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De christen demo-
cratische studen-
ten hebben een 
voorzitter.Ejn wij 
hebben een inter-
view met de voor-
zitter. Pag. twee

lanoyes gal
Tom Lanoye spuwde zijn gal in de 
Zwijger op uitgever Weverberg. 
Weverberg reageerde in een neder- 
landse krant 'De Zwijger is een 
fascistisch blad' (tiens,populair 
woord aan het worden).
Om het geheel totaal onoverzichte-
lijk te maken publiceert Lanoye 
in schamper zijn antwoord op de 
tweede pagina.

duwt sociale raad door ?
STEMBUS

Hoofdredacteur en verantwoordelijk uit-
gever worden vanaf nu, ondanks 8 jaar 
traditie, aangesteld en gekozen door 
de Sociale Raad. U weet wellicht niet 
wat de Sociale Raad precies is, en wat 
haar bevoegdheden zijn, maar als het 
een troost is, wij al evenmin

Mare Rogiers zet er al onmiddelijk de 
beuk in? in zijn aanvraag schrijft hij 
'de formule van schamper is volgens mij 
aan een grondige herziening toe'.
Maar ondanks het feit dat de huidige 
formule dus niet voldoet, en de huidi-
ge redactie haar werk niet goed doet 
vraagt hij toch 'een overgangsfaze 
gedurende dewelke de personen die mo-
menteel werkzaam zijn bij schamper, 
in staat zijn de val van de 'gedropte' 
hoofdredacteur te breken'.

De schamperredactie mag, in al haar on-
volkomenheden en onkunde, de nieuwe 
hoofdredacteur opleiden. Want de arme 
E.T. heeft geen greintje ervaring, niet 
de minste journalistieke notie, maar 
dat hij het beter zal doen, dat staat 
als een paal boven water. 'Als een pis-
paal 'zou Tom Lanoye schrijven, maar we 
moeten hier op onze woorden gaan letten

Klein en te verwaarlozen probleempje is 
uiteraard dat er ook een verantwoorde-
lijk uitgever is te verkiezen maar er 
blijkt geen énkele kandidaat te zijn.
De voorzitter van de Sociale Raad ver-
klaarde dat hij desnoods zelf wel 
verantwoordelijk uitgever wil spelen. 
'Als een papieren functie'. Dat wil zeg-
gen dat mijnheer de voorzitter zelfs 
niet naar de redactie komt, niet werkt 
of schrijft maar wel netjes een veto-
recht heeft. Dat een dergelijke ver-
antwoordelijke uitgever beter en veel 
efficiënter is dan de huidige die 
dagen aan een schamper werkt en jaren 
ervaring heeft,staat zonder meer vast. 
Gek dat u daar nog aan twijfelde.

De aanvragen van NSV en de volksuniejon- 
geren om subsidies te verkrijgen werden 
door de subsidieorganen afgewezen. Bei-
de groeperingen proberen nu rechtstreeks 
via de Sociale Raad subsidies te krijgen.
Het NSV werd afgewezen op basis van een 
interpretatie van mekaar tegensprekende 
brieven en statuten. Wat een vereniging 
het NSV is, kan je lezen op de tweede 
pagina.
Het verzoek van de fascistische vereni-
ging
Het verzoek van de extreem-rechtse groep 
NSV zou al een paar welwillende oortjes 
gekregen hebben in de Sociale Raad.
De volksuniejongeren werden al evengoed 
afgewezen omdat ze niet het voldoende 
aantal tijdschriften hadden om hun wer-
king te bewijzen. De Volksuniejonge-
ren hebben dat ondertussen in orde ge-
bracht.

Een en ander mag niet los gezien wor-
den van de naderende verkiezingen.
De studenten in de raden, dus o.a. ook 
in de Sociale Raad moeten in mei terug 
verkozen worden.
En er zijn nogal wat leden in de Socia-
le Raad die vinden dat ze in de voor-
bije twee jaar nog maar weinig wereld-
schokkends hebben gepresteerd en op de 
valreep nog in het oog springende 
'adelbrieven' willen veroveren. Kan 
later altijd van pas komen.

r exa-------------------------------
De vragen van het toelatingsexamen 
tot de studies van brugerlijk inge-
nieur van 1978 tot en met 1982 kun-
nen besteld worden door storting 
van 100 frank op de rekening van 
de Dienst voor studieadvies, 
Bagattenstraat 168 te gent (tel; 
091/23 88 77).

1983 in cl salvaclör
GEZONDHEID !

Fr werd wel weinig over gesproken in de 
tweede helft van 1982, maar in El Salvador 
woedt nog steeds een burgeroorlog die 
ook verleden jaar duizenden doden eiste.
Sabra en Chatilla haalden de eerste blad-
zijden van de nieuwsmedia, en terecht, 
maar in Centraal Amerika herhaalt hetzelfde 
scenario zich dagelijks.

De huidige nieuwe wending, namelijk de 
rebellie van een kolonel maakt de toestand 
er zeker niet beter op voor mensen die in 
een staat van waarschijnlijk demeest vre-
selijke oorlog leven die er bestaat, nl. 
de burgeroorlog waarbij practisch niemand 
nog te vertrouwen is. Het is vanzelfspre-
kend dat in dergelijke omstandigheden 
mensen zoeken naar betere oorden, alhoewel 
die in dit deelvan de wereld niet dik 
gezaaid zijn. Zo zit een groot aantal 
vluchtelingen en bannelingen in Mexico, 
Nicaragua, Porto Rico en in overbevolkte

kampen in Honduras. Gelukkig kwam er daar 
internationale steun die een afschrikking 
betekende voor militaire akties die ook 
tot in deze kampen reikte.

Het land zelf kent ook als gevolg van de 
strijd enorme moeilijkheden. Het lijkt 
zowat op een permanent overkokende soep. 
Terzake nu. De werkgroep Mordicus van de 
geneeskundestudenten wil een steentje bij-
dragen tot de verbetering van de omstandig-
heden op medisch vlak en vraagt daarom hulp 
van farmaceutische firma's, dokters, apothe 
kers en ... studenten. Als je geneesmidde-
len van verleden week nog niet opzijn, kan 
je de overschot misschien doorspelen aan h« 
werkgroep. Ook medische setten komen in 
-anmerking. Breng alles maar naar de brug, 
Sint Pietersnieuwstraat 45 , of neem 
contact op met Mare Ardijn, Guinardstraat 
nr 17 te gent.

leopold h
Het Leopoldje brandde af en nu zou 
ook Decascoop geen gunstig advies 
krijgen omwille van de brandveilig-
heid ? Onze expert zag rook 
Onze expert legde de familie Bert 
het vuur aan de schenen. Vierde 
pagina.

Van Rossem
te  leuven
"Schandalige repetitorenpraktijken aan de 
K.U. Leuven", is de titel waarmee ons zus- 
terblad 'Veto' in Leuven uitpakt rond Jean- 
Pierre Van Rossem, in Gent nogal berucht 
met zijn repetitorenbureau 'Methodica', maar 
nu uitgeweken naar Leuven, waar hij al direct 
in zijn gekende tactvolle stijl, de goege-
meente mocht verbazen met een repetitoren-
bureau dat niet alleen fenomenale prijzen 
vraagt, maar ook ongekende slaagcijfers voor-
spelt.

