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VVS
Hoge bomen vangen ook 
wel eens een platform. 
En deze week waaide dat 
van VVS onze redaktie 
binnen, pag. 1 en vol-
gende

HONGER
Er zit een rasechte 
hongerstaker in de Brug. 
Interview pag. 2 , even-
eens met rector Cottenie, 
óók ‘n rasechte !

VRG
Het hof van Beroep, 
het nieuwe VRG-café 
te Gent. Schamper ging 
er een pint pakken en 
rook... pizza's, pag.l 
en volgende

Als je het "VVS monopolie"wil uitroeien 
grijp je best meteen naar de roots.de 
wortels!De studentenvakbeweging is nl. 
een progressieve eenheidsorganisatie die 
studenten verenigt op basis van een poli-
tiek programma.
Zij richt zich tot mensen die in de ver-
schillende faculteiten een en ander 
willen doen rond hun onderwijs.Zij streeft 
een bewustwording na omtekomen tot een 
kritische maatschappijvisie waarbij haar 
eerste aangrijpingspunt het onderwijs 
vormt.Haar werking strekt zich dan ook 
uit opverschillende niveau's.

In de eerste plaats werken VVSers in 
werkgroepen of kernen binnen de fakulteit. 
Onvrede over bepaalde toestanden zowel op 
vlak van de innoud als de vorm van het 
onderwijs,worden aangegrepen om enerzijds 
daartegen te reageren en daardoor eveneens 
alternatieven op te bouwen.

Kursuskritiek,alternatieve lessen,vor-
mingen rond het vakgebied,werken in de on- 
derwijskommissie.aktie voeren tegen 
slechte lessen en slechte proffen zijn 
maar een deel van een lange opsomming.
Zo voerde de kern van de geschiedenis vori 
vorig jaar aktie tegen een jarenlang 
gewraakte kursus economie van prof (iag Van 
Heerhaeghe.Ze kreeg daarin de steun van de 
meerderheid van de studenten geschiedenis i 
en van een deel van het onderwijzend en 
wetenschappelijk personeel.Er was kritiek 
opde inhoud van zijn kursus die niet aan-
gepast was aan de geschiedenis,die door-
spekt was met oerkonservatieve en zelfs 
racistische uitlatingen.Hiertegen werd 
gereageerd met een alternatieve tegenkur- 
sus,kritisch vragen gaan stellen in de 
les.Oe officiële inspraakorganen werden 
gebruikt,dit onder de voortdurende druk 
vande studentenakties.

De eerste denderende, bruisende schamper- 
fuif werd al even bruisend een denderende 
flop, met onze excuses weliswaar. Wij meen-
den het voor één keer goed en wilden ook 
eens wat geld verdienen om de index op te 
vangen die schijnbaar niet kan doordringen 
tot onze subsidies.

Een simpele contractbreuk, dus. Klaar als 
pompwater, maar ons huurgeld (7500 fr.) mo-
gen we blijkbaar vergeten. Want als we het 
werk bekijken dat we in een eventueel proces 
moeten steken, de kosten voor een advocaat, 
j . duur van een proces dat om meer dan 7500
framk gaat (wat met onze eer bv.), want er 
zijn verscheidene contracten gebroken, wel 
dan zien we er tegen op. De paar honderd 
frank die we er misschien aan overhouden 
(7500 min de kosten voor de advocaat), zijn 
ons -luie konten- niet de moeite waard.

Maar, er zijn verscheidene contracten gebro-
ken. Als alle mensen of organizaties die 
hetzelfde hebben voorgehad nu eens een 
briefje schreven (naar het bekend adres:
St. Pietersnieuwstraat 45) dan stapten we 
met zijn allen naar een goeie advocaat 
( Vermassen ? Bultinck ? Van Eeckhoudt ?) 
en hangen ze.

Driewerf helaas !
de ex-directie van de zaal Vooruit kreeg het 
in haar hoofd om vier dagen voor de fuif 
zou doorgaan, ons tussen neus en lippen te 
zeggen dat we pech hadden. We mogen ons-
zelf nog gelukkig prijzen dat we het te we-
ten kwamen, of we stonden zelf voor de (ge-
sloten) deuren.

’T VRG-KAEEE
We hebben er lang op gewacht, maar einde-
lijk is hét grote moment aangebroken. Dé 
verrijzenis. Een droom die we al jaren 
koesterden is stilletjes in vervulling ge-
gaan. Het enige echte voor-en-door-studen- 
tencafé heeft vóór enkele weken zijn deurer 
gastvrij opengezwaaid. Je moet er dade-
lijk heen. Waar ter aarde schonk men blon-
der bier ? Waar ter aarde lonkten knap-
per porren ? En dit alles tegen demokra- 
tische prijzen. Het volk heeft eindelijk 
wat het wil. Hier heeft zich eindelijk 
de Stille Revolutie voltrokken. De juri-
dische voorhoedepartij heeft.er maanden-
lang in alle sereniteit aan gebouwd om 
dan de bom te laten barsten. Oh! meester-
lijk vuurwerk, oh! crème de la crème, oh! 
sprankelende champagne, oh! heerlijke piz-
za's: de opening...

Een driepartijenregering CVP-PW-SP ?

Wordt gewenst door de ACV-top, maar is wei-
nig aantrekkelijk wegens logheid, besluite-
loosheid en gebrek aan oppositie. Vroegere 
tripartites gingen trouwens altijd de mist 
in.

Een CVP-SP kabinet ?

Na een jaar strijd,is de SVB-kern geschie-
denis er in geslaagd,met aktieve steun van 
SVB regio Gent,dit vak tot keuzevak te 
degraderen.Er was ook kritiek op de vorm 
van het onderwijs:de pedagogische onbe-
kwaamheid van Van Meerhaeghe.zijn wille-
keurige manier van examineren enz.... Dit 
mondde uit in de eis om een sanktiesysteem 
voor pedagogisch onbekwame en de examen- 
code niet respecterende proffen,die ge-
dragen werd door een groot aantal fakul- 
teiten (germaanse.geschiedenis,moraak,filo 
filosofie,psycho-pedagogie,rechten,pol en 
soc,kunstgeschiedenis e n ? . , . )

Nog een voorbeeld van regionale kampanje 
is de boykotaktie die vorig jaar gevoerd 
is rond de verkiezingen van de studenten - 
vertegenwoordigers inde rvb.We verkozen 
niet deel te nemen aan de verkiezingen en 
weigerden onze kontestatie te laten inkap-
selen door een bürokratische mastodont.
Het fundamenteel ondemokratisch karakter 
van de rvb (1 student op 3000 tegen 1 prof 
op 23 vertegenwoordigd) gaf de doorslag 
voor een boykot waar 53% van de studenten 
aan meegedaan hebben.

(vervólg op pag. 3)

En mensen, mensen, wie liepen wij daar 
allemaal tegen het lijf ? Prof. Boeken, 

prof. Storme, prof. Merchiers, prof. D'Hae- 
nens en zelfs de weduwe van de diepbetreur- 
de prof. Delva, wiens diepchristelijke 
stem nog nazindert in de hallen van de 
Rechtsfaculteit. Kortom, dé intellegen- 
tia, dé personaliteiten van de Universi- 
teitsstraat. En wie twijfelt er nog aan 
dat kontakten met deze mensen ook een 
hechte band zalsmeden tussen de rechts- 
studenten onderling. 'Voor ons part is 
de opzet van het rechscafé nu reeds ge-
slaagd: De blijvende band, de eeuwige 
brug tussen professoren en studenten is 
verzekerd. Zoiets is voor ons als wande-
len op het meer van Galilei.

Zou nogmaals een miskenning van de verkie-
zingsuitslag betekenen, wat niet bevorder-
lijk is voor het toch al niet zo geweldige 
vertrouwen in ons democratietje. In België 
is een CVP^SP combinatie trouwens géén cen- 
trum-linkse regering, zoals de kabinetten 
Martens en Eyskens bewezen.

Een CVP-PVV kabinet ?

Was de combinatie die deze zomer al was voor 
opgesteld door de CVP en PVV partij toppen,en 
waartegen Van Miert wat machteloos protes-
teerde. Blijft wel tot de mogelijkheden be-
horen, als de CVP genoeg tijd wint om haar 
ACW-vleugel te lijmen. Grote moeilijkheid 
is hier wel de situatie in Wallonië, waar 
de PRL grote stukken van de PSC heeft opgege 
ten. En de PS buiten de regering houden 
gaat zomaar niet.
Sommigen vinden dat de SP de oppositie in 
moet om daar het socialisme voor te bereiden 
en als lokvogel voor het ACW te dienen. Nu 
gaat de SP niet graag in de oppositie want 
dat snijdt diep, als cliënteelpartij. Het 
verleden bewees dat oppositiekuren elekto- 
raal niet lonend zijn voor de SP. De tijd 
is trouwens nog niet rijp voor het losweken 
van het ACW uit de CVP. Het ACW heeft geen 
leidende figuur die voldoende afstand van de 
CVP weet te houden. De ACW-zuil is nog over-
wegend CVP-minded en een felle oppositie van 
de SP kan er evengoed toe leiden dat het ACW 
weer dichter bij de CVP gaat aanleunen.
Gaat de CVP daarentegen in de oppositie te-
gen de zin van het ACW, dan kan de vakbbnds- 
vleugel blijven morren en kunnen de barsten 
groter worden.

schamnpr wordt, vo'lectio aesubsidieerd doo1" 
de eentse rijksuni versi teit - dienst s7w- 
dentenwerkinc. de redactie is v o l lp d i r  on-
afhankelijk van welke omanisatie dan ook. 
de redactie is niet verantwoordelijk voor 
lezersbrieven. redactievergadering elke 
naandan 7 u st.nietersnieuwstraat 45 rent

Zo gebekt, zo gezongen. Een interview met 
een rector en met een hongerstaker. Omdat 
honger een onrecht is, ruimte op pag. 2.

W S  op het Filmfestival. Pao. 3.

Lezers schrijven ons (dus lezen ze ons). 
Dag. 4 en een extra op pao. 5.

Op paq. 4 tevens de wereldschokkende me-
ning van het FK over Wardje.

Na het ondergoed wordt de mensheid zelve 
aan een kritische analyse onderworpen. 
Gerd op pao. 5.

Knobbg broederlijk naast poppenkijkers. 
Eveneens pao. 5.
'.toneel en agenda sluiten de rij. Pag. 6.
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de verdere oplossing van de 
krisis met de tweede les van Polekar in 
algemene economie.

Eén der redacteurs doorstond het gekrijs 
en het gebrul van een bende blijters en 
maakte een reportage over het kinderdagver-
blijf van onze unief.

Een SP-PVV kabinet ?

