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V an y o g h u r t w ord je zw a n g er

M e e r zon, m in d e r m an n en

Met steun van de Europese Commissie gaat onze uni versiteit een health-product
ontwikkelen om de afnemende mannelijke
vruchtbaarheid tegen te gaan (zie ook vorige
KORT). Er wordt aan gedacht om het
product te verwerken in een speciale
yoghurt, die de werking van schadelijke
stoffen die de vruchtbaarheid aantasten
tegen te gaan. Is dit de toekomst: geen man,
maar een yoghurtje eten om zwanger te
worden? Reactie van Louis Tobback: “De
yoghurt druipt van mijn tv-toestel.” Men
kan zich natuurlijk ook afvragen wat hij
met of voor zijn tv-toestel uitvreet. Doet me
ook denken aan het verhaal van die jongen
die alvorens hij zich masturbeerde snel
naar de frigo rende om een potje yoghurt te
eten en vervolgens mooi zijn kwakje in het
lege potje deponeeerde. Smakelijk! % % %
Ze komen er binnenkort weer aan: opge-

schoten 17-jarige pubers, ondanks hun onzekere blik vervuld met hoop op een betere
toekomst, vastberaden om de platgelopen
paden van de grote wereld van de uni versiteit binnen te treden. Met andere woorden:
vanaf 19 februari worden weer de infodagen voor laatstejaars scholieren ingericht. Maar eerst is het de beurt aan hun
ouders, die op 19,22 en 26 februari kunnen
nagaan waar zoon- of dochterlief terecht
zal komen. Meer info: Adviescentrum voor
studenten, St.-Pietersplein 7 (09/264.70.00).
% % % Reeds voor de 21ste maal organiseert de Leuvense Germania haar Interuniversitaire Literaire Wedstrijd. Er zijn
twee categorieën: proza (één kortverhaal
per deelnemer, max. 10 pagina’s) en poëzie
(3 gedichten per deelnemer). Voor elke
categorie bedraagt de prijzenpot 20.00010.000-5.000 frank. Inzendingen dienen

NSV
Enkele opmerkingen bij het artikel van DDT over de onlusten bij de
NSV«aanvraag (Les extrèmes se touchent, Schamper 344, nvdr).
Laat ons bij de titel beginnen. “Les extrèmes se touchent” laat uitschijnen dat
beide groepen even extreem, gewelddadig en onverdraagzaam zijn. Juist uit respect
voor verdraagzaamheid en geweldloosheid stellen wij ons radicaal op tegen
fascisten (dus ook tegen het NSV). Ik hoef hierbij niet de waslijst uitspraken en
gewelddaden van het NSV op te sommen. Dat we bij de betoging van 18 december niet
op het NSV geklopt hebben, bewijst dan ook dat links geen nutteloos geweld gebruikt.
En dat lag helemaal niet aan de kleine opkomst die volgens mij wel iets meer dan 50
man bedroeg (DDT leer tellen). Wordt dan nooit eens geklopt? Toch wel. Meestal
gebeurt dit na provocaties of aanvallen van fascisten. Dat er nooit door links aangevallen
werd, ga ik hier ook niet beweren. Alles zwart-wit zien laat ik liever aan kortzichtige
nazi’s over.
Genoeg gezaagd over de titel. Nu wil ik even mijn versie van de feiten geven.
Dat het NSV met zeven man komt opdagen op een PFK vergadering is op zich
provocerend. Normaal komt men met één of twee afgevaardigden naar een vergadering.
Ten tweede was het NSV gekleed met pet en lint. Zij weten evengoed als ons
(uitgezonderd DDT) dat dit in universitaire gebouwen verboden is.
Toen we dit vaststelden werden inderdaad antifascisten verwittigd. Dit zijn
daarom nog geen stormtroepen! Dit gebeurde dus niet na het verlaten van de vergadering
door links maar ervoor (DDT is hier weer mis). In het artikel wordt letterlijk vermeld
dat de NSV’ers ‘zonder veel kleerscheuren’ konden vertrekken. Waren er dan weinig
kleerscheuren? NEE! Geen enkele NSV-er heeft iets of wat van fysisch geweld
ondervonden. Wel werden ze (lopend) achtervolgd tot de Roeland. Inderdaad werden
flikken en BOB verwittigd (flink zo DDT). Dat de Roeland zo snel de BOB te pakken
krijgt en dat de flikken zo snel ter plaatse waren vind ik ook wel zeer verdacht.
Inderdaad DDT, dat het NSV op de betoging is kunnen komen provoceren is ook
verdacht. Misschien heeft dit ook wel met vorige te maken.
Wij gaan ons steeds radicaal blijven verzetten tegen nazi’s. Fascisme is immers
geen mening maar een misdaad. Hopelijk kunnen we hierbij van een iets objectievere
verslaggeving genieten uit Schamper. DDT aan u de eer.
Isabelle Berkman
2de kan Pol. en Soc.
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voor 22 februari ingeleverd zijn bij: Kristien Hens, J.P.-Minckelersstraat 111,3000
Leuven. Voor het reglement en meer info:
Kristien.Hens@ student.Kuleuven.ac.be of
016/20 74 51. % % % Schamper betaalt
beter: 10 frank per woord. % % % Verdorie: net nu ik wou beginnen studeren smijten ze toch wel mijn straat open!Tot en met
28 februari worden in opdracht van
Electrabel nutsleidingen aangelegd in diverse straten tussen de Sint-Pietersnieuwstraat en de Zwijnaardsesteenweg. Komen
o.a. aan de beurt: Stalhof, Normaalschool,
Victoria- en de Merelstraat (en andere vogels in de buurt), ‘s Morgens om 8 uur
wakker worden op de dreunen van een
drilboor. Welke gek zei ook al weer: “de
morgenstond heeft goud in de mond”?
% % % Sinds een vij ftalj aar trekken Gentse
studenten naar een Roemeens dorpje om
daar de leef- en woonomstandigheden van
een pychiatrische kliniek te verbeteren,
gaande van het installeren van een waterput
tot het inrichten van een werkatelier. Iedereen herinnert zich nog wel de beelden van
uitgemergelde weeskinderen en psychiatrische patiënten na de val van Ceaucescu,
en sindsdien is de toestand er niet veel op
verbeterd. Wie interesse heeft om mee te
werken aan dit Project RoeMeenJe, kan
contact opnemen met Adelard Dierickx,
tel. 016/29.16.83. % % % Tijd om eens het
cursussen- en opleidingenaanbod onder de
loep te nemen. Vorig jaar werd de richting
Wijsbegeerte en Moraal wetenschappen aan
alle Vlaamse universiteiten gecontroleerd
en recent werden de besluiten vrijgegeven.
In vergelijking met andere universiteiten
worden in Gent te veel hoorcolleges gegeven, maar als compensatie daarvoor is het
met de schriftelijke taalvaardigheid beter
gesteld. Aan alle universiteiten wordt te
weinig gediscussieerd en wordt een te gebrekkige talenkennis vastgesteld, zeker van
klassieke talen. Plato in het Grieks lezen zit
er niet meer in, maar of dit nu echt zo
dramatisch is? Thomas van Aquino kende
geen konijn Grieks, maar wordt nog steeds
beschouwd als de grootste Aristoteles-kenner. Go with the flow, oude knarren. % % %
En wat cursussen betreft, schokkend nieuws:
er is een goed gestructureerde cursus geschreven!! Dit wist De Morgen vorige
maand toch te melden, naar aanleiding van
de publicatie Het Midden-Oosten hertekend' van Ruddy Doom en Gert Nonneman. Als er aan dit tempo goed gestructureerde cursussen afgeleverd worden, zal de
laatste net voor de volgende ijstijd klaar
zijn.Erisnoghoop. % % %
(Nico)