”üe werkgroep Studax" heet het mirakelkind.
Een ander mirakelkind was de student die 
de hele resem Studax-papieren tot bij de 
Veto-redactie bracht. Na een eerste zit 
waar hij 23 % scoorde, rende hij in paniek 
tot bij Van Rossem. Van Rossem verzekerde 
beterschap, de student betaalde 65000 fr. , 
en met succes ! In de tweede zit haalde hij 
zowaar 26 %, een winst van 3 % of 21000 fr. 
per nutteloos percentje meer.

Van Rossem vraagt 19.950 fr. voor 36 uren 
repetitie. De methode is eenvoudig: eerst 
een testje en dan aan de slag. De resul-
taten van een geheugentest worden vermenig-
vuldigd met een score voor het concentra-
tievermogen. Zo'n mooi coëfficiënt moet 
natuurlijk gebruikt worden. Het laat Van 
Rossem toe mits enkele bijkomende bereke-
ningen een studiemethode te bepalen die .
het rendement niet met 3% maar met 45% ver- ' 
hoogt ! Haal 5% op de examens, Van Rossem 
doet de rest. Na het lijmen, komt het in-
casseren, zou Elsschot zeggen. Voor de 
tweede zittijd betaal je 30.000 frank voor 
40 uur of 40.000 fr. voor 52 uur.

Een volgende fase is een alarmbrief naar de 
ouders zelf van de student die bij hem les-
sen volgt. Het slaagcijfer dat hij voorspeld 
had, daalt dramatisch, en de enige oplossing 
is het 'Noodplan Z'; voor wie erin trapt be-
tekent dit een suppelementaire aderlating 
van 19.000 fr., bovenop het vroeger bedrag.

Toen Van Rossem het vroegere Methodica nog 
runde, slaagde hij er zelfs in om daags voor 
de deliberatie de ouders op te bellen om 
vertrouwelijk enkele donderberichten van 
examenpunten mee te delen. Dergelijke tele-
foontjes gingen dan vergezeld van de mede-
deling dat er mits een bedrag wel één en 
ander kon geregeld worden. Later bleek 
dan dat Van Rossem nooit punten gezien en 
dus nog minder geregeld had.

Dit academiejaar gaat Van Rossem met 
zijn handeltje verder. Heel wat eerste- 
kanners van Ekonomie en Toegepaste 
Wetenschappen ontvingen een brief waar-
in hij een begeleiding aanprijst voor 
het astronomische bedrag van 168.000 
frank (of 134.000 frank als je die 
kontant betaalt !).
Het zusterblad Veto mocht ondertussen 
al een recht op antwoord ontvangen dat 
ze strikt genomen volgens de geraad-
pleegde juristen niet eens moeten pu-
bliceren. Van Rossem beschrijft erin 
het studentenblad als 'Veto, het blad 
dat durft in zijn broek doen waar 
anderc-n hij staan'. Toch drukt men 
het in Leuven af op de frontpagina 
omdat men de lezers ook een pretje 
gunt.

Volgende week, een antwoord van Van 
Rossem op deze plaats. We willen ook 
u dat pretje wel gunnen !.

Dat we er niet over willen praten over 
gans die affaire met de sociale raad.
Dat we het beu zijn om altijd maar weer 
te argumenteren en te weerleggen bij 
mensen die er van uitgaan dat schamper 
slecht is, en dat onervaren, geparachu-
teerde bazen dit blad terug op het 
rechte pad kunnen brengen.
Welk recht pad ? Waarin zijn we nu echt 
slecht ? En hoe gaan groentjes ons 
vertellen wat er moet veranderen ?
Dat we er niet meer over willen praten. 
Maar om u op de hoogte te houden toch 
maar een summier overzicht van de vij-
andelijkheden helemaal links op deze 
pagina.
Een andere mijlpaal is genomen op 
schamper : wij publiceren reclame.
Al zijn we ook niet zo gewonnen voor 
het idee, we hebben het nu eenmaal 
nodig.
Onze subsidies (300.000 frank) blijven 
al sinds jaren dezelfde.
De prijs van onze drukker stijgt jaar-
lijks met 10 %. We kunnen dus deze si-
tuatie niet blijven volhouden en dit 
jaar schieten we voor het eerst door 
het subsidieplafond. De Sociale Raad 
(alweer, dus) gaf ons de opdracht 
zelf voor inkomsten te zorgen als we 
wilden blijven verschijnen met de 
huidige frequentie en oplage. We wil-
len niet de steen smijten naar de Raad 
(alweer, dus) omdat de unief nu eenmaal 
geld nodig heeft en wij eigenlijk maar 
een rode lantaarn zijn in de rangschik-
king van prioriteiten.
Ook zullen we, steunend op de ervaringen 
van ons Leuvens zusterblad Veto, een 
volstrekte onafhankelijkheid betrachten 
van de adverteerders. We kunnen ons ge-
rust permitteren van er eentje te wei-

reïncarnatie
PARA

Uitermatig ernstige psychologiestuden-
ten, bijgestaan door beroepsmensen 
hebben een serie gepland rond 
reïncarnatie, wateraders en aardstra- 
len, hypnoze en telepathie.
Het geheel is bedoeld voor een acade-
misch publiek, en gaat door in een 
theater.
Les extrêmes se touchent. Maar daar 
gaat parapsychologie toch precies om ?
Op achttien januari start de voordrach-
tenreeks met een lezing van Mare 
Ramault (licentiaat in de psychologie) 
over reïncarnatie.
'Veel mensen denken over reïncarnatie als 
over iets religieus. Maar omdat een steeds 
groter aantal mensen verifieerbare gegevens 
uit de regressie naar vorige levens halen, 
is reïncarnatie een onderwerp geworden voor 
wetenschappelijk onderzoek.’

De cliënt zelf wordt met niet-technische 
hulpmiddelen in een vorm van bewuste ont-
spanning gebracht, waarna hij door de re- 
gressor begeleid wordt op zijn reis naar 
vorige levens. Er worden één of meerdere 
levens nauwkeurig bekeken, een sterfgeval 
in een vorig leven wordt beleefd, waarna 
gekeken wordt, wat er tussen de twee le-
vens gebeurt. Meestal wordt de regressie 
beëindigd met een herbeleven van de ge-
boorte.
Op 18 januari zal de spreker hier dieper 
op in gaan, met begeleiding van dia's en 
een geluidsopname tijdens de regressie.
Voor 100 frank kan je om 20u binnen in 
zaal Arca, St.Widostraat 4 te Gent.

Alvast ook op het programma staat E.H.Ostyn 
met 'wateraders en aardstralen' (25 jan.), 
Hypnotherapeut Piet Linden (1feb. ) en ten-
slotte Jim Murray met telepathie, helder-
ziendheid en psycho-grafologie (8 feb.)
Er is een abonnement voorzien voor 300fr.
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R E !Y1NX I E N S
Een christendemocratisch student aan de rijksuniversiteit. Veel ben ik er nog 
niet tegengekomen. Rudi Reyntjens studeert aggregaat orthopedagogiek en heeft 
het politieke virus te pakken. Met hoge stem en steeds bewegende handen verde-
digt hij zijn genuanceerde standpunten op het slappe koord tussen de fraaie 
theorie en de politieke realiteit : een compromisfiguur en geboren onder een 
CVP-gesternte.
In oktober kon hij zich een plaats veroveren op de CVP—1 ijst voor de gemeente-
raadsverkiezingen.
Een immens kruisbeeld aan de schouw en dampende koffie van moeder Reyntjens 
met, vanzelfsprekend, rijsttaart. Alleen de gouden lepeltjes ontbraken nog.

