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Koeien in de Veldstraat
Voor alle snuivenden, slikkenden, 

spuitenden en blowenden onder ons: op 
woensdag 5 en donderdag 6 november heeft 
het vijfde Nationaal Congres Drugbeleid2000 
plaats. The place to be is Flanders Expo. Daar 
zal weerdruk boven onze hoofden heen worden 
gediscussieerd over alles wat met spuiten, 
naalden en pillen te maken heeft. Maar laat 
vooral jullie pret niet bederven. Aan het standje 
bij de ingang liggen allerlei staaltjes van 
geestesverruimende middelen als proevertjes 
ter beschikking.£££ Einde van de week, en 
weer je geld opgedaan aan allerlei nutteloze 
activiteiten? Geen nood, denk je dan, overval 
een Gents oudje, en laat je  eens gaan met de 
inhoud van haar zelfgebreide portemonnee. 
Sta mij toe om u op de hoogte te stellen van het 
feit dat dit in het vervolg wel eens moeilijker 
zou kunnen worden. Tijdens de Seniorenweek 
(die trouwens drie weken duurt, maar namen 
zijn niet belangrijk, zei Shakespeare) startte 
immers een zelfverdedigingscursus voor 
senioren (woensdag 12 november). Als je nu 
geld van oudere mensen los wilt krijgen, moet 
het dus op een subtielere manier gebeuren. 
Daarom wijs ik u op de voordracht ‘Erfenissen 
en testamenten’, op woensdag 19 november, in 
het Clubhuis in de Handbalstraat 62.£££ Emiel 
Goelen is met een zware bonk van zijn voetstuk 
als rechtvaardige rechter in het rijk der 
consumenten gevallen, en hij heeft een enorme 
leemte achtergelaten. Een reden te meer voor 
de RUG om te pogen de koning van de 
steekpenningen te vervangen door een 
lezingencyclus over consumentenrecht. Nu de 
oudjes steeds assertieveren minderovervalbaar 
worden, kan ik u de voordracht De consument 
t.av. de overdreven schuldenlast door P. 
Taelman aanraden (4 december, in de 
academieraadzaal in de Volderstraat 9, om 
14.30 uur).£££ De Gentse politie en rijkswacht 
zijn beide vragende partij voor het verhogen 
van het aantal allochtonen binnen hun korps. 
Daarvoor wordt er een voorbereidende

opleiding georganiseerd, waar de nadruk vooral 
wordt gelegd op het verbeteren van de 
Nederlandse taalbeheersing, en op sociale 
vaardigheden. Nederlands? Bij de Gentse 
politie? Dat moeteen vergissing zijn. “Herhaal 
allemaal samen: ne bruudruuster”. £££ U kunt 
rustig verder gaan met het plukken en verorberen 
van sla en rode kool van Gentse akkers. Het 
Provinciaal Centrum voor Milieu-Onderzoek 
lietbladgroentenuitrisicogebiedeninhet Gentse 
voorschotelen aan kinderen uit een weeshuis, 
en alle bloedjes zijn nog in leven, behalve die 
ene die toch al een longontsteking had. Wél 
bevatten de geanalyseerde groenten in 
Gentbrugge naftaleen, pyreenen fluoreen,maar 
toch is er geen sprake van ernstige veront-
reiniging. Bovendien zijn deze drie poly- 
aromatische koolwaterstoffen niet eens 
kankerverwekkend. Voor mij ne grote met 
naftaleensaus, ne pyreenbal in het vet, en ne 
fluoreenburger,alsjeblieft.£££Trouwens indien 
u wel eens wat anders dan sla en rode kool wil 
vreten, dan kan u vanaf heden zelf het heft in 
handen nemen. Breek de straat voor uw deur 
open en plant komkommers. Geen schrik want 
Stad Gent steunt u. Onze wijze burgervader is 
opeens tot de vaststelling gekomen dat het 
Gentse landbouwareaal sterk ingekrompen is 
en voorziet in de subsidiëring van land- en 
tuinbouwinitiatieven. U krijgt er nog geld 
bovenop !£££ Doet het mobiliteitsplan Gent 
een belletje bij u rinkelen? Ja, juist, het trad in 
werking op 3 november jl. en heeft iets te 
maken met het bannen van de auto uit de 
binnenstad, blablabla. Maar wat is de echte 
opzet van dit plan? Als u nu even terugblikt op 
het vorig item, dan valt waarschijnlijk uw trage 
Belgische Frank als ik u zeg dat den Beke in feite 
terug weilanden en akkers rondom het stadhuis 
wil. U wezegewaarschuwd,kleinezelfstandige! 
Vooraleer u het goed en wel beseft grazen er 
dolle koeien in de Veldstraat en zit u middenin 
de stront.£££ Over stront gesproken, gelooft u 
nu nog in de politiek? Neem nu al die heisa rond

de beruchte Belfortparking. Er zijn voldoende 
handtekeningen verzameld om het verzoek tot 
het houden van een volksraadpleging 
hieromtrent in te schrijven op de agenda van de 
gemeenteraad. Wakkere burger, hallooo! U 
dacht toch niet dat het hier gaat om een parking? 
Neen, het gaat hier over de Belfortstalling 
(voor die koeien in de veldstraat) en annex 
mestbank! Zelfs een mobiele Beke ontsnapt 
niet aan de strenge normen van het MAP: van 
november tot maart zult gij niet beren maar 
stront stockeren. Inderdaad u vat ‘m, 
burgemeester met weinig grond zoekt plaats 
voor stront. £££ Niet dat het al iemand 
opgevallen was, maar kw aliteit is de 
hoofdoorzaak voor de aangroei van de 
studentenpopulatie aan de RUG. Dat is toch de 
conclusie van een onderzoek dat Stefan 
Stremersch en professor Van Kenhove hebben 
uitgevoerd. De RUG scoorde hoog op alle 
belangrijke lichtmeters: afstand, imago, het 
bestaan van een passende richting en het socio- 
culturele leven in de stad. Ik ben natuurlijk geen 
onderzoeker, en zeker niet zo onafhankelijk als 
professorVanKenhove(faculteitEconomische 
en Toegepaste Economische Wetenschappen 
), maar kan iemand mij uitleggen welke 
verdienste de uniVersiteit heeft aan het feit dat 
het dichtbij ligt voor veel mensen, en aan het 
feit dat Gent een boeiend socio-cultureel leven 
heeft?£££Tot slot nog een brokje mobi- 
liteitsnieuws. Ook de RUG draagt z’n steentje 
bij in het mobiliteitsplan. Geen paaltjes, 
betonblokkenofagentendiehet verkeer moeten 
regelen maar door het opzetten van een website. 
Op die manier wil de vakgroep Studie van de 
Derde wereld (R. Doom) ‘virtuele mobiliteit’ 
bieden aan de Palestijnse studenten. Dit alles 
kadert in een internationaal onderwijsproject 
‘Ondersteuning van de Palestijnse Uni- 
versiteiten’. Nu maar hopen dat die Palestijnen 
ons niet gaan bestoken met virtuele stenen.

Brian/Els

Recht op Antwoord
Naar aanleiding van het verschijnen 

van het artikel over Oriëntalia in Schamper 
350, zouden wij enkele zaken willen 
rectificïeren. Om te beginnen zouden we de 
kwestie van de logistieke ondersteuning, 
nl. “een eigen lokaal en computer”, willen 
aankaarten: de bruikbare oppervlakte van 
onze luxueuze residentie bedraagt amper 6 
vierkante meter, de rest van het lokaal wordt 
in beslag genomen door drie boekenrekken, 
een bord en 2 bureaus die dienst doen voor 
de afdeling. Onze hoogtechnologische 
computer (voor de kenners: een 286) is 
persoonlijk bezit van Dr. B. Dessein en klaar 
voor de schroothoop. Bovendien wordt ons 
lokaaltje ook gebruikt door de Chinese en 
Japanse uitwisselingsstudenten. De geïn-
teresseerden kunnen altijd een bezoekje 
brengen, ze zijn hartelijk welkom. Ook het

fabeltje over de ongezonde bedilzucht van 
professor Willemen willen we de wereld 
uithelpen. Wij hebben een zelfstandig 
bestuur met 7 vol waardige praesidiumleden, 
dat de volledige steun geniet van de 
professoren, hetgeen wij tenvolle ap-
preciëren en onze kring enkel ten goede 
komt. Er bestaat voor ons nog steeds een 
verschil tussen “inmenging” en interesse.

Dat er inderdaad nood is aan een 
aparte kring voor ons, sinologen en 
japanologen, bewijst ons toch wel relatief 
hoog ledenaantal (81 leden op ca. 110 
studenten) en dit zonder enige vorm van 
druk. Ook onze activiteiten worden talrijk 
bijgewoond.

Hoewel we inderdaad niet gesteund 
worden door het FK, zijn we toch prima uit 
de startblokken geraakt. Het is zeker niet

onze bedoeling het bestaan van de OAK in 
gevaar te brengen. We zouden het echter 
w el op p rijs  s te llen  dat de andere 
studentenverenigingen ons erkennen als een 
volwaardige studentenvereniging die het 
beste voorheeft met zijn studenten en niet 
bestaat om “de droom  van professor 
Willemen te verwezenlijken”.

het praesidium van Oriëntalia
Reactie: O f jullie over een groot dan wel een 
klein lokaal beschikken, doet er niet toe. Net 
zomin o f jullie werken met een 286 o f met een 
Pentium Pro. Niet-erkende studentenverenig-
ingen hebben geen recht op logistieke  
ondersteuning, het is hen zelfs verboden. Dat er 
een grens bestaat tussen inmenging en interesse 
is juist. Ze is echter dun en wordt makkelijk 
overschreden.

Tom De Decker (DDT)
3S2
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De grijze haren van Mare Platei
Studeren tijdens de eerste h e lft van d e ja re n  ’6 0

hl M are Platei is geboren in 1941. H ij volgde de Latijn-Griekse in het 
Sm ffLievenscollege te Gent. H ij studeerde tussen ’60 en ’66 rechten en 
d e  licentie pers- en comm unicatiewetenschappen aan de RUG. Platei 
was medewerker van Actueel ( ‘67- ’86) en hoofdredacteur van Het Belang 
van Limburgf ‘86- ’97). Een ander belangrijk wapenfeit van de man is 
hetbijwerken van ‘de Luykx ’(hét handboek voorde politieke geschiedenis 
van België) voor de periode ‘75- ’85.

Maandag heel vroeg op de ochtend 
tu ffen  tw ee van uw p lich tsb ew u ste  
Schamperredacteurs met het karretje van 
de hoofdredacteur richting Kraainem , 
woonplaats van Mare Platei. De verwarming 
van het vehikel doet het niet meer zodat we 
halverwege even moeten halt houden aan 
een tankstation om de ijspegel onder onze 
neus te laten ontdooien. Gesteund door de 
muzikale klanken van Studio Brussel rijden 
we dan verder maar verdwalen hopeloos in 
het Brusselse web van op- en afritten. 
Uiteindelijk belanden we een half uur later 
dan afgesproken ten huize van Mare Platei 
waar we vergast worden op een bakje warme 
koffie.

Gent was nog geen 
studentenstad

Schamper: Je ging in ’60 studeren 
aan de universiteit. Was dat toen een 
evidente keuze ?

Mare Platei: “Neen, dat was niet zo 
vanzelfsprekend. Ik was immers de jongste 
van 4 kinderen en de enigste die naar de 
universiteit ging. Ik was half wees, mijn 
vader is namelijk vroeg gestorven. Mijn 
broer was het huis al uit. Mijn twee zussen 
stonden in het onderwijs en zorgden voor 
een deel van het inkomen. Bovendien was 
ik geen al te briljant student. Ik beëindigde 
mijn humaniora met het beruchte ‘klein 
diploma’. Ik had Latijn-Grieks gevolgd en 
het was in de tijd zo dat als je  buisde voorde 
wetenschappen j e  een ‘klein diploma’ kreeg 
wat inhield dat je  aan de universiteit geen 
wetenschappen kon gaan studeren.”

Schamper: Je koos voor rechten. 
Lag er enige overtuiging o f ideaal aan 
de grondslag van die keuze?

Platei: “Eigenlijk niet. Het was een 
keuze als gevolg van eliminatie. Ik zat met 
dat ‘klein diploma’. Rechten werd toen 
voornamelijk gedaan door diegenen die 
niet slim genoeg waren om grote studies te 
doen. Bovendien waren Ger-maanse en 
Geschiedenis uitgesloten omdat ik geen zin 
had om in het onderwijs te gaan staan.Wat 
schoot er dan nog over om toch nog een 
diploma te behalen?”

Schamper: Hoe was de sfeer toen 
in de studentenstad Gent?

Platei: “Oeioei, Gent was toen nog 
geen studentenstad! Er was niet echt sprake 
van een studentenleven. De Vooruit 
bestond bijvoorbeeld nog niet. En de 
campussen lagen heel ver uit elkaar. Je had 
de Blandijn, de Universiteitsstraat en de 
Coupure, waar de Wetenschappen zaten. 
Als ik begon te studeren was het huidige 
rectoraat nog maar net voltooid. Gent was 
toen nog een dode stad. Er was geen 
studentensfeer zoals jullie dat nu kennen. 
Toen ik mijn studie aanving (nvdr 1960) 
waren er 4.000 studenten in Gent. Toen ik 
af studeerde (nvdr 1966) waren er ongeveer 
7.000, bijna een verdubbeling, die een 
gevolg was van de golden sixties.

E r was
bovendien een gans 
andere  m en ta lite it, 
namelijk het ideaal van 
toen was na het college 
naar de universiteit 
gaan , dan zo snel 
m oge lijk  een jo b  
hebben om te trouwen 
en kinderen te krijgen.
Er bestond ook weinig 
cohesie  tu ssen  de 
studenten. Het gros van 
de studenten waren 
sp o o rstuden ten  die 
elke avond na de laatste 
les huiswaarts gingen. Daar kwam nog bij 
dat bijvoorbeeld de rech-tenstudenten 
begonnen  m et een voor-bere idende 
kandidatuur Letteren en Wijsbegeerte. Wij 
w aren s lech ts  m et negen tig  
rechtenstudenten en verdwaal-den in die 
grote groep. We wisten nauwelijks welke 
anderen ook rechten deden.”

ABN-kernen in het 
katholieke Vlaanderen
Schamper: Was er dan geen 

verenigingsleven waarbinnen de 
studenten elkaar konden treffen?

Platei: “Begin van de jaren ’60 was 
er niet veel. De enige vereniging die zeer 
actief was, was het KVHV (nvdr Katholiek

Vlaams HogestudentenVerbond). Dat was 
samen met het KUC (Katholiek Universitair 
Centrum). Nu kwam ik van het Sint- 
Lievenscollege. Ofwel ging je  dan naar 
Leuven studeren ofwel naar Gent maar dan 
werd je  vaak al ingeschreven in het KUC 
vooraleer je  het middelbaar goed en wel 
had verlaten. Piet Van Eeckhaut was daar 
toen praeses van. Die gaven onder andere 
ook een blaadje uit met van die heel 
diepzinnige, onleesbare teksten. Het was 
ook de bedoeling datje naar de mis ging en 
je  liet inkapselen in het katholieke leven. 
Bij mij heeft dat niet gepakt. Faculteits- 
kringen zoals nu bestonden toen niet. Er 
was wel het VRG maar dat was niet actief. 
Naast die katholieke verenigingen had je ‘t 
Zal wel gaan maar dat was voor de 
vrijzinnigen en daar ging je  niet bij. Ik was 
geen echt geëngageerd of actief lid van de 
KUC. Eigenlijk is er maar wat beginnen 
bewegen aan de universiteit nadat wij 
afgestudeerd waren (nvdr 1966).

God ja, en dan waren er natuurlijk de 
ABN-Kernen. Daar was ik reeds bij 
aangesloten op het college. Ik was ABN- 
promotor op het Sint-Lievenscollege en 
mijn vrouw op Sint-Bavo. Dat was zowat 
de eerste keer dat jongens en meisjes iets 

sam en m ochten 
o rgan ise ren . Die 
A BN -kernen zijn 
on ts taan  aan de 
L e u v e n s e  
universiteit en had-
den to t doel het 
stimuleren van het 
ABN op secundaire 
scholen. Het waren 
vooral katholieke 
scholen die hieraan 
meededen. We or-
ganiseerden onder 
andere de ABN- 
week, voordracht-

en opstelwedstrij-den, maakten af-fiches 
en sluit-zegels. Ik ben toen nog lid geworden 
van het p ro v in c iaa l b estuu r. M ijn 
voo rganger was W ilfried Martens. 
Martens had veel invloed op scholieren en 
stu d en ten . Ik ben oo it eens b ijna  
buitengevlogen op het college omdat ik 
tijdens een ABN-toemooi had verwezen 
naar het federalisme. Ik wist in de verste 
verte niet wat dat was maar had dat gehoord 
van Martens. Ik werd bij de superior 
geroepen maar omdat ik half wees was 
mocht ik blijven als ik beloofde om dat 
woord nooit meer te gebruiken. En toen 
kw am  tevens de eerste  lichting  van 
chansoniers die niet in het ABN maar in het 
dialect zongen. We waren geshockeerd.

