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Lezersarieven
• Fiets!
Met verbazing heb ik kennis

betrokkene deed slechts zijn plicht

len, vind ik op het randje van het

vraag. Maar dat had u zelf na-

door het uitvoeren van een door de

fatsoenlijke. Met vriendelijke groe-

tuurlijk ook wel begrepen, niet?

Gemeenteraad gestemd stedelijk

ten,

genomen van het artikel op pagina

reglement. Hem treft dus geen

6 van Schamper 335 van 19 ja-

enkel verwijt, en hij heeft zeker de

Christophe Peters
gemeenteraadslid.

• KVHV,
Storm op zee! (bis)

nuari 1996, m.b.t. het betalen van

100 BEF niet op zak gestoken,

een belasting voor de afgifte van

zoals uw redacteurtegenover hem

Naschrift TDK: Geachte heer

een bewijs van aangifte voor een

insinueerde. Tenslotte zou ik mijn

Peeters, met verbazing heb ik

studenten Verbond geeft ruiterlijk

fietsdiefstal. Uw redacteur insi-

bedenkingen willen uiten bij de

kennis genomen van uw op zijn

toe dat het Vrijzinnig Taalminnend

nueert dat het betalen van deze

manier waarop u over de Gentse

minst eigenaardige interpreta-

Politie schrijft. Het stedelijk politie-

tie van het artikel ‘Chaos bij

Studenten Genootschap 'tZal wel

belasting, ten bedrage van 100
BEF (sinds 1 januari 1996 is dat

korps tracht, in vaak moeilijke en

politiediensten’. Het feit dat de

Het Katholiek Vlaams Hoog-

gaan de oudste nog bestaande
studentenvereniging van Vlaande-

120 BEF), indruist tegen de natio-

ondankbare om standigheden,

Gemeenteraad de bevoegdheid

nale wetgeving op het zegelrecht.

haar maatschappelijk meer dan

heeft om autonoom reglemen-

Niets is echter minder waar: de

relevante taak naar behoren uit te

ten uit te vaardigen, neemt nog

Gemeenteraad is steeds gemach-

voeren, binnen het kader van de

niet weg dat bepaalde beslissin-

wijzen dat het KHVH de oudste

tigd aanvullende belastingen te

wetten, decreten en stedelijke re-

gen als onrechtvaardig of wille-

glementen. Het korps, en zeker

keurig kunnen ervaren worden.

studentenorganisatie is die over

heffen door het stemmen van gemeentelijke belastingreglementen.

één van zijn agenten die in het

Inhetartikelstonddatde “agent-

met afdelingen in Aalst, Antwer-

(...) Dat de dienstdoende agent uw

bewuste artikel bij naam wordt

hoofdbrigadier Lichtherte van

genoemd, op een dergelijke ma-

het bureau in de Kammerstraat

pen, Brussel, Gent, Hasselt-

medewerker “de rekening presenteerde” is dus volkomen normaal:

nier in een negatief daglicht stel-

ons daarentegen zonder pardon

Mechelen en Oostende. Het KVHV

de rekening p res en tee rd e”.

is tevens uitgever van het oudste

Waar haalt u het dat deze zin zou

Auditoriaverhuur

insinueren dat de agent “de 100
BEF op zak gestoken heeft”?
Wat wel in het artikel staat, is dat

Er heerste enkele weken ge-

dienen 2 cheques van 7000 BEF

leden enige paniek in Studenten-

als waarborg te betalen. Zij kun-

huis De Brug. De nieuwe huur-

nen hiervoor een beroep doen op

prijzen voor de auditoria zouden

studentenbeheerderChristophe

de pan uitswingen en veel loka-

De Vusser. Navraag bij De Vusser

len zouden niet meer verhuurd

leert ons dat hij niet op de hoogte

mogen worden.

gesteld is van de procedure. Hij

Uiteindelijk valt het al bij al nog

vindt bovendien dat het systeem

mee. De prijzen van de auditoria

van cheques als waarborg onno-

veranderen voor erkende stu-

dige administratieve rompslomp

dentenverenigingen in feite niet.

met zich meebrengt. Het systeem

Er wordt enkel een vergoeding

zal besproken worden op de Ad-

gevraagd voor het onderhoud:

ministratieve en Beroepscommis-

bewaking, schoonmaak, elektri-

sie (ABC) waar zal getracht wor-

citeit, water en eventueel verwar-

den het systeem alsnog te veran-

ming en de overuren van de huis-

deren. Zoals het er nu voorstaat

binnen het politiekorps agenten
weigeren deze reglementen na
te leven omdat ze die onrechtvaardig vinden. Dat u als lid van
de Gemeenteraad, die dit reglement ingevoerd heeft, dit opmerkelijk gegeven in uw brief
doodzwijgt, vind ik op het randje
van het fatsoenlijke. Het bewuste
artikel stelde de correctheid van

ren is. Het KVHV bestaat sinds
1902 (1918 in Gent), hetTSG sinds
1852. Wij wensen er evenwel op te

heel het Vlaamse land actief is,

Diepenbeek, Kortrijk, Leuven,

nog verschijnende studententijdschrift der Nederlanden, ‘Ons Leven’, dat in 1888 gesticht werd
door Alfons Henderickx. Teneinde
wrevel te vermijden, zal het KVHVGent dan ook zijn briefhoofd wijzigen. Zo kan de Schamper-redactie getuigen dat we het - voorlopig
- veranderd hebben in “Meest besproken studentenvereniging in
Genf’, wat men gezien de polemiek van de laatste weken toch
wel accuraat kan noemen...

deze wet, die benadeelden van
diefstal een belasting oplegt, in

Jan Schenkel
Praeses '95-’96 KVHV-Gent

Oproep spermadonoren

bewaarder. Dit was ook in het

wordt van de verenigingen ver-

De spermabank van het universitair ziekenhuis is op zoek naar

verleden al het geval. Het aantal

langd dat zij na de activiteit in het

spermadonoren. Door de afnemende kwaliteit van het sperma zou die
wel eens op droog zaad kunnen zitten. Jonge mannen tussen twintig

lokalen dat verhuurd kan worden

gehuurde auditorium de boel op-

is wel gehalveerd tot een kleine

ruimen. Wordt dit niet gedaan,

50. Voor alle duidelijkheid: audi-

dan kan één cheque van 7000

toria E, C en D van de Blandijn

BEF ingehouden worden. Indien

blijven beschikbaar. De enige

er schade toegebracht werd aan

echte verandering is de waar-

het lokaal, worden beide cheques

borg die moet betaald worden

ingehouden.

kunnen zich aanmelden. Als na een onderzoek je sperma goed
bevonden wordt, ben je donor. Anonimiteit wordt verzekerd. Je kan je
bijdrage zowel thuis als ter plaatse produceren. Boter bij de vis: 750
BEF. Meer info op nummer 09/240.21.41.

(voorheen was die niet vereist).
Erkende studentenverenigingen

en veertig jaar, die in een goede gezondheid verkeren, geen voorgeschiedenis hebben van een ernstige aandoening bij zichzelf of familie
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Standpunt

Dit artikel kan je leven veranderen!
Dagelijks worden kilo’s papier bedrukt met het nieuws van de

maal bezig! CNN live vanuit

lijke teevee. Je kan al dat leed niet

voorbije 24 uur. Dagelijks worden we op de hoogte gehouden van

Saoudi-Arabië... Achteraf stelde ik

dragen. Dan word je gek.

wat er reilt en zeilt op deze planeet. In welke mate bepaalt de media

me de vraag: wat bezielt iemand

Er is nog een ander fenomeen.

ons denken en ons gedrag? Welke plaats neemt die media in onze

om ‘s nachts uren aan een stuk

Je ligt in je zetel, omringd door

communicatie in? Enkele bedenkingen.

CNN, dat live verslag uitbrengt van

stapels kranten en tijdschriften, de

een aantal precisiebombardemen-

TV staat op CNN, de radio spuwt

Ideaaltypische beschrijving van

ze houdt de machthebbers in het

ten, te kijken? Slaapstoornissen?

het ene nieuwsbericht na het an-

het begin van een zonnige dag in

oog en brengt iedereen op de

Nieuws werktverslavend. Maar stel

dere, via het Internet surf je de hele

maart: fris gedoucht daal je de

hoogte. Waar ik wel even bij stilsta,

nu, datje lange tijd op een paradij-

wereld af. Maar zie ik het verkeerd

trappen af. Je snuift de geur op van

is bij de zogezegde impacts/an de

selijk eiland in de Stille Zuidzee

als ik beweer dat ondanks die stro-

verse koffie en croissants. Op tafel

pers. Wat vangt de gemiddelde

vertoefde (en je hond kwispelde ‘s

men informatie, die dagelijkse com-

staat een gezond glas sinaasap-

lezer, luisteraar en kijker met al die

ochtends niet met een krant in zijn

municatie met de wereld, de men-

pelsap. Naast je kwispelt de hond

informatie aan? Houdt hij het bij?

muil, maar met een strooien rokje),

sen oneindig eenzaam worden?

die de krant uit de postbus heeft

Neem nu Bosnië-Hercegovina. Ie-

en je achteraf op de hoogte werd

Het contact met de buurman in de

gevist. Wat heeft er zich gisteren in

dereen weet dat daar een conflict

gesteld van de Golfoorlog, je zou

straat, met de omgeving, neemt

de wereld allemaal afgespeeld?

aan de gang is. Maar hoeveel

hetzelfde enthousiasme niet heb-

zienderogen af. Neem nu dat voor-

Bij het bericht dat een bom in Lon-

mensen kunnen - ondanks beel-

ben kunnen opbrengen.

val in Sint-Kruis-Winkel, een haven-

den is ontploft en zo het hele

den, uitvoerige verslagen en kleur-

vredesproces in Noord-lerland op

rijke kaarten - in enkele woorden

losse schroeven zet, vloek je (ui-

het conflict in de Baranja uitleg-

teraard) een paar keer hevig. Op

gen? En hoeveel mensen worden

Kortom, ik stel me vragen bij

stelde zich vragen. Niemand ging

slag is de trek in verse croissants

door het Bosnische leed persoon-

die zogezegde grote invloed van

eens kijken. Niemand maakte zich

met de smaak van echte boter

lijkaangegrepen? Een minderheid.

het nieuws op ons handelen.

zorgen. Het is zoals inspecteur

verdwenen. Je hele dag is door dat

Schrijnender is het gebrek aan

Drukkingsgroepen weten maar al

Summerset in de film Seven ver-

ene bericht letterlijk verknald. Of

betrokkenheid bij het drama in

te goed hoe moeilijk het is om de

klaarde: in deze stad, in deze we-

niet soms? Stel ik het te overdre-

Rwanda. Dat daar op enkele we-

publieke opinie voor zich te win-

reld is apathie tot de hoogste deugd

ven voor? Waarschijnlijk. Want kijk

ken tijd een volkerenmoord heeft

nen. Al jaren is de groene bewe-

verheven.

eens, wie heeft hier in Gent wakker

plaatsgehad, dat daar miljoenen

ging actief. Het aantal demonstran-

Ondanks mijn olifantshuid die

gelegen van die bom? Eerlijk ge-

mensen hun dorpen en hun land

ten dat bij de laatste Franse kern-

de impact van het nieuws op mij

Apathie

dorpje bij Gent. Daar heeft een
alleenstaande man weken dood
gelegen in zijn huis. Niemand

zegd, afgezien van een Angelsak-

hebben moeten verlaten; laten we

proef voor de ambassade in Brus-

moet tegenhouden, schokte dat

sische kolonie in de stad, zal het

eerlijk zijn: dat laat ons steenkoud.

sel protesteerde, was evenwel niet

bericht over de overleden man in

aantal uiterst beperkt zijn.

