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VETO heeft problemen en
zo ongeveer dezelfde als
Schamper vorig jaar. Kijk
en lees oo pagina 2

IEDERS
De studentenresto’s schuiven een 
beetje dichter bij de studenten aan. 
Einde november sloot het Hutsepot- 
restaurant de deuren- met minder 
dan 150 maaltijden per dag was elk 
rendement ver te zoeken. De Sint- 
Jansvest moet het gat vullen.

De Hutsepot was eigenlijk berekend 
op de Toeeepaste Wetenschappen die 
volgens een eeuwenoud plan konden 
verhuizen van de Plateau naar 
Zwijnaarde. Maar die deportatie 
werd afeelast en de Hutseoot moest 
het stellen met wat schaarse studen-
ten en het personeel van de gespecia-
liseerde labo’s in Zwijnaarde. Die 
mogen nu hun honger komen stillen 
in de resto Astrid want Hutsepot 
sloot de deuren. Personeel en mate-
rieel zijn inmiddels verhuisd naar de 
Astrid dat met een nieuw uitgebouw-
de cafetaria lonkt naar de dichtbij - 
gestationeerde wiskundestudenten en 
naar de voorheen voor universiteits- 
personeel voorbehouden Sint-Jans- 
vest, al zal dat nu wel een streepje 
verf kunnen gebruiken. Ingewijden 
beschrijven het als een ‘refter van een

De studiedienst van de R.U.G waar-
schuwt al sinds jaar en dag voor de 
terugval der nataliteit, die ooit eens 
moet doorwerken tot de universiteit 
en het aantal inschrijvingen bruusk 
zal afremmen. De studiedienst mag 
zichzelf feliciteren: de prognose
werd dit jaar voor het eerst waarheid. 
Maar blij is men er niet mee, want 
subsidies worden berekend ‘per kop’.

Tussen 1963 enl973 zakte het ge-
boortecijfer met 27/100 in elkaar en 
uit die ‘arme’ jaren zou men 18 jaar 
later de universitairen moeten recru- 
teren. Daarbovenop worden alle 
universiteiten geconfronteerd met 
een toenemende concurrentie van de 
meer beroepsgerichte opleidingen 
buiten de universiteit. Heel wat 
achttienjarigen zien geen brood meer 
in een lange en dure universitaire 
studie die niet langer een garantie is 
voor een vetbetaalde job.
‘Maar dat is een illusie’ zegt dr. 
Bonte, hoofd van de studiedienst 
van de R.U.G., ‘want globaal heeft 
men meer kansen in het beroepsleven 
met een universitair diploma.’
Toch ziet de universiteit de 
concurrentie groeien en speelt dan 
maar in op deze trend: uit de masto- 
dont-faculteiten groeien kleine, 
beroepsgerichte specialisaties, ook al

KK
Ook dit jaar weer een KK- 
hapoening. Op pagina 4 
vind je in extremis nog 
een aantal nuttige inlich-
tingen

BROOD

17e eeuw krankzinnigengesticht’. 
Een opgeknapt Sint-Jansvest zal op 
9 januari opengesteld worden voor 
personeel en studenten, en daarvoor 
mikt men vooral op de dichtbijgele-
gen Universiteitsstraat met rechten 
en criminologie.

weigert de wetgever nieuwe richtin-
gen nog langer te finaneieren. De 
nieuweling ‘morele wetenschappen’ 
walt door de mazen van de subsidie - 
dienst.
Maar voor andere nieuwkomers zoals 
informatica, biotechnologie en crimi-
nologie heeft de universiteit een 
handig achterdeurtje gevonden. Dit 
zijn geen ‘nieuwe’ richtingen, maar 
‘uitbreidingen’ van de bestaande 
moederfakulteiten.
En deze strategie kent succes; niet 
alleen incasseert men subsidiegelden, 
maar bovendien vangen de nieuwe 
opties de terugval op van de inschrij-
vingen in de moederfaculteit.

TERUGVAL

Voorlopig boekt de R.U.G. 72 
eerstejaars minder dan vorig jaar. De 
grote faculteiten zoals de rechten en 
de psychologie zullen daar geen 
migraine van krijgen, maar heel wat 
kopzorgen zijn opgedoken in de 
aardrijkskunde (van 60 naar 21 
eerstejaars), de tandheelkunde (111 
naar 720, de biologie en de kunst-
geschiedenis.
Globaal wordt deze terugval dan 
weer voor een groot deel goedge-
maakt door de economie (plus 88),

PK
Schamper is nog steeds niet 
uitgepraat over NSV en PK
en boetseerde alweer een 
borstbeeld op pagina 3

Twee vliegen in één klap, redeneert 
men binnen de Sociale Sektor, meer 
studenten uit de universiteitsstraat 
die we als klanten kunnen aantrek-
ken, en tegelijkertijd kunnen we wat 
afpitsen van de overbevolking in de 
Brug. En dat is een nieuw geluid: tot 
nog toe doken met de regelmaat van 
een klok geruchten op dat de Brug 
zou gesloten worden. De deficieten 
binnen de Sociale Sektor (resto’s, 
home’s,...) zouden drastische maat-
regelen vragen en de Brug stond hoog 
op de ‘target-list’.