"Vrijstellingen bestonden evenmin. 
Je was of geslaagd, of gebuisd"
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Dat deed je niet! Langzaam zijn die ABN- 
kemen dan doodgebloed.”

Je was geslaagd of gebuisd
Schamper: Wasje een voorbeeldig 

student?
Platei: “Wel, ik heb steeds een eerste 

zit gehad. Hoe dat kwam, heb ik nooit 
begrepen maar zeker niet door veel te 
studeren. Het eerste j aar was ik op z’ n minst 
voor twee vakken gebuisd. Bij Gijsbrecht 
en bij Apostel. Die laatste gaf wiskundige 
logica en vroeg mij op het examen of er nu 
echt niets uit de cursus was dat hij mij kon 
vragen en dat ik zou weten. Toch was ik er 
door. Het was die oude generatie van 
professoren die beslisten en niet die jonge 
linkse rakkers (nvdrde jonge Gijsbrecht en 
Apostel). “

Schamper: Hoe ging het eraan 
toe bij examens? Was er enig contact 
met proffen?

Platei: “We hadden nagenoeg geen 
contact met proffen. De proffen gaven wel 
zelf les want er waren geen assistenten. Het 
eerste jaar heb ik exam en gedaan op 
anderhalve dag. A lle exam ens waren 
mondeling. Je ging naar een lokaal waar 
verscheidene proffen zaten en je ging van 
de een naar de ander je  examen afleggen. 
De leerstof was dan ook veel minder 
omvangrijk dannu. In het eerstej aar hadden 
we negen uur les per week en praktische 
oefeningen bestonden niet. Vrijstellingen 
bestonden evenmin. Je was of geslaagd, of 
gebuisd. De eerste die begonnen is met 
schriftelijke examens voor verschillende 
studenten tegelijkertijd was Gijsbrecht. Die 
werd toen al als een halve idioot be-
schouwd.”

Schamper: Had je  toen als student 
een uitgaansleven? Hoe was het met 
het aantal meisjes gesteld in jouw  
richting?

Platei: “M eisjesstudenten waren 
toen nog heel zeldzaam. In de rechten zaten 
er geen tien en dan waren het meestal nog 
dochters van notarissen en advocaten. Maar 
het was wel al een grote breuk met mijn 
opvoeding in het college. Stel je  voor, 
opeens zat je  samen in een lokaal met 
meisjes.

Hoogtepunten van uitgaan waren 
feestavonden in de aula. Daar mochten we 
zonder veel discussie met het lief naartoe 
gaan. Dat was de tijd van de opmars van het 
Vlaamse chanson en de periode van het

rondreizend circus met Jos Geysen, 
Louis V erbeeck, Miel Cools enzovoort. De 
stu-w ende kracht h ierach ter was het 
KVHV.”

Schamper: Wat is volgens jou het 
grootste verschil tussen de studenten 
van toen en deze van vandaag?

Platei: “Wij leefden nog in de golden 
sixties. We gingen naar de unif en wisten 
dat we een job hadden na onze studies.

17/11/1«?

Wachttijd bestond toen nog.niet. Je moest 
alleen zorgen dat je  zo vlug mogelijk een 
diploma had. Welk diploma je  had, was van 
geen belang. Nu is er de prangende vraag : 
’Wat ga ik met dat papiertje doen? Ik ga in 
de rij staan en begin aan mijn wachttijd.’ 
Dat vind ik angstaanjagend. Daarom heb ik 
het nogal moeilijk met wat men van-daag 
de dag verkoopt als democratisering. Ik 
vind dat de uni versiteiten selectiever moeten 
zijn. Men heeft er geen goed aan gedaan de 
universiteiten geld te geven in functie van 
het aantal studenten.”

Schamper: Waarom heb je  na je  
studie Rechten nog een jaar Pers- en 
Communicatiewetenschappen ge-
volgd?

Platei: “Wel, Theo Luyckx gaf in
die richting een vak over de politieke 
geschiedenis van België waarvoor ik warm 
liep. Luyckx was een buitenbeentje. Hij is 
op een gegeven moment begonnen met een 
enige p ro ef pers- en com m unicatie-
wetenschappen. Het eerste jaar waren er 
drie studenten, waaronder Piet Van Roe en 
Els De Bens. Ik ben gestart in het tweede 
jaar samen met Gerard Mortier. We zijn 
daaraan begon-nen in ons laatste j aar rechten 
maar die richting hing in feite met haken en 
ogen aan elkaar.”

Filosofische eindnoot
Schamper: Hoe omschrijf je  de 

mens als soort?

Platei: “De mens is in se slecht in die 
zin dat hij een product is van zijn 
samenleving. Ik bedoel hiermee dat als ik in 
Nazi-Duitsland zou geleefd hebben, ik niet 
garandeer dat ik de moed zou gehad hebben 
om tegen het systeem in te gaan. De mens 
draagt in zich het risico slecht te zijn. Slecht 
in de zin van: als ik mag slaan, dan zal ik 
slaan. Ik denk dat onze generatie nog meer 
gestuurd werd door de sam enleving. 
Vandaag is er te veel plaats voor de 
a lle rind iv iduee ls te  exp ressie  van de 
allerindividueelste impressie. Ik heb niets 
tegen een dosis individualisme maar ik 
erger mij wel in grote mate aan het 
absolutisme van het verdedigen van de 
allerindividueelste vrijheid. De vrijheid van 
eenieder eindigt bij de vrij heid van de ander. 
Als we dat niet aanvaarden loopt het mis. Ook 
draagt iedere mens in zich de drang naar macht. 
De mens is een machtdier. Ik noem dat een 
sergeantenmentaliteit. Ik heb dat voor het eerst 
duidelijk ervaren in het leger. Ik was de enige 
universitair in mijn peloton en ik heb dat 
uitgezweet tot en met. Na zes maanden ben je 
hoger in rang dan zij, zij weten dat en dus gaan 
ze je die zes maanden eens goed pesten.”

Schamper: Bedankt voor het 
interview. Ik denk dat wij best eens 
terugkeren naar onze sergeant- 
hoofdredacteur want die zal met z ’n 
zweep klaarstaan als we te laat terug 
in Gent zijn.

Bri&An/Els

'Ook draagt iedere mens in zich de drang naar macht. De mens is een machtdier. 
Ik noem dat een sergeantenmentaliteit."



Mag het ietsje meer zijn?
Procenten studenten b ij docenten

Höé doe je in godsnaam een wetenschappelijk onderzoek naar het absenteïsme bij 
d||;RUG"$iudenten? Je kunt het ze alle negentienduizend vragen, natuurlijk. Maar dat 
iljraagt wéliwat tijd. Uit een ver verleden wordt de cursus sociale psychologie opgediept. 
O f was.het; methodologie? In elk geval schijnt het principe van de Volkomen Toevallige 

Wijzing me nu een pak nuttiger toe dan enkele jaren terug. Je stelt een relevante 
ViagfcBilijStop, waarmee je  haarscherp kunt nagaan welk brosgedrag je Volkomen Toevallig 
The gewezen studenten vertonen. Maar hoe kun je  de uitverkorenen hun lijst bezorgen? Je 
||a a t hun lesrooster na, en je  gaat bij de uitgang van het auditorium staan wachten om ze 
iillfe vragenlijst te overhandigen, waarbij je  natuurlijk over het hoofd ziet datje zo de brossers 
»let 3£Ült Vinden, omdat die als echte brossers natuurlijk niet aanwezig zijn in de les.

Nee, dan kun je  maar beter doen 
zoals wij deden. Je vergeet alle weten-
schappelijke criteria , en je  doet een 
onderzoek  ten  velde  w ars van a lle  
wetenschappelijke pretenties. Wij gingen 
binnen in een aantal auditoria waar we

le sa c tiv ite it verm oedden , te lden  de 
aanwezige hoofden, vroegen beleefd doch 
dringend naar de identiteit van de professor 
en de aard van de richting, en verdwenen 
geluidloos en discreet naar onze volgende 
nog onbekende bestemming.

Wij waren er. En u?
De klok wijst 9.35 uur aan, en we 

sluipen het auditorium binnen waar Koen 
Raes op zijn alombekende enthousiaste 
manier over instrumentele waarden staat te 
oreren. Het geroezemoes in onze contreien 
doet vermoeden dat niet iedere student van 
de eerste kandidatuur criminologie 
akkoord gaat met zijn stelling dat het goede 
leven vaak bedrieglijk wordt voorgesteld 
als een perm anente accum ulatie van 
instrumentele waarden. 114 koppen worden

er ge teld , van de 373 ingeschreven  
studenten, oftewel 30,55 procent. We gaan 
verder met onze queeste. Om 9.45 uur 
aanschouwen we Dirk Voorhoof, die ons 
de finesses van de democratische partici- 
patietheorie probeert bij te brengen. Net als 

hij Hans Magnus 
Enzensberger ten 
berde brengt, we-
ten wij genoeg. 
Van de 112 inge-
schreven studen-
ten in de tweede 
l i c e n t i e  
com m unicatie-
wetenschappen, 
waren er 51 aan-
wezig (45,54 %). 
Om 10.00 uur sma-
ken we het ge-
noegen professor 
Van Crombrugge 
aan het werk te 
z ien , heel d e s -
kundig bezig over 
zijn  vakgeb ied , 
zijnde het fiscaal 
recht. De tweede 
licentie rechten 
zit s t ille tje s  te 
luisteren, wat het 
tellen vergemak-

k e lijk t. 106 fris  gekap te  kop jes en 
permanenten, wat hen op een aanwezig-

heidspercentage van 50.96 % brengt. We 
hollen naar Frieda Saeys, die die dag een 
gastspreker aan het woord liet over een 
opdracht voor de tweede kandidatuur 
communicatiewetenschappen, wat wel-
licht de massale aanwezigheid van de 
studenten mee helpt verklaren. 116 zitjes 
w aren gevuld , slech ts zestien  in g e-
schrevenen waren afw ezig (87,88 % 
aanwezigen). We besluiten om ook eens 
een andere faculteit te gaan opzoeken, de 
economie bijvoorbeeld. En treffen we daar 
wel niet Kathy van Acker aan zeker, die 
net aan het doceren is over handels- en 
vennootschapsrecht, ons stokpaardje. 
Tweede kandidatuur economie en TEW 
zijn met zijn achtennegentigen (52,97%), en 
wij weten nu alles over de wisselbrief. 
Maar reeds roepen nieuwe faculteiten ons. 
Annemie Vandenberge wordt aangestaard 
door 102 uitdrukkingsloze gezichten als ze 
het mysterie rond de conditional clause 
opheldert. Ik heb het nooit begrepen, en het 
was deze keer niet anders. Wat ik wél weet, 
is dat de tweede kandidatuur Germaanse 
met 53,97 % relatief hoog scoort. Met een 
lede gang trekken we naar de Ledeganck, 
waar Pannier ons in de geheimen van de 
fysiologie probeert in te wijden. Als ik me 
niet vergis, verhoogt de hartslag bij het 
uitschakelen van de parasympathicus. Maar 
het kan ook de orthosympathicus geweest 
zijn, ik durf er mijn hoofd niet op te 
verwedden. Probeer maar eens tot 565 te 
tellen en ondertussen nog te noteren ook. 
De concurrentie in de eerste kandidatuur 
psychologie en pedagogie is blijkbaar 
moordend: 84,20 % van de studenten was 
aanwezig. Maar zelfs dit percentage kan 
Frieda Saeys niet onderuit halen. In de 
volgende Schamper schotelen we jullie een 
volldiger lesmarathon voor, mét officiële 
uitslag en algemene conclusies.

Wouter & Els

T ussenstand
X) tweede kanbdidatuur communicatiewetenschappen«?,#« %
2) eerste kandidatuur psychologie en pedaogie «4,20%
3} tweede kandidatuur gerataanse 53,07 %
4} tweede kandidatuur economie en TEW 52,97%
5) tweede licentue rechten 50,96 %

i ; : J j 6) tweede licentie communicatiewetenschappen 45,54 %
7) eerste kandidatuur criminologie 30,55 %

(wordt vervolgd)
illllllllllllilïïlilll!
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Onze mannen maken plannen
W at spoken onze vertegenw oordigers u it

In  de vorige Scham per legden we reeds de structuur van de 
|||t ijen te  vertegen w oord ig in g  uit. Om de studenten een duidelijker 
beeldte geven van wat onze afgevaardigden doen, zal er in elke Schamper 
$en kort overzicht staan van de adviezenfbeslissingen die door de Sociale 
^ laadfn  de Raad van Bestuur genom en werden. In het kadertje vind je  
destudenten terug die in deze organen zetelen en bij wie j e  steeds terecht 
kan m et vragen o f  problemen.

De problemen die er in de homes 
zijn met het meubilair zouden binnenkort 
tot het verleden moeten behoren. De situatie 
was al lang dramatisch en werd ook geregeld 
aangeklaagd door de homebewoners. De 
SR liet een studie maken door Rita Poppe 
(coördinator Huisvestingsdienst) en stelt 
voor om ruim 13 miljoen te spenderen aan 
nieuw m eubilair (bedden, m atrassen, 
boekenrekken, tafels en stoelen). Vrijwel 
alle meubels van de Home Vermeylen 
zouden vervangen worden en de meubels 
die nog degelijk zijn, zouden gebruikt 
worden om de tekorten in de andere homes 
weg te werken. De hele operatie zou al in 
het vooijaar van 1998 van start moeten 
gaan. De nieuwe matrassen zouden al binnen 
enkele weken moeten toekomen omdat 
sommige matrassen die nu in gebruik zijn 
echt niet meer door de beugel kunnen. Het 
is enkel nog wachten op de beslissing van 
het Bestuurscollege.

Op vraag van de Huisvestingsdienst 
zou er binnenkort in de homes op elke 
verdieping of gang iemand gezocht worden 
die wil instaan voor de veiligheid . Hij/zij 
zou een opleiding krijgen in verband met 
brandpreventie, brandinterventie, EHBO, 
e.d. Het is niet de bedoeling dat deze 
personen ook effectief verantwoordelijk 
zouden zijn voor ‘hun’ stukje van het home. 
Men wil enkel dat er voldoende studenten

zijn die in noodsituaties adequaat kunnen 
reageren. Er was binnen de SR wel enige 
discussie over een eventuele vergoeding 
voor deze studenten. Uiteindelijk werd er 
een m eerderheid  gevonden voor een 
vermindering van 5.000 BEF op de laatst te 
betalen huur. De Huisvestingsdienst en de 
Homes zullen instaan voor de precieze 
uitwerking van het hele project.

Om de ellenlange rijen in de Resto’s 
enigszins in te korten, wordt de dienst-
verlening in Resto Overpoort en Resto De 
Brug uitgebreid. In de Overpoort krijgt De 
B arrikade  een n ieuw e bestem m ing : 
binnenkort zullen studenten er elke dag 
tussen 9.00 en 15.30 uur terecht kunnen 
voor soep (rond de middag), broodjes en 
drank. Bovendien kunnen de maaltijden uit 
andere afdelingen van de Resto in De 
Barrikade verorberd worden, zodat er in die 
afdelingen meer plaats vrijkomt. Klap op 
de vuurpijl: er worden ook kranten voorzien 
zodat je  ook je intellectuele honger kan 
stillen. In De Brug zal je  binnenkort tot 
21.00 uur iets te bikken kunnen versieren 
(nu is dit slechts tot 19.45 uur mogelijk). 
Daar komt nog bij dat de warme snacks 
verhuizen naar de beneden-verdieping, 
waardoor de bediening vlotter zou moeten 
verlopen en er meer zitplaatsen vrijkomen. 
De SR kon deze voorstellen alleen maar 
toejuichen en hoopt op een snelle realisatie.