Getuige daarvan de in Vlaanderen

bepaald overweldigend. Waarom

Sint-Kruis-Winkel me hevig. Ik be-

grandioos mislukte benefietavond

bewaren we die afstand tegenover

gin me vragen te stellen bij het nut

op de BRTN. Ik geef eerlijk toe dat

het nieuws? Is het uit een gezonde

van fax, Internet, interactieve tele-

toen Els De Temmerman in het

houding van kritische ingesteld-

visie en satellieten in de ruimte, als

journaal vreselijke beelden van

heid? “U beweert dat allemaal wel,

we niet eens meer merken dat
onze buurman op apegapen ligt.

Ogen toe
Neen, begrijp mij niet verkeerd.
Ik vind het goed dat als er morgen

hakm essen en m assagraven

mijnheer de journalist, maar... ?”Of

een aanslag in Algerije wordt ge-

toonde, ik mijn ogen sloot. Ik ver-

kweken we een soort olifantshuid
tegen al die berichten om toch

pleegd, we dit enkele uren later

drong die beelden. En ging overtot

weten. Pers vervulteen onvervang-

de orde van de dag. De Golfcrisis

maar te overleven? Want geef toe,

bare functie in onze democratie:

daarentegen, die hield ons alle-

een journaal is niet bepaald vro-

BVC

ubriek: standpunt! nieuwe rubriek: standpunt! nieuwe rubriek: standpunt! ni
Standpunt is een rubriek waarin de mening van een individu over een breedmaatschappelijk thema aan bod komt. De inhoud van de
bijdragen is volledig op verantwoordelijkheid van de auteur. De opinie van de redactie staat dan ook volledig los 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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Nieuw

Studentenvakbond aan de RUG
Nobel initiatiefo f gesjoemel achter de schermen?
Op 25 januari werd aan de RUG een studentenvakbond opgericht

opkomt om ons meer inspraak te

ook geen geld (subsidies) krijgen

om de belangen van de studenten beter te verdedigen. Dit nobele

geven en ons te helpen? Tof zeg. ”

van de DSA. Met welk geld werden

initiatiefging uit van Marleen Renders en Katia Hancké, niet toevallig

Maar er zitten wel degelijk enkele

dan de kosten voor de promotie-

beiden studentenvertegenwoordiger, respectievelijk in de Raad van

addertjes onder het syndicale gras.

campagne en voor het blad Rauw-

Bestuur en in de Sociale Raad van de universiteit. Ze hebben er

De SVB werd opgericht om de

echter verdacht veel voor over om die vakbond zo snel mogelijk uit

kostbetaald? Renders verklaarde

verkozen studentenvertegenwoor-

hiervoor haar eigen representatie-

de grond te stampen, en alle middelen om aan geld te geraken lijken

digers te controleren. Maar, de twee

goed.

onkosten gebruikt te hebben (die

stichtende leden zijn zélf verkozen

ze krijgt als zetelend studenten-

ve rte g e n w o o rd ig e rs, en hun
De oprichters van de studenten-

afgevaardigde), aangevuld met de

verd voor een sociaal rechtvaardi-

naaste medewerkers in de SVB

vakbond (SVB) zijn van mening

eerste lidgelden (de SVB heeft een

ger samenleving. Het gaat hier in

zijn persoonlijke vrienden. Op 27

dat er geen democratische con-

50-tal leden). Bovendien ver-

de eerste plaats nog maar om al-

maart vinden er aan de RUG op-

trole bestaat op de verkozen

klaarde ze gesteund te worden

gemene en vage principes. Meer

nieuw verkiezingen plaats. Alle stu-

studentenvertegenw oordigers.

door bepaalde verenigingen. Eén

concrete lijnen moeten nog op

denten trekken dan naar de stem-

Deze worden om de twee jaar ver-

van die verenigingen blijkt alvast

papier gezet worden tijdens een

bus om de studentenvertegen-

kozen en dan hoor je er niets meer

WKO te zijn, de Werkgroep Kri-

algemene ledenvergadering. Toch

van. Bovendien hebben die verte-

woordigers voor de komende ja-

tisch Onderwijs. Die huurde bij-

reageert de SVB nu al: tegen de

genwoordigers geen echte achter-

ren te kiezen. Als Renders en

voorbeeld het auditorium in de

vele vzw’s die op de rug van de

ban waarop ze kunnen steunen

Hancké zich opnieuw kandidaat

Blandijn af waarin het congres van

RUG vegeteren en jaarlijks vele

stellen én verkozen worden, moe-

om hun programma op te stellen of

vorige week plaatsvond. De SVB,

miljoenen kosten, en tegen de aan-

ten ze zichzelf gaan controleren...

om dossiers door te nemen, en die

als niet-erkende vereniging, kan

pak van de huisvestingsproble-

Worden daarentegen niét zij ver-

dat immers zelf niet doen.

ze indien nodig kunnen mobilise-

matiek. Deze actiepunten staan

kozen, maar wel hun tegenstre-

ren om actie te voeren.

Maar wat blijkt nu: Renders

dan ook centraal in het eerste num-

vers, dan worden die gecontro-

heeft helemaal géén gebruik ge-

Wat het lijkt

mervan Rauwkost, aangevuld met

leerd door de SVB van hun tegen-

maakt van haar eigen onkosten-

artikels over de te kleine auditoria

standers... Marleen Renders

vergoeding. Sinds januari is er
namelijk nog geen frank van haar

en over het semestersysteem. De

stelde - met het oog op de nakende

Nadat tot de oprichting was

bezwaren tegen de vzw’s zijn bijna

verkiezingen - dat het voor de stu-

besloten, werden op korte tijd ini-

rekening afgegaan. Het komt er

letterlijk overgenomen van het

denten zélf een extra troef is dat de

tiatieven uitgewerkt, zoals het uit-

ACOD (de Algemene Centrale van

gewoon op neer dat tot nog toe de

SVB nü opgericht werd: “Op die

geven van het krantje Rauwkost.

de Openbare Diensten). Die vak-*

SVB financieel volledig onder-

manier hebben we een achterban

steund werd door WKO. Zo werd
op 7 februari de bestelbon voor het

Op 21 februari vond er een eerste

bond heeft al jaren kritiek op de

en kunnen de studenten zich nog

open congres plaats - er kwam

gang van zaken. De SVB lichtte

beter manifesteren”. Met andere

zo’n 30 man opdagen - om het doel

toe dat ze goede banden onder-

kopiëren van Rauwkost (bij Imprint)

woorden: beter voor de studenten

uitgeschreven door de secretaris
van De Brug, André Vandevelde,

en de werking van de SVB te ver-

houdt met de personeelsvakbon-

als de twee zelf herkozen worden.

duidelijken. Die wil de verdediging

den en met de jongerencentrales

Dat het dus ook in hun eigen voor-

en wel op naam van, jawel, WKO.

van allerlei studentenbelangen op

ervan. De studentenvakbond is een

deel kan spelen is duidelijk. Bo-

Totale waarde: 10.292 BEF. In deze
periode zouden nog meer bestel-

zich nemen, de vrije studiekeuze

ledenorganisatie, en liefst één met

vendien kunnen ze nu de oprich-

promoten (tegen een numerus

een brede basis. Zo’n systeem

ting van de SVB op hun palmares

bonnen uitgeschreven zijn op naam

clausus), zich inzetten voor een

garandeert volgens de initatief-

als studentenafgevaardigde schrij-

van WKO. Hun bestemming is

reële studenteninspraak, en stu-

nemers het beste de doorstroming

ven: een troef die ze kunnen uit-

denten informeren. Daarnaast wil

van de basis naar de top. Leden

onduidelijk. Daar komt nog bij dat

spelen tijdens de komende verkie-

al het promotiewerk voor de vak-

de vakbond zich bijvoorbeeld ook

betalen 100 BEF, en bepalen zelf

zingsstrijd. Moest daarom alles zo

bond gebeurde op het secretariaat

inzetten voor de belangen van in-

of ze zich actief inzetten. Vereni-

vlug-vlug gebeuren?

van de DSA in De Brug. Studenten-

dividuele personen, zoals job-

gingen kunnen geassocieerd lid

studenten. De problemen die aan

worden voor 1000 BEF.

de RUG bestaan zijn volgens de
studentenvakbond niettypisch voor

Wat het is

de universiteit op zich: ze hangen

Een ander knelpunt: de studen-

beheerder Christophe De Vusser

tenvakbond is nog niet erkend door

was hierover ontstemd en merkte

de Dienst Studentenactiviteiten

op dat “het DSA-secretariaat het

(DSA), die alle bestaande, of lie-

SVB-secretariaat niet is”.

ver, erkende studentenverenigin-

Maar waarom doet een sluime-

samen met de situatie in de gehele

Tot hier lijkt alles rozegeur en

gen overkoepelt. En zolang een

rende vereniging zonder statuten

maatschappij. Daarom wordt geij-

maneschijn. “Een vakbond die

vereniging niet erkend is, kan ze

zoals WKO dan zoiets? Waar houdt
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Schildersatelier

interessante eraan is dat je dan
duidelijk verschillen merkt tussen

Wie nood heeft aan een creatieve uitlaatklep, m aarz’n uitspattin-

de creaties van mensen die onder
audiovisuele begeleiding staan (in

gen maar niet getekend krijgt o f- misschien is dat meer voor de hand

een deel van de cursus werkte men

liggend - niet direct een gewillig naaktmodel in z ’n naaste omgeving

o.a. met dia's) en daardoor sneller

kan bespeuren, moet z ’n licht eens opsteken in de Korte Meer nr 11.

toegeven aan tekens en symbolen,

Daar startte Paul Darge dit academiejaar voor de derde maal op rij

en mensen die volledig volgens hun
eigen idioom werken. Om dit derde

een avondcursus modeltekenen.

jaar schildersatelier af te sluiten,
Deze initiatie wijkt af van het

schoots voor de blokperiode.

staat er tenslotte een heuse ten-

traditionele modeltekenen, in die

Geïnteresseerden zullen echtertot

toonstelling op het programma. De

zin dat het niet per se de bedoeling

volgend academ iejaar moeten

bedoeling is de innerlijke wereld

is tot een natuurgetrouwe afbeel-

wachten om zich in te schrijven.

van het atelier te tonen. Er zullen

ding te komen, maar wel om een

Wie dat alles nog niet genoeg vindt,

eigen interpretatie te geven. Bin-

kan in de Korte Meer ook terecht

werken worden tentoongesteld van
alle deelnemers. De expositie loopt

nen de muren van het schildersatelier beschouwt men teke-

met een eigen project, maakt niet

van 21 tot 29 maart en een bezoek

uit wat. Je krijgt er een kamer ter
beschikking en je kan er naar ei-

loont zeker de moeite.

nen immers als een bevrijdende
bezigheid en de klassieke acade-

gen goeddunken uitfreaken. Het

KV

mische methode, waar men zich
blind staart op techniek, zou de
spontaniteit en de creativiteit enkel
beknotten. Datdeze visie de drempel verlaagt is natuurlijk een extra
voordeel; wie een overdosis ideeën
heeft maar onzeker is over z’n
technische vaardigheden, vindt
hier een forum. Het aantal cursisten liegt er dan ook niet om: maar
liefst 93 geïnteresseerden volgen
momenteel de lessen. Tussen de
universitairen zitten zelfs enkele
academiestudenten. Er wordt zoveel mogelijk voor persoonlijke
begeleiding gezorgd en men volgt
de indeling van het academisch
jaar: de lessenreeks stopt ruim-

-> die Werkgroep Kritisch Onder-

zij haar samenwerking met WKO.

