
stüdieburoos
Kleine ventjes, grote percentjes. De 
repetitieburo's zien grof geld in het 
massaonderwijs. Zij geven les op per- 
soonlijkher basis. Maar business drijft 
boven, en alle wapens #ijn toegelaten. 
Zelfs misleidende reclame. Pagina drie.

schryf en blyf
Onze excuses. Gepland waren de lezers- 
brieven maar bij gebrek daaraan (normaal 
want het eerste nummer) seinde onze cor-
respondent het verslag door van de aca-
demische opening van de R.U.G. vanuit 
de aula annex receptie. Pagina drie.

medisch beroep
Dokters doppen nooit en als verpleeg-
ster wordt je goed betaald. Voila twee 
oertypes van academische beroepen.
We gingen na hoeveel medici dagelijks 
de bus nemen naar het stempellokaal en 
hoe dik het loonzakje is van hun werken-
de collega's. Pagina twee.

Mokt 83
Schamper start een negende jaargang. 
Sommige leden van de redactie hebben 
de vervelende traditie gevolgd na 
verloop van tijd af te studeren, zo-
dat plaatsen zijn vrijgekomen die 
door elke liefhebber kunnen ingekleurd 
worden. Geen kwalificaties vereist.
Bij drempelvrees volstaat een tele-
foontje, dan dragen we je er wel over.

schamper is het officiële universiteits- 
weekblad voor studenten van de R.U.G.
De redactie bestaat uit studenten die 
meewerken op vrijwillige basis. 
Redactievergadering elke vrijdagmiddag 
om 13u in De Brug, St.Pietersnieuw- 
straat 45 te Gent. Eerste verdieping. 
Tel. 25.99.39

Artikels, lezersbrieven en opmerkingen 
dienen gestuurd naar bovenstaand adres. 
Naamloos is prullenmand.
Klachten over het beleid van de redac-
tie moeten gestuurd worden naar de 
voorzitter van de controlecommissie 
Meerstraat 21 te Gent.
Hoofdredactie : frank goetmaeckers 
Verantwoordelijk uitgever: filip verhoest

STUDIEBEURZEN
eindelijk maar helaas
Het studiebeurzen-stelsel is totaal ver-
nieuwd. Niet alleen de getalletjes maar 
ook de berekeningswijze zelf. Een revo-
lutie die nog niet zo best op de minis-
teries verteerd blijkt : èlle aanvraag-
formulieren voor studiebeurzen zijn fout 
gedrukt.
Het vroegere stelsel had een aantal onvol-
komenheden die vooral de grote gezinnen 
ten goede kwamen. Bovendien werkte men met 
een schuifjessysteem zodat een verschil in 
jaarinkomen van enkele franken soms genoeg 
was om in een lagere kategorie te vallen en 
vele duizenden franken minder als beurs te 
krijgen.
Daar werd nu aan gewerkt. Het nieuwe systeem 
heeft enkele retouches aangebracht die de 
kleinere gezinnen in een betere positie moe-
ten brengen én het schuifjessysteem verdween 
in de prullenmand.
Het systeem steunt op een 'maximumgrens' en 
een 'minimumgrens'. Ligt het inkomen boven 
de maximumgrens dan krijg je niets. Ligt 
het inkomen onder de minimumgrens dan trek 
je de maximumbeurs. In de meeste gevallen 
zal het inkomen tussen beide grenzen inval-
len.
In deze laatste hypothese werkt men niet meer 
met schuifjes maar met een mooi-gebogen kromme 
die aan de hand van een eenvoudig rekensommtje 
evenredig berekend wordt naargelang het inko-
men. Op de sociale dienst zijn stenciltjes 
beschikbaar waarop je nu al je eigen beurs

kan uitrekenen. Het stelsel is iets ingewik-
kelder voor gehuwde en zelfstandige studenten, 
maar ook voor hen heeft de sociale dienst 
(sintDietersnieuwstraat 45,tel23.55.82) alle  
info klaar.
Vanuit die sociale dienst kregen we ook de 
volgende belangrijke waarschuwing : alle aan- 
vraagformulieren moeten eind deze maand inge-
stuurd zijn. Bovendien zijn de cijfers op de 
achterflap die de maximumgrenzen bepalen v:aar- 
boven men niet maar verdienen wil men in aan-
merking komen voor een beurs totaal fout !
De ODgegeven cijfers voor hoger onderwijs 
zijn die van vorig jaar. Die van dit jaar 
liggen een stuk hoger !

beheerder- - - - - - - - - - - - -
Elke dag tussen 12.15u en 13.15 u (be-
halve dan de maandag) is de studenten-
beheerder Koenraad Bostoen in het stu-
dentenhuis 'de brug' st.pietersnieuw- 
straat nr. 45, 1° verdiep.
Iedereen die zich wenst aan te sluiten 
bij of geïnteresseerd is in een bestaan-
de vereniging of zelfs een nieuwe groe-
pering wil oprichten, kan hierrond altijd 
inlichtingen krijgen.

GAUS-RICHTING
een one-man-band
Vanaf dit akademiejaar kunnen pol en soccers 
ook licenciaat in de politieke wetenschappen 
worden. Daarvoor moesten zij vroeger naar 
Leuven of Brussel. Dat kan dus vanaf heden 
aan onze eigenste RUG. Vooraleer het zover 
kwam heeft prof. Gaus , die zowat de vader 
van de nieuwe richting is, een lange rij in-
stanties moeten aandoen. Nu is alles toch 
in kannen en kruiken en kan Helmut Gaus met 
de vorming van 'zijn' politicologen beginnen.

Het belang van de nieuwe richting is zodanig 
groot dat het op zijn minst merkwaardig te 
noemen is dat Gent zolang achterbleef. Poli-
tiek als wetenschap wordt echter nog steeds 
onderschat. De kennis van feiten, voer voor 
historici , daarentegen wordt wel gewaar-
deerd. Daarbij stellen partijen meer prijs 
op reklamemensen dan op politicologen.Toch 
is politisering een veel gehoorde term in 
deze dagen : 'alles is politiek'. Dat de 
studie en de theorievorming van die politiek 
aan een Vlaamse Rijksuniversiteit nog niet 
mogelijk was bleek een voldoende argument 
om tot de oprichting van een licentie in 
de politieke wetenschappen te besluiten.