Het zogeheten voorstel De CROO, dat meestal 
als onrealistisch of politiek-onfatsoenlijk 
(Goossens) werd weggehoond. Men vraagt zich 
af waarom deze kombinatie zé ondenkbaar zou 
zijn. De handen van de SP zijn toch vuil en 
valt de P W  in de regering zoveel rechtser 
uit als de CVP ? Van Miett heeft wijselijk 
nog geen veto's uitgesproken, tenzij tegen 
een zakenkabinet. En op provinciaal vlak 
blijkt de SP het wel met de P W  te kunnen 
vinden. Laten we elkaar geen mietje noemen. 
De marges van de Belgische politiek zijn 
zó smal, dat de verschillende mogelijke be-
leidsopties niet van elkaar kénnen verschil-
len. Iedere regering moet rekening houden 

met gegevenheden als de NAVO, de Belgische 
en internationale bankwereld en het loutere 
feit dat België een kwetsbare open ekonomie 
heeft.
Als socialisten en liberalen een redelijke 
oplossing kunnen vinden voor de sociale ze-
kerheid en de index, komt de rest vanzelf.
De SP kan het been stijf houden in verband 
met de kernraketten, Moboetoe echt pijn 
doen (geen militaire hulp meer) en groene 
Galle loslaten. De PVV kan de KMO's en de 
kleine middenstand in de watten leggen, de 
belastingen (een beetje) verlagen en het be-
grotingstekort indijken. En beide kunnen 
naar hartelust benoemen op de door de op- 
positiekuur van de CVP vrijgekomen plaatsen. 
En valt die regering na een jaar,wat geeft 
het ?

Lieven Dejager.

D . redacteur buitenland ligt met een schedel 
fractuur in het A.Z. nadat hij in Lima 
door linkse opstandelingen uit het venster 
van de 14° verdieping van het Hilton hotel 
werd gegooid. Overigens stelt hij het goed 
en deelt met vreugde mee dat het jachtsei-
zoen aldaar is geopend.
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GESPREK MET DE 
HEER GOTTENIE 
RECTOR RÜG RECTOR HONGER INTERVIEW MET 

PETER VANLANCKER 
HONGERSTAKER RUG

Dinsdag 3 november. Twee Schamperredac- 
teurs begeven zich plichtsgetrouw naar 
het rectoraat en bevinden zich om precies 
14h. in de wachtkamer van de nieuwe rec-
tor van de Gentse R.U., Andre Cottenie. 
Wanneer deze professor van de landbouw-
wetenschappen 20 minuten later aankomt, 
bekijkt hij verbaasd de redacteurs en 
vertelt hen dat de afspraak was vast-
gesteld op 16h. en dat beide heren dan 
kunnen te woord gestaan worden. Ander-
half uur later zijn deze heren er terug 
en kan het gesprek beginnen. Na tien

ne rector staat oo het topie 
van een onoverzichtelijke 
pyramide. Wat is precies zijn 
taak ? En in hoeverre hee^t 
hij de teugeltjes in handen ?

Een rector heeft geen specifieke bevoegd-
heid.Hij beschouwt zich, als voorzitter 
van de raad van beheer, een 'primus 
inter pares'. Deze R.v.B. telt 31 leden 
onder wie twaalf docenten, 4 W.P.ers en 
vier studenten en is hut hoogste beheers-
orgaan van de unief. In de beraadslagin-
gen ervan heeft de rector slechts door-
slaggevende stem bij een gelijk aantal 
pro-en contra stemmen. Eén van de be-
langrijkste verwezenlijkingen die deze 
R.v.B. op haar actief maag schrijven is 
een' gedragscode voor professoren, uitge-
werkt door wijlen Prof. W. Oelva. Het 
grootste bezwaar die er vanuit de studen-
tenbeweging tegen gemaakt wordt, is de 
afwezigheid van een sanctiesysteem. De 
richtlijnen die erin zijn vastgelegd, 
zijn lovenswaardig, maar ze zijn niet bin-
dend. De overgrote meerderheid der profes-
soren leven ze na,de uitzonderingen 
[die echter in elke fakulteit te vinden 
zijr.) kunnen echter niet gedwongen worden 
ze eveneens te eerbiedigen. De mening van 
Cottenie hieromtrent is dat zo een sanctie 
of dwangsysteem ook niet nodig is, maar 
dat de niet-nalevers (overtreders! op 
andere manieren van de bruikbaarheid ervan 
moeten overtuigd worden. Typisch voor 
het gehele gesprek en ( vermoedelijk ) 
voor de persoonlijkheid van de rector 
is dat 'de studenten mogen tevreden zijn 
met de bestaande code. Vroeger ("in mijn 
tijd”! was iets dergelijks totaal onbe-
staande en zelfs ondenkbaar.’ In de loop 
van het gesprek komen dergelijke refe-
renties naar het verleden meer voor. Als 
argumenten zijn ze echter totaal irrele-
vant om onvolkomenheden in het bestaande 
systeem te vegoelijken. Het is niet omdat 
het vroeger allemaal anders was dat men 
moet tevreden zijn met wat men al bereikt 
heeft. We geven met de rector toe dat de 
meeste proffen de richtlijnen opvolgen, 
maar dat praat de misbruiken van anderen 
niet goed. Een bindende code met efficiënt 
sanctiesysteem is nodig.

minuten laat hun ca-vsetterecordert je het 
afweten. Een interview met hindernissen 
dus, waarvan hierna een weergave.
In het gesprek kan je drie grote stukken 
onderscheiden : de taak van de rector en 
de organisatie van de universiteit, de 
gedragscode voor profesr.oren en het exa-
menreglement, de verschillende wetsvoor-
stellen (De Bondt, Eyskens-Coens).

Overigens meent hij dat het voorstel er 
in deze vorm, gezien de grote reactie er 
niet meer door kan komen en dat eerder 
als een proefballonnetje gebruikt werd 
om de universiteit wakker te schudden 
en duidelijk te maken datook zij moet 
besparen (de vraag is natuurlijk: waar?]. 
Inzake het studentenverzen ten hetKB 
Eyskens-Coens, in verband met de derde- 

wereldstudenten meent hij dat dit onge-
past is (communautair kader moet worden 
beschouwd]. Door het KB worden volgens 
de rector een aantal wantoestanden 
waardoor Waalse universiteiten meer geld 
kregen, weggezuiverd.

Voor de rector hoeven vreemde studenten 
hun basisopleiding hier niet te krijgen.
De universiteiten in hun eigenland staan 
op peil en hier vormen ze een onverant-
woord grote post in de onderwijsbegroting. 
Een uitgavenpost die nu vooral naar 
Wallonië gaat. Op het post-graduaten-nivo 
(studie na het behalen van het diploma 
in eigen land] meent hij dat het aantrek-
ken van vreemde studenten wél vernatwoord 
is.

Sinds wanneer zit je hier nu met 
je honoerstaking ?
De nacht van maandag op dinsdag(15-16 nov]- 
0m twaalf uur ben ik begonnen en het is de 
bedoeling om op woensdag 25nov te eindigen

Waarom doe je dit ?

Tegen de voorstellen van De Bondt,
Bosmans, Eyskens-Coens... enfin, je 
weet ook wel al waar het overgaat. Maar 
echt concreet resultaat , daar zit ik 
niet op te wachten. Het gaat vooral om 
de studenten, die moeten inzien wat er 
op het spel staat.

Ir zijn toch al vier kranten op af 
'ekomen, het wordt omgeroepen in de 
studenten-resto’s, en er was zelfs 
'iemand’ van de raad van beheer zo 
vriéndelijk naar mij te informeren.

Zo'n hongerstaking dagenlana doe 
je toch wel onder medisch toezicht ?
•ja, de dokter heeft reeds tweemaal een on-
derzoek verricht o.a. een bloedtest, nagaan 
van bloeddruk en hartslag enz.
De bloeddruk was aan de lage kant doch nog 
vrij normaal. Het zuurgehalte in het bloed 
is wel gestegen maar er is nog geen gevaar 
bij. Ik ben trouwens niet van plan om mijn 
gezondheid op het spel te zetten.Ik voel me 
wel vrij zwak maar dit is een normaal ver 
schijnsel. Ik leef enkel op zeezout, cigar 
retten, en water.

Wat vonden ze er bij je thuis- van ?
En de studenten in het aloemeen, wat 

hun reactie ?

Mijn ouders hun houding tegenover deze actie 
is zeer afwijzend. Het feit dat mijn naam in 
de krant vermeld wordt en de mogelijkheid 
tot een negatieve neerslag op mijn gezond 
neid zijn hun voornaamste redenen. Vanuit de 
studentenmaasa (voor het merendeel bourgeol 
typetjes] is er geen of bijna geen reactie, 
niettegenstaande "iedereen" tegen de maat-
regelen gekant is.

Waarom wil ie nu precies honoerstaken 
als actiemiddel ? Is het een beetje 
aer modeverschijnsel ?

Volgens mij is dit een middel om als indivi 
du actie te voeren. Het brengt de grootste 
publiciteit mee en bereikt publicitair bij-
na evenveel als een middelmatige studenten-
betoging.

Dus neen massavertoningen ?

Helemaal niet; ik doe dit enkel met de 
bedoeling de studenten bewust te maken van 
de ernst van de maatregelen.

Denk je dat je met deze actie resulta-
ten kan loskrijqen ?

Ja, de kans zit er dik in dat meer 
menser eindelijk eens dieper gaan na-
denken over deze zaken. De bedoeling is 
een aanloop te maken voor de nationale 
betoging van donderdag 26 november.
Maar als dit geen effect heeft, don 
begin ik er niet meer opnieuw aan. Dan 
is de lol er af.

Is de verleiding soms niet groot om er 
de brui aan te geven, zo naast een resto, 
een cafetaria, een straat vol café's ?

Nee, zelfs mijn vrienden kunnen mij niet 
klein krijgen. Trouwens, hongergevoel 
heb ik niet meer.

Komen er hier studenten over de vloer ? 
Weten de studenten wel wat je doet ?

Ja, via de kranten, en nu via schamper.
En daarbij, je moet nu niet persé links 
zijn om tegen die regeringsmaatregelen 
te zijn. De bedoeling is een algemeen 
studentenverzet.

Heb je soms niet het gevoel in een 
dierentuin te zitten ?

Een dierentuin ? Je bekijkt het maar zo-
als je het zelf wil. Er zijn er veel die 
hun koppen binnen steken, geen vragen 
stellen, maar denken ; ach, de sukkelaar.
Het sterkste is wel geweest dat er één 
zei : ha, de staker is nog niet dood ? 
Binnen twee dagen kom ik nog eens 
terug. ” Ik kan er welniet goed tegen 
dat ze hier hun buik vullen waar ik bij 
ben.

Nog één vraagje : wat is het eerste 
dat ie zal eten?