Tot slot nog enkele wetenswaar-
digheden die in voorbije zittingen van de 
SR besproken werden of waar de vertegen-
woordigers een rol in gespeeld hebben.§§§ 
De prijzen voor koffie, boterkoeken en 
room ijs werden in het begin van het 
academiejaar plots met 5 fr verhoogd. Dit 
werd echter nooit voorgelegd aan de SR, 
noch beslist door het Bestuurscollege. Na 
tussenkomst van de vertegenwoordigers 
werden onmiddellijk de prijzen tot hun 
vroeger niveau teruggebracht. §§§ Dat er 
een nieuwe Home komt, kon je  al lezen in 
Schamper 350. Jammer dat het voorstel om 
zonnepanelen te plaatsen op het dak niet 
werd weerhouden door het universiteits-
bestuur. De opmerkingen van de studenten 
in verband met de geluids-isolatie vonden 
wel een w elw illend oor.§§§ Enkele 
studentenvertegenwoordigers hebben een 
brief naar de rector geschreven met de 
vraag de afvalproblematiek in de homes te 
onderzoeken. Zij vragen om naast papier, 
glas en KGA (Klein Gevaarlijk Afval) ook 
het organisch afval en het PMD (Plastiek, 
Metaal en Drankkartons) te sorteren. Zij 
vragen ook na te gaan hoe de afvalberg van 
de homes verkleind kan worden. Het is 
wachten op de reactie van de rector of een 
van zijn  d ien sten .§§§ D ries Lesage, 
voorzitter van de SR en lid van de Raad van 
Bestuur, koppelt aan de goed-keuring van 
de begroting ’98 de eis dat naast de douches 
in Home Fabiola, ook de douches in Home 
Vermeylen hersteld zouden worden. Het 
GBO heeft beloofd ervoor te zorgen.§§§ 
De SR volgt de plannen voor een cafetaria 
in De Ledeganck op de voet en is bijzonder 
verheugd met de melding dat de cafetaria 
van de Dier-geneeskunde in Merelbeke 
eindelijk geopend wordt. DDT

Op een dag besef je 
dat je homo bent.

Dan heb je een 
nieuwe lifestyle 
nodig.

Dat is Paradox.

DISCOTHEEK : W O ENSDAG & ZATERDAG, 22 UUR 
CAFÉ : DINSDAG, DONDERDAG T.E.M. ZO ND AG , 2 0  UUR 
VLAANDERENSTRAAT 22 , GENT

Waar zit wio

Sociale Raad
Dries Lesage (tevens voorzitter) 

Geert Cool 
Lennart D ’Hulst 

Bart Gruyaert 
Annoesjka Valent

Rhàd îÿaxi Besluiir
Bart Gruyaert 
Dries Lesage 
Kris Naudts

Stijn Van Nieuwerburgh 

Dries Lesage
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Ik doop u in de naam van 
de Vader, en de Zoon..

.... en d e  H eilig e  K rin g

j-;J Vele verhalen over studentendopen zijn uit de lucht gegrepen en 
■l i f s  gaat het er niet zo decadent aan toe als vele mensen denken. 
JFWÏm  nis Ad Fundum hebben ongetwijfeld hun indruk nagelaten op de 
publieke opinie; en, ook al is dat voorbeeld overdreven, men noem t geen  
koe bónt o f  er z it een vlekje aan..

Nieuwe wetten...
D e A n tw erpse  s tu d en ten c lu b s 

hebben op de laatste kringraad beslist om 
de studentendopen aan een aantal regels te 
onderw erpen. O ok de rec to r van de 
Universiteit van Groningen stelde gedrags-
regels in het vooruitzicht omdat vorige 
maand een achttienjarige student overleed 
aan een a lco h o lv e rg iftig in g . 
De UFSIA-kringraad bepaalde onder meer 
dat het insmeren van schachten met allerlei 
producten enkel nog binnenkamers mag 
gebeuren (als er etenswaren over zijn zullen 
ze die naar de daklozen brengen), ook 
lichamelijke contacten en het gebruik van 
sterke dranken wordt niet meer getolereerd, 
enkel bier mag nog!

Vlaamse nachten
Er is voor de Gentse eerstekanner 

geen reden tot paniek. Volgens F.K.- 
secretaris Bart Bonamie zijn er in Gent 
geen regels nodig, omdat er geen problemen 
zijn. Bovendien organiseren veel facul- 
teitskringen alternatieve dopen, denken we 
maar aan het bosspel bij het VEK. Het zijn 
vooral richtingen zoals geneeskunde en 
diergeneeskunde die bekend staan om hun 
zware dopen, maar ondanks de “verhalen” 
over ongelukken allerhande, schijnt dat 
(volgens de deelnemers) nog best mee te 
vallen. Kleinere kringen zoals OAK, KHK, 
VGesK, Romania, ... houden geen dopen 
meer omdat er geen vraag naar is. Kringen 
die kunnen rekenen op een groot aantal 
leden, organiseren wel dopen, waarbij de 
nadruk eerder ligt op het ludieke aspect. 
Een kring als Politeia kan jaarlijks rekenen 
op een veertigtal studenten die zich laten 
dopen, dat is toch 10% van de eerstejaars. 
Schamper sprak met Nicky Sarrazyn: “Het 
eerste gedeelte bestaat uit een buitendoop 
in de stad zelf, met allerlei opdrachtjes; 
daarna volgt er een cantus en fuif binnen. 
We willen ons eens goed amuseren, we 
zu llen  noo it m ensen  p u b liek e lijk  
vernederen.^ E en p o p u la ir  spel is

bierdammen: we letten wel op dat we dit 
niet eender wie laten doen.”

Beestig?
De laatste tijd is er dus een kleine 

terugloop wat betreft de dopen van de 
kringen aan de universiteit; er is minder 
vraag naar dan tien jaar geleden. Wat wel 
opvalt, is de opkomst van zogenaamde 
S.K.’s, clubs van hogeschoolstudenten, die 
zich verenigen op basis van de stad of 
gemeente waaruit ze afkomstig zijn. Deze 
clubs zijn kleiner in aantal, maar moeten op 
het gebied van zuipen en het zwijn uithangen 
niet onderdoen voor de kringen. Zo werd ik

vorige week op straat aangesproken door 
een jongen die mij “oneerbare” voorstellen 
deed. Hij zei dat het voor zijn doop was en 
ik zou er wat kleingeld voor krijgen. De 
grens tussen het ludieke en het ronduit 
onaangename is een zeer fijn lijntje, en ik 
ben bang dat niet elke student deze lijn weet 
te trekken. Ik troost mij met het feit dat onze 
Leuvense collega’s nog erger zijn, en dit 
beweer ik niet omwille van de film Ad Fundum, 
maar iedereen weet of weet niet dat er meer 
“studentenleven” is in Leuven. Door de 
betrekkelijk kleine omvang van de stad zijn 
de studenten genoodzaakt bijeen te kruipen 
in de zogenaamde fak-bars, of om op café te 
gaan. Het uitgaansleven is er niet te 
vergelijken met dat van Gent, en een 
s tu den tendoop  is dus een w elkom e 
afw isseling....

Al bij al vallen de Gentse dopen nog 
mee, maar toch, bezint eer ge begint. Amen!

Lies D.N.



Wij bouwen aan de toekomst
G rote investeringen voorzien in  de kom ende ja re n

Deleegstaan.degebouwen aan de Coupure rechts, de schande van de 
Korte M eer en de vlinderstruiken in de tuin van het rectoraat zijn m aar 
enketêyan de welbeproefde camouflagetechnieken van een universiteit 
die ze lf  beweert er financieel goed  voor te staan. De stad Gent is echter 
I'Met tevreden m et deze toestand en ook binnen de universiteit wordt nu 
kan  verandering gedacht.

Op de raad van bestuur van dit jaar 
werd na veel voorbereiden en, zoals men 
zelf toegeeft, ‘rond de pot draaien’ eindelijk 
overgegaan tot het opstellen van een vijf- 
jaren-m asterplan. Kerngedachte in dit 
nieuwe beleid: gebundelde deconcentratie. 
Bestaande sites zouden meer uitgebouwd 
worden om zo tot heuse campussen te komen 
terwijl andere gebouwen eerder zouden 
worden afgestoten. De bedoeling van deze 
strategie is in te spelen op het stijgend 
studentenaantal en de grotere onderzoeks- 
behoefte van enkele faculteiten.

Grote veranderingen staan op het 
getouw voor de faculteit T oegepaste 
Wetenschappen. Deze faculteit kampt men 
een groot tekort aan onderzoeksruimte en 
w ordt bovend ien  g eh inderd  in z ijn  
uitbreiding door de (terecht) strenge 
milieunormen die in de stad gelden. De 
laboratoria van de vakgroepen Informatie-
technologie en Informatiesystemen zullen 
daarom van de Sint-Pietersnieuwsstraat naar 
de campus Ardoyen in Zwijnaarde worden 
verhuisd, zodat de vrijgekomen ruimte 
onder andere kan worden ingenomen door 
de zeer dynamische en sterk uitbreidende 
vakgroep Textielkunde.

Andere faculteiten zoals Psychologie 
en Pedagogische W etenschappen  en 
R echten kam pen dan w eer m et een 
chronisch gebrek aan grote auditoria. Twee 
oplossingen worden hier gegeven. Enerzij ds 
wil men overgaan tot het verdubbelen van

de bestaande capaciteit van de bestaande 
auditoria aan de Dunantlaan 2. Dit zou 
zeker le iden  to t een cap ac ite it van 
zeshonderd studenten. Anderzijds is er het 
fameuze mega-auditorium. Ex-vice-rector

Of het mega-auditorium er nu komt, 
is alles behalve zeker

E. Vermeersch pleitte heel sterk voor vier 
auditoria van driehonderd studenten die 
samenvoegbaar waren tot een knus plaatsje 
voor twaalfhonderd personen, argumen-

terend dat er examens kunnen worden 
afgelegd en grote manifestaties of evene-
menten kunnen worden gehouden. In deze 
harde wereld blijkt echter geen plaats meer 
te zijn voor dromen en daarom hield het 
bestuurscollege het bij een megacomplex 
m et groot auditorium  en plaats voor 
studentenvoorzieningen.

Hoeveel geld heeft de universiteit 
nu eigenlijk? Voor de komende 3 jaar is een 
bouw- en renovatiebudget voorzien van 
650 miljoen, 650 miljoen en 350 miljoen. 
Dit klinkt goed maar deze bedragen zijn 
jammer genoeg op niets gebaseerd. Eerst 
en vooral dient erop gewezen te worden dat 
er over alle vermelde projecten nog maar 
principieel beslist is. O f ze er uiteindelijk 
komen, is dus helemaal nog niet zeker. 
Voorlopig zijn enkel de plannen aan de 
Korte Meer en de Verhuis van de faculteit 
Politieke en Sociale Wetenschappen in een 
dergelijk gevorderd stadium dat weldra een 
bouwvergunning zal worden aangevraagd 
(zie artikel Het Kraakt aan de R UG). V erder 
is het ook zo dat er geen financieringsplan 
bestaat. De kostprijs is ruw geraamd en dan 
nog gebaseerd op prijzen van dit jaar. Weinig 
economisch inzicht is vereist om te weten 
dat het leven duurder wordt met de jaren. 
Positief is wel dat deze nieuwe hoge 
investeringen geen afbouw ver-onderstellen 
van de bestaande projecten. Zo wordt voor 
volgend jaar 255 miljoen voorzien voor de 
bouw van een nieuwe home (zie Schamper 
351).

Als u dus weer maar eens tot buiten 
toe moet aanschuiven voor het meest 
succes volle (naar het schijnt is dat het beste) 
restaurant van de Sint-Pietersnieuwstraat, 
moge dit dan een steun zijn: er is beterschap 
op komst... voor uw kinderen.

FW

Het kraakt aan de RUG
D e p o litie k  van d e leegstand

■; |é Vele gebouwen die het bezit zijn van de RUG staan nog steeds leeg. 
D e krakers die hun intrek hadden genom en in de Korte M eer werden 
h ier é l  negen maanden geleden uitgezet. Wat is er precies gebeurd en, 
maora|  wat gaat er nog gebeuren?

Op 5 februari ’97 viel de politie, 
vergezeld van een gerechtsdeurwaarder, 
het gekraakte pand in de Korte Meer binnen. 
Het eenzijdig verzoekschrift vertelt de 
krakers dat ze het gebouw onmiddellijk 
moeten verlaten. De universiteit wil immers 
dit jaar nog examenlokalen aanleggen in de

1?/11/1W

panden aan de Korte Meer. Het was dus 
hoogdringend. Resultaat: de krakers werden 
midden in de winter op straat gezet. Toch 
had de heer G. Janssens, coördinator GBO 
(Gebouwen, Beheer en Onderhoud) hun 
eerder al beloofd dat ze ten minste tot de 
zomer konden blijven. De krakers spanden

een kortgeding aan tegen de RUG, wat ze 
overigens verloren  hebben. M et een 
schadeclaim werd hun bovendien schade 
aan het gebouw verweten, terwijl de krakers 
zelf beweren het pand juist te hebben 
opgeknapt: ze hebben een 15 cm dikke laag 
duivenstront verwijderd, en het dak hersteld, 
want dat stond op instorten.(l)

Bittere strijd
In de maand februari nog volgde een 

bezetting van het rectoraat: de krakers eisten
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duidelijkheid omtrent de panden en 
wilden blijven tot de renovatie effectief 
begon. Het was rond die tijd dat het 
kraakpand in de Sint-Pietersnieuwstraat, 
ook eigendom van de RUG, verlaten werd 
. Dat was het gevolg van de pesterijen van 
een extreem-rechtse groepering die we 
allemaal kennen. Bovendien werd ook het 
kraakpand in de Hoge Pontstraat bedreigd; 
de krakers werden als het ware in het nauw 
gedreven... In de maanden februari en maart 
w aren er enkele vage p lannen  over 
renovatie, terwijl de gebouwen in de Korte 
Meer rijp waren voor de sloophamer. Aan 
geldgebrek van de RUG kan het moeilijk te 
wijten zijn, aangezien een nieuwe Home 
aan de Sterre en een C entrum  voor 
Genetische Mani-pulatie aan de Ledeganck, 
beide zware financiële aderlatingen, wel 
tot de moge-lijkheden lijken te behoren.

Eindelijk duidelijkheid
We schrijven nu november ’97 en 

men heeft eindelijk inzicht in de concrete 
plannen van de RUG (2). De universiteits-
gebouwen in de Korte Meer krijgen allemaal 
een nieuwe bestemming. Om de daken en 
de gevels op te knappen is geld voorzien in 
het Bouwprogramma ‘97. De binnenreno- 
vatie is gepland voor 1998. We zetten even 
alle plannen op een rijtje:
* Het pand van de K orte M eer 1 is 
toegeschreven aan de Rechtsgeleerdheid.
* Korte Meer nr. 3 is bestemd voor de 
vakgroep Bevolkingswetenschappen.
* Korte Meer 5 is toegeshreven aan de 
vakgroep Sociologie van prof. Brutsaert

* Het pand nr. 7 gaat naar prof. Van Hoo- 
land, de huizen 9 en 11 gaan naar de 
vakgroep Communicatiewetenschappen 
van prof. De Bens.
* Voor de woningen 19 en 21 wordt nog een 
koper gezocht, ze staan dus eigenlijk nog 
‘te kraak’.
* De ruimte die door de herschikking in de 
Universiteitsstraat 8 vrijkomt, is bestemd 
voor het decanaat van de Pol & Soc en de 
vakgroep Studie van de Derde Wereld van 
prof. Doom.

Zoals altijd ziet alles er op papier 
heel netjes uit, maar in de praktijk blijven 
we toch met een aantal vragen zitten:

Waarom werden de krakers maanden te 
vroeg uit het pand gezet en waarom is er 
nog steeds geen regeling over het tekenlabo? 
Wat zal er gebeuren met het gekraakte 
gebouw naast het rectoraat? Waarschijnlijk 
zal dit gesloopt worden, maar het zou 
goedkoper zijn om te wachten op een ferme 
windstoot, dat is dan weer een flinke 
besparing!

(1) Volgens de krakers die ons te 
woord stonden.

(2) Volgens “Gent Universiteit” 12,1.

Lies en Kristof

Korte Meer staa t al maandenlang te verkrotten

Wonen boven winkels
V oor dam es d ie  n ie t zo n d er kunnen

;H':iStel je  voor: ’s ochtends het bed uit om bij de buren van Quick te 
jpntbijten. O f eerst even de trap a f  richting gelijkvloers, alwaar uw 
; vriéndelijke onderbewoners, C enA ,uw  verse sokken hebben klaargelegd. 
1||'andfiag klinkt d it misschien nog ietwat bizar, m aar binnen afzienbare 
Ujd kan het werkelijkheid zijn: op kot in een winkelstraat. Stad Gent is 

yjmhüïrs in de weer m et een onderzoek rond ‘Wonen boven Winkels*. We 
i p l l l  te rade bij Lieven Tusschans, bestuurssecretaris bij de Dienst 
EcQHQmische Ontwikkeling en Tewerkstelling.

Tusschans: “Eerst en vooral wil ik 
benadrukken dat het onderzoek zich niet 
specifiek richt op studenten, zoals her en 
der de ronde doet. We zijn gewoon bezig 
met een algemeen onderzoek rond wonen 
boven winkels. Daaruit is onder andere al 
gebleken dat de verdiepingen van gebouwen 
waarin de handelsfunctie domineert veelal

onbenut blijven. In de toekomst is het dus 
wel mogelijk dat we gaan overleggen met 
de RUG en studenten gaan aanmoedigen 
om boven een winkel op kot te gaan. Er 
komen immers steeds meer gezinnen naar 
Gent en vaak wonen studenten juist in die 
panden die beter dienst kunnen doen als 
gezinswoningen.”