Daarentegen wil de mastodont Over- 
poort maar niet vollopen. Het glazen 
huis met de vreselijke verwarmings- 
facturen neemt nog steeds de hoofd- 
hap van de klanten voor zich maar 
werkt toch onder capaciteit. Alle 
plannen, planten en rozen ten spijt.

Een nieuw ideetje waar men nu met 
speelt is een ‘echt’ restaurant uit te 
bouwen in een verloren hoekje van 
de Overpoort, met bediening, een 
wijnkaart en bijhorende prijzen.

(F.G.)

de nieuwkomer criminologie (plus 
630, de staats-en -sociale en de 
farmacie.

Voor de stagnatie kan men de steen 
niet gooien naar de universiteit zelf, 
de voorspelde teruggang heeft zich 
ingezet in heel West-Europa maar 
dat is maar een schrale troost voor 
het rectoraat dat de subsidies ziet 
wegsmelten.
Voorlopig kan men de terugloop nog 
opvangen met een verdere aangroei 
van het aantal meisjesstudenten, 
maar ook die piek is bereikt. Vorig 
jaar sloot de R.U.G. de boeken af 
met een historisch record van 
13608 studenten. De huidige 
stagnatie zal nauwelijks financiële ge-
volgen hebben, maar nu al kijkt men 
met een klein hart naar de inschrij-
vingen van volgend academiejaar.
‘De subsidiëring per kop’, zegt dr. 
Bonte, ‘moet uitdraaien op een 
dramd. We staan daarom zeer 
positief tegenover een subsidiëring 
in enveloppes, los van het aantal 
inschrijvingen.’Maar dat zal wel een 
wensdroom blijven, in Brussel ziet 
men voor het eerst een voordeel in 
de terugval van de bevolkingscijfers: 
de pensioenen wegen zwaar door, de 
actieve bevolking die de sociale 
zekerheid moet rechthouden wordt 
steeds kleiner, maar -godzijgeloofd- 
minder kinderen betekent ook 
minder onderwijsuitgaven.

(F.G.)

Vroeger donker, later licht, de wegen 
gladder, de bomen kaler, de jassen 
dikker, de dagen kouder, handen 
trekken schoennen aan, het hart der 
sparrebossen klopt hen in de keel en 
in hun hok beginnen de kalkoenen 
zenuwachtig te worden - kortom, 
kerstmis nadert.

Het wordt een steeds surrealistische-
re bedoening, die 25ste december, 
dat etmaal-als-eetmaal, dat Rio de 
Janeirofeest voor verswaalde spiritis-
ten, deze metafysische bambapro- 
miscuiteit, deze achteruit marcheren-
de stoet ter herdenking van de 
geboorte van een alweer eeuwen 
geleden overleden baby, dit bal mas-
qué waar boksers profeten worden 
en priesters natuurlijke vaders, waar 
wij allemaal de proefbuiskinderen 
gods worden, deze kleffe, etterende 
goede-bedoelingen-nacht die als een 
pluizige mikrobensjaal om de planeet 
wordt gewikkeld, deze geile, ge-
schminkte feesten waarop wij elkaar 
goed ingestudeerde signalen van 
vriendelijkheid, vunzige knikjes toe-
sturen, en naar elkaar lachen als was-
sen beelden, deze nacht van gratis 
affektieve depanage voor wie per 
ongeluk al jaren alleen is, de nacht 
van het religieus bespoten lunchpak-
ket, plotsklaps worden de eenzamen 
uitgenodigd, de armoezaaiers mogen 
mee aan tafel als ethische tranquili- 
zers voor het geweten dat wel eens 
zou durven te ontwaken uit de 
culinaire anaesthesie tijdens de vreet- 
zame operatie. Deze sessie van ver-
traagde archiefbeelden uit een fictie-
ve geschiedenis; idealen zijn hoeren 
(en vaak vice versa)maar in deze 
nacht zijn het heilige nimfen die wij 
de voeten kussen; elke vrouw is 
plotseling prachtig, zingt Gregoriaans 
en krijgt nooit gevraagde attenties, 
maar morgen is zij weer een doodge-
wone trampoline. Gehoorzaam als 
een windzak schurken wij onze 
ruggen aan dezelfde vredespaal, on-
dertekenen wij dezelfde klamme, 
tamme petities ter behoud van zee-
honden en palestijnen. Give (me a) 
piece (I’ll give you) a chanse. Nacht 
van kleren-platen-boeken-barende 
moeders, gedrilde hoffelijkheden, 
gestileerde géne ipv schaamte, blok- 
fluitkinderen en champagnepissende 
vaders. Deze roomse pornonacht,
waarin slijmirige kikkers opeens 
Nicaraqua, El Salvador, Libanon, 
Afghanistan,... uit ons geheugen 
vegen en ons met kaarsen en kadoos, 
met taarten en tantes doodkietelen 
tot wij kwijlen van vroomheid, tot 
wij ons kokhalzend overgeven aan 
eenstemmige koorzangen van dank 
en de tevredenheid om deze scone 
aarde. Dit herderlijk gereutel, dit 
zuurzoet gezanik van generaals en 
presidenten: straaljagers met latent 
zelfbewustzijn. Dit vermolmde, laffe 
ritueel. Uitgebrand symbool.
Alleen de eliminatie ervan kan nog 
een geloofwaardige betekenis hebben 
Het lef om aan dit gestotter, deze 
kruiperige parade een einde te maken 
Gewoon: een pak friet, een goeie 
seks-en-geweldfilm en dan lekker 
slecht slapen.
Heer kalkoen, ik ben niet waardig 
dat gij tot mij komt.