Een .nieuwe richting creëren gaat echter zo-
maar niet, vooral niet in deze krisistijd : 
doe wat je wil maar niet op de rug van de 
RUG : het mag de staat geen geld kosten. En 
een studierichting uit de grond stampen zon-
der een frank te spenderen is een duivelse 
taak. Prof. Gaus, die reeds les geeft in de 
Staats- en Sociale Wetenschappen, zette zijn 
schouders onder die duivelse taak. Na zijn 
voorstel in de faculteitsraad werd een com-
missie opgericht die een programma uitwerk-
te. Lessenroosters van een twintigtal ge-
lijkaardige licenties in binnen- en buiten-
land werden met elkaar vergeleken. Tenslot-
te stond men voor het dilemma een programma 
samen te stellen met alle gewenste vakken 
( al dan niet reeds bestaande), een ideaal 
programma dus, of een lessenrooster met de 
bestaande politieke vakken. Het eerste kost-

te geld (nieuwe'vakken, nieuwe docenten, 
nieuwe centen), het tweede kon eventueel 
zonder extra kosten. Omdat de eerste moge-
lijkheid zeker zou afgekeurd worden, stelde 
men een programma op dat een samenraapsel 
was van alle reeds gedoceerde vakken die 
iets met politiek te maken hebben. Toen dit 
programma ter stemming kwam in de faculteits-
raad was er een stem tegen : dekaan Storme 
zag liever een ideaal programma en was dus 
bereid te wachten tot daartoe de nodige kre-
dieten beschikbaar werden gesteld. Omdat dit 
echter nog jaren kon duren en er overigens 
een overgrote meerderheid vóór het uitgewerk-

te programma waskwam het voorstel er toch 
door. Volgende halte : de Raad van Beheer.
Daar had men nogal wat twijfels over het 
niets kosten van de richting : bepaalde do-

centen zouden immers van partim naar full-
time overgaan wat vanzelfsprekend geld kost.
Er werd echter een oplossing gevonden om 
vooralsnog alles kosteloos te houden : de be-
tref te docenten aanvaardden de leeropdracht 
en blijven toch als partim werken. Na deze 
administratieve kronkels kwam het dossier bij 
Minister Coens terecht. Zijn handtekening be-
tekende de definitieve goedkeuring. De belang-
rijkste obstakels waren echter achter (in) de 
rug en de laatste handkrabbel werd vrij vlug 
geplaatst : de RUG beviel na 18 maanden zwang-
erschap van een nieuwe richting. Een zwanger- 
schapsduur die volgens ingewijden niet lang 
te noemen is.

Wat staat de studenten in de nieuwbakken rich-
ting nu te wachten ? Politieke vakken dus: 
encyclopedie van de politieke wetenschappen, 
politieke leerstelsels, vraagstukken van Bel-
gische politiek, politiek en massamedia, po-
litieke problemen, staatsfilosofie, politico-
logie, politieke beleidsvorming, politieke 
sociologie, politieke psychologie, politie-
ke filosofie, politiek enz. Opvallend is dat 
in de tweede kandidatuur 3 van de 8 en in de 
eerste licentie 5 van de 9 verplichte vakken 
door prof. Gaus himself gedoceerd worden.

Het is nu reeds vijf maanden geleden, maar 
omdat er toen zoveel heibel over was, komen 
wij er nu nog eens oo terug: de verkiezing 
van de studentenvertegenwoordigers in de 
raad van beheer. Op 9 mei werden 13.337 stem-
gerechtigde studenten opgeroepen ter verkie-
zing van hun vier vertegenwoordigers in een 
32-koppige raad van beheer. Het belang van 
die stemronde was voor vele kiezers onduide-
lijk, maar aan kandidaten noch aan propaganda 
was er enig gebrek.
Het enthousiasme voor de verkiezingen kan 
moeilijk groot genoemd worden. Slechts 
3.818 studenten brachten een geldige stem.
Dat is 66%, nog steeds 19% meer dan in mei 
'81 toen 53% van de studenten de opreep van 
het boykotfront volgden en niet gingen stem-
men of een blanko formulier indienden.
De klasseringsdrift had de kandidaten vooraf 
ingedeeld in vier groepen. Vooreerst waren 
er de drie kandidaten van de"progressieve 
eenheids!ijst", een gelegenheidsfront van 34 
kringen, werkgroepen en politieke verenigin- n 
gen. Zij waren verenigd rond een programma 
dat de eis om meer inspraak verenigde met een 
progressieve visie op het universitair beleid. 
Samen haalden zij 37,14 % van de stemmen, 
maar enkel Brigitte Caura uit de geneeskunde 
werd verkozen. Zij behaalde 1364 stemmen, 
haar lijstgenoot Carl Defreyne uit de psycho-
logie 1006 en Geert Joris 905. Hoewel men 
bij de progressieve eenheidslijst op 2 ver- 
kozenen had gerekend, was men toch niet on-
tevreden met het resultaat. 37% van de stem-
men halen met een duidelijk geprofileerd pro-
gramma vond men een politiek sukses, boven-
dien was de progressieve eenheidslijst het 
slachtoffer geweest van een zeer heftige 
tegencampagnen van de door " ' t  zal wel gaan 
en het "liberaal vlaams studentenverbond" 
gesteunde Christophe Snoeck. Met zijn barnum- 
campaqne behaalde hij slechts 509 stemmen, 
wat ook daar op de tegencamnagne van de pro-
gressieve eenheidslijst geschoven werd.

(Vervolg op oag. 3)

Hiermee gekonfronteerd vertelt Gaus dat het 
doceren van 11 vakken aan de RUG zijn enige 
bezigheid is ; dat hij dus niet, zoals zijn 
kollega's een advokatuur te onderhouden heeft, 
geen parlementszetel of ministerportefeuille 
bezit, geen immobiliënkantoor runt noch in de 
Raad van Beheer zetelt en dat hij evenmin aan 
een andere universiteit lessen doceert. Hij 
voegt eraantoe dat , zodra de kredieten be-
schikbaar zijn, hij zijn vakken maar al te 
graag doorgeeft aan anderen, nieuwe docenten.

Zover is het echter nog niet en ondertussen 
mogen de studenten die zich inschreven voor 
de eerste licentie en die genieten van een 
overgangsmaatregel toch maar ampertjes 6 
van de 11 verplichte vakken bij een en de-
zelfde prof volgen en dus 6 keer bij die-
zelfde prof examen afleggen. Welke gevolgen 
dat zal hebben zal slechts binnen x aantal 
jaren te merken zijn : dan zullen de studen-
ten politicologie de veranderingen in bel- 
gische en buitenlandse politiek tengevolge 
van het oprichten van de nieuwe richting 
aan de RUG kunnen bestuderen.

pH

moraal
Ook in de richting moraalwetenschap heeft 
men een nieuwe richting. Daarover berichten 
we U volgende week.

rf.k.- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
Hopelijk hebben de eerstejaars dan toch 
iets gemerkt of gehoord van de info- 

beurs georganiseerd door het F.K. (over-
koepelende vereniging van alle kringen) 
oo 5/10 in studentenrestaurant OVerpoort. 
De opkomst was dus niet bijster groot, 
niet tegenstaande de heftige propaganda 
die in alle faculteiten werd gevoerd. 
Radio Toestel had het over de toenemen-
de passiviteit van de nieuwe studenten, 
een tendens die zich al enkele jaren 
lijkt af te tekenen.
De opkomst van de deelnemende organi-
saties was wel de moeite, maar opval-
lend was de afwezigheid van vele krin-
gen. Nu dat is ook wel te begrijpen, 
tenslotte zijn de meeste kringen voor 
de eigen mensen reeds voldoende bekend. 
Daarbij waren vele kringen op dat ogen-
hl ik volOD met de onthaalwerking bezig.
Misschien ligt de oplossing hierin dat 
de info-beurs volgend jaar later wordt 
aezet en dat de kringen dan georgani-
seerde bezoeken doen met de eerstejaars, 
Heel de bedoening dit jaar had als 
voordeel dan weer dat de drukte niet 
overmande. Bij de rondleiding omstreeks 
de middag sprak de rector van een ge-
zellige drukte.