Schamper: Hoe komt het dat jullie 
precies nü deze kwestie aanpakken? 
Het probleem bestaat toch al langer.

Tusschans: “Een veranderende 
tijdsgeest heeft een vernieuwde visie op de 
stad met zich meegebracht, en vooral een 
herwaardering van de binnenstad. Zoiets 
komt bijvoorbeeld ook tot uiting in het 
mobiliteitsplan. Daarnaast zijn er twee 
concretere aanleidingen. Het Structuurplan 
Vlaanderen ijvert voor de bewaring van 
open ruimten. Om dat te kunnen verwezen-
lijken, moeten bestaande gebouwen dus 
meerder functies krijgen. Een winkel op het 
gelijkvloers sluit geen gewone kamers of 
appartementen uit op de bovenverdiepingen. 
D aarnaast is ‘W onen boven W inkels’ 
opgenomen in het Mercuriusfonds, dat ini-
tiatieven in commerciële centra financieel 
ondersteunt. En u weet ook dat geld krijgen 
motiverend werkt.”
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Schamper: Een vaak terugkerend 
argument voordergelijke projecten is 
de grotere sociale controle, waardoor 
de mensen zich veiliger zouden 
voelen...

Tusschans: “Daar geloof ik absoluut 
niet in. In Nederland werkt zoiets wel,

omdat ze het daar koppelen aan andere 
projecten. Als men niets méér doet dan 
mensen in die winkelwandelstraten te laten 
wonen, vrees ik eerder een omgekeerd 
effect. Als u ‘s nachts door de Veldstraat 
loopt, en er staan een paar duistere figuren 
in een portaal, zult u zich waarschijnlijk

niet bepaald veiliger voelen. Het is in dat 
opzicht stukken belangrijker om die straten 
beter te verlichten of om er ‘s avonds 
autoverkeer toe te laten.”

Yves Deckmyn

Van den Bossche slaat weer toe!
H erteken ing  un iversita ire  landschap staat vo o r de d e u r

Ijl M ét dondert weer boven het universitaire landschap. Plan Dillemans 
zóu voor een rationalisering en dynamisering van het universitaire 
labeu ren  moeten zorgen, m aar als dit plan tot uitvoering zou komen , dan 
zal het universitaire milieu een pak  student-onvriendelijker worden.

In november1995 gaf de Vlaams 
minister voor onderwijs, Luc Van den 
Bossche, aan de oud-rector van de Leuvense 
uni versiteit, Roger Dillemans, de opdracht 
om het huidige universitaire aanbod te 
verkennen en te kijken hoe dit aanbod 
verbeterd kon worden. Van den Bossche 
was niet tevreden met het feit dat de 
verschillende universiteiten ook telkens 
dezelfde opleidingen aanbieden. Dat kost 
de gemeenschap handen vol geld, en Van 
den Bossche is van mening dat dit geld 
beter besteed zou kunnen worden. Begin 
juni van dit j aar was Roger Dillemans reeds 
klaar met zijn huiswerk (in minder dan de 
helft van de hem toegemeten tijd) en leverde 
hij het in. Voorzien was dat er in oktober of 
november een driedaags conclaaf zou 
plaatsvinden met de betrokken partijen.

Plan Dillemans
“De academische vermenigvuldig- 

ingsdans is ten einde. R egionale  o f 
ideologische belangen volstaan niet meer 
om van een opleiding nog ergens een versie 
bij te maken. Het doel is: een kwalitatieve 
verbetering van het aanbod. In elk domein 
moeten we tenminste één internationaal 
competitieve opleiding aanbieden.” Dit was 
de grondgedachte van Roger Dillemans. 
Uitgangspunt van het plan is dat het totale 
budget van de universiteiten gelijk blijft, en 
dat er niets mag verloren gaan dat waarde vol 
is. Men moet streven naar ‘volwaardige’ in 
plaats van ‘volledige’ universiteiten.

De vermageringskuur
De diversiteit aan universiteiten zou 

opgeheven moeten worden. Roger Dillemans 
stelt voor om in Vlaanderen met vier 
universitaire centra te werken, met name de 
Universiteit Gent, de Katholieke Uni- 
versiteit Leuven, de Vrije Universiteit

Brussel en het U niversitaire Centrum 
Antwerpen. De universiteit in Kortrijk en 
de Katholieke Universiteit Brussel (KUB) 
zouden samengaan met de KUL in Leuven. 
Het Limburgs Universitaire Centrum zou 
heel nauw gaan samenwerken met de 
universiteit van Maastricht (Nederland).

Reeds hier rijzen de problemen. De 
rector van de VUB, Els Witte, ziet een 
samenvoegen van de KUB en de KUL 
helemaal niet zitten. Als dit zou gebeuren, 
zit Brussel met twee grote universiteiten, 
niet echt haar idee van een afslanking. 
Verder zou er een ideologisch onevenwicht 
komen in Brussel, met een katholieke en 
vrijzinnige universiteit vlak naast elkaar. 
Ze waarschuwt zelfs voor een scholenoorlog 
op universitair niveau!

Bicycle —► Tricycle
Niet enkel de diversiteit aan univer-

siteiten, m aar ook de d iversite it aan 
opleidingen moet weg. Roger Dillemans 
stelt ook een totaal nieuwe opleidings-
structuur voor. Alle opleidingen worden 
volgens eenzelfde structuur aangeboden. 
In zo’n opleiding zouden er 3 cycli zijn. De 
eerste cyclus zouden de huidige kandi- 
datuursjaren omvatten, maar zal niet langer 
dan twee jaar mogen duren. Voor de 
opleidingen diergeneeskunde en theologie 
betekent dit dus een omvorming van drie 
naar twee kandidatuursjaren. Deze kandi-
daturen van de opleidingen zouden in alle 
centra aangeboden worden. Het doel van 
deze kandidaturen: de student polyvalent 
opleiden zodat hij niet op zijn achttiende 
een definitieve keuze moet maken inzake 
zijn opleiding. Na de eerste kan zou hij dan 
makkelijker van opleiding kunnen wisselen. 
Roger Dillemans stelt zelfs voor om met de 
eerste kan reeds half september te beginnen, 
om dan met Kerstmis examens te kunnen

organiseren, en bij de feedback zou de 
student dan geheroriënteerd kunnen worden, 
indien dit nodig blijkt.

De tweede cyclus gaat de huidige 
licenties omvatten. Deze mag ook maar 
twee jaar duren. Het verschil met de eerste 
cyclus: deze cyclus zal n ié t overal 
aangeboden worden. Streefdoel is twee 
cen tra  w aar m en de desb e tre ffen d e  
opleiding kan volgen, als student zul je  dus 
moeten gaan reizen! Dat een opleiding 
slechts in een van de vier centra aangeboden 
zou worden, is volgens Roger Dillemans 
verdedigbaar. Luc Van den Bossche is nu 
reeds bezig met een decreet om de uniciteit 
van een opleiding wettelijk te regelen. Daar 
gaat dus de vrije keuze.

De derde cyclus dient om de student 
verder te laten specialiseren en op die manier 
de student beter klaar te stomen voor de 
nieuwe uitdagingen van onze samenleving. 
Dit zou één jaar duren. Ook verdere stages 
zouden onder deze derde cyclus vallen. Dit 
zal het geval zijn bij bijvoorbeeld apotheker 
of notaris. Niet zo’n slecht idee, was het 
niet dat niet iedereen aan deze derde cyclus 
zal kunnen deelnemen, je  wordt ervoor 
gekozen. Als je  dus al vier jaar achter de rug 
hebt, en je  wil, laat ons zeggen apotheker 
worden, dan kan er een koude douche 
klaarstaan. Als “compensatie” zouden deze 
derde-cyclusstudenten wel een studiebeurs 
krijgen. Een magere troost voor diegenen 
die uit de boot gevallen zijn. Met dit systeem 
zou een ingangsexamen of een numerus 
clausus natuurlijk totaal overbodig worden, 
maar is zo’n systeem wel democratisch en 
wat zullen de criteria zijn om tot dat vijfde 
jaar toe te treden?

To be continued...
De rectoren zouden over deze materie 

tussen 13 en 16 november een conclaaf 
houden. De studentenvertegenwoordigers 
gaan proberen om tegen die datum een 
standpunt in te nemen. We blijven dit 
natuurlijk op de voet volgen...

RoeL
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DigiReligie
O m  je  te bekeren van h e t lachen

In  deze duistere dagen waarin de advent aan de einder opdoemt en 
waarin de justitiële inval bij Abrasax zijn eerste verjaardag nadert, 
bekruipt iedereen wel eens een existentieel angstgevoel. Hoop en troost 
worden nijver gezocht in zelotische kerk- en sektebezoeken. M aar wie 
durft in dit post-Dutroux-tijdperk nog eenzaam en alleen de straat op om  
z jjn :religie hulde te gaan brengen? Wij zochten voor u de lekkerste 
:brokjes on-line-religie bijeen, zodat u m et zwarte kaarsen op het 
pentagram  en m et de adventkrans in aanslag de Levieten op uw scherm  
W ÊÊëzen.

Ach, religies... er zijn er duizenden 
in het ech te  leven , en m aar lie fs t 
tienduizenden op het Web. Onbezonnen 
togen wij naar http://www.yahoo.com/ 
S ocie ty  _and_Cu.lt ure/R  e lig  io n /  
Faiths_and_Practices/, waar wij werden 
overvallen  door een overdonderende 
vloedgolf aan religies, van rastafari’s tot 
paganisten. Trouwens ooit al gehoord over 
Seicho-No-le of BahéT-geloof?

Der Heilige Stuhl
Overmand door angst bij het aan-

schouwen van al deze exotische barbarijen, 
bekeerden wij ons aanstonds tot het enige 
ware geloof Gods: het Christendom. En als 
wij iets doen, dan doen we het meteen goed: 
een persoonlijke audiëntie bij de Heilige 
Stoel op http://www.vatican.va/. Voor 
minder komen wij ons bed niet uit. Een 
engelenkoor kwam dwars door mijn muur 
gevlogen toen ik die magische URL intoetste 
(wat ik vreemd vond: mijn gebuur is een 
atheïst. Doch dit terzijde). Het Vaticaan gaf 
mij alvast wat ik als godvruchtige ziel 
verwachtte: een degelijke en esthetisch 
verantwoorde site. Geen schreeuwerige 
lelijkheid in de achtergrond, maar virtueel 
perkament dat de eeuwen zal trotseren. 
Vast en zeker gemaakt van een virtueel 
schaap - al zal dat geen kloon geweest zijn. 
(http://www. vatican. va/roman_curia/ 
pontifical_academies/acdlife/documents/ 
enframe2_en. htm).

Het duurde een poosje voor het tot 
mij doordrong dat ik de site in het Duits aan 
het bezoeken was. Vast en zeker verkeerd 
geklikt bij mijn taalkeuze op de eerste 
pagina; vermoedelijk dacht ik ‘Dutch’ te 
lezen in plaats van ‘Deutsch’. In het Engels 
werd alles mij duidelijker. Deze site bood 
mij een antwoord op alle existentiële vragen 
waarmede elke mens worstelt, zoals daar 
zijn: welke collecties bevinden zich in de 
Vaticaanse museums (http://www. vatican. 
va/vatican_museums/pvm_en.htm), wat 
heeft de Vaticaanse gazet vandaag te melden 
(http://www. vatican. va/news_services/ 
pns_en.htm), en hoe klinkt Johannes-

Paulus’ Veritatis Splendorin het Portugees 
(http://www.vatican.va/holy _father/ 
phf_en.htm)? Wist u trouwens al dat het 
Vaticaan nu reeds de twee-duizendste 
verjaardag van het Kindje Jezus voorbereidt 
(http://www.vatican.va/jubilee2000/ 
pju_en.htm)?

Het Vaticaan heeft een archief dat 
liefhebbers van al wat kerkelijk is doet 
w ate rtanden  (http://www. vatican.va/ 
archiveZpar_en.htm). In de volledige site 
kan trouwens gezocht worden op tref-
w oorden door m iddel van een eigen 
zoekprogramma (http.V/www. vatican. va/ 
search/ricerca_en. htm). Dus dèèr houdt het 
episcopaat zich mee bezig tijdens lange 
winteravonden: programmeren!

Als mannaburgers uit de 
hemel vanen...

Maar precies datgene waarvoor ik 
kwam, een persoonlijk onderhoud met de 
paus, kon ik nergens vinden. Op de site van 
de Vaticaanse radio (http://www.wm.org/ 
vatican-radio/) werd ik wel uitgenodigd in 
RealAudio mee te bidden met de Heilige 
Vader, maar dat is toch ook maar een 
opgenomen bandje. W aar bevindt zich die 
on-line persoonlijke audiëntie met de paus 
eigenlijk? En ik had nog wel een mooie 
zonde voorbereid die ik wou opbiechten: 
“Heilige Vader, vergeef mij, ik heb ‘XXX- 
rated’ pictures bekeken op http://www. 
bestiality.com/V'

Totaal gedesillusioneerd en met een 
gebroken  m ensbeeld  w endde ik mij 
voorgoed af van de geïnstitutionaliseerde 
kerk en besloot ik mijn troost en heil te 
zoeken in het sektaire leven. Gelukkig voor 
mij is ook daar geen gebrek aan op het 
immense virtuele Web. Daar ik toch net 
honger had, besloot ik het metafysische aan 
het nuttige te paren, en bezocht ik de 
m an nabu rger-bew eg ing  (http: //
www.manaburger.com/). ‘Pneumatic fast- 
food for the soul’, zo belooft de inleidende 
pagina mij. Wat!? For the ‘soul’? En dat 
terwijl mijn maag haar valiezen reeds 
inpakte om een andere gastheer te zoeken

die haar wél van de broodnodige hamburgers 
voorziet.

Satan is in my ass!
De hongerdood nabij stak ik mijn 

wijsvinger en pink in de lucht, zette ik een 
bandje heavy-metalmuziek op, en aanriep 
ik Beëlzebub: “Een burger, een burger, 
mijn zieleheil voor een burger!” En ziet, de 
hemel was vervuld van bliksemschichten, 
de aarde spleet open, een roodhete gloed 
steeg op en een demonische stem weerklonk: 
“Ga naar http://www.satan.com/," gevolgd 
door een onbedaarbaar geschater.

Maar de duivel had mij weer ferm bij 
mijn pietje: al wat ik op die site vond was 
een bokkenpoottekening van Satan. Drie 
woorden stonden er, verder helemaal niks. 
Vloekend toog ik op zoek naar andere 
satansites, doch alles wat ik onder ogen 
kreeg bleek van dezelfde vorm te zijn als 
wat men gemeenzaam ‘verschrikkelijke 
bullshit’ placht te noemen.

Wat doet een mens die zich door 
God en Satan verlaten voelt? Juist, hij zoekt 
hoop bij de Getuigen van Jehovah. Onder 
het motto: een site kun je  verlaten wanneer 
je  wilt, trokken wij dan maar naar de 
blauwvoeten op het net.

All Along the Watchtower
Ons zelotisme was inmiddels wel tot 

het k ritische nulpunt gedaald en ons 
sceptiscism e groter dan dat van Ver- 
meersch, dus trokken wij een w an-
trouwende wenkbrauw op bij het door-
ploegen van http://www. watchtower. org/. 
Ik zal eerlijk met u zijn: het leven als 
Jehovah-getuige biedt weinig vertier. De 
levensgeboden blijken vooral verboden te 
zijn: geen sex voor het huwelijk, geen 
overspel, geen bestialiteiten, niet stelen en 
geen d ro n k en sch ap  (http://www.
watchtower.org/library/rq/toc.htm). In die 
zin is de verwantschap met het Christendom 
natuurlijk groot. Maar: hier wordt eindelijk 
voor eens en voor altijd komaf gemaakt met 
de foefjes die rond de figuur van Jezus 
Christus worden verteld. Hij werd niet 
gekruisigd, hij werd niet op 25 december 
geboren: de historische waarheid is dat hij 
stierf op een paal, en dat hij op 1 oktober het 
levenslicht zag (jittp://www. watchtower. 
org/library/rq/beliefs. htm). Andere weten-
schappelijke feiten, zoals de finale waarheid 
over de engelen (70 % van de Amerikaanse 
jeugd gelooft in engelen, volgens deze site), 
vindt u eveneens van naaldje tot draadje 
uitgelegd (http://www.watchtower.org/ 
library/w/1995/1 l/l/the_truth_about_ 
angels.htm).



Het zal de kenners onder ons niet 
verwonderen dat ook bij deze lieve site 
vrijheid van m eningsuiting met enige 
scepsis wordt bekeken. Terecht, want het 
wordt gebruikt om vuilspuiterij goed te 
praten. En kijkt u maar eens wat voor 
gevolgen dat heeft op onze jeugd (http:// 
www. watchtower. org/library:g/l996/7/22/ 
being.abused.htm). Let vooral op de 
geschrokken gelaatsuitdrukking van de 
puber links.