Maar als die geloofwaardig wil over-

wijs zich toutcourt mee bezig? In

Toch vraagt de SVB in een brief

komen, wordt die beter opgericht

het jaarverslag van WKO staan

aan de Administratieve- en Be-

door onafhankelijke studenten, met

volgende activiteiten vermeld:

roepscommissie (ABC), ofte de

een vertegenwoordiging uit alle fa-

“Lesvoorbereiding in Studenten-

zeven konventen plus de studen-

culteiten. Want precies door het

huis De Brug, Nederlandse les aan

tenbeheerder, om 15.000 BEF tot

huidige enge opzet dreigen heel

anderstalige kinderen in De Poort-

haar beschikking te stellen. Want,

wat studenten uit de boot te vallen.
Je moet eerst lid worden alvorens je

Beraber.” Volgens de subsidie-

zo redeneertde SVB, in totaal werd

brochurevande Dienst Studenten-

door de ABC 25.000 BEF voorzien

iets te vertellen hebt. Ook in het

activiteiten moet een door de DSA

voor ‘studentenvertegenw oor-

verleden werden er al verschillende

subsidieerbare activiteit niet alleen

diging’, en ‘studentenvertegen-

pogingen ondernomen om een vak-

door universiteitsstudenten geor-

woordiging’, dat is toch waar de

bond op te richten, maar steeds

ganiseerd worden, maar boven-

SVB mee bezig is. Resultaten

zonder veel succes. Renders be-

dien ook gericht zijn naar het

waren bij het ter perse gaan nog

weerde daar echter niets van af te

studentenpubliek toe. Onder die

niet bekend.

weten en ervan overtuigd te zijn dat

noemer lijken de activiteiten van
WKO niette vallen, hoe eerbaar de
initiatieven ook mogen zijn. Bovendien is van hun activiteiten geen
bewijsmateriaal terug te vinden.

de huidige structuur met leden de

Kortom...

beste is. Misschien kunnen die alvast overleggen of de financierings-

Het is een positieve zaak dat er
nagedacht wordt over het begrip

Kortom, de SVB kon als niet-

‘studentenvertegenwoordiging’, en

erkende studentenvereniging toch

een vakbond voor studenten kan

ruim 10.000 BEF spenderen, dank-

een mooi en nuttig instrument zijn.

praktijken van de SVB geduld kunnen worden.
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Rommel

Het a f val van de universiteit
In 1994 stelde de Vlaamse Overheid dat iedere instelling verant-

wordt de vakgroep nu aangezet tot

de helftzou kosten. Sensibilisering

woordelijk is voor haar afvalstoffen, van bij hun ontstaan tot aan de

een economisch beleid (bv. maar

werd het sleutelwoord. De brede

verwerking ervan. Hiervoor diende geld te worden vrijgemaakt. Voor

1 container gebruiken i.p.v. 2) zo-

basis van professoren en studen-

vele universitaire afdelingen bleek dit echter te duur waardoor ze

dat ze het overblijvende geld voor

ten diende te worden ingelicht. Ook

zich, door de nieuwe wetgeving niet na te leven, soms in onwettige

andere doeleinden kan gebruiken.

dit was nieuw voor de RUG, waar

situaties bevonden.

De keerzijde is uiteraard dat som-

de interne communicatie geen tra-

migen té zuinig zijn. Op de dienst

ditie is. Verschillende vuilnisbak-

Centrale controle bestond toen

is met een chemisch bedrijf. Dat dit

GBO zijn gevallen bekend zoals

ken werden geplaatst en alle per-

aan de RUG grotendeels niet. Men

chemisch bedrijf midden in de be-

van “een vakgroep aan de Sterre

soneelsleden werden schriftelijk

ging er van uit dat elk diensthoofd

bouwde kom ligt, zorgt natuurlijk

die weigert haar afvalpapier mee

ingelicht. Onderde studenten wer-

wist waarmee hij bezig was en zelf

voor extra problem en (lozing

te geven aan IVAGO (de afval-

den 10.000 folders verspreid. 1

de gevaren kon inschatten. Deze

e.d.m.).

maatschappij die nauw samen-

jaar later blijken de resultaten heel

werkt met de RUG) omdat ze een

goed te zijn.

houding, die deels nog bestaat, is
te verklaren door moeilijkheden

Globaal milieubeleid

eigen aan de universiteit. De grote

goedkopere afnemer zou kennen”.

Dan is er nog de evolutie in het

Momenteel worden daar grote hoe-

milieudenken: het voorkomen van

verscheidenheid aan taken (zowel

De taak van deze nieuwe afde-

veelheden papier bewaard wat,

afval wordt een steeds belangij-

lesgeven als onderzoek als dienst-

ling ‘Interne milieuzorg’ bestaat erin

gezien de brandveiligheid, onwet-

ker aspect in het milieumanage-

verlening) en de verspreide ligging

ruggesteun te geven aan een glo-

tig is.

van de gebouwen zorgen nu een-

baal milieubeleid: algemene con-

maal voor een grote, gedwongen

trole, investeringen, nieuwe idee-

ment. Opnieuw blijkt de financiële

Kluizen & containers

stimulans erg belangrijk: er zou
meer kunnen bespaard worden bij
verbruik en aankoop en dit zonder

zelfstandigheid van de vakgroe-

en,... Een eerste belangrijke func-

pen.

tie is het inventariseren van het

Aan die veiligheid wordt overi-

de eigenlijke werking te bemoeilij-

afval dat de universiteit voortbrengt.

gens wel gewerkt. Zo bestaan er

ken. Hier werden reeds inspannin-

Als een produkt niet meer kan ge-

plannen voor het plaatsen van

gen geleverd, vooral op het gebied

RUG een nieuwe structuur voor-

bruikt worden, wordt het verza-

chemiekluizen voor chemische

van het watergebruik. Via kleine

zien. Voortaan werd de afdeling

meld en aan "erkende verwervers”

produkten bestemd voor laborato-

investeringen werden grote ver-

GBO (Dienst Gebouwen en On-

doorgestuurd, die het dan verwer-

ria e.d. Wettelijk dienen grote hoe-

spillingen tegengegaan: als je weet

derhoud) verantwoordelijk voor het

ken (recycleren, verbranden,...).

veelheden nl. in de openlucht be-

dat 1 kubieke meter water - inclu-

Pas op dit moment eindigt de ver-

waard te worden (wat nu veelal

sief B T W -41,5 BEF kost...

antwoordelijkheid van de RUG en

niet gebeurt). Dankzij de kluizen

Tot dusver bestaat er nog geen

opgericht die verantwoordelijk is

krijgt zij hiervoor een attest. Dit

zouden de veiligheidskasten in de

samenwerking met andere univer-

voor chemische afvalstoffen. De

attest dient als bewijs voor OVAM

labo’s dan nog enkel de beno-

siteiten. Gezien de specifieke func-

problematiek van kernafval en kli-

(openbare afvalstoffenmaatschap-

digde hoeveelheden bevatten.

ties die een unief heeft, zou dit

nisch afval valt hier echter buiten.

pij voor het Vlaamse Gewest, or-

Hier eindigen de milieu-inves-

nochtans nuttig kunnen zijn. Uni-

In de toekomst zou deze structuur

gaan dat het Vlaamse afvalbeleid

teringen echter niet: ook een uni-

versiteiten zijn immers niet verge-

moeten evolueren tot een entiteit

regelt en controleert).

versitair containerpark is in de

lijkbaar met bedrijven of andere

Het ophalen van het bedrijfs-

maak. Het gebruik zou hierdoor

huishoudingen. Ze kunnen dus

afval kost de universiteit jaarlijks 6

gecentraliseerd worden zodat con-

beter de krachten bundelen.
De RUG heeft anderzijds nog
nooit een boete gekregen. Mis-

Hierin diende verandering te
komen en daarom werd aan de

bedrijfsafval (papier, glas,..) en
werd de dienst Fysische Controle

‘Interne Milieuzorg’ die aangevuld
zal worden met de nu openstaande

miljoen. Dit wordt echter niet uit

trole op sluikstorten van buurtbe-

Diens taak blijkt echter nog niet

een gemeenschappelijke pot be-

woners mogelijk wordt. Ook wordt

helemaal te zijn vastgelegd.

taald zoals dat vroeger het geval

de organisatie hierdoor goedko-

schien kunnen we daaruit beslui-

De universiteit werd enigzins

was. Elke vakgroep sluit een con-

per en een beleid mogelijk.

ten dat ze er toch in slaagt om alles

tot het oprichten van deze struc-

tract af met de RUG, waardoor zij

vacature van ‘Milieucoördinator’.

Sensibilisering

min of meer onder controle te houden, of: “Niet alle zaken zijn mo-

tuur gedwongen omdat het beko-

zelf verantwoordelijk wordt voor

men van nieuwe milieuvergun-

het verwijderen van eigen afval.

ningen moeilijker werd. In globo

Dit kost uiteraard geld en daarom

Sinds 1 januari 1995 werd in

kan men stellen dat iedere cam-

worden hen kredieten verschaft.

samenwerking met IVAGO aan de

werkt wordt, is goed afgetekend.

pus haar eigen milieuvergunning

Hierdoor worden vroegere mis-

universiteit gestart met het selec-

De opdracht is nu alle zaken bin-

heeft (in totaal een 60tal) variërend

standen tegengegaan (personeels-

tief afhalen van huishoudelijk af-

nen die wettelijkheid te brengen.”

van het type 1 tot 3. De Ledeganck

leden die huishoudelijk afval in de

val. Het ophalen van gemengde

(Faculteit Wetenschappen) bv. is

universitaire containers stortten,

containers zou nl. duurder wor-

van het type S1, wat te vergelijken

wat de kostprijs omhoog hielp) en

den, terwijl geselecteerd afval maar
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menteel in orde gebracht, maar
het totale kader waarbinnen ge-
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Ontleed

Dierproeven in het onderwijs
EuroNICHE promoot vreedzame alternatieven
EuroNICHE is een Europees netwerk voor humaan onderrichten

de studenten vernemen welke

enkele andere Europese landen.

staat als afkorting voor ‘European Network of Individuals and

proeven er plaatsvinden en hoe

Vooral in Duitsland staat men al

Campaigns for Humane Education’. De vereniging wil studenten de

dikwijls en op welke manier die

ver. Zo werd aan de universiteit

mogelijkheid bieden om te studeren zonder daarbij gedwongen

uitgevoerd worden.

van Marburg een complete compu-

Zaak is nu er voor te ijveren de

tersimulatie voor dissecties ont-

studenten een forum te bieden,

wikkeld die zelfs meer mogelijkheden biedt dan de echte oefening.

dierproeven te verrichten.
EuroNICHE werd in 1988 op

ming van dieren krijgen ze ook

zodat ze zonder het risico op re-

Europees niveau opgericht door

fondsen van de Europese Com-

presailles (bv. tijdens de examens)

Nieuwe technieken kunnen de evo-

een aantal kritische studenten die

missie.

kunnen weigeren dierproeven uit

lutie naar dierproefvrij onderwijs
enkel maar versnellen.

gekant waren tegen dierproeven

Tot nog toe is de groep nog niet

te voeren. Uiteindelijk beoogt men

in het onderwijs. Het is opgevat als

echt naar buiten getreden. “Euro-

een mentaliteitswijziging. Het is dus

een netwerk: er is geen centraal

NICHE België werd pas in oktober

normaal dat veranderingen er

orgaan dat alles netjes uitstippelt.

vorig jaar opgestart en we willen

slechts geleidelijk zullen komen.