Student
en
engagement
D e m o cratiserin g van h e t o nd erw ijs: n ie u w e u itd ag in g en
• ïDe huidige generatie studenten wordt vaak verweten niet langer

maatschappelijk geëngageerd te zijn. Ze zijn niet meer kritisch, het
interesseert hen allemaal niet meer, de maatschappij ‘daar kunnen
we toch niks aan veranderen ’ en waarom zouden we op de barricades
jjpPM staan, ‘we hebben alles a l\ Eind de jaren ‘60 leek het allemaal
anders. Studenten die voortdurend en bloc op straat kwamen om hun
reèhten a f te dwingen bij de universitaire overheid en daar nog in
slaagden ook. Is er dan werkelijk niets meer bewaard gebleven van
die ingesteldheid?
Als je de situatie van toen gaat
vergelijken met nu moet je natuurlijk
rekening houden met veranderde omstandigheden. Ten eerste zag de maatschappij
er helemaal anders uit en de studenten als
groep speelden daarin een andere rol.
Studenten hebben veel meer inspraak
gekregen en dus zijn ze minder geneigd op
straat te komen. Bovendien is in de loop der
jaren het universitaire diploma sterk in
waarde gedaald. Toen wist je zeker dat je
aantrekkelijk werk zou vinden, nu is dat
twijfelachtig geworden.
De studentenpopulatie was toen veel
homogener dan nu. Maar door de democratisering van het hoger onderwijs kwamen
er meer mensen naar de universiteiten en
dus meer mensen met verschillende
achtergronden en interesses. Gemeenschappelijke belangen vinden werd steeds
m oeilijker. Die differentiatie en de
devaluatie van het universitaire diploma
leidden onrechtstreeks tot een verregaande
individualisering bij de studenten. Die
tendens is trouwens niet uniek voor de
studenten: het is een maatschappelijk
fenomeen dat enerzijds voortvloeit uit de
oprukkende kennismaatschappij en anderzijds uit de economische crisissen die angst
creëren bij de bevolking waardoor het
eigenbelang gaat primeren. In die zin is de
studentenwereld een spiegel van zijn tijd.
Concreet is die heterogeniteit en het
gebrek aan solidariteit te merken op
verschillende vlakken. Vooreerst is het zeer
moeilijk om nog breekpunten te vinden die
alle studenten aanspreken en waarvoor ze
bereid zijn iets te ondernemen. Eind jaren
‘60, beginjaren ‘70 was er sprake van een
(h)echte ‘studentenbeweging’. Die beweging was als het ware representatief voor
(bijna) alle studenten en ze speelde
tegelijkertijd een aanzienlijke rol als
maatschappelijke voortrekker. Denk maar
aan de rol van de studenten in de huidige
conflicten in Belgrado en in Zuid-Korea.

Maar nu lijkt representativiteit engagement
uit te sluiten: wil je alle studenten
vertegenwoordigen (wat sowieso onmogelijk is geworden) dan straal je geen enkele
progressieve kracht meer uit.
Ten tweede is er de tanende belangstelling voor de studentenvertegenwoordiging op de hogere echelons. Denk maar
aan de lage opkomst bij verkiezingen, het
gebrek aan kandidaten om vertegenwoordigende functies uit te oefenen in bijvoorbeeld opleidingscommissies en dergelijke.
Belangrijke opmerking hierbij is dat
studenten zich wel nog willen engageren
op sommige lagere niveaus (hoewel ook
niet in alle richtingen even sterk). Vooral
dan op facultair kringniveau is er meestal
nog geen enkel probleem, zeker niet bij de
traditioneel sterke kringen zoals VRG,
VTK, VLK, VEK. Toch heerst ook hier het
eigenbelang: de kringen organiseren vooral
evenementen waar de student-leden of de
kring zelf beter van worden. Kringoverschrijdend engagement wordt kleiner.
Ten derde zijn er steeds meer
studenten die zich tegenwoordig volkomen
buiten het studentenleven plaatsen. Er is
geen discussie meer, de studenten cocoonen
met hun lief op kot, ze vereenzamen achter
hun PC of ze studeren tot ze erbij neervallen
om toch maar dat ezelsvel te halen, zonder
dat ze ook sociaal ‘slagen’. En dat terwijl de
mogelijkheden tot (sociale) betrokkenheid
nooit zo groot waren als nu.
Maar misschien is dat net een van de
oorzaken van het slinkende studentenleven.
Er zijn veel meer studentenvoorzieningen
dan dertig jaar geleden. We zijn verwend
zonder dat we het beseffen en dat maakt
velen lui. Te veel wordt er gestreefd naar
het behoud van wat we hebben zonder dat
daarbij het waarom of het hoe in vraag
wordt gesteld. De democratisering van het
onderwijs heeft dus gedeeltelijk zijn doel
bereikt en heeft zichzelf deels opgeheven.
Door de stij gende studentenpopulatie kwam

studie tegenover engagement te staan: een
diploma halen (liefst zelfs meerdere) is al
wat nog telt. Het zoveelste bewijs van de
enorme, indirecte invloed van de bedrijfswereld, ook op de ‘linkse’ studenten.
Door die ‘stapelstrategie’ dreigen
nu opnieuw jongeren uit de lagere sociale
klassen uit de boot te vallen. Studenten
wiens ouders het zich kunnen veroorloven
dat zoon of dochter langer studeert, zijn dan
ook bevoordeeld, niet alleen na maar ook
tijdens hun studies. Want het zijn precies
deze upper-class studenten die minder
geneigd zullen zijn voor sociale thema’s te
strijden, en juist zij zullen door hun extra
ervaring en door vriendjespolitiek steeds
meer vertegenwoordigende posten kunnen
inpalmen. Zo zal de conservatieve tendens
nog vergroten en kan de universitaire
overheid op de duur geneigd zijn de
studentenvertegenwoordigers (door hun
gebrek aan strijdvaardigheid) niet langer
als volwaardige partners te zien en de
studentenbeweging tout court niet meer au
sérieux te nemen. Zover is het, echter,
gelukkig nog niet.
Het belangrijkste voor het doorbreken van de heersende impasse is de
herdefiniëring van de doelstellingen van
een studentenbeweging. De jaren ‘60 zijn
onherroepelijk voorbij: je moet nu gepast
reageren op de maatschappij van ‘97 en niet
op die van ‘68. Moet de studentenbeweging
een voortrekkersrol spelen of moet die louter
representatief zijn? Ik denk nog steeds dat
de studentenwereld meer moet zijn dan een
afspiegeling van de gewone samenleving.
We moeten voortrekkers blijven en steeds
met een frisse blik op de actualiteit reageren.
Maar zo’n studentenbeweging is
onmogelijk als de studenten enkel focussen
op hun eigen leefwereld. Daarom moeten
er eerst op universitair niveau gemeenschappelijke strijdpunten gezocht worden, zoals
beter onderwij s, deftige cursussen, waardige
vertegenwoordigers, degelijke studentenvoorzieningen... Pas als die gemeenschappelijke basis gevonden is, kan er
gedacht worden aan engagement op een
hoger niveau, over m aatschappelijke
kwesties. We moeten daarbij niet zozeer op
de barricades springen, maar wel realistisch
eisen proberen afdwingen.
Laat dit standpunt een aanzet zijn
om eens na te denken over studentenengagement.

Pascal Goethals
Deze pagina staat open voor standpunten van individuele lezers (max. 700 d 800 woorden); politieke propaganda evenals anonieme
schrijfsels worden naar de pndlemand verwezen en de redactie behoudt hoe dan ook het recht om een ingezonden tekst al dan niet te publiceren.
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Erkenning KVHy: Einde in zicht ?
Een h e le b o e l a tk o ’s en d a ta in een saai a rtik e l

Het KVHV- Gent (Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond)
diende tijdens het vorige academiejaar een aanvraag in bij het PFK
{Politiek en Filosojïsch Konvent) om erkend te worden. Deze weigerdè, waarop het KVHV hogerop haar gelijk ging zoeken. De zaak
bleef hangen bij het Bestuurscollege en het KVHV besliste uiteindelijk een nieuwe erkenningsaanvraag in te dienen.
Vorig academiejaar, op 13 november 1995, diende het KVHV bij het PFK
een aanvraag in om erkend te worden. Op
15 februari 1996 velde de algemene vergade-ring van het PFK een negatief oordeel, waarop het KVHV in beroep ging bij
de ABC, de Administratieve en Beroepscommissie. Deze volgde de eerder genomen beslissing. KVHV-Gent gaf echter
nog niet op. Ze verdachten het PFK ervan
procedure-fouten te hebben gemaakt en

gingen hun gelijk zoeken bij het universiteitsbestuur. Ze trokken naar de Sociale
Raad (SR), want die moet het Bestuurscollege in zaken als deze (aangelegenheden
betreffende de sociale sector) van advies
dienen.