PIL' GEVOLGEN



VETO TEGEN VETO
De studentenpers krijgt het de laatste 
tijd hard te verduren. Nauwelijks 
geen jaar na de poging tot ’machts-
greep’ van ons FK in Schamper, ging 
dit jaar het Leuvens Veto- potje over-
koken. Daar was het de Algemene 
Studentenraad die bereikte dat een 
deel van de redacöie (in ieder geval 
de kern) opstapte.

Ter herinnering. Verleden academie-
jaar werd er door ons FK een initia-
tief genomen om meer invloed te 
krijgen op publicaties in Schamper 
en om meer eigen artikels te zien in 
’hun’ blad. Het teaktische punt bij 
uitstek daarvoor was het droppen 
van een hoofdredacteur ter vervan-
ging van de man die toch al enkele ja- 
ren het klappen van de beruchte 
zweep kende, nl. Frank Goetmae- 
ckers. De waard werd er weer niet 
bijgerekend met een kleine crisis in 
het FK als gevolg. Resultaat: een 
controlecommissie waarin zes men-
sen van Schamper, en zes mensen uit 
de konventen en sociale raad zaten. 
Frank bleef. Een overwinning van de 
oude redactie. Proost.

Het lijkt erop dat de Leuvense ASR 
hier lessen uit getrokken heeft. Bin-
nen die raad was er ook reeds gerui-
me tijd ongenoegen over de journa-
listieke escapades van de VETO- re-
dactie. Het weze gezegd, VETO was 
goed. Een echte krant van 12 blz met 
een vaste redactiekern, een halftime 
vrijgestelde, een resem medewerkers 
en één filosofie: wat erin kwam 
moest ’journalistiek verantwoord’ 
zijn. Dat kregen de mensen van de

ASR soms al eens te horen, wanneer 
zij aanklopte bij de redactie met een 
artikel uit de interne keuken. En dat 
het droge geschrijf over allerhande 
problemen waarin studenten toch 
niet geihterisserd zijn, niet paste in 
de kraam van Wim Verreist, de hoofd 
redacteur, is duidelijk. Niet voor 
niets wordt er wekelijks uitgekeken 
naar het blad met een oplage van 
8.000 exemplaren. De bijdrage over 
het Leuvense culturele leven, vooral 
ook in de periode van het klapstuk- 
festival in en om het Stuk werden 
ook door de ASR goed onthaald. 
Het Stuk, zowat een ’cultureel stu- 
dentenbolwerk’, en de activiteiten er- 
vanvallen onder de voogdij van de 
Culturele Raad die samen met sport-
raad, Kringraad en Sociale Raad 
overkoepeld worden door de ASR.

Terloops. Hopelijk duurt het niet 
meer te lang voor iets dergelijks als 
het Stuk opgezet wordt door ons 
Kultureel Konvent. Klapstuk en KK- 
happening kan men nu eenmaal 
moeilijk met elkaar vergelijken, vre-
zen wij.

Maargoed, de ASR vind dat VETO 
maar eens op dezelfde manier haar 
andere raden moet gaan behandelen. 
Een vergadering van de Sociale Raad 
zal dan wel vlug de stijl van Rosas 
danst Rosas moeten overnemen om 
de Leuvense student te boeien. Voor-
alsnog is deze laatste niet zo gelukkig 
met het gebeuren. Hij was anders en 
beter geworden. De nieuwe redactie, 
die grotendeels uit de verschillende 
raden komt, past in het opzet om 
van VETO een blad te maken dat de 
politiek van de ASR ondersteunt. 
Een Vakbondsblad’ aldus de oude re-
dactie. Of ze ook nog kunnen schrij-
ven is een andere vraag. Wij kunnen 
ze niet beantwoorden. De ontslag- 
nemenden zijn duidelijk, hun ant-
woord is negatief, want ervaring al-
leen, die er nu zeker niet is, volstaat 
niet. De ASR hoopt echter dat bin-
nen afzienbare tijd een aantal men-
sen zullen terugkeren om VETO toch 
iets aantrekkelijker te maken. Het 
lijkt wel alsof men heel de putch op-
vat als een noodzakelijk kwaad.