PG

In zowat elk Europees land zijn er

eerst zoveel mogelijk info over de

Toch lijkt de tijd stilaan rijp: de

G eïnteresseerden nemen

nu afdelingen met actieve mede-

Belgische wetgeving omtrent dier-

problematiek is nu veel prominen-

co n tact op m et Ivo Metsu,

werkers. Naast studenten gaat het

proeven en over het recht op ge-

ter aanwezig dan enkele jaren ge-

EuroNICHE Belgium, Muinkkaai

ook om docenten en mensen van

wetensbezwaar verzamelen. Zo

leden, en is er meer aandacht voor

46, 9000 Gent, tel. 09/223.43.10

weten we waar we opjuridisch vlak

het individuele dier dan ooit tevo-

Als je zelf eens een eenvoudige

aan toe zijn”, aldus nog Ivo Metsu.

ren. Dat het ideaal waar Euro-

computersimulatie wil bekijken,
surf dan op het Internet naar:

dierenrechtengroepen.
Ivo Metsu, coördinator van
EuroNICHE België, verduidelijkt de

Zo zegt de wet dat dierproeven

NICHE voor staat niet zomaar een

handelwijze: “Er wordt vertrokken

pas kunnen indien er geen alterna-

irrealistisch hersenspinsel is, wordt

h ttp://george. Ibl.gov/ITG. hm.

geïllustreerd door de situatie in

pg. docs/dissect/info.html

van een zekere basisfilosofie die

tief bestaat. Ook wil men eerst via

bepaalt dat er in elk menselijk handelen een ethische dimensie aanwezig moet zijn; ook in het onderwijs. Concreet voeren we actie rond
twee grote strijdpunten. Enerzijds
is er het ‘recht op gewetensbezwaar’. Als er studenten zijn die
bepaalde dierproeven niet willen
uitvoeren, dan moeten ze het recht
hebben om dat effectief te weigeren. Onder dierproeven wordt hier
verstaan ‘alle onnodig diergebruik’
(ook het doden van dieren voor
dissecties en psychologische proeven). Anderzijds trachten we allerlei alternatieven te promoten. Zo
bestaan er video’s, computersimulaties (ook via het Internet),
e.d.m.”Het vergt natuurlijk wel tijd
en inspanningen om dergelijke
ideeën ingang te doen vinden.
EuroNICHE wordt gesteund
door een aantal andere groepen
zoals A.P.M.A. (Anti Proefdieren
Mishandeling Actie) en S.E.D.
(Stop Experimenten op Dieren).
Via de Eurogroep voor de bescherPagina 7

Sociaal

Studenten m et kinderen
Tussen luier en papfles...

Sommige studenten combineren hun studies met het krijgen van

3000 BEF per maand, wat toch

drukken dat de combinatie stu-

één of meerdere kinderen. Wij gingen na hoe ze dat doen en welke

een flinke hap uit het maandbudget

dies/kinderen “best te doen”is, op

faciliteiten de universiteit biedt aan studerende ouders.

betekent. Momenteel verblijven er

voorwaarde echter datje alles goed

80 kindjes, ondergebracht in 2 leef-

plant en je er bewust voor kiest. Je
hebt naast je studies nauwelijks

Home Heymans - in 1977 nog

de homebewoners uit gehuwde

tijdsgroepen. Ze worden toever-

plechtig geopend als ‘home voor

buitenlandse (doctoraat)studenten

trouwd aan kinderverzorgsters,

nog tijd voor jezelf of voor andere

gehuwde studenten’ - verhuurt

(vooral uit China en het Midden-

verpleegsters, een arts en keuken-

studentenactiviteiten: “Je kind isje

appartementen aan samenwo-

oosten). Ze onderhielden door-

personeel. De ouders tonen zich

hobby.” Toch staan studerende

nende en gehuwde studenten. De

gaans weinig contact met de

unaniem tevreden over de werking

ouders achter hun keuze omdat -

huurprijzen worden berekend aan

Belgische studenten. De laatste

van de dienst. Ze vinden het wel

zo benadrukken ze - het heel tof is

de hand van het inkomen van de

tijd zijn er minder buitenlanders:

vervelend dat de crèche enkel tij-

om jonge ouder te zijn. Eerst stu-

studenten en zijn zeer democra-

enerzijds wil men meer samenwo-

dens de werkuren is geopend,

deren, carrière maken, een huisje-

tisch. Bovendien krijgt men relatief

nende studenten toelaten, ander-

d.w.z. tijdens de week van 6.30 u

tuintje-keuken bij elkaar sparen en

makkelijk toegang tot het home.

zijds laat het ABOS steeds minder-

tot 18.15 u. Tijdens weekends,

dan pas aan een kind beginnen,

feestdagen en vakantie is de

lijkt hen maar niks. Toch blijft de

crèche gesloten. Tijdens en vlak

vraag of bij een dergelijke regeling

voor de examens vormt dat wel

de belangen van het kind vol-

een probleem.

doende gevrijwaard worden. Erzijn

Mannen weten
van niks

een aantal handicaps: een gebrek
aan financiële middelen, ruimte,
tijd ,...
Daarnaast is studeren ook een

Studerende ouders hoeven

stresserende bezigheid. Studen-

doorgaans niet op enige goodwill

ten hebben behoefte aan ontspan-

van de professoren te rekenen. Er

ning en rust. Of dit gecombineerd

bestaat wel een speciaal statuut

kan worden met de verantwoorde-

dat studenten toelaat de examens

lijkheden die een huishouden en

te spreiden (en dat meestal wordt

kinderen met zich meebrengen,

gegeven aan topsporters en ge-

lijkt me niet zo vanzelfsprekend.

handicapten), maar in de meeste
EdK

faculteiten is men daar niet verTot zover het goede nieuws...
Het home is in het algemeen niet
echt afgestemd op kinderen. Zo is
het bv. verboden een eigen wasmachine te hebben, terwijl een
peuter toch al gauw een paar manden was per week oplevert. De

buitenlandse studenten hier docto-

trouwd mee en weinig happig op.

reren.

De indruk bestaat dat de meeste

“De beste crèche
van Gent”

(mannelijke) professoren vinden
dat je maar moet stoppen met studeren als je kinderen hebt. Vrouwelijke professoren en assisten-

Op de benedenverdieping van

tes zijn doorgaans veel bezorgder

appartementen zijn bovendien heel

Home Heymans is een kinderdag-

en toeschietelijker. Zij schijnen

klein; er is bv. maar 1 slaapkamer,

verblijf gevestigd, dat deels ge-

beter te weten wat het betekent om

zodat eventuele kindjes op de

subsidieerd wordt door Kind en

naast je studies ook nog voor een

slaapkamer van de ouders belan-

Gezin en deels door de universi-

kind en een huishouden te zorgen.

den. Het home wordt ook slecht

teit. Kinderen van 0 tot 15 maan-

onderhouden: overal treft men kak-

den zijn er welkom. Kinderen van

kerlakken aan. De Bouwinspectie

studenten krijgen echter voorrang.

In het belang
van het kind?

Big Massacre
Mc Donald’s groeit en groeit
het Amazonewoud loeit
verschroeid.;
overal cirkels gezaagd
furieus

vicieus

niemand lijkt belaagd
OOgjes dicht-mondjes open
blijven ze slikken
Mondjes dicht...

die vorig jaar nog op controle kwam,

De prijzen worden berekend vol-

adviseerde de boel gewoon plat te

gens het inkomen: een studerend

Ongeveer 10 % van de koppels

koppel met een netto inkomen van

in Home Heymans heeft één of

G.E. Wissen

26.000 BEF per maand betaalt bv.

meer kinderen. De meesten bena-

2e Kan Germaanse

leggen...
Vroeger bestond 70 a 80 % van

wanneer de ogen open?
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Als muziek in de oren...?
IPEM, o f de stille dood van een experimentele studio
De RUG heeft een studio voor experimentele muziek. Of liever:
had, want sinds 1987 worden er bijna geen produkties meer ge-

Het rampjaar 1987

tegenstelling tot de buurlanden,

De koude douche kwam er in

ten zoals IRCAM (Parijs) en ZKM

waar men kan rekenen op projec-

maakt. Hef Instituut voor Psychoacustica en Elektronische Muziek
(IPEM)was ooit een bloeiend centrum, waar componisten van een

1987. De BRT ging onder het

(Karlsruhe), moet de jonge Belgi-

uiteenlopend pluimage experimenteerden met elektronische geluiden.

directeurschap van Rom Verhae-

sche componist die op zoek is naar

gen de neoliberale toer op. Som-

een geavanceerde studio zich

mige componisten reageerden

momenteel een eigen weg banen.

Het initiatief voor de oprichting

Broeckx en zijn assistent Herman

hierop vrij cynisch. De culturele

De apparatuur mag dan goedko-

kwam van de BRT, die in de jaren

Sabbe van het'sem inarie voor

argumenten ketsten volgens hen

per geworden zijn, zodat men

zestig interesse toonde voor de

Musicologie en onderde muzikaal-

volledig af op de mening van de

makkelijk thuis kan werken; een

ontwikkelingen in de hedendaagse

artistieke leiding van Lucien

nieuwe BRT-leiding, die meer heil

forum ontbreekt volledig. Er is dui-

muziek. Lucien Goethals, een he-

Goethals en Louis De Meester

zag in de ondersteuning van de

delijk nood aan een centrum, waar

dendaags componist die verbon-

een centrum voor musicologische

lichte massamuziek. Voor het ex-

technologie en kunst gecombi-

den was aan radio 3, werd in 1962

studie, maar vooral een uitgebreid

periment, gericht op een klein

neerd worden en aan een goede

aangesproken in verband met de

platform voor hedendaagse com-

publiek, was geen plaats meer. De

opleiding in computergestuurde

oprichting van een studio, waarin

ponisten. Bekende namen zoals

studio was trouwens steeds een

muziek en multimedia. Maar het is

gewerkt kon worden met elektroni-

Boudewijn Buckinx, Joris De

doorn in het oog geweest van de

duidelijk dat hiervoor in België geen
geld ter beschikking wordt gesteld.

sche apparatuur. De Universiteit

Laet, Raoul De Smet en Serge

officiële muziek in België (Festival

van haar kant was in de persoon

Verstookt (oprichter van Champ

van Vlaanderen en compagnie),

Muziekwetenschap
en Multimedia

van Hubert Vuylsteke - verbon-

d’Action) kwamen er ‘s middags

zo stelt Lucien Goethals. De

den aan het Laboratorium voor

hun boterhammetjes opeten. Tij-

jalousie de métier heeft in de af-

Toegepaste Zwakstroom - bezig

dens de vele koffiepauzes werd

braak zeker een rol gespeeld.

met vraagstukken over geluids-

trouwens onder het dobbelen flink

Professor Herman Sabbe heeft

Sinds Mare Leman in 1987 zijn

generatie langs elektronische weg.

gediscussieerd over muziek. Het

hard moeten knokken om het insti-

intrede deed in de dienst, wordt

Er kwam een samenwerkings-

was een spontaan trefpunt, waar

tuut überhaupt te behouden. Het

meer de nadruk gelegd op weten-

akkoord tot stand, dat in de jaren

technici en componisten ideeën

opheffen van het samenwerkings-

schappelijk onderzoek. De wer-

zestig en zeventig zeer vruchtbaar

uitwisselden; ensembles zoals

contract gebeurde simultaan met

kingstoelagen van het N.F.W.O.