Dubbelzinnig advies
De SR komt dan op 24 april ’96 tot
een wel heel dubbelzinnig besluit. Fouten

of onregelmatigheden hebben er niet plaatsgevonden bij de erkenning van het KVHV,
maar toch kan er volgens de SR geen sprake
zijn van gelijkberechtiging, omdat het PFK
in het verleden de erkenningscriteria niet
steeds nauwgezet zou hebben toegepast.
Met name de erkenning van IFECS (International Fellowship of Christian Students
of Gent), ‘t Zal Wel Gaan en CDS (Christen-Democratische Studenten) wordt door
de SR in twijfel getrokken. Daarom adviseert ze de zaak terug te verwijzen naar het
PFK, met de vraag de criteria ditmaal losser
toe te passen. Ook omhelst het advies van
de SR de vraag aan het PFK om het KVHV
niet langer te toetsen aan artikel 24.1 van
hun statuten. Dit bewuste artikel bepaalt
dat verenigingen - willen zij erkend worden
door het PFK - minstens 10 openbare acti-

Wij stellen u voor: de Vereniging van Vlaamse Studenten
I; De Vereniging van Vlaamse Studenten (VVS) overkoepelt

Vlaamse universiteits- en hogeschoolstudenten en verdedigt hun
WÈÈhgen bij officiële instanties. De Gentse studenten zijn echter
niet vertegenwoordigd in de W S .
De VVS is de enige door de overheid erkende gesprekspartner. Dit is hoofdzakelijk hoe de vereniging zichzelf ziet.
Veel problemen aan een of andere universiteit zijn namelijk interne keuken en worden ook opgelost zonder tussenkomst van
een overkoepelende organisatie. Volgens
sommigen zijn er te weinig thema’s waarbij een gezamenlijke Vlaamse aanpak vereist is. Hoe dan ook kan aan de representativiteit van de vereniging getwijfeld
worden. De Gentse universiteit telt 20500
studenten van wie de mening niet doordringt tot in de VVS. Ook de KULAK, de
Kortrijkse campus van de universiteit van
Leuven is niet aangesloten.
Tot voor vier jaar zat er wel nog een
Gentse afvaardiging in de Algemene
Vergadering van de VVS. Er bestond toen
aan onze universiteit een V VS-cel
samengesteld uit de leden van de Gentse
V ertegenw oordigersraad (GVR) en
mensen uit de Konventenraad. De GVR
verzamelde 11 studenten uit de verschillende faculteiten. De cel bereidde de
vergaderingen van de VVS voor en woonde
ze ook bij. De GVR functionneerde een
tijdje goed maar ging uiteindelijk ten onder aan onenigheid. Uiteindelijk werd binnen de Konventenraad geen meerderheid
gevonden voor aansluiting bij de VVS.

Daarnaast was er ook het probleem van
fmanciering.Er moest 40000 frank betaald
worden en dat bedrag was op dat ogenblik
niet in kas of men wou het niet aan de VVS
spenderen. Bij de VVS zijn enkel representatieve en pluralistische koepels aangesloten. Dit was niet altijd zo. Jaren geleden
was de VVS een leden vereniging maar
omdat het zeer arbeidsintensief en bovendien ook duur is om alle leden bij het doen
en laten van de organisatie te betrekken is
men daarvan afgestapt. Als koepelorganisatie komt men gem akkelijker tot een
eenduidig standpunt. De verschillende
koepels functioneren ook als een filter voor
invloeden van buitenaf. Vanaf dit academiejaar heeft de Studentenvakbond (SVB)
contacten met de VVS maar is geen
volwaardig lid. Het is vaak zo dat wanneer
er steun nodig is, Gent opgetrommeld wordt.
Bovendien is de SVB niet representatief
voor de hele Gentse studentenbevolking.

Standpunten
Op 14 december jongstleden hield
de V VS haar nationaal studentencongres te
Leuven. Op het congres werd het standpunt
van de vereniging over een aantal zaken
bepaald. Er werd gewerkt rond drie thema’s.
In een eerste werkgroep werd gedebatteerd

over studiefinanciering en studentenjobs.
VVS pleit voor het opstellen van een
studie-index gebaseerd op de werkelijke
studiekost. De werkgroep stelde voor aan
studenten een studieloon toe te kennen
zonder rekening te houden met hun inkomen of dat van hun ouders om hen minder
afhankelijk te maken van thuis. Een andere werkgroep ging dieper in op het
HOBU-decreet en de kwaliteit van het
hoger onderwijs. Men kwam tot de conclusie dat meer aandacht moet geschonken worden aan die kwaliteit en ook de
enveloppe-financiering werd grondig op
de korrel genomen.
Tenslotte keek VVS ook in eigen
boezem en werd er nagedacht over hoe ze
haar rol in de studentenbeweging kan
uitbouwen. De vereniging moet duidelijke
standpunten innemen in om het even welk
sociaal debat, was de vaststelling.

Conclusie
Feit is dat aan onze universiteit
blijkbaar weinig mensen wakker liggen
van het bestaan van de VVS. Weinigen
voelen zich geroepen om werk te maken
van een aansluiting of zien het nut ervan
in. Nochtans zou de VVS graag hebben
dat Gent zich aansluit. Het is namelijk zo
dat ook Leuven erover nagedacht heeft
zich uit de vereniging terug te trekken. De
toekomst zal moeten uitwijzen of de VVS
daadwerkelijk uitgroeit tot een stuwende
kracht binnen de studentenbeweging.
AW

viteiten moeten organiseren per academiejaar, en ook dat zij daaraan de nodige publiciteit schenken. Het was juist dit artikel
waarover het KVHV op de algemene vergadering van 15 februari struikelde. Althans officieel, want in de marge van de
stemming motiveerden de afgevaardigden
van twee linkse verenigin-gen hun neestem met een ideologisch motief: KVHV is
te rechts en moet daarom buiten het PFK
blijven.
Dit dubbel advies van de SR wordt
door PFK-voorzitter Peter Wuyts weerlegd: hij ontkent dat er in het verleden
onregelmatigheden gebeurd zijn bij het
erkennen van verenigingen. Hij beschuldigt
de SR er zelfs van dat ze zich hiervoor enkel
op een mondelinge getuigenis van toenmalig
studehtenbeheerder Christophe De Vusser
heeft gebaseerd, en dit nadat die zelf al
eerder de jaarverslagen van alle verenigingen had goedgekeurd.
Toch een opmerking bij de jaarverslagen van de drie door de SR betwiste
verenigingen binnen het PFK. Het is
absoluut niet moeilijk om als vereniging 10
activiteiten per academiejaar te organiseren;
er voldoende ruchtbaarheid (art. 24.1) aan
geven is nog een ander feit, en een feit dat
bovendien zeer moeilijk te controleren valt.
Proef op de som: wie heeft er al ooit gehoord
van IFECS of van CDS? Maar hun al-ofniet erkenning staat volkomen los van die
van het KVHV.

Maat voor niets
Wat betreft artikel 24.1 nam de SR
eigenlijk een compleet foutieve beslissing.
Door te focussen op het feit dat in het
verleden dit criterium minder streng is
toegepast, vergeten ze eigenlijk te oordelen
over de hamvraag, nl. of het PFK al dan niet
procedurefouten heeft gemaakt bij het
erkennen van het KVHV. Vraag was of het
KVHV aan de statuten voldeed, niet of het
die statuten mag ‘omzeilen’. Trouwens,
wat moeten we dan doen, vraagt het PFK
zich terecht af, bij de andere verenigingen?
Telkens statuut 24.1 negeren zoals bij het
KVHV? Dit zou de werking van de
algemene vergadering van het PFK in het
gedrang brengen. Het heeft dan ook geen
andere keuze dan dit kromme advies van de
SR naast zich neer te leggen.
Zeer belangrijk in dit alles is
bovendien de rol van de SR: dit advies was
bedoeld voor het Bestuurscollege, en die
zou dan tot een uitspraak ten gronde moeten
komen. Maar het Bestuurscollege heeft zich
nooit uitgesproken. Sterker nog, het heeft
er eenvoudigweg nooit op de agenda
gestaan. Waarom dat niet is gebeurd is niet
geheel duidelijk. Misschien door luiheid of
desinteresse, ofwel hebben zij de zaak gewoon uitgesteld in afwachting van nieuwe
statuten voor de DSA, de Dienst Studentenactiviteiten (zie lager). PFK-voorzitter
Peter Wuyts interpreteerde deze stilte van

C o lo fo n
Schamper is het kritische en onafhankelijke
studentenblad van de Universiteit Gent, De
redactie bestaat uit vrijwilligers en kom t $8»
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het rectoraat alvast volledig in zijn eigen
kraam, door het te zien als “een impliciete
afwijzing van het verzoek van het KVHV”.

Nieuwe aanvraag
KVHV-praeses Jan Schenkel liet
eerst verstaan hun weigering verder te willen
aan vechten. Volgens hem kan het PFK
geen enkele beslissing w eigeren die
opgelegd wordt door de SR en moeten ze de
erkenning van het KVHV opnieuw
bekijken. Maar mede door het lange wachten
op de nieuwe DSA-statuten heeft Schenkel
ondertussen besloten de erkenningsaanvraag van vorig jaar te laten voor wat ze is
en heeft hij een nieuwe aanvraag tot
erkenning bij het PFK ingediend. Dat is
volgens Schenkel ‘geen toegeving’. Ze doen
dit enkel omdat het anders te lang blijft
duren. Waarschijnlijk zullen ze nu ook meer
succes hebben. Aan publiciteit ontbrak het
hen het afgelopen jaar in elk geval niet.
Het PFK besliste over deze nieuwe
aanvraag op 27 januari. Bij het ter perse
gaan was nog niet bekend of het KVHV nu
daadwerkelijk in het PFK is opgenomen.
Het zou in elk geval een einde maken aan
een spelletje dat lang genoeg heeft geduurd.
Op diezelfde PFK -vergadering
diende de NS V (Nationalistische Studentenvereniging) op haar beurt een aanvraag tot
erkenning in. Bij hun vorige poging op 10
december leidde dit al tot relletjes. Dat deze
extreem-rechtse vereniging erkend zal raken
lijkt zeer onwaarschijnlijk, gezien hun
ideologie, hun acties in het verleden en hun
banden met andere extreem -rechtse
groeperingen. Toch zal hun aanvraag zeker
aanleiding geven tot harde discussies.
Schenkel verklaarde alvast tegen de NSV
te zijn. Ook met nieuwe statuten kunnen ze
volgens hem “nog op genoeg punten gepakt
worden”.