Vieze Whale
Het moet gezegd, ook visueel hebben 

de Getuigen er hun werk van gemaakt. De 
illustraties bij de teksten zijn dezelfde 
mengeling van catechism usprentjes en 
Bond Zonder Naam-kalenders als in hun 
foldertjes. Ze stralen dezelfde naïviteit en 
kinderlijkheid uit, waardoor ze op een wat 
cynischer maag zwaar kunnen vallen. Ik 
heb nu al drie dagen krampen. Sterkte dus,

bij het bezichtigen van deze site. Als je 
dadelijk naar de kern van de zaak wil gaan, 
surf dan naar http://www.watchtower.org/ 
library/w/1996/2/l/have_you_been_sa 
ved.htm

Wij waren in elk geval niet gered (ze 
gaven ons nog een gratis vervloeking 
cadeau). Ons besluit staat vast: wij worden 
Atheists for Jesus (http.V/www.atheists- 
for-jesus.com/). En U?

MDG & Wouter

Konijnen
Drie stokken wandelen op een bos. U it de andere richting

ëëh katapult, waar-op alles in  een konijn verandert.
Persoonlijk vind ik het een belachelijke zin, maar ik heb 

er dan ook niet echt over nagedacht Tenzij dan over het konijn, 
dat toch w è  de  essentie van het hele verhaal is. Konijnen zijn de 
essentie van alles, behalve voormensen die al twaalfjaar lang elke 
dagm etjtoïjrten döigaan.Diedeinkieh datkonijnen 
deessenèe dj&van a fes , p a a r  als zeerw atverder 
over nadehkêthlw^iiNij se dat konijnen toch niet 
het zijn. Daarom zijn konijnenkwekers gerou-
tineerde filosofen, Körtijnenkwekers zijn beter 
dan andere mensen. Gelukkig ben ik geen konijnenkweker, ik zou 
er mij niet mee kunnen verzoenen dat konijnen mijn mening over 
ili^ij^B S^^llZ oifèea^nranderen.

Ik geloof in konijnen, al sinds twee weken. Ze zijn ook heel 
gemakkelijk om m te  geloven. Ie  kan e r vanalles aan vragen en 
hen gedrag op een zeer groot aantal manieren interpreteren, o f  
hun uitwerpselen tot orakels verheffen. Eigenlijk heb ik nog geen 
konijn gezien sinds ik erin ben beginnen te geloven. Ik hebzeook

niet uitgenodigd of moeite gedaan om »  te ontmoeten, ik vind tiet 
gewoon heel gemakkt^lkom erin togelovenj'Konijnen zijn zo ... 
niks. Behalve dan voor konijnenkwekers. Die kunnen er uren over 
doorgaan. Het zijn de pausen van de konijnenreligie, zij die een 
briljante kijk hebben op het konijnenleven in al zijn facetten. Zij zijn 
het ook die sinds jaar en dag hel archetypisch konijn* verdedigen. En

kunnen we toch stellen dai het geen bi|zonder 
k o n ip  is, maar eerder een gemiddeld dan een 
reuzekonijm i; Ikzelf ge loo f trouw ens niet in 
rèuzekonijnen. Ik vind zeéen beetje ie groot. Dode 
konijnen en zieke konijnen zie ik ook niet zitten. 

Graag zou ik in vliegende konijnen geloven, maar tets weerhoudt me 
om zulke denkbeelden aan te hangen. Zelfs als de konijnenkwekers 
zouden beweren dat er konijnen zijn die in de lucht zweven, dan nog 
zou ik e r moeite mee hebben. Het klinkt mij veel te dogmatisch. 
Daarenboven isiïiet-ko dat de kwekers zei f  niet in konijnen geloven. 
?df$  niet In hun eigen konijnen. Konijnenkwekere geloven in  een 
gpd. D at zit mij een beetje dware.

*Komjn waar u nu aan denkt

Paul Fredericq
... en de vernederlandsing van  de U rdversiteit van  Gent
Een straat die niet direct bekend zal 

zijn bij de modale student, m aar wel 
herinnert aan de getroebleerde geschiedenis 
van onze u n iv e rs ite it is de P aul 
F redericqstraat, een verbindingsstraat 
tussen de M eersstraat en de K oning 
Albertlaan.

Paul Fredericq werd geboren in 1850 
en stamde uit een familie van BV’ s avant la 
lettre. Hij mocht tante zeggen tegen Rosalie 
en Virginie Loveling - de schrijvende 
gezusters waarnaar een straat is genoemd 
die velen van ons wat bekender in de oren 
zal klinken - en zodoende ook neef tegen 
Cyriel Buysse. Fredericq was hoogleraar 
Geschiedenis en Nederlandse Literatuur aan 
de Universiteit van Gent tijdens een van 
haar meest turbulente periodes. Het lijkt 
immers moeilijk te geloven, maar tot de 
Eerste Wereldoorlog was de voertaal aan 
onze geliefde instelling Frans. Pas in 1916 
werd op bevel van de Duitse bezetter 
overgegaan tot de vernederlandsing van de 
universiteit.

De bewuste Paul Fredericq was een 
hevige tegenstander van die verneder-
landsing, en werd zodoende samen met zijn 
b ekendere  co lleg a -h is to ricu s  H enri 
Pirenne naar Duitsland gedeporteerd. 
Hieruit simpelweg concluderen dat hij geen 
flamingant was, is de geschiedenis geweld 
aandoen; de zaak lag immers veel com-
plexer. Zo was Fredericq een belangrijk 
Vlaams-liberaal voorman en maakte hij 
zijn studenten van meet af aan bewust van 
het feit dat Nederlands een wetenschap-
pelijke taal was door in de volkstaal te 
doceren. Zijn sem inaries Nederlandse 
Literatuur hield hij zelfs naar Duits model, 
en hij nodigde af en toe studenten bij hem 
thuis uit om tussen pot en pint teksten te 
bespreken.

Het probleem was dat Fredericq 
ijverde  voor de op rich ting  van een 
N ederlandstalige universiteit nèèst de 
Franstalige. Rond 1900 waren er aan de 
Gentse universiteit immers twee kampen 
o n ts taan , en e rz ijd s  de ‘h a rd c o re ’-

flam inganten die ijverden voor hoger 
onderwijs in de volkstaal, en anderzijds 
hun tegenstanders. Fredericq bevond zich 
tussen die twee uitersten, nagenoeg alleen 
met zijn gematigde ideologie. Toen hij eind 
1918 vrijkwam uit zijn verbanning, kreeg 
hij een soort van eerherstel door zijn 
benoeming tot rector van de pas heropende 
universiteit. Twee jaar later stierf hij echter 
aan een hartaanval.

Typerend voor Fredericqs Vlaamse 
gezindheid was zijn belangstelling voor 
volksliederen. V ia het W illem sfonds 
organiseerde hij m eerm aals iiederen - 
avonden’ voor het Gentse volk, en hij 
trach tte  zelfs zijn w etenschappelijke 
collega’s te passioneren voor ‘des vader- 
landsch’ zangpatrimonium. Hij moet in 
ieder geval een onvergetelijke indruk 
nagelaten hebben op koningin Wilhelmina 
en onze noorderburen tout court toen hij op 
een congres in Nederland alle aanwezigen 
Zeg Kwezelken Wilde Gij Dansen liet 
zingen... K7



12-urenloop verhuist
ij Woor het eerst in zijn dertienjarig bestaan zal de 12-urenloop niet 

plaatsvinden op het Sint-Pietersplein. Door de beslissing van het 
stadsbestuur om geen toestemm ing m eer te geven voor nachtelijke 
fuiven op het Sint-Pietersplein zag het organiserende comité zich verplicht 
uit te wijken naar ‘t  Kuipke in het Citadelpark.

De 12-urenloop dankt zijn ontstaan 
aan enkele nachtelijke brainstormen van de 
praesidiumleden van het Hoger Instituut 
L icham elijke O pvoeding (HILOK) in 
december 1983. De eerste editie van de 12- 
urenloop vond plaats op 7 maart 1984 en 
werd uitsluitend georganiseerd door het 
praesidium van het HILOK. De organisatie 
van de 12-urenloop bleek echter te belastend 
voor één faculteit, dus ging men een 12- 
urencomité oprichten. Vanaf 1992 is de 12- 
urenloop een gezamenlijke organisatie van 
de Vlaams Technische Kring (VTK), de 
Vlaamse Geneeskundige Kring (VGK), de 
Vlaamse Economische Kring (VEK) en het 
HILOK.

Rondjes lopen
De opzet van de 12-urenloop is 

eenvoudig: in tw aalf uren tracht elke 
facu lte itsveren ig ing  zoveel m ogelijk

rondjes te lopen. Dit lopen kan al dan niet 
gesponsord gebeuren. De opbrengst van 
het gesponsord lopen gaat traditiegetrouw 
naar het goede doel, dit jaar is dit andermaal 
Artsen Zonder Grenzen. De 12-urenloop 
vormt voor de faculteitsverenigingen ook 
een uitgelezen kans om zich te profileren 
naar hun leden toe: via een standje en 
allerhande aanmoedigingen voor de lopers 
(meest bekende en beruchte aanmoediging: 
jeneverkes). Ook de organisatie van de 12-

urenloop zelf voorziet steevast in allerlei 
nevenactiviteiten. De prijs voor de snelste 
loper, voor de origineelste stand, en de fuif 
achteraf zijn vaste waarden geworden.

Kuipken
Dit jaar zal de 12-urenloop voor het 

eerst in zijn bestaan niet plaatsvinden op 
zijn oude stek: het Sint-Pietersplein. Reden 
voor de gedwongen verhuis is het verbod 
van het stadsbestuur om nog nachtelijke 
fuiven te laten doorgaan op het Sint- 
P ie tersp le in , en d it om w ille van de 
vermeende overlast voor de buurtbewoners. 
Het stadsbestuur was wel bereid het plein 
ter beschikking te stellen voor het lopen 
zelf. Vanaf 22.00 uur mocht er echter niet 
meer omgeroepen worden en ook de fuif 
was niet welkom op het plein. Voor de 
organisatie onaanvaardbare voorwaarden 
vooral omdat het drankverbruik en de fuif

hun tw ee voornaam ste bronnen van 
inkomsten vormen. Er diende dus gezocht 
te worden naar een alternatieve locatie. 
Deze werd in de gedaante van ‘t Kuipke 
ook gevonden . De u itb a te r was zo 
vriendelijk de zaal tegen een uiterst gunstig 
tarief ter beschikking te stellen en ook de 
stad Gent was bereid logistieke steun te 
verlenen. De verhuis naar ‘t Kuipke houdt 
echter ook in dat de 12-urenloop zich naar 
hun kalender dient te schikken en pas op 26

november zal plaatsvinden. Of ‘t Kuipke in 
de toekomst onder dezelfde voorwaarden 
beschikbaar zal zij n is een groot vraagteken. 
Ook vreest de organisatie dat de faculteiten, 
door de nieuwe locatie, minder lopers zullen 
kunnen mobiliseren.

Doordat de 12-urenloop nu binnen 
plaatsvindt zijn er meer mogelijkheden om 
origineel uit de hoek te komen, en is men 
niet langer overgeleverd aan de wispel-
turigheid van het Belgische weer (op 13 
februari 1985 diende de loop door het barre 
winterweer zelfs met vier uur ingekort te 
worden). En zo kan deze gedwongen verhuis 
ook de aanzet zijn tot nieuwe impulsen 
voor de 12-urenloop. Dit zal afhangen van 
de opkomst en de inventiviteit van de 
organisatoren en faculteiten.

Nachtlawaai
Het 12-urencomité is niet het enige 

dat bot vangt bij het stadsbestuur. Ook de 
aanvragen van het seniorenkonvent (SK) 
om hun G ravensteenfeesten te mogen 
organiseren op het Kramerspleintje en van 
de massacantus om hun tent te mogen 
opslaan op het Sint-Pietersplein werden 
afgewezen. De reden die door stadsbestuur 
werd opgegeven luidt steevast ‘nachtlawaai 
en overlast voor de omwonenden’. De 
halfvastenfoor en het circus veroorzaken 
blijkbaar geen nachtlawaai. Het is wel 
algemeen bekend dat op een cantus heel 
wat wordt afgebruld, maar tegen een loopse 
leeuwin moeten ze toch nog de duimen 
leggen.

Kwatongen beweren zelfs dat de 
reden waarom studentenmanifetsaties niet 
m eer worden toegelaten op het Sint- 
Pietersplein gezocht moet worden in het 
feit dat deze er niet voor betalen en de meer 
com m erciële ondingen als de Axion 
Cybermanifestatie wel.

Frederik De Vriese verzekerde 
Schamper dat dit niet het geval is. Men i s op 
het stadsbestuur zelfs blij met de aan-
wezigheid van de studenten in Gent. Het 
stadsbestuur heeft besloten geen enkele 
festiviteit meer te laten doorgaan op het 
Sint-Pietersplein. De enige reden dat de 
halfvastenfoor en het circus nog toe-
stemming krijgen om op het Sint-Pieters-
plein te staan is omdat dit het enige grote 
beschikbare plein in de nabijheid van het 
centrum  is om deze m anifestaties te 
herbergen (Jacob Van Arte velde zou niet 
bepaald blij zijn mocht hij zich eensklaps in 
het midden van een circuspiste bevinden, 
en wat de olifanten ervan zouden vinden, 
daar hebben we het raden naar). Dus ook 
geen Axion cybermanifestaties meer. We 
zullen zien.

Cobbaut

12-urenloop, 26 november 1997 
‘t Kuipke, Citadelpark
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Kunst & Wetenschap
H e t z w a rte  g a t in  u w  c u ltu u r

Op zekere dag vroeg men aan Einstein o f  h ij geloofde dat werkelijk 
alles wetenschappelijk beschreven kon worden. De natuurkundige 
antwoordde dat h ij daar vast van overtuigd was, m aar dat dit totaal 
zinloos was. H et zou zijn a lso f men de symfonieën van Beethoven zou 
beschrijven als een opeenvolging van klanken m et een verschillende 
toonhoogte en intensiteit.

Zowaar nog een verstandig man, die 
Albert Einstein, daar is deze uitspraak 
getuige van. Naast wetenschapper was hij 
ook een fervent vioolspeler, en een groot 
bew onderaar van co m pon isten  als 
Beethoven. Iemand voor wie kunst en 
wetenschap perfect naast elkaar konden 
bestaan, zonder een ervan op een hoger 
niveau te plaatsen.

Als we tegenwoordig onze maat-
schappij bekijken, blijkt dat dit laatste maar 
al te vaak het geval is. De exacte weten-
schappen, ook wel bètawetenschappen 
genoemd, (wiskunde, natuurkunde, schei-
kunde, biologie, astronomie, geo log ie ,...) 
lijken meer dan eens op voet van oorlog te 
leven met wat hun humane ‘partners’ zouden 
moeten heten (filosofie, psychologie, 
letteren, geschiedenis, kunsten, theologie, 
...). Beide groepen bekijken elkaar 
wantrouwig aan en zorgen er angstvallig 
voor niet te veel in mekaars vaarwater te 
komen. A f en toe wordt de tegenpartij zelfs 
gewoon gene-geerd.

Elke mens met een greintje verstand 
moet nochtans toch beseffen hoe belangrijk 
de wetenschap in deze maatschappij is. 
Verwijder de wetenschap en techniek, en 
de economie stort in elkaar. Aan de andere 
kant: verwijder de kunst, de godsdienst en 
de filosofie, en de mens stort in elkaar. Wat 
is dan het belangrijkste?

Vraag het aan honderd mensen en de 
publieke opinie word je  meteen duidelijk. 
De alpha ‘s winnen het pleit ruimschoots 
van de bèta’s. Een voorbeeld: als je  met 
met veel zwier en enkele moeilijke woorden 
aan de massa verkondigt datje  altijd al een 
afschuw van fysica hebt gehad, zal niemand 
je  dat kwalijk nemen. M oetje daarentegen 
toegeven nog nooit van Dostojewski te 
hebben gehoord, dan zullen verscheidene 
mensen dit hoogst onbegrijpelijk en op z’n 
minst ongepast vinden. En wie heeft al ooit 
van een gat in je  ‘wetenschap’ gehoord?

Onbekend maakt onbemind, zegt het 
cliché, en ook hier gaat het opnieuw op. 
Hoewel we in het middelbaar onderwijs 
allemaal met de natuurwetenschappen 
vertrouwd werden gemaakt, blijft voor de

meesten de ware aard van het weten-
schappelijk onderzoek onbekend. Daarvoor 
moet je  boeken lezen die geschreven zijn 
door wetenschappers, en de meeste daarvan 
hebben titels die bij de leek het angstzweet 
in stromen over de rug doen gutsen. De 
Engelse natuurkundige Lawrence M. 
Krauss speelde daar trouwens handig op in 
met zijn (boeiende!) boek FearofPhysics, 
dat in het Nederlands vertaald werd als Het 
Geheim van de Natuurkunde.