zou blijken voor de ondersteuning

Groep Spectra en OXO het le-

de beginnende besparingen op

en de Onderzoeksraad bieden hem

van de hedendaagse muziek.

venslicht zagen; verschillende

behuizingen door de RUG. De

een infrastructuur voor musicolo-

In maart 1962 begon men met

composities werden gemaakt en

dienst werd gedwongen te verhui-

gische studie en multimedia. Het

de opbouw, zodatop 1januari 1963

zelfs gedichten werden opgeno-

zen van de patriciërswoning aan

IPEM is vandaag actief op twee

de studio officieel kon worden ge-

men. Herbert Van De Sompel en

de Muinkkaai naar het donkere

onderzoeksterreinen. Op het gebied van de systematische muziek-

opend. Walter Landrieu nam de

Guy Van Belle, de jongens van

keldertje in de Rozier 44, waar het

technische leiding op zich en ver-

Young Farmers Claim Future - een

materiaal hopeloos opeengesta-

wetenschapwordX, door middel van

ving de klassieke uitrusting van de

geschift experimenteel duo dat

peld werd. Het rectoraat zag niet

computermodellen, onderzocht op

studio door een voor die tijd zeer

onlangs een CD+ uitbracht - waren

langer het belang in van een expe-

welke manier men muzikale enti-

geavanceerde semi-automatische

erin het midden van de jaren tach-

rimentele studio, vermits de activi-

teiten opneemt en welke beteke-

apparatuur. Het IPEM werd op die

tig actief met Stellingname. Het

teiten er weinig te maken hadden

nissen hieraan gegeven worden

manier de eerste en enige produk-

grote voordeel van de studio was,

met wetenschappelijk onderzoek.

door de luisteraar. Vragen zoals

tiestudio voor experimentele mu-

dat er - in tegenstelling tot de situa-

De afschaffing van het cultu-

ziek in België, met een enorme

Wat betekent muziek?, Wat is luis-

tie in de huidige Belgische produk-

rele aspect werd door velen als

teren naar muziek?-, Hoe evolueert

internationale uitstraling en aan-

tiecentra - geen bindende esthe-

een groot verlies beschouwd. Men

het componeerproces?... staan

trekkingskracht.

tische normen werden gehanteerd.

zag niet in dat het IPEM méér was

centraal. In tegenstelling tot de klassieke muziekanalyse, waarin men

Ongeremd dobbelen
Destijds werd het IPEM onder
de algemene leiding van professor

Iedereen wisselde vrij eigen ideeën

dan een verzameling apparatuur.

uit. Het IPEM heeft op die manier

De ontmoeting tussen technici en

de muziekstijl ontleedt op basis

een erg belangrijke bijdrage gele-

muzikanten bevorderde in hoge

van noten en partituren, gaat

verd tot de ontwikkeling van de

mate de inspiratie en bezorgde het

hedendaagse muziek in België.

centrum een heel eigen elan. In
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Kort!

gen. Het alternatief van Delrue is

78 miljoen in de restauratie gesto-

renovatie. $$$ Op zaterdag 3 fe-

ken. Dat bedrag werd welwillend

ren mogen openen. $$$ Nog tot

bruari werd een hooggespe-

opgehoest door de Vlaamse Ge-

zondag 31 maart in de Bijloke:

vakanties ook op zondag hun deu-

cialiseerde ziekenwagen van het

meenschap, de Provincie, de stad

S.O.S Polychromieën. 24 gepoly-

UZ, die enkele miljoenen waard is,

Gent en Vooruit zelf. Dit jaar start

chromeerde houten beelden uit de

Aan de RUG werd een Cen-

gestolen. $$$ Na Legoland...

de vierde faze van de restauratie,

13e tot de 18e eeuw zijn gerestau-

trum voor Duurzame Ontwikkeling

Technoland! Van 15 tot 21 april

met herstellingswerken aan de

reerd en worden tentoongesteld.

opgericht. Doel is de duurzame

wordt in Flanders Expo ‘Flanders

daken en de zijgevel. De volledige

$$$ Totaal los van het vorige be-

ontwikkeling (d.w.z., rekening hou-

Technology International Techno-

restauratie zou voor het einde van

richt: Prof. Em. Adriaan Verhuist

dend met de noden van de huidige

land’ georganiseerd. Geen klas-

de eeuw voltooid zijn.

werd benoemd tot voorzitter van

bevolking zonder de toekomst van

sieke vakbeurs meer, maar wat

^ het Liberaal Archief (Kramersplein

de volgende generaties in het ge-

heet, ‘een zevendaags technolo-

§• 23, Gent). $$$ Gentse verenigin-

drang te brengen) als maatschap-

gie-evenement’. Alles is geconcen-

w gen en instellingen die actief zijn in

pelijk kader verder uit te bouwen.

treerd rond acht thema’s: commu-

g de sociale sector, kunnen bij de

Er wordt aandacht besteed aan de

nicatie, mobiliteit, milieu & ener-

3 Stad een aanvraag voor erkenning

ecologische, sociale, economi-

gie, produktie, werken, wonen,

en subsidiëring indienen, uiterlijk

sche, institutionele en ethische

ontspanning & vrije tijd, gezond-

tot 1 april. Info: Administratief Cen-

aspecten. D irecteur is Prof.

heid & voeding. $$$ Informatie over

trum, dienst Sociale Zaken, Wilson-

Etienne Vermeersch. Hij sluit de

de haven van Gent is voortaan ook

plein 1. $$$ “Het heeft al lang ge-

zeven lessen af op 22 mei. Meer

via het Internet opvraagbaar. De

noeg aangesleept, en als dat nog

info bij Johan De Mol (09/

haven huurt daarvoor webspace

lang duurt, zal het rap gedaan zijn. ”

264.69.20). $$$ Heibel rond het

op de server van de RUG. http://

Alzo sprak vice-rector Prof. Etienne

Masterplan van het Gentse UZ. De

www.rug.ac.be/gent/ndl/haven/

Leuvense Prof. Delrue, expert in

index.html $$$ Op zondag 4 fe-

$$$ En nog renovaties: vanaf

geschil met NV Callebaut inzake

ziekenhuisbouw, noemt het plan

bruari is in het N oordfranse

augustus 1996 wordt het Museum

de concessie van de Leie- en

Vermeersch over het aanslepend

‘catastrofaal’. De UZ-gebouwen lig-

Cambrai een Gentse ziekenhuis-

voor Schone Kunsten in hetGentse

Zuidervleugel van Het Pand. De

gen te ver van elkaar, en daar wil

wagen, die enkele miljoenen waard

Citadelpark grondig gerenoveerd.

concessie is op 1 oktober 1995

het Masterplan aan verhelpen: al-

is, gevonden. De politie heeft een

Dit jaar vinden er geen tentoon-

vervallen, maar die vleugels zijn

les zou geconcentreerd worden

sterk vermoeden dat het om de-

stellingen plaats, wel wordt een

nog steeds niet ontruimd. Nu wil de

rond K12 (drie torens van 12 ver-

zelfde wagen gaat als enkele korte

brede waaier van de eigen collec-

universiteit alle rechtsmiddelen

diepingen die tussen 1970 en 1980

berichten hierboven. $$$ De Voor-

tie getoond. $$$ Sommige delen

aanwenden. $$$ En in resto De

werden gebouwd). Hierrond zou

uit: vandaag een begrip in de stu-

van Gent zijn erkend als toeristisch

Brug werd er eindelijk een nieuwe

nieuwbouw komen, die de oude

dentenwereld, 14jaar geleden nog

centrum. Hierdoor zullen de win-

waterkraan geplaatst. Gedaan met

panden van 1930 moet vervan-

een vervallen pand. Er werd reeds

kels gedurende de zomer en de

het langzame gedruppel.

• Vervolg van pagina 9 •

Strippers in homes

de overheid om zichzelf te ontwikkelen als een maatschappelijk ge-

Leman er van uit dat men moet

oriënteerd centrum waarin tech-

vertrekken van de muziek als

niek en kunst elkaar kunnen vin-

akoestisch verschijnsel. Anderzijds

den. Misschien kunnen klassieke

is erde multimedia: het IPEM tracht

componisten nog wat leren van de

de nieuwe computertechnologie

razendsnelle evolutie die zich mo-

toe te passen op de ku n st-

menteel in de computermuziek

wetenschappen.

voltrekt, en omgekeerd. Een ade-

Het IPEM nam in dit kader deel

quate opleiding lijkt hiervoor niet

aan verschillende internationale

overbodig. Men zoekt verwoed

symposia en workshops. Een ei-

jonge componisten die zich willen

gen tijdschrift, waarvan Leman de

ontplooien op het gebied van de

hoofdredacteur is, behoort tot de

computertechnologie. Laat het

internationale top van het weten-

genoteerd zijn. Een bezoekje aan

schappelijk muziekonderzoek. De

de IPEM-homepage heeft alvast

dienst zal naar de toekomst toe

mijn enthousiasme opgewekt.

Voor Home Fabiola is Cecile De
Cupere (kamer 126) beheerder

Boudewijn met het aanleggen van

en voor Home Astrid is dat Sandra

een stripverzameling. Een heuse

De Boeck (kamer 413). De

collectie van bijna 1600 strips is

stripbib van Home Boudewijn is

daar vandaag het gevolg van.

gevestigd in kamer 414, en is elk

Voorlopig zitten de strips nog in

weekdag - behalve vrijdag - open

dozen in een bijkeuken op de

van half 7 tot half 8 ‘s avonds. De

zevende verdieping. Beheerder

uitlening wordt door middel van

is Els Dewaele, kamer 204. Bij

een fichesysteem zorgvuldig bij-

haar kan elk homelid terecht voor

gehouden. Voor 20 BEF ben je

uitleningen.

ingeschreven en voor 2 BEF per

Het initiatief kreeg al gauw
navolging: zowel Home Fabiola

haar rol als onderzoekscentrum

dag heb je je eigen Kiekeboe of
Rode Ridder.

als Home Astrid beschikken nu

verder trachten uit te bouwen. Ze
verwacht echter meer steun van

Zeven jaar geleden begon één
van de bewoners van Home

T.R.

over een eigen stripbibliotheek.
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Zwak zaad

Afnemende vruchtbaarheid bij studenten
Jonge mannen doen er goed aan op een zo vroeg mogelijke

geproduceerd worden. Een tweede

phthalaten en fenolderivaten) door

leeftijd te laten controleren of hun sperma vruchtbaar is. Hoe sneller

grote groep van vruchtbaarheids-

anaërobe bacteriën omgezet in
stoffen die sterk op oestrogenen

de behandeling van een eventuele onvruchtbaarheid begint, des te

remmers vindt men in een afwij-

groter is de kans op succes. Dat stelde hoogleraar Frank Comhaire

kende vorm van het zaad. De oor-

lijken. De temperatuur van de bal-

van de Universiteit Gent onlangs in een lezing aan de Technische

zaken hiervan zijn vergelijkbaar

zak kan verhoogd worden door

Universiteit Eindhoven.

met deze van kanker. Tijdens de

spannende broeken en (heel be-

Je voelt je kiplekker, je bent
gezond. Je studies lopen ten einde
en je droomt samen met je lief van
de peuters die binnen tien jaar je
nachtrust zullen verstoren. Maar

je zal veel geduld moeten opbrengen.