Rudy Reyntjens : een 47° plaats op de 
CVP-lijst voor de gemeenteraad. Eigenlijk 
een hopeloze plaats.
'Er was binnen de CVP een interne verkie-
zing, een poll, om de lijst samen te stel-
len. Ik haalde daar een zeer goed resul-
taat in.
Op basis van dat resultaat kon ik vragen 
redelijk achteraan op de lijst te staan; 
ik vind een plaats middenin de lijst veel 
minder gunstig dan achteraan.1

Leep gezien natuurlijk. Op de twintigste 
plaats ga je met 433 stemmen af als een 
gieter.
Helemaal achteraan op de lijst val je met 
die 433 stemmen nog op ook.
'Ja, voor een stuk is dat leep gespeeld. 
Maar persoonlijk vind ik 433 stemmen voor 
een 24-jarige al een goed resultaat.'

Heb je ook voor jezelf gestemd ?
(overtuigd) 'Ja ik heb op nijn eigen 
gestemd. Anders zou ik geen vertrouwen 
stellen in mezelf.

432 stemmen dan ?
'Oke, oke. Zonder de formulieren te rékenen 
die ongeldig waren en w-arop ik nog een 
aantal stemmen kreeg.'

De CVP is een huis met veel kamers. Rudy 
Reyntjens bekent zich via de ACW-vakbond 
binnen de CVP.
Alvast voorzitter van CDS, de christen 
democratische studenten. Een keuze die 
niet zo direct aanslaat aan de unief.
'CDS heeft als christendemocratische 
studentenbeweging op de RUG heel wat 
tegenkanting. Je kan je niet inbeelden 
wat voor last we bijvoorbeeld hebben met 
onze affiches. In de Blandijn krijgen we 
geen voet in huis. Affiches ? Gewoon wég.
In mijn eigen faculteit, psychologie en 
pedagogie, kan ik geen affiches uithangen. 
Die worden onmiddellijk afgerukt. Overpoort 
kunnen we elke dag opnieuw gaan vernieuwen. 
Gelukkig zijn er nog andere hangplaatsen, 
in de ekonomie en de rechtsgeleerdheid 
hebben we niet te klagen.'

Sommige CDS-activiteiten kennen dan ook 
het voorspelbaar succes. Al kon prof 
Vermeulen volk lokken dan trok een debat 
met de medewerker van Coens, Opsomer, 
precies geteld zeven studenten naar de 
Blandijn : zes CDS-ers en één schamperaar. 
Teleurgestelde CDS'ers schreven naar de 
krantenredacties : 'De Gentse studenten, 
die wel Schamper lezen, willen blijkbaar 
geen informatie eer ze actie voeren.'
Het CDS heeft duidelijk imagoproblemen 
met de Gentse student.
'We worden gezien als een subafdeling van 
de CVP. En onder jongeren aanvaardt men 
niet zo direct een CVP-ploeg aan de uni- 
versiteit.'

Het CDS krijgt subsidie van de unief. Als 
ik opmerk dat de CDS het geld moet gaan 
halen bij de CVP en niét uit de zak van 
de universiteit wordt duidelijk een weke 
plek aangeraakt.
'Wij zijn geen jongereninstantie van de 
partij. We zitten wel in hun lokalen maar 
da's de enige materiële steun. Zoals de 
CVP-jongeren soms het geweten van de parti- 
genoemd worden, zijn wij dan weer het ge-
weten van de CVP-jongeren.

En dat resulteert in andere 'hardere' 
standpunten. Maar wij zijn geen jongeren- 
organisati e van de partij. En daarbij, 
er zijn heel veel plaatselijke CVP-ploegen 
die evenmin geld krijgen omdat er gewoon 
geen geld te verdelen is.'

Toch raar dat de CVP geen geld heeft om de 
CDS te ondersteunen en dan maar de unief 
laat opdraaien voor de kosten. Laat ze nu 
eens één reclamebord minder huren tijdens 
de verkiezingen. Ééntje maar, in gans Gent
'En wat ga je dan zeggen over de Socialis-
tische Jonge Wacht die ook subsidie krijot 
van de universiteit ? En de Vlaamse Korimu- 
nistische Studenten ?

Maar in feite gaat het daar niet over. Het 
gaat over een aantal jongeren die zich aan 
de unief groeperen en er geldelijke steun 
van krijgen. Elke vereniging die haar ac-
tiviteiten kan bewijzen heeft recht op die 
steun, ongeacht haar ideologie en ongeacht 
het feit of ze andere bindingen heeft of 
niet. '

Toch raar dat de liberalen hun jongeren-
werking laten financieren door de staat, 
de grote boze wolf.
En dat de CVP dezelfde methode toepast. 
Waar blijft de vrije markt gedachte ?

'De CVP heeft ' :èn geld om alle werking 
te organiseren.'

Waarom koos Rudi Reyntjens nu precies de 
CVP ?
'Omdat ik me wil engageren in de christen-
democratische gedachte en omdat het een 
partij is waarvan de leden behoren tot 
veel geledingen. Een compromissenpartij. 
En, omdat er verschillende standpunten 
geïntegreerd moeten worden, heeft een 
compromissenpartij het meest kans om te 
verwezenlijken wat ze zegt.
In de huidige situatie gaat het niet op 
extreme standpunten in te nemen. Da's 
alleen electoraal zeer goed, zoals de 
socialisten in de rakettenkwestie. Toen 
ze in de regering zaten zwegen ze en eens 
buiten de regering komen ze op voor een 
kernwapenvrij België. Dat vind ik een ach-
terbaks standpunt en een gemeen standpunt.

Gevraagd naar zijn eigen visie zegt hij 
tegen wapens te zijn maar...
'Er zijn vroeger akkoorden gesloten en als 
we die niet uitvoeren dan dreigen er eco-
nomische repercussies tegen bijvoorbeeld 
onze productie van conventionele wapens, 
en vergeet niet dat bewapening één van 
onze meest winstgevende sectoren is.

Met die vroeger gesloten akkoorden wordt 
het moeilijk om als regeringsverantwoorde-
lijke te stellen : we zijn tegen de plaat-
sing op grond van het partijprogramma.'

Economische repercussies dus. Maar ik 
dacht dat het juist goedkoper zou uitko-
men als we geen raketten zouden zetten ?
'Er zijn voldoende maatregelen te treffen 
om op een land druk uit te oefenen. Maar 
daarnaast moeten er wapens zijn om ons 
veilig te stellen. Ik zie een aantal 
bedreigende factoren : als je bijvoorbeeld 
ziet hoe vlug Rusland landen als Afghanis-
tan kan binnenvallen zonder dat er een haan 
naar kraait, idem ook voor het verbreken 
van de akkoorden tussen de geallieerden 
na de tweede wereldoorlog.
Openlijke agressie is voor Rusland geen 
probleem terwijl interne inmenging in het 
beleid van andere landen hoogtij viert. 
Amerika is tot op zekere hoogte en enkel 
tot op zekere hoogte hiermee te vergelijken. 
Maars als vrij Europa hangt onze veiligheid 
in eerste instantie af van een goede samen-
werking met Amerika. Slechts met sterkere 
Europese structuren zullen we minder afhan-
kelijk worden van Amerika en zal automatisch 
de Amerikaanse steun verminderen. En ook 
op dat ogenblik vormt Rusland een agres- 
siedreiging, zonder de verzekering dat 
Amerika eens te meer zal ingrijpen.
Nu zie ik verschillende oplossingen : 
ofwel neem ik het risico dat ik Rusland 
op een bepaald moment op de kop krijg, 
en géén wapens heb om mij te verdedigen, 
ofwel plaats ik toch een: aantal wapens.
En welke wapens ? Het is duidelijk dat 
conventionele wapens geen enkele afschrik-
king meer vormen als ze ons nucleair wil-
len aanvallen. '

Waarom zou de USSR ons nucleair willen 
aanvallen ? Wat is het voordeel van een 
land te bezetten dat eerst nucleair ge-
bombardeerd is ?
'De Amerikaanse troepenconcentratie is 
vrij hoog in Europa en Europa vormt een 
verlengstuk van Amerika. Op die manier 
is het een bedreiging voor Rusland.'