Een volwaardig wetenschappelijk 
proces zou men - net zoals de letteren en 
filosofie - moeten zien als een kunst. Niet 
zomaar een ondergeschikt ‘kunstje’, maar 
een die op gelijke hoogte staat met wat we 
de ‘klassieke kunst’ zouden kunnen noemen. 
Ik heb genoeg wetenschappers aan het 
woord gehoord om te durven beweren dat 
een onderzoek of het opstellen van een 
theorie met een grote passie - soms bijna 
echte liefde - kan gebeuren. In zeldzame 
gevallen steekt men ook iets van zichzelf in 
de theorie, zoals Murray Gell-Mann, die 
de ‘quarks’ (de elementaire deeltjes waaruit 
protonen en rfeutronen zijn opgebouwd) 
hun naam gaf, zich inspirerend op een 
gedicht van James Joyce uit Finnegans 
Wake. Als dat geen sublieme combinatie 
van alpha en bèta is!

Een goede theorie heeft naast de 
nodige dosis intelligentie, ook de gemo-
tiveerdheid en niet in het minst de creativiteit 
van de onderzoeker nodig. Vele ontdekk-
ingen worden per toe val gedaan en ontstaan 
door een onwillekeurige associatie met iets 
van een totaal andere oorspong. Het is 
daarom  dat de beste w etenschappers 
diegenen zijn die ook op andere (weten-
schappelijke èn niet-wetenschapppelijke) 
gebieden van wanten weten, die belezen 
zijn, die kunnen filosoferen en zowel van 
de ‘klassieke kunst’ als van de natuur 
genieten.

De wiskunde, die onvermijdelijk in 
elke wetenschap de kop opsteekt, moet 
men zien als materiaal voor het kunstwerk. 
Het manipuleren van de wiskunde in het 
zoeken naar geschikte formules kan perfect 
vergeleken worden met het buigen en

plooien  van het m etaal in de ed e l-
smeedkunst.

Om nog maar eens te zeggen dat 
wetenschap en kunst (of alpha en bèta, zo je 
wil, want de grenzen zijn vaag) in wezen 
niet zoveel van elkaar verschillen, enkel de 
verschijningsvorm is anders.

Beide culturen kunnen dus perfect 
samengaan. Maar wat merken we aan de 
universiteit? Professoren die nog nooit 
gehoord hebben van verminderde concen-
tratie bij lessen zonder onderbreking, 
assistenten die de m eest elem entaire 
pedagogische principes aan hun laars 
lappen, cursussen en handleidingen vol stijl-
en taalfouten enz.

Zijn al die - universitair gevormde - 
mensen dan zó dom, of getuigt dit gewoon 
van slechte wil? De kennis omtrent de 
leerstof is er wel, maar waar blijft de rest? 
Moeten we nu echt onze cursussen door 
germanisten laten nalezen op spellings-
fouten, of zijn die misschien gepermitteerd 
in een uitgave van de universiteit? De beste 
oplossing zou natuurlijk zijn: professoren 
die Nederlands kunnen en die weten hoe ze 
hun kennis het best aan de studenten kunnen 
doorgeven. En waarom ook niet? Waarom 
niet eens wat meer aandacht besteden aan 
de veelzijdigheid en algemene kennis van 
de kandidaten-professoren? O f beter nog: 
de noodzaak van een universele persoon-
lijkheid verwerken in de opleiding. Geef de 
wetenschappers (wetenschaps)filosofie en 
breng de alpha’s het respect voor de 
wetenschap bij, zodat we meer schrijvende 
geologen krijgen, of psychologen die ‘s 
nachts hun telescoop bovenhalen om naar 
de sterren te k ijken .... Laat de universiteit 
weer garant staan voor universaliteit, zoals 
het zou moeten zijn!

Ook Schamper moet overigens aan 
de kritiek geloven. Op dit moment bestaat 
de redactie uit pol. & soc.’ers, filosofen en 
germanisten, aangevuld met enkele juristen 
en één parttime bio-ingenieur. Na sport is 
w etenschap het m eest verw aarloosde 
onderwerp in dit studentenblad. Dus, beste 
wetenschapper, begrijp je  mij en voel je  na 
het lezen van dit Standpunt iets kriebelen, 
ben je  er ook van overtuigd geraakt dat 
wetenschap leuk is, en wil je  je  enthousiasme 
delen met andere mensen, neem dan als de 
bliksem contact op met de redactie, we 
hebben je  nodig!

David De Wolf, redactielid 
Schamper

Deze pagina staat open voor s ta n d p u n te n  van  in d iv id u e le  lezers  (max. 700 d 800 woorden); 
politieke propaganda evenals anonieme schrijfsels worden naar de pmllemand verwezen en de redactie 
behoudt hoe dan ook het recht om een ingezonden tekst al dan niet te publiceren.
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Back to Komosha
Roots in  Rap, Dans en D rum

R egisseu r Johatt De Sm et keek om zich heen en zag een 
overweldigende chaos. De nieuwe media zuigen de mens op en spuwen  
hem enkele seconden later ietwat verdoofd uit. A lle mediakanalen 
rammen^ontelbare meningen in de strot van het publiek. Dóór het 
informatiebos ziet men a l lang de bomen niet meer. De Sm et vroeg zich 
a f  hoejongeren voor zich zelf een plaatsje veroveren in deze chaos. H ij 
bracht zeven jongeren  samen en hij ging hen een eindje tegem oet op 
W m ^ k t o c h t  naar een eigen plek, een thuis, een m anier om zich uit 
te drukken. Twee drummen, anderen dansen en Thor rapt. H et 
resultaat h eet Komosha. H et is n iet alleen een dansvoorstelling o f  een 
uitgesponnen rap o f  een reeks drumsolo ’s. H et is een belevenis. 

W tham per wandelde de Kopergieterij binnen en sprak m et Johan De 
Sm et en de zijnen.

Schamper: Wat betekent de titel 
Komosha ?

Johan  De Smet: “Komosha is een 
woord uit een Zuid-Afrikaans dialect en het 
betekent thuis. Het is eigenlijk een plek, 
maar het wordt ook gebruikt in de betekenis 
van je  eigen roots of iets waarin je  je  thuis 
voelt. Ik was op zoek naar mensen die 
vanuit de chaos van informatie en beelden 
waarin ze leven, een plaatsje veroveren 
waar ze niet alleen zichzelf kunnen zijn 
maar waar ze ook iets kunnen vertellen. Het 
is verdomd moeilijk om daar de juiste vorm 
voor te kiezen en dan ook nog eens gehoord 
te worden. Elke vorm die je  kiest, wordt 
nog door drie m iljoen andere mensen 
beoefend en nog zestigduizend keer beter. 
Nu word je  daar veel sneller mee gecon-
fronteerd dan vroeger. Een paar generaties 
geleden had je  de dorpsgemeenschap met 
dé kerk, dé koster en dé beenhouwer. En je 
kon naar de scouts gaan o f naar de 
muziekschool. Koos je  voor het laatste, dan 
spee lde  je  p iano  o f  g itaa r. Je had 
‘zekerheden’. D aardoor w as het iets 
gemakkelijker om je  uit te drukken, denk 
ik. Nu verdwalen er velen in de overvloed 
aan keuzemogelijkheden. Ofwel doen ze 
dan maar niets meer, ofwel gaan ze op zoek 
naar die specifieke vormen waarin ze iets 
van z ichzelf kw ijt kunnen. N aar die 
koppigaards heb ik gezocht. De vormen die 
ze hadden uitgekozen, moesten voor mij 
met ritmiek en motoriek te maken hebben, 
m eer bepaald  m et drum .E n ik vond 
uiteindelijk zeven jongeren tussen 17 en 
25, die allemaal op de één of andere manier 
zijn weggewandeld van het ene leven, op 
zoek naar een ander. Het is een weg vol 
communicatiestoornissen, waarbij mensen 
in aanraking kom en met elkaar. Die 
ontmoetingen kunnen vijandig of vriend-
schappelijk zijn. Jaloezie, verliefdheid, de 
grote thema’s komen aan bod. Dit gegeven 
wordt uitgewerkt met zo weinig mogelijk 
woorden, met het accent op ritmiek.” 

Schamper: Hoe wordt dat ‘op zoek 
zijn9 dan uitgedrukt in de voorstelling ?

Gebeurt dit aan de hand van 
fragmenten uit hun leven?

De Smet: “Nee, we zijn niet bezig 
met een psychologische analyse, net zo 
min als we ieders ‘levensverhaal’ op de 
planken wouden zetten, letterlijk.W e 
zoeken wel inhoudelijke linken maar we 
praten daar geen uren over door. Alles 
gebeurt heel spontaan en intuïtief. We 
trekken onmiddellijk de ruimte in en 
proberen maar wat: hij drumt, jij danst, 
hoe reageer je 
op elkaar? Je 
kan m et 
e l k a a r  
m eegaan o f 
tegen elkaar 
ingaan. Al im-
p ro v ise ren d  
creëer je  ver- 
s c h i l l e n d e  
s itu a tie s  en 
die probeer je 
dan uit te wer-
ken zodanig 
dat ze die 
s p e c i f i e k e  
s i t u a t i e  
o v ers tijg en .
Je geeft er een 
meerwaarde aan. Zo dansen Thor en Diede 
een duo. Nu zou je  er een streepje klassiek 
muziek onder kunnen zetten om het 
publiek in een bepaalde stemming te 
brengen. Maar dat wil ik juist niet. Want 
naar vorm is het voor mij veel interessanter 
om te zeggen dat ik het duo wil zien 
dansen op eigen adem. Omdat dit een 
m eerw aarde creëert w aardoor deze 
voorstelling niet alleen over die jongeren 
gaat, maar over ons allemaal. Het voelt 
voor mij ook zu iverder en m inder 
omfloerst aan. In die zin gaat Komosha 
ook over eerlijkheid, of tenminste over 
een poging om dat te zijn. Een ander 
voorbeeld is dat ik Thor wou zien rappen 
in het Nederlands, ook al is hij dat niet 
gewend. Ik wil dat zijn rap een statement

is, gericht aan het publiek; ik wil niet een 
zoveelste imitatie zien van wat ons als rap 
wordt voorgeschoteld. Want rap is één van 
die -culturele- vormen die jongeren worden 
opgelegd en waarmee ze willens nillens 
worden geassocieerd. Zoals ze tegenwoordtig 
ook steevast worden geassocieerd met drugs, 
aids en weekendongevallen. In die zin wil 
Komosha een beetje een ‘aanklacht’ zijn - al 
bedoel ik dit geenszins moraliserend. Het is 
een roep van jongeren om hen niet als 
doelgroep te bestempelen, louter en alleen op 
basis van het feit dat ze jong zijn. O f op basis 
van hun interesse voor rap.”

Schamper: Dus het is ook de 
bedoeling om dé jongerencultuur voor 
te stellen aan een ruimer publiek en om 
aan te tonen dat die cultuur veel 
universeler is dan iedereen denkt?

De Smet: “Ja. Toch is het heel moeilijk 
om dat stigma te vermijden omdat daar zo op 
ingespeeld wordt. Zo goed als elk blad dat 
zich naar jongeren richt, grijpt terug naar 
diezelfde schreeuwerige MTV-achtige lay- 
out. Dat is wat hen interesseert. De vraag is 
nu: is dat ook echt zo? W ordt dat niet 
g ed ee lte lijk  k u n stm atig  gecreëerd?  
Tegelijkertijd is het moeilijk om niet in het

Mensen zien het als een dansvoorstelling. En dan mag je  nog zo 
luid roepen van ‘Ja maar, het is veel meer dan dat.

hokje ‘dansvoorstelling’ te worden gestopt. 
Mensen zien het als een dansvoorstelling 
omdat de mensen dansen. En dan mag je  nog 
zo luid roepen van ‘Ja maar, het is veel meer 
dan da t.M en sen  zien  het als een 
dansvoorstelling omdat de mensen dansen. 
En dan mag je  nog zo luid roepen van ‘Ja 
maar, het is veel meer dan dat. Drum is voor 
mij even belangrijk.’ Er is geen hokje van 
‘drumvoorstelling’. En dat is natuurlijk weer 
dat onverm ijdelijk stigm a waartegen je 
probeert te vechten. Iemand in het publiek 
raken met de tekst van een rap, alhoewel die 
persoon niets met rap te maken heeft, is al 
voldoende. Dan geef je  op de één of andere 
manier mee dat dat culturele vormen zijn en 
dat de Shakespeares nu ook zouden rappen of 
samplen. Dus het is heel belangrijk om die
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vormelijkheid te onderzoeken. Men verwart 
inhoud heel vaak met tekst. Dat probeer ik 
te vermijden, er wordt weinig gesproken, 
de kleine tekst op het strooibriefje is 
ongeveer het enige. Mocht ik er nog een 
viertal fragmenten insteken die thematisch 
aansluiten bij de voorstelling dan zouden 
sowieso veel mensen zeggen dat er meer 
inhoud inzit. Terwijl het makkelijk te zien 
is dat dat absoluut niet waar is. De schriftuur 
is onbelangrijk. In dit geval koos ik er voor 
om te tonen hoe die culturele vorm, ritmiek 
en motoriek, even veel kan zeggen als tekst 
op zich. ”

Schamper: K om osh a ontstond in 
H et L ab oratorium  van Speelteater 
Gent/de Kopergieterij en werd voor 
het eerst opgevoerd als project in 
januari ‘97. Verschilt deze versie heel 
erg van de vorige?

De Smet: “Er is n ie t zo veel 
veranderd. Integendeel. Het principe is 
hetzelfde gebleven, alleen is dit project 
binnen het laboratorium opgestart en was 
het oorspronkelijk niet bedoeld als een 
productie. Omdat we veel zin hadden om 
eraan door te werken en omdat de reacties 
toen positief waren, vroeg het Speelteater 
ons om er een professionele productie van 
te maken. Maar het is niet zo dat we daarom 
plots vanalles gingen veranderen. Dan zou 
je  net de eerlijkheid weer wegnemen. Dat 
zou veel kapot maken.”

Ondertussen zijn ook de jongeren 
(Diede, Chérif, Anton, Pascal en Thor) 
erbij komen zitten.

Schamper: Wat heeft jullie gemo-
tiveerd om mee te werken aan dit stuk?

Chérif (lacht): “Niets te motiveren, 
ik kreeg een telefoontje met de vraag of ik 
mee wou doen aan een auditie. Dat heb ik 
gedaan en uiteindelijk ben ik weekend na 
weekend komen repeteren, en dat werd 
alsmaar meer, en nu zit ik hier met een stuk 
dat Komosha heet.” (Iedereen lacht)

Anton: “Ik weet nog wel wat mij 
motiveerde. Johan vertelde mij dat het de 
bedoeling was om verschillende individuen 
samen te brengen, elk met zijn kwaliteiten, 
en te zien wat er gebeurt. Zo zou iedereen er 
reacties kunnen insteken die ze ook in het 
dagelijks leven zouden kunnen hebben. Het 
is helemaal niet vergezocht, maar net heel 
persoonlijk en direct.”

Schamper: Iedereen speelt dus een 
beetje zichzelf?

Anton: “O f wat we zouden willen
zijn.”

De Smet: “Maar ik heb er wel over 
gewaakt dat hun identiteit ietwat beschermd 
wordt. En daar bedoel ik mee dat - bijv. 
Diede en Chérif - niet als zichzelf op scène 
staan, maar als ‘personages’; personages 
die weliswaar uit hen zijn ontstaan, maar 
hen niettemin overstijgen.”

Pascal: “We zijn niet vertrokken 
van iets concreets, we zijn begonnen met 
experimenten. We hebben er nooit lang 
over nagedacht om toch maar het ideale te 
bereiken.”

De Smet: “Het moeilijke van werken 
met hedendaagse vormen is datje niets hebt 
om naar terug te grijpen. Je hebt geen 
houvast als je  je  eigen materiaal of jezelf 
gebruikt als middel om iets te vertellen. Als 
je  een tekst of een klassieke basis hebt, kan 
je daar op terugvallen. Daarom heb ik ook

zeer veel bewondering voor de manier 
waarop ze daaraan werken.”

Chérif: “W e hebben het allemaal 
zelf uitgevonden. En in het begin vonden 
we het helemaal niet goed, tot aan het 
frustrerende toe. Het voelde soms bijna als 
een sleur omdat ik over niets tevreden was.”

Schamper: Jullie zijn met ver-
schillende dingen bezig: iemand rapt, 
iemand danst, iemand drumt. Hoe 
gebeurt de interactie, hoe vind je  
contact met elkaar?