Statuut
De erkenning van verenigingen
binnen het PFK is al vele jaren een
twistappel, het KVHV is slechts het
zoveelste voorval. Mede daarom besloot de
universitaire overheid vorig jaar om zelf
nieuwe statuten op te stellen voor de gehele
DSA. Een ontwerp van die statuten moest
midden december klaar zijn maar ondertussen b lijft het w achten op concrete
voorstellen. Toch ziet het er niet naar uit dat
die soelaas zullen brengen. Integendeel, het
lijkt er sterk op dat ze op het rectoraat op
zoek zijn naar een middel om hun controle
over de studentenverenigingen uit te breiden
terwijl zij daar eigenlijk niets over te zeggen
hebben. De concrete inhoud van het ontwerp
is nog niet bekend, maar als we de geruchten
mogen geloven kijkt de DSA maar beter
goed uit haar doppen, en met hen hopelijk
ook alle studenten.
PG

Is uw kot n og w ettelijk in orde?

N ie u w d e c r e e t o v e r v e ilig h e id e n k w a lite it v a n s tu d e n te n k a m e rs

Jj Op woensdag 15 januari keurde het Vlaams Parlement een
decreet goed dat nieuwe kwaliteits- en veiligheidsnormen moet
Wastteggen voor kamers en studentenkamers. Het valt uiteraard toe te
jmchen dat de overheid zich eindelijk bekommert over de studentenhuisvesting maar niet iedereen blijkt onverdeeld gelukkig.
Het goedgekeurde decreet behandelt zowel studentenkamers als kamers voor
niet-studenten. Voor beide categorieën zijn
verschillende normen uitgewerkt: wie zeven
dagen op zeven op een kamer woont, heeft
immers meer nodig dan wie slechts vier of
vijf dagen per week op zijn kamer verblijft.
De nieuwe normen voor studentenkamers
kunnen evenwel nog steeds een boel
koten doen sluiten. Wie weet hoort
het uwe daarbij ? Haal uw vouwmeter
maar vast boven...

van het Vlaams Parlement, plande men nog
strengere normen. Zo had er 1 toilet en 1
bad of douche per 4 studenten moeten komen (tegenover 6 studenten nu).
Reactie uit de studentenwereld bleef
natuurlijk niet uit. In Gent bleef het erg
kalm rond het kamerdecreet, maar de
Leuvense studenten lieten wel van zich

De homes
moeten sluiten?

De nieuwe normen
Een studentenkamer moet volgens het decreet minimum 12 vierkante meter groot en 2,2 meter hoog
zijn, beschikken over een wastafel,
verwarming en een rechtstreekse toegang. Elk kot moet minstens één venster tellen dat kan geopend worden
(om als nooduitgang dienst te kunnen doen), voldoende licht binnen
laat en zich 1,2 meter van de grond
bevindt. Bovendien moet elk studentenhuis beschikken over een gemeenschappelijke keuken en een fietsenstalling die evenveel fietsen kan bergen als er studentenkamers zijn. Per
schijf of begonnen schijf van 6 studenten moet 1 toilet en 1 bad of
douche aanwezig zijn.
Vele studentenkamers zullen
reno-vatiewerken moeten ondergaan om
deze normen te halen. Voor de meeste
normen is een overgangsperiode van drie
jaar voorzien. Tegen 1 september 1999
moeten de aanpassingen verricht zijn. Enkel voor de zwaarste eis, de minimumoppervlakte van 12 vierkante meter, hebben de verhuurders nog tien jaar respijt, tot
1 september 2008. In die tussentijd mag een
kot niet kleiner zijn dan 9 vierkante meter.

Reactie
Strenge normen, zegt u? Toen het
voorstel tot decreet twee maanden geleden
door CVP en SP werd ingediend in de
commissie Binnenlandse Aangelegenheden

van de renovatiewerken doorverrekend
worden naar de studenten, wat nogmaals
een verhoging van de huurprijs met zich
meebrengt. Dus, zo besluit de Sociale Raad
van Leuven, het parlement moet ook
maximumprijzen voorzien, en de huurwetgeving moet aangepast worden.
De huurwetgeving is evenwel een
federale bevoegdheid, dus daar kan het
Vlaamse parlement niks aan veranderen.
Op voorstel van Agalev werd evenwel het
begrip ‘richthuurprijs’ ingevoerd. Derichthuurprijs wordt bepaald op basis van de
kwaliteit en het comfort van de kamer, en
vervolgens opgenomen in een conformiteitsattest. Zo kan elke student nagaan of de
prijs die de kotbaas vraagt niet te
hoog ligt. Richthuurprijs en conformiteitsattest zijn echter niet verplicht.

Op kot in de Veldstraat. (foto: Samson)
horen. Op twee december trokken zo’n
vijfhonderd Leuvense studenten door de
Leuvense binnenstad. Ze eisten onder meer
dat bij de bespreking van het decreet ook
naar de studenten zelf zou geluisterd
worden, wat prompt gebeurde. Er volgden
een aantal aanpassingen, maar nog steeds
staan onze Leuvense vrienden wantrouwig
tegenover de nieuwe reglementen. De normen zijn veel te streng, zo luidt het, een veel
te groot aandeel koten zal moeten verdwijnen, of zal niet verhuurd kunnen worden
omwille van de renovatiewerken die in de
te korte overgangsperiode moeten uitgevoerd worden. Hierdoor zal er een schaarste
aan beschikbare koten ontstaan, wat de
huurprijzen gevoelig zal doen stijgen. Bovendien bestaat het gevaar dat de kosten

En wat zeggen onze Gentse
vertegenwoordigers? De Studentenvakbond (SVB) deelde van bij het
begin dezelfde bezorgdheid en kritiek als de Leuvense studenten, maar
in Gent werden vooralsnog geen acties ondernomen. De situatie in Gent
ligt ook anders dan die in Leuven,
aldus de SVB. Gent kent reeds vijf
jaar een politiereglement op studentenkamers dat vrij goed opgevolgd
wordt. Daardoor zijn al heel wat
verbeteringen aangebracht wat
brandbeveiliging betreft. Het enige
waarover we nog moeten waken is
dat de renovatiekosten niet doorverrekend zullen worden aan de studenten.
De grootste vrees die in Gent leefde,
was dat de studentenhomes door het nieuwe
decreet gesloten zouden moeten worden.
De kamers in onze teerbeminde homes zijn
immers net geen 12 vierkante meter groot,
er bevinden zich te weinig toiletten en
douches (waarvan dan nog een aantal steeds
buiten gebruik zijn),... Maar ook hier is een
achterpoortje gevonden: studentenkamers
die met overheidssubsidues gebouwd zijn,
vallen buiten het decreet! Hierdoor mogen
de homes blijven, maar we kunnen niet
ontkennen dat particulieren nu de facto
gediscrimineerd worden. Jaja, in Vlaanderen wordt altijd wel een ‘regeling’ gevonden...
MDG
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Op k o t in d e V eld stra a t
S ta d s b e s tu u r p l a n t k o te n b o v e n w in k e lp a n d e n

Nog maar pas werd er naar aanleiding van het nieuwe kamerdecreet (zie elders in deze Schamper) gevreesd dat er een schaarste
Wd&oten zou ontstaan, o f het Gentse stadsbestuur lanceert het
l l i i ê te l om studentenkoten te bouwen in de leegstaande verdiepingen
bóven handelspanden.
Wie doorheen de winkelstraten trekt,
merkt het wel op: de verdiepingen boven de
winkelpanden vallen ten prooi aan verval.
Om het patrimonium te beschermen, moeten
die verdiepingen dringend een andere
bestemming krijgen. Waarom er dan geen
studentenkoten van maken? Dit kadert
perfect binnen de politiek om de woonfunctie in de binnenstad te stimuleren.
Bovendien worden de winkelstraten, die er
‘s avonds doods bij liggen, door de geplande
studentenkamers weer wat leefbaarder
Schepen van ruimtelijke ordening
Sas van Rouveroij ziet het idee wel zitten.

