal van de Vooruit en als het kriebelt moet je 
dansen (wel eerst je zitje aan de kant zetten).

KLy©

Puccini’s Tosca weer terug
In 1989 startte de Vlaamse»

Opera een Puccini-cyclus met de 
ambitie een radicaal nieuwe lezing 
te brengen van het totale oeuvre 
van Giacomo Puccini. Zowel diri-
gent Silvio Varviso als de jonge 
regisseur Robert Carsen hielden 
zich niet aan de traditionele opvat-
tingen over de veristische opera’s 
en beslisten de sentimentele set-
tings overboord te gooien. De voor-
bije 5 jaar kregen het publiek en de 
internationale pers een Manon 
Lescaut, Tosca, Turandot, La Bo-
hème en Madame Butterfly te ho-
ren die met een zuivere, onbekom-
merde meditatie te beluisteren 
waren.

Tot 25 februari wordt in Gent de 
succesvolle op- en uitvoering van

het ge lijknam ige drama van 
Victorien Sardou, Tosca, herno-
men. Tosca is het ironische ver-
haal van een operadiva die ver-
liefd wordt op kunstenaar Ca- 
varadossi die verwikkeld is in het 
sadistische spel van politieofficier 
Scarpia, wat een immens drama 
veroorzaakt. Robert Carsen stelt 
hier niet zozeer de waarachtigheid 
van het verhaal centraal, maar 
eerder het theatrale gebeuren en 
de zeemzoete ironie rond het per-
sonage Tosca. Ze is een vrouw die 
‘theater speelt’ en leeft als een 
artificieel kunstobject dat bijdraagt 
tot het sluitend drama. De beeld-
taal van Carsen verwoordt Puc-
cini’s sarcasme tegenover kerk en 
staat. Varviso van zijn kant weet

perfect de rijke orchestratie zake-
lijk en met precisie bloot te leggen 
zonder de muzikale details te ont-
zien. Voor Carsen is de overdre-
ven pathetiek geen taboe maar 
een functioneel gegeven waarmee 
hij de grens van het theater recht-
toe rechtaan aftast. Waar de 
veristische opera’s vroeger vaak 
een stoney-faced muziekstuk le-
ken, bezitten ze nu een drama-
tisch potentieel waarin zowel de 
impulsieve Italiaanse tenorglans 
als de zangcultuur ten volle tot hun 
recht kunnen komen. Aan de kant 
van de zangers vinden we Maria 
Guleghina, een Russische so- 
prano spinto die met haar fel tem-
perament en dramatische inslag 
op dit ogenblik de meest gevraagde

Tosca ter wereld is. Verder is er 
Fabio Armiliato die met z ’n 
Cavaradossi-interpretatie reeds in 
1991 in Gent veel succes had. Tot 
slot krijgen we de Noor Knut Skram 
als Scarpia te horen.

Wie wil luisteren en kijken naar 
’een diva die de scène domineert’ 
en kennis wil maken met een pa-
reltje van opera-kunst, moet naar 
Gent. Laat je niet wijsmaken dat 
Pavarotti en Helmut de beste 
zangers zijn, want dat zijn ze niet. 
De echte zangers hoor je in de 
operahuizen en niet in voetbal- 
stadia.

Haentje
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Kuituur Lezersgrief

Gruis
In december, januari en fe-

bruari kon je in het NT2 Min- 
nemeers het ontstaansproces 
van het stuk ‘Gruis’ van dichtbij 
volgen. De proefspelen van 
‘Gruis ’, in een produktie van ‘Het 
Salon’, zijn de artistieke labo-
ratoriumproeven die voor nieuw 
bloed en experiment moeten 
zorgen in het NTG. Salon- 
alchemist van dienst is Eric De 
Volder, die het derde seizoen 
‘Salon-spelen’ leidt. Hij is een 
baanbrekend regisseur, beel-
dend kunstenaar en eigenzin-
nig theatermaker die alle be-
staande opvattingen over acte-
ren en regisseren met de grond 
gelijk maakt.

