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hoste

De RUG heeft een nieuwe rec-
tor, maar de oude is niet 
dood. Een interview met vice 
rector Hoste. Pag. 2.

film
Gent neet zichzelf allures 
aan: het wordt dit jaar haar 
achtste internationale film-
festival. Een kritische ana-
lyse van Rik S. op pao. 7.

Buiten is het bitterkoud. Vriesweer 
In het schamperlokaal - je weet wel, 
op het eerste verdiep in de Brug - 
is het snikheet ! Zestien zwetende 
lijven van een verdubbelde redaktie 
werken zich het hart uit het lijf om 
uw wekelijkse schamper klaar te sto-
men .

Onze stunt, want dat was het tenslotte, 
is dus niet nutteloos geweest.Acht nieuwe 
medewerkers uit verschillende fakulteiten 
zullen Schamper een nieuwe adem bezorgen. 
Ook de studentenvertegenwoordigers in ra-
den en konventen zijn wakker geworden. 
Woest en ontsteld bestormen zij schamper 
met kritiek en verwijten. Dikwijls terecht 
Maar wat belangrijker is: ze beginnen in 
te zien dat het tijd is om aktief en stu-
dentgericht te gaan werken. Of ze dat ook 
zullen doen is voorlopig nog een open 
vraag. Maar pas op jongens: schamper waakt

discussie
Carrièristen ? Arrivisten ? 
Bureaukraten ? Op deze en 
andere vragen konden onze 
studentenverteaenwoordi gers 
antwoorden on pag. 5 en vol-
gende .

Op de fotos ziet u schampers plakploeg

tijdens de daoen van het oroot verdriet 
rekruten ronselen.

abonnementen : ÏOO bf op bovenstaand
adres of rekeningnr.

schamper wordt, voUedig gesubsidieerd door 
de gentse rijksuniversiteit - dienst s':u- 
dentenverkino. de redactie is voiiedir on-
afhankelijk van welke omanisatie dan ook. 
de redactie is niet verantwoordelijk voor 
lezershrieven. redactievergadering elke 
maandag i u st.oietersnieuwstraat 45 rent

INHOUD
dese week

Redaktioneel : pagina 1

Beep, beep, love : 's avonds kan je nu zelf 
leren elektroniese muziek maken. Frontpag.

In^ormatika : Gent is een nieuwe werkgroep 
rijker. Eveneens op de frontpagina.

Scheiden doet lijden : zei vice-rektor 
J. Hoste en hij pinkte een traan weg 
op blz 2.

Binnen en buiten : ( nee, niet het BRT- 
programma ] op pagina 2.

Lezersbrieven : een ganse schoendoos vol 
op blz 3 en 4.

Toneel : met een grandioos grote foto. Te-
gen knalprijzen op blz 4 !

Recht uit het jungle-book : de grote kaa 
op pagina 5.

Fragment 1 : twee leden van de redaktie 

plakken stiekem en op gevaar van de hoofd- 
redaktéurs leven; schamperstickers.

Tenslotte, dank aan de nieuwe medwerkers. 
Laat dit echter voor jou geen argument 
zijn om hun rangen niet te vervoegen!

Franment 2 : uiteraard oeldt bovenstaande 

slagzin enkel in perioden van ekonomische 
bloei.

De enen betwisten, de andere beamen : een
monstergesprek met de voorzitters van de 
konventen, de studentenvertegenwoordigers 
in de RvB en anderen. De blzn 5,6 en 7 !

Internationaal filmgebeuren in Gent : onze 
verslaggever ter plaatse op zijn best: p 7.

beep
beep

love
Het KULTUREEL KONVENT R.U.G. richt samen 
met ELK-MUZIEK Antwerpen een kursus in rond 
electronische muziek.
ELK-muziek stelt zich tot doel zelf de 
macht over de muziek te behouden, d.i. 
volledig zelf muziek komponeren en konstru- 
eren, en zelf de daarvoor benodigde hard-
ware (computer) samen te stellen.
Deze kursussen worden ingericht omdat er 
in traditionele muziekopleidingen geen aan-
dacht aan besteed wordt en men vervreemd 
wordt van de eigen kunde en macht over de 
klanken produceren.
Er wordt gebruik gemaakt van een volledige 
zélf programmeerbare synthesizer (dit in 
tegenstelling met de voor-geprogrammeerde 
synthezisers die verkocht worden), samen-
gesteld uit een aantal modules. Men kan 
hiermee heel klein beginnen (vanaf enkele 
duizenden frank, in tegenstellingen tot 
aankopen van vele honderduizenden) en zijn 
systeem later geleidelijk uitbreiden.

Wie op de meest goedkope manier wil kennis 
maken met electronische muziek en zélf wil 
leren een synthesizer bespelen, ook al heef 
hij/zij geen basiskennis daarvan, wordt 
verzocht eens een kijkje te komen nemen.

informatieavond : do 19 nov 20-22 u De Bruj 
kursussen : ma 23 nov, do 26 nov, ma 30 no\ 

do 3 dec, ma 7 dec, do 10 dec, 
ma 14 dec, en do 17 dec, 
telkens van 20 tot. 22u(30)

Alle bijeenkomsten gaan door in De Brug.

Meer inlichtingen : Kijk in kranten of 
luister naar BRT 2(focus, vrij-af) of 
kontakteer PAT VIAENE, ijkmeesterstr.9 
(of geef uw naam aan de secretaresse 
in De Brug,studentenhuis)

wist je dat...
Ze is verleden jaar gegroeid in de toege-
paste wetenschappen, maar richt zich tot 
alle studenten en geïnteresseerden. Uit-
gangspunt was en is dat de computer en de

micro-elektronica in onze maatschappij een 
zeer belangrijke rol spelen, en dat nog 
veel meer gaan doen in de toekomst, zonder 
dat je het merkt. Er is inderdaad zeer 
weinig over geweten, laat staan dat de 
belangrijke maatschappelijke konsekwen- 
ties besproken worden: databanken, roboti- 
satie, kunstmatige intelligentie.
Het hoofddoel van de werkgroep informati- 
ka is dan ook die leemte op te vullen.Er 
zijn a 1 wat aktiviteiten gepland. Nat 
ligt er vast?

+ Deze voordracht was tevens de eerste les
in een reeks over "programmeren en com-
putergebruik", steunend op de speciaal 
voor onderwijs bedoelde taal "PASCAL", 
een taal die in de praktijk ook belang-
rijk wordt.
Daarvoor gebruiken we het boek "Pro- 
gramming in Pascal"revised edition door 
Peter grogono, uitgegeven bij Addison 
Wesley. Bij ons weten is het verkrijg-
baar in de Standaard Boekhandel en de 
universitaire boekhandel. Indien je 
geïnteresseerd bent, koop het dan zo 
vlug mogelijk, want indiener moet bij-
besteld worden moet je wel een maand 
wachten.

+ Op woesdag 4 november om 20h in zaal E 
van de platoo is er een voordracht voor 
oningewijden over de computer: "wat, hoe 
waarom?", doorgegaan.

Het principe van de cursus is dat ieder-
een stuk voor zichzelf doorneemt. Op 
vaste tijdstippen komen alle deelnemers 
bij elkaar samen en spreken met elkaar de

tegengekomen problemen. Reeds gepland: 
Dinsdag 24 november om 18h45 in VTK 1: 

hfdst.1&2.
Dinsdag 8 december om " " "

hfdst.3.
Ergens in februari wordt het gebruik van 
de computer van de unief doorgelicht.

+ Verder worden er voordrachten georga-
niseerd en discussieavonden, brochures 
gemaakt... i.v.m.
- Wat zijn chips en waarvoor dienen ze?
- Wat zijn de gevolgen van de micro- 
electronica op de aard van het werk,

de werkgelegenheid?
-Toepassingen van de coputers in het 
onderwijs.
-Kunstmatige intelligentie.
-Zin en onzin van huiscomputers.

Suggesties zijn uiteraard meer dan 
welkom, evenals mensen die voorbereidend 
speur-en studiewerk willen verrichten.

Verder wil de werkgroep een kanaal zijn 
voor hobbyisten om gelijkgestemde zielen 
te vinden en aan een projekt te werken.
Er is bvb. samenwerking gepland met een 
GEMBIR (Gents milieubewuste ingenieurs).

Tenslotte zet de WI zich in om een 
adequaat in^ormatika-onderwijs te ver-
krijgen, een minder geldverkwistend compu 
terbeleid aan deRUG , en de belangen van 
de studenten als gebruikers van het CDR 
(Centraal Digitaal Rekencentrum, op de 
Sterre, S9) te behartigen.

Dienaltengevolge: als jij je ook onge-
makkelijk voelt bij al dat computer- 
geweld, en jc wil je weer kiplekker voelen 
kom dan maar af op vier november.
In geval van overmacht kan je contact 
opnemen met

Steven Warmoes (Vz. WI)

ergens tussen VTK1 in de Platoo, en zijn 
kot: Muinkaai 25. ■

De ideologische herenslip : of hoe een ek-
samenperiode nefast kan zijn voor 'den 
menschelijken geest’. Laatsté blz.

Agenda : zoals altijd op de laatste blz.

volgende week

Nieuwe mensen, nieuwe ideeën ?
Alvast in onze reeks 'gesprekken met be-
langrijke personen’, een interview met rec-
tor Cottenie.

Eén onzer drong binnen in het hol van de 
leeuw en verslaat WS' bezettingsfuif.

Vreemdelingen aan de Belgische universi- 
teiten buiten. Dit en nog veel meer in
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A FSC H EID  KON 
NEMEN

De vorige vier jaren was u rektor. Nu vice 
rektor. Nat moet u nu doen ? Wat is pre-
cies de taak van een vice-rektor ?

De wetaeving daaromtrent is einenlijk bij-
zonder beknopt. De vice-rektor vervangt de 
rektor als hij belet is. Dat beletsel kan 
zeer verschillend opgevat worden. Als de 
rektor alles zelf wil doen, dan zal de vice 
rektor hem alleen vervangen ingeval van bvb 
ziekte, als hij in het buitenland is ... 
Vaar het is dus eigenlijk wel zo dat od een 
grote universiteit zoals de onze het werk 
van de rektor zeer zwaar is. Het is een 
zestig-uren week, van acht uur 's ochtends 
tot zeven uur 's avonds, zaterdags en soms 
ook He zondag. Zelfs met die grote inzet 
komt hij eigenlijk niet rond om alles be-
hoorlijk te kunnen aanpakken.

En dan doet de rektor een beroep op zijn 
vice-rektor ?

Inderdaad, de vice-rektor kriint dan een 
aantal taken toevertrouwd : de onderzoeks-
raad, het interface-orgaan van de universi-
teit, de onthaal kommissie, de politieke 
kommissie... Dat zijn de belanoriikste ta-
ken.

In een gesprek met onze nieuwe rektor, prof 
Cottenie, kwam duidelijk naar voor dat de 
rektor een 'primus inter pares ' is. Hij en 
enkele andere professoren nemen in de RvB 
de belangrijke opties. Welke bevoegdheid 
rest dan nog een vice-rektor ?

Een vice-rektor kan maar optreden in de ma-
te dat de rektor hem bevoegdheid geeft !
Hij kan dus op eigen initiatief niets doen.

Voor het universitair en het niet-universi- 
tair hoger onderwijs werden een aantal maat 
regelen voorgesteld. Ik denk aan het wets-
voorstel De Bondt, het wetsontwerp Bosmans, 
het KB Eyskens-Coens. Het standpunt van de 
rektorale overheid hierin is niet onbelang-
rijk !

Wat het wetsvoorstel De Bondt betreft is het 
zo dat de studenten in de sociale sektor eer 
bevoordeligde plaats innemen ten overstaan 
van het NUHO ( Niet Universitair Hoger Onder 
wijs ). Het is duidelijk dat voor de nuho- 
studenten iets moet gedaan worden. Nu, de 
sociale voordelen uitbreiden voor de nuho- 
studenten zonder een subsidiëring te voor-
zien welke evenredig is met het aantal 
beneficiënten, is een stelling die onmoge-
lijk is.
Het is zeer duidelijk wat het wetsvoorstel 
de Bondt zou betekenen voor onze sociale 
sector. Voor de universiteiten zijn de 
berekeningen gemaakt. Uitaaande van de 
bestaande gegevens constateert men een 
vermindering van onze subsidiering met 
tientallen miljoenen. De subisdiëring die 
we nu van de staat krijgen is al onvol-
doende. Wij zijn eigenlijk de universiteit 
die uit de patrimonium-inkomsten, dus de 
inschrijvingsgelden, het qrootste deel 
overdragen aan de sociale sector. Gezien 
de hachelijke toestand waarin dit patrimo-
nium zich nu bevindt, kunnen we niet meer 
overdragen aan de sociale sector.
En komen dus de andere sectoren in gevaar.

Men zegt wel 'ns dat het wetsvoorstel de 
Bondt een proefballonnetje is, dat het een 
voorstel is dat weinig kans op overleven 
heeft ?

Als men de zaak zuiver statistisch bekijkt 
worden er per jaar een aantal wetsvoorstel-
len ingediend waarvan het aantal dat werke-
lijk wet wordt relatief klein is, van de 
orde van 1%.
Om dan noa over de geamendeerde voorstellen 
te zwiigen. Men kan dus hopen dat het 
wetsvoorstel de Bondt er nooit doorkomt.

En dat, denk ik, zou het geval geweest 
zijn onder de voorgaande regering, omdat 
het het standpunt van de regering niet 
was.

Denkt u dat het nu nog kans op slagen 
maakt ?