(dromerig] Een appelflap zohder èuiker.

sde telefoon rinkelt, eventjes Ondertussen heeft trouwens de Vlaamse
wachter tot de rektor teruo is) interuniversitaire raad (vlir] zich tegen

het voorstel De Bondt gekant.

Een ander oud zeer, de uniformisering van 
het puntensysteem, kwam eveneens ter 
sprake. Cottenie zag deze behoefte in, 
maar verwees in dit verband naar de 
verantwoordelijkheid en de autonomie van 
de fakulteiten. De R.v.B. heeft hierin 
geen normerende bevoegdheid. Dit neemt 
echter niet weg dat een aanbeveling vanuit 
het rectoraat een eerste stap kan zijn.
Ook moet elke fakulteit tijdigfen dui-
delijk) zijn eigen normen»i.v.m. het 
examensysteem bekend maken.

We konden ons zo voorstellen 
dat de recente renerinnsvoor- 
stellen ook de rector op de 
zenuwen werken.

I.v.m. de hervormingsvoorstellen De Bonat 
inzake de sociale sectoren van de univer-
siteiten, meent Cottenie dat de grond-
gedachte ervan ("alle voordelen van de 
SS spreiden over alle hogeschoolstudenten, 
dus ook van het NUHO, daar kan niemand 
bezwaar tegen hebben"), goed is, maar dat 
dit onmogelijk kan met dezelfde financiële 
middelen. Hij vindt de voorstellen van 
de studenten (een regionaal centrum v 
open voor unief, NUHO, werklozen, gepen-
sioneerden,) een alternatief. Officieel 
heeft de unief echter nog geen stelling 
genomen tegen het voorstel De Bondt, om 
verschillende redenen, vooral omdat de 
rector het gezag van zichzelf en de 
overige rectoren en de Raden van Beheer 
bij het ministerie niet erg hoog schat.
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Er is een nieuwe 1iin te 
bespeuren in de politiek 
van de nieuwe rector.

Uit eerdere interviews kwam duidelijk tnt 
uiting dat Cottenie de vorsende taak van 
de universiteit zeker even belangrijk 
acht als de pedagogische. Het universitair 

wetenschappenlijk onderzoek kan volgens 
hem (ondanks minder financiële middelen 
dan de intdustrie) de concurrentie met 
de bedrijfswereld aan. De universiteit 
moet in deze taak verder aangen'.o-'digd 
worden, aldus de rector.



Filmgebeuren in Gent 1981.
Het Gentse filmgebeuren is zondagavond in 
alle stilte aan zijn einde gekomen. Voor 
diegenen die thuis bleven, zij hadden on-
gelijk, en voor diegenen die het ook eens 
van een ander willen horen, tracht ik hier 
kort een paar films te beschrijven. Om-
dat ik mijn rasse schreden zowel naar mu-
seum ,Majestic, als Select heb oewend, is 
het totaal aantal geziene films veel te 
groot aeworden om ze allen te vermelden 
(een reductie van de kilometerafstand tusser 
de verschillende zalen zou trouwens een wel-
kome veranderinq zijn in het volgende festi*- 
val ) . Hieronder dus alleen wat me bij-
zonder aangesproken heeft.

Donderdagavond 12-11-81 werd in zaal CApi- 
tool het filmgebeuren geopend met:'Coup de 
Torchon 1 van Bertrand Tavernier, in aan-
wezigheid van de regisseur.'Coup de Torchon' 
is een film die een tijdlang je gedachten 
monopoliseert.Het verhaal: Bourkassa (Sene-
gal), 1938.
De (uiteraard blanke) politiecommissaris 
van het stadje is het corrupte koloniale 
leven en vooral zijn plaats daarin op een 
bepaald moment goed zat. Waar hij voordien 
de eerste prijs kon verdienen als onderkrui-
per en lijntrekker, begint hij nu met de 
grove borstel (zie titel) af te rekenen :Te1 
de slechterikken : twee pooiers, die hem 
hebben uitgekozen als mikpunt voor hun nes-
ten' jen. Verder nog de man van zijn lief, 
die zijn hartje ophaalt met het afranselen 
van vrouwen en negers.
Bovendien speelt hij het zo handia dat zijn 
overste ( een uitgesproken racistische 
blaaskaak) van de moorden zal verdacht wor-
den .Ook de kleine oorlog tussen de politie- 
kommisaris, zijn vrouw, zijn schoonbroer en 
zijn lief wordt op een zeer efficiënte ma-
nier opgelost. Opgeruimd staat netjes, zul-
len we maar zeggen.
Coup de Torchon1 is niet zomaar een politie-
film.Tavernier verklaarde voor de voorstel-
ling dat hij de film gemaakt heeft uit woe-
de, uit reaktie tegen racisme en onverdraag-
zaamheid . Hij maakte er een zeer cynische 
film van.

De hoofdpersoon verklaart dat het een wel-
daad van God is de moord te plegen in een 
wereld met zoveel leed.Zolana de flik zich 
beperkt tot het neerknallen van de 'duide-
lijk' slechten kan het publiek er emotio-
neel nog gemakkelijk inkomen.Het rationeel 
elimineren van de zogenaamde slechten kan 
gepaard gaan met wraakgevoelens, de behoef-
te 'af te straffen.' Verder in de film 
wordt de scheidingslijn tussen wie goed en 
kwaad is bediscussieerbaar -.wanneer de oo- 
liteikommissaris een onschuldioe aetuioe 
uit de weg moet ruimen , speelt hij wel een 
zeer koude God.
Deze kontroversiele film komt binnenkort 
in omloop. Sterk aanbevolen!!!

'Dialogue with a woman departed'van Leo )Hur- 
witz werd in het museum vertoond. Misschien 
ligt het ook aan deze lokatie dat de verto-
ningen maar een matig succes kenden. De 
film is een kompositie van Beelden, die de 
verbanden probeert uit te legaen tussen 
mensen en tussen de natuur. Het is tevens 
een ode aan zijn overleden vrouw en dus een 
evocatie van haar wereld van 1930 tot 1970.

De hoofdpersoon (Philippe Noiret) is een 
anti-held (Tavernier spreekt van zijn alter- 
ego) die op een bepaald moment reageert te-
gen onrecht en hypokrisie.Daarbij over- 
schriidt hij de menselijke normen om de 
goddelijke aan te nemen.Immers, bestaat er 
zoiets als goed en kwaad en vooral in de 
tijd en op de plaats waar de film zich af-
speelt.

Zaterdaaavond speelde 'Charlotte' vanFrans 
Weisz, qewoon een mooie film over een mooi 
joods meisje, dat op een onvoorwaardelijke 
manier van een man houdt en onder andere 
daaruit de kracht put om zich via schilde-
ren uit te drukken. Op de achtergrond is er 
de doorbraak van het Fascime en de dreiging 
van de oorlog .

'The wild hunt of King Stakh' loste alle 
beloften van de brosjures in.Deze film van 
Valeri Roubtinsjik (gelukkig hoef ik dit 
niet mondeling mee te delen) kombineert een 
sprrokjesachtige schoonheid met de elemen-
ten van een goede tri 11 er;De plot is niet 
al te doorzichtig en zelfs de boodschap 
valt licht te verteren. Ermeer over zengen 
zou het plezier van degenen die hem noa te 
zien krijgt slechts bederven.

Een van de hooatepunten van het Festival 
vond ik de vertoning van 'La ültima Cena' 
van Tomas Gutteriez Alea. De film speelt 
zich af op het einde van de 18 eeuw in Cuba. 
Een grootgrondbezitter heeft tijdens de 
goede week last van zijn knagend geweten, 
daarom verplicht hij 13 van zijn slaven met 
hem het laatste avondmaal over te doen. Hij 
bedenkt zichzelf met de rol van Christus.
Hij zit met zijn slaven aan tafel, drinkt 
en lacht met hen, belooft hen een dao vrij-
af en geeft een van hen de vrijheid.Iemand 
die leeft o d  het zweet van anderen kan zich 
echter niet permitteren om na te oaan of 
dergeliike maatregelen ook in realiteit 
worden uit qevoerd.
Wanneer de slavenopzichter, die enkel de 
opdracht heeft de produktie op peil te hou-
den, de slaven naar het werk wil sleuren, 
breekt een opstand los.

De illusie dat een blanke meester recht-
vaardig zal oordelen over de situatie 
wordt alqauw de kop ingedrukt wanneer hij 
woedend de plantage nadert.
De film is zeer mooi in beeld gebracht, 
hij is bovendien intelligent en teoelijk 
geestig. Tijdens het zogenaamde avondmaal 
is de spanning te snijden,het ritme is 
zeer traag.de kleuren somber,er komt een 
breekpunt bij de opstand wanneer de gebeur-
tenissen zich razendsnel opvol gen in een 
gen in een zeer 
zeer fel zonlicht.

Zondag 22 november bleek een vruchtbare 
dag.
'Die Kinder aus Nr 67 ' van Usch Bartel- 
mess-Weller en Werner Meyer is oorspron-
kelijk een jeuqdfilm maar zeker aeniet- 
baar voor volwassenen. De opkomst van 
het fascisme mist zijn effect niet op de 
relaties van kinderen uit een woonblok.

'Looks and smiles' van Ken Loach zou ons 
allen moeten interesseren want de film 
gaat over werkloosheid!

En tenslotte:'Dood van een president' 
had de persprijs. Donderdagavond kan 
iedereen die gratis bekijken,dus bespreek 
hem zelf maar.

rik s.

(vervolg van WS-SVB van pag. 1)

Dnze karriëristen staan duidelijk een 
heel andere visie voor.
Zij willen via het medebeheer aan de zaak 
sleutelen.de scherpe kanten van de zaak 
afronden.Ze vertrekken vanuit een "visie” 
waarbij het huidige onderwijssysteem niet 
in vraag wordt gesteld.Dan kom je natuur-
lijk tot prachtige dingen.met name dat 
hun voornaamste programmapunt is dat ze de 
kat uit de boom gaan kijken.

Er zijn een aantal elementen:
Ten eerste zijn de heren-medebeheerders 
niet eens door de helft van de studenten 
verkozen,dus kunnen ze op geen enkele 
manier aanspraak maken op representativi-
teit.Het enige wat logisch zou zijn ,is 
dat ze hun ontslag indienen.

Ten tweede zijn ze verkozen op basis van 
een groot leeg gat.Programma,nooit van 
gehoord.Is dat niet gewoon belachelijk, 
Stanislas.word je niet een beetje rood als 
je als programmapunten aangeeft:

-de agendapunten lezen 
-de kat uit de boom kijken 
-continuïteit

Hoe komt dat?Wij denken dat het duidelijk 
is,wanneer je geen visie op onderwijs hebt 
of je wil enkel "kurieren am Symptom’’,dan 
kom je er niet.