Daar ben ik het nu volledig mee eens.
Europa vormt steeds meer een bedreiging 
voor de USSR. En dat is misschien juist 
het gevaar. Als Europa nu eens ophoudt 
met een dreiging te zijn, wat voor reden 
heeft de USSR dan nog om ons binnen te 
vallen ?
'Ik kijk naar de geschiedenis, en als ik 
zie wat Rusland allemaal heeft gedaan sinds 
de tweede wereldoorlog, dan voel ik me 
bedreigd.'

Je voelt de dreiging van een invasie 
sterker aan dan de nucleaire dreiging ?
'Juist, in die zin dat Rusland minder vlug 
een invasie zal wagen indien het geconfron-
teerd wordt met een nucleair potentieel.'

deMOcratiehifii

HSV
De ultieme stilte die sommige burokraten 
van deze universiteit aan Schamper willen 
opleggen heeft een kwalijk ruikend staartje 
gekregen.
Vanuit totaal onverwachte - en voor de arri- 
vees hopelijk ongewenste- hoek is aan het 
’officialiseringsplan' van Schamper een 
rugwind gegeven. En die wind waait extreem 
rechts.
Het gentse NSV wil Schamper namelijk op het 
beklaagdenbankje van de Sociale Raad zetten 
onder de beschuldiging als zouden we ver-
schillende malen een recht op antwoord van-
wege het Nationalistisch Studenten Verbond 
geweigerd hebben.
De volledige tekst gaat als volgt :

ÆfatiflnalistiarlîF
ê>tuöpntpnumniging.

(SIEN®

fimim rutquF
'Na het verschillende malen door de redak- 
tie van 'Schamper ' geweigerd zijn van een 
recht op antwoord vanwege de NSV dienen we 
een klacht tegen dit blad.
Praktisch elke week wordt de NSV Op de 
meest ergerlijke wijze in dit blad aange-
pakt. Leugens, gewijzigde teksten, intimi-
daties ... zijn er legio.
Een (demokratisch ) recht op antwoord kan 
echter niet. Ook hier vinden we opnieuw 
het bewijs dat verschillende organen, aan 
de RUG in handen zijn van uiterst onver-
draagzame en ondemokratische personen.
De NSV eist dat een algemeen informatieor- 
gaan van de RUG voor iedere studentenvere-
niging open staat. Zoniet dan moet het ver-
dwijnen.
De NSV verwacht ook in deze zaak een posi-
tief antwoord.
Namens het NSV praesidium, Peter Logghe.

Het is een simpele aanklacht . Maar er zit 
wel méér achter.
De feiten zelf die ons tenlaste worden ge-
legd zijn licht als een veertje.
Ten eerste hebben we geen enkele brief ge-
zien (trouwens : de wet schrijft aangeteken-
de brieven voor).
Ten tweede is het op zijn minst passend 
(zelfs nodig om wettig te zijn) dat men 
zegt op welke artikels de aanklacht slaat; 
maar ook dat hebben we niet gezien.
En tenslotte: wie A zegt moet B zeggen.
Wie allerlei beweringen de arena instuurt, 
moet bewijzen op tafel leggen, en die zijn 
er niet omdat ze nooit bestaan hebben.
” De bewijslast ligt bij de eiser " ... 
een gouden regel van de rechtstaat, maar 
die, vrezen we, ligt het NSV niet aan het 
hart.

Het is daarom geen loze veronderstelling 
dat er meer achter zit en enkele salon- 
fascisten een smeulend vuur met benzine te 
lijf willen gaan, door de leugen, dat dit 
blad in handen zou zijn van 'gauchisten- 
puppets' , uit volle borst aan te moedigen. 
Ze hebben als géén ander aangevoeld dat het 
monddood maken van een onafhankelijk en 
kritisch studentenblad alvast hén geen wind-
eieren zal leggen.
Wie hetzelfde denkt, en ernaar handelt, 
heeft voorgoed kant gekozen. U kent de ónze.

De heer Julien Weverberg dat is een man 
naar mijn hart. In de Volkskrant van 5 
november verklaarde hij onomwonden over 
het enig satirische weekblad van België: 
'De Zwijger is een rechts fascistisch 
blad : het slijmt naar boven, en trapt 
naar beneden.'

Dit kwam mij met een maand vertraging ter 
ore, desalniettemin : djaidelijke taal, 
me dunkt.

Ik heb de heer Weverberg in de Zwijger 
meer dan eens grote eer bewezen. Het vel 
van zijn hangbuik spande ik over het ge-
raamte -van mijn oude lampekap, zijn grote 
holle schedel diende mij tot alarmtrommel 
en zijn arm in de kom rondzwengelend deed 
ik een noodsirene loeien. Gekielhaald heb 
ik hem, gevierendeeld en ten slotte in een 
ketel zoutzuur te weken gezet. Wat over-
bleef : een betekenisloze brij, nauwelijks 
genoeg om de ketelbodem te bevuilen en 
hoofdzakelijk bestaand uit ranzige vetogen 
en prostaatvlokken.

Ja, men kan eigenlijk gerust stellen dat 
ik naar de heer Weverberg heb getrapt.
Tot welk doel ik inderdaad, zoals hij het 
zelf zegt, naar beneden diende te trappen.

Ik kon er nauwelijks bij. Want een lager 
oord dan het Benedenrijkse Tranendal van 
de heer Weverberg kan men zich niet inden-
ken. Om zijn paaldorp te naderen, moet men 
de blik trotseren van mestkevers en aas- 
wormen, en een gasmasker alleen is geen 
garantie voor overleving in zijn Land van 
Zeven Etterbeken. Wat men de heer Wever-
berg evenwel niet kan verwijten : inkon- 
sekwentie. Zijn slijm, dat hem zo ongecon-
troleerd langs alle lichaamsopeningen

weverberg
ontsnapt, glijdt, trouw aan de wetten der 
fysica, naar beneden, (voor zover dat nog 
kan natuurlijk) Bekijk de recente aanwin-
sten van het literaire fonds dat de heer 
Weverberg beheert : uilebal en lekke bin-
nenband worden op wierook en laurierkran-
sen onthaalt, en in een slijmjurkje gesto-
ken .

Opdat de schijn van genuanceerdheid mijn 
lezers geheel zou overtuigen, haast ik me 
toe te geven dat de vochten van Weverberg 
ook dienst doen als een vogellijm waarin

zeldzame goudvinken zich hebben laten 
vastzuigen ; -ik noem, ach waarom niet, 
Luuk Gruwez en, vooruit maar, Walter van 
den Broeck. Hoe laag bij de gronds ook, 
de machtspositie van de heer Weverberg 
heeft in literair Vlaanderen zijni gelijke 
niet...