Om een beter zicht te krijgen op de huidige
situatie houdt men het komende half jaar
een uitgebreide inventarisatie. Daarna zijn
verschillende scenario’s mogelijk. Zo kan
men in bouwvergunningen voor commerciële panden de verplichting inschrijven
dat men op de hogere verdiepingen
woongelegenheden moet voorzien of
werken met een prem iestelsel. Deze
maatregelen bleken in praktijk evenwel niet
erg effectief te zijn.
Het meest waarschijnlijke scenario
is gemodelleerd naar Maastrichts model,
waar men aan ‘projektontwikkeling doet.

Daar stichtte het stadsbestuur, samen met
huisvestingsmaatschappijen en de universiteit, een vereniging die de leegstaande
verdiepingen boven winkelpanden aankoopt of in erfpacht neemt en ze verbouwt
tot studentenkamers. Juridisch gezien is
zo’n constructie in Gent nog niet mogelijk.
Maar als de stad een vereniging opricht met
een eigen rechtspersoonlijkheid, bijvoorbeeld het reeds langer geplande ‘Stadsontwikkelingsbedrijf, dan kan die vereniging
wel participeren in andere verenigingen en
samenwerkingsconstructies.
Van zodra de inventarisatie voltooid
is, worden contacten gelegd met de RUG.
Sas van Rouveroij hoopt dat de Universiteit
in dit initiatief meer brood ziet dan in de
bouw van een nieuw studentenhome. Wij
vinden het in ieder geval een lovenswaardig
initiatief. Op kot boven de Bodyshop... ‘t
zal er aangenaam ruiken!
(MDG)

Niet-studenten in de studentenresto’s

E ten w a t d e p o t s c h a lt

In de studentenrestaurants kom je meer dan eens een werkende
medemens op zoek naar een maaltijd tegen. Is het eten in de studeniSMstaurants zo betekenisvol beter dan in gewone restaurants?
Maakt de prijs het verschil? Kunnen deze hongerige mensen nergens
anders terecht? Schamper ging voor u op zoek naar de antwoorden.
Tijdens het verorberen van een
kippefilet met bloemkool en frietjes houdt
uw trouwe reporter het publiek van de resto
Sint-Jansvest goed in de gaten. Ruw geschat
is hier maar ongeveer de helft van de
bezoekers student tenzij hier nu toevallig
een zelfhulpgroep voor doorwinterde
bissers samenkomt.
Aan een tafeltje aan mijn rechterkant
zitten twee veertigers met das en pak rustig
keuvelend hun maaltijd te verwerken.
Intussen is kleuter Jonas met zijn ouders
aangekomen. Jonas vind het blijkbaar
heerlijk om tussen de tafels te lopen met
zijn moeder achter hem aan die hem met
wisselend succes aan de ouderlijke tafel
probeert te houden.
We laten even de verantwoordelijke
van Resto Sint-Jansvest aan het woord.

Schamper: Hier komen veel nietstudenten eten. Hoe komt dat?

“We zitten hier in het centrum en er
zijn hier veel banken in de buurt. Oudere
mensen komen hier ook. Die mensen zitten

hier meer op hun gemak omdat hier minder
studenten zijn.”

Schamper: Betalen die mensen
meer als studenten?
“Personeel van de universiteit betaalt
evenveel. Andere werkenden betalen een
supplement van vijftig frank.”
Schamper legde ook z ’n oor te
luisteren bij Mare Bracke, coördinator van
de Dienst Studentenvoorzieningen.

Schamper: Heeft u een idee van
het aantal niet-studenten dat in de
studentenresto’s komt eten?

MB:” Per dag zijn dat er zo’n 100 tot
150. Toen we in ’91 begonnen met een
toeslag te vragen waren dat er ongeveer 900
per dag op een totaal van 5500 maaltijden
per dag. Maar je moet wel een onderscheid
maken tussen gerechtigden van het sociaal
tarief in de studentenrestaurants en nietgerechtigden. De gerechtigden zijn de
studenten van RUG maar ook studenten
van elders, personeel van de RUG en van de
univ ersitaire gem eenschap, HOBU-

studenten en HOBU-personeel. Deze
moeten in principe een studentenkaart of
personeelskaart kunnen voorleggen. Dit
geldt enkel voor de maaltijdrestaurants en
niet voor de cafetaria’s.”

S ch a m p er: H oe g e b e u r t d ie
controle nu precies?

MB: “Alle studentenkaarten en
personeelskaarten controleren zou bottlenecks aan de kassa veroorzaken. Daarom
wordt iedereen die er tot 25 of 26 j aar uitziet
niet gecontroleerd. Van diegenen die er
ouder uitzien wordt wel een legitimatie
gevraagd. Maar ook dit is niet altijd nodig
omdat het personeel na een tijdje z’n klanten
wel kent. Dit is geen perfect systeem en
daarom wordt aan Proton gewerkt. Dat zou
ons een eenvoudiger registratie geven van
de klanten die al dan niet gerechtigd zijn
voor het sociaal tarief.

Schamper: Weet u waarom nietstudenten naar de studentenrestoys
komen?

MB: “Bij die groep is nog geen
onderzoek gedaan. Maar onze restaurants
zijn goed bereikbaar en ondanks de toeslag
van vijftig frank nog relatief goedkoop. We
hopen natuurlijk ook dat ze komen omdat
ze het lekker vinden. Er zijn ook ouders die
als ze op bezoek komen meegaan naar het
studentenrestaurant.”
KL

G een s tu d e n te n m a n ife s ta tie s
m e e r o p S in t-P ietersp lein ?

B uurtbew oners reageren o p n ach tlaw aai

v;;; Het kwam Schamper onlangs ter ore dat de burgemeester een
i | | | | p op studentenmanifestaties op het Sint-Pietersplein uitvaardigde . Dit blijkt uit een analyse van brieven die naar buurtbewoners

ïjgestjiurd werden. Deze brieven bevatten vragenlijsten over het gevoel
fdMÈnveiligheid die de buurtbewoners ervaren in een studentenjfuurt. Vandalisme en nachtlawaai kwamen hier het meest ter sprake.
Worden de studenten nu iedere avond aan hun bureau gekluisterd of
kunnen ze toch nog de bloemetjes buitenzetten? We gingen ons
lichtje opsteken bij kabinetsecretaris De Vrieze die ons haarfijn
Uitlegde wat er beslist werd.
Schamper: Wat is er precies aan
de hand?

DV: Enige tijd geleden heeft VLDlid Peeters in de Commissie de vraag
geformuleerd aan burgemeester Beke of er
nog studentenmanifestaties zullen doorgaan
op het Sint-Pietersplein. De afgelopen twee
jaar zijn er immers heel wat klachten
binnengekomen van buurtbewoners. Naast
de gewone klachten van vandalisme en de
vervuiling van de straten was er ook het
probleem van het nachtlawaai. Daarom heeft

de burgemeester beslist dat de twaalfurenloop nog altijd mag doorgaan op het SintPietersplein maar wanneer de studenten
daarna een fuif willen organiseren, zal dat
op een andere locatie moeten gebeuren.

Schamper: Wat m et andere manifestaties zoals de halfvastenfoor, die
toch ook niet zonder enig lawaai
voorbijgaat?

DV: De halfvastenfoor mag blijven
want het is een traditie die al jarenlang in
gebruik is. Daarenboven kan die op geen
enkel andere
plaats d o o rgaan, net zoals
het circus.

W e rk (lo o s ) ?

Schamper: Ruiken we hier niet
enige discriminatie ten overstaan van
de studenten?
DV: Zeker niet. Het gaat enkel om
een beperking. Wij willen tegemoet komen
aan de buurtbewoners en hen beschermen
in hun woonklimaat. Zij worden immers al
voor meer dan de helft van het j aar gehinderd
door nachtlawaai. Denk daarbij niet alleen
aan de jaarlijkse foor, het circus, maar ook
de ‘terreu r’ van de studenten iedere
donderdagavond.

Schamper: Wat met de studenten?
Waar moeten zij heen?

DV: Er zijn alternatieven genoeg.
Het is toch niet noodzakelijk om een fuif te
geven in een tent. Er zijn zalen genoeg waar
de fuif na bijvoorbeeld de twaalf-urenloop
georganiseerd kan worden. Daarbij, het SintPietersplein is niet het enige plein. Onlangs
vroeg een groep studenten om hun 100dagen op het Sint-Pietersplein te vieren.
Omwille van het nachtlawaai werd dit
natuurlijk afgewezen. Een alternatief voor
hen was het Citadelpark. Deze locatie telt
heel wat minder omwonenden en is niet zo
ver van het Sint-Pietersplein gelegen.

Schamper: Allen daarheen!!!