JA



Dokters? Wie zei daar rijk?
Deze week start een serie waarin we de 
kansen zullen pogen door te lichten van 
studenten in de medische en paramedische 
sector.
Hoeveel gebruiken hun diploma als 
ticket naar het stempellokaal ? En hoe 
dit is het loonzakje van het werkvolk 
in die sectoren ?
In dit nummer de twee oer-archetypes ; 
de nooit-doppende-dokter en de nimmer- 
slecht betaalde verpleegster.

arts
Het aantal artsen is op dertig jaar 
verdrievoudigd. In 1981 waren er 
25.629 geneesheren, tegen slechts 
8.685 in 1951.
De intensieve anti-campagne tegen de 
geneeskunde die we de laatste jaren mede 
onder druk van de artsen-syndicaten zagen 
opduiken om potentiële studenten af te 
schrikken (vorig jaar was er zelfs erns-
tig sprake van de studieduur die nu al 
zeven jaar bedraagt op te trekken tot 9 
jaar) heeft nog altijd niet de toeloop 
tot de artsen-studie kunnen stoppen.
Sinds 1975 groeit het aantal afgestu-
deerde geneesheren met 1000 eenheden aan 
per jaar.
Daarvan is het aantal werkzoekenden bij-
na verwaarloosbaar: 45 in 1980 en 127 in 
1982.
Slechts 127 op meer dan 25.000 geneeshe-
ren zoekt werk, dit is 0,5%, terwijl bij-
na 15% van de Belgische beroepsbevolking 
momenteel werk zoekt.
Uiteraard speelt een teveel aan dokters 
in dit vrije beroep anders door dan bij 
de gesalarieerden. Als die geen werk 
vinden of ontslagen worden vallen ze 
bijna automatisch in de werkloosheids- 
statistieken. De afgestudeerde jonge 
arts zal meestal toch proberen een 
klienteel op te bouwen, en zal in het 
begin tevreden (moeten) zijn met min-
der inkomen. Het teveel aan dokters 
heeft dus zijn invloed op het gemid-
delde inkomen van de jonge geneeshe-
ren en op die manier indirect op de 
gemiddelde bruto-inkomens die we in 
cijfers van het RIZIV terugvinden 
over artsen. En uit die tabellen 
blijkt inderdaad vanaf 1979 een 
stagnatie van het gemiddeld inkomen van 
de Belgische arts.
Dit blijkt ook uit de vaststelling dat 
gemiddelde inkomens van de artsen min-
der snel stegen dan die van loon- en 
weddetrekkenden.
Tuŝ ein ̂ 19̂ 4 en 1980 mochten de hoofar- 
beiders in de industrie zich verheugen 
in een loonsstijging van 83%, in de 
handel zelfs van 85%. De artsen daaren-
tegen mochten zich tevreden stellen met 
51% en de huisartsen zelfs met 48%.
Uit deze vergelijking blijkt dat in 
eerste instantie vooral de huisartsen 
de klappen lijken op te vangen van het 
teveel aan artsen. Hun gemiddeld inko-
men evolueert duidelijk minder snel.
We moeten ons bij bovenstaand verhaal 
wel voortdurend realiseren dat het over 
gemiddelde inkomens gaat. Het gemiddelde 
wordt naar beneden gehaald door de lage 
inkomens van de jonge beginnende artsen. 
Het stagneren van de gemiddelde inkomens 
wil niet zeggen dat de laagste in het 
r i j t je  nu de kans krijgt de koploper 
met het hoogste inkomen bij te benen.
De inkomensverdeling binnen de artsen 
groep wordt zeker en vast niet egaler.
Ons archetype van de nooit-doppende-ge- 
neesheer l i jk t aaridg te kloppen. Alleen 
win en we na al deze kommer en kwel nog 
één troost meegeven : het gemiddeld be-
lastbaar inkomen (bruto, maar verminderd 
met bedrijfsuitgeven, -lasten en eventu-
eel bedrijfsverliezen) bedroeg in 1980 
1.458.400 frank of 121.500 per maand.

De verpleegkundigen vertellen een gans 
ander verhaal. Zij kunnen (of beter 
'konden') vooral aan de slag in zieken-
huizen. Van 1975 tot 1981 verdubbelde 
hun aantal tot 32.000. Het aantal bed-
den daarentegen slechts van 87.164 tot 
94.037. Het verplegend personeel ver-
dubbelde terwijl het aantal bedden

nauwelijks toenam. Een goeie zaak voor 
de patiënt, en een goeie zaak voor het 
verplegend personeel. Maar langzamer-
hand bereikte men het verzadigingspunt

verpleger
Een uitweg konden verpleegkundigen vin-
den in de 'eerste li jn ' (vooral Wit 
Gele Kruis en Socialistische Mutuali-
teiten) en in allerlei homes. Maar ook 
de 'eerste li jn ' zal nauwelijks nog een 
beroepskans waarborgen. Het verplegend 
personeel in dienst van de genoemde or-
ganisaties is in tien jaar tijd slechts 
met 500 toegenomen.
De sterke aangroei van het aantal afge-
studeerden is hoofdzakelijk in 1982 niet 
meer opgevangen. In september van dat 
jaar waren reeds meer dan 3.000 verpleeg-
kundigen uitkeringsgerechtigd werkloos. 
Begin 1981 waren er dat nog maar 500 !
Als we de cijfers van de stagairs en de 
besparingsmaatregelen in de ziekenhuiswe-
reld samenleggen dan druipt het zo van 
het blad af dat de werkloosheid bij de 
verpleegkundigen, en dan vooral bij de 
jongeren, nog verder zal groeien in de 
komende maanden en jaren.
De inkomens tenslotte voor de verpleeg-
kundigen schommelen sterk naargelang de 
sector. De loontrekkenden mogen rekenen 
op brutobasiswedde 513.604 frank als 
gegradueerde en 441.194 voor een ge- 
gebrevetteerde (barema's 1 januari '83) 
verpleegkundige zowel in private als 
openbare sector.
De zelfstandig werkende verpleegkundigen 
verdienden gemiddeld (!) in 1981 iets 
minder 308.032 frank. Maar dit cijfer is 
slechts een gemiddelde en wordt sterk 
omlaag getrokken die als hoofdberoep 
werken in een ziekenhuis (met salaris) 
en daarnaast nog wat kruimels meepikken 
als zelfstandige 'na de uren'.