COMPROMIS
Vanuit Gent gezien lijkt een compro-
mis mogelijk. Schamper is ook niet 
wars van stroeve artikels die wei-
nig studenten interesseren. Toch heb-
ben zij hun belang zodat men ten-
minste kan weten wat er in de verga- 
derbunkers van Brug, rectoraat of 
faculteit bekonkelfoesd wordt. Daar-
naast mogen wij toch wel met een 
zekere pretentie schrijven dat er seri-

euze aandacht besteed wordt aan het 
culturele. Beide zaken gaan dus wel 
degelijk samen zonder ernstig af-
breuk te doen aan het niveau. Het 
culturele wordt mischien meer gele-
zen, maar het non-culturele houdt 
het lezerspubliek niet weg.

Tot nu toe was bij VFTO een com-
promis tussen, laats ons het de stijlen 
noemen, niet mogelijk. Twee weken 
geleden was er een bijeenkomst van 
mensen uit de ASR en de oude 
VETO redactie waarop van beide zij - 
den een tekst naar voor werd ge-
bracht. Deze werden naar de algeme-
ne vergaderingen van de raden afzon-
derlijk doorgestuurd. Voorlopig dus 
wachten geblazen tot het bureaucra-
tisch monster ons bij is, maar het zal 
niet van een leien dakje lopen. De 
oude VETO-ers zien de gebeurtenis-
sen als eenmachtsgreep van de 
Marxistisch-Leninistische Beweging 
(MLB) sie in de ASR de plak zwaait. 
De voorzitter en secretaris zijn er in 
ieder geval lid van. In de sociale raad 
staat de MLB eveneens sterk en de 
andere raden zouden niet zo veel in 
de pap te brokken hebben of gewoon 
meestemmen over een aangelegen-
heid als VETO. Met andere woorden, 
de Chinees in de keuken zit in Leu-
ven onder de vergadertafel. Ander-
zijds werd een artikel van de voorzit-
ter van de ASR afgewezen omdat het 
te laat werd ingediend, terwijl een 
week daarvoor een te laat binnenge-
bracht artikel over de TAK-betoging 
toch nog werd gepubliceerd. Wie het 
schoentje past trekke het aan. In ie-
der geval begrijpen we dat het optre-
den van de ASR om dan maar ineens 
alles tals het ware te monopoliseren, 
vooraf reeds deuren voorgoed heeft 
dichtgeklapt. Wat zei U ? Culturele 
Revolutie ? Kom nou. / t  a  \

9 JANUARI: OPENING NIEUW STUDENTEN-
RESTAURANT SINT - JANSVEST

WAT BIEDEN DE STUDENTENRESTAURANTS JE ? TE VEEL OM OP TE NOEMEN ! LEES DUS ZELF MAAR.

RESTAURANTS CAFETARIA SNACKBARS SANDWICHBARS KOFFIE- EN PANNEKOE- 
KENBAR

De Brug 
Overpoort

De Brug 
Overpoort

De Brug 
Overpoort

De Brug
Overpoort

De Brug 
Overpoort

Fac. Landbouw Astrid
Astrid

Dagelijkse keuze tussen 2 
of 4 warme en 2 koude 

schotels

Koude dranken: 
chokomelk, melk, youghourt 
coca, sprite, fanta, fruitsap 
rodenbach, geuze, pils, pale 
ale, loburg, liefmans

Warme dranken:
koffie, the, expresso, capucino
chocolade

Ijskreem (2 of 3 bollen) 
milkshake

Gebak, koffiekoeken

Dagelijks keuze tussen 
pizza, pizza trattoria 

cordon bleu 
spaghetti

hamburger ’Brug’/hawaiënne 
k oninginnesnack 

steak: natuur, béarnaise, look- 
boter, archiduc, peper, proven-

çale

Afwisselend keuze tussen: 
schnitzels: koninginne, peper, 
kuiken, kalkoen, champignon 

hamburgers: kip, cheese

Belegde broodjes met: 
hesp, salamie, kaas, eiersla, 

vleessla, lentesla, parijse sla, 
kipsla, wienersla, haringsla, 

champignon à la grèque, 
makreel, boerenhesp en 

-paté, vissla, kip hawaiënne, 
filet amercain, krabsla

Belegde franse broden met: 
filet américain 

boeren hesp en -paté

croque monsieur

koffie
capuccino
Expresso
Pannekoeken met:
slagroom
fruit
boter
confituur

VRIJ PODIUM TER BESCHIK-
KING IN CAFETARIA DE BRUG

COPY SERVICE IN RESTAU-
RANT BRUG EN OVERPOORT

MARKTJE VOOR ALLERHANDE 
GEBRUIK IN OVERPOORT

OPENINGSUREN :
BRUG: 9.00u tot l9.30u

Snack: 11.30u tot 19.30u 
OVERPOORT: 11.30u tot 14.30u



PERSMEDEDELING
VVS-Studentenvakbeweging beteurt 
ten zeerste de opname van de studen-
tenorganisatie NSV (Nationalistische 
Studenten Vereniging) in het Politiek 
en Filosofisch Konvent van de Rijks 
Universiteit Gent. Het is onaanvaard-
baar dat een organisatie die zowel in 
woord als daad herhaadelijk zijn fas-
cistisch en racistisch karakter aange-
toond haaft, toegestaan wordt om te 
zetelen in de officiële studenten- 
strukturen en gesubsidieerd zal wor-
den om fascistische propaganda te 
verspreiden.
De rol van het Vast Bureau van de