Diede: “Ik denk dat dat er dikwijls 
echt nie t is. Je hebt com binaties en 
confrontaties en je  ziet dat dat eigenlijk niet 
lukt. De onmacht om te communiceren met 
elkaar.”

Schamper: Hoe zou je  mensen 
overhalen om naar Komosha te komen 
kijken?

Pascal: “Kom het zien en amuseer 
je .”

Thor: “Komosha is meer dan alleen 
theater. Het is meer dan alleen rap, drums, 
of dans. Het is een emotie die we in beeld en 
geluid proberen om te zetten naar een 
publiek toe. Het is iets wat je  zeker nog 
nooit zult gezien hebben.”

Karlien

Komosha, in de Kopergieterij op 
22, 26, 27, 28, 29 november om 20u, 
en op 24,25,27,28 november om 14u. 
De allerlaatste voorstelling vindt 
opnieuw plaats in de Kopergieterij op 
28 februari om 20u en wordt gevolgd 
door een Komosha-party met DJ en 
live-drum.

‘Abo, Een Vrouw in Kongo'
v 'o.De Internationale Nieuwe Scène brengt het verhaal van Leonie Abo, 
4$ vrouw van Pierre Mulele, een figu u r uit het Congolese verzet van de 
f a r m 460. Zij brengt haar persoonlijk verhaal dat tegelijk een epos is van 
ftö È tfid o p  weg naar zelfbestuur. H et is gebaseerd op het boek van Ludo 
M artens Leonie Abo, wat eigenlijk een neerslag is van een uitgebreid  
interview dat hij had m et deze uitzonderlijke, sterke vrouw.

Hilde Uitterlinden kruipt in de huid 
van Abo, een congolese vrouw, en brengt 
zo haar levensverhaal. Abo wordt eind j aren 
veertig geboren in de rijke en traditionele 
cultuur van Zaïre. Ze geniet onderwijs van 
Belgische nonnen en ze wordt op haar 
veertiende hulpvroedvrouw. Kort daarop 
wordt ze uitgehuwelijkt aan een jaloerse 
man die haar mishandelt. Ondertussen is de 
Zaïrese onafhankelijkheid een feit en het 
verzet tegen het regime groeit gestaag. Door 
een list belandt ook Abo bij het Maquis van 
Kwilu in Congo, het ondergronds verzet. 
Aanvankelijk wil ze daar helemaal niets 
mee te maken hebben, maar geleidelijk 
groeit er bij haar een sterk politiek  
bewustzijn en wordt ze een gedreven

militante. Daar ontmoet ze ook Pierre 
Mulele en ze wordt zijn vrouw. Maar alles 
loopt mis, zo goed als alle rebellen worden 
vermoord en uiteindelijk blijven enkel 
Mulele en Abo over. Toch geven ze niet op 
en ze trekken naar Brazzaville waar ze 
rekenen op de steun van enkele bevriende 
regeringsleden . O nder het mom van 
verzoening wordt Mulele weggelokt, maar 
hij loopt regelrecht de dood tegemoet. Zelfs 
dan geeft Abo de strijd niet op en ze gaat 
opnieuw werken als verpleegster om haar 
land er langzaam maar zeker weer bovenop 
te helpen.

Deze geëngageerde, dramatische 
vertelling wordt doorspekt met gezongen 
gedeeltes en muzikale intermezzo’s van

Tegen d e  s tro o m  o p
Chris Joris, Riffi Kythouka en een
zangeres uit Zaïre, Princesse. De Inter-
nationale Nieuwe Scène slaat opnieuw een 
brug tussen verschillende culturen, dit keer 
tussen het Westen en Afrika, tussen een 
voormalige kolonie en haar moederland. 
Ook de niet onbesproken rol van België in 
de ontwikkeling van Congo is voelbaar, zij 
het op de achtergrond.

Abo is het eerste in een reeks van drie 
vrouwenportretten. Na dit stuk brengt de 
Internationale Nieuwe Scène nog het relaas 
van een Indische en een Joodse vrouw. Alle 
drie de vrouwen leven in erbarmelijke 
om standigheden en on tw ikkelen  een 
onvoorstelbare innerlijke kracht. Ondanks 
hun minderwaardige positie als vrouw, 
blijken ze toch de krachtschakel in hun 
maatschappij. Om hun kinderen in leven te 
houden en als gezin overeind te blijven, 
werken ze gestaag en onopvallend door aan 
de opbouw van hun land.

KV
Abo, een vrouw in Kongo speelt in theater 
Tinnenpot op 21,22,28,29 nov., om 20.00uur.



S tre lin gen
D ie p e r dan  de h u id

Wanneer ving u voor het laatst een glim p van emotie op in de blik van 
Wen voorbijganger? Wie peilde er onlangs in m eer dan drie vragen naar 
h et welzijn van j e  bestaan? In Strelingen ste lt Sergi B elbel de 
onpetÇoonlijke relaties in de hedendaagse westerse samenleving aan de 
kaak. Eenzaamheid, onverschilligheid en een dor gevoelsleven staan 
centraal in dit Catalaanse stuk uit 1992. Tot 6 decem ber vindt Résidence 
Strelingen een onderkomen in NT2-M innemeers.

Strelingen houdt een vinger aan de 
pols van de jaren ’90. Een onvermogen om 
te communiceren stroomt door de aderen 
van de samenleving en de rauwe taal die 
weerklinkt overstemt het bonzen van het 
hart. De realiteit van Strelingen lijkt sterk 
op de realiteit, maar is toch weer anders. 
Regisseur Guy Van Sande onderscheidt 
drie realiteitslagen: de realiteit van het stuk 
en de personages, de realiteit van de 
toeschouwers en de realiteit van de acteurs 
achter de personages. Meestal staat de 
vierde muur onwrikbaar tussen de werke-
lijkheid van de personages en die van het 
publiek maar in Strelingen vloeien de drie 
niveaus in elkaar over.

Het is een stuk over eenzaamheid en 
nood aan affectie, over houden van of niet 
houden van. Het staat bol van de tegen-
stellingen en de paradoxen. “Mensen zijn 
heel complex”, zegt Van Sande, “en het is 
heel moeilijk om dat complexe in theater

uit te drukken. Je hebt de du idelijk  
herkenbare waanzin zoals je  die ziet bij 
Derochette bijvoorbeeld. Wanneer dit een 
gewone mens uit je  buurt blijkt te zijn, die 
plots complexe waanzin vertoont, dan voelt 
dat heel anders. Trouwens, wat is waanzin? 
Tien om te zien vind ik waanzin, terwijl 
velen dat heel normaal vinden. Ook een 
gesprek is dikwijls heel complex. Dit is 
eveneens zo in de schriftuur. Je hebt vaak 
de indruk dat de personages tegen zichzelf 
praten; dat toont aan dat iemand denkt. 
Volgens Barthes houdt theater een spiegel 
voor aan de werkelijkheid. Bij soap kijkt 
men in een vlakke spiegel; de spiegel van 
theater is boller en vervormt de werke-
lijkheid een beetje.”

In tien  scènes en een epiloog 
verbergen de personages zich achter 
allerlei mogelijke activiteiten: afwassen, 
koffie slurpen, een sigaret opsteken,... Net 
als in Belbels andere stukken hebben de

figuren geen naam (jonge man, oudere 
vrouw,..). Wat ze zeggen, maskeert wat hen 
echt bezig houdt: ze gebruiken woorden als 
ultieme schuilplaats. W aar en wanneer de 
personages elkaar ontmoeten, wordt nooit 
expliciet gemaakt in het stuk. “Heel concreet 
speelt het zich af in zes containers die op 
elkaar gestapeld zijn”, vertelt Van Sande, 
“appartementsblokken lijken daar op. De 
personages bevinden zich als het ware in 
een groot appartementsblok waar iedereen 
iedereen kent, maar waar de relaties tussen 
de verschillende figuren niet helemaal 
duidelijk zijn. Tegelijkertijd kan het publiek 
even goed denken dat de personages elkaar 
ontmoeten in een wegrestaurant of aan de 
voet van de leeuw van Waterloo. Dat hangt 
volledig af van de associaties van het 
publiek. Het voornaamste is dat de figuren 
nooit alleen zijn. Dat een mens misschien 
niet alleen kan zijn omdat er altijd anderen 
in zijn hoofd blijven zitten, terwijl hij zich 
toch dodelijk eenzaam voelt. De personages 
zijn zo vol van zichzelf dat ze denken dat ze 
geen anderen nodig hebben, maar toch 
schreeuwen ze om aandacht.”

Karlien
‘Strelingen ’, vertaald door Paul 

Koeck, met Mathias Sercu, Elise 
Bundervoet, Chris Boni, e.a. Van 15 
november tot 6 december in NTG2- 
Minnemeers, telkens om 20u.

Malinese wereldster fonkelt 
aan Gentse hemel

O ver jagers, geesten en opgejaagd w ild
A lsw e  even nagaan hoeveel Afrikaanse muzikanten via de Europese 

m bekendheid hebben verworven op ons ‘oude’ continent, dan 
kunnen we deze op één hand tellen. De bekendste zijn M ory Kanté en 
Ymé^ou N ’D our die respectievelijk een hit scoorden m et Yé Ké Yé Ké 
( ‘88) en Se ven Seconds ( ‘94, cfr. Neneh Cherry). A llebei incidentele hits 

\ die ftoèh een blauwdruk zijn van de Afrikaanse muziek, noch echte 
W eW m tellin g  voor de Afrikaanse muziek in het westen losweekten.

Naast deze twee zijn er nog wel 
enkele namen die een belletje (kunnen) 
doen rinkelen. De Zuid-Afrikaanse Miriam 
Makeba scoorde hier in ‘67 een bescheiden 
hitje met Pata Pata en in ‘73 was het de 
Kameroenese Manu Dibango die met Soul 
Mokassa furore maakte. En wie herinnert 
zich n ie t Paul Simons Graceland- 
gezelschap meto.a. Miriam Makeba, Hugh 
M asekala en de acapella-zanggroep  
Ladysmith Black Mambazo?

Toch bleef het tot mid jaren ‘80 
moeilijk om kennis te maken met de diverse 
muziekgenres en hun mengvormen die het

Afrikaanse continent herbergt. De meeste 
platen waren slechts te verkrijgen via 
importkanalen zodat logischerwijze de 
westerse belangstelling ook uitbleef. In ‘81 
bracht Island Records enkele verzamel- 
albums met Congo-pop uit en sindsdien is 
alles in een stroomversnelling geraakt. 
Heden catalogeert men alles wat niet- 
westers is en traditioneel niet aan bod komt 
in de westerse hitlijsten onder de term 
‘w ereldm uziek’ en zo ontstond een 
wereldmuziekcircuit met z’n eigen hit-
lijsten, concertzalen, platenlabels, etc.

Een van de grote sterren ui t dit circuit 
is de Malinese zangeres Oumou Sangare.

Zij is afkomstig van de Wassoulou-regio in 
het zuiden van Mali, een muzikaal zeer 
rijke streek die haar naam aan de gelijk-
namige muziekstijl leende. Wassoulou is 
de muziek die de jagers maakten om het op 
te j agen wi ld te betoveren en kwaad werende 
geesten gunstig te stemmen, geen over-
bodige luxe want de jacht was niet zonder 
gevaar. Oumou Sangare gaf deze muzikale 
w asso u lo u -trad itie  een o rig inee l en 
hedendaags karakter, wat haar in Mali vooral 
bij de jongeren heel populair maakte. Deze 
hedendaagse tint duikt ten eerste op in de 
thematiek die Oumou Sangare in haar 
liederen  aankaart. Zo zingt ze over 
traditionele thema’s als de liefde maar ook 
gevoeliger onderwerpen als de problemen 
van jonge vrouwen in Afrika, vrouwe-
nrech ten , gedw ongen huw elijken en 
polygamie komen ruim aan bod. Dit kan 
men gerust revolutionair noemen voor een 
zangeres die in een streng islamitische 
gemeenschap annex land is opgegroeid. 
Ten tweede bepaalt de bezetting van de
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groep waarmee Oumou Sangare optreedt 
een sp ecifiek  eigen  ‘so u n d ’ . N aast 
traditionele Afrikaanse instrumenten zoals 
de ‘djembé’ en de ‘kamalengoni’ bespeelt 
men ook de elektrische bas en de gitaar.

De jongste cd van Oumou Sangare 
heet Worotan en eindigde op nummer één 
in de World Music Charts Europe 1996. 
Dinsdag 25 novem ber kom t ze haar 
meeslepende ritmes rond uw heupen wiegen 
in de Gele Zaal, wat gezien de status van 
Oumou Sangare heel opmerkelijk is en nog 
maar eens bewijst dat succes niet altijd 
gepaard gaat met buitensporige kapsones. 
Allen daarheen, want die zien we nooit 
meer terug!

M o’KUL

Gratis
De eerste  
5 lezers 

die m et d it 
berichtje 
naar de  

Gele Zaal 
stappen  
mogen 
gra tis  

genieten  
van 

Oumou 
Sangare

Gratis
Oumou Sangare, Afrika's m eest succesvolle en sm aakm akende  
zangeres, te gast in de Gele Zaal.

Democrazy
H e t za l n ä i w orden aan uw  alternatieve voeten

: A l  foren  zorgen enkele clubs in Vlaanderen ervoor dat de écht 
fidternatieve muziekliefhebbers, zij die altijd enkele stappen voor zijn op 
de grote massa, in ons land aan hun trekken kom en. Zeker als het erop 
aankom tconcerten te organiseren van illustere groepjes die op het punt 

|staan om uit het duister te treden. Ook onze studentenstad heeft dankzij 
Wiet initiatief van een aantal gem otiveerde semi-vrijwilligers sinds tien 
jd d r  e e d  dergelijke en degelijke club in huis, de Democrazy.

Je moet al een muzikale beotier zijn 
om nog nooit van de Democrazy gehoord te 
hebben. De club heeft de afgelopen tien jaar 
een geweldig hoge reputatie opgebouwd 
als concerto rganisator van de m eest 
progressieve muziek in de meest uiteen-
lopende genres. De naam klinkt dan ook bij 
veel studenten bekend in de oren, maar 
weinigen vinden regelmatig de weg naar 
deze club die nochtans voor iedereen garant 
zou kunnen staan voor een enorme muzikale 
verrijking. Als we enkele namen moeten 
noemen van groepen die voor hun doorbraak 
optraden in de Democrazy hebben we de 
keuze uit een hele w aslijst, m aar de 
stokpaardjes zijn toch wel Nirvana, Faith 
No More, dEUS, Lemonheads en Afghan 
Whigs.

Sam en m et een aan tal andere 
Vlaamse clubs maakt de Democrazy sinds 
een aantal maanden deel uit van de v.z.w. 
Clubcircuit. De andere zijn De Nijdrop 
(Opwijk), De Kreun (B issegem ), De 
Cactus (Brugge), De Media (Eeklo), De 
Vaartkapoen (Brussel) en sinds kort ook 
4AD (Diksmuide). In de clubs wordt naar 
eigen zeggen een programma aangeboden 
dat in grotere zalen, zoals bijvoorbeeld de 
AB niet aan bod komt. Daarom wordt de 
AB ook niet als concurrentie beschouwd, 
maar als aan-vullend, of was het andersom?

De v .z.w . heeft ook ja a r li jk s  
ongeveer 350 leden die elk 150 fr lidgeld 
betalen en daarvoor bij ieder optreden 50 fr 
korting en maandelijks de Demozine krijgen

waarin informatie staat over alle komende 
activiteiten.

V oor haar program m atic is de 
D em ocrazy aangew ezen op w at haar 
aangeboden  w ordt vanuit boekings- 
kantoren. Werchter, het kantoor van 
Herman Schuurmans, m onopoliseert 
zowat het hele rock- en popcircuit in België 
en strijkt een commissie op telkens een 
groep die onder contract staat met zijn 
agentschap geboekt wordt door kleinere 
clubs als de Democrazy. De meeste groepen 
tekenen bij Werchter omdat dat voor hen de 
grootste zekerheid oplevert om te kunnen 
spelen in België. Wie groot is, wordt zo 
s teeds g ro te r, en in het geval van 
Schuurmans is dat: wie rijk is, wordt steeds 
rijker. Bij de v.z.w. Democrazy is het dan 
ook de bedoeling om in de toekomst zoveel 
mogelijk artiesten via andere wegen naar 
Gent te halen.

Na een financieel mindere periode, 
waar de programmatic echter niet funda-
menteel onder te lijden had, lijkt het de 
Democrazy nu wat meer voor de wind te 
gaan. En er zijn nog mooiere vooruitzichten. 
Vanaf september ’98 zou men verhuizen 
naar de Basilea. De Basilea is een boot die 
aangekocht werd door de Gentse haven en 
die zal verhuurd worden aan de v.z.w. 
Vaarwater. Naast de Democrazy die in de 
Basilea over een zaal en bureaus kan 
beschikken, zal Jeugd en stad er voor 
repetitieruim ten en een opnam estudio 
zorgen voor beginnende bandjes. Ten derde
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is er nog LEJO, een leerjongerenproject 
die laaggeschoolden en m igranten zal 
inzetten voor het opknappen en inrichten 
van de boot. Dit houdt de kosten laag en 
biedt aan deze kansarmere klasse de kans 
om een stiel te leren en ervaring op te doen.