(vervolg van VRG-café van pag. 1)

Bij VVS is er duidelijk een visie op onder 
wijs en op maatschappij.Wij verwerpen het 
huidige onderwijssysteem dat het recht op 
onderwijs niet waarborgt.Als je vanuit die 
visie vertrekt dan is het ook onmiddellijk 
duidelijk tot wie jejericht.Niet tot zij 
die geen vragen stellen bij ons huidig 
bestel,wel tot diegenen die iets voelen 
dat er iets schort en die er wat willen 
aan doen.

Wat die koalitie betreft.willen we duide-
lijk zijn.Met de konventen willen we samen-
werken en dat doen we konkreet ook,bvb. in 
het regionaal aktiekomitee.Anders is het 
echter gesteld met onze medebeheerders- 
carriëristen.Ze willen in de eerste plaats 
beletten dat zij die iets willen doen,het 
zouden doen.

Eén klein voorbeeld. Ossieur, Muylle, 
Tijtgadt zijn jullie al in een 
betoging tegen de Bondt,Bosmans, Eyskens-- 
Coens meegestapt.Nu je probeert het op te 
lossen via het medebeheer,wel dan schiet 
je daar ook tekort,want het is nog in geen 
van jullie hersens doorgedrongen dat je 
daar misschien over kon interpeleren in de 
Raad van Beheer.
Het is dus duidelijk wij zullen nooit sa-
menwerken met onze carrièristen,omdat 
we twee fundamenteel tegenovergestelde vi-
sies op het onderwijs verdedigen. Het eni-
ge wat we van onze heren medebeheerders 
verwachten is hun ontslag.

’’Maar...” verzekerde VRG-praeses Peter 
Chaeninck, een man die het in de toe-
komst helemaal gaat maken,” Maar hier 
blijft het niet bij !”

En inderdaad, bij één klinkende overwin-
ning laten deze koene ridders het niet.
Ze hebben ook nog andere strijdpunten in 
hun vaandel staan. Kontakt met alléén 
de proffen past niet in de brede visie 
van het Vlaams Rechtsgenootschap. Ze kij-
ken in de toekomst: advokaten aan de ba-
lie en bedrijf sjuristen moeten de weg 
vinden naar de studentenwereld en om dat 
te bewerkstelligen werd er voor een stem-
mig interieur gezorgd.
Warm interieur met relax-liggende fau-
teuils, alles in beige, harmonieus over-
lopend in herfstbruin. Luchtig tapijt-
werk, onrechtstreeks licht, ingewerkt in 
satijnen muren.
Peter Dhaeninck vertelde ons dat hij als 
wederprestatie voor zijn ondankbare arbeid 
en drukkende verantwoordelijkheid in zijn 
café contacten wou leggen met het bedrijfs-
leven. Veel sukses. Peter, het is je van 
harte gegund.
We hebben ook een primeur voor de studenter 
bevolking. Binnenkort is Gent een TD-zaal 
rijker want met de opbrengst van het café 
plant het VRG een lol- en amusements^ 
ruimte.

Dit zijn natuurlijk toekomstperspektieven, 
nadat de kosten zijn afbetaald. Kwade 
tongen beweren trouwens dat die kosten bo-
ven het miljoen lopen maar, wat er ook van 
waar is, laat je niet ontmoedigen door 
vitters, het zal wel vruchten afwerpen !

(volgende week vervolg)

VVS
SrUDENIiENWffiEWEGNG
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Wegens veel te laat binnengebracht hebben 
we in deze brief ener verontwaardige lezer 
moeten knippen en staat hij bovendien niet 
waar hij hoort (bij de lezersbrieven). On-
ze excuses - de rest van de redactie.

In de Schamper 141 (ondergetekende onbe-
kend) een totaal neaatieve, afbrekende(tot 
in de verste verten ) kritiek op de poezie 
avond van 12 november.
Een hele alinea in dezelfde toonaard werd 
besteed an het oostends dichterskollek- 
tief. Daarbij werden twee doorslaggevende 
argumenten naar voren gebracht om deze 
dichters naar de verdoemenis te sturen.
Ik citeer:' op het einde kwam het oostends 
dichterkollektief Poeziek ons maatschap-
pijkritische verzen brengen op rijm-jawel 
op rijm.' en 'toen het publiek eindeliik 
de zaal verjiet, replikeerde de bard met 
opgeheven hoofd 'dat het kaf nu eindeliik 
van het koren gescheiden was'.'
Kritiek kan terecht en doeltreffend zijn 
op voorwaarde dat ze waarheidsoetrouv» is 
en de feiten nauwkeurig analyseert.

Zo verwacht je van de hevig bekritise-
rende toehoorder van die poezie-avond dat 
hij in de eerste plaats luistert.Tot mijn 
spijt kloppen beide van deaangebrachte ar-
gumenten in de even verste verten niet. 
Speciaal heb ik het aantal rijmen nageteld 
in de 20 paginas tellende gedichten van 
Doeziek: resultaat:22 rijmwoorden op de 
581versregels.de kunt ze persoonlijk komen 
natellen als u dat perse verlangd.U noemt 
dat gedichten op rijm; ik versta onder het 
zelfde begrip heel wat anders!
En wat je tegen geëngageerde gedichten op 
rijm hebt, besef ik ook niet heel goed.
Als één dichter onder het blazoen van oe- 
ëngageerdeheid geplaatst wordt, is het 
jlablo Neruda, het bekendst geworden door 
zijn Canto General 1950. U vergeet 
dat grote gedeelten van het Canto,op 
natuurlijk in het origineeel Spaans, 
toevallig op rijm of halfrijm zijn geschre 
ven.

punt twee: de persoon die het kaf van het 
koren scheidde was niet oeringbaard, zoals 
Dirk Jonckhere of mezelf, maar heeft al-
leen maar een snor, nl. Frank Decerf. 
Jammer genoeg moet ik opmerken dat uw ge-
zichtsvermogen even zwak overkomt als uw 
luistervermooen. Hoe kunt u dan verwach-
ten dat ik uw kritiek ernstig neem, als 
geen enkel argument tegen ooëziek iets van 
waarheid bevat.

Ik stel me dan de vraag : hoe dema-
gogisch was tiw kritiek dan wel ?

Jacques Lust 3
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Deze brief is als antwoord bedoeld op 
de boze brief van Michel Muyle die in 
vorige Schamper verscheen.
Op een scheldtirade zoals die van Michel 
zou men eigenlijk fatsoenlijkerwijze niet 
moeten antwoorden, maar er zijn toch wel 
een aantal zaken die moeten worden recht-
gezet.

1. er wordt geïnsinueerd dat mijn enige 
programmapunt was : wegblijven. Mag ik 
opmerken dat dat geen programmapunt is, 
louter een formele actie(zonder inhoud). 
De bedoeling van mijn kandidatuurstel- 
ling was het systeem belachelijk maken, 
tonen dat 1° studenten ondervertegen-
woordigd zijn en 2° dat de verkiezingen 
toch niet demokratisch verlopen(zowel 
Michel Muyle als ik hadden geen enkele 
stem nodig om in de Raad te komen.Zo-
doende is het tweede punt bewezen en is 
óók Michel Muyle niet door de studenten 
verkozen, zodat hij geen recht heeft
om namens hen iets te komen zeggen.
En daar wij ondervertegenwoordigd zijn, 
heeft het ook geen nut de vergaderingen 
bij te wonen, het helpt niks, je bent 
alleen medeverantwoordelijk voor mis-
kleunen die anderen nemen. Vandaar dat 
ik daar wegblijf.

2. Wat was mijn programmapunt dan wel ?
Dat was nl.(zie Schamper 133) : de infor 
matie halen waar ze zit(en daar is ie-
dereen mee gebaat, zelfs WS, waar de 
andere kandidaten zo'n afkeer van hebben

3. Ik zou de Raad van Beheer misbruiken 
om in de sociale Raad te komen ? Nee, 
maar het is wel zo dat in de Sociale 
Raad wel iets bereikbaar is, maar dan 
niet door studenten die denken dat dit 
in de R.v.B. ook kan. Ik heb me ook 
niet onmogelijk gemaakt, zoals Michel 
meent : eenvoudige navraag zal hem dat 
leren, en niets was eenvoudiger geweest 
dan mij rechtstreeks te laten verkiezen. 
Waarom dan die omweg ?

Zie daarvoor mint 1 Ik kan zo immers 
2 dingen tegelijk bereiken : het systeem 
aankiagen én iets nuttigs doen.

4.Als Michel meent te moeten schelden, dan 
kunnen wij dat ook doen, nietwaar ?
- na 2 maanden lid te zijn van de RvB 

(die nog niet samenkomt) hebben Michel 
Muyle en Stany Osieur enkele program-
mapunten die geen programmapunten 
zijn,nl. continuïteit »dossierkennis, 
de kat uit de boom kijken(Schamper140) 
Belachelijk. Verder hebben Koen Bos-
toen en Wouter Vandenberghe hen ook 
enkele punten in het oor gefluisterd 

waar ze zelf vóór de verkiezingen niet 
konden opkomen :examenreglement, 
Ghijsbrecht en tandheelkunde-kosten 
(wat eigenlijk door de faculteitsraad 
moet opgelost worden). Moet men daar-
voor kandidaat zijn en reeds 2 maanden 
lid om dat te vinden ?

- Michel Muyle verdenkt mij van carriëris-
me. Dat is zijn goed recht, het is ech-
ter niet de waarheid. Door mij zo contro 
versieel op te stellen, ziet ieder die 
iets nadenkt dat dit mij absoluut geen 
voordeel zal opleveren,integendeel.

Mag ik dan echter wel vratwn aan 
Michel Muyle waarom hij

- lid is van de Raad van Beheer
- lid is van de faculteitsraad van 

zijn faculteit ?
- én daarenboven ook nog in de sociale 
Raad wil zitten en daarom door 
scheldpartijen zoals in vorige 
Schamper andere kandidaten wil dis-
crediteren ?

Als dat geen carriërisme is a la Tinde- 
mans, wat dan wel ?