Ik denk dat het weinin kans op slagen 
heeft, maar dat grote waakzaamheid toch 
nodig is. Er bestaat een onrechtvaardig-
heid ten overstaan van het NUHO waaraan 
men wil verhelpen. Maar als men de finan-
ciële middelen daarvoor niet heeft zal men 
ze noodzakelijkerwijze van de universitei-
ten afnemen. En dat zou ons in grote mooi 
liikheden brengen.

Men spreekt er ook van het beurzenstelsel 
te wijzigen. Het wetsontwerp Bosmans ...?

Dat 'heeft een lanae geschiedenis achter dt 
rug. U herinnert zich dat bij de invoe-
g i n g  van de 10.000 nrh'nheer Rosmans daar

Donderdagmorgen 5 nov trok scham-
per,fris en uitgeslapen -zoals 
altijd- naar het rectoraat voor 
een gesprek met prof. J. Hoste, 
ex-rektor ( 177 -181), nu vice- 
rektor. Gebukt onder de zware 
last van problemen en een kleine 
aktentas komt hij te laat toe 
en verontschuldigt zich. Groot- 
moedici als we zijn vergeven we 
het hem, betreden zijn bureau 
en nestelen ons in een knusse 
zetel. We drukken op de knop 
van onze kassetterekorder en 
weg zijn wij...

stelling tegen genomen heeft. Hii heeft 
toen ook berekeningen gemaakt om aan te 
tonen dat de verdeling en de grootte van 
de beurzen zoals dat toen gebeurde, dat 
dat een onrechtvaardio sisteem was.
Hij heeft toen alternatieven uitgewerkt.
En ik dacht dat wat hij drie jaren geleden 
voorstelde een redelijke basis bleek te 
zijn. Maar wat hij nu voorstelt heeft ei- 
oenliik nog weinia te maken met wat hij 
drie iaren geleden voorstelde !

Bosmans was tijdens de lO.OOO-akties een 
naam die door de studenten veel in de mond 
werd genomen. Zijn voorstel was voor hen 
toen hét alternatief.

Juist, ja. Hij is dan in het kabinet van 
minister Calewaert getreden. Zijn stel- 
lingname nu is hoegenaamd niet meer dezel-
fde als die van drie jaar oeleden.

Vindt u dat niet een beetje grof ?

Kijk, ik vind dat telkens men een finan-
ciering verandert, het vieze van de univer-
siteiten, het weze van het stelsel van de 
beurzen, dat het telkens verslechtert !
Het gaat nooit in de richting van een ver-
betering, het gaat altijd in de richting 
van een afbraak.

De meeste rektoren van de Vlaamse univer-
siteiten zijn pro het kb Eyskens-Coens.
Ik vermoed dat daar een kommunautair tint-
je aan vast zit. De waalse universiteiten 
beschikken dankzij die buitenlandse studen 
ten over aanzienlijk meer financiële midde 
len dan de vlaamse universiteiten

ne VLIR ( Vlaamse Interuniversitaire Raad) 
doet ieder jaar de berekening van de mid-
delen die aan de franstalioe en nederlands 
taline universiteiten toekomen. Men mag 
nu in een unitaire staat leven of naar een 
federale staat streven, dat doet hier 
niets ter zake. Er moet een evenrediae 
verdeling plaatshebben. Als wij, de neder- 
l^ndstalige universiteiten 54 % van de Bel-
gische studenten verteaenwoordinen, dan 
vragen wij dat 54 % van de middelen aan 
ons zouden toekomen.
Die middelen komen uit drie grote sektoren
1. de* betoelaging door nationale opvoeding
2. de betoelaging van het wetenschappelijk 
onderzoek door allerlei fondsen
3. en de betoelaging vanwege de minister 
van ontwi kkelingssamenwerki n g .

Het is nu zo dat de studenten uit ontwikke-
lingslanden, die erkend zijn en aan de uni-
versiteiten ingeschreven worden, niet meer 
betoelaagd worden door nationale opvoeding 
maar door de minister van ontwikkelings-
samenwerking. En daar zijn de zaken hele-
maal scheef getrokken : de franstaline u- 
niefs zijn in de landen, die vroeger kolo-
nies waren met als voertaal frans, siste- 
matisch beginnen rekruteren, omdat dat de 
financiering van de uniefs aanzienlijk be- 
invloedt. Vooral de ULB en de UCL. Daar 
bereikt het aantal studenten uit ontwikke-
lingslanden 30 %. Dat kost enorm veel !

De verdeling van deze studenten uit de ont-
wikkelingslanden bedraaot tussen de gemeen 
schaopen 9 % (N) en 91 % (F). Wii vinden 
dit een onaanvaardbare situatie !

Is het niet evident dat iemand uit een 
land met als tweede taal frans naar een 
franstalige unief gaat ?

Ik heb daar hoegenaamd niets tegen, maar 
de middelen van ontwikkelingssamenwerking 
zijn qua omvann sowieso beperkt. Dat men 
in een land de.>zaken zo scheef trekt is 
niet aanvaardbaar.
Ons standpunt is dat, als de ontwikkelings-
landen zelf universiteiten hebben, de eer-
ste en ook de tweede cyklus ter plaatse 
worden verzorgd. Voor de specialisatie 
kunnen ze dan hier in België terecht. Dat 
lijkt ons efficiënter.

interview met 
de vice-rector 
Julien Hoste.

Tijdens uw ambtsperiode als rektor ( 77 -  
81 ) is ook het inschrijvingsgeld ver-
hoogd. Voor velen is uw standpunt nog 
niet helemaal duidelijk !

Ik kan alleen spreken in naam van de neder 
landstalige universiteiten omdat wij een 
overlegorgaan hebben en eikaars standpun-
ten kennen. Alle nederlandstalioe univer-
siteiten waren tenen de 10.000. De 10.000 
werd doorgedrukt door de toenmalige minis-
ter van nationale opvoeding ( Ramaeckers ) 
zonder dat de rektoren daarover werden ge-
raadpleegd. Wij hebben vele stappen onder 
nomen om dat te doen herzien, maar dat 
heeft tot niets gediend. De universitei-
ten hebben zeer lann gewacht om het aan-
vullend inschrijvingsgeld te innen. Uit-
eindelijk bleef niets anders over dan tot 
de inning over te gaan, omdat de minister 
vrij zware sankties kon nemen. Hij kon 
bvb de werkingstoelagen blokkeren zodat 
de werking van de universiteit dan zelf in 
gevaar kwam.

Was u teleurgesteld over het feit dat u 
als rektor niet geraadpleegd werd ?

Ja, het was zeer ontmoedigend vast te stel 
len dat de minister beslissingen nam zon-
der enig overleg met de universiteiten.
Ik moet er evenwel aan toevoegen dat dit 
na de 10.000 wel veranderd is. Het over-
leg met de minister inzake universitaire 
aanoelegendheden is nu veel vlotter.

Geen oud zeer, maar een nieuw : het eksa- 
menreglement, dat eveneens tijdens uw 
ambtsperiode gewijzigd is. Resultaat : 
het is één grote warboel, er bestaat hoe-
genaamd geen uniformiteit !

Er werd voorgesteld, voor een groot deel 
op mijn initiatief, dat een eksamen dat 
op voldoende wijze werd afgelegd, in de 
tweede zittijd niet moet hernomen worden. 
Sommige eksamenkommissies leven deze richt 
lijnen niet naar behoren na. Dat is erg ! 
Er zijn zo enkele gevallen bekend. Ik heb 
naar de betrokkenen geschreven en heb hen 
zeer uitdrukkelijk verzocht dat in orde te 
brengen. Dat hebben zij dan ook gedaan.
Er zijn echter ook een aantal andere ge-
vallen bekend waar de eksamenjury zich 
niet gedragen naar het eksamenreglement.

Maar ik dacht dat dit uitsluitend aan de 
eksamenkommissies van de fakulteiten toe-
kwam, dat het rektoraat hierin weinig te 
zeggen heeft ?

Nee, nee, het gaat veeleer om de praktiese 
doorvoering van de beoordeling . Dat moet 
één van de volgende programmapunten van de 
Raad van Beheer worden.
De kwotering van de eksamens zouden gelijk 
moeten zijn. Dat is nu niet het geval en 
geeft aanleiding tot grote konfusie, én 
bij de studenten, én bij de ouders ... en 
ik vermoed zelfs bij sommige professoren.

Ik zou willen komen tot een uniforme rege-
ling, waarbij alle vakken koëfficienten 
hebben naargelang het belang van het vak.

Alle studenten krijgen regelmatig reklame 
in de bus van repititiebureaus, politieke 
partijen, weekbladen ( Spectator in het be-
gin van het jaar ), boekhandels ... 
Blijkbaar kan iedereen zomaar beschikken 
over de stamnummers die in het rektoraat 
gekomputeriseerd zijn. Wat denkt u daar-

Ik sta daar helemaal negatief tegenover. 
Indien ik zou weten wie dat doet, dan zou 
ik tenen die persoon optreden.
Het is ongeloofelijk ! Ik kreeg als rektor 
aanvragen van kommerciele firmas om de na-
men van de studenten te verkrijgen. 
Dikwijls met geen slechte bedoelingen, 
hoor. Bvb. boekhandels die zengen " wij 
weten dat professoren dat boek aanraden, 
wij zouden willen weten hoeveel studenten 
er in die richting zitten om een voldoen-
de stock aan te leggen, enz. ",

Ik ben daar nooit op ingegaan. Dat der-
gelijke informatie over gemaakt wordt aan 
reoititiebureaus vind ik een eroe zaak. 
Daar moet een eind aan gesteld worden !

. . .  en aan dit intervieuw ook, aldus onze 
chef de rédaction.

wim van den ede 
filip verhoest

De verkiezingen zijn voorbij en er is fel 
gestemd geworden.Na zijn mislukte gooi 
naar het voorzitterschap van het Europese 
Parlement betekent de klap die de CVP moest 
incasseren het einde van Tindemans' poli-
tieke carrière. De SP houdt stand, wat niet 
zozeer aan de (verkalkte) partij, dan wel 
aan van Miert en zijn verstandige kieskam- 
pagne te danken is. Als Karei het goed 
blijft doen bij de katolieke kiezers heeft 
hij nog een mooie toekomst voor zich.De 
winst van PVV en vooral VU zijn simpel te 
verklaren: hun kiesslogans waren van een 
onbezorgde eenvoud én beantwoordden aan 
wat leeft onder de bevolking.
De KPB verloor stevig en vervoegt zo de ex-
treem linkse quantité négligable.
AGALEV rijft de jeugdige stemmen binnen en

gaat met zijn Fiel Bosmans jargon (' vreem 
de vogels zijn ook vogels’ aldus de Ant-
werpse verkozene op de vraag of ze niet 
vreesde als een vreemde eend in de Bijt 
der Natie aanzien te worden.En ook nog:
'spanningen in AGALEV ? spanningen zijn
gezond) de parlementaire handelingen op-
fleuren.
Belangrijk voor de komende maanden:
° Sluit de CVP de (standen) rangen, of 

gaat het ACW zich onafhankelijker opstel- 
len.Wilfried Martens zat duidelijk ver-
veeld met Pol spoels vraag hieromtrent.

° Een lange regeringskrisis kan een machts-
vacuüm op centraal regeringsniveau tot 
gevolg hebben.Volgens Hugo Schiltz moe-
ten de deel regeringen zich niet al te 
scrupuleus binnen het wettelijk kader 
houden en zoveel mogelijk bevoegdheden 
naar zich halen.

° Een coalitie zonder CVP is niet onmoge-
lijk. Frisse wind dus.

Lieven Dejager

Gerontocratie is een term die in de antro-
pologie nogal veel voorkomt. Men bedoelt 
ermee dat de politieke, economische en 
militaire beslissingen genomen worden door 
de oudsten (meestal uitsluitend mannen) van 
een bepaalde sociale groep. Gezien de antro-
pologie (lett. de studie van de mensen, van 
de sociale structuren van de menselijke 
gemeenschap) zich over het algemeen bezig 
houdt met wat men 'primitieve culturen' 
noemt, heeft men de indruk dat dit maat-
schappelijk stelsel zich dan ook tot deze 
primitieve culturen, zowel hedendaagse als 
historische, beperkt.
Niets is minder waar. Gerontocratie blijkt 
een essentieel bestanddeel van de besluit-
vorming in de ontwikkelde wereld te zijn. 
zowel in oost als in west.
De politieke leiders van de belangrijkste 
landen en instellingen ter wereld (vs,ussr, 
china, vaticaan) behoren tot de leeftijds-
klasse die onze bejaardentehuizen bevolken 
en zelfs daar qua ouderdom respect zouden 
afdwingen.
De vraag of het voor de toekomst der mens-
heid gezond is dat mensen die zich konstant 
in een toestand van potentiële seniliteit 
bevinden , de wereld beheersen, laten we 
in het midden. Belangrijk is echter dat de 
idee van culturele superioriteit t.o.v. 
'lagere culturen ' in Afrika of Zuid Ameri-
ka totaal achterhaald is. De uitwendige 
politieke structuren bvb. parlementaire 
democratie mogen verschillen, essentieel 
zijn ze volkomen gelijkwaardig.

Waarom bepaalde westerse instellingen een 
leeftijdsgrens inzake machtsuitoefening 
inbouwen wensen we in een volgend artikel 
te behandelen

Johan Ghijsens.



1 GHIfSBRECHT

Oproep aan de Schamperredactie.Zal zij 
het ook wagen deze brief te publiceren?