Melanie

Iedereen kent wel iemand die werkloos is of heeft er zelf van ver
of van dicht mee te maken gehad: sluitingen, faillissementen, ontslagen,
vervroegde pensioenen,... Wie van ons, studenten, kan er zeker van zijn
dat hem/haar een job ligt te wachten zodra de cursusboeken gesloten
zijn ? Ik wil hier niet de pessimist gaan uithangen en alle vlijtige
Schamper-lezers de zin ontnemen om nog verder te studeren, maar
zodra radio of TV aanstaat worden we met werkloosheid om de oren
geslagen. De meest recente dreigende grote sluiting is die van Forges
de Clabecq: staalfabriek in Wallonië en kloppend hart van Tubeke.
Enkele duizenden worden hier bedreigd met werkloosheid, maar ze
leggen er niet zomaar het bijltje bij neer. De koppen werden bij mekaar
gestoken: de sluiting wordt geweigerd, de bedreiging van werkloosheid
wordt veralgemeend en mensen worden gemobiliseerd. Arbeiders
trekken in bussen heel Belgie rond; iedereen, studenten en
gepensioneerden, ambtenaars, winkeliers, afgevaardigen en militanten,
huismoeders, ... mensen allerhande worden opgeroepen om deel te
nemen aan de Mars voor werk, zondag 2 februari om 14.00 aan de
Forges de Clabecq. De eisen van deze betoging zijn:
-tegen sluitingen en afdankingen
-tegen uitsluiting, armoede en werkloosheid
-voor sociale rechtvaardigheid
-samen de rijkdommen te gaan halen die door de werkers
geproduceerd zijn en bij de bankiers zijn geaccumuleerd, om ze te
investeren in de bedrijven en om de werkplaatsen te behouden.
(P.S. Hou de uithangborden in de Brug in het oog voor eventuele
bussen of gezamenlijke vertrekmogelijkheden vanuit Gent.)
S.
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Dagelijks iets degelijks

D e poëtica van d e Rode F om p

h:ÏVfl ons ietwat kort artikeltje in de vorige editie van Schamper
wijden we deze week een iets langer artikel aan het reilen en zeilen
van De Rode Pomp. Schamper sprak met André Posman, geestelijke
yiïder van dit project. Uit dit gesprek puurden we het volgende artikel.

In zijn eerste werkjaar organiseerde
de Rode Pomp pakweg 20 concerten, nu,
vijfjaar later zijn het er al meer dan 100. De
kaap van 6000 bezoekers per jaar werd al in
1995 gerond. Hun streefdoel komt jaarlijks
dichterbij: hun publiek dagelijks iets
degelijks bieden.

Het enige kamermuziekpodium in België
De idee voor het oprichten van De
Rode Pomp kwam van André Posman. Na
jaren opgevoed te zijn met de lichtere
muziekgenres: popmuziek, blues... haakte
hij af bij de opkomst van de new-wave. Hij
ging op zoek naar andere muziekgenres en
hij belandde bij de kamermuziek. Hij
verdiepte zich verder in deze muziek, maar
het eigenlijke initiatief voor de Rode Pomp
ontstond pas toen André Posman en zijn
broer Lucien een opera wilden opvoeren.
André Posman had een libretto geschreven
dat op muziek gezet was door zijn broer
Lucien: Hercules Haché. Deze opera werd
gecomponeerd voor 10 stemmen en 15
instrumenten. De succesvolle uitvoering
ervan (met ondermeer bariton Jan Van
Der Krabbe) ontroerde Posman zo dat hij
besloot meer dergelijke klassieke concerten
te organiseren.
Bovendien moest hij vaststellen dat
België geen vast podium voor kamermuziek
rijk was. Kamerensembles speelden in
theaterzaaltjes allerhande, in kerken, op
huwelijksfeesten en bij allerlei officiële,
plechtige samenkomsten. Maar geen enkel
vast podium in België bood continu een
programma van hoogstaande kamermuziekconcerten en kameropera’s aan. André
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Posman wou dit vacuüm opvullen en hij
richtte De Rode Pomp op: een vast
kamermuziekpodium, net zoals dit al
bestond in steden als Londen en Wenen.

Tbssen chichi, corruptie
en oude monumenten
Naast het creëren van een vast
kamermuziekpodium wou Posman de
klassieke muziek van onder het stof halen
waaronder ze lag weg te kwijnen. Volgens
Posman zit de klassieke muziek gevangen
tussen chichi en corruptie en is ze bovendien
vaak opgesloten in oude kerken, kastelen
en abdijen. Vandaar dat de Rode Pomp een
concertzaaltje heeft dat in niets doet denken
aan een kil monument. Het is een knus
gezellig zaaltje (met comfortabele zitplaatsen), wat een intieme sfeer creëert tijdens
de concerten. Hier probeert men dan ook
komaf te maken met de schijnbaar elitaire
indruk die klassieke muziek soms wekt,
ondanks het feit dat klassieke concerten
doorgaans goedkoper zijn dan popconcerten. Bovendien wordt het decor bij iedere
nieuwe concertenreeks aangepast. Mensen
zoals Hugo De Lener, een Gents installatieartiest, Wouter Cockx en andere kunstenaars zorgen telkens voor een apart decor.

Op maat van
het menselijk oor
De Rode Pomp zoekt naar vernieuwing binnen de bestaande gebieden van de
klassieke muziek. Men wil niet langer
vasthouden aan het modernisme maar
terugkeren naar de harmonie en de tonen
van de klassieke muziek. Men wil zoeken
binnen de grenzen van de klassieke kunst,
omdat dit genre nog oneindig veel muzikale
en inhoudelijke mogelijkheden in zich
draagt. Kortom, men wil muziek maken op
maat van het menselijk oor, aldus Posman.
K lassieke sonates, liederen en
opera’s van Schubert, Hindemith, SaintSaens, Brahms en Mozart worden gespeeld.
Naast uitvoeringen van gecanoniseerde
klassieke componisten wil men bij de Rode

Pomp ook een podium creëren voor hedendaagse klassieke componisten van eigen
bodem. Tal van Belgische componis-ten en
buitenlandse musici brengen hun creaties
ten gehore.

Meer pers
en jonger publiek
Toch krijgt deze organisatie weinig
aandacht in de grote pers. De concerten
worden wel aangekondigd maar zelden kan
men kritieken lezen over opvoeringen die
daar plaats vonden. Daarnaast zou André
Posman ook een jonger publiek willen
bereiken. Niet alleen echte kenners maar
ook leken op het vlak van klassieke muziek
kunnen hier hun gading vinden. Om de
drempel nog te verlagen kunnen studenten
alle concerten bijwonen voor de prijs van
200 frank. Alleen de kameropera’s kosten,
ook voor studenten, iets meer. Wie
publiciteit wil maken onder de studenten en
strooibriefjes wil uitdelen voor komende
voorstellingen kan de concerten gratis
bij wonen. Voor meer info hierover, zich
wenden tot De Rode Pomp, Tussen ‘t Pas 3
(zijstraat van de Nieuwpoort).

Nog een reeks ijsconcerten
Op vrijdag 31 januari brengt het
kamerorkest Convivium Musicum onder
leiding van Jo Van Eetvelde klassiek werk
van onder meer Bottesini, Arband, SaintSaens en Mozart.
De dag erna, op zaterdag 1 februari,
speelt de 26-jarige Chinese pianiste Xie Ya
Ou sonates en etudes van Mozart, Ligeti,
Liszt, P.Lachert, B.Becchio en een opus
van Schönberg.
Dinsdag 4 februari brengen Hilde
Geiregat (piano) en Bruno Suys (contrabas) zowel hedendaagse als klassieke
composities van Mare Matthijs, Pieter
Scheurmans, Paul Hindemith, Adolf Misek,
Sofia Gubaidulina en Franz Schubert.
Op 7 februari en 9 februari wordt in
het kader van de Schubertiade 97 nogmaals
werk van Schubert opgevoerd door
respectievelijk Josef Baert (bariton) en
Roumania Stantsjeva (piano) op vrijdag
en het Suys-kwintet op zondag.
De concerten beginnen telkens om
20u.30. De Rode Pomp, Nieuwpoort 59
(Bij St.-Jacobs).
Wardal

Lange dagreis naar de nacht

K a jto n

Cie.b re n g t s tu k van E ugene O ’N e ill

Kajton Cie. is een theatergezelschap dat dit academiejaar opgericht werd door Jonathan Scheerlinck. Verleden jaar bracht hij
WarÊkn met Gilles Weyns ‘De Beer’ van Anton Tsjechov, maar dan
onder de naam ZERO. Dit jaar is het de beurt aan O ’Neill’s autobioS|p§||sc/ïe verhaal ‘Lange dagreis naarde nacht’, een familieverhaal
dat leidt naar hysterie. Schamper praatte met Gilles Weyns, Bien
Btems, Stijn Bussels en Heidi Broeckaert.
Ir