De groetjes,Michel, en tot de volgende 
scheldpartij. Ik wed dat je er wel weer 
iets op zult vinden.
(hopelijk voor de lezers van Schamper 
volgen er toch geen prietpraat-brieven 
meer, geen scheldpartijen, maar échte 
informatie. Allez,Michel)

PAT VIAENE

FK-MENING
De algemene vergadering van het facultei- 
tenkonvent CFK3 heeft in zijn bijeenkomst 
van donderdag 20 november m.b.t. het 
wetsvoorstel De Bondt, het ontwerpdecreet 
Bosmans en de Koninklijke Besluiten 
Eyskens-Coens met grote meerderheid de 
volgende moties aangenomen (op 428 stem-
men : 384 voor motie De Bondt, 269 voor 
motie Bosmans, 284 voor motie Eyskens- 
Coens. }

MOTIE DE BONDT
Het Fk verklaart zich akkoord met het 
principe om de sociale voorzieningen ter 
beschikking te stellen van alle studenten 
in het Hoger Onderwijs.
We stellen echter vast dat de techniek 
van de betoelaging, zoals die voorgesteld 
wordt door De Bondt, in geen enkele mate 
dit principe realiseert. We konstateren 
integendeel dat de bestaande sociale 
voorzieningen aan de universiteiten af-
gebouwd worden en dat het niet universi-
tair hoger onderwijs (nuho) met de be-
schikbare middelen geen sociale voorzie-
ningen zal kunnen uitbouwen.
Het FK verwerpt het principe van de 
zelffinanciering en de herverdelende 
selectieve politiek zoals voorgesteld 
door senator De Bondt.
We zijn voor de uitwerking van de idee 
van regionale, pluralistische sociale 
centra, zoals reeds naar voor gebracht 
werd door werkgroepen van technici onder 
de onderwijsministers Calewaert en 
Ramaekers.

MOTIE BOSMANS

b) De gezinnen met 1 kind worden in het 
ontwerp-decreet Bosmans gediscrimineerd. 
Een gezin wordt namelijk geacht hetgeen 
zij aan inkomen hebben boven het socio- 
vitaal minimum ( grens tussen bestaansze 
kerheid en -onzekerheid 3 te spenderen 
aan de studiekosten van hun kind en ko-
men pas in aanmerking voor toekenning 
van een studiebeurs wanneer dit bedrag 
boven het SVM niet voldoende is om de 
totale studiekosten ( geraamd op 60000 
BF) te betalen. De studiebeurs is dan 
gelijk aan het bedrag dat zij te kort 
komen om de totale studiekosten te bèta 
len.
Deze logica is al te hard omdat het in-
komen van een gezin op deze manier her-
leid wordt tot het SVM vooraleer in aan 
merking te komen voor studiebetoelaging. 
Daar waar aan deze problematiek een 
mouw werd gepast voor gezinnen met twee 
kinderen en meer door middel van een 
welvaartstoekenning (recht op welvaart) 
bleven echter de gezinnen met I kind in 
de kou staan. Het F.K. dringt er op aan 
dat dit principe van 'recht op welvaart' 
konsekwent wordt doorgetrokken tot alle 
gezinnen .

c) Er wordt teveel macht overgedragen 
aan de koninklijke besluiten waardoor 
het parlement wordt omzeild.
d) Er wordt vanwege het F.K. op aangedron 
gen voldoende financiële middelen ter 
beschikking te stellen om de uitvoering 
van de vorige punten mogelijk te maken.

Tenslotte moet erop gewezen worden dat 
we met deze motie het beurzensysteem 

niet als optimaal democratizeringssys- 
teem erkennen. Velen opteren reeds lang 
voor een systeem van studieinkomen.

Het FK beoordeelt het ontwerp-decreet 
Bosmans als globaal positief , in die 
zin dat het beschouwd wordt als een 
verbetering t.o.v. het huidig studie-
beurzensysteem.
Niettemin werden er belangrijke bezwaren 
geformuleerd.
a) De zelfstandige studenten worden in 

het ontwerpdecreet Bosmans gediscrimi-
neerd : zij komen namelijk pas in aan-

merking voor een studiebeurs wanneer 
zij reeds gedurende 18 maanden over 
enige vorm van inkomen (hoger dan het 
bestaansminimum) beschikten en dit over 
een periode van 3 jaar die voorafgaat aar 
de studies.
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Deze voorwaarden zijn al te streng en 
sluiten de meeste zelfstandige studenten 
uït. Het Fk sluit zich aan bij het 
minderheidsstandpunt binnen de Hoge 
Raad voor Studietoelagen dat stelt dat 
ook studenten die voor een deel zelf in 
hun onderhoud voorzien door te werken 
tijdens hun studies in aanmerking moeten 
komen voor de toekenning van studiebeur-
zen.

MOTIE EYSKENS- COENS
Het FK stelt dat de buitenlandse studen-
ten niet het slachtoffer mogen worden van 
de KB's Eyskens- Coens. Dit betekent dat 
de buitenlandse studenten waarvoor de 
universiteit geen werkingstoelage meer 
ontvangt, geen bijkomende lasten mogen 
opgelegd worden. (Vb.bissers, studenten 
zonder beurs, ...)
Daarom stellen we voor dat de KET's Eyskens 
en Coens niet toegepast zouden worden op 
de studenten die hier reeds studeren. Om-
dat de toepassing van de KB’s sommigen on 
der hen in onoverkomelijke financiële 
moeilijkheden zou brengen;\.
Hierbij wensen we te benadrukken dat de 
KB’s Eyskens-Coens, noch de vroegere rege 
ling, beantwoorden aan een efficiënt en 
humaan ontwikkelingsbeleid.Welke de hier-
bij te nemen opties zijn moeten grondig 
en binnen een korte termijn onderzocht 
worden. Dit zou moeten leiden tot een 
nieuw KB voor oktober 1982

2
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De onnozelaar die iets over ons schreef in 
de vorige Schamper heeft ons nooit aan het 
werk gezien. We zijn geen punkers, we heb-
ben geen groen haar, we waren niet de men-
sen die met de andere groep in lichamelijk 
contact kwamen, we rieken niet naar Amber 
maar naar viezigheid en we gooien niet 
provocerend maar als we gooien is het mees-
tal raak.

Beschouw ons als een soort collectief, dat 
zich bezighoudt met affiches, stickers, 
muurschilderingen, muziek (of nóg beter: 
geluid), kartoons, enz. We hopen hiermee 
meer mensen aan te zetten tot aktie tegen 
de repressiemaatregelen van onze staat.
In dit kader wilden wij ook meewerken aan 
de bezetting van de Blandijn op 12 november. 
Wij vonden dit niet te doen. Vlij honen dat 
we de volgende keer een ontreden kunnen 
geven in de Blandijn , samen met More Actior 
en dan zonder gelul. We verklaren ons ook 
solidair met de student in hongerstaking en 
vinden net als hem dat de studenten mogen 
wakkerschieten en overgaan tot harde acties 
tegen de beslissing van de politiekers.
Wat Vère verder wil zie je wel op straat.

Liev'er een suoerpuber die leeft 
dan een volwassene die beeft.

WARD
In schamper 140 werd langs het interview 
met vice-rector Hoste gesteld dat Ward 
Bosmans zijn stellingname t.a.v. het 
beurzenstelsel zou gewijzigd zijn, sedert 
hij op het kabinet werkt van minister 
Calewaert.
Welks die ideeën waren en zijn : daarover 
wordt niet gerept. Enkele bemerkingen.

1) In zijn ophefmakende nota van 25.09.78 
"waarom de 10.000 onverantwoord zijn", 
duidt Bosmans de zwakke punten van de 
huidige wetgeving aan : 
de kleine gezinnen worden benadeeld, en 
gezinnen waar meerdere hoogstudenten zijn 
worden te sterk bevoordeeld. Bovendien 
blijkt een band te bestaan tussen de 
grootte van het gezin en de sociale klas-
sen. In de laagste groepen komen de (mees-
te) kinderen vroeg in het arbeidsproces 
zodat vooral de grote gezinnen uit 
hogere sociale klassen van het systeem 
profiteren.

Deze ideeën vormen nog steeds de basis 
van het nieuwe decreet. Wie de nieuwe 
definiëring van minvermogendheid goed 
leest kan daar geen speld tussen krijgen. 
De logica van het systeem zou inderdaad 
een aantal slachtoffers vragen (die nu 
misschien van het systeem profiteren ?) 
maar er dient volledigheidshalve bij 
vermeld dat diegenen met de laagste 
gezinsinkomens ook een hogere toelage 
zullen ontvangen. De bedoeling is niets 
anders dan een rechtvaardiger herverde-
ling.

2) Bosmans wordt teveel geïdentificeerd 
net het nieuwe decreet. Hij heeft inder-
daad het meeste denk- en ander werk 
geleverd. De Hoge Raad voor studietoelagen 
waarin de belangengroepen zijn vertegen-
woordigd (ook studenten), heeft zich una-
niem akkoord verklaard met de voorstellen. 
In laatste instantie is Bosmans ambtenaar, 
niettegenstaande hij denkt en werkt.

3) De Sociale Diensten van de verschillen-
de universiteiten schijnen zich zeker niet 
te distantiëren van het nieuwe decreet.

4) Ward Bosmans is (samen met de studenten 
sociale diensten, ABVV-jongeren ...) steeds 
voorstander geweest van een studieïnkomen. 
Laten we veronderstellen dat hij dit nog 
is. Maar hij weet, zoals wij allen, dot 
dit op dit ogenblik niet realiseerbaar is. 

In het rapport van de minister werd de

herdefiniëring van de misvermogendheid als 
een fase gezien, naar studieïnkomen toe.

5) Waakzaamheid blijft inderdaad geboden. 
Een ganse reeks koninklijke besluiten 
moeten nog geformuleerd worden en daar 
kan men nog vele richtingen mee op.

Lieven Dheedene

3
Vrouw e rg e r  je  n iet

Donderdagavond -19 november- gemeenschaps-
maal homeBoudewijn. Prof. Sebruyns (69 
jaar) zou hier komen praten over "de ziel 
van de vrouw" (veelbelovend ?) , uiteraard 
voor een overwegend mannelijk publiek- 
wat had je gedacht in de Boudewijn?
Hij begint met een groffe vraag testel- 
len: heeft de vrouw eigenlijk wel een 
ziel (over de man wordt niet gerept na-
tuurlijk)? Ze is een mysterie voor de 
man (en omgekeerd hij voor haar).

Na een opsomming van het aantal huwelijken 
en het stijgende aantal wettelijke echt-
scheidingen in ons land, belandt de prof 
maar ineens bij de moorden in Amerika 
en zegt er zeer pittig bij : "De vrouw 
vermoordt in haar keuken : haar normale 
werkterrein (gelach) . De man vermoort in 
de slaapkamer : zijn normale werkterrein 
(bulderend gelach). " Ik weet niet of 
het aan mij ligt, maar dit is voor mij 
geen humor, als de feiten inderdaad zo 
zijn, vind ik het maar flauw om daar 
zo schaamteloos ongevoelig een grap van 
te maken.

Sebruyns gaat verder over het huwelijk, of 
het al dan niet nog verantwoord is, over 
de -in zijn tijd- afwezigheid van(goede) 
sexuele voorlichting, over liefde en over 
hoeren.
Ondertussen heb ik me al enkele keren 
afgevraagd waar "de ziel van de vrouw" 
blijft, we krijgen namelijk meer aller-
hande "grappige" voorbeeldjes dan wat 
anders. De mannelijke superioriteit 
klinkt haast door elke zin.
Over het "enorme" fysische verschil tus-
sen de twee geslachten zegt hij : "Ga 
maar eens naar sluis om het te weten" 
(grappig??)
Het is allemaal een kwestie van hormonen.