1.
Op de vergadering van het ‘Poli-
tiek Konvent’ van de RUG van 30 
november 11. moest de opnamepro- 
cedure van het NSV (Nationalis-
tisch Studentenverbond) wegens 
uitgelokte procedurefouten herno-
men worden. Tot onze grootste 
verbazing bleek dat alle (uiterst) 
linkse verenigingen VOOR de op-
name stemden. Slechts 5 vereni-
gingen behielden hun standpunt 
van de vorige P.K.-vergadering, 
met name A.K., VUJO en 
die toen reeds VOOR stemden en 
Europakring en CDS die zich voor 
de tweede maal onthielden bij de 
stemming. Er wad intussen noch-
tans niets veranderd binnen het 
NSV. In dit verband citeren wij 
verder één eis van VVS-SVB (uit 
het pamflet dat tussen 21.11 en 
25.11 werd verspreid): HET NSV 
UIT HET P.K.! En wij die dachten 
dat alleen de CVP voor hypocriet 
moest doorgaan...

Verder verwonderen wij er ons 
ook over dat na deze stemming 
een motie werd aangenomen waar-
in het PK zijn verontwaardiging 
uitdrukt over het feit dat sommige 
PK-leden het PK in diskrediet wil-
len brengen bij de ‘universitaire 
overheden’. Als enig antwoord 
daarop willen bij deze overheden 
graag uitnodigen op de volgende 
PK-vergadering waar zij tenminste 
zelf zullen kunnen uitmaken wel-
ke verenigingen de werking van 
het PK het ergst bezwaren.

RUG die alle subsidies voor politieke 
ven filosofische organisaties schorste 
als chantagemiddel om het NSV op 
te laten nemen in ronduit schandalig 
te noemen. De verenigingen van het 
Politiek en Filosofisch Konvent mo-
gen deze chantage niet aanvaarden. 
VVS-SVB eist de onmiddellijke uit-
sluiting van NSV uit het Politiek 
Konvent, het niet toestaan van zalen 
aan fascistische organisaties, het wei-
geren van het spreekrecht aan fascis-
ten. VVS-SVB eist tevens de toepas-
sing van de wet op het racisme en de 
xenofobie op het NSV.

PS: Gelieve ook nog te noteren 
dat het PK de Rijkswacht wel af-
schaffen. Indien je geihteresseerd 
bent, kan ik je vertellen wie er 
allemaal VOOR stemde. Je zou er 
versteld van staan!

Geert VERMEIRE, studenten-
vertegenwoordiger in het PK van 

de Christen Demokratische Stu-
ten.
p/a König Albertlaan 214 
9000 GENT

2.
De komplexiteit van de zaak in acht 
genomen en de voorliefde der linkse 
jongens voor centjes en statutenwij-
zigingen kennende: graag volgend 
voorstel tot reorganisatie van de al-
gemene vergaderingen van het P.K. 
Art.422bis: De voorzitter opent de 
A.V. bij het zingen van het Zuid-A- 
frikaans volkslied (bij tweederden 
meerderheid kan ook de Vlaamse 
Leeuw overwogen worden), waarop 
M.L.B., S.J.W. en het Anarchistisch 
Kollectief invallen met ‘Het Lied der 
Vlaamsche Meisjes’.
Hopende de demokratie hiermee een 
dienst te bewijzen verblijf ik intussen 
(ik zeg niet waar),

hoogachtend,

Jean Pottie,
Komijnstraat 30.

BORST
BEELD

Over de notoire onverschilligheid 
waarmee de universitaire overheid in 
de PK-strubbels onwelriekende en 
ondemokratische verenigingen rugge- 
steunt las je vorige week al in dit 
blad.

Het moet nog eens benadrukt wor-
den dat het Vast Bureau wellicht niet 
haar financiële, dan toch elke juridi-
sche en morele bevoegdheid te bui-
ten ging door zich plots op te werpen 
als enige scheidsrechter in een 
politiek konflikt en terzelfdertijd 
ook een zijde te kiezen.

Door het ‘Geen NSV, geen geld!’ bo-
ven alle diskussie te plaatsen werden 
op voorhand alle inhoudelijke vragen 
opzij geschoven zodat heel dit zaakje 
op de louter formalistische toer gaat 
(een pijnlijke bevestiging van wat het 
PK toch al was...)

Eén van die vragen werd in de vorige 
Schamper aangestipt en is een blij-
vend diskussiepunt binnen een demo-
kratie : ‘Gaat het pluralisme z’n 
grenzen niet te buiten door groepen 
te tolereren die datzelfde pluralisme 
willen nekken?’

Deze vraag is belangrijk, maar, wat 
het PK betreft, niet alleen zaligma-
kend .Meer ad rem zou men ook 
moeten af vragen hoe dit spelletje zo-
ver is kunnen komen. En dan moet 
men ook eens de verontwaardiging 
ran VVS-SVB (zie elders in Scham-
per) durven doorprikken.