SEX!
Getreur alom, dierbare vrienden, want 
dit jaar geen boven ' t  bed poster.
Je hoeft dit plaatsje dus niet meer vrij 
te houden tenzij je nog een oud exem-
plaar op de kop kunt tikken. Verwacht 
mag worden dat deze poster een collec-
tors -item wordt (wat Schamper zelf al-
tijd al was). Wij verkopen onze exem-
plaren pas als de prijs op de zwarte 
markt ons aanstaat. Wij laten jullie, 
broeders en zusters, helemaal niet in 
de steek. Onze grote voorganger, de 
Heilige Vader, gunt ons namelijk veel 
plezier zonder problemen. En onder 
dit motto, dit artikel.

de titel
Als je in het academiejaar, en zelfs 
in de vakantie in de hal van één van 
de homes gaat zitten 's morgens of
's avonds, weet je soms niet of het 
een meisjes of jongenshome is.
Wat een prac htige wereld zeggen 
wij dan, en wie zal ons tegenspreken? 
"Er is niets mooier op de wereld dan 
met een vrouw te slapen", zei ooit een 
leraar bij ons op het college. En dat 
geldt ongetwijfeld ook omgekeerd en om-
gekeerd en omgekeerd. Het grote nadeel 
is dat het soms wel eens uit de hand 
kan lopen. Om dit te voorkomen de vol-
gende samenvatting van de boven het bed 
poster, weliswaar zonder tekeningen, 
maar wie daar alsnog behoefte aan zou 
hebben kan altijd bij ons terecht.

besluit
Bij de geneesheren heeft het overaanbod 
aan afgestudeerde artsen niet geleid tot 
een noemenswaaridge werkloosheid, maar 
wel tot een lager gemiddeld inkomen, met 
een stijgende inkomensgelijkheid binnen 
de groep. Vooral de jongeren doen het 
minder.
Bij de verpleegkundigen heeft de sterke 
aangroei vooral de werkloosheid doen 
toenemen. De specifieke besparingsmaat-

Over de techniek tussen de lakens wij-
den wij hier niet uit, daarover ver-
namen jullie hopelijk het nodige in 
de humaniora. Het gaat er ons vooral 
om onnodige gevolgen te vermijden. 
Hierbij is het moeilijk een hiërar-
chie aan te leggen maar algemeen wordt 
de B§rigdieke_enthouding als de meest 
ewaagd vöörbëhöëdsmethode beschouwd, 
e vrouw baseert zich namelijk op een 

kalender die zij opmaakt aan de hand 
van temperatuurschommelingen en vrucht-
baarheidscycli die door verschillende 
factoren (alcohelgebruik, griep, stress) 
beïnvloed kunnen worden.

die het
De coïtus interruptus is ook niet persé
aan te raden. De methode houdt namelijk 
in dat de jongen zich op tijd en stond 
terugtrekt, wat zeer gewaagd is en daar-
bij het vrijen nog onprettig kan maken 
door de voortdurende angst en spanning 
over de goede afloop.
Een redelijk veilige methode is het 
condoom, het welbekende dunne rubber 
zakjë dat de man over de penis trekt, 
zodat het zaad niet in de schede te-
recht komt. Als het kondoom op tijd 
aangebracht wordt, hoeft het niet als 
een onprettige onderbreking worden 
aangevoeld. Het kondoom is meestal in 
een apoteek verkrijgbaar.
Het pessarium (schede pessarium) is 
een rübbërköëpeltje dat rust op een 
dikkere rand en het wordt voor de baar- 
moederopening in de schede aangebracht. 
Waardoor de zaadcellen de baarmoeder 
niet binnen kunnen dringen. Een veilig 
middel op voorwaarde dat het goed 
wordt aangebracht met zaaddodende crè-
me op de randen . Het is verkrijgbaar 
in de apoteek (weeral). Een dokter raad 
plegen is wel noodzake.ijk om de maat 
vast te stellen.

regelen voor de ziekenhuizen zullen de 
werkloosheid ook in de nabije toekomst 
niet doen afnemen. De 'eerste li jn ' van 
haar kant zal niet het ganse gewicht op 
de schouders nemen. Hopelijk brengen de 
nieuwe rust- en verzorigingshuizen hier 
nog een opening.

(o.a. 'dossier M, tewerkstelling en in-
komenssituatie bij medische en parame-
dische beroepen'nr.1 van de C.M.)

Dan is er ook nog het spiraaltje,namelij 
k een apparaatje gemaal<t"van”5uTgzaam 
materiaal dat in de baarmoeder wordt 
gebracht, meestal met een nylondraadje 
aan het uiteinde. Het apparaatje voor-
komt namelijk de innesteling van het 
eitje in de baarmoeder. Voor het plaat-
sen van het spiraaltje is wel een dok-
ter vereist en de eerste maanden na het 
plaatsen kunnen gepaard gaan met bijver-
schijnselen zoals buikkramp of langere 
bloedingen.
Unaniem het meest veilige middel is de 
pil . Deze bevat een geringe hoeveelheid
vrouwelijke hormonen die verhinderen 
dat de eicel vrij komt. Het is wel nood 
zakelijk dat het meisje de pil elke dag 
neemt en dit gedurende 21 van de door-
gaans 28 dagen van de cyclus. De andere 
7 dagen is men ook veilig. Na die cy-
clus moet men een nieuwe reeks pillen 
pakken enz..
Wanneer je nu een pil vergeet in te ne- ' 
men kun je deze meestal binnen 36 uur 
nog i nnemen zonder enig risico. Meestal 
wordt het wel aangeraden pas na 1 jaar 
regelmatige menstruatie de pil te nemen. 
In het begin kunnen er wel eens proble-
men voor komen zoals hoofdpijn, misse-ij 
lijkheid, gewichtstoename of tussen-
tijdse bloedingen. Een doktersvoor-
schrift en een voorafgaandelijk onder-
zoek zijn vereist. De veiligheid is wel 

zeer groot.

altijd doet
Voor vergeters of laatkomers is er nog 
de morning_after_pil. Deze kan nog tot
36 uur na de gemeenschap een zwanger-
schap verhinderen en wordt gezien als 
éen echt paardemiddel. Herhaald gebruik 
is echter schadelijk voor het lichaam.
De m.a. pil is op doktersvoorschrift 
in apotheken verkrijgbaar en brengt 
slechts een oplossing in noodsituaties.

r -  advertentie Dit waren zowat de grote, grove of klei-
ne middelen met de unieke bedoeling om 
vrijen aangenaam te maken.
Nog een aantal nuttige adressen:
Studentenarts en Psychologisch advies 
aan studenten.
St-Pietersplein 7 091/237441
In Nederland bestaat er een telefoni-
sche hulpdienst die dag en nacht in-
formatie geeft over voorbehoedsmiddelen 
00 31 (=Nederland) 70 (=Den Haag)

60 00 10 (=abonneenummer)

J.A.C. (Jongeren Adviescentrum)
Gewad.