Tenslotte, als de heer Weverberg al trapt, 
dan gebeurt dit behoedzaam, want door de 
gladheid van zijn eigen plas loopt hij bij 
een bruuske beweging het risico brutaal 
achterover te kwakken. De heer Weverberg 
vouwt zijn trapladdertje dan ook open in 
een buitenlandse krant en in de aanwezig-
heid van twee onwétende journalisten (zo 
zijn die Nederlanders nu eenmaal).
Zich krampachtig vastklemmend aan de 
ladderstijlen, met één voet op de boven-
ste sport en in wankel evenwicht poogt hij 
naar de andere voet te schoppen naar alles 
wat hem ver boven te pet gaat. Het is een 
zielig tafereel. De heer Weverberg, rebel 
met heimwee, trapt, éls hij trapt, naar 
boven. Naar de Zwijger dus, en naar mij.

Maar dat had u al begrepen.

Tom Lanoye



Met in het schild hst glorieuze "Schamper 
vertelt alles” schijnt u zich geroepen te 
voelen ook onjuistheden rond te strooien.
In nummer 159 beweert u dat Germania een 
portestbrief naar het FK zou gestuurd hebben, 
protestbrief naar het FK zou gestuurd heb-
ben : navraag bij de betrokken personen van 
Germania en Kriwege leverde een negatief re-
sultaat op : niemand heeft een brief ge-
schreven. Bezorg me ofwel die brief ofwel 
een rechtzetting in hetvolgende nummer.

In nummer 160 werd Mireille Contenjé uiter-
aard afgebroken. Waarvoor wordt Schamper 
anders gesubsidieerd ? De vragers / vraag-
sters werden echter terecht gehekeld maar 
ten onrechte gelijkgesteld met Germania. 
Indien de schampere heren zich de moeite 
hadden getroost wat verder dan hun neus 
te kijken, dan waren ze te weten gekomen 
dat van de IIO aanwezigen , slechts een 
25-tal germanisten waren. De rest keek naar 
’Flamlet, die avond.

Peter Stremus
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Beste Peter Stremus,
tot het rondstrooien van 

onjuistheden hebben wij ons nooit geroepen 
gevoelen . Maar wat de bewering in Schamper 
159 betreft zit je raak. De brief hebben wij 
nooit gezien.Wat wij welzeker weten is dat 
ide plannen tot het schrijven van die brief 
bestonden. Wat wij te lichtvaardig en uit de 
mond van een informant van KRIWEGE geloofd 
hebben, is dat de brief reeds verstuurd zou 
zijn . Nostra culpa dus.
Wat betreft het tweede deel van uw brief : 
Het 'uiteraard afgebroken' is uitermate 
aanmatigend. En waarvoor wij gesubsidieerd 
worden ? Om Germania-aktiviteiten met Her-
mans, Kees van Kooten en Harry Mulisch toe 
te juichen als ze goed zijn, en die met 
Cottenjé af te breken als die slecht is.
Zo simpel zit dat.

i—schaakmat:

De nieuwbakken 'Universitaire Schaakkring' 
richt een lessenreeks in voor beginners en 
gevorderden.
Nadat men minder respons dan verwacht had 
gekregen op de stichtingsvergaderingen van 
de Universitaire Schaakkring, wil men maar 
geïnteresseerden kweken door hen eerst 
les te geven.

De eerste les gaat maandagavond door om 
20.30u in de Kwaadham 8 te Gent. Het 
totale pakket omvat 6 lessen van telkens 
één uur en voor de lessenreeks betaal je 
300 frank om meester Bernard De Bruycker 
te betalen.

Inschrijven kan je op de dag zelf. En als 
dèt niet lukt dan plant de 'Universitaire 
Schaakkring' een lessenreeks "het lezen 
van aankondigingen in schamper".

— w e rk lo z e n --------------------

Een kluif voor werklozen. Mensen die 
dagelijks hun schoenzolen verslijten 
in lange rijen voor één of andere kleu-
terschool of stadhuis hebben waarschijn-
lijk al horen spreken van het Derde 
Arbeidscircuit (D.A.C.). Wij zeggen 
wel horen spreken, want het zien komt 
er niet bij kijken daar van de beloofde 
15000 arbeidsplaatsen in dat D.A.C. er 
slechts 500 toegekend werden. Mensen 
die slechte ervaringen hiermee hadden 
door hun hoop hierop te stellen hebben 
nu de koppen bij elkaar gestoken en 
kwamen tot hoogst interessante bevindingen 
De belangrijkste was ongetwijfeld dat 
projecten binnen het D.A.C. volgens wil-
lekeurige criteria werden afgekeurd. Wel 
voegen deze mensen er voor alle duidelijk-
heid aan toe dat zij in principe tegen 
al deze pogingen gekant zijn (B.T.K.,D.A.C) 
om werknemers te verdelen. Maar men moet 
in Brussel niet gaan sollen en mensen 
valse verwachtingen geven .
Zij roepen dan ook op om zoveel mogelijk 
infomatie door te spelen i.v.m. afgekeur-
de B.T.K. en D.A.C.- projecten met de be-
doeling een zwartboek op te stellen. 
Kontactadres: E. Slot, St. Pietersnieuw- 
straat 40, 9000 Gent. 091/ 256731.

De indirekte beknotting op jullie blad is 
inderdaad een reaktie op de rake klappen 
die jullie soms uitdelen. Het is duidelijk 
dat de stem van Schamper luider begint te 
klinken tot wrevel van sommigen.
□ e nieuwe Schamper zal niet zo schamper 
meer zijn.
Spijtig want jullie blad is sinds vorig 
jaar stukken beter geworden ; ik vond de 
nummers van dit jaar nog meer belovend. 
Nietegenstaande het blad kleur beken heb 
ik de indruk dat het toch tamelijk objektie 
de studentenproblemen weergeeft.
Jullie blijven wel met bepaalde vooroorde-
len zitten : daarnet las ik in de ZWIJGER 
dat ”de fakulteitskringen van de rechtsge-
leerdheid en geneeskunde hun neus ophalen 
voor het kritische en dus "gauchiiische" 
blad ".
Ik wil dit tegenspreken. Het VRG- bestuur 
waarvan ik deel uitmaak heeft het nooit o- 
ver jullie blad gehad . Ik weet wel dat an-
dere mensen in de rechten dit wél doen, 
maar waarom altijd die dooddoener VRG ge-
bruiken ? Van zodra er ergens een stem in 
de rechten opgaat,is dat het VRG zegt 
of vindt ...”.
Heb ik hieromtrent enige klaarheid gebracht 
Wat die beknotting betreft:
Ik wens jullie veel sterkte. Ik weet dat 
veel bestuursleden van het VRG en ook heel 
wat leden het daarover met mij eens zijn.

Philippe Neirynck
2° lic Rechten.
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Beste Philippe Neirynck,
vooreerst, wat De Zwijger schrijft is op 
rekening van De Zwijger vanzelfsprekend.
Wat het wantrouwen van schamper betreft 
ten overstaan van het VRG heb je volle-
dig gelijk wat de voorbije jaren betreft. 
Redactieleden die een viertal jaren gele-
den nog campussen hebben meegemaakt en 
zich plots omringd zagen met koene jon-
gens die 'een vlaams lied' aanhieven met 
de gestrekte rechter arm hebben zich sinds-
dien zeer kritisch opgesteld tegenover het 
VRG.

Maar studentengeneraties komen en gaan 
en we zijn ervan overtuigd dat de hui-
dige VRG-mensen hierover vandaag even 
verontwaardigd zouden reageren.
We hebben trouwens met presidiumleden 
de best mogelijke relatie. Een zoentje.

