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NET BEAD VAN PAPIER
sinterkvhv

bom-bat

dadadans

Hoor wie klopt daar kind’ren?
’t is een vreemde zeker? Die verdwaald is zeker? Nee hoor: geen
vreemde. Wel een ouwe bekende.
K.V.H.V. en een kadootje voor
U op p. 3.

Studenten vragen enkele extra
bomaanslagen. Kwestie van nog
een aantal debatten te kunnen
organiseren. Ondertussen houden
we ons wel zoet met de CCC. Uw
deel op p. 3.

Mag Schamper U uitnodigen ten
dans? Dank U. Op de laatste pagina asjeblief. Toch nog even dit:
geen walsjes, tangootjes, foxtrotjes worden Uw deel. Wel postmodern: p. 4.

RAAD VAN UITSTEL

Er zijn dagen waarvan men kan zeggen: ’Toen werd de knoop doorgehakt’. Vrijdag 23 november kon zo’n
dag zijn. Is natuurlijk weer niet zo’n
dag geworden. De Raad van Beheer
is er in geslaagd om beslissingen uit
te stellen tot de volgende vergadering
van de Raad van Uitstel. ’Beslissen
tot uitstel is natuurlijk ook beslissen’
zal men gedacht hebben. Maar knopen doorhakken ? Hola !

Reeds van in de voormiddag boog de
Raad zich over het eerste agendapunt: het AZ in de schulden en niet
zo’n beetje. De schuldenlast is immers opgelopen tot zo ongeveer 2,5
miljard (inderdaad: 25 met 8 nullen).
Een sanering dringt zich dus op. De
administrateur had dan ook een en
ander op papier gezet: enkele miljoenen van hier, enkele miljoenen van
daar, enkele miljoenen van overal.
Ook het reservefonds zou worden
aangesproken. Niet onbelangrijk als
je weet dat uit datzelfde fonds het

achterstallige vakantiegeld voor het
patrimoniumpersoneel (goed voor
ong. 200 miljoen) nog moet betaald
worden.

Het ’plannetje’ gaat echter voorlopig
niet door ! Met dit rapport is immers
nog steeds geen oplossing gevonden
voor het gebrek aan statuut van het
AZ. En omdat dit statuut er toch
ééns zal moeten komen, zal eerst een
nieuw rapport naar de directieraad
van het AZ en tenslotte terug naar de
RvB. Ondertussen zullen we 21 dec.
zijn. Na Sinterklaas stelt men alle
hoop op de Kerstman.
Niet alleen het AZ maar ook de RUG
zelf moet besparen. Zoiets gaat doorgaans gepaard met personeelsvermindering en voor een universiteit kan
dat een ware aderlating betekenen.
Het administratief en technisch personeel (ATP) pleit voor een herverdeling van het ATP over de verschillende faculteiten. Daartegenover stelt
het Onderwijzend Personeel (OP) dat
bepaalde niet-vervangingen gewoon-

weg ongehoord zijn (bv in de Pers en
Comm.). De nominatieve lijst van
vervangingen (en niet-vervangingen)
stuit op nogal wat weerstand. De administrateur krijgt de taak om de
tegenvoorstellen te toetsen op hun financiële haalbaarheid en de sanering
dus nog maar eens te herzien.
Een derde punt op de agenda werd
niet uitgesteld. Wat betreft de nota
van de regeringscommissaris omtrent
onregelmatigheden bij personeelsexamens werd doodleuk beslist dat deze
klachten niet ontvankelijk waren. Afstel dus. De Raad van Beheer was immers niet in het bezit van de klachtbrieven. Niemand zou ten andere
echt benadeeld zijn. Zo zie je maar
weer eens.

Uitstel en afstel: over vrijstellingen
werd op de vergadering van de RvB
met geen woord gerept. Om versteld
van te staan.
pH

de verkrachte maagd
Prof. Balthazar (beheerder van de
BRT - SP) eindigde zijn eerste betoog
in het debat ’Komt de BRT zijn
o bjectiviteitsverp lichtingen na ?’, ingericht door het Liberaal Vlaams
Studentenverbond, met dit mooie
beeld: ’op het gebied van de etherreklame is België wettelijk verplicht
een maagd te zijn, maar ze wordt elke dag via de kabel meerdere keren
verkracht’. Dit gevoel hadden we ook
toen we omstreeks 11 uur auditorium C van de Universiteitsstraat
donderdag verlieten; het maagdelijke
debat werd meerdere malen verkracht door de moderator, Erwin Devriendt (LVSV).