DE ZIELTJESJAGERS
repetities
Tijdens de inschrijvingen werd door de 
"Nieuwe Werkgroep Metodika" voor de in-
gang van resto BRUG , de bovenstaande bro-
chure uitgedeeld. Binnen, naast de kringen 
zaten 2 studenten in naam van het Fakul- 
teiten Konvent (F.K.), ijverig adressen te 
noteren van de nieuw ingeschreven studenten. 
Van Durme - rectoraatsafgevaardigde - en 
Mark Rogiers deden een nader onderzoek, 
waaruit bleek dat de studenten jobstuden-
ten van de Nieuwe Werkgroep Metodika waren, 
die niets met het F.K. te maken hebben. En 
Mark Rogiers kan het weten want hij is 
F.K.-voorzitter. Resultaat van hun actie: 
het sluiten van de repetitiewinkel. Geen 
adresseninzameling voor privéondernemingen 
in de BRUG. Zo zit dat. Punt.

In studentenmiliue's werd voornamelijk de 
kritiek geuit dat RUG te groot was afge-
drukt en de naam van de werkgroep te klein. 
Misleidende reklame dus. Mensen die nieuw 
zijn aan de RUG zouden wel eens kunnen 
denken dat de werkgroep een officieel or-
gaan van de RUG was, terwijl het een pri- 
vé-instelling is.
Maar alle repetitieburo's voeren een over-
trokken reklame, die laat uitschijnen dat 
ze tickets-op-slagen verkopen. Een algemene 
trend zijn de hoge slaagcijfers. In recla- 
mecijfers gesproken zouden 90% van de stu-
denten die repititie volgen slagen, dit 
over eerste en tweede zittijd gespreid.

Deze cijfers zijn juist. Maar, er dient wel 
gezegd te worden dat aan de hand van de uit-
slagen die de studenten tijdens de repitities 
behaalden hun kans op slagen berekend wordt 

in mei.
Degene die in de prognostiek het etiket'kans

op slagen' krijgen zijn in sommige repeti-
tieburo 's de 100% waarop de 90% van de 
effectief geslaagden berekend wordt.
Vraag is natuurlijk hoeveel studenten van 
de repetitieburo's de 'kans op slagen' 
behalen ? Hierover zijn geen cijfers bekend. 
Het komt erop neer dat de slaagcijfers in 
de repetitieburo's een ietsie-pietsie hoger 
liggen dan de officiële slaagcijfers aan de 
R.U.G.
Omwille van hun overtrokken reclame maaien 
de repetitieburo's het gras vanonder hun 
eigen voten. De student voelt zich niet 
meer genoodzaakt om naar de les te gaan 
(hij krijgt immers de nota's en een bundel 
examenvragen van de vorige jaren van het 
repetitieburo) , de studieijver daalt want 
de student'krijgt' de methematische zeker-
heid doordat hij repetitiesvolgt tot de 
toekomstige 90% te behoren. Waarom zou ik 
nog studeren, het buro sleurt er toch ie-
dereen door ?

De enige functie van de werkgroepen ligt er 
nu net in het opveizelen van de motivatie, 
door een geregelde kontrole de student aan-
tonen dat hij de stof nog niet voldoende 
beheerst en hem aanzetten tot studeren. 
Maandenlang uren per dag in stijgende lijn 
studeren vraagt een grote inspanning, de 
studieburo's moeten er voor zorgen dat de 
student het ganse academiejaar door de 
energie opbrengt om uren per dag achter 
zijn buro te zitten. Net voor de examens 
wordt dan de lijst met kansen op slagen 
gepubliceerd met eventueel nog wat natrap-
pen erbij, zodat de student die niet op het 
schavotje staat zich op voorhand en met 
lood in de schoenen aan de examens begint. 
Met alle gevolgen van dien.

De interne praktijken van repetitieburo's 
zijn erger dan men durft te dromen. Hieron-
der verhaal van een student die zijn naam 
liever niet gepubliceerd zag :'Tijdens mijn 
examens werd ik opgebeld door Jean-Pierre 
Van Rossem, toen eigenaar van 'Metodika', 
en die wist me te vertellen dat ik voor de 
afgelegde vakken een 7 (Brutsaert), een 8 
(Kruithof) en een 9 (Van Meerhaeghe) had 
behaald. In werkelijkheid was het M, 13 
en 13.'

Dit voorval bewijst dat men volledig afhan-
kelijk wordt van de repetitior en als men 
een voet scheef zet bijzonder kwetsbaar 
staat.

Tot slot vroegen we naar de commentaar van 
de huidige directeur dhr. Janssens van de 
'Nieuwe werkgroep metodika' over het semi- 
officieel adressen inzamelen voor zijn 
'werkgroep'.
Hij gaf toe dat het een persoonlijke fout 
was het brosjuurtje met een zo groot ver-
schil in lettertype te laten afdrukken.
Het was nooit de bedoeling enige verwarring 
te stichten noch een hetze te ontketenen.
Met betrekking tot het verzamelen van adres-
sen onder FK-mom wist de heer Janssens ons 
te vertellen dat de studenten binnen zaten 
omdat het daar warmer was en het dus nooit 
de bedoeling is geweest een zweem van 
verwarring te stichten. Verwijzend naar 
het feit dat andere Gentse studieburo's, 
banken, Knack enzovoort wél over de adres-
senlijsten van studenten beschikken en dat 
hij nergens gehoor vindt is het noodzakelijk 
zich te wapenen om met alle middelen tegen 
een vervalste concurrentie te strijden.