Het is wel gemakkelijk om veronge-
lijkt de handen achterover te gooien 
nadat men heeft meegewerkt aan de 
enscenering van deze wansmakelijke 
grap. Want de mate waarin en de 
zelfgenoegzaamheid waarmee vere-
nigd links (verenigen tegen de ‘ge-
meenschappelijke vijand’ lukt nog 
wel eens) in het PK de NSV-agressie 
in strategische plooien gladstrijkt 
toont haar verlammende onmacht 
om in maneuvers als deze (van NSV 
en VNSU) méér te zien dan een 
rechtse staatsgreep naar de politieke 
studentenstrukturen van de RUG. 
Het is al jaren dat fijnzinnig gebrou-
wen strategieën, plannen en tektie- 
ken de werking van het politiek kon-
vent platgelegd hebben zodat wat er 
nu nog rest een louter financierings- 
konvent is.

Dat ‘de fascisten’ nu een net iets ver- 
derreikender strategie ineengepuz- 
zeld hebben (nl. ééntje die n et bo-
ven het PK reikt) toont enkel dat ze 
goeie leerling-tovenaars zijn van het 
linkse formalisme. Wie met vuur 
speelt...

De vraag die na dit avontuur over-
blijft is daarom niet hoe hard de 
verontwaardiging nu, na de unanieme 
opname van NSV moet zijn om het 
NSV et straks even unaniem uit te 
gooien (dat staat al vast).

Nee - de vraag is dieper gaan liggen- 
Als procedures als deze mogelijk zijn 
geworden, hoe politiek en/of filoso-
fisch is dan nog het PK? Het ant-
woord ligt al enkele jaren vast (en is 
dus allerminst nieuw):Het PK is een 
formeel-financieel skelet en politiek- 
filosofisch zo dood als een pier. De 
doden begraven is een universele kul- 
turele waarde ...

Peter de Graeve.

LEZERSBRIEVEN

GESCHIEDENIS E N --------------------------
-------------------------------- JO U R N A LISTIEK

Een panel met namen als een klok en 
van meetafaan zoveel volk dat een 
klein auditorium moest ingeruild 
worden voor de E-zaal van de Blan- 
dijn: verveling leek uitgesloten, en 
toch. Echt interessant werd he 
t pas
toen de panelleden met smeuige ver-
halen het thema ombouwden tot een 
mini-media-dabat.

Het onderscheid tussen journalisten 
en historici kunnen we vlug afhaspe-
len: voor media-mensen ligt het rit-
me veel hoger, een historicus heeft 
de kans het onderwerp afstandelijker 
te benaderen en het jounalistieke 

onderwerp moet verkoopbaar zijn. 
Enige toenadering is te vinden in de 
recentste vormen van geschiedschrij-
ving met de oral-history, een neefje 
van de jounalistieke interviews.

MEDIA DEBAT

Het ping-pongspelletje tussen De 
Morgen (Dirk Van Den Bogaerde) en 
Het Volk (Hugo Stevens) zorgde 
toch nog voor een paar voetzoekers. 
Het Volk houdt zich aan studies over 
wat het publiek in een krant wel 
terugvinden : veel sport, veel
veel processen en een flinke dpsis 
regionaal nieuws.
De Morgen heeft dergelijke beleids-
lijnen niet doorgetrokken en Van 
Den Bogaerde greep de kans om de 
concurentie te tackelen telkens Ste-
vens zijn mond durfde open te doen.

ZELFCENSUUR

De journalist schrijft niet wat hij zou 
willen: hij is gebonden aan zijn bron-
nen, aan wat lezers willen en —zei 
Reynebeau van Knack— aan de

teerders. Echte censuur betekent dit 
nog niet. De journalist voelt het nie-
mandsland zelf ook wel aan en cen-
sureert zichzelf.
Is de historicus dan niet beter ge-
plaatst, vroeg professor Orevenier 
zich af. Is de historicus niet eerder de 
‘koele minnaar’ die afstand kan ne-
men van zijn onderwerp en geen 
ideologisch georiënteerde werkgever 
heeft?
Van Den Bogaerde had daar zijn be-
denkingen bij: liever met de neus er-
op dan vind je tenminste nog genoeg
informanten en vanuit de zaal kwam 
de reaktie dat de historicus vanuit 
zijn ivoren torentje soms voeling 
verliest met de realiteit. Tenslotte 
merkte Reynebeau op dat ook de 
historicus in de lijn van de gerepu-
teerde bladen moet schrijven wil hij 
zijn werk zien publiceren.

OPWARMERTJE

De laatste vraag -is een journalist een 
observator of een protagonist- was 
een kolfje naar de hand van BRT-er 
Van Laeken. : ‘Een jounalist moet 
zaken aan het licht brengen, niet zelf 
de politieker uithangen, al zijn som-
mige journalisten wel gerateerde 
politici.’
‘Een building die in Chicago uit-
brandt komt gegarandeerd in ons 
nieuws. De buitenlandse persburo’s 
spelen een belangrijke rol. Prachtige 
beelden maar de relevantie voor onze 
kijkers ontsnapt me.’
‘Televisie is manipulatie, maar laat 
het ons eerlijk doen.’