Het begon al in het voorwoord van
de moderator, waarbij hij het plezant
vond te stellen dat de CVP bewust
uitgesloten was voor deze debatavond, omdat de CVP toch geen mediabeleid heeft en ideologisch steeds
tussen twee stoelen valt. Nou moe,
elkeen met gematigde of centrumideeën is dus niet meer welkom op
een debat ! Komt de BRT zijn
objectiviteitsverplichtingen na, was
de thema-vraag. Alvast de liberale mo
moderator kwam die verplichting
niet na. Zijn voorwoord eindigde Devriendt, de vriend dus van Geert Versnick, panellid als beheerder van de

BRT (PVV), met de liberale slogan
’objectiviteit op de BRT zal een heet
hangijzer blijven zolang het BRTmonopolie blijft bestaan’.

Naast de twee BRT-beheerders. prof.
Balthazar en Geert Versnick, zaten in
het panel ook nog Alex Fordyn, assistent aan het seminarie Informatiemedia RUG en Gui Polspoel, BRTjournalist. En soms voelde de moderator zich geroepen om als vijfde panellid mee te discussiëren en zijn
neutraliteit van zich af te werpen. De
discussie over de zaak Buyle, werd
meegevoerd door Devriendt die duidelijk stelde dat zijn vragen niet neutraal waren en het interview van
Buyle dus niet objectief was, het
klaaglied van de liberalen... Waardoor
het publiek vaak het gevoel kreeg dat
er twee liberalen in het panel zaten,
Devriendt en Versnick.

Alex Fordyn lichtte zijn studie toe
over de objectiviteitsverplichting
(een evaluatieve assertie analyse van
de BRT-RTBF -journaals tegenover
12 kranten) en daaruit bleek dat de
BRT-nieuwsdienst vrij goed die obectiviteit bereikte. Prof. Balthazar, de
oude wijze van het panel als het wa-

re, relativeerde Polspoels verwijten
aan de Raad van Beheer van de BRT
én de liberale visie van Versnick. Volgens Balthazar leggen de liberalen teveel de nadruk op de media als ekonomisch produkt en te weinig als
kultureel produkt. Het Nederlandse
systeem, die zendtijd verleent aan de
zendgemachtigde zuilen volgens hun
ledenaantal, leidde tot vertrossing en
verschraling, tegengesteld dus aan de
vooropgestelde verscheidenheid. De
liberalen willen mededinging, maar
die heeft in zekere zin gefaald bij onze Noorderburen.
Geert Versnick had het moeilijk. Zijn
argumenten werden heel vaak in hun
blootje gezet en vooral kwam hij er
niet toe om met naam en toenaam de
objectiviteit van de BRT-nieuwsdienst te kelderen. Versnick kwam
steeds weer aandraven met algemene
verdachtmakingen, maar tot echt
konkrete, intentionele tekortkomingen van de BRT-journalisten kwam
hij niet. De zaak Buyle is wel gevallen, maar dit ene voorbeeldje was
voor Vernsick voldoende, hoewel helemaal niet overtuigend.
Hoewel Versnick en Polspoel uit hetzelfde glaasje water dronken, vlogen
ze elkaar geregeld in het haar. De ververvolg op p. 2