G.d.G.

radio-omroep- - - - - -
werft betaalde omroepers aan. Kandida-
turen indienen studentenhuis de brug, 
sintpietersnieuwstraat 45 1°verdieo 
secretariaat t.e.m. woe.19 oktober'83.

p  ontvoerd- - - - - - - - - - - -
Voor wie nu reeds de examens voorbereidt, 
of denkt nooit voor te bereiden, een tip 
uit de krant (waar gebeurd !) : een student 
aan de VUB ensceneerde vlak voor zijn exa-
men een ontvoering : overvallen, in een 
wagen geduwd, beroofd, gegijzeld en vast-
gebonden ; kortom alle gegevens om de kran- 
tekoppen te halen. En de examens te missen 
natuurlijk, 's Nachts meldde de student 
( Dirk D.S. 18 jaar, uit Dendermonde ) zich 
bij de politie met een verhaal, tot in de 
puntjes gedetailleerd : beschrijving van de 
wagen, de ontvoerders, omstandigheden. De 
politie organiseerde zowaar een speraktie 
doch tevergeefs. Wat van de uitslagen van 
Dirk D.S. geworden is, kunnen wij niet mel-
den. Een adequaat middel om examens te mis-
sen is het alleszins.

r-vervolg p.1- - - - - - - - - - - -
Buitenbeentje Yvan Degroeve (die naar het ein-
de toe reeds met campagnevoeren gestopt was) 
behaalde 232 stemmen.
Grote winnaars van de verkiezingen werden 
Stanislas Ossieur (1101), Miquel Stevens 
(1291), Dirk Vandepitte (1192) en op moreel 
gebied Koen Ingels (1218). Verenigd rond 
hun streven naar "rationeel medebeheer" varen 
zij - zoals uit hun toespraak bij de opening 
van het akademiejaar bleek - een stevig kon- 
servatieve koers. De drie verkozenen hebben 
de postjes reeds onder elkaar verdeeld:
Ossieur wil naar het Vast Bureau, Vandepitte 
naar de sociale raad en Stevens wil daar zelfd 

voorzitter worden

r  schamper
Dit weekblad gaat een nieuwe jaar-
gang in met grootse plannen. De 
resultaten daarvan zullen in het 
volgende nummer duidelijk worden. ♦ 
Dit blad wordt onherkenbaar.
Eén belangrijke vernieuwing is het 
verleggen van de redactiedag. We 
verhuizen van de maandagnacht naar 
de vrijdagmiddag om 1 u. in de 
De Brug, sint pietersnieuwstraat 
45. Eerste verdiep.
Nieuwe medewerkers worden met open 
armen ontvangen. Direct een a r t i -
kel meebrengen mag, maar hoeft 
totaal niet. Jeuk in de vingers 
is voldoende. Een map ligt klaar 
met mogelijke onderwerpen met 
bijbehorende contactadressen en 
alle informatie daarrond. Afkomen 
en proberen. Het ganse zaakje is 
pro deo. De enige voldoening be-
staat erin wekelijks je schrijfsels 
op minimum 5.000 exemplaren terug 
te vinden.

NIEUWE DPLOMÆS
Met ingang van dit academiejaar worden 
heel wat wijzigigen doorgevoerd in de 
volgende richtingen : staats- en socia-
le,economische wetenschappen, oosterse 
filosofie, school voor criminologie, 
ontwikkelingssamenwerking, management.

In de afdeling oosterse filologie kan 
men voortaan ook de wetenschappelijke 
graad behalen van geaggregeerde voor 
het hoger secundair onderwijs. Tot deze 
licentie worden kandidaten in de ooster-
se filologie toegelaten plus alle ande-
re studenten met een kandidaatsdiploma 
die dan wel een aanvullend examen moeten 
doormaken.

In de staats en sociale kiest de stu-
dent nuna een gemeenschappelijk eerste 
jaar voor één van de volgende richtingen: 
bestuurswetenschappelijke, politieke, 
sociale of sociologische richting.

De school voor criminologie is opval-
lend uitgebreid. Men kan nu weten-
schappelijke diploma's halen van kan-
didaat in de criminologie (2jaar), 
licentiaat in de criminologie (2jaar), 
geaggregeerde voor het hoger secun-
dair onderwijs en dokter in de crimi-
nologie.

De economische wetenschappen hebben hun 
postgraduaat opleidingen uitgebreid.
De mogelijkheden zijn nu : speciale 
licentie in de accountancy, speciale

licentie in de f iscaliteit en het boek-
houdkundig onderzoek, speciale licentie 
in de marketing en speciale licentie in 
de financiële wetenschappen.

In de ontwikkelingssamenwerking kan de 
graad van licentiaat nu behaald worden 
in één van de volgende vier richtingen : 
publieke administratie, ontwikkelings- 
planning en ontwikkelingseconomie, 
psychologie en pedagogie en tenslotte de 
landbouwwetenschappen.

Ook het management heeft een wijziging 
ondergaan. De postgraduaat opleidingen 
zijn momenteel licentiaat in management, 
met postuniversitair programma in be-
drijfsbeheer en licientiaat in manage-
ment met junior prgroamaa en richtingen 
bedrijfsbeheer en bestuurskunde.

De opening van het academiejaar werd vorig 
jaar al eens beschreven als de jaarlijkse 
voetbalmatch tussen de eerste kandidaturen 
van geneeskunde en rechten. Volkomen over-
bodig, maar best gezellig. En zo zien we 
mekaar nog eens.

Ze waren er weer allemaal dit jaar, warmp-
jes ingeduffeld in de professorentoga's. 
Onnodig te zeggen dat de redevoeringen bij 
de academische opening te Gent een traditie 
van banaliteit door de jaren heen hebben op- 
gebouwd. Maar dat zelfs de student die het 
woord nam zo traditie-getrouw is leidde tot 
enige consternatie op de persbanken en rode 
kaken bij de rectoraatsheren.

Het was de rector die het leeuwedeel ooeist- 
te en maar liefst zevenendertig kwarto's 
tekst voorlas. In tegenstelling met zijn 
Leuvense collega die alle frontpagina's 
haalde met een scherpe analyse van het ra-
kettenvraagstuk, bleef professor Cottenie 
vrij voorspel baar. Daar konden zelfs de 
fraaie volzinnen weinig aan verhelpen.
'Voor de R.U.G. is 1983 het eerste van 7 
magere jaren, vermits wij van nu tot 1989 
gebonden zijn aan een saneringsplan, opge-
legd ingevolge de crisis en de financiële 
toestand van het land. De omstandigheden 
dwingen ons tot soberheid en dus ook tot 
vindingsrijkheid'. Het ingeduffelde publiek 
verrast door zoveel originaliteit en vin-
dingrijkheid (!) was goddank zo beleefd de 
rede niet mee af te dreunen, die toch maar 
een doorslag was van vorig jaar, die op 
beurt dan weer twee jaar geleden... enzo-
voort enzoverder.