G E N E E S K U N D E

1983 indachtig

Aan de "a" van aan zijh toch zeker een 
maand onrustige nachten voorafgegaan. 
Maar ze staat er, en de rest staat er 
ook al zodat we nu aan 3 regels zijn. 
(Ook al opgemerkt dat Schamper meer 
en meer over zichzelf begint te schrij-
ven) .

Vooreerst een ode aan de N.M.B.S. Ivoor 
de kenners; de Belgische spoorwegen), 
want wat zouden wij, inspiratieloze 
papierbevuilers van Schamper zijn zon-
der de vertragingen en de oponthouden 
van onze treineSÏ Wat doe je als de 
machinist ergens tussen Leuven en Tie-
nen zich vergist van voet en pedaal en 
juist op het moment dat het sein op 
rood staat ook stopt. Op klaarlicht dag 
kijk je dan naar het landschap "o zo 
mooi”.

Een suggestie voor Herman,' ver-
dubbel de tarieven en maak van de trein 
rit een natuuruitstap. Stop in elk com 
partimBnt minstens 1 Agalever, kwestie 
van waar te bieden voor het geld van 
de reizigers en daarmee sla je nog een 
andere vlieg dood, want zo hou je de 
groene mannetjes uit het parlement.

Sommige stappen zelfs uit eigen bewe-
ging uit het nationaal halfrond zoals 
onlangs de Waalse ecolo die nog per 
fiets de Wetstraat was ingereden ver-
leden jaar en die nu waarschijnlijk met 
de auto naar huis reed. Gelukkig merk-
te hij net op tijd dat hij bewerkt werd 
tot Filet Americain (met de nadruk op hel 
laatste woord) en verkoos hij de ajui-
nen boven het vlees. Exit dus naar de 
altijd groene Ardennen waar onze ecolo-
gische treinen trouwens,groen als ze 
zijn, niet opvallen, volledig geïnte-
greerd in het landschap. Maar wat doe 
je nu als het donker is in zo een trein 
en je uitgekeken bent op da meisjes 
aan de andere kant op de bank dieje 
anders niet durft te bekijken, en die 
niet door hebben dat zij even goed tot 
uiting komen opde donkere ramen van de 
trein. Wel ,dan denk je aan Schamper 
of je leest erin.

En als nieuwjaarsge-
schenk kreeg je daar dan nog een pri-
meur bij, want door Schamper te lezen 
pikte ik nog het voornaamste nieuws mee 
dat in een aantal toonaangevende (!!) 
Vlaamse kranten de laatste maand van 
1982 verschenen was. Toch mooi van 
Schamper en dat juist voor Gandropov 
zijn intrede op de redaktie zal doen.
Ik zei wel degelijk, het voornaamste 
nieuws, want de rest was toch maar ouwe 
koek. Als Vanderelst zoveel doelpunten

gemaakt had als we de laatste dagen ge-
zien hebben, dan had België een abonne-
ment op de wereldtitel voor zeker 2 kam-
pioenschappen. En de Falkland natuurlijk, 
die ons eventjes deden denken dat de BRT 
een vergissing gemaakt had en beelden van 
journaal van 1941 had ingelast. Spijtig 
dat men niet is gaan filmen bij de fa-
milies in Engeland en Argentiniën.bij de 
vrouwen die hun man en de kinderen die hun 
vader verloren. En dit is geen sentimen-
taliteit maar realiteit beste mensen. On-
dertussen ben ik zelf al aardig bezig een 
nieuwsoverzicht te geven trouwens ook de 
voorspellingen voor 83 zijn al achterhaald.

Khomeinie zal er dus niet meer zijn vol-
gend jaar rand deze tijd. Wie er naar zijn 
begrafenis zal gaan is nog niet zeker en 
of zijn vrouw hem in zijn doodskist zal 
zoenen blijft ook nog een apen vraag.
Voor hem zal het in ieder geval een opluch-
ting zijn, want eindelijk zal de wereld 
zien hoe goed hij wel was (Het lijkt wel 
de bijbel).

Reeds tot het verleden van 83 behorend is 
het debat tussen de partijvoorzitters van 
zondagmorgen. Het moet gezegd, een beter 
uur om dit uit te zenden hadden ze niet 
kunnen vinden. Vele mensen slapen dan nog 
en missen dus niets en voor anderen is 
het een geschikt wekmiddel, de wekkertele- 
visie. Onze laatste gpede raadgeving van 
vandaag is voor de politieke journalisten 
van ons aller BRT. Monteer een bokshand-
schoen op een lange stok en geef elk van 
de deelnemers dan zo een exemplaar. Open 
het debat dan zonder rond de pot te draaien 
en je zult zien, binnen de 10 minuten 
liggen 3 v.d. 4 manitoes bewusteloos. Einde 
van het gezeur, want een wekker blijft toch 
ook geen uur aflopen.

k i INUK
Schamper deed deze week een rondvraag. Een 
rondvraag naar de reacties op de hervorming 
van de huisartsenopleiding door minister 
DEHAENE. De hervorming beschreven we vori-
ge week reeds. Voor snellere lezers met 
belaste geheugens, een opfrissing, met het 
simpeler toontje vandien: na 7 jaar kan 
elk afgestudeerd doctor niet-bijgeschoold 
huisarts worden, om de beter betaalde titel 
van bijgeschoold huisarts te verkrijgen moet 
men 200 uren theoretische en 80 uren prakti-
sche vorming gevolgd hebben. De theoreti-
sche vorming wordt georganiseerd door de 
universiteiten, de praktische stages gebeu-
ren onder leiding van een ervaren huisarts. 
Deze stageleider mag niet evalueren, hij 
levert enkel een aanweziqheidsatfpct

INUK, de koepelvereniging van geneeskunde- 
kringen , bespraken het definitief ontwerp 
vorige week. Het woord overwinning is er 
niet uit de lucht. "Met onze objecties werd 
rekening gehouden: er is geen sprake van een 
numerus clausus né 7 jaar, de stages zijn 
beter georganiseerd in regionale groepen, 
de stagemeester kan geen controle meer uit-
oefenen over de stijl van geneeskunde die 
de afgestudeerde wenst toe te passen".

Toch blijven zij op het principieel stand-
punt dat de volledige opleiding binnen de 
7 jaar moet gebeuren Actienerspectieven ?

"Neen, in concreto kunnen wij niet veel meer 
doen. Het mobilisatieeffect van dergelijke 
maatregelen is nagenoeg nihil". Wat het 
INUK en de aangesloten kringen wel plannen, 
is de deelname aan de uitwerking van de her-
vorming. De 200 uren theoretische vorming

moeten immers nog ingevuld worden. INUK 
hoopt dan ook op inspraak in de bijzondere 
stuurgroep die de Vlaamse interuniversitai-
re raad (VLIR) rond deze maatregelen wenst 
op te richten. De Gentse geneeskundekring 
(VGK) is in dat opzicht gewonnen voor een 
intensieve samenwerking met de dekanen bij 
de organisatie door de universiteiten van 
de voorgeschreven 200 uren theoretische 
vorming.

Minder participatieplannen,maar een kri-
tischer klok hoorden we bij VVS-studenten- 
vakbeweging. VVS-SVB die haar komende SVB- 
blad voor een groot deel aan de geneesheren-
opleiding zal wijden, gelooft niet in de 
overwinningstheorie.