Op 29 januari werd de toe-
schouwer voor de tweede maal 
geconfronteerd met het organische 
experiment ‘Gruis’ waarin vormen, 
kleuren en fysieke organisatie als 
een typische signatuur van De 
Volder pertinent aanwezig waren. 
Het verhaal situeert zich in een 
herkenbare De Volder-scenografie. 
Daarbinnen speelt zich de teloor-
gang af van een klein mobiel be-
drijfje dat geëxploiteerd wordt door 
Yvette en Yvonne, twee zussen 
die met hun respectievelijke echt-
genoten het beroep van circus-

artiest uitoefenen. Het einde van 
hun carrière is in zicht maar deson-
danks oefenen ze verder, echter 
zonder resultaat. Via de dode zoon 
Mauriske en de seniele grootmoe-
der Elodie komt het verleden bo-
ven drijven, waardoor het spekta-
kel een onvoorwaardelijk einde in 
zich draagt, nog voor enige dyna-
mische handelingen te bespeuren 
vallen. Ruimte en tijd lijken ge-
wurgd in een zwarte bak waarin de 
muze van de dichter als gevan-
gene zit opgesloten. Het subject 
takelt af en wordt intensief onder- 
mijnd zodat de dramaturgische 
analyse wordt geneutraliseerd. De 
Volders rood, blauw en wit ge-
schminkte acteurs maken treurige 
grimassen en hun fysieke handi-
cap wordt steeds grotesker. Bij De 
Volder verliest het regisseurs- 
theater zijn omstreden betekenis 
en is de ruimtelijke en feitelijke 
ervaring op geen enkel moment 
nog fundamenteel aanwezig. De 
improvisatie ontkracht elke voor-
ingenomenheid van de regisseur 
of de verteller.

‘Gruis’ is een theaterproduktie 
waarvan we de ‘definitieve’ uitvoe-
ring van 6 tot 30 maart in Gent 
kunnen zien. De spelers zijn 
‘hoogstwaarschijnlijk' Jan Bijvoet, 
Gert Portael, Veerle Eycker- 
mans, Hendrik Van Doorn, Johan 
Knuts en Blanka Heirman

Haentje

• EcoKot

Het bestuur van de RUG heeft 
besloten de vijf universitaire ho-
mes te renoveren en bovendien 
een nieuw gebouw van 250 ka-
mers neer te poten. Een ideale 
gelegenheid, zo dachten een aan-
tal milieubewuste studenten, om 
het recentelijk zoveel besproken 
principe van duurzame ontwikke-
ling eens in de praktijk toe te pas-
sen. Sterker, het zou onvergeeflijk 
zijn dat men deze kans voorbij laat 
gaan. Want dat zou' betekenen dat 
de Gentse universiteitde komende 
decennia weer opgescheept zit met 
vervuilende gedrochten. Daarom 
vraagt onze werkgroep de univer-
sitaire overheid uitdrukkelijk een 
radicale ecologische keuze te 
maken en een duurzame bouw-
opdracht te formuleren. Concreet 
stellen we de bestuurders van de 
RUG voorde bouwplannen voor te 
leggen aan een studiebureau ge-
specialiseerd in ecologisch bou-
wen, dat de plannen toetst aan de 
criteria van duurzame ontwikke-
ling, alvorens over te gaan tot de 
werken zelf. Dit studiebureau kan 
dan eventueel bijkomende sugges-
ties geven en bijsturingen voor-
stellen.

Een universiteit heeft, volgens 
ons, ook een belangrijke maat-
schappelijke, functie en kan door 
dit project een belangrijk voorbeeld 
stellen.

Alex Klijn, namens enkele stu-
denten die voortaan in ecologi-
sche homes willen wonen (voor 
meer info: E-mail: waltherus. klijn 
@ rug. ac.be, tel: 09/264.71.00 ka-
mer 426 of 424)

'Zomernacht'

•  K VH V, S torm  op Zee!