We vonden de brief eerder een demagogisch 
pamflet van een gefrustreerde, daarom wil-
len we erop reageren. Oe personen die het 
artikel schreven vonden het niet nodig hun 
naam or andere persoonlijke gegevens [waren 
zij soms gebuisd ?) te vermelden alhoewel ze 
beweren er openlijk voor uit te komen ... 
zodoende voelen wij ons ook niet genoodzaakt 
daartoe. Deze brief is niet bedoeld om een 
polemiek te ontketenen maar we vinden het 
nodig dat "iedereen" weet dat er ook mensen 
zijn die er een andere mening op na houden 
over professor Ghijsbrecht. We zullen hier 
niet betwisten dat hij hoge eisen stelt aan 
de studenten bij het afleggen van hun exa-
mens .
Hij vereist een grondige kennis van de kur- 
sus en deze is zeker niet te onderschatten, 
maar dit lijkt ons niet abnormaal binnen 
een universiteit.
We ontkennen ook niet dat ieder van ons op 
zijn buert op de tanden moet bijten en zich 
moet waarmaken. Maar als toekomstige jour-
nalisten, advokaten , psychologen,sociolo-
gen,etc. zullen we toch in ons beroepsle-
ven misschien zelfs met hardere situaties 
gekonfronteerd worden waarin we ons ook zul-
len moeten handhaven.
We waren ten zeerste verbaasd dat professor 
Ghijsbrecht verantwoordelijk wordt gesteld 
voor het mislukken van de aktie.Zijn het 
niet de studenten zelf die zich hebben te-
ruggetrokken ? Het was dus niet moeilijk 
professor Ghijsbrecht tot zondebok te pro-
moveren ! Maar als universitair geschoolden 
kunnen we natuurlijk wel konklusies trek-
ken, want iedereen kent de praktijken van 
professor Ghijsbrecht ...
We willen nog eens herhalen dat bij profes-
sor Ghijsbrecht de meest doorslaggevende 
factor bij het beoordelen toch nog altijd 
de kennis van de stof blijft en een minimum 
aan persoonlijkheid. Spijtig genoeg zijn 
vele studenten op voor hand al geconditio-
neerd door de'mythe Ghijsbrecht' ...
De schrijvers bestempelen het mondeling ex-
amen als een ’concurrentiestrijd'.Is dit 
niet wat overdreven ? Zou het afnemen van 
het examen met twee studenten tegelijk ook 
niet een beetje in het voordeel van de stu-
dent zijn ?

Bovendien zouden we het nog sterker willen s 
stellen: we hebben zelf ondervonden dat de 
professor aan beide studenten voldoende 
kans geeft om te antwoorden.
Zou de aanwezigheid van de assistenten ook 
niet de objektiviteit waarborgen...

Of zou iedereen van zijn dienst aan dezelf-
de besmettelijke ziekte lijden ?
Professor Ghijsbrecht wordt in de brief af-
geschilderd als een sadistisch polimorf 
pervers monster, de terreur van de gentse 
universiteit van de 20 eeuw,die op het exa-
men onschuldige studentjes verslindt ... 
Studenten ! Hoedt u voor JOUNG FRANKENSTEIN 
THE SECOND IN ACTION !

Hopelijk leest u dit ook meneer de Rector 
en u, geachte professoren 
en beste medestudenten.

Het was niet onze bedoeling u te ergeren 
maar ondertussen hebben we dat dan toch ge-
daan.Het was eigenlijk ook niet de bedoe-
ling u te overtuigen maar stiekem hopen we 
dat dit toch gelukt is. Maar het was zeker 
de bedoelijng een professor te verdedigen 
die we de moeite waard vinden en wiens col-
leges naar ons gevoel interessant zijn... 
Voila ...’t is eruit .Meer moeten we niet 
meer zeggen. Salut en de kost,

St. niklaas en Zw. piet.

Ieder zijn mening ook over Ghijsbrecht. 
Anoniem? We zijn steeds als één redactie 
naar buiten getreden. Bovendien moeten wij 
onze onafhankelijkheid vrijwaren tegen druk 
van buitenuit. Deze argumenten gelden voor 
jullie niet!

2 DE PAPIERM AND

Hopelijk vliegt deze brief niet meteen in 
de papiermand als je leest dat hij van een 
NUHO-student afkomstig is. Ik studeer nl. 
aan het HIBO (overgins vlak naast de deur.

Ik lees Schamper reeds tweejaar, en ben erg 
verbaasd in nr. 138 te vernemen:-dat Schamper 
eigenlijk bedoeld was om studenten tot aktie 
aan te zetten.
Als dat het doel is, ruim Schamper dan maar 
op, want met het soort artikels dat jullie 
publiceren haal je nog geen beroepsopruier 
uit zijn kot. Neen, gebruik de subsidies om 
bussen in te leggen of iets dergelijks. Of 
gaat het enkel om een publicitaire stunt? 
Wellicht omdat de 7 vette jaren voorbij 
zijn. [ Schamper bestaat toch al 7 jaar 1 
Weer mis! De beste publiciteit is hef'goed 
doel", maar daar knelt wellicht het schoen-
tje. Jullie hebben gebrek aan vernieuwings- 
zin, aan kreatieve aanpak.Jullie kunnen het 
lezerspubliek niet meer boeien, en dus wordt 
maar gegrepen naar een zijspoorreen zoge-
zegde spektakulaire stunt, die echter nog 
meer blijk geeft van de amorfe wijze waarop 
jullie Schamper ineenknutselen.
Zolang er geen nieuw bloed door Schamper 
kan vloeien, zolang studenten niet meer 
in staat zijn met enige fierheid een blad 
te maken is het inderdaad beter ermee te 
breken. Schamper was zijn subsidies niet 
waard, maar wat er nu gebeurt is ronduit 
verkwisting.
We zien dus allen uit naar de geboorte van 
een écht progressief studentenblad, een 
blad waarvan je denkt: nog twee keer slapen 
en de Schamper verschijnt?

Tot op het stort,
en gegroet!

Mare Mombaerts 
Oude Houtlei 104 
9000 Rent.

Minderwaardigheidsgevoelens (omwille van NU 
HO ) hoeven bij Schamper al lang niet meer. 
Meer nog, je reacties zijn gerechtvaardigd. 
Maar onze'stunt' had toch resultaten. Onze 
redactie is in aantal verdubbeld en daar
zijn wij blij om! Trouwens, je mag er qe- 
rust bijkomen

3 DAG THEATER

Dag schamper,
Jullie vragen artikels? Daar gaat ie.
Ik wou even in de clinch met jullie " the- 
aterrecensent ". Wie Relmie ook mag zijn, 
van theater heeft hij - zijn artikel over 
Tine Ruysschaert in acht genomen- geen 
kaas gegeten.Hij is zeker niet de vos die 
de raaf te vlug af is. Relmie wil zichzelf 
in de kijker schrijven door op een schij- 
baargedurfde manier de voorstelling van 
" Van den Vos Reinaert " door Tine Ruys-
schaert af te breken
Ik vermoed dat Relmie gespecialiseerd is 
waar het om bewegen op een podium gaat.

Vandaar dat hij Tine met een plank Verge-
lijkt. Toch wel vreemd dat een publiek 
2x 50 min. door een plank geboeid wordt.
De voorstelling is immers boeiend. Dit niet 
alleen door de vertolking, maar ook door he 
verhaal als dusdanig. Relmie flatteert zijn 
publiek: "het verhaal van Reinaart de vos, 
die [sic] we gelukkig allemaal kennen"
Je strooit mensen zand in de ogen Relmie 
want de meesten kennen het verhaal amper 
of helemaal niet.Ze hebben de klok wel hore 
luiden maar weten niet waar de klepel 
hangt. (Dat is een spreekwoord, Relmie)... 
en geen verwijt aan het publiek.
Wat Relmie onder humor verstaat, is mij 
niet duidelijk (dat blijkt ook niet uit 
zijn penneprobeersel); maar het moet zelfs 
hem opgevallen zijn dat de tekst van Ernst 
Van Altena doorspekt is met fijne humor 
die Tine weet te evoceren. Misschien is de 
spiritualiteit van de humor niet al te 
doorzichtig voor wie de tekst niet kent. 
Prachtig samengaan van de tekst en zegging 
vind je terug wat het rijm betreft. Van Al-
tena houdt zich aan een streng rijmschema 
en Tine weet dat rijm te bewaren zonder 
dat ze verzen afdreunt. Dat is wel iets an 
ders dan wat Relmie onder schoolse manier 
van vpordragen verstaat.
Nog een slotopmerking i.v.m de recencie ove 
Tine en Reinaert: Relmie, ik heb nogal wat 
besprekingen van deze produktie gelezen 
en ik kan mij niet van de gedachte ontdoen 
dat de informatieve delen van die persre- 
cencies aan jou ontleend zijn, of zou het 
net omgekeerd zijn...?

Relmie geeft ons, lezers, de raad uit te 
kijken naar de voorstellingen van Theater 
Poëzien. Dat is nu een keer modern, zo 

moet je poëzie op de planken brengen, lijkt 
Relmie ons te suggereren. Foei, zo'n ge-
brek aan nuancering. Ik wil de activiteit 
van T.P. in een klaar daglicht stellen.
TP belooft je veel. Dergelijk initiatief 
moet aangemoedigd worden en doorgezet wor-
den., maar.... Voor mij geldt op dit ogen-
blik: ’’ Poëzie meer kwantiteit dan kwali-
teit" .

De eerst productie die ik van TP te zien 
kreeg, was 'dames, juffrouwen, heren".
Dit fris spektakel bevie1 mij en ik keek 
dan ook vol verwachting uit naar de vol-
gende gelegenheid om TP aan het werk te 
zien. Ik zag 'Binnentijd, buitentijd’ 
een po2iespektakel voor 12 tot15-jarigen. 
Het was zwak, jammer, maar het was zwak.
De tekst van Son Tyberg (die blijkbaar graag 
met TP werkt maar wiens naam ik elders nooil 
ontmoette) miste draagkracht, spirit. De 
acteursprestatie lag laag. Te gemaakt, 
niet fijn genoeg, veel tierlantijntjes die 
eigenlijk niets met (goed) theater te ma-
ken hebben. Voor mij een niet geslaagde 
poging.

De volgende voorstelling was 'Tussen de - 
tanden Verdi fluiten en Bach'.- Een lood-
zwaar programma waarbij tekst en muziek 
elkaar willen aanvullen. De teksten zijn 
op zichzelf kunstwerken, de komposities 
ongetwijfeld ook, maar van het goede teveel 
is niet meer goed. Ik had moeite om te ge-
nieten omdat ik mij teveel moest koncentre- 
ren op de betekenis van de teksten. Wan-
neer je dan voor een publiek komt dat wei-
nig met poëzie in aanraking komt, loop je 
als akteur het risico jezelf zand in de ogen 
te strooien. De meeste toeschouwers ne-
men je nu eenmaal zeer klakkeloos aan wat 
een akteur op scene doet, maar in feite 
wordt die toeschouwer bedrogen. Op basis 
van deze vaststelling mag de acteur-in casu 

TP- niet besluiten dat het gebodene goed 
was. Nee, "Tussen de tanden..." bevat 
mooie stukjes, mar een aangename theater-
avond dien je anders te vullen. Het spijt 
me.

Volgend kijkstuk op mijn actief was 'Vertel 
me geen sprookjes’, solocabaret voor tieners 
door Robert Eorremans. TP verlaagt met de-
ze p^oduktie enorm haar kwaliteitsstempel. 
Mijn eerste reactie na het zien van het eer-
ste deel -een groot deelvan het publiek 
verliet bij de pauze de zaal in de veron-
derstelling dat de show gedaan was - was: 
als ze hiermee ooit op de planken komen 
dan lachen ze met alles wat echt tekstta- 
kel kan zijn. TP durft dit inderdaad aan. 
Jammer van de welwillende schooldirecties 
die Borremans uitnodigden. Die mensen heb-
ben fout gekozen. Misschien ook 
Vorige maand zag ik de laatst TP-produktie 
'Prévert'. Teleurstellend. Het boeit 
niet, is onaf en er wordt met teksten ge-
goocheld op een manier die de acteur (en 
zijn werk) in zijn hemd zet. Ik denk aan 
de wijze waarop 'Barbara' 'gezegd' wordt.
TP probeert origineel te zijn door 'dé-
jeuner du matin’ tekstloos te brengen.
Met zo'n gedicht kan je dat niet. Dat 
recht heb je niet als akteur. In ’Prévert 
zitten wel stukjes die tekstueel goed ge-
bracht worden. Marleen Maes bvb. slaagt 
erin haar humor op het publiek over te 
brengen. Maar daar blijft het bij. Jam-
mer voor theater Poëzie en voor Relmie 
maar kwaliteit blijft voorlopig uit.

Tot daar mijn antwoord op een totaal uit 
de lucht gegrepen artikel. Tot slot nog 
een vraag aan Relmie: Zijn de mensen die
'Schamper' tikken (nvdr: ja want ik tikte- 
veel fouten) of

'Schamper' tikken zo slecht (nvdr. inder-
daad want ik tik teveel fouten) of ligt 
het ergens anders dat in jouw artikel 
'ze verteld' (sic) met een 'd' wordt ge-
schreven en dat 'atributen ' (sic) maar 
één 't' krijgt. Het werkwoord 'afweten’ 
ken ik, maar het werkwoord ’afkennen' ?... 
kun je mij eens aan de vervoeging helpen? 
En graag had ik wat meer informatie over 
het gedicht 'Die Kerkhofbomen' waar jij h 
het over hebt. IK ken wel 'Kerkhofblommen 
van Guido Gezelle, maar ik heb blijkbaar 
iets anders voor.

Als Schamper mij toestaat (nvdr; en dat 
gebeurt ook) schrijf ik volgende week 
een bespreking van de 'Wereldverbeteraar'.

Frank Van Oostende

Toneelrecenties schrijven is een subjec-
tieve aangelegenheid. Dat geldt voor jou 
evengoed als voor Relmie. Wij dachten dat 
Relmie ervaring en inzicht genoeg heeft.
We kunnen verkeerd zijn...