redaktioneel
Tuut tuut tuut ... héél langzaam
dringt de hinderlijke zoemer van je
wekker (waarom kocht je dat kreng
dan ook ?) in je door slaap en laattijdige ... vroegtige biertjes benevelde brein door. Tiens, een nieuwe dag.
De rush naar een auditorium (gossie,
welk was ’t nou weer ?) brengt je net
genoeg bij je positieven om niet negatief te starten. Vóór het voor deze
morgen gereserveerde beetje energie,
helemaal uit je door de geneugten
des levens gemartelde body weggevloeid is, kwak je neer op zo’n klapstoel. En dan zeil je onhoudbaar
weer weg ... ver weg ...
De kakafonie van kraakstoelen en
stemmen doen je in reflex één troebel oog opslaan. (Toch een stuk hygiënischer dan ’t gekwijl van Pavlov’s
keffer.)
Middageten in één van de resto’s ...
nou jaaa, middag schijnt nog te kloppen, maar ... (Hou je mond, man, het
personeel kan er ook niks aan doen.)
Dat eten - waar ’t ook vandaan mag
komen - een mens oppept is ondertussen gebleken. Ondanks de tropische temperatuur in het auditorium (crisis, zei je ? Ha!) slaag je er
ditmaal in de één of de andere kerel
die daar vooraan een heuse pantomime opvoert, met lodderige ogen te
volgen.
De warmte is letterlijk en figuurlijk
frappant. De neiging om te onderzoeken of tussen de afgekauwde stukjes
bubblegum iets ’zwamt’ is groot...
De voorstelling is afgelopen en dus
trek je met de tred van een onfrisse,
moedeloze vijftiger naar huis. De
schemer sluipt op kousevoeten de
stad in, en brengt met zich de ontnuchtering mee.
Ben ik nou een student(e) of een or-1
dinaire flierefluit(st)er ? Schuldgevoelens over verwaarloosde cursussen, boeken die nog steeds geduldig
op je te wachten staan, de slechte investering die je voor de maatschappij
zal blijken te zijn, warrelen door je
hoofd.
Jammer genoeg beschik je over een
slap geweten, speel je (ben je) nu
eenmaal graag de ruggegraatloze, ben
je fantasierijk genoeg om excuses die
je gedrag ’goedpraten’ te vinden.
En dus, wanneer Lies of Bert of ikweet-niet-wie aanbelt. sprint je in
topvorm naar de deur, klaar voor een
uitje, zoals dat heet.
Mm, zalig dit studentenleven.

Schamper is het officiële studentenweekblad van de RUG. De redactie bestaat uit vrijwilligejipedewerkers. Klachten i.v.m. het beleid
van de redactie dienen gestuurd
naar de voorzitter van de controlecommissie, p/a St.- Pietersnieuwstraat 45, 9000 Gent.
Lezersbrieven worden verwacht op
hetzelfde adres, ten name van de
Schamperredactie. Naamloos is
prullenmand.
Hoofdredactie: Geert Joris
Verantwoordelijke uitgever: Peter
Hostens

arbeid en lust
Bij uitgeverij EPO verscheen, nog net
voor de boekenbeurs het boek ’Arbeid en Lust’ van Jaap Kruithof, beroemd en berucht prof aan onze université it.
Hij heeft er lang over gedaan om dit
boek te schrijven. Toen ikzelf de
tweede kandidatuur doorliep, was de
oorspronkelijke tekst al aan een zoveelste herwerking toe, inmiddels
verdubbeld qua omvang en daarmee
niet minder saai om lezen.
Inmiddels is het geheel verdrievoudigd. Deel 1, dé theorie, ligt klaar in
de winkels om gelezen te worden.
Om gelezen te worden ?
Tk troost mij met de gedachte dat
het toch zal ter hand worden genomen door jongeren die te Gent mijn
kolleges volgen. Maar je wil natuurlijk meer, je hoopt op respons van
anderen, van een ruimer forum. Die
wens gaat bij my met scepsis gepaard
omdat de meeste mensen de prys van
dit werk moeilijk aankunnen en de
ervaring uitwijst dat ik door mijn ideologische positie en het gebrek aan
een commerciële propagandamachine
weinig respons mag verwachten.’
(p. 5-6)

Maar niet getreurd, dan maar zelf
’commerciële propagandamachine’
worden. Verplicht je studenten tot
het kopen van het boek, dat tevens
als cursus gebruikt wordt, schaf de

vroegere gestencilde syllabus af en
een afname van ong. 100 exemplaren
per jaar is verzekerd. Beter nog, geef
in alle kandidatuursjaren dezelfde
cursus en de oplage kan verdubbeld
worden, misschien zelfs verdrievoudigd.

Dat het boek eigenlijk te duur is voor
de modale student, mag de pret zeker niet drukken. Anderen zullen, aldus Kruithof, om die reden toch niet
ter hand nemen.
Laten we dus wel wezen. Punt 1: studenten hebben geen geld om dit
boek te kopen. Punt 2: De student is
niet dom (hopen we). Ooit gehoord
van een fotokopieermachine ?
Het boek telt 237 blz en kost ong.
500 fr. Deel 237 door twee en je
hebt het aantal kopies dat je moet
nemen. Met de huidige prijzenslag
kan dat aan 1 fr per stuk en je hebt
meteen de prijs van jouw uitgave:
118,5 fr plus 50 fr voor het inbinden
maakt 168,5 fr.
Als Kruithof inderdaad zo links is als
hij zich voordoet, zal hij daar geen
enkel bezwaar tegen hebben. Over de
inhoud gaan we het verder niet hebben. Gezien het toch alleen die studenten zijn die het spul moeten blokken die het zullen lezen, zullen de
anderen wel niet geihteresseerd zijn.
En wie leest er nu eerst een recentie
van een cursus alvorens over te gaan
to t het instuderen ervan ...
GJ