‘Lange dagreis naar de nacht’ is een
familieverhaal dat gedurende één dag de
spanningsrelatie tussen de verschillende
gezinsleden toont. De moeder (Heidi
Broeckaert) heeft haar roeping als non
gemist omdat ze zich tot een werelds leven
liet overhalen door haar toekomstige man.
Na de geboorte van haar jongste zoon
Edmund (Jonathan Scheerlinck) lijdt ze
aan reumatiek. Ze kan de pijn wel verdragen
door morfine te nemen, maar ze raakt eraan
verslaafd. Haar man (Stijn Bussels) is een
acteur die zijn carrière verspeeld heeft en
ganse dagen thuis zit om zich te bedrinken.
De oudste zoon Jamie (Gilles Weyns) is
eveneens een drankzuchtige derderangsacteur terwijl de jongste zoon Edmund aan

tbc lijdt. De meid (Bien Brems) is als het
ware het enige normale personage.
“De spanningsrelatie tussen de
gezinsleden vormt de essentie van het stuk”,
volgens Gilles. “Er komt heel weinig actie
voor in het stuk, de toeschouwer komt alles
te weten aan de hand van de dialogen. Het
stuk vat aan wanneer het voor de andere
gezinsleden geleidelijk aan duidelijk wordt
dat de moeder opnieuw verslaafd is aan
morfine. Het toneelstuk is een vicieuze
cirkel, net zoals de verschillende verslavingen die aan bod komen. Eenmaal je in die
cirkel zit, kan je er niet meer uit. De titel
‘Lange dagreis naar de nacht’ verklaart dan
ook de evolutie naar deze climax (de
verslaving).”

Zwaar stuk
“Niet alleen qua inhoud is dit een
zwaar stuk”, zegt Heidi, “maar ook de
voorbereidingen en de repetities waren heel
intensief. Sinds eind oktober kwamen we
iedere woensdag samen om te repeteren.
Jonathan, die de dramaturgie en de regie
voor zijn rekening nam, liet ons heel vrij. Ik
denk dat dit ons stuk wel goed heeft gedaan
want daardoor konden we onze personages
ook uitdiepen. Het stuk vroeg ook veel van
onszelf, na elke repetitie waren we
ongelooflijk moe om dat we ons zo
inleefden.’
‘Lange dagreis naar de nacht’ bestaat
uit vier bedrijven en wordt ondersteund
door twee vocale en vier instrumentale
nummers. De stijgende waanzin in het stuk
is goed in de liedjes en de muziek gevat. De
voorstellingen gaan door op maandag 3,
dinsdag 4 februari om 20 uur en op woensdag
5 februari om 15 uur in het Tinnenpottheater
(Tinnenpotstraat 21).
Melanie

De Kinderjaren van Ingmar Bergman
S c h a d u w e n u i t h e t v e r le d e n

lij!: B et Speelteater Gent brengt Littekens en Bergman. Deze produc-

tie groeide uit een theaterproject met jongeren waarbij een heel
|pantal teksten van Bergman als leidraad gebruikt werden.
Tanya Hermsen, dramadocente bij
Speelteater Gent/De Kopergieterij en tevens regisseur van Littekens en Bergman
baseerde zich op passages uit Bergmans
Laterna Magica en Fanny & Alexander,
voor de creatie van deze voorstelling. Laterna Magica is de autobiografie van deze
Zweedse cineast en theaterregisseur waarin
hij op een eerlijke, spontane manier terugdenkt aan zijn jeugd. Hij probeert te achterhalen hoe traumatische ervaringen uit zijn
jeugd nog steeds zijn leven bepalen. Fanny
en Alexander is een film van Ingmar Bergman waarin Bergman precies die jeugdherinneringen uit zijn familieleven verfilmde.
Tanya Hermsen liet de jongeren
improviseren op basis van scènes uit het

script en stukjes van Bergmans biografie.
Geleidelijk aan groeide het vertrouwen
tussen de jongeren en borrelden herinneringen op. Samen met de jeugdherinneringen
van Hermsen werden alle - pijnlijke en
prettige - anekdotes aaneengeregen tot één
geheel. Toch was het nooit de bedoeling dat
de jongeren zout in open wonden strooiden.
Wel dat ze ervaringen deelden die pijnlijk
geweest waren en nog steeds een onaangename nasmaak achterlieten. Littekens die totaal onverwachts een aangenaam moment
kunnen overschaduwen, zonder daarom de
pret te bederven.”Een voorstelling balancerend op de grens tussen het grappige en het
schrijnende, dat wou ik. Tussen zoete melancholie en grimmige agressie, dat soort
dubbelheid.” Aldus Tanya Hermsen.

Aanvankelijk waren de jongeren niet
zo enthousiast over het hele project. Werken
rond familie, kinderen en Ingmar Bergman
sprak hen niet echt aan. Bovendien beschikten ze niet over vaste, grijpbare rollen.
Op basis van improvisaties rond het gegeven materiaal moesten ze hun rol invullen
en opbouwen. Na een tijdje werd duidelijk
wat Tanya bedoelde met die littekens: op
een lichte en luchtige manier herinneringen
op- halen en hiermee het publiek ontroeren
en opvrolijken.
Voorstellingen: 31 januari om 21u.,
2 februari om 15u., 3 en 4 februari om 10 en
14u., en 5 februari om 20u. Info en
reservaties: Speelteater Gent/De Kopergieterij, Blekerijstraat 50, tel.: 09/233 70 00.

Wardal

S leep ers
"Een film van Barry Levin-

sonm et Brad Pitt, Robert De
Niro, Dustin Hoffman en Kevin

Bneèn.

Sleepers is het waargebeurde relaas
van vier tieners die in het midden van de
jaren zestig als vrienden opgroeien in de
beruchte New Yorkse wijk H eli’s Kitchen.
Dit oord van onschuld wordt geregeerd
door corruptie waar zowel de katholieke
kerk, gesymboliseerd door Father Bobby
(rol van De Niro), haar invloed doet gelden
als de maffia, in de persoon van de mysterieuze King Benny (rol van Vittorio Gassman).
Als op een zomerdag een kwalijke
grap met een hotdogstandje uit de hand
loopt, komen de vier vrienden in aanraking
met het gerecht. Ze worden naar het
Wilkinson Home for Boys gestuurd, een
tuchtschool in de buurt van New York.
Daar blijkt van hun rehabilitatie weinig in
huis te komen. De jongens worden door de
bewakers, met Sean Nokes (Kevin Bacon)
als centrale figuur, genadeloos vernederd,
mishandeld en bij herhaling sexueel misbruikt.
Daarna maakt regisseur Levinson
een sprong in de tijd naar het begin van de
jaren tachtig. Twee van deze vrienden schieten één van de molesteerders, bewaker
Nokes, neer. De andere twee zetten een
ingewikkeld plan op poten om hun vrienden vrijgesproken te krijgen van moord.
De film is een verhaal over verloren
onschuld waarbij wraak voor aangedane
vernedering en de botsing tussen gerecht en
recht als een rode draad doorheen lopen.
Het verhaal is gebaseerd op de bestseller
van Lorenzo Carcaterra, één van de vier
jongens die zijn wedervaren vertelt. De
film duurt bijna 2,5 uur maar verveelt echter geen moment door de speci fieke verhaalstructuur waarbij de film in twee stukken
uit elkaar valt. De jaren ’60-episode geeft
de toeschouwer het gevoel naar een aflevering van ‘The Wonderyears’ te kijken, natuurlijk met een veel dramatischer plot. De
jonge acteurs verrichten minstens even goed
werk als hun volwassen collega’s.
In het tweede gedeelte is de rol van
Kevin Bacon als bewaker Nokes subliem.
Met zijn langer haar ziet hij er niet alleen
heel wat ouder uit, hij straalt ook meer
karakter uit, wat zijn rol heel overtuigend
maakt. Ook De Niro drukt zijn stempel op
het verhaal, vooral in de onthutsende scène
waarin hij op de hoogte wordt gebracht van
de verkrachtingen. De pijn is dan letterlijk
van zijn gezicht af te lezen. Op zulke momenten weet regisseur Levinson zijn film
heel beklemmend te maken.

31/ 1/ 1« ?

Een film, die ondanks de negatieve
recensies, zeker de moeite waard is om
bekeken te worden. (Decascoop)
Melanie

S hers th e O ne
i •iFi/m van Edward Burns met

Waxine Bahns, Cameron Diaz,
Mike McGlane, Jennifer AnisJohn Mahoney,...