Zo komen we langzaam bij de kern van het 
betoog : "De vrouw is een a'lterocentrisch 
wezen (ze is slechts gelukkig als ze 
iemand anders geluk kan geven) en de 
man is een egocentrisch wezen (hij is 
slechts gelukkig als hij het gemaakt 
heeft)"
Hier volgen dan enkele vergelijkingen 
met de geschiedenis en met de dieren-
wereld. Dan enkele typische clichés waar 
ik me ferm aan geërgerd heb :

-De vrouw ziet in de man het kind 
dat ze van hem kan hebben.

-De man ziet in de vrouw de vrouw en 
niets meer (had ik niet ergens gelezen 
dat meer mannen dan vrouwen kinderen 
willen, en dit om het mannelijk ego te 
bevestigen? -”ik heb dat kind verwekt")

-De vrouw is de verleidster, ze 
maakt zich op om haar man te behagen

-De vrouw moet een psychologe zijn, 
ze mag haar man niet afbreken want dat 
deed zijn moeder ook niet, ze moet dezelf-
de bewondering voor hem hebben.

Se bruyns benadrukt dat hij niet tegen 
het feminisme - in de zin van gelijke 
rechten voor man en vrouw- is. Hij is 
er echter wel tegen dat ze eikaars rol 
innemen( maw vrouwen : doe het huishou-
delijk werk zelf want dat is je rol).
De kinderen hangenhonderd procent van de 
moeder af, ZIJ moet ze opvoeden, op hen 
kan ze haar alterocentrisme botvierenfen 
op haar man ook natuurlijk) . Als de man 
iets voor zijn kind doet is dit egocen-
trisch : IK heb het getroost, niet : het 
is getroost.
Tot slot krijgen wij jongeren de Waarschuw 
wing dat het huwelijk verschrikkelijk is : 
"Ge zet een handtekening voor het leven 
zonder te weten wat het contract inhoudt" 
Gelijk heeft hij wat dit betreft, maar 
het is spijtig dat hij de nadruk legt op 
wat de mannen te wachten staat (pas op 
voor de vrouw! .

In gans Se bruyns betoog over de vrouw 
werd weinig plaats gelaten voor positieve 
aspecten, en als die dan al aanwezig 
waren werden ze tenietgedaan door een 
stemverbuiging of een licht handgebaar.
Men zat te lachen om de prof, zonder 
na te denken over de inhoud van zijn 
woorden.
Achteraf was ik dit over dit uur "lichte- 
lijk”teleurgesteld, dit was geen spreek-
beurt, dit was een show (en vraag me nu 
vooral niet hoe het eigenlijk met de ziel 
van de vrouw 'gesteld is- als ze er één 
heeft natuurlijk).
Nog even Se bruyns laatste zin aanstippen: 
” Man en vrouw moeten voor elkaar begrip 
hebben ". Nogal wiede zou je zo zeggen, 
maar na zulk een woordenvloed alsdie van 
Serbruyns, ben je verbaasd dat hij met 
zo een zin eindigt. Voor de afwezigen : 

die hadden gelijk (vooral de vrouwen, 

want die zouden zich zoals ik zich haast 
doodgeërgerd hebben).

Elsje Janssen



WAT!
REINAERT FREEK

Hij weet er zich aardig uit te werken die 
Bossaerts.Want het is natuurlijk neen 
klusje zo'n teatervertelling maken voor 
kinderen.Reinaert is wel een vossi o 
gegeven maar het blijft een middeleeuwse 
tekst.Men heeft de 'scabreuze' niet ont-
weken zodat Tiebaert de kater ook zijn 
tanden al eens in een bepaalde brok vlees 
mag zetten.Tot groot verdriet van de kos-
ter.

Bossaerts speelt met veel humor,herken-
baar,naar de reakties van de zaal te horen 
Van het oorspronkelijk idee om ook kinde-
ren bij de voorstenina te betrekken, 
heeft men afgezien.Try-outs in Hasselt 
en de Beurs gaven niet de gewenste resul-
taten. Bossaerts staat dus alleen op de 
scène wat het geheel iets statischer 
maakt.De akteur is niet bij machte de 
leegte rondom hem met zijn spel op te 
vullen.Boyendien schiet het speelteater 
mijns inziens wat aan haar doel voorbii.

Voor lui staan de kinderen echter nooit.
De verschillende dieren uit het verhaal 
zijn levensgroot aanwezig in de vorm van 
poppen.Dat maakt het geheel iets over-
zichtelijker want Bossaerts speelt op 
zijn eentje zo'n tiental rollen;wat trou-
wens niet altijd zonder problemen oinn 
op de première.Toch wordt op die manier 
duidelijker welk personage hij op enig 
ogenblik soeelt.
Ook een klankband,zanq en mime komen 
er aan te pas.

Deze productie werd aeregisseerd door 
Eva Bal en is gericht naar kinderen uit 
het lager onderwijs.Maar wie iets ouder 
is en toch eens wil weten hoe het met het 
kinderteater in Rent zit,kan daar in Arena 
een voorbeeldje van krijgen.Het speel-
teater is (ook met andere producties)één 
maand te gast in teater Arena.

Info : 21 63 82 (speelteater) 
26 33 08 (Arena)

Het teater dat onder meer met popnen wordt 
gespeeld,krijgt in Vlaanderen nog steeds 
een stiefmoederlijke behandeling.Heel vluo 
wordt het poppenteater geassocieerd met 
de oude poDpenkast waarachter een kleuter-
leidster of Nonkel Bob idiote stemmetjes 
produceren om zo een bende vootgeprooram- 
meerde kinderen aan het roepen te krijgen.

Teater Taptoe probeert al tien jaar lang 
te bewijzen dat puDpenteater meer kan zijn 
dan een amusant en onschuldig tijdverdrijf. 
Zij willen een artistiek volwaardio teater 
voor kinderen en volwassenen brengen.En dat 
doen ze onder meer met de hulp van allerhan 
de poppen.Taptoe opteert immers voor een 
mengelina van akteursteater en poppenani-
matie. Het reaisseur Freek Neirynck en 
scenograaf Luk Re Bruyker genieten zii 
-ook in het buitenland- al van een zekere 
faam. Zo maakten ze onlangs op het inter-
nationaal poppenfestival van Upsala (Zwe-
den) een goede beurt.
Net zoals in 1978 organiseren zij ook dit 
jaar op uitnodiging van het NTG een "Fes-
tival van het Jonge Poppentheater". De 
bedoeling is een aantal jonge Vlaamse 
gezelschappen eens in de belangstelling te 
brengen. Vanaf 29 november is er wekelijks 
een ander Vlaams poppentheater te nast dat 
zijn visie op de benadering van het poppen-
spel kan demonstreren. Het programma omvat 
een tiental groepen uit alle delen van 
Vlaanderen. Het eerst aan de beurt is 
Arlekino ; zij werken met handpoppen en 
zonder een vast scenario zodat de kinderen 
zelf voor een deel het verloop van de 
voorstellina in kunnen vullen.
Het festival wordt op 31 januari afgesloten 
met een poppenfilm-namiddag, waarin binnen- 
en buitenlandse bijdragen.
Deze namiddag die een beeld geeft over de 
technische ziide van het spelen met poppen 
is ook voor valwassenen bedoeld.
Het festival van het jonge poppentheater 
vindt plaats iedere zondagnamiddag om 
15 uur in de repititiezaal van het NTG 
(st.baafsplein 7) van 29 november 1981 
tot 31 januari 1982.
Voor inlichtingen en volledige proaramma- 
tie van het festival kan men terecht op 
het secretariaat van theater taptoe, 
tarwestraat 18 gent. (tel. 091-236758)

Jo van damme.

G EVIERENDEELD (1)

Waarom is het voor de man NIET evident 
dat seks. liefde veronderstelt ? Waarom 
staan mannnen zo huiverig tegenover de 
gebondenheid van het gezin en het hebben 
van kinderen ?

We benaderen deze problemen analytisch. De 
mens kan op twee manieren doormidden 
worden gehakt: horizontaal en vertikaal.

Bij een horizontale ingreep worden de helf-
ten gescheiden ter hoogte van het middenrif. 
De bovenste helft bezit als voornaamste be-
standdelen de hersenen en het hart. De on-
derste helft de buik en de geslachtsorga-
nen. We stellen dus op louter anatomolo- 
gische gronden vast dat de grote tegenstel-
ling niet die is tussen het verstand (herse-
nen) en het gevoel (hart). Integendeel^ 
die twee horen bij elkaar en staan als één 
geheel tegenover eten (buik) en seks (geni-
taliën) die ook één kamp vormen.

Hoe nauw de band tussen het verstand en ge-
voel wel is, blijkt uit het inmiddels ver-
geten "I think I love YOU" van David Cas-
sidy en de Partridge family, alsook uit de 

beginregel "When you know you're in love" 
van Human Leagues "love action". De band 
tussen eten en seks is wellicht nog nauwer, 
getuige daarvan de volksspreuken:'de liefde 
van de man gaat door de maag'en ' nach dem 
Essen soil man rauchen oder eine Erau (einei 
Mann) gebrauchen'.

Er is één categorie mensen die niet in dezt 
indeling past. De vrouwen. Zij wijken af 
op twee gebieden: Wat doen die borsten bij 
het bovenmiddenrifse gedeelte, dus bij hart 
en hersenen ? En waarom gebruiken zij hun 
buik om kinderen te krijgen ?

De gevolgen die we uit deze vaststellingen 
kunnen afleiden geven ons meteen het 
antwoord o d  onze aanvankelijke vragen.

Doordat de borsten zich boven het midden-
rif, bij het hart en de hersenen, situeren, 
verbinden vrouwen verstand en gevoel met 
seksualiteit. De man, wiens (bovenmidden- 
rifse) verstand / gevoelszone duidelijker 
afgescheiden is van de (ondermiddenrifsp)> 

eet/seks zone, heeft het veel moeilijker me' 
deze kombinatie.

Daarom zijn veel mannen dom en gevoelloos 
als het op culinaire of seksuele geneugten 
aankömt. De unieke functie van de borsten 
(verbinding tussen het verstand/gevoel en 
het seksuele) verklaart wellicht ook de 
fascinatie en de radeloosheid van de man 
als hij ermee geconfronteerd wordt.

Het antwoord op de vraag waarom voor de man 
seks en liefde niet evident samengaan luidt 
dus: omdat de man geen borsten heeft.