Tijdens de Gentse Feesten is de 
Basilea reeds in gebruik genomen, maar de 
organisatie en promotie rond die activiteiten 
liet volgens de Democrazy heel wat te 
wensen over. Ook van de bijnaam ‘rock- 
boot’ zou de Democrazy zo snel mogelijk 
verlost willen worden. Te meer omdat het 
helemaal niet zo is dat alleen rockmuziek er 
een onderdak zal vinden. Dat is trouwens 
nu, in de Reinaertstraat, evenmin het geval.

Op dit ogenblik  zijn  er in de 
Dem ocrazy niet alleen ongeveer drie 
optredens per maand van rock- of aanver-
wante allures, maar ook op het gebied van 
Techno is de programmatic al enkele jaren 
toonaangevend. Zo kwamen onder meer dj 
Food, dj Krush en Mark Broom al langs 
Daarnaast worden in het café wekelijks een 
paar cu ltfilm s getoond  die dan nog 
regelmatig door dj’s van een muzikale 
begeleiding worden voorzien.

Voor wie de weg naar de Democrazy 
nog niet heeft gevonden is er nu een 
uitgelezen en zeer goedkope kans. Op de 
Schamperredactie liggen vijf vrijkaarten 
voor zowel dj Aphrodite (11 dec.) als 
Crescent, Movietone en Third Eye 
Foundation (12 dec.). Wie nog meer gratis 
kaarten wil ,kan zich in de Reinaertstraat 
125 aanmelden als verdeler van flyers. Als 
beloning mag je  dan ook een concert 
meepikken.

De Buurman

Voor meer informatie kan je  
terecht op het nummer09/2275196of 
op de website: http://www.ping.be/doh/ 
democrazy
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L A . C o n fid e n tia l
Am erikaanse film  van Curtis 

Hanson, m et Guy Pearce, Russell 
Crow e, K evin  Spacey, D anny  
DeVito, Kim Basinger, e.a.

Los Angeles: ‘City of Angels’, maar 
bovenal ‘City of Dreams’. Een verstedelijkte 
droomfabriek waar iedere ober ‘eigenlijk’ 
acteur is, waar dagelijks ‘Greyhound’- 
busladingen hoopvolle starlets worden 
gedropt, en waar lang vergane glories zich 
nog steeds wereldberoemd wanen. Voor 
iedere ster lopen er tientallen gefrustreerde 
(nog) niet-sterren rond. Dat alles tovert 
L.A. vooral om tot de stad der gevallen 
engelen, flanerend langs de ‘boulevard of 
broken dream s’. En het is precies die 
ambivalentie die L.A. al vaak tot inspiratie-
bron voor tal van (song)schrijvers heeft 
gemaakt.

Zo ook voor James Ellroy, wiens 
boek L.A Confidential nu verfilmd is door 
Curtis Hanson (The River Wild). En hoe. 
De verfilming is een meesterwerk ge-
worden, een heerlijke ‘film noir’ gesitueerd 
in het L.A. van de jaren vijftig, waar in de 
schaduw van al de glitter en glamour 
politieke corruptie en moordende machts-
honger welig tieren. Denk aan andere 
meesterwerken uit het genre, zoals The 
Player, waarin de Hollywood incrowd in 
de bloemetjes werd gezet, of Chinatown, 
waarin de minder glamoureuze beerputten 
van de stad werden opengetrokken.

L.A. Confidential is in se een ‘good 
cop/bad cop’ - verhaal, maar wordt volledig 
meegesleurd in de losgeslagen rollercoaster 
van roem en m anipulatie die L.A. is. 
Niemand ontsnapt eraan, aan ieders handen 
kleeft bloed. Zo zien we Guy Pearce, de 
beroem dste ‘N eighbour’ sinds K ylie 
Minogue, als de ambitieuze beunhaas Ed 
Exley, ‘de denkende flik’ die promoveert 
door zijn collega’s te verklikken. Zijn 
tegenpool, een beer van een vent met een 
kanjer van een Oedipus- complex, Bud 
W hite (R ussell C row e) oftew el ‘de 
meppende flik’, blijkt zijn boekje meermaals 
te buiten te ‘slaan’, vooral in confrontatie 
met ‘wife beaters’. Ergens tussenin bevindt 
zich ten slotte Jack Vincennes alias ‘de 
scharrelende flik’, een weifelende maatpak- 
dandy die liever acteur was geworden, een 
prachtvertolking van Kevin Spacey.

Verder zien we Kim Basinger die 
eindelijk haar come-back maakt als de 
mysterieuze luxe-hoer Lynn Bracken, en 
de obligate Danny Devito als zwartgallige 
lolbroek (zie o.a. The War of the Roses en 
Throw Mama from the Train). De vertol-
kingen zijn stuk voor stuk uitstekend, de 
dialogen net als de personages ‘undeniably 
cool’, en de sfeer is die van een lekker 
ouderwetse fifties-thriller, mèt de drie 
gemeenplaatsen van het genre: veel nacht, 
veel neon en veel regen. Een absolute must.

K7(Decascoop)

Le B uttane

Italiaanse film  van Aurelio  
Grimaldi, m et Ida di Benedetto, 
Guja Jelo en Lucia Sardo

Deze Italiaanse prent heeft al een 
drietal jaren mogen rijpen vooraleer het 
Belgische publiek ervan mocht proeven. 
S p ijtig  genoeg  is de tijd -k w a lite it-  
verhouding bij het rijpingsproces bij deze 
film niet dezelfde als die bij wijnen (langere 
lig tijd  resu lteert in een kw alita tieve 
verbetering).

Maar zeker niet geklaagd, wanneer 
we kijken naar de manier waarop Aurelio 
Grimaldi blijk geeft van een boeiende 
realistische kijk op het leven van zeven 
hoeren (een travestiet, één mannelijke en 
vijf vrouwelijke prostitués) in het Siciliaanse 
Palermo. In een ongeziene nuchterheid, 
zonder enige vorm van sympathie te tonen 
met de personages, verhaalt Grimaldi de 
routineuze levens van de hoeren. Het zijn 
straat- en bordeelhoeren die hun leven 
slijten, en terzelfdertijd hun geld verdienen, 
met het spel der liefde. Dit is voor hen pure 
broodwinning en daar houdt het dan ook bij 
op. Hun leven zit vol routines, jaloezie en 
angst. Maar hun angsten worden over-
wonnen door de (schijnbare) macht die ze 
hebben over hun klan ten , m aar ook 
tegenover de andere hoeren.

Het publiek is een afstandelijke, 
objectieve toeschouwer en moet toezien 
hoe het spel voor de hoeren iedere vorm van 
lie fde  o f passie  verlo ren  heeft. De 
toeschouwer wordt op realistisch-objectieve 
manier geconfronteerd met de zelfkant van 
de maatschappij en moet er uiteindelijk dan 
ook voor zichzelf een oordeel over vellen.

Grimaldi’s nuchtere kijk op het 
m aatschappelijk  fenom een w ordt ons 
voorgeschoteld in een soort van frag- 
mentarisme waardoor het sterke realisme 
van de film enkel maar wordt benadrukt. 
De fragmentarische stijl uit zich in de vorm 
van een opeenvolging van beelden met al 
dan niet verschillende betekenissen, alsof 
foto na foto wordt bekeken in een fotoalbum. 
Niet-traditionele, en bij wijlen verrassende 
cameratechnieken doorkruisen de film en 
leggen extra nadruk op Grimaldi’s neutrale 
point-of-view.

Maar het aanvankelijk beklem-
mende realisme waarmee het routineuze en 
liefdeloze leven van de hoeren wordt 
uitgebeeld, durft tegen het einde te vervelen. 
Hoe interessant het gegeven ook moge zijn, 
een strikt nuchtere en neutrale weergave 
van een welbepaald thema kan moeilijk een 
hele film lang boeien.

HedS(Sphinx)

Nowhëre

Am erikaanse film  van Gregg 
Araki m et Jam es Duval, Rachel 
True, N athan Bexton, Chiara  
Mastroianni, Kathleen Robertson 
e.a.

Met Nowhere zuigt Gregg Araki 
een punt aan zijn Teen Apocalypse-trilogie 
waarin hij een portret schetst van de 
gedoemde jeugd vandenineties: Generation 
X. De film ligt volledig in de lijn van de 
reeds eerder verschenen luiken Totally 
F** *ed Up( 1994) en The Doom Generation 
(1995) : geen onderhoudend verhaal of 
sterke plot maar een momentopname in 
M T V -stijl u it het leven van enkele 
Amerikaanse jongeren. Voor de muziek 
tekenen groepen als Massive Attack, Sonic 
Y outh , H ole, D aft P unk, B lur en  
Radiohead.

De kijker duikelt de douche van Dark 
(James Duval) in en leeft een dagje mee in 
zijn surrealistische leefwereld. Dark is een 
gevoelige jongen die voortdurend op zoek 
is naar geborgenheid die zijn omgeving 
hem echter niet bieden kan. Ouders zijn 
totaal vervreemd van hun kinderen. Ook bij 
zijn leeftijdsgenoten, allen Generation X- 
prototypes, kan ie niet terecht. Onge-
breidelde sex, zinloos geweld, drugsgebruik 
en nihilistisch hedonisme vieren hoogtij: 
Sodoma en Gomorra tot de tiende macht. 
Zo laat Mei (Rachel True), Darks vriendin, 
geen enkel sexueel avontuur onbenut 
alhoewel ze hem de liefste jongen vindt. 
Even lijkt het erop dat Dark rust zal vinden 
bij z ’n klasgenoot Montgomery (Nathan 
Bexton) but there’ s no hope for Generation 
X! Maar Araki zou Araki niet zijn mocht 
hij dit zwaar pessimistische portret niet 
verluchten met een komische ondertoon 
(o.a. regelmatig opduikend ruimtewezen 
met bijbehorend blitz straal-wapen).

Nowhere is zeker een betere Araki- 
film maar blijft al bij al matig. Door een 
licht verteerbare ‘Beverly Hills 90210’- 
achtige wijze van filmen (ja, zelfs een 
bijrolletje voor Shannen Doherty) wordt 
het gebrek aan verhaal verdoezeld en 
anderzijds lijken shockerende scenes het 
gebrek aan diepgang van de karakters te 
moeten opvangen. Bovendien tracht men 
ons, de nineties-generatie, nog maar eens 
op te zadelen met een mythisch zelfbeeld, 
dat g eestesconstruct van C oupland, 
Mannis en consoorten. Doch als je  de 
ergernis hieromtrent van je  kan afzetten (de 
‘rebel without a cause’ van de jaren ’50 
heeft ook nooit echt bestaan), kan je  best 
wel genieten van de prachtig gestyleerde 
fotografie en de schitterende acteerprestatie 
van James Duval.

Bri&An (Studio Skoop)
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A k tiv ite ite n k o n v e n t
18-11 WN Prof, D. J.P. Henriet 'Oceanische gashydraten, the 

missing link', blauwe zaal 19.45 uur

Faculteiten konvent
18-11 Lombr. Brouwerijbezoek in Leuven

WINA Doop/Can1us/Fuif, Tequila, 19.45 uur
GFK Cocktailparty, 22.00 uur

19-11 Geogr. Attetiekkampioensschap, GUSB
Chem. Doop, Salamander

20-11 VGK Night of ttieProms

25-11 VGesK Dies Ncftalis-viering
VGK Cantus, Salamander
GFK Cantus in de Dille, 20.00 uur

26-11 KK Klassieke Fuif, Sioux
28-11 GBK Galabal GBK Scalin
29-11 GFK Openingsfuif, Vooruit

Politiek & Filosofisch Konvent
18-11

j

JongSoc Bezoek aan AMSAB (Archief en Museum van 
de Socialistische Arbeidersbeweging), 
Bagattenstraat 45,14.00 uur

19-11 ALS Cuba-avond
KUC Debat 'Bio-ethiek, Bandja Aud. C
VuJo Infovergadering 'Wxx democratie in 

baskenland en ElA-video, Brug 20.00 uur

20-11 LVSV Debat 'Op weg naar een betere justitie?', 
Spaarkrediet Kouter 20.00 uur

22-11 LVSV Debat'Europa en de grenzeloze politiek' metN. 
von Kunitzki, Prof. Commers en G. Verhofetadt,
Vrijdagsmarkt 24-25,15.00 uur

26-11 KUC Cantus
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Tentoonstellingen - Toneel-Festival
* Museum voor Schone kunsten 'Paris-Bruxelles', nog tot 14 december 
*Backstage, Musical 'Eens op dit eiland', 20-22, 27-29 november, 20.00 uur
* Vlaamse Opera Billy Budd' van B. Britten, 26, 28, 30 november, 2 december 
*Tinnenpot 'Weg met de stad!', 20, 27november, 11, 18 december, telkens om 20.00 uur 
*Arca 'Hier', nog tot eind december, telkens om 20.00 uur
*Rode Pomp, J. Verne 'Voyage au Centre des Eiéments', 22, 27-29 november, 20.30 uur 
*NTG2 'Strelingen', nog tot6 december
*Minard, Holland ia 'De drie mannen van. Ypsiianti', 19-22 november, 20.00 uur 
*Minard, Het Zuidelijk Toneel 'Koppen', 25-29 november, 20.00 uur 
*Vooruit, Oorsmeer 'Muzikale ontdekkingstocht voor jong en iets ouder', 30 november 
*Kopergietery 'Komosha', 24-29 november
*Kopergietery, Gordijnen Voor Konijnen 'BeNARd', van 30 november tot 3 december

maandag 17 november
Vooruit The Corrs, 20.00 uur
Logos Frederic Rzewskl 20.00 uur
Vooruit Ensemble Cheikh el Kamel, 20.00 uur

dinsdag 18 november
Vooruit Masada String Trio, 20.00 uur 
Damberd Notes trom underground, 22.00 uur
Rode Pomp Poézie-performance: Hans ooms, 20.00 uur 
Vooruit Dans: J. Navas & D. Porte, 20.00 uur

woensdag 19 november
Vooruit Blauwe Maandag 'Ten Oorlog', try-out
Sphinx De andere film: Mouchette, 20.00 uur

donderdag 20 november
Vooruit Blauwe Maandag 'Ten Oorlog', try-out 
Vooruit Dans: Russel Maliphant, 20.00 uur

vrijdag 21 november
Vooruit Blauwe M aandag 'Ten Oorlog', try-out 
Vooruit The Ballroom Sessions 'de Gebeurtenissen'

zaterdag 22 november
Logos The Song Company, 20.00 uur
Vooruit Blauwe M aandag 'Ten Oorlog', première

zondag 23 november
Wilde Zee La petite Fouille, 15.00 uur, gratis!
Vooruit Bruce Springsteen-Conventie, 14.00 uur

dinsdag 25 november
Damberd the Flip Side, 22.00 uur

donderdag 27 november
Vooruit Wim Mertens 'Jardin Clos Tour', 20.00 uur 
Logos Las Ninjas con las sombras, 20.00 uur
Gele Zaal Klassiek-Hedendaags: Jan michiels,20.30 uur
Democrazy Funky Green Aliens

vrijdag 28 november
Vooruit Rammstein, 20.00 uur
Vooruit Muziektheater: Walpurgis 'Charms', 20.00 uur
Democrazy All Funghed up

zaterdag 29 november
Vooruit Muziektheater: Walpurgis 'Charms', 20.00 uur

zondag 30 november
W ide Zee Alex Rambaut, 15.00 uur, gratis!
Rode Pomp Thalysconcert: C. Debussy, M. Ravel, C. Saint- 

Saéns, 20.00 uur

IS ! GRATIS ! GRATIS ! GRATIS ! GR
: ; 5  v rÿ k a a rte n  voo r The Songcom pany,  op  2 2  novem ber f/jogos}

5  v rijk a a rte n  voo r Las N inas, op  2 7  novem ber (Logos}
10  v rÿ k a a rte n  voor Kom osha, 5  k a a rte n  op  2 7  novem ber, 5  ka a rte n  o p  28

novem ber (S peeltheaterj
5  v rÿ k a a rte n  voor D J A p h ro d ite  (W , S ho rty , Q um ten en 187 F rie d  C hicken  

, Records} op 11 decem ber (Dem ocm zyt 
i l i ï l ï :  v rÿ k a a rte n  i foo r C rescent, M ovietone en F o unda tion  op 12

| J ; I f  '• I f ::: (Dem ocrazy} j  j

....................... ............................. .... ....
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