van de lezers
DIER
De voorspellingen zijn uitgekomen:
pas nadat ze daar de buitenlanders
hebben uitgesloten, hebben ze ontdekt dat er nog een gebouw in Merelbeke staat, dat al 1 MILJARD heeft
gekost waarvoor nog slechts 30 MILJOEN ontbreken. Dat ze daar niet
vroeger aan dachten, en er zeker geen
actie zouden rond voeren, is ingegeven door taktische overwegingen opweg naar het einddoel: numerus clausus.

Door dat gebouw in de vergeethoek
te duwen, heeft men veel mensen
kunnen overtuigen dat de uitsluiting
van de buitenlanders (vooral Nederlanders) inderdaad verantwoord was.
En men is in die uitsluiting bovendien nog geslaagd. De plaats is nu vrij
om een voorkeursbehandeling te eisen voor de veeartsen. Nu moet er

snel werk worden gemaakt van de
nieuwe, ruimere lokalen. Het aantal
studenten dat er later gebruik van
moet maken dreigt immers sterk af
te nemen, en dan zal men steeds minder van plaatsgebrek kunnen spreken. Mét het nieuwe gebouw zou er
steeds meer plaats zijn voor steeds
minder studenten. Zullen ze dan hun
poorten weer openzetten voor de
buitenlanders ?
Verder willen ze ook meer personeel.
Dat willen de actievoerders onder andere zoeken bij de vaste benoeming
van vrijwillige assistenten. Eén van
hen is Miguel Stevens, die wachtte

om daarrond actie te voeren tot hijzelf vrijwillige assistent was. En aangezien er bij de veeartsen geen actie
mogelijk is zonder dat Stevens erin
toestemt...

De verdere voorspellingen zijn dat
die Stevens, eens hij gevestigd is, één
front zal vormen met geneesheer Wynen voor een vestigingswet en/of een
numerus clausus. Dat de huidige kandidatuurssstudenten daardoor wel
eens in de problemen kunnen komen
wordt er lekker bij verzwegen.
Zal De Backere (decaan diergeneeskunde) zijn vriend Stevens dan weer
volgen ?
Naam en adres
bij de redactie
bekend.

Al!
” Ze binden je de blinddoek voor
daarmee raak je tenslotte in gesprek
of met de geur van andere ogen die
éérder in die doek opgesloten hebben
gezeten
Bruine ogen, die je vertellen, dat hij
4 dagen lang zonder eten heeft gezeten,
of het water dat ze je gaven had een
licht lauwe bijsmaak
of een paar ogen die je niets zeggen
omdat zij voorgoed zijn blijven steken
in hun vraag
of gebleven zijn in hun laatste kreet”
De getuigenis van een gewetensgevangene ergens op deze wereld. Iemand
die anders dacht dan de anderen en
daarom een ’gevaar’ werd in hun ogen.
Amnesty International zet zich reeds
meer dan 20 jaar in voor het lot van
deze gevangenen op voorwaarde dat
ze geen geweld gebruikten.
Ook aan onze unief werd met een
werkgroep gestart omdat niet luid
genoeg kan geschreeuwd worden dat
het onrechtvaardig is. Binnenkort
staan we dan ook met kaarsen in de
Brug en Overpoort. Amnesty werkt
namelijk zonder subsidies van de overheid of andere organismen omdat
zij ongebondenheid hoog in het vaandel voert. Deze kaarsen kosten 70 fr,
maar als je je eigen verontwaardiging
meer kracht wil bijzetten, kom dan
naar de vergadering van de werkgroep op 19 dec om- 20.00u in de
Brug. Hoe meer stemmen in het
koor hoe verder de boodschap rijkt.
Amnesty International RUG

lening bestaande uit het goedkoper
verkopen van cursussen aan hun leden.
Politieke studentenorganisaties en
werkgroepen kunnen natuurlijk onmogelijk in ledenaantal concurreren
met zo’n mastodontverenigingen wat
het ledenaantal betreft.
Conurrentie op basis van aktiviteiten
is wel mogelijk en op dat gebied overschaduwen we zelfs de kringen.
Een ander belangrijk element van deze regeling is dat men om praktische
redenen (controle) de ledenlijsten
kan opvragen. Welnu, dit is voor ons
onaanvaardbaar.