4 CIVIELE RE(D)AKTIE

Aan de redactie van 'Schamper'

Als redacteurs van het tijdschrift'tciviel' 
ke', het lijfblad van de ingenieursstudent 
lazen we met ontstelling de laatste editie 
van 'Schamper'
De laatste tijd werd het moeilijk om , ge-
zien het niveau van wat als artikels op on 
ze werktafels terecht kwam, iets te publi-
ceren wat nog enigzins door de beugel kon 
Nu dachten we dat dit feit te wijten was 
aan de relatief hoge belasting aan onze 
fakulteit, en dat men gewoon weg niet aan 
het schrijven van artikelstoekwam. Zeer 
spijtig vonden wij het te horen, dat deze 
theorie niet klopte, daar zelf een blad 
als Schamper niet aan degelijke stof ge 
raakt.
Komt daarbij nog dat voor de mensen van de 
schamperredactie, de taak nog veel moeilijl' 
ker is, doordat ten eerste de frequentie 
van het verschijnen veel hoger ligt dan 
bij ons, en ten tweede dat het schamper- 
niveau merkelijk hoger ligt dan bij ons.

Al bij al bedroevend dat deze sfeer uit-
breiding neemt over gans de universiteit. 
Meer dan eens moeten we toegeven dat de 
belangstelling voor alles wat niet offi-
cieel ruikt sterk onder de maat is. Maar 
ook op groter vlak daalt de algemene inte-
resse, meer en meer wordt alles in zwart en 
wit onderverdeeld. Onze tijd is er een 
van menselijke vereenzaming, onvermogen 
om te kommuniceren, en gebrek aan inzet.
De realiteit snijdt je door de aderen, 
maar...
En toch willen we toegeven, dat desondanks 
tijdelijke bevliegingen van "waarom eigen-
lijk...", wij de nood voelen om verder te 
gaan.Meer dan eens stonden ook wij met de 
pen en de lijmstift klaar voor het open 
venster, een laatste blik werpend op nog 
een editie zonder veel zaaks, en toch 
proberen we het nog een keer, in de hoop 
dat het ons ooit zal lukken , de vergrijsde 
massa tot leven te wekken.
Schamper doe verder, laat je niet kisten!..

Namens de V.T.K. përsploeg, 
Delbar Paul en Pletinckx Daniël

Vensters staan hier altijd open. Maar dan 
wel om de zweetgeur eruit te krijgen en 
geen stiften of potloden. Want we hebben 
degelijke stof genoeg om alle niveau's en 
frequenties te kloppen. Maar typen en plak 
ken voor piet snot werkt zo vereenzamend 
dat je gewillig de kist in gaat.

5 AH NEE

Dag Schamper,
Vanmorgen kreeg ik Schamper 137 in handen; 
en wat ik las deed mijn tenen krullen: 
Schamper gaat stoppen."Ah nee" ,dacht ik tc 
toen, "Over 'mijn lijk!”
Dus nam ik mijn schrijfinstrument ter hand 
hopend dat anderen hetzelfde zouden doen 
en wat daarvan het resultaat is zie je vooi 
je. jk
Niet veel zaaks, akkoord, maar het is een 
begin, en je moet bedenken dat ik als 
eerstejaars landbouw niet veel tijd kan 
vrij maken voor kreatieve en plezante 
dingen (zoals artikels schrijven voor 
Schamper).
Want schrijven doe ik doodgaarne, en ik 
zou zelfs bereid zijn in de redactie van Si 
Schamper mee te helpen, maar het is alle-
maal een kwestie van prioriteiten, en voor-
lopig is prioriteit nummer één slagen in 
en tweede kan landbouw.
Om dus een lang, zeer lang, ongelooflijk, 
ja zelfs bijzonder lang verhaal kort te 
maken: voorlopig zullen jullie je tevre-
den moeten stellen met een wekelijks brief- 
jeen mijn diepgaande solidariteit.

de groetjes,

Alex Collier

P.S. 1 hopelijk had je niet teveel last 
met mijn geschrift.
2 Ik hoop dat jullie terug komen 
op je besluit om te stoppen met 
Schamper.

Lana, zeer lang, onoelooflijk, ja zelfs 
bijzonder lang.



SCHOENAERTS
GRANDIOOS AHSURD

□ at Julien Schoenaerts één der beste neder- 
landstalige acteurs is, hadden we vroeger 
al gedacht. Na de voorstelling van de 
"Wereldverbeteraar" in Arca-Net weten we het 
zeker.

Schoenaerts voert drie uur lang een quasi- 
monoloogj zit in zijn stoel om er nooit uit 
te komen. Maar hij geeft hier een gave ac- 
teursprestatie in de rol van een oude kan-
keraar die zijn gif uitspuwt op zijn omgevinj 
ving. Het werk "De wereldverbeteraar” werd 
vorig jaar afgeleverd door de Oostenrijker 
Thomas Bernhard. Het toont een afgetakelde 
oude man die thuis op vertegenwoordigers van 
de universiteit zit te wachten. Hij schreef 
vroeger een "Tractaat ter verbetering van de 
wereld”, een werk dat hem al een ereketting 
opleverde, en nu wacht hij op zijn ere-
doctoraat dat hem die dag zal overhandigd w 
worden.

De wereldverbeteraar woont samen met zijn 
vrouw (Cary Fonteyn) die zijn terreur onder-
gaat. Zij verdraagt zijn aanvallen lijdzaam 
en vlucht tenslotte voor een muis die de man 
heeft losgelaten, niet voor hemzelf. De 
wereldverbeteraar kankert van het begin tot 
het einde. Zijn le-ven is leeg en wordt 
slechts onderbroken door vaste rituelen ; 
een voetbad nemen, de proef met de krukken, 
'de pik wassen’. Hij leeft in eenzaamheid 
en 'haat het leven en alles wat ermee te 
maken heeft'.'Alleen de volmaakte hulpeloos-
heid is dragelijk ’, zegt hij, al is duide-
lijk dat hij ook een rolletje speelt. In zes 
taferelen toont Bernhard ons de figuur van 
de complete aftakeling, de decadentie, in 
een tragi-comische vorm tot het stuk een 
feest wordt van de totale zinloosheid.

De wereldverbeteraar zegt in zijn Tractaat 
dat trouwens door niemand werd begrepen, hoe 
je de wereld kan verbeteren ; door hem af te 
schaffen !
"De wereld is een riool dat moet leeggeschepl 
worden.” Deze absurde tekening toont ons de 
no-future mentaliteit van vandaag. Een bom 
boven het hoofd en om negen uur stempelen.

Onverschilligheid en individualisme maken 
communicatie onmogelijk en Th.Bernhard geeft 

dan ook als bizarre conclusie dat je de 
wereld slechts kan verbeteren door hem af 
te schaffen (door ook de persoonlijkheid 
af te schaffen ?).

Th. Bernhard schreef dit stuk op maat van 
B.Minetti (°1905). In Arca wordt de rol 
gedragen door Julien Schoenaerts die nog 
verre van Z5 is en die ook deze moeilijkheid 
moet overwinnen. De tekst zit vol onver-
wachte associaties en er worden verrassende 
pauzes gelegd wat het werk mede een komisch 
karakter geeft. Nu eens vleit de Wereldver-
beteraar, dan weer scheldt hij, luidop 
denkend over zijn bevreemdende wereld.
De scenografie is van Mare Cnops : zwarte

muren, een raam met inhellend zonlicht, 
een deur, een lamp en een klok die aangeeft 
hoe belangrijk die tijd in dit stuk is.
Daar middenin in de kamer staat een soort 
troon waarop gezeten : de Wereldverbeteraar. 
Regisseur Walter Tillemans heeft Schoenaerts 
naar een grootse prestatie geloodst. Een 
dergelijk stuk valt o-F staat met de presta-
tie van de hoofdrolspeler. 'Gelukkig maakt 
Schoenaerts zijn opdracht ten volle waar. 
Nagenoeg drie uur lang demonstreert hij z ’n

mogelijkheden (op het vlak van mimiek en
beweging) en illustreert op ludieke wijze 
de taalbehandeling en de inhoud bij Th. 
Bernhard.

Een veeleisend stuk (ook voor publiek) dat 
echter boeit van begin tot einde. Arca- 
waants !

Jo Van Damme.

Fcinnr nnnït

Lezersbrieven vervolg

6 CARRIÈREJAGERS
Beste redactie,

vorige week in ”n ’lijkje en 't sterft nog 
een beetje" kappen jullie met de studen-
tenorganisaties en dito vertegenwoordiger; 
Hierbij dan enkele bedenkingen. Jullie 
stellen dat de verenigingen te weinig 
manifest werken. Een verwijt dat je, 
mijns inziens, onterecht maakt met betrek 
-king tot de faculteitskringen. Deze 
kringen immers organiseren het hele jaar 
door een massa aktiviteiten van kulturele 
, wetenschappelijke en ontspannende aard. 
Kort en bondig kan je stellen dat in de 
kringen zeer hard gewerkt wordt door een 
zeer ruime kern van aktieve mensen. Bo-
vendien wil ik er op wijzen dat die wer-
king van de kringen er is voor meer dan 
6500 aangesloten leden: de helft van wat 
aan de R.U.G. studeert.

Niets dan lof voor de basis dus.
Met de centrale konventen is het echter 
minder goed gesteld ! Deze overkoepelen-
de organen en dus ook het F.K. centraal, 
zijn het afgelopen decenium in een impas-
se gesukkeld. Zij zijn verantwoordelijk 
voor de diffuse werking van de erkende 
vereniging. Voor wat F.K. centraal be-
treft is de rekensom vlug gemaakt: de 
afgelopen jaren profileerde F.K. centraal 
zich teveel als vereniging op zich en 
verloor daardoor het kontakt met de krin-
gen. De overkoepelende werking beperkte 
zich tot een administratieve, papieren 
werking. De daadwerkelijke coördinatie, 
behalve op het vlak van onthaal en voor-
lichtingsdagen, bleef uit. Het is nu 
presies aan deze wantoestanden waaraan 
binnen F.K. centraal gewerkt wordt, dit 
jaar en hopelijk ook de komende jaren.
Dit is dan ook een herhaalde oproep-aan 

* de kringbesturen om dit te ondersteunen.

Dit voor de centrale konventen niet zo 
positief beeld moet genuanceerd worden, 
zeker voor wat het F.K. betreft.

Naast de wat jullie” burokratische manie” 
noemen heeft het FK vorig jaar en ook al 
dit jaar enkele initiatieven gerealiseerd 
die allerminst burokratisch te noemen 
zijn: FK-happening op het St - pie-
tersplein(3500 bezoekers, 400 medewerkers 
),FK-infobeurs in het resto Overpoort bij 
aanvang van het academiejaar ( 57 stands, 
ca. 1500 bezoekers ),FK-infobrochure, 
dag'voor afgestudeerden.
Nog 3 bemerkingen:
vooreerst bij jullie opmerkingen over het 
eigenbelang en de postjesjagerij van de 
actieven en de studentenvertegenwoordigers 
Iemand is hier naief: ofwel Schamper die 
gelooft dat allen die hier rondlopen in 
het studentenhuis carrière aan het maken 
zijn door verenigingen of vertegenwoordi-
gingen als wipplank te gebruiken. Ofwel zz 
zij die geloven dat je een grootse carriè-
re wacht dor in verenigingen of vertegen-
woordigingen actief te zijn.
Laat ons maar aannemen dat de meesten het 
uit puur idealisme doen, met in het achterl 
hoofd 'gezond eigenbelang.’
'Gezond eigenbelang', omdat de heilige i- 
dealistjes vol zelfopoffering en die moet 
niet gezond zijn of dit niet kunnen blij-
ven .
Tweedens: in kringen en naar ik veronder 1 
stel in de meeste verenigingen heb je een 
groep die instaat voor de continue werking 
an de verrenigingen. Zij pogen losse medewe 
werkers aan te trekken of hun kern van 
actieven uit te breiden. Op elk moment 
is dus een minimum werking verzekerd,deze 
minimumwerking heeft een ietwat vertrouwd 
patroon (voor een kring althans) zoals: 
onthaal, TD, tijdschrift,uitstap, voor-
lichtingsdag eerstejaars en voorbereiding 
op examens.Misschien zal het niet mis zijn 
om met Schamper ook eens te denken aan een 
redactie die zelf info voor vaste,lees 
regelmatige terugkomende rubrieken samen-
zoeken. Een dergelijke redactie met vaste 
rubrieken kan je dan aanvullen met een 
uitgebreider net van losse,facultaire 
free-lancers, die de'nieuwtjes' verzorgen.

Derdens: nog dit uit de FK-statuten: fa-
culteitskringen zijn.. .verenigingen met 
tot doel het behartigen van de belangen 
van de studenten...Dit maar om jullie en 
die 13000 anderen aan deoorspronkelijke 
doelstellingen van het faculteitenkonvent 
te herinneren.