Vruchtbaarheid

meiose van de spermatogenese

langrijk) door een spatader in de

zorgen toxische stoffen ervoor dat

teelbal. Zo’n spatader ontstaat bij

er iets mis loopt tijdens de crossing-

acht procent van de jongeren in de

over (dubbelstrengrecombinatie).

puberteit. Een warm bad is waar-

Eenvoudig gezegd: tijdens de cel-

schijnlijk één van je heerlijkheden,

deling sluipt er een foutje binnen in

maar opnieuw niet zaadbevorde-

als je een griepje hebt - hoe on-

Een man heeft veel mannelijke

het genetisch materiaal. Zo zorgt

rend. De afwijkende vorm van de

schuldig ook - heb je een barstend

en weinig vrouwelijke hormonen.

een foute crossing-over ook voor

zaadcel wordt veroorzaakt door

celwoekering en kanker.

toxische stoffen in ons milieu, alco-

Oorzaken

dag is bijvoorbeeld schadelijk voor

hoofd en je maag protesteert meer

De vruchtbaarheid balanceert op

dan je lief is. Gelukkig maar: je

dit evenwicht. Een verstoring door

bent ziek en je lichaam laat het je

uitwendige factoren betekent een

hol en tabak incluis. Zes pinten per
de vruchtbaarheid.

weten. De meeste oorzaken van

afname van de vruchtbaarheid. De

onvruchtbaarheid vertonen echter

teelballen van de man bevinden

Hoe kunnen we de hierboven

nauw elijks w a arschu w in gste-

zich buiten het lichaam in de bal-

algemeen beschreven oorzaken

kens... Zo bereik je het derde tien-

zak. Dit is natuurlijk geen toeval-

situeren in het studentenleven? De

Preventie

tal van je leeftijd en wordt het tijd

lige gril van god de vader: de

hormonenbalans kan verstoord

Een student wijzen op zijn eet-

om je kinderdromen in praktijk te

spermatogenese gebeurt bij een

worden door opname van stoffen

gewoonten is misschien een verlo-

brengen. Alles moet nu snel gaan.

temperatuurlagerdan de lichaams-

met op oestrogeen lijkende eigen-

ren zaak. Roken en drinken zijn

Dan pas ontdekje dat er iets scheelt

temperatuur. Alles wat voor een

schappen. We nemen die stoffen

voor sommigen heilig. Maar vijfen-

met je vruchtbaarheid. Je georga-

temperatuursverhoging zorgt, is

op met de voeding (voedsel-

dertig procent van alle gevallen

niseerde leventje raakt in de war.

dusvruchtbaarheidsremmend. De

additieven, insecticiden op groen-

van slecht zaad zijn te wijten aan

Vaak is het dan immers te laat om

tot nog toe besproken omstandig-

ten en fruit) of met het leidingwater.

een spatader in de balzak. Sta

het probleem te verhelpen. Ook al

heden hebben enkel betrekking

In de waterzuivering worden rela-

voor de spiegel met je benen ge-

is er misschien nog een oplossing,

op de hoeveelheid zaadcellen die

tief onschadelijke stoffen (zoals

spreid, penis tegen je buik. Hangt
je linkerteelbal lagerdan je rechter
en/of verschillen ze van grootte,
dan heb je misschien een probleem. Soms ontbreken uitwendige symptomen. Het beste wat je
kan doen is je een spermatest
(Fertility Score) aanschaffen in een
apotheek. Deze test werd ontwikkeld door de Amerikaanse bioloog
Eriksson en werd op punt gesteld
in het labo voor andrologie van de
Universiteit Gent. Wijst de test op
een verminderde vruchtbaarheid,
breng dan een bezoek aan je arts.
De behandeling van een spatader
is ambulant, gebeurt onder plaatselijke verdoving en is volledig pijnloos. Waarom zou je dan nog onnodig risico lopen?
TVL
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DigiTaal

Pleidooi voor de schermcultuur
Sinds een viertal jaar is mediatechnoloog Guy Van Belle als

confronteerd met de mogelijkhe-

ben, stuurt ook meer en meer mijn

wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Departement

den van netwerken via ‘Kunst op

job in die richting. Dat is niet alleen

Lerarenopleiding van de RUG. Hij oefent er hoofdzakelijk onderzoek

Internet’, niet op een schoolse wijze

typerend voor de tijdsgeest, maar

uit voor het Departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap,

of via de overtrokken hype van de

ook noodzakelijk om mijn job goed

samen met Luc Top en Prof. Ronald Soetaert.

media.” Het onderzoeksteam is

te kunnen doen.”

bovendien druk doende met het
TDP

Van Belle: “Zo kregen we een

multimediale toepassingen binnen

opzetten van een culturele agenda

onderzoeksproject toegewezen

de onderwijswereld valt niet meer

op het Internet, kwestie van zowel

rond de europeanisering van

te onderschatten. Van Belle: “De

artistieke als creatief-educatieve

literatuuronderwijs, wat op het eer-

laatste vier ä vijf jaar is toch wel

evenementen samen te brengen.

De netwerktoepassing rond

ste zicht niets te maken heeft met

duidelijk geworden dat er binnen

Vergezocht of innoverend? Van

Robinson Crusoë is binnenkort

computers.” Na een paar jaar lij-

het onderwijs een andere aanpak

Belle: “Kijk, het feit dat ik in mijn

te vinden op het Internet:

ken de aanvankelijk ver uiteen-

nodig is. Zelfs taallabo’s willen

vrije tijd veel met multimedia bezig

http-J/dewey.rug.ac.be/home.htm!

liggende onderwerpen onderwijs

gebruik maken van nieuwe media.

en digitaliteitp\o\s in elkaar te pas-

Zo kunnen ze bijvoorbeeld de pre-

sen, en is er sprake van een sa-

cieze uitspraak van vreemde woor-

menhang tussen nieuwe media,

den beschikbaar maken op het

wetenschappelijke vernieuwing,

Internet. Studenten hebben die

netwerk-cultuur, digitale kunst en

vaak nodig terwijl er geen lessen

... onderwijsvernieuwing. “Ter il-

zijn.”

lustratie van onze visie op onder-

De ploeg rond Prof. Ronald

wijs en cultuur, leverden we gratis

Soetaert werkt momenteel aan de

een multimedia- of Internet-toe-

uitvoering van een aantal projec-

passing rond Europese sleutelfi-

ten rond eindtermen. Van Belle:

guren zoals Don Quichote en

“Daarin staat precies vermeld dat

Robinson Crusoë. Dit sluit aan bij

leraars vakoverschrijdend moeten

een nieuwe leercultuur, die zich

werken, en oog moeten hebben

steeds minder in de begrenzing

voor onderwijs dat verschillende

van les/klas/school en leerling/le-

jaren overspant. Wat wij doen, sluit

raar verhoudingen laat passen. Wat

daar perfect bij aan. Ook hebben

op zijn beurt te maken heeft met de

we de voorbije maanden work-

evolutie naar een aanschouwelijk,

shops georganiseerd in een aantal

handelingsgericht en communica-

culturele centra. Daar werden le-

tief onderwijs.” Het belang van

raars op een creatieve manier ge-

U WWW’t toch ook?

Onderwijs, multimedia en
de nieuwe leraar
Enkele decennia geleden maakten vinyltjes, tapes, TVen video
als ‘nieuwe media’ furore. Tot op heden is geen van hen écht
doorgedrongen tot de dagelijkse praktijk van het onderwijs. Hoe
vergaat het de nieuwe digitale media van vandaag?
Prof. Ronald Soetaert, hoofd

schoolboeken? Wie wordt met

van het Departement Leraren-

andere woorden verondersteld de

opleiding (DLO) aan de RUG,

weg naarkennis te wijzen? Juist:

stelt dat zoals de uitvinding van

de 'nieuweieraar'. Deleraarwordt

de boekdrukkunst de ontwikke-

dan eerder een begeleider, een

ling van een nieuwe schoolcultuur

reisgenoot op de kennisstroom

in de hand werkte, dit ook wordt

dan een kennisoverdrager.

verwacht van de (multi)media in

Een dergelijk onderwijssys-

het algemeen en van het Internet

teem wordt echtereerderalsaan-

in het bijzonder. Gezien de logge

vulling of verrijking van de be-

structuur van het onderwijs zal

staande methode gezien dan als

het echter niet zo’n vaart lopen,

een vervanging van het huidige

maar uiteindelrjk zal het onder-

systeem. Sociale vaardigheden

wijs toch moeten (mee-)evolue-

bv. zal je niet leren via een

Enkele voorbeelden:

ren.

computerscherm. Verder dient

• http://www.efu.org/~terry_m/ezine/ezine.html

bekijken als aanbrenger van in-

reeks praktische problemen, zo-

• http://www.weil.com/conf/f5/ezines.html

formatie, incasu leerstof, dan kun-

als: hoe de vereiste infrastructuur

• http://home.ptd.net/~vitter/@ ezine.html

nen we de indruk krijgen dat de

financieren, hoe studeren als je

• http://virtumall.com/zines/clip/zines.html

leraar (m/v) stilaan overbodig

thuis geen PC hebt, hoe een der-

• http://wings.buffalo.edu/epc/ezines/diu

wordt. Niets is echter minderwaar.

gelijk onderwijs voor iedereen

• http://www.imt.net/~bgskymac/BigSky_MacEzine.html

Wie zal de leerlingen immers uit-

toegankelijk m aken,...

Ezines zijn tijdschriften die (enkel) op het Internet beschikbaar zijn.

Als we het medium Internet

men het hoofd te bieden aan een

leggen hoe ze adequaat kunnen
JAY

surfen in de nieuwe elektronische

Pagina 12

JAY & Vos

Seven

Blue in the face

De acteurs zoeken zich duidelijk
een weg in hun rol, wat stuntelig

vey Keitel) neergezet. Ze werden
verondersteld te improviseren, te

Amerikaanse film van David

overkomt. Toch wordt het begin

Film van Wayne Wang en

Fincher, met Morgan Freeman,

goedgemaakt door een wervelend

Paul Auster, met o.a. Harvey

Dat doen ze ook, met wisselend

Brad Pitt, Kevin Spacey.

midden en een krachtig slot. De

Keitel, JimJarmusch, Lou Reed,

succes. Onderwijl kan je wat opste-

ietwat buitengewone speling met

Michael J. Fox, Madonna.

ken over plaats van de actie

ratelen tot ze er blauw van zagen.