In essentie komt de nieuwe regeling
er op neer dat men meer gaat subsidiëren op basis van het ledenaantal en
minder op basis van het aantal ingerichte (vormende) aktiviteiten.

De nieuwe regeling heeft als hoofddoel alles wat progressief is aan deze
universiteit in het verdomhoekje te
duwen, dit blijkt ook uit een uitspraak van Koen Bostoen ivm het politiek café dat de jongsocialisten
RUG organiseerden in de Vooruit op
8 november. Hierover zei Bostoen
dat hij het schandalig vond subsidies
te moeten geven ’aan een socialistische organisatie die in een socialistisch gebouw socialistische sprekers
uitnodigt om voor een socialistisch
publiek te spreken’. Dergelijke uitspraak spreekt boekdelen. Als jongsocialisten RUG verzetten wij ons
tegen het ’Plan Bostoen’ dat wij ervaren als een poging van een bepaalde rechterzijde om de progressieve
krachten aan de RUG uit de weg te
ruimen. Wij zullen dan ook het nodige doen om dit voorstel in de prullenmand, waar het thuishoort, te laten belanden.

Dat deze regeling vooral ten goede
komt aan de grote fakulteitskringen
staat buiten kijf. Fakulteitskringen
kunnen immers makkelijk leden werven op basis van een soort dienstver-

namens de jongsocialisten RUG
Stefan Meeuws
Kantienberg 20
9000 Gent

SO SSEN

Tijdens de zomermaanden werd door
de beheerder van de dienst studenten
aktiviteiten van de RUG, Koenraad
Bostoen, een nieuwe regeling uitgedokterd ivm de verdeling van subsidies over de verschillende studentenverenigingen.

vervolg van p. 1
dachtmakingen vanuit liberale hoek
zijn door hun voortdurende herhaling gemeengoed geworden, aldus
Gui Polspoel, maar nooit weerlegd
dat de journalisten niet objectief
zijn ! Trouwens, het meten avn de objectiviteit moet gedepolitiseerd worden !
Intussen had Prof. Balthazar de moderator reeds een paar keer voetje gelicht en hem erop gewezen dat het
tijd werd om de zaal aan het woord
te laten. Maar nee, Devriendt wilde
persé zelf nog een paar verwarrende
vragen stellen aan de panelleden,
waardoor de samenhang van de discussie steeds weer overhoop gehaald
werd. Vanuit het publiek werd tegenover Versnick aangedrongen om eens
man en paard te noemen en niet
meer te vervallen in algemene beschuldigingen tegenover de BRT.
Vergeet het maar, daar kwam hij niet
toe en hij had de hilariteit van de
zaal reeds opgewekt toen hij - als beheerder van de BRT nota bene - Panorama verwarde met Première.
Maar goed, de zwakkere tussenkomsten van Versnick werden goedgemaakt door de boeiende discussies
tussen Polspoel en Prof. Balthazar
over het zwakke beheer van de BRT.
De nieuwsdienst heeft op drie jaar
tijd meer dan 40 pet van hun exploitatie-kapitaal moeten inleveren en is
totaal onderbemand (12 journalisten
tegenover 29 bij de RTBF, 60 bij de
NOS enzovoort). Polspoel verweet de
beheerraad steeds maar te beloven
geld en journalisten toe te voegen,
maar het blijft bij beloftes. Het is
duidelijk dat als de BRT zijn objectiviteit niet volledig nakomt en als er
fouten worden gemaakt, dit voornamelijk te maken heeft met de voortdurende besparingen en het tekort
aan personeel. Geef de redactie meer
middelen en het journaal wordt veel
beter, aldus Polspoel.
Over de zaak Buyle en het arrest van
de Raad van State, de studentenboeman, waren de panelleden het niet
eens. De andere grote affaire betreffende de BRT-objectiviteit, de rakettenkwestie met oa administrateur-generaal Vandenbusche (CVP) in de
hoofdrol, werd door de beheerraad
zelf van de beoordeeld als een technisch probleem (te krap personeel en
materieel) en niet als een beroepsfout van de journalisten, met name
niet van intentionele aard.
Tenslotte ontspon zich nog een delikate discussie over de politisering
zelf van de nieuwsredactie, oa Poma’s voorstel om bij de aanwerving
van nieuwe journalisten meteen naar
hun kleur te vragen. Uiteraard een
zeer gevaarlijk en te verwerpen voorstel. Gui Polspoel was duidelijk de
sterke figuur gebleken van dit panel,
prof. Balthazar de relativerende figuur en Alex Fordyn de wetenschappelijk aanvuller. Geert Versnick tenslotte had reeds halfweg de avond besloten dat hij in geen jaren meer zal
debatteren met Polspoel, arme Versnick ... snik snik.
Bart Vallaeys
’Wat u altijd al wilde weten over de
groenen, maar nooit durfde vragen’,
Informatie- en gespreksavond, georganiseerd door Agalev-univ-Gent,
met - Patrick Stouthuizen (politicoloog) over het onstaan van de
groenen en de ruime ecologische beweging
- Willy Coolsaet (filosoof RUG)
over het ecologische gedachtengoed, nieuwe visies op arbeid, ...
- Leo Cox (agalev) over waar de
groene partij naartoe wil en
hoe.
Dit alles op dinsdag 11 december om
20.00u in aud. D van de Blandijn.