"Wanneer het oorspronkelijk voorstel gewij-
zigd werd, heeft dat meer met de druk van 
de universiteiten en met een lange-termijn- 
strategie te maken dan met een victorie van 
het studentenprotest, hoe graag we het ook 
anders zouden willen". De hervorming die 
er nu komt zet volgens VVS de deuren open 
voor verdere stappen. Het komt er enkel 
op aan het statuut van niet-bijgeschoold 
huisarts af te schaffen om de geplande stu- 
dieduurverlenging toch door te drukken.

Dat is trouwens vrij waarschijnlijk omdat 
men bezwaarlijk tot in de oneindigheid twee 
soorten huisartsen kan behouden. Bovendien 
is de keuze tussen bijscholing of geen bij-
scholing een valse keuze, want het verschil 
in remuneratie (16 %) en prestige maken van

het verzaken aan bijscholing een soort com-
merciële zelfmoord. Overigens is het niet 
ondenkbaar dat ook de evaluatie van de kan- 
didaat-bijgeschoold-huisartsen in de rich-
ting van de stagemeesters zou verschoven 
worden. Op die manier zou ook de mogelijk-
heid tot een corporatistisch soort van con-
trole door de Orde van geneesheren gereali-
seerd zijn.

"Vergeten we bovendien niet", stelt VVS,
"dat in de recent doorgevoerde curriculum- 
hervorming reeds tientallen uren praktijk-
gerichte vakken toegevoegd werden (in Gent 
werd enkel in de kandidaturen reeds 40 u 
medische psychologie, 30 u sociale gezond-
heidszorg, 10 u medische sociologie en zo-
waar ook 10 u EHBO aan het programma toe-
gevoegd). Niet dat wij de noodzaak van der-
gelijke vakken ontkennen, maar wanneer men 
de som van de reeds doorgevoerde en geplan-
de curriculumhervormingen plus de 200 uren 
bijkomende vorming van DEHAENE maakt, komt 
men gemakkelijk tot een programmaverzwaring 
die de 300 uren overschrijdt. Bovendien 
is het nog helemaal niet zeker dat de her-
vorming van DEHAENE tegemoet komt aan de 
toch wel dwingende nood aan een moderne, 
meer interdisciplinaire eerste-1ijns-gezond- 
heidszorg".
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Als je vader Bert van Decascoop maar lang 
genoeg de tijd geeft, dan stelt de man uit 
Harelbeke het verdomd duidelijk. Je stelt 
de vraag aan de ingang van zijn complex 
(zijn vrouw draagt ook een broek) en in de 
omgeving van zaal 3, ergens aan de einder, 
komt het eigenlijke antwoord uit zijn mond. 
"De Decascoop is de meest brandvrije van 
alle cinemazalen te lande, meneer. De 
brandweer feliciteerde ons zowaar. Ik snap 
dus dat negatief advies van de stad Gent 
van geen kanten." Twee zaken verder. "Brand 
blijft mogelijk, maar alleen door brand-
stichting". Nog drie zalen en een geilbek- 
kende pyromaan verder. "Details, meneer. 
Pietluttigheden. Hier en daar een brandblus- 
apparaat, ochote. Daarvoor gaan ze toch het 
grootste cinemacomplex van West Europa niet 
‘•1"iten zeker ?" Aankomst.

Zij paradeert speels met dat snoepgoed voor 
de ogen van haar echtgenoot, die er zeker 
van is dat zij niet over de schreef zal gaan. 
Spel voorwaarde ; 'vrijheid met grenzen voor 
de ega'. Net zoals water de grens voor het 
eiland Jersey betekent. Melanie daagt de 
grootmeester uit en waagt zich in de zee, 
voorbij de grens. Vic, op de geparfumeer-
de tenen getrapt, ziet een koninginnestuk 
uit de handen vallen.

Joeg hij ervoor het speelgoed de daver op 
het lijf, door met cynische humor zichzelf 
als een moordenaar aan te prijzen, dan 
ziet hij zich nu verplicht (om het spel 
nog op punten te kunnen winnen), een echte 
moord te plegen. Wat gebeurt.
Een lugubere film waarin de slachtoffers 
het doel (schaakspel met gevoelens) hei-
ligen.

Sluiten ? Is een bedrijf zoals NV Beca- 
scoop, op wiens aanvraag ter uitbating van 
een cinemazaal door het schepencollege met 
een negatief advies gereageerd werd en waar-
voor door de provincie (die uiteindelijk be-
slist) nog geen exploitatievergunning werd 
verschafd, eigenlijk wel open ? Deca draait 
al iets meer dan één jaar op volle toeren.
En nu wordt er gepalaberd over de vergunning! 
't Brandt dus duidelijk niet.

Er is nog geen vlok sneeuw gevallen en de 
reizende zon daagt reeds aan de horizont. 
In samenwerking met ex-studio-skoper Ben 
ter Eist plant Deca retrospectieven rond 
de Japanse film. Op de affiche : Kobaya- 
shi, Mizoguchi, en 't is eens iets anders 
Kurosawa (Rashomon, Ikiru, de 7 samoerai. 
Akahige, High&low ).
't  Verschil met de skoop is de zaal en 
de prijs (tenzij...)

De heren schepenen willen veranderde veilig-
heidsmaatregelen alvorens er een positief ad-
vies komt. En aangezien Stedebouw, TechnischeOok in Gent arriveren, en volgende week
arbeidsinspectie en Leefmilieu ook nog hun 
zegje moeten placeren, zal het nog lang dure 
eer de provincie een beslissing neemt.
Deca kan ondertussen natuurlijk ook 't een 
en ‘t ander aanpassen, zodat geen rode haan 
nog zal kraaien. En daar dat advies van de 
stad niet bindend is, winden we ons allemaal 
op voor niets (Want ik heb toch de grootste 
van West Europa zeker ?)
En daarbij, aan Ter Platen ligt er genoeg 
water voor de deur.

In zalen lopen meestal films en met 'Eaux 
Profondes' zit zelfs blusveilig. Vic is par- 
fumier, rijk, zot op schaak. Ook in zijn hu-
welijk speelt hij graag ; zo drijft ie zijn 
Melanie in de armen van potentiële minnaars.

bespreekbaar, het langverwachte Turkse 
'Yol'. Film geschreven door de opgeslo-
ten en later ontsnapte Yilmar Güney, 
auteur van'kudde'en 'Düsman'.
Onderwerp : via 5 gevangenen (thuismatch 
voor Güney) op penitair verlof het 
schrijnende beeld ophangen van een door 
een militaire overheid verkracht volk. 
Nog alhier aanwezig vanaf vrijdag : het 
morbide, hallucinante 'Possession' van 
Zulawski (2°week) over het koppel als de 
hel met monster.
En 'Viktor/Victoria' : Julie Andrews 
zuigt haar boezem in om «Js man/chanson- 
nier/travestiet, aan de kost te kunnen 
komen. Tot 'n .gangster op hem/haar 
verliefd wordt en zij/hij de slappe lach 
krijgt. Blake Edwards is de dader.

PVDE
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PROPAGANDATECHNIEKEN in elkerick 20u 
hoogstraat gent.

DINSDAG00000000000000000000000000000000

FILM PADRE PADRONE van paolo en taviani 
20u in blandijn C inkom 50 frank.

WILLY SPILLEBEEN spreekt over en leest 
voor uit eigen werk : volderstraat 9 
tussen 12.25 en 13.15u.

POLITIEKE VORMING in elkerick 20u 
hoogstraat Gent.

WOENSDAG0000000000000000000000000000000

COTTENJE brengt eenakter 'zeg nu zelf' 
in aud C in blandijn, 20.30u, 80 frank.