Als PFK-verantwoordelijke van 
de Volksunie Jongeren - Republi-
keinse Universitairen Gent, moet 
ik uw stelling weerleggen dat wij 
geen pamflet gekregen hebben van 
de MLB. Ik heb wel degelijk een 
exemplaar bemachtigd en met 
evenveel plezier gelezen als jullie. 
Ik heb wel een kopie van dit pam-
fletje doorgespeeld aan Jan 
Schenkel, die ten persoonlijke ti-
tel naar een uitzending van de 
VNOS over ‘Het Klauwen van de 
Leeuw’ kwam kijken. Verder gaan 
de contacten niet en om zich te 
kunnen verdedigen had hij recht 
op het MLB-schrijfseltje.

Voor het overige was uw artikel 
steengoed. Ook mij valt het 
‘McCarthyisme’ van conservatief- 
links op (MLB, SVS,...). Als pro- 
gressief-linksen kunnen wij deze 
selectieve verdraagzaamheid niet 
goedkeuren. Waarom mag een 
beweging die WEKELIJKS, zwart 
op wit, haar bewondering uitdrukt 
voor massamoordenaar Jozef 
Stalin, wél in het PFK en het KVHV 
niet?

Ideologisch staat het KVHV mij 
ook niet aan! Als vrijzinnige en 
linkse nationalisten staan wij niet 
op dezelfde conservatieve en 
krampachtige lijn van het KVHV. 
Maar waar staat in godsnaam dat 
conservatieve studentenbewegin-
gen niet in het PFK mogen zete-
len?

Verdraagzaamheid is inder-
daad een schoon ding...

Met vriende lijke groeten, 
Diederik Demuynck

Zomernacht
Zomernacht brengt het verhaal van twee koppels: Hermia en Lisander, 

en Helena en Demetrius. Op een zomernacht wandelen de beide koppels 
in een bos en ontmoeten ze elfjes. Door toedoen van deze elfjes worden 
de twee mannen verliefd op Helena. Alles loopt in het honderd, maar het 
eindigt toch goed. In het stuk zit ook een ander toneelstuk van handwerk-
lieden verweven.

Domien Van Der Meiren, regisseur, geeft wat uitleg bij de keuze: 
“Zomernacht heeft veel voordelen: als komedie speelt het vlot, het laat 
veel ruimte voor improvisatie en omdat elke figuur behoort tot één van de 
drie groepen (adel, elfen en handwerklieden) is het ook praktisch om te 
repeteren. En Shakespeare heeft uiteraard een zekere aantrekkings-
kracht naar het publiek toe. ”

Dolle elfen, een brullende leeuw, verliefde koppels en een verkrach-
ting in het bos... Dit alles op 26,28 en 29 februari in de Backstage, telkens 
om 20u. BVC
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Schampavie

T e n to o n s te llin g e n  - T o n e e l

*  De Kopergietery, Speeltheater Gent, Charlotte, op 16 en 17 febr.
* De Kopergietery, Speeltheater Gent, De heuvels van Blauw, van 20 

tot 28 febr.
* Museum voor Sierkunst, Triënnale voor vormgeving. Rondleidin-
gen op 16, 18, 21 en 28 febr om 14 u, op 25 febr om 11 u.
* ARCA, Doodgeestig, 16 tot 29 febr.
*  Nieuwpoorttheater, De Vereeniging, op 23, 24, 28 en 29 febr.
* Tinnenpot, De Korre, Een Maan voor de Misdeelden, op 21 en 22 
febr. 20u.
* Tinnen pot, Marcel De Stoop en Luc Callaert, Uitbreken, op 19,20 en 
26 febr. om 20u.

VRIJDAG 16 FEBRUARI
Democrazy Slammy Party
Gele Zaal Antonio Rivas Y sus Vallenatos, Latijns-Ameri 

kaanse muziek, 20u30.
Vooruit Lesbiënne- en homofuif, Verkeerd Geparkeerd
Gele Zaal Antonio Rivas
Democrazy King Salmon

2ATERDAG17FEBRUARI
Vooruit Arno à la française

20NDAG18 FEBRUARI
Rode Pomp Sneeuwconcert, Jong Talent
VI. Opera Tosca van Puccini 20u.