zo zw art als zw arte p ie t ?
Dit jaar li eten een paar studentenorganisaties voor het eerst van zich horen.: Agalev-unief bv maar ook Protea-studentenvereniging en KVHVGent. Deze laatste is echter niet zo
nieuw, het Katholiek Hoog Studenten Verbond was - met enige onderbrekingen - al van rond WO II aktief
in Gent. Naar aanleiding van de heroprichting en de 10e verjaardag van
de ’Verschaeve-rellen’ presenteert
Schamper jullie een heus historisch
overzicht.
Het KVHV (opgericht in 1902) is in
z’n bestaan nog al eens van ideologie
veranderd. Na WOII evolueerde
KVHV—Leuven van een Vlaams-nationalistische naar een maatschappijkritische ingesteldheid. In 1958 was
Wilfried Martens praeses van KVHV.
Tien jaar later vervulde Paul Goossens die funktie. Ludo Martens, huidig voorzitter van de PvdA was in ’66
hoofdredacteur van ’Ons Leven’, het
Verbondsblad. Het is trouwens niet
overdreven te stellen dat de Partij
van de Arbeid gegroeid is uit de toenmalige linkse vleugel van KVHV—
Leuven.
Na ’69 houdt KVHV—Leuven weer
vast aan ’studentikoze tradities’ en
sinds enkele maanden probeert ze
verwoed los te komen van haar banden met het nazistische NSV, (zelf
een afsplitsing van KVHV—Antwerpen).
In Gent was de evolutie wel enigszins
anders: in 1966 ontbond het praesidium het Verbond toen alle leden overliepen naar de Vlaams-Nationale
StudentenUnie. In januari ’69 daarentegen loopt ene Vic van Branteghem weg uit VNSU en richt het
Verbond weer op. Waarna het KVHV
Gent eindelijk de ware volksvijanden

hornaar

Door de home Boudewijn (dat is die
groen-blauwe blokkendoos aan het
AZ) werd op 22 november 11 een uitstapje ingericht naar de brouwerij
Vieux Temps. Daarvoor werd een
bus ingelegd van 56 plaatsen, vanaf
12.00u ’smiddags tot 3.00u ’s morgens, kostprijs 8292 fr, gesubsidieerd
door de dienst studentenaktiviteiten.
Het aantal deelnemers bleek uiteindelijk slechts 9 man te zijn (er waren
er vooraf 8 ingeschreven). Toch werd
verkozen die dure bus in te leggen.
De achterste bank was nauwelijks
gevuld. De rest van de bus was leeg.
De deelnemers moesten bovendien
niets betalen, en kregen zelfs gratis
drank. Niemand dacht er blijkbaar
aan om de bus en het uitstapje af te
zeggen, alhoewel men in de home
aan het aantal inschrijvingen kon vermoeden dat er geen belangstelling
was. Maar ja, geld is er toch genoeg.
Trouwens, wanneer binnenkort het
nieuw financieringsplan op poten
wordt gezet, zullen de homes over
nog meer geld beschikken, en zal
men er dus nog meer geld kunnen
verspillen. En daar zal het wel op
neer komen wanneer men ziet hoe
gering de belangstelling is voor de activiteiten binnen enkele homes.
Deze homes krijgen overigens een
steeds meer studentikoos accent. De
voorzitter van home Boudewijn siert
zich nu ook al met een lint, en
noemt zichzelf praeses. Hij blijkt
trouwens lid te zijn van de studentenfanfare en heeft dan ook onmiddelijk een (betaald!) optreden versierd in zijn eigen home. Ra ra hoeveel mensen daarvoor enige belangstelling zullen vertonen.
Wie riep daar ook weer om besparingen ? De studentenbeheerder ? Die
woont toch ook op home Boudewijn !
PD

ontdekt: de ketterse bolsjewisten die
met geld van Moskou en Albanië
(sic) een ware terreur zaaien aan de
Gentse unief. In een artikel uit 1973
wordt gesteld dat het KVHV streeft
naar ’een echte elite in de ware zin
van het woord’ en naar ’een nieuwe
orde, ja, dat is het woord ! ’