De zeven hoofdzonden zorgen

de camera is hier zeker verant-

hier voor een boeiend thema dat

woordelijk voor. Neem daarbij nog

Praten tot je er blauw van ziet,

multiculturele smeltkroes en over

op onnavolgbare wijze wordt ont-

de meesterlijke muziek, die het

dat doen alle personages in deze

de niet te versmaden ‘Belgian

plooid. Een moordenaar (Kevin

geheel op gevoelige wijze accen-

docu-film. Lou Reed heeft zich-

waffles’... Het verhaal dat er nog

Spacey) wreekt elke hoofdzonde

tueert, en er kan niet veel meer

zelf niet meer in de hand wanneer

vlug werd bijgelapt: Vinnie, de eige-

door zijn slachtoffers op geweld-

stuk. Morgan Freeman en Kevin

hij een boom opzet over zijn liefde

naar van de tabakswinkel, beseft in

dadige wijze op hun zonde te wij-

Spacey slaagden erin krachtige

voor New York, en even later met

een moment van luciditeit dat de

zen. De twee rechercheurs (Free-

karakters neer te zetten, dit in te-

een uitgestreken gezicht (méér

verlieslatende zaak een blok aan

man en Pitt) die met deze zaak

genstelling tot de jonge Pitt. Het is

dan anders) vertelt waarom hij

z’n been betekent. Hij besluit het

belast zijn, worden door de psy-

duidelijk dat die jongen nog heel

een patent op z’n bril nam. Ma-

hele geval te verkopen en komt de

chopaat meegesleurd in zijn kol-

wat te leren heeft.

donna gaat af zoals ze nog nooit

ongelukkige mare aan Auggie kond
doen. Die is het daar uiteraard niet

Brooklyn, over de aldaar vigerende

kend bestaan. Onbewust en onge-

Wie zich wil laten meeslepen in

afgegaan is, en ook Roseanne

wild raakt ook hun leven verstren-

een thriller, komt best pas na de

bereikt een historisch dieptepunt.

mee eens en wijst Vinnie op het

geld in het net van moorden, wat

pauze. Je wordt getrakteerd op

Jim Jarmusch is om op te vreten

sociale belang van de winkel als

tot een explosieve climax leidt.

verfijnde beelden en een schitte-

en Michael J. Fox is gelukkig

ontmoetingsplaats. Blue in the face

rend verhaal. (Decascoop)

quasi onherkenbaar. Oh ja, het

is in elk geval stukken beter dan het

verhaal. Eigenlijk is dat er niet.

totaal overroepen Smoke. Amusant

Blue in the face kwam er omdat

en ontspannend, en bijwijlen ko-

regisseur, schrijver en cast zo in

misch op de koop toe. (Sphinx)

De film, dé revelatie van '96
genoemd, komt wat traag op gang.

L’Uomo delle Stelle

Nath

dompeld: iedereen lijkt te willen
ontsnappen uitde dagelijkse sleur.

Italiaanse film (1995) van

Ze biechten hun zonden op, hun

Giuseppe Tornatore met Sergio

angsten en hun dromen. Het levert

Castellitto als Joe Morelli en

schitterende anekdotes op. Steeds

nieuwkomer Tiziana Lodato als

n a dru kkelijker verschijnen in

Beata. Muziek door Ennio Mor-

Morelli’s ogen dollartekens, die

ricone.

hem het zicht ontnemen op de
ontboezemingen van de dorpelin-

“Met dezelfde zachte hand

gen. Tot hij Beata ontmoet.

waarmee hij de lyrische melan-

Giuseppe Tornatore over Joe

cholie van Nuovo Cinema Paradiso

Morelli: “Hij is naïef. De zielige

tot leven bracht, schildert auteur-

getuige van een historisch en pa-

regisseur Giuseppe Tornatore

radoxaal genoeg onvervuld ver-

deze romantische tragedie,’’schrijft

langen van de Sicilianen om zich-

De Morgen. Sicilië, 1953. Dandy

zelf te herscheppen. M orelli’s

Joe Morelli dweilt de dorpen af met

grootsheid bestaat erin dat hij bui-

een Ascania camera van het Ame-

ten zijn wil om zelfbewustzijn ver-

rikaanse leger, en een stock ver-

werft, gewoon door op een collec-

vallen film. Voor 'slechts’ 1500 lire

tieve utopie te stuiten.” Beata zou

ligt de eeuwige roem binnen ie-

het geen goede film gevonden

ders bereik: wie op het zilv’ren

hebben. Ik ben een andere me-

doek wil schitteren, waagt zijn kans.

ning toegedaan. L’Uomo delle

Talentenjager Morelli is de man die

S telle werd on la ngs te re ch t

dromen waar kan maken. De zin-

genomineerd voor de Oscar van

gever. Een allegorisch verhaal,

de Beste Buitenlandse Film. Komt

want symbool voor alle verre dro-

dat zien! (Studio Skoop)

Smoke. Er werden een paar beroemdheden opgetrommeld en in
de tabakswinkel van Auggie (Har-

Vos

Viewpoint
De vzw Filmpianeet organiseert wegens groot succes samen met
Studio Skoop, het Nieuwpoorttheater en de Universiteit Gent een
tweede documentair filmfestival. Viewpoint, zoals het feest heet, wordt
opgedeeld in verschillende secties. Naast een internationaal hoofdprogramma werd in overleg met het Newyorkse Human Rights Watch
International Filmfestival een selectie gemaaktuithun voorbije manifestatie. Daarnaast krijgen ook jonge Vlaamse documentaristen de kans
om hun werk te tonen in het programma-onderdeel Nieuw(s) uit Vlaanderen.
Zoals bij de vorige editie van het festival wordtde hoofdbrok vertoond
in Studio Skoop. De documentaires op videoen het onderdeel Nieuw(s)
uit Vlaanderen krijgen onderdak in het Nieuwpoorttheater. Nieuw is het
panelgesprekdat in samenwerking met onze Alma Mater wordt georganiseerd (13 maart). Prof. Els De Bens verzorgt de inleiding, en Prof.
Walter Prevenier onderzoekt de heuristische betekenis van documentaires. Het panel bestaat uit twee buitenlandse cineasten van'wie een
film wordt vertoond op het festival. Zij trachten een antwoord te formulerenop de vraag naar het waarheidsgehalte van een documentaire, of,
anders geformuleerd: is het naturalisme dat wordt getoond niet eerder
conventioneel geconstrueerd? Als toetje stelt het Museum A. Vander
Haeghen foto’s tentoon van de Amerikaanse Nina Davenport

men en revoluties. En ja, volledige
dorpen worden in een roes ge-

hun schik waren met voorganger

TDP
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Toon Hoogte

Oorsmeer
Anarchistische watadde?

Op 12 maart is het de beurt aan het Bart Defoort Quartet. Deze
Belgische saxofonist verwierf naam en faam als componist en solist bij

De Belgische sien scheert hoge toppen in binnen- en buitenland. De

o.a. Brussels Jazz Orchestra en Sax No End. Hij achtte de tijd rijp om

meest bekende derivaten zijn ongetwijfeld dEUS, Moondog Jr, Mad

een eigen kwartet op te richten en creëerde op deze manier een extra

Dog Loose en Evil Superstars. Maar wie verder hoort dan z’n buis van

uitlaatklep voor z’n ideeën. Bart opent z’n klep om 21 uur en je kan er bij

Eustachius lang is zal wellicht een flinke brok hebben aan één van de

zijn voor de ronde som van nul frankskes.

meest opvallende debuten die ons Belgenlandje rijk is. We hebben het

Are you Democrazy?

hier over de vier maagdelijke knullen die zichzelf de Anarchistische
Abendunterhaltung noemen en net hun eerste cd uitbrachten die
opvallend veel aandacht in de media geniet, ondanks het niet-licht-

Grote smurf en z’n volgelingen staan nog steeds garant voor een

verteerbare gehalte decibels dat aan hun brein ontsproten is. De Anar-

eigenwijze en zieltergende progammatie. In het verleden moest reeds

chistische Abendunterhaltung bestaat uit Roel Van Camp op accordeon,

menig trommelvlies wijken en in de nabije toekomst lijkt daar geen

Hans Stubbe op klarinet en de broers Buni en Simon Lenski op

verandering in te komen, want op 2 maart spelen de Franse hypno-

respectievelijk viool en cello. Niet direct een bezetting waar de doorsnee

psycho-industiële lawaaimakers van Bastard het haar vantussen uw

student van wakker ligt, maar wat deze jongens eruit halen mag er best

billen. En op 14 maart komen de jongens van Starfish Pool de zaak

wezen. Als je weet dat de gemiddelde leeftijd van de groepsleden onder

verlichten met hun ambient techno, daarna gaat het licht onvermijdelijk uit

de 20 ligt en als je dit vergelijkt met hun muzikale uitspattingen, dan kan

en wordt er een heuse techno-fuif in elkaar gedraaid. Bent u er nog?

je gerust even de wenkbrauwen fronsen. Roel, Hans, Buni en Simon zijn

Techno drive-in Vooruit

klassiek geschoolde muzikanten die een tweetal jaar geleden samen
begonnen te spelen. Hun muziek leent zich niet tot etikettering en is een
mengeling van diverse stijlen. Zowel klassieke muziek, rock, jazz en blues

Nee, uw auto mag er niet in maar als techneut van het eerste uur komt

met een snuifje soul (want een ziel heeft deze muziek beslist) zijn bronnen

u zeker aan uw trekken. Voormalig Gong-gitarist Steve Hillage is de man

van inspiratie. In mei ‘94 traden ze uit de anonimiteit door de wedstrijd

achter System 7 en in het kader van I ** techno 2 op 8 maart in de Vooruit

‘Music Life’ van Jeugd en Muziek te winnen. Ze werden onder de vleugels

zal hij ons welwillend vergasten op een blik in z’n doolhof van gemanipu-

genomen door Musickness, het management van dEUS en Moondog Jr.,

leerde klanken. Dat Steve ooit een belangrijke rol zou gaan spelen in de

wat vele deuren en vooroordelen platwalste. In januari jl. toerden ze

huidige dansscène was al te horen op de plaat Rainbow Dome Musik uit

samen met Moondog Jr. door Nederland, waarbij ze o.a. in de Melkweg

'78. Dezé schijf wordt beschouwd als één der eerste chill-out platen. Na

in Amsterdam te zien waren. In maart spelen ze een drietal keer in Gent

hetdrukkegitaarwerkkoos Steve resoluutvoordetechno/ambientenjuist

en omstreken, keuze genoeg dus om eindelijk eens het gat in uw cultuur

deze achtergrond zorgt ervoor dat hij de titel krasse knar meer dan waard

te dichten. Op 4 maart speelt de Anarchistische Abendunterhaltung in het

is. En omdat we van techno houden passeren er achteraf nog een schare

groot auditorium van het KIHO in de Gebroeders Desmetstraat. Let wel:

dj’s de revue waarvan de Amerikaan Carl Craig ons het nauwst aan het

ze beginnen eraan om 13(!) uur maar het concert is dan ook volledig

hart ligt. So, beat it!
Kly©

gratis. Wie er niet meer bij kon, geen nood want op 9 en 18 maart spelen
ze respectievelijk in de Eeklose Media en in de Gentse Vooruit (in het
voorprogamma van Moondog Jr.). Wirhaben es nicht gewuBtls bij deze .
geen geldig excuus meer.