Dat de man huiverig staat tegenover gezin 
en kinderen hoeft ons ook niet te verbaden. 
De man gebruikt zijn buik om voedsel te ver-
teren. De vrouw echter laat er kinderen in 
groeien die zij baart, waarvoor gezorgd 
moet worden. Omdat goed te doen moet de mar 
een gezin vormen met de v^'ouw en het kind 
en dat betekent huwelijk of aanverwante 
samenlevingsvormen.

Het antwoord op de vraag waarom de man 
onwennig en weigerachtig aankijkt te°-en 
een vrouw en kinderen is dus: omdat dit 
een voor hem volstrekt vreemd gebruik van 
de buik door de vrouw met zich meebrengt.

Volgende week: de 

Gerd E. Vanielje

vertikale klieving.

GA VERDER NAAR START 
U ONTVANGT 
EEN LEZERSBRIEF
Beste Schamperredactie,

Na lezing van het alom gekende artikel 
"Biina-politiekers op de pijnbank" en ner- 
stellende van de opgelopen verwondingen 
dezer, achtte het ondergetekende slacht 
offer het niet overbodig hieromtrent een 
beetje duidelijkheid te scheppen.

Eerstens : VVS-SVB hoeft zich aller 
minst aangevallen te voelen, integendeel. 
Wat ik heb proberen duidelijk te maken is 
dat VVS-SVB een geducht compagnon is gewor-
den aan de RUG en meer bepaald in de con-
venten. Dat ik persoonliik daar niets 
teoen heb, zal wel duidelijk zijn, integen-
deel : studentensyndical isme is en moet ! 
Volgens mij is het een zeer goede manier 
om de rechten van de studenten te verdedi-
gen (al is de manier waarop soms aanvecht-
baar). Maar er dient aan toegevoegd dat 
een al te grote invloed van VVS-SVB in de 
overige organen, bestaande onder de rubriek 
"studentenaktiviteiten" , wel eens iets 
minder goed zou kunnen zijn - zoals trou-
wens mee elke monopoliesituatie, waarvoor 
hier de teoenargumentatie niet dient her-
haald te worden. Hopelijk zijn de verschik 
lende vertegenwoordigers in de conventen 
(en meer bepaald in WK en PK) zich hiervan 
bewust.

Tweedens:bepaal de figuren suagereren 
de afschaffing of de opheffing van de 
conventen.Walqelijk gewoon.Ik moest denken 
aan:"het malheur staat voor -de deur".De 
conventen,al hoewel verregaand verbureau- 
cratiseerd,hebben óók een functie en een 
nuttigheid.Zij zijn ook een manier van 
verdediging van de rechten van de student, 
al gebeurt dat dan op een andere wijze.En 
al was het niet daarvoor,dan zijn er nog 
meer evidente redenen.De conventen zijn 
(of zouden moeten zijn) plaatsen waar groe-
peringen elkaar kunnen ontmoeten,kunnen 
discussiëren.overleg kunnen plegen - en 
geld kunnen opstrijken.Helaas,driewerf 
hel aas,gebeurt dit vooralsnog op een zeer 
slome en soms domme manier. Volqens mij 
kan hier zeker en vast aangewerkt worden.

Derdens: een actieve samenwerkina tus-
sen konventen en VVS-SVB kan zeker en vast. 
Het verleden heeft misschien aangetoond dat 
het niet kon, maar bewijst zoiets dat het 
vandaag niet kan ? Mocht blijken dat VVS- 
SVB hier niet toe bereid is, dan is het in-
derdaad zo dat zij " willen monopoliseren". 
Indien de konventen er niet toe bereid zou-
den zijn,dan zegt zoiets veel over het nivo 
en de bedoelingen van de leden ervan.

Voilà, ik hoop dat in de stroom van rea- 
reacties die jullie deze week zullen toe- 
qestuurd krijgen, mijn schriifsel ook een 
plaatsje krijgt.
En ik hoop vooral dat SCHAMPER druk gele-
zen zal worden.
Gegroet en doet het goed.

Jonan Van de Maele 
PK - voorzitter

KNOBBY

Kijk ik dacht dat het me niet kon over-
komen. Maar ik ben verliefd. Tot onder 
mijn oksels. We zijn ook nog jong geweest. 
Nog met ons haar inde wind hebben we 
geroepen 'verliefd? word ik nooit! ' maar 
het is zover. En, eh, voor de insiders: 
deze keer niet op een jongen. Ze is 
blond. Heeft nog wel enkele pukkels, 
maar dat duwen we wel uit. Ze mankt ook 
lichtjes met haar rechter oog maar dat 
is doordat haar wenkbrauwlijn nog niet 
droog was in het begin. Vroeger, zo 
vertelde ze me, zat ze op de blandijn, 
en liep ze mee in de stoeten, met groene 
jekkers en platte zwarte sloffen of 
klompen, als het regende. Ze waste zich 
nooit en dacht dat sex iets was als gaan 
slapen. Vrij zijn en sociaal zijn was 
haar leuze. Links natuurlijk ook, dat 
moest ik toch niet schrijven zeker ?
Ze was tegen studenten cafés. Maar daar 
bedoelde ze enkel die van de overpoort 
mee. De andere noemen kroegen...
Maar enfin op de TD, sorry de fuif, waar 
ik haar ontmoette ben ik er irreversible 
verliefd op geworden. Zonder mij te 
verliezen echter, reeds. J uit H een 
rechtse rakker met lang haar, die zo 
nodig aan de die van het laatste nieuws 
moest vertellen wat ik in de les deed, 
zegde dat het hem geen barst kon schelen 
dat de rijken rijker zijn. Daarop sloeg 
ze, geconditioneerd weliswaar, zijn 
contactlenzen in zijn hersenen. Pavlov 
hief zijn poot op en flurkte een en 
ander tegen de richtingsaanwijzer.
Brussel 54 km stond erop. Maar niet voor 
lang, want er kwam eensportwagen af die 
de lifster meenam. Jaja ik weet wel wat 
die zullen doen zegt mijn vader daarop 
waarna hij eventjes mijn moeder inde 
bille ke-neep.

Dit is echter niet alles, zij die mij 
proberen mij te intimideren door te 
stellen dat ik nooit Schamper lees wil ik 
even op ■het hard drukken dat ik de brief 
van Pat Brems het evenement vind van de 
vorige weken. Ik dank hem ook voor de 
menthol sigaretten en de rest van vorige 
week op de grond, samen met jowan.
De stemming is goed 
en mijn bomma ook 
de nieuwe beaujolais 
is eindelijk binnen 
en volgende week St niklaas.

C.Raar.

------------------------------------------------- \
CYCLUS

STUDIEX/AARDIG HEDEN

wanneer: dinsdag 1,8,15 en dec. telkens van 19 tot 21u 
waar: Pas, sint-Pietersplein 7
voor wie: -als je moeilijkheden ondervindt bij de studie 

die niet specifiek verband houden met de inhoud 
van het vak
-als je twijfelt over je studiemethode en die 

wil konfronteren met die van anderen
wat: er wordt vooral ingegaan op de vragen van de

deelnemers zelf. Deze worden tijdens de eerste 
bijeenkomst besproken en gebundeld, 
voorbeelden van thema's: nota nemen, struktureren, 
memoriseren, plannen, enzovoort.

voorwaarden:
- inschrijven vóór 25 november op het PAS: 

sint-Pietersplein 7 Gent. tel.091/23 74 41 
-bereidheid om in groep aktief mee te werken 
-bij een te groot aantal inschrijvingen zal 
voorrang worden gegeven aan ouderejaars.
-deelname is gratis.



fn schamper 140 zou mijn besprekinq van 
'chicago' verschijnen (arena) maar weoens 
plaatsgebrek kon dit niet, want er kwam 
een lange brief van Frank uit Oostende 
die mij even od  mijn plaats wou zetten 
n.a.v. mijn bespreking van Tine Ruyschaert? 
'Reinaert de Vos'.
Ik vind dit helemaal niet ero want de 
brief zent meer over Frank dan over 
Rel mie, en in de toekomst zal het wel 
nog dikwijls zo zijn dat

Relmie, en hij zal in de toekomst wel nog 
meer mijn besprekingen nep vinden. Ik vind 
het alleen erg voor de ingepalmde^ ruimte. 
Bovendien, Frank, je hebt gelijk,’ zoals 
ik gelijk heb. Bepaalde visies staan nu 
eenmaal lijnrecht tegenover elkaar, daar-
door vind ik sommige recensenten ook maar 
blaaskaken, na een tijdje word je zo ver-
standig van ze niet meer te lezen.
In wat ik schrijf geef ik mij bloot en 
ben ik eerliik, ongeacht wat iemand an-
ders over hetzelfde product schrijft of 
denkt, welke insinuaties frank ook maakt, 
ik wil dat de lezer weet wat hij aan mij 
heeft.
Als de redactie van schamper vindt na de 
reeks toneel besprekingen die ik voor hen 
schreef, dat ik getuig van onkunde, oebrek 
aan ervarina en inzicht, dan moeten ze me 
maar schrappen van hun lijst.
Ik schreef inderdaad 'kerkhofblommen', ik 
heb mijn kladtekst nog even naoezien, maar 
nu kan het wel zijn dat jij, Frank, door 
het kerkhofbos de nomen niet meer ziet 
staan. Dat is dan weer jouw probleem.
Zonder rancune, toch bedanKt voor ie 
reactie. Voor wat nu volgt heb ik ook m'n 
licht opoestoken bij mensen die weten 
waar Abraham de mosterd haalt (is dat een 
spreekwoord of een gezegde, Frank?) maar 
hier en daar, sluw als ik ben, heb ik er 
mijn einen mening tussenoemoffeld.
En tenslotte, laat ons van mening ver-
schillen zolang het nog kan.

D IV IN E  ! ! !

Sinds ik voor het eerst de Lindsay Kemo 
Company aan het werk zag op het Kaai thea-
terfestival ('79), en een jaar later in 
Avignon, heeft deze Mijnheer (en zijn hele 
company met hem) mij niet meer losgelaten. 
Verleden jaar kwam hij naar Beloië teruo 
met 'salome' en boeide mij weer tot in de 
toppekens van mijn tenen (de kriebels op 
mijn rug achterwege gelaten.

Maar eerst even over Jean Genet praten, 
naar wiens roman het stuk is opnebouwd. 
Jean Genet is één van de 'bêtes noires' 
uit de franse literatuur, men weet er niet 
ooed weg mee.
Aan de ene kant is er zijn weergaloze, 
barokke, narratieve stijds, technisch 
perfect,maar... er is de figuur Genet met 
zijn 'gevaarlijke' fascinaties, zijn 
omgekeerde waarden, zijn perversies...
Zijn autobiografie hoeft niet onder te 
doen voor die van zijn helden.
Van zijn 15 jaar, naar een inbraak, zal 
hij meer de binnenkant van gevangenissen 
zien dan de 'normale' buitenwereld. Hij 
lijft zich in in het franse vreemdelingen-
legioen, kan de discipline niet aan en 
deserteert, zwerft door Noord Afrika en 
Europa, in leven blijvend door smokkel 
en allerlei kleine misdaden.
Het is logisch dat deze ^enet zich uit-
gesloten voelt uit de maatschaopij van 
de brave kostwinner. Hij wordt aangetrok-
kén door andere verstotelingen, pooiers, 
avonturiers, homos, kleine misdadigers, 
die hij in zijn werken sacraliseert en 
verheerlijkt, tot ze de nimbus krijgen 
van mooie superieure gevallen engelen.