Beste redactie, groetjes 
Freddy Vanlancker, voorzitter FK

7 BLIJVEN
Waarde Schamperredactie,

dat jullie blad zou verdwijnen, zou waar-
schijnlijk meteen het einde betekenen van 
zo ongeveer de enige informatiebron die de 
studenten nog bereikt en dat zou enorm spij-
tig zijn. Al- bisser - eerstekanner ligt er 
heel wat op mijn maag in verband met deze 
generatie studenten. Vooral de desinteresse 
breekt me hoog op . Vermits ik biologie 
studeer, ken ik de situatie nog het best 
in de fakulteit van de wetenschappen. Het is 
er om te huilen. Enige interesse in verband 
met het gebeuren in de studentenwereld, laat 
staan in de wereld in het algemeen, moet je 
met een zeer sterke loepe gaan zoeken.
Nu treft natuurlijk de studenten niet alle 
schuld. Het is zo dat de programma’s zwaar 
zijn, en als je vier middagen op vijf ver-
moeiende practica hebt, dan heb je 's avonds 
geen zin meer om nog iets te doen en die 
vijfde avond kan je dan best gebruiken om 
wat bij te werken.
Toch is het zo dat de programma's niet zo 
topzwaar zijn dat er helemaal geen tijd meer 
is om zich tenminste op de hoogte te houden 
van wat gebeurt. Ik wil niet iedereen over 
dezelfde kam scheren, maar het is om te hui-
len als je op pakweg tien oktober vraagt of 
men gaat betogen tegen de kernwapens, dat de 
meesten dan nog niet weten dat er een beto-
ging is.
En daarom is het nodig dat Schamper blijft. 
Zodat de studenten af en toe in de oren 
wordt getoeterd dat er nog iets anders is 
dan kursus scheikunde of weet ik veel. Hoe 
belangrijk dat ook moge zijn. Je bent immers 
niet alleen student en je zult het ook niet

eeuwig zijn. Er komt een dag dat je willens 
nillens uit dat beschermde wereldje wordt 
gehaald. En dan ?
Ik zou hier nog enige epistels aan toe kun-
nen voegen, het zou echter eentonig worden.

Groetjes, Leen Trommelmans

8 NIET STOPPEN
Dag Schamper,
Neen, niet doen ! Niet weggaan. Nu nog 
niet. 'k Ben hier pas en gij zoudt al 
weggaan !? Ah nee, hee ! Nu da'k ik hier 
ben moede gij ook blijven, hee. Ah ja, 
hee. Of nie ? Jammer dan, jullie zullen 
't wel best weten.
Nu ja, 'k wou maar zeggen da 'k liever had 
da je bleef. Weet da’k af en toe een ar-
tikel zou willen schrijven, doch nu nog 
niet. Weet dat jullie jullie oproep ge-
lanceerd hebben midden in de avant-premié- 
re voor zondag 25 oktober. Weet da'k vori-
ge week wel wou schrijven, maar ja,gene 
tijd, 'k wou naar 't toneel en d' er was 
nen afwas van vijf dagen en moest hoog-
dringend beginnen met 't metsen van een 
nieuw toilet. M ’n oud heb ik afgebroken.
'k Zit dus zonder. Nu ja, excuses met hopei 
om maar te zeggen: stop, niet stoppen !
't Toeval wil nu wel da’k -met in m ’n ach- 
terkoker 't idee om de primeur aan Scham-
per te geven - me beziggehouden heb in 
Brussel met 't neerschrijven van alle moge 
lijke slogans. Oa's een machtige kollektif 
waarvan jullie misschien een boven-je-bed- 
poster kunnen van maken. Weet dat onderge' 
tekende voor deze euvele daad minstens 64 
maal een opmerking in de zin van: "zijde 
gij ons aan ’t tellen” en alle mogelijke 
varianten hierop al danniet verbonden met 
de BOB, naar z'n edel hoofd heeft weten 
werpen.
Genoeg gezeverd nu. Na drie Schampers 
(135,136,137) weet ik al dat Schamper nodij 
is. Hopelijk is dit niet de enige reactie 
van deze week.

groetjes,
Yves De Bruyckere



DE GROTE KAA

Onder dit motto stellen wij U deze week 
het Kultureel Konvent voor.
Het Kultureel Konvent is de overkoepelende 
vereniging van alle kulturele groeperingen 
aan deze universiteit.
Zij stelt zich tot doel persoonlijke groei 
te bevorderen, gezonde ontspanning en 
konfronterende media dichter bij de stu-
dent te brengen.

Dit gebeurt via allerlei doe-groepen(waar 
je zelf iets kan leren) en via het inrich-
ten van manifestaties, waaraan in Gent 
een grote leemte bestaat (dus geen commer-
ciële films of opera, maar andere,goede 
films,alternatief toneel of vernieuwende 
poëzie, nieuwe fotografie of zeefdruk, 
vernieuwende jazz of mime en zelfs zelf 
iets doen en dat op podium brengen.

wij tellen een aantal groepen die zélf 
een opleiding verzorgen in één of andere 
"kunst" en iets naar voor brengen. 
Kontaktadressen :

-GENTS UNIVERSITAIR JAZZCOMBO,
Luk Vandenborre,Eedverbondkaai 19 

-GENTS UNIVERSITAIR STRAATTONEEL
Marianne Van Hyfte,Verpleegsterstrl80 

-GENTS UNIVERSITAIR THEATER 
Smidsestr. 61 

-MIME UNIVERSITEIT GENT 
Guldenspoorstr. 12 

-FOTOKLAS
studentenhuis De Brug, di & don 20 u 

-UNIVERSITAIRE FILMGROEP 
St.Katelijnestr.44 

- ZEEFDRUK,
Pat Viaene, Ijkmeesterstr.9

Als je iets wil doen of je wil er iets 
meer over weten, dan ...
- ga je naar De Brug : de secretaresse van

het studentenhuis zal je wegwijs maken
- je schrijft een briefje naar de kontakt- 
adressen. •.

-of je schrijft een briefje naar PAT VIAINT 
Ijkmeesterstr.9, 9000 GENT

Een spoedig antwoord en/of persoonlijk 
kontakt wordt verzekerd ! ! ! !
Goede moed.

N.B. In één van volgende Schampers komt 
een meer uitvoerige voorstelling van 
de verschillende groepen, en van het 
Kultureel Konvent zelf.

T R A M K A A R T E. N

Wat zijn dat voor beesten ?
Het gaat hier over de zogenaamde Kultureel 
Konvent Tramkaarten, d.i. een systeem 
waarmee studenten véél goedkoper aller-
hande manifestaties kunnen bijwonen.
Het Kultureel Konvent heeft immers de 
taak, als overkoepelende vereniging van 
de kulturele verenigingen in Gent, de 
kuituur meer toegankelijk te maken en dit 
o.a. door het scheppen van schappelijke 
prijzen.

Zoals de naam het zegt, is het een kaart 
die voor meerdere manifestaties kan ge-
bruikt worden. Ze kost 100,- fr en is te 
koop in het studentensecretariaat(bij de 
secretaresse),St.Pietersnieuwstr.45.

De kaart bevat 4 strookjes, elk ter waarde 
van 25,- fr.
Wat kan je daar nu mee doen :

-je kan films zien van De Andere Film 
in de Blandijn voor 25,- fr (i.pl.v.60)

- Proka-toneel : 50,- fr (i.pl.v. 150)
- N.T.G. : 75,- fr (i.pl.v. 150)
- én 25 fr voor alle manifestaties inge-
richt door het Kultureel Konvent zelf.

Dit systeem wordt nog verder uitgebreid. 
Wie suggesties heeft, schrijve naar 
Schamper.

En verder : grijp die kans : je wint er 
geld mee in Crisistijd. Ongelooflijk !! !

DE WARE REDEH VOOR DE ulrc,EST£LDE

BYNA-

SCHAMPER : Het Politiek Konvent heeft de 
naam een geldkoe te zijn, die je vlot kan 
melken maar verder geen poot verzet.

Johan Van De Maele : Inderdaad ik heb dat 
ook kunnen vaststellen. Ik heb ook al 
gemerkt op de vergadering dat het enthou-
siasme groot is als er centen verdeeld worJ 
den, maar als er gepraat wordt over een 
werking naar buiten toe dan krijg je over 
het algemeen als reactie "waarom is dat 
nodig, iedereen weet dat we hier toch maar 
zitten voor ons centen.

SCHAMPER : Hoe komt het dat zoiets getoler-
eerd wordt ?

Johan van de Maele : Ze willen autonoom 
werken, en niets te zien hebben met iemand 
anders. Hoe komt dat ? Ik denk dat het een 
apathie is, gewoon een apathie.

Pat Viaene : Ik denk dat niet. Het is een 
modus vivendi. Van het moment dat ze begin-
nen te praten maken ze ruzie, dat is waar-
schijnlijk de reden waarom er veiligheids-
halve niet gepraat wordt.

Johan van de Maele : Georges Declercq, de 
vorige voorzitter zegt 'ik heb daar niets 
aan kunnen doen’, volgens mij heeft hij 
daar niets aan willen doen . Ik wil dat 
wél proberen, maar vanin het begin heb ik 
gezegd, als niemand van de aanwezige ver-
enigingen het initiatief neemt, dat ga ik 
er zeker niet aan beginnen.

SCHAMPER : Als zij die kans niet nemen, 
wat ga jij als voorzitter dan doen ?

Johan Van De Maele : Vaststellen dat het 
Politiek Konvent inderdaad een subsidie- 
verdelend orgaan is.

SCHAMPER : Is dat alles ? Gaat je taak 
als voorzitter niet wat verder ?

Johan Van de liaele : Pe taak van de 
voorzitter is niet de hele richting te 
manipuleren, da’s mijn principe.

Koen Bostoen : Je gaat als voorzitter toch 
niet passief blijven ?

1' Johan Van de Maele : Veel van de vereniging- 
'!i en in het politiek konvent zijn ook leden 
' van de VVS, en ik heb de indruk dat zij 
dit konvent trachten te monopiliseren. Het 
VVS werkt zeer sterk in het RAK en die 
van de VVS én van het Regionaal Actie Kom- 
mittee (RAK). Een intensieve werking in dat 
allemaal zou een verdeling van de krachten 
zijn. Op mij maken ze de indruk dat ze 
zich concrentreren op het RAK als werkings- 
orgaan en het politiek konvent inderdaad 
als subsidie-orgaan zien.

SCHAMPER : Kan je zeggen dat de VVS jouw 
konvent zo monopoliseert dat het lam ligt ?

Johan Van de Maele : Ik denk het, ja.

POLITIEKERS
Een interview is nooit een makkie.
Een interview over politiek nog minder. 
Een interview met twaalf mensen tegelijk, 
over studentenpolitiek is gewoon om 
boel vragen.

Toch vinden we dit zo belangrijk dat we 
een inspanning van U durven vragen. Een 
inspanning om een half uurtje uit te 
trekken, dit interview aandachtig te 
lezen en uiteindelijk eens te begrijpen 
hoe fris het nieuwe windje ruikt, dat 
die dag door ons studentenwereldje 
blies.

Laat ons nog even de structuur uit de 
doeken doen, wie die al kent mag rustig 
links hiervan de eerste vraag aanpakken.

kultureel konvent : groepeert alle kulture 
ie organisaties die subsidies krijgen van 
de gentse rijksuniversiteit, 
vb. toneel, mime, fotoklas, jazz combo

fc^ itiek konvent : idem maar dan met poli-
tieke organisaties vb. VNSU,'t Zal, VDS...

werkgroepenkonvent : idem voor werkgroepen 
bvb. werkgroep ierland, latijns-amerika...

FACULTEITENKONVENT :
van de verschillende

JOHAN VAN DE MAELE i

FREDDY VANLANCKER :

PATRICK VIAENE :

STANISLAS OSSIEUR :

MICHEL MUYLLE :

ANN TYTGADT :

PAT VIAENE :

WOUTER VANDEN BERGH: 
KOEN BOSTOEN :

groepeert de kringen 
faculteiten.

voorzitter politiek 
konvent
voorzitter faculteite: 
konvent
voorzitter kultureel 
konvent
lid student raad van 
beheer
lid student raad van 
beheer
lid studente raad van 
beheer
lid student raad van 
beheer
lid onderwijsraad 
lid onderwijsraad

SCHAMPER : Mogen we als volgt voor het 
politiek convent concluderen : de VVS 
tracht dit convent'te monopoliseren maar 
verdient anderzijds alle lof omdat ze 
zich zo hard inzetten ?
(instemmend geknik op onze recorder)
Wat is daar nu de oorzaak :

SCHAMPER : Wat is daarvan nu de preciese 
oorzaak ?

a) de VVS houdt andere mensen 
tegen.

b) andere mensen komen zowieso 
niet, en VVS vult die leemte ?

OP DE PYNBANK

SCHAMPER : Het peil van het kultureel 
konvent is belachelijk laag, en het leden-
aantal is te verwaarlozen. Kunnen we dat 
de kritiek noemen op het kultureel konvent?

Koenraad Bostoen : ... en het werkt 
bureaucratisch. Het is moeilijk een subisi- 
die te krijgen als je niet al jaren bekend 
bent.

Hierop overloopt Pat Viaene, voor-
zitter van het kultureel konvent 
de verschillende verenigingen.
Hij is het helemaal niet eens met 
onze kritiek.

SCHAMPER : Hoeveel leden telt het kultureel 
konvent ?

Pat Viaene : Actieve leden : Een tweehonderd 
en dan bereiken die massa's toeschouwers, 
gewoon tientallen duizenden.

Hans Blok : Vorig jaar kwam er iemand bij 
mij die interesse had voor het universitair 
koor. Maar het heeft me +_ drie weken gekost 
om te weten wie, waar en wanneer het koor 
te bereiken was. Ik heb dien typ daar dan 
naartoe gestuurd, en die kwam dan terug met 
'die repeteren daar niet...'.

Pat Viaene : Er komen genoeg groepen aan 
de deur van het kultureel konvent kloppen, 
maar ze weten niet waarover het gaat !

Hans Blok : Er zou iemand moeten zijn 
die dat allemaal weet, een permanentie 
met alle afspraken en vergaderingen op 
de agenda. Ik heb hier vorig jaar wel 40 
studenten aan mijn deur gehad met 'ik wil 
ergens actief zijn'. Wat moet je met zo 
iemand naartoe ?

Johan Van de Maele : Ge moogt niet uit:. 
het oog verliezen dat de helft van de 
studentenpopulatie bestaat uit eerste 
kanners, net niét humaniora-studenten.
En die staan niet zomaar voor alles open. 
Zoals op de brochure getekend staat : 
de eerste kanner is een broekje dat van 
niets weet, dat heel argwanend is.