Ondertussen in het Damberd

De andere film:
Men for ail seasons

Danllo die van zijn regering de
opdracht krijgt de schatrijke weduwe van een bankier te verlei-

Op woensdag 6 maart (20 u)

den en haar te huwen. Alles loopt

Op 5 maart staat de Hugh Hopper Band op de planken van het

kan je naar Dracula van TodBrow-

gesmeerd; de liefdeontlulkt.totzij

Damberd. Hugh Hopper is een naam die klinkt als een overstuurde bas;

ning. met Bela Lugosi in de

in het snotje krijgt dat hij in op-

hij was nl. de bassist van de legendarische avant-garde rock- en jazzband

hoofdrol. Deze film uit 1931 is dé

dracht werkt. Enfin: volgens

Soft Machine en weet na 30 jaar muziek spelen nog van geen ophouden.

klassieke - overvloedig met mu-

Lubitsch had Chevalier "de uiterst

Nu is hij dus de frontman van deze Europese groep bij uitstek (Franse

ziek overgoten - horrorfilm over

zeldzame gave om een erg com-

gitarist, Britse bassist en Nederlandse saxofonist, drummer en

de Transylvaanse vampier en

promitterende situatie onschuldig

keyboardspeler). De Hugh Hopper Band zoekt en vindt de perfecte

werd destijds als een 'vreemd

ie doen l i j k e n Dat alles rijk

balans tussen rustiek perfectionisme en emotionele geladenheid, waarbij

liefdesverhaal’ voorgesteld.

omkranst met "zwaar sentimen-

elke muzikant ruimte krijgt om z’n talent te laten gelden. Wie een groot gat

In The Merry Widow (1934)

tele liedjes* Te genieten op woens-

in z’n cultuur dient te plamuren kan hier alvast veel goedmaken en zoals

van Ernst Lubftsch speelt Mau-

dag 13 maart, om 20 u. (Sphinx)

gewoonlijk z’n ganse budget aan de bar opdoen (voor mij een Duvel

r ic e C h e v a l i e r

graag) want ‘t is nog maar eens gratis.

maar helaas geruïneerde prins
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de levenslustige

Vos

Kuituur

M acht, realiteit,

Vice: studenten

humor en fictie

en kunst
bedoeling enkel 2 afgestudeerde

Studententheater Fils Féminis-

een subtiele manier vermengd. Dit

13 studenten uit de 1ste en

tes brengt in maart ‘Yvonne, Prin-

geparodieerd Shakespeariaans

2de licentie Kunstwetenschap-

meisjes in het project te betrekken,

sesvan Bourgondië’, een stuk van

universum van een koningshuis

pen van de RUG mochten voor

maar Anne-Mie en Ingrid meen-

de Poolse auteur Witold Gom-

en een verdoemde generatie doet

hun stage, onder leiding van

den dat dit opzet te feministisch

browic (auteur van o.a. de roman

wat denken aan de werken van

Prof. Claire Van Damme, mee-

zou worden en wilden daarom 2

‘Cosmos’). Hetverhaal van Yvonne

Alexandre Dumas: vooral ‘Henry

werken aan de opbouw van een

nog niet afgestudeerde jongens

speelt zich af in het Shake-

III’ en ‘La reine Margot’, waarin

heuse expositie rond 6 heden-

artistiek confronteren met het werk

speariaanse koninkrijk Bourgondië

macht de onfortuinlijke persona-

daagse kunstenaars binnen het

van hun 2 vrouwelijke collega’s”.

waar een koning, een koningin en

ges overwoekert en de schaduw-

project Gynaika.

De werken van de 4 studenten zijn
vooral conceptueel en verrassen

hun zoon prins Philip het voor het

zijde van een monarchie een schuil-

zeggen hebben. Yvonne is een

plaats is voor koninginnen en ka-

Gynaikaiseen multidisciplinaire

de toeschouwer door een kritische

lelijk meisje, met een zuiver gewe-

merheren die zogezegd handelen

kunstorganisatie die dit jaar zo’n

kijk op de boeiende spannings-

ten en een unieke deugd en zede.

in naam van het land, zijn analoog

800 activiteiten inricht rond het

relatie tussen vrouwelijke en man-

De prins wordt verliefd op haar.

met het stuk van Gombrowic.

thema ‘vrouw en kunst’. Naast le-

nelijke elementen, tussen studente
en lerares, tussen traditie en expe-

Haar rampzalige uiterlijk veroor-

Te zien van 12 tot 15 maart in

zingen en tentoonstellingen wordt

zaakt echter een ongezonde lach-

hetBurgcentrum, nabij het Graven-

binnen het artistiek-historisch en

riment. De universiteitsstudenten

en spotlust bij het koninklijk hof en

steen, aan de prijs van 100/150

actueel sociaal-economisch luik

staan vooral in voor praktische or-

de prins ziet dan ook snel in dat hij

BEF. De regie is in handen van

ook aandacht besteed aan de loop-

ganisatie en theoretische uitbouw

een onherroepelijke fout heeft be-

Sven Dupré, acteurs zijn o.a. An

baan van studentes aan de kunst-

van de tentoonstelling. Vanessa
Vercauteren: “Het is niet onze be-

gaan door met Yvonne te willen

Coppens, Leen Beyens en Sofie

scholen. De RUG en de Gentse

trouwen. Bovendien blijkt haar na-

Lameire. Reserveren doe je op

kunstacademie werden aange-

doeling om zelfkunstenaar te gaan

tuurlijke misdeeldheid een weer-

het nummer 09/225.25.15. Als je

zocht om mee te werken aan de

spelen. We trachten ons vooral

spiegeling te zijn van andermans

zin hebt om zelf eens op de plan-

expositie ‘Vice’. Academiestuden-

bescheiden op te stellen en de

onvolmaaktheden. Yvonne vormt

ken te staan, kan je terecht op

ten, Tine Vermeersch, Veerle

‘echte’ kunstenaars en hun kunst

bijgevolg een bedreiging voor de

hetzelfde nummer of elke maan-

Persijn, Chris Van Glabeek en

voldoende ademruimte te geven.

monarchie en moet dus dringend

dagavond op de zolde r van

Evert De Franck vormen een tij-

We willen niet de show stelen, zo-

dood.

Studentenhuis De Brug.

delijk kunstenaarscollectief rond

als Jan Hoet of Bart De Baere dat

het werk van de twee professio-

soms durven. We willen het con-

De relatie tussen macht en rea-

Haentje

liteit, humor en fictie wordt hier op

nele kunstenaars Ingrid Castelein

cept van de tentoonstelling onder-

en Anne-Mie Van Kerckhove,

steunen door theoretische teksten

|. beiden prof. aan de Academie.

en interviews met de kunstenaar

Castelein werkt vooral met tradi-

die daarna worden gepubliceerd.

Tl

&}

1
o

3

tionele materialen die allen refere-

Voor de rest blijven we als curator

ren aan het ‘landschap’ en de na-

achter de schermen; we zijn geen

tuur. Van Kerckhoven verwierf als

kunstsjamanen of kunstpausen”.

videokunstenares vooral interna-

Deze expositie werd - met een

tionale bekendheid door de he-

schamel budget van 10.000 BEF -

dendaagse technieken waarmee

gerealiseerd in samenwerking met

ze beeldsculpturen maakt die au-

de Gentse Koninklijke Academie

tonoom functioneren. Aan beiden

voor Schone Kunsten en kunst-

werd gevraagd om samen met 2

galerij Foncke (die instaat voor de

afgestudeerde studentes een ten-

infrastructuur) en vindt plaats in

toonstelling op te bouwen, onder

Arcade Bourbon, nabij het stad-

leiding van studenten Kunst-

huis. Je kan er van 1 tot 23 maart

wetenschappen. Eén van de RUG-

terecht tussen 14 en 17 uur.

studenten, Vanessa Vercauteren,
vertelt: “In het begin was het de
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Schampavie
DMSDAG 12 MAART

Tentoonstellingen - Toneel
Democrazy

A Night at the Opera, film

* Bijlokemuseum, tot 31 maart, S.O.S Polychromieën.

Damberd

Bart Defoort Quartet, 21 u, gratis

* Museum voor Sierkunst, tot 3 maart, Triënnale van het kunstambacht

VI. Opera

La Forza del Destino, G. Verdi, 20u.

* Museum voor Volkskunde, tot 24 maart, Knopen en sluitingen.

Vooruit

Mondriaan Strijkkwartet, 20u.

LOGOS

JoTruman & Peter Jacquemyn, Bomastraat 26,20u

De Brug

Video over dierenuitbuiting, 20u (Actiegroep Dieren
Lezing vzw Moeders voor Moeders, 20u(VIER)

* VTK, Filmweek, 3 tot 7 maart, Plateau.

WOBiSOAG 13 MAART

* De Kopergietery, Huis aan de Amstel, Stil, De trommelaar, 1,2 maart

VRIJDAG 1 MAART

bevrijding)

Gele Zaal

Pandit Jasraj, (20u30)

De Brug

Rode Pomp

Sneeuwconcert, Gambas, Nieuwpoort 59, 20u30

RUG

KIHO

Galabal KIHO i.s.m. Kila en Mega

The Zone

The Zone Hermes

KIHO

Anarchistische Abendunterhaltung, 13u, gratis

DONDERDAG 14 MAART

MAANDAG 4 MAART

DMSDAG 5 MAART
Democrazy

Pink Flamingos, film

Infonamiddag voortgezette opleiding in het buitenland, “Studying in Canada”, Sint-Pietersplein 7.

Slavia

Tsjechische avond

Democrazy

Starfish Pool + techno-party, 21 u

VI. Opera

La Forza del Destino, G. Verdi, 20u.

Gele Zaal

Klassiek-Hedendaags Quator Danel, 20u30.

Vooruit

Champ d’ Action, 20u.

Damberd

Hugh Hopper Band, 21 u, gratis

‘t Kapelleke

Ontbijtcantus Hermes

Ad Fundum

Fuif Dionysus

GUSB

Halve finales voetbal SK, 18u30 en 20u.

Salto

Bananafuif Ambrosia

Salamander

Karnavalcantus Hermes

Korsakoff

The Zone Geeraard, 19u

Elcker-lk

Thema-avond rond abortus, Gewad 15, 20u

Voorhuid

Film Der Letzten Man, live begeleid door Oko Fon

WOENSDAG 6 MAART
Bio, Les Visiteurs du Soir, Slachthuisstraat 100,21 u.
RUG

Infodag JACG, VTK, AIG

Salamander

Cantus Geeraard

RUG

Infonamiddag voortgezette opleiding Buitenland,
“Etudier en Italië” , Sint-Pietersplein 7

Blandijn

Debat “De sociale Zekerheid”, aud. C, 20u30 (KUC)

De Brug

lezing ADSON over jongerenprostitutie, 20u (VIER)

DONDERDAG 7 MAART
Vooruit

Lentefuif VTK

Sjakosj

Cocktailfuif Geografica, 21 u.

Artevelde

Fuif Slavia

Rode Pomp

Russisch Kamermuziekfestival, Sjostakovitsj, 20u30

Salamander

Karnavalcantus Lila, 20u30

Twieoo

Fuif Hermes

Vooruit

Luke Walter jr., 20u

VRIJDAG 8 MAART
VI. Opera

La Forza del Destino, G. Verdi, 20u

VGK

Galabal te Zwijnaarde

C. Quinto

Galabal Ambrosia, Salons Carlos Quinto

Vooruit

I v techno 2, met System 7 en Carl Craig, 22u

ZATERDAG 9 MAART
C.Quinto

Galabal Dentalia

Rode Pomp

Trio Newa (St-Petersburg) 20u30

Gravensteen

Concert Gordionkwartet, 20u

In samenwerking met Logos schenkt Schamper 5 vrijkaarten weg
voor elke voorstelling in het befaamde New Music Center. Op woensdag 13 maart brengen Jo Truman en Peter Jacquemyn improvisaties
voor didgeridoo, stem en contrabas. Truman is - u raadt het al - een
rasechte Australiër, Ze studeerde beeldende kunsten en piano, en
ontving in '83 een beurs van de Australian Music Board om didgeridoo
te studeren. Peter Jacquemyn is beeldhouwer, tekenaar en schilder, en
als contrabassistniet meer weg te denkenuitde Europese improvisatietechniek. Van dinsdag 19 tot en met donderdag 21 maartvindt dan weer
een Vrouwenfestivai plaats, We geven voor elke avond 5 tickets weg.

We hebben nog wat tickets liggen voor de dj-controtled filmvertoning in de Vooruit op donderdag 28 maart. Dan worden uw ogen
verwend door beelden uit de film Koyaanisqatsi, en krijgen uw trommelvliezen een grote beurt op remixes van de soundtrack van Philip Glass.
Schamper geeft tickets weg voor film +■party achteraf. Kaartjes naar:
Schampen

VnaakoKTe'
De 8 nug
SinT-PmensmeimsTKaaT 45, Gem.