Het is in de aevangenis dat hij zijn ro-
mans, gedichten en toneelstukken schrijft.

Zo bouwt hij steen voor steen de cultus 
van de 'voyou', de 'dur', de wreedheid 
binnen hetzelfde eindeloze decor : de 
gevangenis.

Al deze karakteristieken vinden we teruo 
in zijn eerste roman met het nesacrali- 
seerde verhaal van Divine, travestiet 
in de Pariise bas-fonds. Meer dan een

eenvoudig, pittoresk verhaaltje gaat het 
hier om de fundamentele levensangst bij 
de ouder wordende mens. De confrötatie 
met de voorbije jeugd, vernedering en
Dijn.
Dit alles wordt heel waarheidsgetrouw en 
cru weeroeaeven door de pen van Genet, 
doorspekt met argot en duizenden klei - 
ne details. Genet zegt dat zijn hoofd-
figuur niet met woorden is te beschrijven, 
ie hebt er muziek, dans en mime voor 
nodig. En dat klonk natuurliik als muziek 
in de oren van de theaterman Lindsay KemD.

De hoofdfiouur (Divine) is de vrouwelijke 
man, die zich opgeilt door zich te onder-
werpen aan 'mannelijke' mannen. We zien 
ze defileren in Divine's zolderkamer : 
Minnon-les-petits-pieds, Gabriel de aarts-
engel, Garaui de neger, Notre-Dame-des- 
Fleurs, de 18-jarige moordenaar. De laatst* 
ste grote liefde van Divine wordt geguil-
lotineerd, wordt heilig en Divine sterft 
ook...
Doorheen de ganse roman worden we gecon-
fronteerd met haar wanhoop, het ouder 
worden, de eenzaamheid nadat betaalde 
minnaars van één nacht 's morgens toch 
weer weggaan...

Laten we de romanschrijver Genet even 
opzij schuiven, en teruggaan naar de 
theaterman Lindsay Kemp. Na studies 
in schilder- en tekenkunst, leerde hij 
ballet bij verschillende gezelschappen 
(oa het Ballet Rambert) en mime bij 
Marcel Marceau. Het vervolmaakte zich in 
zoveel mogeliik theatervormen. Speelde 
film, drama, musical, variété, cabaret 
en striptease. Deze veelzijdige, rijke 
ervaring heeft Kemp overoedraoen op zijn 
in 1962 opgericht gezelschap.
Sindsdien heeft Lindsay Kemp een unieke, 
uit de emotie vertrekkende theatervorm 
ontwikkeld. Zijn werk is sculptureel. 
Beweging hanteert hij om de schoonheid 
van de stilte te benadrukken (let tijdens 
bijna ondragelijke stiltes op de beweging 
van zijn rechter pink), muziek om de ons 
omringende stilte te ondersteunen.
De Lindsay Kemp Company heeft steeds 
gewerkt vanuit de training als basis voor 
technische ontwikkeling, en vanuit een 
gedeelde levenswijze en gedeelde invloe-
den, hierdoor ontstond een hechte leefge-
meenschap waarbinnen iedereen bikkel had 
eerlijk, en bikkelhard lief kan zijn voor 
mekaar. Een ruwe, echte manier van leven, 
zeker niet zonder risico's maar met het 
resultaat krachtige persoonlijkheden met 
een grote eigen psychische vrijheid. Het 
theater dat zij brengen is hun leven.

Lindsay over zijn company :"Wii willen 
dat ons theater voor iedereen oemaakt is 
het is een synthese van verschillende 
stijlen (ballet, mime, theater, circus, 
cinéma). Een huwelijk van Antonin Artaud 
met Busby Berkeley, van Isadora Duncan 
et David Bowie (die een tijdje deel 
uitgemaakt heeft van de Company) van 
Nó-theater met de Follies Rernëre. Wi i 
zijn voortdurend op zoek naar een directe 
teatertaal, open en krachtia, overdreven 
en eenvoudig, een taal die elk middel 
aebruikt. Die geen enkele lijn trekt 
tussen cliché en originaliteit, of 
tussen frivoliteit en ernst."

De openinnsscène beschrijven zou zonde 
zijn, evenals de vertonino zelf. Het 
voorbeeld dat ik reeds gaf 'let op z'n 
pink' geef ik mee als leidraad voor het 
spektakel.

RELMIE

in ancienbelgique steenstraat 15 brussel, 
schriftelijk reserveren noodzakeliik 
(02 5113391). Data 17 dec 20.30u, '
18 dec 19u en 22u, en 19 dec 16.30u en 
20.3ÜU (prijzen CJP 300/400/500 fr.)
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maandag000oooooooooooooooooooooooooooooooo

heeft de ambitie een nieuw en zowaar 
degelijk zuidnederlands studententijdschrift 
uit te geven "het zwarte gat". Dit tijd-
schrift vind je vanaf 1 december bij elke 
goeie boekhandelaar en erkende apotheker.

blandijndebat-bosmans°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

dinsdag om 8u in blandijn aud.D : 'naar 
een nieuw beurzenstelsel: beter, slechter 
of gewoon anders ?'. Panel : ward bosmans, 
lieven dheedene, rak, werkgroep exacte 
wetenschappen.

kervelsoep
varkensgebraad met spinazie in roomsaus 
visbrochetten in coctailsaus 
kipbil in archiducsaus 
paella

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

fuifoooocooooo ooooooooooooooooc

unief examen °00000000000000000000000000000<

"het gebruik van transposons bjj de muta- 
genisatie en de conductie van het PTi- 
plasmide van Agrobacterium tumefaciens". 
Verdediging door Mare de Block : ma.30 nov. 
om 16.30u in Ledeganck aud. 104

een correctie op de infobrochure : mime 
en dans (univ.gent) is niét te bereiken 
via guldenpoortstraat, of guldenspoortstraat 
maar wél guldenspoorstraat 12 in gent.

onderwijswinkel

1 dec. : bijeenkomst alfabetisering 
7 dec. : kollegagroep moraal basisonderwijs 
allemaal in onderwij swinkel ter platen 22 
091/ 239741

dinsdag

greentensoep 
hesperol met witloof 
varkensgebraad orloff 
kip prvençaals 
paëlla

woensdag0 ° °‘ooooooooooooooooooooooooooot

tomatensoep
rundstong in madeirasaus 
varkensblanket
visstick met selder in roomsaus 
cannelloni

donderdagoooooooooooooooooooooo°ooooooooooi 

poreisoep
rundstong met madeira 
varkensblanket
hamburger met savooienstampot 
cannelloni

1 december : zaal eerde : muziek studio 
flies, eerste wetenschappen-fuif.

oakfilm °ooooooooooooooooooooooooooooooooc

bombay-walla : voordracht met film : 
blandijn aud. A 3 december 20u door 
oak over bombay (india).

filmvtk000000000000000000000000000000000i

24.november : Medea van Pasolini 
aud. E van de blandijn.

FILM
skoop°°°°‘ j o o o o o o o o o o o o c

tendres cousines (23u) 
een vrouw als eva (23u) 
café expres (23u)
0O0opgepast ! uren zijn uren van de film, 
niét van de reclame t00°°°°°°°°°°°°ooooooo

cavytol00000000000000000000000000000000000

cannonball runn

century°°°oooooooooooooooooooooooooooooooo

escape to victory

majestic0000000000000000000000000000000000

change of season 
the vicar

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

excalibur

SaVOy0°°°0°000000°°ooooooooooooooooooooooo

polyester

select°°°0°0°°°°°°°°°ooooooooooooooooooooo 

Sunday lovers

elckerick-ten-huize-van0000O O O O O O O O O O O O O O i

25 november : oxfam
2 december : de buurt (lokale basiswerking) 
deze huisbezoeken passen in de reeks ten- 
huize-van van Elckerick : inlichtingen 
hoogstraat 9 tel 091/235034 (vragen naar 
Ferre. (staan nog op programma : dolle 
mina, ABW, KWB, SP, PvdA, RAL, KP) .

plantentuin ooooooooooooooot >000 0 0 0 0 0

J ( %£  g O O O O O O O O O O O O O O O  cO O O O O O O O O O O C

pap of minestronesoep 
hamburger met archiducsaus 
kipbil met sinaasappelen 
nasi goreng 
waterzooi van vis.

tot 29 november in de plantentuin van de 
RUG een tentoonstelling : landschappen in 
Vlaanderen, vroeger en nu. "Van groene 
armoede naar grijze overvloed". 
maan-, dins-, woens-, donderdag 14 tot 17 
uur. zaterdag en zondag 9 tot 12u. 
Ledeganckstraat 35, gent. Aansluitend 
is bezoek mogelijk tot de Victoria, tropi-
sche en subtropische kassen.

novecento deel 1 : 20 u. Bertolucci
neige 23 u. Berto
insektenvrouw 22 u. Imamura

andere film en projca0” 0“ 0” “ 05" 0" " 000

30 nov. 20 u '0 dreamland', 'Saturday 
night and Sunday morning', 'tomorrow's 
Saturday'.
30 nov. 22 u 'salesman '.
1 dec. 20 u 'chronique d'un été'
1 dec. 22 u 'don't look back' 'dave lam

bert '
2 dec. 20 u 'the chair' 'children were

watching ’
2 dec. 22 u 'david' 'you're nobody'

'sunday '
4 dec. 20 u 'le joli mai '
4 dec. 22 u 'primary' 'eddie'
allemaal in de zwarte zaal akademiestraat 1

(h /c

calypso000 > O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O i

Met het oog op de beroering die er opnieuw 
rond abortus ontstaat en om het collectief 
Anticonceptie voor Vlaanderen effectief 
te steunen, richten de vriendenvan het 
collectief Anticonceptie een fuif in op 
vrijdag 11 december in zaal eerde, 
steunkaart : 80 fr. voorverkoop 60fr. 
in meeste boekhandels.

Met het oog op de beroering die er opnieuw 
rond vrije radio ontstaat en om radio 
toestel effectief te steunen, richten de 
vrienden van radio toestel een fuif in. 
donderdag 3 december in zaal eerde.

for your eyes only (14.30u 17.40u 20.35) 
true confessions (14.05u 16.20u 18.35u 

20. 55u)
een vlucht regenwulpen (14.35u 16.45u 

18.55u 21.10u)