Nu volgt een verwarde discussie, 
iedereen lijkt het erover eens dat 
een permanentie, een soort 'ombuds-
man' noodzakelijk is. Dan gooit 
Wouter een bom in het midden.

Koen Bostoen : Het zit zo in mekaar : de 
VVS neemt de actieve mensen op, roomt de 
studentenpopulatie af.

Hans Blok : Ik denk niet dat de VVS mensen 
afschrikt. Integendeel; ik denk dat vrij 
veel mensen op de actiebereidheid van de 
VVS afkomen, wat je niet van de konventen 
kan stellen !

Stanislas Ossieur : Toch worden studenten 
vaak afgeschrikt door de weinig democra-
tische acties die niet worden ondersteund 
door de studentenbevolking in globo.

Johan Van de Maele : Je kan de VVS niet 
verwijten dat ze geen informatie naar die 
studenten toe geven. Ik ben niet tegen 
de VVS, wat ze doen is noodzakelijk.

Wouter Van den Bergh : Ik vind dat de 
structuren de oorzaak zijn. De konventen 
zijn verouderd en werken niet meer, laten 
we ze afschaffen en nieuwe structuren zul 
len vanzelf groeien.

De rest als koortje : Nee, nee, nee.

Wouter Van den Bergh : Ik ben niet tegen 
de conventen, maar als ze nodig zijn dan 
zullen ze wel vanzelf groeien.

Hans Blok : Pas op, met de konventen ben 
je berplicht om te blijven werken, om 
minstens één keer in de maand rond te 
tafel te gaan zitten, om werkelijk iets 
proberen te doen.

Johan Van de Maele : Al is het maar om de 
continuïteit te verzekeren.

[SCHAMPER : Kan je dan ook zeggen dat, als 
we een oplossing moeten zoeken, we dan eerst 
naar de VVS moeten stappen ?

! Johan Van de Maele : Ik denk dat er vooral 
open kaart moet gespeeld worden, dat de 
bedoelingen van die mensen op tafel moeten 
komen.

Pat Viaene : Ik wil opmerken dat in het 
politiek konvent de verenigingen met VVS- 
leden niet in de meerderheid zijn. Maar het 
zijn wel de verenigingen die het meest hun 
mond opendoen en het meest actief zijn.

Wouter Van den Berghe : Het probleem van de 
VVS is dat ze als vereniging VVS geen lid

is van een konvent, maar dat ze gewoonweg 
met mantelverenigingen aan geld willen 
geraken.

Hans Block : Langs de ene kant bestaat er 
een radicale aktiegroep en langs de andere 
kant... staat daar niets tegenover.

Wouter Van den Bergh : We moeten de VVS 
niet alle fouten van het politiek konvent 
op de nek schuiven, dat is een dooddoener.
De verenigingen in het politieke konvent 
hebben allemaal stuk voor stuk een beperkt 
belangstellingsveld. Wat interesseert hen 
de globale universitaire politek ? Niets !
In '68 kwam het politiek konvent naar buiter 
met een visie. Nu is er geen consensus meer, 
er is zelfs gewoon geen belangstelling voor. 
Een aantal zijn gewoon opleidingsorganen 
voor de partii j .
Een aantal zitten met 'idealistische' begrip 
pen en houden zich alleen daarmee bezig.
Er aantal zitten er louter voor subsidies 
als mantelorganisaties voor anderen.
Hoe gaat ge daar nu iets bereiken ?

Pat Viaene : Het ligt bij de verenigingen 
zelf.

Hans Blok : Als is het om de continuïteit 
te verzekeren, juist. Maar weegt dat op 
tegen het feit dat gans die structuur niet 
meer handelbaar is ten overstaan van de 
studenten in de straat ? Zo kom ik tot 
die 'permanentie’ en 'ombudsman'. Mensen 
moeten de gewoonte kweken om naar het 
studentenhuis te komen en zo een soort 
aanwezigheidspolitiek te voeren.
En kijk, wat wij, als konventen,niet doen 
doet de VVS wél. Zij hebben geen structuur, 
zijn op geen enkele manier ingekapseld in 
het studentenhuis maar ze zijn hier, ze 
zijn (!) hier. En zo kunnen ze een aan-
tal zaken organiseren.

Pat Viaene : Maar dat staat toch allemaal 
in brochures en je kan het ook allemaal in 
schamper vinden ? (nvdr. En inderdaad, daar 
staat pat viaene een paar dagen later op 
de redactie met maar liefst drie artikels 
over het kultureel konvent).

SCHAMPER : Komen er in het politieke nog 
nieuwe groepen, nieuwe mensen ?

Johan van de Maele : Ik zie vooral de 
vacante plaatsen ingenomen worden door 
de VVS.

SCHAMPER : Konklusie : Je bent niet bereid
het politiek konvent op te doeken omdat het 
slecht gaat ?

Johan Van de Maele : Nee ! Het moet er zijn.

Koenraad Bostoen : Maar stap maar eens 
door dat papier...

Hans Blok : En wanneer verschijnen die 
brochures ? Die zouden toch in de eerste 
weken moeten rondgaan ?



Hans Blok (vaderlijk] : Jongens, wees 's 
politiek realistisch. Pat gaat naar die 

ALi ÏK c,«oot e n  AF<ie^uMm eerste vergadering omdat hij daar aangesteld 
2al  2'ju vu. ik amecreut. j w ;q  worden als lid van de sociale raad.

SCHAMPER : Pat Viaene is daarmee inderdaad 
niet openlijk naar buiten gekomen, ons had 
hij dat wel gezegd, maar gevraagd het niet 
te publiceren, wat we dan ook niet doen.
Voor hem was dat een strategie.
Hiermee, als iedereen het ermee eens is, 
(instemmend geknik) wil ik dit onderwerp 
afsluiten en overgaan naar het derde : 
de polarisatie.

SCHAMPER : Ik vraag dat nu toch niet aan 
jou ?

deel 3
n  C O A LITIE ? ?

Pat Viaene : Dat was dit jaai» ook de 
bedoeling, we zouden in het begin van het 
academiejaar epn presentatie geven van 
het convent en de groeperingen, maar door 
allerlei omstandigheden is dat mislukt, 
de zalen waren niet aangevraagd en zo.

SCHAMPER : Zijn dat 'omstandigheden', 
geen zalen aanvragen ?

Wouter Van den Bergh: Het kultureel konvent 
is in de jaren '60 opgericht om een alter-
natieve cultuurpolitiek te voeren, maar die 
verenigingen zitten er nog altijd. Ook al 
zijn er in het Gentse nu heel wat alterna-
tieve dingen te zien.
Die ouwe groepen...

Pat Viaene : Daar kan ik de fotoklas tegen-
over zetten...

Wouter Van den Bergh : Ik vind dat het 
kultureel konvent niet genoeg openstaat 
voor nieuwe groepen.

Pat Viaene : Maar kijk eens hier : de 
Germaanse wil toneelspelen, alléén voor 
de Germaanse, dat is al jammer.
En daarbovenop niet voor de unief, dat kan 
ik geen subsidies geven !
Studium Generale vraagt een opname aan : 
ze hebben 4.00Ü frank nodig om de sprekers 
een  e t e n t j e  te betalen. Stel je voor ! 
Studium Generale wil wel subsidies, maar 
als ik dan zeg dat volgens de statuten de 
inkomsten van die optredens terug naar het 
kultureel konvent moet, dan gaat dat niet, 
dan willen ze dat zelf houden, of alleen 
afkomen voor manifestaties die verliesmaken 
Daar doen wij niet aan mee.

Wie zie je hier in godsnaam van de poli-
tieke verenigingen ? Niemand.
Wie zie je hier in godsnaam van de krin-
gen ? Niemand.

Pat Viaene : Geen kat.

Hans Blok : Wat is hier te beleven ?
Wat hebben wij de mensen te bieden ?

Wouter Van den Bergh : Het studentenhuis 
hangt teveel samen met de Brug, en met de 
mensen die hier in de Brug rondlopen. De 
geneeskunde bijvoorbeeld gaat stelselma-
tig naar de overpoort, er zijn mensen die 
niet eens weten waar de brug ligt !

deel 2 
DE

C A R R IÈR ISTEN  ?
Het vuur in de pan. In de vorige scham-
per stelden we dat de motieven van de 
kopstukken in de studentenwereld een 
egoïstisch bijsmaakje hebben.
We doen er geen doekjes om :
'Iedereen aan deze tafel is schuldig. 
Sommigen gebruiken de studentenwereld 
als springplank voor een latere job.
De rest aan deze tafel laat het toe. 
Niemand van jullie is onschuldig.'

Hans Blok : Als je reageert tegen de groef, 
op de springplank, dan wordt je keihard 
neergehaald.

Freddy Vanlancker (voor het eerst in de 
discussie] : Ik denk dat de verenigingen 
het goed doen op dit moment en dat de 
problemen die van de centrale organisaties 
zijn.

Niemand blijkt een duide-
lijk antwoord te kunnen 
geven. Niemand reaneert.
We zien ons gedwongen dan 
maar persoonlijk aan te 
vallen.

SCHAMPER : We stellen ons vraqen rond de 
motieven van de studenten die naar de 
raad van beheer wilden. Ze stelden géén 
oroorammapunten en vertelden dus niet 
waarom ze naar die raad wilden. Hoe zit 
dat ?

Stanislas Ossieur : We wilden niet de 
praktijken toepassen die je nu ziet bij 
twijfelachtige politici. We wilden geen 
leugenachtige slogans maken, geen leugen-
achtige programmaboekjes.

SCHAMPER : Kon je geen ware slogans 
maken ?

Stanislas Ossieur : Ja, ik ben me gaan 
voorstellen in de verschillende facultei-
ten en ik heb gezegd dat ik met niet hou 
aan een programma dat zomaar ijl in de 
lucht hangt. Dat ik het zie in continuï-
teit. En als je dat geen programmapunt 
vindt, een zekere continuïteit verzeke-
ren, dan vind ik dat wel.

SCHAMPER : Nee, dat is geen proaramma- 
Dunt, dat is inhoudelijk zero, dat is 
louter vorm.

Stanislas Ossieur : Maar zonder die 
continuïteit kunnen we niets. Als we 
voortbouwen op wat onze voorgangers 
aan fundamenten hebben gelegd kunnen

6 we misschien tot resultaten komen.

SCHAMPER : Continuïteit, oké, maar dan 
moet je pas aan proorammapunten beginnen 
denken. Continuïteit op welke punten ?

Michel Muylle : Dossierkennis.

SCHAMPER : Dossierkennis, oké, maar dat 
is weer geen programmapunt, dat heeft 
geen inhoud.

De vergadering loopt uit 
de hand. Iedereen wil aan 
het woord komen, niemand 
verstaat zijn buurman.

SCHAMPER : Wel, dan zal ik het anders for 
muleren. Over een paar dagen komt de 
eerste zitting van de raad van beheer 
eraan. Wat gaan nu jullie punten zijn 
op die eerste vergadering ? Buiten de 
continuïteit (dat je voortzet dat Wouter 
en Koenraad er toen waren, en dat jullie 
er nu zijn) , en buiten die dossierkennis.

Wat vil je ...

Stanislas Ossieur onderbreekt : Ten 
eerste, ik ga een motie indienen, namelijk 
dat al de studentenvertegenwoordigers het 
recht hebben in alle faculteitsraden aan-
wezig te zijn als waarnemer. Omdat er 
onvoldoende doorstroming is van informa-
tie naar de raad van beheer.
Secundo zijn we verstandig genoeg om eersl 
wat de kat uit de boom te kijken. Men 
springt niet van vandaag op morgen met 
voorstellen in een orgaan waarvan men 
eigenlijk nog niet weet hoe het reilt en 
zeilt. Dat is mijn tweede programmapunt : 
de kat uit de boom kijken.

SCHAMPER : Dat noem jij een programma-
punt ? De kat uit de boom kijken ?

Hilariteit rond de tafel. 
Vuisten op tafel. Ossieur 
probeert dit te overstem-
men .

SCHAMPER : Heb je nog een derde program-
mapunt ?

Mijn derde programmapunt is dat ik de 
agendapunten die ik ga toegestuurd krij-
gen eens serieus ga doorkijken, de dos-
siers zal doornemen, en dat ik mijn 
eventuele opmerkingen erbij zal maken.

SCHAMDER : Je belazert de kiezer,want je 
zegt dat je gaat ijveren om een goeie 
politicus te zijn, maar niet wat voor 
een politicus, dat weten we niet.

Koen Bostoen : Er is een verwarring over 
de mogelijkheden in de raad van beheer.

SCHAMPER : Wacht even, er zijn toch 
concrete problemen. Heeft één van de 
drie vertegenwoordigers concrete 
problemen naar voor te brennen, of ga 
je alleen maar de kat uit de boom kijken 
en een motie indienen dat je later naar 
de faculteitsraad kunt gaan ?

Stanislas Dssieur : Ik denk aan het 
examenreglement. Het tweede punt hangt 
ermee samen en is wat schamper aangevoch-
ten heeft -maar ik zou het dan wel wat 
handiger en diplomatischer aanpakken- 
en dat is die historie van Ghijsbrecht.
En ten derde de tandheelkunde, dat gaat 
over sommen die men moet neertellen in 
de eerste licentie, een borg, waarvan 
met dan mapr een breukdeel terugziet.

SCHAMPER : Michel Muylle, zeg nu 'es.
Die drie dingen, waarom stonden dieniet 
op je programma vóór de verkiezingen ?

Michel Muylle:Het behoorde gewoonweg 
niet tot mijn programma.

Pat Viaene : Wat was je programma dan 
wel ?