Een best boeiend debat dat wel wat 
tegenspraak miste maar schitterend 
geleid werd door Professor Prevenier, 
die de wijsheid had het opgelegde 
onderwerp af en toe te vergeten en 
zachtjes aan te zetten naar een 
ruimer media-gesprek. Een ideaal 
opwarmertje voor het aangekondigde 
‘echte’ media-dabat.

(F.G.)



De Amerikaanse cinema door een 
filmgevoelie hart bekeken;

ONE FROM THE HEART
Door vele Amerikaanse critici wordt 
Francis Ford Coppola in één adem 
genoemd met Steven Spielberg en 
George Lucas omdat ze entertain-
ment brengen. Maar CopDola onder-
scheidt zich fundamenteel van deze 
regisseurs doordat in zijn films vaak 
de emoties (in de brede zin) van de 
personages aan de basis bggen; zo 
ook in One from the Heart.

Franny (terry Gavi) en Hank ( Fré-
déric Forrest) breken met elkaar en 
vluchten in een droomwereld. Deze 
ligt niet veraf, hun fantasieën zijn te 
verwezelijken in de dageliikse reali-

teit: Franny verandert de etalage van 
haar reisbureau naar het exotische 
toe en Hank verblijdt in de feërieke 
atmosfeer van zijn werf. Beiden 
beleven een kortstondige romance 
met hun droomfiguur: Franny met 
macho-don juan Raymond (Raul 
Julia), Hank met het sprookjesachti-
ge cirkusmeisje Leila (natassia 
Kinski). Éénmaal de dagelijkse sleur, 
de banaliteit doorbroken is, staat de 
weg naar elkaar terug open.

Kadrage, decors, licht- en kleureffec-
ten, muziek, montage, fotografie 
domineren afwisselend dit eenvoudi-
ge gegeven. Deze essentiële 
kenmerken van de cinema worden 
ten (over)volle gebruikt.

Muziek (van Tom Waits en Crystal 
Gayle), decors, licht en kleur zijn 
niet louter sfeerschepping, maar 
worden functioneel gebruikt om de

emoties van de personages gestalte 
te geven en de onderliggende idee 
over te brengen. Enerzijds op het 
niveau van het verhaal: liedjesteksten 
weerspiegelen het gebeuren; decors, 
licht en kleur (blauw voor Hank, 
felle tinten voor Franny) vormen het 
alledaagse om tot het fantastische; 
door de montage gaan de gezichten 
soms in elkaar over (zo vervaagt het 
gezicht van Ravmond soms tot dat 
van Hank, wat Ray.s identiteit van 
droomfiguur beklemtoot). De emo-
ties, fantasieën, dromen van de 
personages worden via de beelden 
duidelijk gemaakt.

Anderzijds op het vlak van de ‘idee’: 
al de (reeds genoemde) intrinsieke 
mogelijkheden van de film worden 
(te) nadrukkelijk gebruikt, alsof 
Copoola ze ons wil laten (heront-
dekken. Hij gaat als het ware terug 
naar ‘de roots’ van de cinema, als 
reactie op de doorsnee Amerikaanse 
filmindustrie, die ons alleen maar een 
verhaaltie voorschotelt waaraan alles 
ondergeschikt wordt gemaakt. Hiet is 
niet zozeer het verhaal van belang,

maar wel de manier waarop dit 
verhaal ons getoond wordt: de vorm 
(geving) domineert de inhoud. 
Coppola wil ons a.h w. tonen wat 
allemaal kan met film en filmtech-
niek (dit is veel meer dan special 
effects), en in die zin is ‘One from 
the Heart’ een film over film.

Toch laat ‘One from the Heart’ ons 
enigszins onbevredigend. Ten eerste 
omdat de techniek al te demonstra-
tief is gebruikt, ten tweede omdat 
Coppola een veelheid aan ‘stijlen’ 
verwerkt: melodrama (denken we 
aan Douglas Sirk en Vincente 
musical (bepaalde scènes komen 
letterlijk uit Fred Astaire en Ginger- 
Rodgers-films, uit Fame) en ook een 
lichte hint naar het zgn. psycholo-
gische drama (in de aanvangssequen- 
ces). Met deze mengeling wil Coppo-
la entertainment brengen, maar 
verwaarloost een aantal elementen 
die in de doorsnee amusementsfilm 
van kapitaal belang zijn : dynamiek 
(een dosis actie), een realistisch ka-
der en personages waarmee de toe-
schouwer kan meeleven. Coppola 
probeert de toeschouwer recht-
streeks aan te spreken via beelden, 
zonder(volgens de eisen van het 
genre) direct in te spelen op de 
emotionaliteit. Hierin slaagt hij niet 
voldoende zodat precies daarin het 
‘falen’ van de film moet gezocht 
worden. De film glüdt als een mooi 
visueel spektakel aan ons oog voorbij 
zonder als echt te beroeren’ Doch. 
zoals reeds gezegd,, vormtechnisch 
bekeken, zeker geen slechte film, 
integendeel .
MAJESTIC : 14h-16h-18h.