WOII een vooraanstaand nazi-propagandist. Na de oorlog werd hij bij
verstek ter dood veroordeeld. VMO
kwam ooit spektakulair in het
nieuws door zijn lijk van Oostenrijk
naar Vlaanderen te smokkelen. De
dagen voor de opvoering zette de
VMO de rektor onder druk om de

lans: 15 gewonden waarvan 5 zeer
ernstig. Eén persoon liep blijvend
oogletsel op. De politie stond toe te
kijken vanop het Sint-Pietersplein en
greep pas in toen de eerste gewonden
al gevallen waren en chargeerde ... op
de toneelbezoekers.
Diezelfde nacht werd door meer dan
vijftig organisaties het eerste AntiFascistisch Front opgericht, onder
meer door het LVSV van Guy Verhofstadt, KUC, ’t Zal Wel Gaan,
MLB, SJW, VVS. De lessen worden
gestaakt, er komen interpellaties in
de gemeenteraad, het KVHV wordt
uit het Politiek Konvent gezet.
Een jaar later, op 20 november 1975
laat het KVHV zich weer opmerken.
Tijdens de stoet van de Gravensteenfeesten wordt een passerende neger
met bloem, eieren en lijm ingesmeerd
door de KVHV-elite. Hetzelfde scenario wordt toegepast op andere
vreemdelingen. Veertig verbondsleden worden door de politie opgebracht.

zaal te weigeren, wat Devreker eerst
deed en daarna weer introk.

Ook hun ledenwerving was vrij origineel: ouders van eerstekanners krijgen een briefje in de bus met een
voorstelling van KVHV en de vraag
om het lidgeld maar meteen over te
schrijven. Veel ouders trapten in de
val van deze Katholieke Vlaamse en
studentikoze vereniging en maakten
hun nietsvermoedende dochter of
zoonlief lid. Nu KVHV weer in de
stad is kan je misschien best je ouders verwittigen.

De toneelvoorstelling zou die avond
echter niet doorgaan ... Om kwart
voor acht verzamelde KVHV in zijn
lokaal samen met VMO, Were di en
TAK. Gewapend met bespijkerde
stokken, fietskettingen en flessen
trooeken ze naar de Blandijn waar ze
instormden op de toeschouwers. Ba-

Het valt trouwens op dar KVHV het
weer eens probeert net nu NSV en
VNSU wegens fraude en fascistische
praktijken uit het PK gezet zijn. Het
wordt afwachten wie in dit verbond
de lakens uitdeelt...
GM

___________^foto APA/De Morgen—
Wat deze elite van plan was, zou
Gent snel ervaren ...
DE VERSCHAEVE-RELLEN
Op maandag 21 oktober 1974 was er
een opvoering van het toneelstuk
’Verschaeve’, gepland in aud. E van
de Blandijn. Het stuk handelt over de
priester Cyriel Verschaeve, tijdens

ccc: w iew atw aar
Er lopen in Gent nogal wat mensen
rond die zich beledigd voelen omdat
de mammoet van Je an Gol de weg
naar hun anarchistische of andere linkse stal niet vond. Dat bleek uit het
debat dat woensdag 21/11 een 350
mensen op de been bracht. Onderwerp: de CCC, wie, wat, waarom ?
Het is natuurlijk moeilijk in dit geval alle partijen op te trommelen,
maar een affiche met de naman Jaap
Kruithof, Luc Vandenbossche, Jef
Turf en Vuile Mon Rosseel, in toom
gehouden door moderator Frank
Uyterhaegen doet ’echte kenners’
watertanden.

Achteraf gezien was het een van de
betere debatten, niet te vergelijken
met de chaotische bilpartijen die
zelfs een welwillend gehoor serieus
op de proef stellen. Hierbij speelde
de vakkundige leiding van de moderator een grote rol.