She’s the One is de tweede productie
van Edward Burns die hier producent,
scenarist, regisseur en acteur is (Mickey).
Evenals in de “Brothers McMullen” bekijken we een episode waarin alles om sex,
relaties, religie en ambitie gaat. Aan de
hand van de prioriteitskeuze van de broers
Fitzpatrick tussen voomoemde waarden,
leren we hun levensloop kennen. Francis,
de jongste, heeft steeds naar Mickey opgekeken en wou het beter doen als grote broer,
wat hem in de ogen van de buitenwereld
ook is gelukt: succes, geld, een carrière in
Wall Street, knappe vrouw, etc. Mickey
daarentegen heeft geen echt werk - hij rijdt
maar wat rond in zijn taxi - en heeft al een
jaar lang geen lief meer gehad nadat hij zijn
verloofde thuis betrapte sex te hebben met
iemand van wie hij niet meer kon zien dan
‘a big hairy ass’.
Vader Fitzpatrick’s motto in verband met vrouwen ‘do whatever makes
you happy’, wordt niettemin nageleefd
door beide broers. Mickey trouwt halsoverkop met de mooie Hope en ‘Franny’
negeert zijn vrouw Renee straal terwijl hij
met Heather, de exverloofde van Mickey
aanpapt. Mickey en Hope moeten elkaar
nog echt leren kennen, Francis kan zijn
minnares niet bedriegen met zijn vrouw
(waarop deze naar de vibrator grijpt) en
moeder Fitzpatrick zit verdacht veel in de
kerk.
Stof genoeg vooreen komische prent,
waarin voor (bijna) iedereen een happy end
is weggelegd. (Sphinx)
S.

B e a u tifu l T h in g
Ifi Britse film van Hettie Mac-

donald met Linda Henry, Glenn
Berry^ Scott Neal, Ben Daniels
en Tameka Empson. Naar een
toneelstuk van Jonathan Harvey.
Als geen van deze namen een belletje doet rinkelen, twijfel dan niet onmiddellijk aan uw filmkennis. Beautiful Thing is
het regiedebuut van Hettie Macdonald en,
in navolging van grootmeesters als Ken
Loach en Mike Leigh, speelt ze met onbekende acteurs. We volgen de lotgevallen
van drie arbeidersgezinnen uit hetzelfde
appartementsblok. Jamie, een wat timide
tiener, woont samen met zijn moeder Sandra
en haar nogal wereldvreemde hippievriend
Tony. Zijn buurjongen Ste wordt geregeld
mishandeld door zijn vader en oudere broer,
en zijn buurmeisje Leah vlucht in drugs en
identificeert zich met Mama Cash (van
The Mama’s & The Papa’s). Als Ste op
een avond niet meer naar huis durft, neemt
Sandra hem mee en blijft hij slapen bij
Jamie. Door plaatsgebrek moeten ze in
hetzelfde bed slapen waarbij ze hun eerste
homoseksueel contact ervaren.

Hoewel de uitgangspunten van het
verhaal zich perfect lenen om een deprimerende film te draaien, slaagt H ettie
Macdonald erin om er een bitterzoete
tragikomedie uit te puren. De ongedwongen acteerprestaties en de relativeringszin
van de personages zorgen voor enkele zeer
grappige scènes. Het dankwoord van de
stonede Leah aan een imaginaire jury is
werkelijk hilarisch. De humor, de sociale
achtergrond van de personages, de onbekende acteurs, de low budgetfilmstijl; het
doet denken aan films alsLadybirdLadybird
en Raining Stones van Ken Loach of The
Van van Mike Leigh. De Britse filmindustrie
beleeft al enkele jaren hoogdagen en dit
regiedebuut doet verhopen dat het einde
nog niet in zicht is. (Studioscoop)
DDT

Schamper op uw scherm
: O ns favoriete tijdverdrijf op de redaktie is een spelletje genaamd "om-ter-verstvoorlezen-uiLde-colofon-zonder-naar-adem-ie-happen''. G ew oonlijk raken w e niet
verder dan d e eerste paragraaf, maar verleden w eek bereikte iemand plots de onderste
regel van d^eerste kolom,; "Schamper op internet," 20 declam eerde htj. Plots v iel er een
stilte, Shit^ wij hadden inderdaad nog een website staan, dte w e een h alf jaar verwaarloosd haddenI W elk een; nalatigheid! M eteen schoten w e in aktie en flansten onze
attikelslop het w # » .E n :terwijl w e toch b ezig waren, hebben w e er ineens maar een
n ieu w elayou t op gesm eten, en een n ieuvfurlaan gegeven. Vanaf heden is Schamper,
volledig vernieuwd, te bew onderen op bttp://& udw w w ,rug.aC 'be/Scham per

Tentoonstellingen Toneel - Festivals
-

*De Rode Poort. Museum van Hedendaagse Kunst nog to t 2 febr.
*KjeiiBjörgeengen, ExperimentaiIntermedia Huis, Sassekaai45, nog tot 9 febr
*Katjon Cie 'Lange dagreis naar de nacht', Tinnenpottheater, 3 + 4 febr, 20u
*Arca 'Weg met de stad...', 6-8 en 13-15februari, 20u
*
Robin David 'David', Tinnenpottheater, 6+ 13-15febr, 20u
*NTG 'De rand van het verstand', van i2 febr to t 8 ma, woetotza,20u
*Victoria Het apeneiiand: Apes on apes', 5-7 febr, 20u (5 en 7) en 22u (6)
*Speeitheater, Kopergietery: Littekens en Bergman', 31jan, 2-5 febr
*Zuideiijk Toneel, Vooruit: 'Flirt', 3i jan en 7febr, 20u
*Stan, Minard: 'One2 Life', 5-8 febr, 20u
*Ceremonia, Vooruit: 'Kakkerlakken', 8 en 9febr, 20u

z a te rd a g 1 februari

Gele Zaal
Amina Alaoui, 20U30
Kopergietery Het apeneiland: 'Araucaria Araucaria', 20u
Brug
Lezing: Wat is ecologisme?, 20u
Slavia
Vodka- en borsjt-avond

zo n d a g 2 februari

vrijd ag 7 februari

Democrazy
Magazijn
Minard

Vooruit

Nacht van de Nomaden, 21 u
Concert: (Sic), 22u, gratis!
Cie. Karin Vyncke, Vlasnaald, 20u

Kopergieter/ Het apeneiland: 'Schön ist die Jugend', 22u
VRG
Galabal, Casino
OAk
Etnografisch museum Antwerpen

Wereldse Stemmen: El Cabrero, 20u

m a a n d a g 3 februari

VRG
VPPK
VDK

Lustrumweek 70-jarig bestaan(tot 7/2)
Lustrumweek 30-jarig bestaan(tot 7/2)
Teugelweek, Den Teugel (tot 6/2)

z a te rd a g 8 februari

d insd ag 4 februari

HIKO
Gouwhuis
Vooruit
VRG
Germania

The Last Picture Show
Mascoutekes activiteit, Gouwhuis, GuinardstT., 20u
Koba/ Koch-Schütz-Studer
Academische zitting, Aula
Fuif, t Fuifkot

w o e n s d a g 5 februari

Aula
Zofdeautonom ievaneenpolitiekem oad, 19u30
Univstr.
Debat: Eenheidspolitie, 20u
Germania
Professorenavond
VGesK, Romania
Cantus, Salamander
OAK
OAK-quiz, HIKO

d o n d e rd a g 6 februari
Openb. Bib
Magazijn

Voordracht: Oscar van den Boogaard
Concert: Kamikaze, 22u, gratis!

Magazijn
Victoria
Kopergietery
VDK

Concert: Mezcal, 22u, gratis!
Het apeneiland: 'Pes', 22u
Het apeneiland: 'Rituels', 20u
Galabal

din sd ag 11 februari
Nieuwpoort

Forced Entertaiment 'Speak Bittemess', 20u30

w o e n s d a g 12 februari
Hilok
GFK

Camavalfuif, t fuifkot
Galabal, Salons Montovani

d o n d e rd a g 13 februari
Logos
Brug
Politeia
Vlak
KHK
Wina

Carré, 20u
Lezing: Diepte ecologie, 20u
Gratis Vaten, Peanuts
Fuif, Tequila
Fuif, Sioux
Fuif, Twieoo

IS! GRATIS! GRATIS I GRATIS I GR
Logos

K ajton C ie.

\\ Voor elk concert in Logos (15, Nog een paar vrijkaarten hebben we
18 en 20 februari, in de Bomastr. 26,: : oyer voor hyn voorstelling van Ö'Neilïs
I Cent) hebben wij 5 vrijkaarten t e l ' 'lange dagreis naar de nacht woensdag
geef. ü wenst daar van te profiteren? 5/2om I Sa. in hetTinnenpot. Snelheid is
Geen probleem! Briefje naar Scham -1| ;dan ook geboden w ilueen van diekaart*
per, StdPietersnienwstr. 45,: : jes bemachtigen'?'
9000 C e n t ;•

S p e e lth e a te r
Het speeltheater speelt (1): Littekens
en Bergman, in de Kopergietery in
Gent. Voor de voorstelling van 5 febr.
hebben we maar liefst 25 vrijkaarten.
Contacteerons zo snel mogelijk:
bel, mail of kom eens langs
(adrtssen &V culofon p 5)