BORST
BEELD

Dezelfde armoe-troef-boodschap kwam van 
Dr.Bruynooghe die als verteoenwoordiger 
van het wetenschappelijk personeel de 
maatregelen kwam betwisten die vorig jaar 
genomen werden. Toen was geen kat bereid 
om te protesteren.De besnoeiiingen die de 
universiteit toen zichzelf oolegde werden 
op geen enkele manier aangevochten. 
Dr.Bruynooghe mag dan overschot van gelijk 
hebben dat de weddevermindering, de ver-
traging van bevorideringen en de perso-

neelsinkrimping nog eens bovenop alle 
inleveringen komen die de regering aan alle 
ambtenaren oplegt, na een vol jaar s t i l -
zwijgend toestemmen komt deze stoere vak- 
bondstaal een beetje passé over.
Studentenvertegenwoordiger Stanislas Ossieur 
tenslotte omschreef de studentenvertegenwoor-
diging als een groep met jeugdig idealisme 
en een klare kijk op de zaken. De uitgaven 
aan de universiteit moeten rationeel worden 
afgebouwd. De riem aangehaald, de stap 
terug. "Sint Niklaas kan niet blijven komen." 
Zo moeten in sommige faculteiten de buiten-
landers uitgesloten worden. Ze lopen in de 
weg van de Belgen. Consternatie bij de rec- 
toraatsdiensten die een belangrijke bron van 
inkomsten zien wegvallen.
Zo mogen kleine instellingen niet langer 
voortboeren in de schaduw van grote instel-
lingen.
Zo moet het mogelijk zijn slechts één video- 
installatie ter beschikkino te stellen van 
alle seminaries. Gegniffel in de zaal.
En vooral ergernis bij studentenvertegen-
woordigster Brugitte Caura die zich uit-
drukkelijk gedistancieerd had van derge-
lijke enormiteiten en toch haar naaam 
onder de rede terugvond.
Onze studentenvertegenwoordiging heeft zich 
belachelijk gemaakt door een akkuut gebrek 
aan dossierkennis, onderlinge verdeeldheid 
en een 'klare kijk' die een beetje loenst 
naar de eminenties die inderdaad plannen 
hebben voor een 'rationele' afbouw van de 
universiteiten.
En dat al vanaf de eerste dag.
Nog negen maand en ' t  is weer grote vakantie.

frank goetmaeckers
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Het 10de Internationaal Filmgebeuren 
van Vlaanderen.

een feest van 
• een festival-

Op 14 september start opnieuw het filmge-
beuren in Gent, een filmfestival dat het 
belangrijkste en interessantste van Bel-
gië geworden is.
Ter gelegenheid van zijn 10de verjaardag 
werd het festival herdoopt tot het :
" Internationaal Filmgebeuren van Vlaanderen 
(het festival heeft wel nog plaats in Gent, 
maar mag toch beroep op het etiket Vlaande-
ren, misschien door de samenwerking met het 
F. v. V. ?)
Het gaat opnieuw door in een aantal zalen 
van de Decascoop , maar duurt 14 dagen in 
plaats van de traditionel 10, en er zijn 
tal van nevenaktiviteiten gepland, 
waaronder de vertoning op 18/10 van de stom 
me film: New Babylon. De voorstelling vindt 
plaats in het Kuipke. Het bijzondere van dit 
evenement in het sportpaleis is de live-uit- 
voering van de originele filmmuziek van 
Dimitri Sjostakovitsj door het Brabants or-
kest. Dit projekt kwam tot stand dankzij de 
nauwe samenwerking met het Festival van 
Vlaanderen.

Wie de programmafolder al gelezen heeft 
zal opgemerkt hebben dat ook de RUG het 
filmgebeuren steunt . Er is dan ook een se-
rieuze reduktie voor studenten voorzien,als 
die tenminste naar de namiddagvertoningen 
willen gaan. In de centrale biblioteek van 
de RUG (Rozier, 9) gaat in aansluiting met 
het filmgebeuren een tentoonstelling door 
van 17de en 18de eeuwse prenten rond het 
thema 'Oorlog en Vrede', inderdaad ook het 
thema van de kompetitiesektie van het fes-
tival .

De programmabrochure wordt onder andere aan 
de Overpoort gratis uitgedeeld, maar voor 
mensen die meer over de films willen weten 
kunnen we zonder meer de katalogus aanbeve-
len. Hij kost slechts 200 fr en doorstaat 
glansrijk de vergelijking met de katalogi 
van om het even welk buitenlands festival. 
Per film staat er een foto in plus een kor-
te bespreking. Wie de vorige filmgebeurens 
meemaakte weet al dat het op de avondverto- 
ningen soms een kwestie van wachten en aan-
schuiven is. Om teleurstellingen te vermij-
den is het aangeraden op voorhand te reser-
veren. Het beste ga je naar de Decaskoop 
waar een van de loketten voor het Filmgebeu-
ren is voorbehouden. Telefonisch reserveren 
is onmogelijk maar voor inlichtingen kan je 
natuurlijk wel bellen naar n° 24.30.31

Het Filmgebeuren zet zijn traditie verder 
van festival van de voor Belgie onuitgege-
ven films. Het gaat hier om films die in 
Belgie nog vertoont werden omdat ze bv. nog 
gean verdeler vonden. Dat betekent dus dat 
het Filmgebeuren mogelijk een unieke kans 
biedt om deze films te bekijken . Onnodig 
te zeggen dat deze sektie veruit de interes-
santste is en ze wordt dan ook beschouwt als 
het eigenlijke festival. In de brochure vind

Feitelijk gezien verschijnt SCHAMPER te 
laat op het jaar, niet het akademiejaar wel 
iet toneelseizoen wordt hier bedoeld...
Zo zijn verschillende Gentse teaters 
reeds een hele tijd aan de slag met hun 
eersteling, moloch NTG heeft haar eerste 
produkt ('De ingebeelde zieke') reeds 
volledig afgewerkt.

totaal
teater

Local

je dit deel onder de titel 'Groot Festival'. 
Zeker niet te missen zijn bv. ' Caniche' van 
Bigas Luna, met in de hoofdrol een poedeltje 
en ' L'Argent' van Robert Bresson, al wordt 
het aanraden van films bij een dergelijk 
groot aanbod een moeilijke zaak.

Nieuw is dit jaar de kompetitiesektie. Hier-
in worden films rond het thema 'Oorlog en 
Vrede'voorgesteld. Er zullen drie prijzen 
worden toegekend door een internationale 
jury. In het kader van deze sektie zal een 
speciale voorstelling gegeven worden van de 
film 'Oorlog en Vrede', van Bondartchoek 
naar het boek van Tolstoi. Hou er wel reke-
ning mee dat de 2 delen tesamen meer dan 6 
uur duren.