Jan van Rijckeghem

h e t  KULTUREEL KONVENT p r e s e n t e e r t  :

DER LETZTE
LUFTBALLON

UND ALLES IST VORBEI !
THE MILKSHAKE BANANA BAND

SWINGENDE SFEER-JAZZ. ONLANGS NIEUWE ELPEE.

HET CRISISKABARET
GEZELSCHAP R.VAN RILLAER. CRISIS IN BELGIË

HET BELGISCH COMPROMIS
VAN KOPSPEL,IN HET KADER VAN "RAKETTA VENDETTA"

0T0RI0.
EEN GENTS TOTAALSPEKTAKEL. ZIE VORIGE SCHAMPER.

HET KAZOO ENSEMBLE
KNOTSGEK. UNIEK ÉN ORIGINEEL. DÉ REVELATIE !

DINSD 20 DEC
INKOM : 100. -  !

BLANDIJN aud.C,D,E
W K / TTT EN CJP : 80 / -  !

OPINIEMAKERS IN 
VLAANDEREN 
PRAATKAFEE

Op dinsdag 20 december om 20.00u 
in de balzaal van de Vooruit richt het 
Masereelfonds vier panelgesprekken 
in rond volgende thema’s:
a) lokale en rije radio’s
b) derden op de BRT- buis
c) de krantenwereld
d) kleine en grote opiniebladen.

Elk panel wordt door een deskundige 
ingeleid:
Patrick Herroelen (adviesraad niet-o- 
penbare radio’s) Willy Courteaux 
(HUMO) Hags Verstraeten (Auteur 
’pers en macht’) Koen Raes (RUG, 
hoofdredacteur VMT)

Vertegenwoordigers voor de panels: 
CDO, Librado, SOS, De Morgen, De 
Nieuwe, De Rode Vaan, Knack, 
Topics, De Zwijger.
Het geheel wordt ingeleid door Eddy 
Bonte
Toegangsprijs 60 Bfr.
Inschrijvingen en inlichtingen: vzw 
Masereelfonds, Tweebruggenstr. 13 
tel. 091/25.38.53

agenda
vrijdag 16/12

-KUC : Lina de Cock en Frank De 
Gruyter vertellen Kerstverhalen 
van Karei van de Woestijne en Er- 
nest Claes (20h30)

-Casino Gent: Galabal van de studen-
ten ingenieur (21h00)

zaterdag 17/12

-Opera voor Vlaanderen: Death in 
Venice (19h30)

-KUC: at su p ra ...............
-Casino Gent: Galabal van de Vlaam-

se Dierenartsen (21h00)
2 orkesten: McDuff Dimension

The Real Cremasters.

zondag 18/12

-Café Studio Scoop: Manzanas (mu-
ziek uit San Domingo) 23hoo 

-Theater Controverse: Lanceloet van 
Denemarken (20hl5)

maandag 19/12

-Artevelde: Te bed of niet te bed 
fuif. Org. moraal en filosofie. 

-ARCA: Christmas Carom van 
Ch. Dickens. Regie: Jo Gevers. 

-VOORUIT: TD rechten (21h) 
-Theater Controverse: ut supra.

dinsdag 20/12

-Balzaal VOORUIT: Praatkaffee:
‘Opiniemakers in Vlaanderen’20h 

-Bandijn: Aud C,D,E:
‘Die letzte luftballon und alles is 
vorbei’ met Milkshake Banana 
Band, ’t Crisiscabaret, Het Belgisch 
Compromis, Het Kanon Ensemble 
en Otorio.(19h30)

-Zaal Van Eyk: ‘jeugdwerkloosheid’ 
door G. De Ketelaere (21h00) 
org.:CDS.

-Elcker-Ick(Hoogpoort 9): Jan Ver- 
meersch over Marxisme in Oost- 
Europa.

woensdag 21/12

-café Studio Scoop: Skoop-klassiek 
Guy Penson op clavecimbel.
Werk van Bach, Couperin, Rameau. 
20h30.

-Elcker-Ick: Rudi Doom over Mar-
xisme in Afrika.

-BRUG (2de verd.): Seksisme binnen 
links(panelgesprek) Org. SJW en 
Dolle Mina.

-BRUG:Onderwijscyclus VVS-SVB: 
Thema:Sociale Sektor (20h00)

donderdag 22/12

-Elcker-ick:Koen Raes over Marxis-
me in de Derde Wereld.

-Groene Zaal St Bavo: STOP
APARTHEID dr. Amandla 
zang - ballet theater.
Kulturele groep uit Z.-Afrika 

Geanimeerde bootfuif met rond-
vaart op de Leie vanaf 20h30. 
Kaarten op sekretariaat BRUG 

-kelder onder café AFKIKKER : 
Exotic Xmas Night Party met 
Magie Dance System 22h.

f c l  H E T  L A A T S T E  N IE U W S

SpeciaalzaakFOTOKOPIE

h

grondige informatie 
en
de achtergrond van 
de gebeurtenissen 
in de actualiteit

onovertrefbare
sportberichtgeving

PLAN

HET LAATSTE NIEUWS
de grootste krant van het land

p.v.b.a. C I O. MARTIN

Koningin Elisabethlaan 120 
9000 GENT
Tal. 091/22.96.78 - 22.98.71