ANATOLE van schnitzler in vertikaal 
om 20.30u

DEVOS LOS van hogenkamp door Devos 
in arena om 20.30 (bespreking boven).

TEN HUIZE VAN in eiker ick 20u.

VREDE EN ONTWIKKELING eiker ick 20u

FORUM naar provinciaal federalisme 
door Belmoens (dr in rechten), woord-
voerder van 'Verenigde Provinciën' 
ASLK 20 u zzal 2 kortemeer 26.

DONDERDAG0000000000000000000000000000000 

DEVOS LOS : in arena 20.15u zie boven.

OPTREDENS IN VOORUIT : maison close, 
the honeymoon killers, les tueurs du 
lune de miel en Diane Torr. Tussendoor 
fuif (200-250 frank) .org. videotto

MIDDENAMERIKA in eiker ick 20u.

GEJAAGD DOOR DE WIND in blandijn aud 
C film van Dehert en henderyckx.

VRIJDAG0

ANATOLE in vertikaal 20.30u

DEVOS LOS in arena 20.15u (zie boven).

KINDERTELEFOONFUIF in concertzaal 
vooruit : 20.30u

TENTOONSTELLINGEN :
HISTORISCHE ONDERWIJSCOLLECTIE ; elke 
woensdag op baertsoenkaar 3 te gent 
CHINEES BORDUURWERK in museum sierkunst 
tot 13 februari.

Op woensdag 19 januari speelt Maurits
Marain uitgenodigd door Germania, fakul- 
teitskring van de Germaanse filologie 
aan de RUG, de eenakter "Zeg nu zelf", 
geschreven door Mireille Cottenjé. Ze 
schreef "Zeg nu zelf” naar aanleiding 
van een zeer persoonlijke ervaring. Het 
is geen pleidooi voor of tegen gevange-
nis, maar de exacte weergave van waar 
gebeurde feiten over een mens van vlees 
en bloed. Een bink, een stoere jongen; 
die weet hoe men de zaakjes organiseert.
Hij is vlug van tong, spitsvondig en voor-
al cynisch. Een cynisme dat geserveerd 
wordt met een enorme dosis humor en daar-
om zo giftig is. In een sappig Antwerps 
worden anecdotes uit het milieu verteld, 
worden waarheden gezegd waar we niet om-
heen kunnen kijken. De manier waarop ze 
gezegd worden doet ons lachen, maar het 
blijven waarheden. Vic Zwanepoel, de bink 
in kwestie is één van de velen die onze 
gevangenissen bevolken. Hij behoort tot 
het klein wild, de 90%, zoals hij het 
zelf zegt. Hij zit vast voor de verkoop 
van shit. Is dat een zwaar misdrijf?
Zeg nu zelf. Hij heeft 15 maand effectief 
gekregen om beter te worden? Luister naar 
wat hij te vertellen heeft dan kent u het 
antwoord. Toegangsprijs: 00 fr.
Blandijn om 2Qu30.

Wat gebeurt er in werkelijkheid in het 
stuk ?

Vic wacht in zijn cel op de post, die hem 
elke dag een brief van Mireille brengt.

Dat wachten duurt lang, ook voor de kijker 
die geergerd op zijn vingers en tenen telt 
hoevaak-Vic daarbij op zijn uurwerk kijkt.
Ondertussen begint Vic zijn levensverhaal: 
hou hij als eenvoudige jongen zaakjes is 
beginnen doen, om zijn vrouw in de watten 
te kunnen leggen en hoe zij hem laat schie-
ten wanneer hij gearresteerd wordt. 
Uiteindelijk krijgt hij de brief van Mireil-
le die in alle ellende van eenzaamheid en 
gevangenisleven het lichtpunt is ( hoe kon 
het ook anders ?). Zij wil hem uit de ge-
vangenis halen en hem een nieuwe kans ge-
ven en hij wordt uit dankbaarheid op haar 
verlie-FH

Tot nog toe is alleslal teJmogelijk, mense-
lijk of edelmoedig. Wat echter hindert is 
dat Mireille schrijft hoe Vic Mireille 
bewondert en koestert. Of is dat geen ego-
tripperij ? En even hinderlijk is dat Vic 
krampachtig de bink speelt, waar je inder-
daad niet naast kan kijken.
Voor mij ging dit stuk de Mist in. Ik heb bi; 
dit stuk nooit gelachen en ben nooit onder 
de indruk gekomen. Zegt u nu zelf maar hoe 
dat komt :
omdat 1.Ik geen gevoel voor humor, resp. 

drama heb.
2. Het stuk geen humor/drama bevat.
3. De akteur de humor/drama niet kon 

uitspelen.
Waarbij de snuggere lezer ook opmerkt dat 
een kombinatie van meerdere faktoren moge-
lijk is.
Dat het nut van de gevangenis wordt betwij-
feld, dat er een bestaande situatie wordt 
voorgesteld, ja, maar hoe !
Vic is Mireille, en Mireille houdt van 
Mireille. Houdt u ook van Mireille, ga dan 
en gij zult (ook haar) zelf zien en mis-
schien wel eventjes kunnen betasten.

In theater Arena, loopt vanaf zaterdag 
8 januari de musical Devos Los. De titel 
is geïnspireerd op hoofd- (en haast 
solo) aktrice Katrien Devos, een jonge 
vrouw die sinds een drietal jaar bij Are-
na is verbonden. In Gent studeerde ze zo-
wel toneel als voordracht waarna ze enige 
tijd les gaf aan kinderen. Met Devos los 
is ze aan haar eerste grote rol toe en 
we moeten toegeven dat ze het aardig 
doet. : ze speelt zonder complexen ver-
schillende types (denk maar aan de dron-
ken vrouw) en vooral de gezongen gedeel-
tes munten uit hoewel haar stem soms 
irriteert.

Ze is met de emge actrice in deze 
show, 3 jonge akteurs spelen zowel hulp-
stukken als hindernissen : ze zingen mee, 
helpen met decorwisselingen en stuk voor 
stuk zijn het goeie dansers. Minder goed 
vond ik hun akteerspel : wat minder ar-
rogantie zou hen ten goede komen. De 
namen : Karei Deruwe, Carl Ridders en 
Joe Baele.

Vol lof zijn we echter wel over de 
begeleidingsgroep : the Foxboys die 
een grote rol heeft in de kwaliteit 
van het stuk. De 4koppige groep kan zo-
wel sfeerscheppend tewerkgaan of de vol-
ledige aktie bepalen (vergelijk maar e- 
ven 'Stommeling', met'Als ik droom' of 
''one armed bandit lady').

De grote man achter dit ook visueel 
boeiend spektakel is de Nederlander Wim 
Hogekamp, die zorgde voor de regie, de 
teksten, de vormgeving, zoweldecor als 
kostumes en samen met Rob Roelenveld 
voor de muziek. Hij slaagde met brio.

Een rode draad is er in Devos Los niet 
bij. Je kunt het betreuren, maar onze 
boodschap luidt : geniet van het kleur-
rijk spektakel en schenk aan dacht aan 
de muziek.

Devos Los, theater arena, ooievaarstr.62 
gent, voorstellingen van woensdag tot 
zaterdag tem 5 februari.
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eet j i j  ook in een rokerig  c a fé ?  
ga dan eens zien in  de keuken !

de universitaire restaurants staan onder toezicht van 
diëtiekprofessor Verdonck en zijn ploeg, als controle 
op een team geschoolde koks, bijgestaan door professio-
neel personeel in speciaal uitgebouwde keukens.