Michel Muylle : We zijn alle drie ver-
trokken vanuit de mentaliteit : we 
zullen daar niet de koning kunnen spelen, 
dat is een realiteit. Ten tweede nebben 
we gezegd dat we informatie gingen 
doorspelen, en dat we zouden werken op 
dossierkennis.

Er duwt iemand de deur 
open, er is een tele-
foon voor iemand. De 
De spanning daalt. Ieder-
een herademt merkbaar.

SCHAMPER : Ik wou je vragen waarom je 
vóór de verkiezingen niét zegt, we gaan 
naar Ghijsbrecht, het examenreglement en 
de tandheelkunde toewerken en dat je na 
de verkiezingen...

Koen Bostoen en Wouter 
van den Bergh springen 
in de bres.

Koenraad Bostoen : Jamaar, we wilden...

Koenraad Bostoen : Ik mag daar toch op 
antwoorden ?

SCHAMPER : Nee, zij waren eerstens...

Gelach. Iedereen denkt 
dat de zwaarste storm 
voorbij is. Wij hebben 
nog een verrassing in 
petto.

Stanislas Ossieur : Omdat we heel wat 
hebben bijgeleerd en de eerste vergade-
ring van de raad van beheer niet...

SCHAMPER (onderbreekt) : Dus je bent naar 
de verkiezingen in gegaan zonder kennis !?!

Stanislas Ossieur : (de vuist op tafel)
Maar jongen toch ! Schamper staat toch 
vol artikels zonder kennis. Maken wij ons 
daar druk in ?!?

SCHAMPER : Nee, maar ik maak me er wel 
druk in dat mensen jou kiezen terwijl jij 
er geen bal vanaf weet !

De vergadering staat op 
stelten, iedereen 
schreeuwt door elkaar, 
de temperatuur stijgt tot 
broedens...
Michel Muylle zet orde 
op zaken.

Michel Muylle : Toen ik besloot mijn 
kandidatuur te stellen voor de raad van 
beheer -dat was niet van de ene dag op 
de andere- heb ik me een beeld gevormd 
van de mogelijkheden. Voor jezelf weet je 
wel van problemen, maar je hebt nog niet 
de dossierkennis om een standputn op te 
nemen. Dus in de verkiezingen wil ik dat 
niet gebruiken als argument om voor mij 
te stemmen, dat begrijp je, want misschien 
zal ik dat standpunt (dat mijn voorgan-

gers hebben ingenomen, en ik, uit gebrek 
aan dossierkennis moet overnemen] moeten 
veranderen, na de verkiezingen.
Stel dat ik de informatie van mijn voor-
gangers letterlijk overneem, ik kom in 
de raad van beheer, die informatie klopt 
niet en ik vorm mij een andere mening : 
dan ben ik vals geweest in de verkiezinger 
Wat was dan het alternatief ? Niet met 
een programma afkomen.

Stanislas Ossieur speelt 
ju de bal toe naar Pat 
Viaene. Pat Viaene had 
zich kandidaat gesteld, 
maar vanin het begin 
zei hij naar geen enkele 
vergadering te zullen 
g a an.

Stanislas Ossieur : Pat Viaene, waarom 
ben jij naar de Raad van Beheer gegaan ?
Is dat een springplank ?

Michel Muylle : Waarom heb jij je 
kandidaat gesteld ?

Pat Viaene, een beetje 
beduusd om de plotse 
aanval moet zijn woorden 
zoeken.

Pat Viaene : Er was een boycot tegen 
de veriezingen van de raad van beheer 
vorig jaar. En langs de andere kant 
stonden er mensen (nvdr; de andere 
kandidaten Michel, Stanislas, An] die 
zegden dat ze in de RvB iets konden doen 
wat in feite niet reëel was. En dat wou 
ik, door mij kandidaat te stellen gewoon 
tegenspreken, illustreren.

Koenraad Bostoen : Hoe kunt ge nu illus-
treren dat iets niet kan werken, als ge 
er inderdaad voor zorgt dat het zeker 
niet kan werken, door niet naar de 
vergaderingen te gaan ?

Stanislas Ossieur : Ik vind dat schamper 
daar weer prachtig in is. Met recht en 
reden hebben zij gezocht naar carriëris- 
me in de raad van beheer. Nu vraag ik je 
Pat, je enige programmapunt was 'niet naar 
de vergaderingen gaan’. Waarom gaat ge nu, 
ondanks je kiesbelofte, naar de eerste 
vergadering van de raad van beheer.

Pat Viaene : Mijn belofte was alleen maar 
naar die eerste vergadering te gaan, en 
dan nooit meer.

Koenraad Bostoen : Dat zou ik wel eens op 
papier willen zien staan.

De studenten in Gent staan op dit moment 
voor de volgende keuze : ofwel het aktie- 
gorichte VVS (met een ideologie die niet 
iedereen kan nemen), ofwel de buromensen 
uit de brug (met een bürokratische verstar-
ring eigen aan konventen en raden).
Dat dilemma vormt voor de student geen 
keuze meer. Wij denken dat die polarisatie 
veel studenten afschrikt. We hebben op de 
redactie heel wat brieven gekregen van 
studenten die zeggen 'we willen wel ons 
engageren in iets, maar waarin ?'.
Wat denken jullie daarover ?

Hans Blok

Toen ik een dag (de academische opening waar 
ik in mijn toespraak met aanvechtbare dingen 
naar voor ben gekomen] de combinatie heb 
gemaakt van enerzijds het politieke spel, en 
anderzijds het actiespel is mijn positie 
ver afgebroken geweest.
We moeten daarin voorzichtig zijn.
De doelgroep waarop we ons richten dwingt 
ons om het bürokratische spel te spelen, 
dus moeten we de keuze -bürokratisch of 
actiegericht- maken naar de doelgroep toe.

SCHAMPER : Er moeten twee vleugels zijn 
lijkt ons, de bürokratische en de aktie- 
gerichte vleugel. De burocratische vleugel 
zit hier rond de tafel. Het aktiegerichte 
monopoliseert op dit moment de VVS.
Nu zijn er drie mogelijkheden :
1) de actiegerichte vleugel gaat ook een 

burocratische werking uitoefenen. Dat is 
wat VVS deed in de vorige raad van beheer, 
en dat is mislukt.

2) de burocratische vleugel gaat ook een 
actiegerichte werking uitoefenen. Zoals 
Hans Blok daarnet zegt, is ook dat niet 
mogleijk.

3) de beide vleugels gaan samenwerken, 
ook dat is in het verleden een mislukking 
gebleken.

We zitten langs alle kanten vast. Het enige 
lichtpuntje lijkt ons het konvent. Dat zijn 
structuren die aktiegericht kunnen zijn, 
structuren die we hebben, maar nu werken 
ze niet, het zijn dode subsidieorganen.
Ze zouden een beleid moeten uitstippelen 
en daarmee naar buitenkomen.

Johan van de Maele : We zijn weer aan het 
begin van deze discussie gekomen. Je moet 
rekening houden met de breekbaarheid van 
de groeperingen op zichzelf. Als die groe-
peringen moeten aaneensluiten om een wer-
king te organiseren dan moeten zij een stuk 
van hun energie in dat konvent steken; zich 
zelf beknotten, en dat willen ze niet.

ZELFnOOR.OOOP.ZAAK ri°i in  bELqli'

Hans Blok : Het is mijn hoop dat de twee 
vleugels tenminste eens- met elkaar praten. 
En nu is er zo’n maandelijkse vergadering. 
En wat zie je dan ? Dat mensen die anders 
NOOIT tegen elkaar zouden spreken, nu 
zitten te keuvelen.
Die twee vleugels moeten eikaars nuttigheid 
leren inzien. Neem dan een concreet geval 
zoals Ghijsbrecht, je krijgt dan langs de 
ene kant een actie-groep ’Ghijsbrecht' die 
met spandoeken naar zijn les gaat. pamflet-
ten aan zijn deur uitdeelt,... en langs de 
andere kant de buro-vleugel, de mannen in 
konventen, onderwijsraad en raad van be-
heer, die brengen dat regelmatig ter 
sprake.



(vervolg interview voorzitters)

Zo Krijg je dan op een bepaald moment een 
kumulatie en een voorstel in het orgaan dat 
de beslissing Kan nemen en waarvan alle 
strekkingen zeggen : jongens, dit is te 
nemen of te laten.

Wouter van den Bergh : Pas op, de mannen 
in de straat en de mannen die het spelle-
tje meespelen, dat zijn twee rollen die 
onverenigbaar zijn, je bent ofwel de ene, 
ofwel de andere.

Stanislas Dssieur : Als ik in de brug 
kom dan wordt er door mensen van de 
VVS naar de andere kant gekeken, ze 
willen zich niet 'compromitteren'.

SCHAMPER : We hebben tactiek nodig op 
twee vlakken, op 2 vleugels. Als de 
VVS niet de éne vleugel wil zijn, 
zijn er dan andere manieren om actie 
te voeren buiten de VVS om ?

Koenraad Bostoen : Hoeveel mensen zijn 
er die al iets willen doen überhaubt. 
Er zijn te weinig mensen en op dit 
ogenblik draineert VVS systematisch 
die mensen met idealistische ideëen 
naar zich toe.

Hans Blok : We moeten VVS geen dingen 
toeschrijven die sommige leden van de 
VVS niet verdienen : ook binnen het VVS 
zijn er mensen met heel wat idealen, die 
tacitsch kunnen reageren.
Ze kunnen in Brussel, op het onderwijs- 
ministerie, zéér tactisch zijn, maar op 
het nivo van RUG kan, of wil de VVS dat 
blijkbaar niet.

SCHAMPER : Kan een konvent niet actiever 
worden ?

Freddy Vanlancker : We zitten met een 
burocraitische structuur. Als de VVS 
wil samenkomen dan komen ze vanavond nog 
samen, dan kunnen ze morgen al pamflet-
ten uitdelen, betogen, de kranten aan-
schrijven. Bij konventen heb je al 
agenda's, uitnodigingen en vergaderingen 
nodig

Johan van de Maele : En in het konvent 
zitten al mensen van de VVS. Zelfs al 
zouden we vlugger kunnen reageren, dan 
nog zouden die mensen ons voor zijn.

K /»Ns
FILM

SCHAMPER : Er moeten dus twee vleugels 
zijn, dat blijkt hier duidelijk. Die 
twee vleugels nu,zouden in het begin van 
een bepaalde actie een strategie moeten 
overeenkomen. Is de VVS daar volgens jullii 
wel toe bereid ?

Koenraad Bostoen : Met de VVS, en met 
Jef Maes zeker, hebben we NOOIT contact 
kunnen krijgen, alleen een meelijwekkend 
glimlachje.

Hans Blok : Je moet daarvoor niet kijken 
naar de VVS maar wel naar de personen 
binnen de VVS. Er zijn personen met wie 
ik constant kan praten, er zijn personen 
tegen wie ik nog geen woord kan zeggen, 
gewoonweg omdat ze beginnen te ijlen op 
het moment dat ik over iets concreet 
begin.

Maar pas op, de vraag zoals schamper ze 
nu stelt is nooit aan de VVS gesteld.

Koenraad Bostoen : Ik vind de vraag van 
schamper te scherp. Dat ze een gezamelijke 
strategie hebben, vind ik te scherp. Er 
moet een zekere onafhankelijkheid zijn.

Freddy Vanlancker : Pas op dat je met de 
twee vleugels geen dingen gaat realiseren 
die daarna enkele individuen op hun hoed 
willen steken. Je moet hierin realistisch 
zijn : de acties tegen de sociale sector 
bijvoorbeeld zijn voor de VVS een middel * 
om te herleven.

Stanislas Ossieur : Daarvoor is een weder-
zijds vertrouwen nodig. Is dat er ???

In de discussie van méér dan twee en een 
half uur heeft Ann Tytgadt, studenten-
vertegenwoordigster in de raad van beheer 
geen woord gezegd.

Wat zich rond deze tafel heeft afgespeeld 
soms pathetisch, soms nuchter maar in-
slaand, lijkt ons zeer belangrijk.

Het bewijst dat niet alleen schamper het 
gevoel had dat het zo niet langer kon.

Het bewijst dat oude koeien, persoonlijke 
tegenstellingen, vetes en ambities over-
brugd kunnen worden.

Het is spijtig dat VVS niet op de ver-
gadering aanwezig was. De vertegenwoor-
diger van VVS die beloofd had te komen, 
lag ziek te bed. De bal ligt nu in het 
kamp van VVS. Zijn ze bereid gezamelijk 
te werken met de buro-vleugel ?

Ons lijkt hier, voor het eerst sinds ja- 
ren een fundamentele vernieuwing voor 
de deur te staan. Dat geeft hoop.

ten. Vooral de aktiviteit van onze Waalse 
zusters en broeders is opvallend.
Zie ook LE GRAND PAYSAGE D'ALEXIS 
DROEVEN . van Jean-Jacques Adrien, die
op een overtuigde en mooie wijze een portret 
brengt van het land van Aubel, de Voer dus. 
Enkele programmatips willen we nog wel kwijt, 
Ga in ieder geval veel kijken, want een leek 
(dus niet-student) zei me onlangs nog: "stu-
denten hebben veel tijd en moeten veel leren 
; sla de oogjes eens op van de kursussen en 
begeef je naar de film".