MAANDAG19 FEBRUARI
Trefpunt Guido Lauwaert zingt Paul van Ostayen

DMSDAG 20 FEBRUARI
VI. Opera Tosca van Puccini
Damberd Djamberd
Vooruit Life of Agony + Bif Naked
Caruso Supergizmo
Af kikker Torek

WOENSDAG 21 FEBRUARI
Dentalia Fuif in Tequilia
Vooruit Life of Agony
Sphinx Rio Bravo

D0NDERDAG 22 FEBRUARI
Sjakosj Carnavalfuif Geografica
Vooruit Fact, Electra-Orestes, 20u.
VI. Opera Tosca van Puccini

VRUDAG 23 FEBRUARI
Bijloke Kodo
Vooruit Mangroovy Party
Rode Pomp Winterreise van Schumann

2ATERDAG 24 FEBRUARI
Vooruit Dirk Roothooft en Laagland: de Wijze van Zaal 

van Zeven
Bijloke Kodo, 20u.
Vooruit Sepultura + Clutch, 22u30.
Rode Pomp Ensemble Carré, 20u30

2QNDAG2S FEBRUARI
VI. Opera Tosca van Puccini
Bijloke Kodo

KMF
Trefpunt

Vooruit
Vooruit

Sphinx 
Vooruit 
VI. Opera 
Adviescentrum

Aula

De Cantus 
JACG 
Gele Zaal 
Democrazy 
Vooruit

MAANDAG 26 FEBRUARI
Fuif in Tequilia 
Squertet

DMSDAG 27 FEBRUARI
Middagen van de Poëzie met GerardReve, 12u30 
Geletterde mensen, Adriaan Van Dis & Connie 
Palmen, 20u.

WOBiSOAG 28 FEBRUARI
Le jour se léve
Stan leest live from Oeathrow, 20u 
Tosca van Puccini, 20u
infonamiddag voorgezette opleiding in Spanje, 
St.Pietersplein 7, 14.30u 
Voordracht van Els Hannape over de Griekse 
schilderkunst in de 19e en 20e eeuw, Volder 
straat 9, 19.30u, Studenten gratis toegang

DONDERDAG 29 FEBRUARI
Cantus (GeologicaA Geografica)
VDAB-info-avond
Concert Klassiek-Hedendaags.
Cheater Slicks + Footsnakes 
Radio Tarifa (20u)

vzw X-Plosion te een cultuurorganisatie die zich vooral richt toteen 
jong cuituurminnend publiek en zich bezighoudtmetdeorganisatle van 
multimediale activiteiten. Eén van hun eerste wapenfeiten was het 
organiseren van dj controlled versie van de stille film Metropolis. Op die 
manier willen 2e verschillende cultuuruitingen versmelten tot een 
aantrekkelijk geheel.

Op donderdag 28 maart vindt in de Vooruit om 22u een tweede dj 
controlled filmvertoning plaats. De2e keer zullen uw ogen verwend 
worden door indrukwekkende landschapsbeelden uit de film 
Koyaanisqatsi en uw trommelvliezen vibreren op dj MRJ remix-toe- 
standen van de originele soundtrack van Philip Glass. De deuren gaan 
open om 21 u in ruil voor 150 BEF (film + party) of 50 BEF (party).

Schamper geeft hiervoor 5 vrijkaarten weg ter waarde van 150 
knotsen. Briefje metnaam en adres naar Schamper, Studentenhuis De 
Brug, Sint-Pietersnieuwstraat 45, 9000 Gent.

Politeia geeft 10 vrijkaarten weg voor het Politeiatoneel 'Zomer-
nacht' op 26,28 en 29 februari om 20u. Kaartje sturen voor 20 februari 
naar Schamper, Sint-Pietersnieuwstraat 45, 9000 Gent, met vermel-
ding van de gewenste dag.