Verder is er elke avond een grote avant- 
premiere. De Lift hoort niet bij deze a- 
vant-premieres omdat de distributeur het 
blijkbaar opportuner achtte deze film in het 

gewone kommerciele circuit te brengen.We zijn 
benieuwd naar 'Local Hero' en 'Frances', maar 
vooral naar Mare Diddens 'Brussels by Night'. 
'The Draughtmans Contract' is een schitteren-
de Britse film van Peter Greenaway, lees er 
liever niets over maar ga er naartoe en laat 
je kompleet verrassen.
Natuurlijk is er ook dit jaar een Belgische 
filmvenster, een sektie muziekfilms en een 
sektie jeugd en kinderfilms. In het totaal 
worden meer dan 100 films vertoond op 14 da-
gen. Bijna van het goede te veel ?
Het beloven alleszins boeiende ( en lange) 
dagen te worden. ^

vry
Roland and his bluesworkshop, 

en met Jean Blaute 
20u30, St. Denijs Westrem;

Opening van het Internationaal 
Filmgebeuren van 'Vlaanderen' 
Vanaf vandaag tot en met 
27/10 vanaf 12u00 tot 24u00 
kontinu filmvertoningen, 
alles in de Decascoop;

Carlotta Ikeda:
Japanse solo-danseres in 
PR0KA, akademiestraat 2 
om 20u30;

later fuif met Radio Toestel 
20u30 in VOORUIT 

Gesprekken met de beul:
toneelvoorstelling van de 
Theaterassociatie (Ndl) 
in NTG om 20u00:zon

Radeis: Echafaudages
tot 22/10, telkens om 20u30 in 
VOORUIT (aanrader);woe

Voordracht Gaus over de nieuwe 
richting: Politieke Wetensch. 
om 19u00 in de BRUG;

Koffieconcert in Damberd:
Werken van Satie, Debussy, 
e.a. inkom 80Fr om 11u00;maan do

zat
Roland and his bluesworkshop 

Café Artevelde om 21u00 
Lazare Kenmenge + Bal:

Afrikaans feest om de eerste 
wintertenen weg te dansen,

Begin van de grote "SJAK0SJ" week 
in kaffee Sjakosj, Overpoortstr. 
(achter Epibrant). Elke avond 
een avondvullend programma telkens 
om 21u00 en de inkom is gratis;dln

r- advertentie
Parapsychologie: hypnose en demon 

straties, Arca-schouwburg 
om 20u00;

Lezing over Vrede en alternatieve 
defensie in Blandijn om 20u00 

Mime voorstelling in PR0KA:
door het duo Lukas-Coline (B-Fr) 
om 20u30, werk van Albee en 
Pinter;

Teater-bustrip naar Brussel en de 
BKT voorstellin0 : "Bekende 
gezichten, gemengde gevoelens" 
info op het sekr. van de BRUG

i Let alleen dat werkt voor een teater- 
iecensent frustrerend, ook het feit dat 
Gent een smeltkroes wordt van eendags- 
voorstellingen, gastprodukties en er 
mtstaan zelfs nieuwe teaters. Bedenk dan 
lat ik momenteel de laatste SCHAMPERpagina 
iog delen moet met filmnieuws, agenda en 
ie broodnodige reklame, dan wordt het wel 
ïelemaal te bont; maar onze hoofdredakteur 
zegt dat ik beter wat toneelkritieken, 
aankondigingen of interviews zou schrijven 
i.p.v. vanop mijn ivoren toren jeremiades 
if te steken....
Goed, hiermee gaan we dan officieel van 
start: een heuse wekelijkse teaterrubriek 
in het studentenweekblad. Waarin aandacht 
zal geschonken worden aan alles wat er 
reilt en zeilt in het Gentse Teatergebeu- 
ren. Het is op teatervlak altijd een groot 
se bedoening geweest en de dag van vandaag 
kun je zelfs spreken van een mini-festival- 
letje: overal vindt er wel iets plaats, 
je moet er alleen even aandacht aanschenken 
iopelijk lees je deze SCHAMPER op vrijdag 
14/10 dan kun je vanavond nog naar de laat-
ste voorstelling in het kader van het 
PROKAfestival: de Japanse danseres Carlotta 
Ikeda treedt daar op om 20u30, zij is een 
vertegenwoordigster van de Japanse moderne 
'butoh'-dans. Een beloftevolle avond alvast 
Maar hopelijk heb je gisteren de voorstel-
ling van Jan FABRE: 'Het is teater zoals het 
te voorzien en te verwachten was' gezien, 
want volgens mij is dit een van de hoogte-
punten van het jaar '83.
Net zoals de voorstelling van de groep 
Radeis: ECHAFAUDAGES, een haast woordenloze 
opvoering, maar met een des te grotere zeg-
gingskracht en betekenis. Een heel visueel 
gebeuren met veel zin voor poëzie gebracht, 
een heerlijk avondje uit. (zie voor de data 
de agenda).

Een andere teatervoorstelling die best de 
moeite van het verplaatsen loont, is deze 
van de jonge A m e  SIERENS. Als eerste mag 
hij, tijdens het seizoen, in het Nieuwpoort 
teater spelen. Zelf speelt hij niet, maar 
de groep akteurs die hij weten te vinden 
doen dat met klasse. Zij brengen nog 2 
weekends lang hun opvoering van de 'Rode 
Oogst', een eigen bewerking van een 17de 
eeuwse Engelse tekst. Sierens is hiermee 
wel aan een herwerking toe, hetzelfde stuk 
bracht hij reeds voor de vakantie in de 

VOORUIT, maar deze voorstelling is stukken 
rijker en symbolischer geworden.

In een volgende SCHAMPER keren we zeker nog 
terug op deze produktie, met misschien een 
gesprekje met Arne zelf.
Ondertussen mag een andere jonge regisseur 
ook tonen wat hij kan, het is de andere 
helft van de toneelgroep 'De sluipende ar-
moede' (waar ook Sierens deel van uitmaakt) 
«ze bedoelen Mark Vankerckhove, die met 
'Freule Julie' (van Strindberg) aan zijn 
derde produktie bezig is. Voorstellingen 
vinden plaats in,ook nog een nieuw zaaltje, 
Controverse (Burggravenlaan 87).
Ook hier volgende week meer over.

In de meer gevestigde teaters wordt het vol 
gende gespeeld:
- Wachten op Godot (van Beckett) in Arca: 

een voorstelling die de moeite loont om-
wille van de meester Julien Schoenaerts 
te zien schitteren;

- Butler (van Eric Idle) in Vertikaal: 
een verwoede poging om het Engelse woor-
denspel zinvol over te brengen in het 
Nederlands, die echter ontaardt in een 
niet te volgen geleuter. Toch kent de 
voorstelling goeie momenten door het 
best aardige toneelspel van sommige spe-
lers (RonniCommissaris, Carl Ridders e.a.

- Mahagonny (van Brecht-Weill) in Arena: 
mooie muziek en liedjes .

Jan van Winckel
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