MUZIEKFILM

De tien aangekondigde films geven zowat een 
overzicht van evenveel muziekgenres, van Kan 
sas City Jazz tot newste wave.
De films: Bruee Rickers THE LAST OF THE BLUE 
DEVELS(Jazz), Jerry Schatzberg slijmbal 
HONEY SUCKLE ROSE(country), WELCOME TO L.A. 
(wostcoast), ONE TRICK PONY(Paul Simon),
RUST NEVER SLEEPS (Neil Young), CHA CHA 
(Herman Brood), Dance Craze (ska), THE GREAT 
ROCK'h' ROLL SWINDLE (Sex Pistols en andere 
in dit genre) en RUDE BOY ( met de
niet te missen THE CLASH )

"De afrekening met de jongste aeschie- 
denis in Duitsland neemt eindelijk ver-
standige proporties aan. Es ist kalt in 
Brandenburg (dinsdag 17/11,19ul5 
museum 2)

GROOT FESTIVAL

Een greep uit de ruime Amerikaanse selektie: 
James Ivory's JANE AUSTIN IN MANHATTEN(1980) 
; de langverwachte RETURN OF THE SECAUCUS 7 
(1980) van coming-man John Sayles, het lu-
dieke SITTING DUCKS(1979) van Henry Jaglom, 
de ode aan de film-noir van Mark Reichert 
met de aankomende veertiger Blondie in de 
hoofdrol: UNION CITY (foto). Vergeet ook 
niet een van de drie prenten van de speciale 
gast van het 8ste Filmgebeuren, LEO HURWITZ, 
te gaan bekijken. Het recente DIALOGUE 
WITH A WOMAN DEPARTED ( 1980), STRANGE VIC-
TORY (1947) en NATIVE LAND (1942), laatst-
genoemde met knappe beelden van een nachte-
lijke KU KLUX KLAN-bijeenkomst.
Op deze wijze kunnen we de films van zo'n 
2F landen blijven opsommen. Vermelden we 
Paolo en Vittorio's eindelijk uitgebrachte 
IL PRATO en Carlo di Carlo's PER
QUESTA NOTTE

Aan de muziekfilmer Les Blank-is een mini- 

tribute gewijd met DRY WOOD AND HOT PEPPER 
(cajun), CHULAS FRONTERAS (chicanos) en 
TIE BLEUS ACCORDING TO LIGNIN' HOPKINS.

Volgende week brengen we in Schamper een 
verslagje van de eerste dagen, wie wil mee- 
werken wendde zich tot Rik S.8ste Internationaal Filmgebeuren

Van 13 tot 22 november heeft te Gent 
het achtste Internationaal Filmgebeuren 
plaats. Dit in vier zalen: Select (Wilson- 
plein), Calypso (Koommarkt) en twee zalen 
van het museum voor hedendaagse kunst 
(ingang Hofbouwlaan).
Centraal in het filmgebeuren staat (de om-
geving van) de Select, waar de voornaamste 
films van het Groot Festival worden vertoont 
. Er tegenover, in het EGW-gebouw, is het 
reservatiekantoor ondergebracht (tel. 24. 
09.93), alsook de persdiensten en het 
centrale sekretariaat.
Dit jaar gaat het Filmgebeuren dus NIET in 
Studio Skoop door. De stichter en bezieler 
van het festival, Ben ter Eist, doet niet 
meer meemen zijn Skoopzalen worden dus niet 
meer mee en zijn Skoopzalen worden dus niet 
in het festival ingeschakeld. Skoop-eks- 
ploitant en ko-organisator van de zeven 1ste

edities van het festival, Dirk de Meyer, 
werkt dan weer wel mee, om het geheel een 
beetje moeilijker te maken.
In ieder geval is de achtste editie zo mo-
gelijk nog grootser opgezet dan de vorige. 
Meer dan tachtig nieuwe films, gespreid over 
120 voorstellingen, worden in tien dagen op 
een drafje vertoond. Hier en daar zullen 
rode oogjes opduiken...
Het programma van het Filmgebeuren voorstel-
len is dan ook een hopeloze taak. We verwij 
zen naar de handige folder en het vouwblad 
die gratis ter beschikking worden gesteld.

Voor meer informatie betreffende de films 
verwijzen we naar de ongemeen luxueuze 
uitgave van de katalogus. In tegenstelling 
met de vorige jaargangen staat die niet bol 
van "dit is een must", "dit moet u zien", 
maar geeft werkelijk een brok informatie. 
Het schappelijke prijsje voor het boekwerk 
(125fr.) kan je voor een geïnteresseerde 
zeer zacht noemen, in elke kinema van 
Gent en in het EGW kan je het werkje ver-
krijgen.

Het Filmgebeuren bestaat uit een Groot Fes-
tival, een selektie kinderfilms, een ruime 
vertegenwoordiging van nieuwe muziekfilms 
en een eerste Belgisch Filmvenster, d.w.z. 
eindelijk aandacht voor onze nationale 
produktie. Bij het aanschouwen van deze 
eerder kleinschalig opgezette produkten zal 
je floppen als Louiza, De Loteling en

Verloren Paradijs (zaliger) snel verge-

De 'sleeper' van het 8° filmgebeuren, 
Union City met Debbie Harry. Vertoningen 
vrijdaa 13/11 23.30u en zondaq 15/11 
21ul5 (calypso).



de ideologische herenslip

Ongehinderd door de recente perikelen rond 
schamper, gaat Gerd ( medewerker aan Kar-
pers Bazaar, Cosmopolitan, Dépêche Mode en 
Jardin des Modes ) door met zijn vestimen- 
tair-kultureel onderzoek.

" Het persoonlijke is politiek ", dat was 
de slogan die ons enige jaren geleden om 
de haverklap in de oren werd geschreeuwd.
” Het persoonlijke " stond toen vooral vooi 
relatievorming, seksualiteit, opvoeding, 
konsumptiegedrag en dies meer.

Te weinig aandacht werd echter besteed aan 
de gewone, alledaagse dingen, die al even-
zeer politiek bepaald blijken te zijn.
Als bewijs van deze stelling willen wij 
hier even blijven stilstaan bij de heren-
slip ( waarom de damesslip een minder goed 
voorbeeld is zal wel duidelijk worden in 
de loop van de uiteenzetting ).

□ m de ideologische bepaaldheid van de heret 
slip te onderzoeken zullen we ons hoofdza • 
kelijk baseren op twee begrippen : de SUS-
PENSIE ( of het dragend, het ondersteunend 
vermogen van de slip ) en het EXPANSIE-AB- 
SORBEREND vermogen van de slip.

Voor een goede suspensie is vereist dat de 
verbindingsband tussen de twee beengaten 
niet te smal is, en bij voorkeur een uitge 
holde vorm vertoont. Zijn deze voorwaardei 
in onvoldoende mate vervuld, dan valt één 
en ander uit het bootje, waarop de drenke 
ling voortdurend terug in het schuitje 
moet worden gehesen. Op de duur wordt dat 
knap vervelend. Onthouden we dus dat e1" 
slipszijn met een stabiel, rustgevend, ja 
behoudsgezind karakter en slips die eerder 
ongedurig, rusteloos en uit-de-band-sprin- 
gend van aard zijn.

Beschouwen we vervolgens van binnen uit de 
voorzijde van de slip. We bemerken een 
opening die op tweeërlei plaats kan zitten 
onderaan of links (!) opzij. De slip met 
de opening opzij leidt tot hetzelfde resul-
taat als de zwembroek ( en- in principe - 
de damesslip ) : alles wordt tot één kluit, 
je samengeperst tegen de onderbuik. Op 
zichzelf is dat nog geen bezwaar. Alleen 
beginnen de moeilijkheden bij een eventue-
le expansie. Vooral bij de sexy lage slip 
is het gevaar niet denkbeeldig dat de voor 
uitstrevende voorhoede zich niet langer 
door de, door de slip opgelegde,

grenzen ( in kasu de bovenste sluit-
band ) gebonden acht en in de onwettelijk-
heid treedt. Deze slip kan met recht als 
revolutionair worden aangemerkt.

Een opening onderaan voorkomt
dit euvel door tijdig de oproerige massa 
in de juiste richting te kanaliseren en 
haar zo mooi binnen de perken der slip en 
der wettelijkheid te houden. Een duidelijk 
behoudensgezinde slip dus.

Besluit : de revolutionaire slip heeft, vu' 
de 1’interieur, de opening opzij, is smal, 
ongemakkelijk ( geringe suspensie ), is 
sexy en vertoont principiële overeenkomsten 
met damesslip en zwembroek. De burgelijke 
slip zit gemakkelijker, heeft een goede op-
hanging en heeft aan de binnenkant een opa- 
ning onderaan. Zij is iets hoger en der-
halve minder sexy, maar wel op alle eventu-
aliteiten voorbereid. Het spreekt vanzelf 
dat wij hier enkel de ekstremen hebben be-
handeld. Op de markt is een rijke varië-
teit aan slips verkrijgbaar die voornoemde 
kwaliteiten met elkaar kombineren.

Mevrouw, juffrouw : een diskrete blik in de 
garderobe van uw echtgenoot, liefvof vrienc 
kan u eksakt zijn ideologische opstelling 
verraden. <

Gerd E. Vanielje 
( Üw dukdalf in de bran-
ding .)

Volgende week : de onderbroeken van Karei, 
Willy, Leo en Vic.
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VUILBAK

Het succes van de hongermalen ten voordele 
van El Salvador indachtig, organiseert het 
Kuc andermaal dergelijke broodbedelingen. 
Op dinsdag 17 en donderdag 19 november, 
omdat honger een onrecht is.
Ten zeerste aangeraden.

TONEEL
ARENA -----------------------------------------------------------------------

Di 17 nov : Première van Regnaert 
Devos door het speeltheater van 
Eva Bal 19.00 u

Vr 20 nov : Vogelvrij door het speel-
theater van Eva Bal 19.00 u

Zo 22 nov : Vogelvrij 15.00 u 

N T G --------------------------------------------------------------------------

Poppentheater Taptoe speelt: Grim- 
metje op zo 15 en 22 nov Telkens 
om 15.00 u (Boven op zolder)

Toneel: Maat voor maat van William 
Shakespeare Zo 15 en 22 nov om 
15.00 u en ma 16, do 19, vr 20 
en za 21 nov om 20.15 u

DE BRON ------------------------------------------------------------------

De dans van de regen van Hugo Claus 
door Theater Augustus A'dam 20.30 u

Het Verdrag van en door Bert Popu-
lier 22.00 u

Beide vertoningen samen op di 17, 
wo 18, do 19, vr 20 en za 21 nov

ARCA -------------------------------------------------------------------------

De Wereldverbeteraar door Julien 
Schoenaerts op di 17, wo 18, do 19, 
vr 20 en za 21 nov om 20.00 u

RESERVATIE NOODZAKELIJK 

VERTIKAAL ---------------------------------------------------------------

Pietje De Leugenaar Guido Van Meir 
Wo 18, vr 20 en za 21 nov

FILM
CALYPSO -------------------------------------------------------------------

één: Een vlucht Regenwulpen
V. 14.00 16.10 18.20 20.30
F. 14.35 16.45 18.55 21.10

twee: The Mountain Man
V. 14.00 16.10 18.20 20.30
F. 14.25 16.35 18.45 21.00

drie: 8° Internationaal Filmgebeuren 

CALYPSO CINECLUB -------------------------------------------------

één: Tendres Cousines
twee: Een vrouw als Eva
drie : 8° Internationaal Filmgebeuren

SELECT ---------------------------------------------------------------------

8° Internationaal Filmgebeuren

CAPITOLE -----------------------------------------------------------------

For your eyes only

CENTURY -------------------------------------------------------------------

Condorman

MAJESTIC CLUB -------------------------------------------------------

A change of season

MAJESTIC 2000 -------------------------------------------------------

In god we trust

CINE REX -----------------------------------------------------------------

Brugge, die stille

SAVOY -----------------------------------------------------------------------

The postman always rings twice

17u : godverdegodvermuziek
18u : waterdragers deel 1 : onderwijs
19u : nieuws, regionaal en toestelkalender
19.15u : waterdragers deel 2 : rariteiten
21u : toestels jazz-programma
22u : LP-top 15 van de luisteraar

dinsdag

17u : kapstok
18u : babylon is buming
19u : nieuws, regionaal en toestelkalender
19.15u : van slag om swinger deel 1
20u : vers voer voor de beesten
21u : van slag om swinger deel 2
22u : roestvrij tot 1 uur.

woensdag

17u : godverdegodvermuziek
18u : schots en scheef
19u : nieuws, regionaal en toestelkalender
19.15u : één uur worst
20u : moving pictures
•21ü *! zachte energie
22u : de vergaarbak tot 24u.

donderdag

17u : dogs incorporated
18u : huilen met de pet op
19u : nieuws, regionaal en toestelkalender
19.15u : de naam zegt het zelf
20u : de brakke grond
21u : op avontuur in kitteluur tot 2Hu

vrijdag

17u : bang van vogelenzang
18u : zeepschuit deel 1
19u : nieuws, regionaal en toestelkalender

19.15u : de spertladder
20u : zeepschuit deel 2
20.30u : slow sliding space ship
22u : a m n s  best friend, fear of disco

zaterdag

17u : shock-o-la 
18u : de kip
19u : nieuws, regionaal en toestelkalender
19.15u : de brakke grond
20u : turkse gasten aan tafel
21u : schuchtere muziek

zondag

17u : dikkertje dap
18u : variaties onder de planken
19u : nieuws, regionaal en toestelkalender
19.15 : le vox
20u : roza
21u : nieuw vinyl
22u : avondrood
23u : mkasplaff

De onderwijswinkel AKO organizeert op 
26 november een debat met als onderwerp 
"VSO en demokratisering van het onderwijs 
in de Blandijn om 19.3Oh. Stipt veronder-
stellen we.

WANTED
Jeugdhuis Zwabber zoekt personen of groepen 
voor een vrij podium op vrijdag 27 november 
Alle genres welkom. 22 03 73.

Fuiven zijn er uiteraard ook, teveel om op 
te noemen. Vergeet echter vooral Schampers 
bloedeigenste ontspanningsfuif niet. Zie 
elders in dit blad.

STEKELBEES ©