De meningen waren netjes in twee
gedeeld. Kruithof en Vandenbossche
waren het er in de 10 minuten tijd
die iedere spreker toebedeeld kreeg
over eens dat het hier wel degelijk
om acties van uiterst linkse oorsprong ging. De prof zag het meest
gelijkenis met de RAF (Rote Armee
Fraction) van Bader Meinhoff in
Duitsland in de jaren 70 en met de
Rode Brigades in Italië. Het parlementslid noemde het avant garde geweld uit linkse hoek. Hier moet wel
duidelijk gezegd worden dat het om
hypothesen gaat en geen enkele spreker sloot de andere mogelijke verklaringen uit. Turf en Mon hielden het
bij de provo katie these, de staatsveiligheid of bewegingen van het rechtse

spectrum die links in een kwaad daglicht willen stellen. Hiermee scoorde
Mon, die, net zoals Kruithof, niemand vertegenwoordigde (ook de anarchisten niet), nogal hoog bij de
MLB en ander klein links grut die
net hetzelfde verkondigen. Nogal,
wiedes volgens Kruithof omdat zij
onmogelijk iemand linkser dan zijzelf
kunnen dulden, en als de CCC uit
linkse hoek komt zijn zij ongetwijfeld linkser, aldus Jaap ie. Als je dus
geweld gebruikt ben je een straffere
aanhanger van het ware geloof. Een
nogal bedenkelijke redenering. Over
dat geweld werd er bij momenten
aardig gediscussieerd, vooral toen het
publiek na de 10 minuten van de
sprekers vragen mocht stellen.
Naar welke maatschappij leidt geweld ? Is geweld noodzakelijk ?
Vandenbossche had hier reeds bevestigend op geantwoord tijdens zijn
spreektijd. Hij maakte een onderscheid tussen een soort gelegitimeerd
geweld (staking) en een avant garde
geweld dat niet inspeelt op een publieke basis, of een achterban. Kruithof noemde dit de sociale kracht,
noodzakelijk om echt effect te hebben, iets wat in de geschiedenis verantwoordelijk is geweest voor het slagen van grote sociale bewegingen. Dit
zag hij echter helemaal niet achter de
CCC. De bomaanslagen waren eerder
een wanhoopskreet van ’wij buigen
niet’, maar een dergelijke methode
levert op die manier niets op.

Mon gooide een steen in de kikkerpoel door links hypocrisie te verwijten omdat het zich onmiddelijk distancieert van geweld. ’Geweld in ac-

tie is een recht op momenten dat elke vreedzame agitatie onmogelijk
wordt gemaakt’.

Zo belande men bij het rakettenvraagstuk en het nut van de grote betogingen. Dezelfde Mon ontpopte
zich als de woordvoerder van een
groot aantal mensen die nu reeds de
raketten als geplaatst beschouwen.
Om de kriebels van te krijgen ! Het
lijkt erop alsof men meer en meer
aan het nut van een dergelijke mastodontbetoging begint te twijfelen.
Mensen, ze staan er nog altijd niet,
ondanks de voorbereidingen en de
aanwezigheid van Amerikanen in
Florennes ! Deze strategie van de regering heeft juist als bedoeling dergemijke reacties te ontketenen. ’België
zou al aardig bedeeld zijn van de tuigen, moesten 25/10/81 en 23/10/83
er niet geweest zijn’, merkte Jef Turf
terecht op. Volgens hem is massamobilisatie dan ook de enige echte taktiek.
Over de rol van de Brusselse drukker
Carret sprak niemand zich met zekerheid uit, maar Vandenbossche is
waarschijnlijk het dichtst in de buurt
door te stellen dat Carret erbij getrokken werd zogezegd als concreet
resultaat van de mammoet-actie.
Carret was daarvoor ideaal omdat hij
niet te vinden was op dat moment.
Voor het feit dat hij dan nu nog niet
spreekt, kunnen er volgens Vandenbossche vele redenen zijn. Iedereen
was er het tot slot over eens dat de
mammoet-actie haar naam niet gestolen had. De definitie van een mammoet is namelijk een groot, log, dom
dier, maar een dier dat dan wel de
fichers van de rijkswacht weet staan.
Uit de brief van Schamper aan St.Niklaas: ’Lieve Sint, tegen de volgende keer een mammoet ... tekstverwerker graag.
JA

niet bewegen !

choreografen wil ze in de eerste
plaats diepmenselijke emoties vertolken, in tegenstelling tot de jonge
Amerikaanse choreografen.

za tte rik

De evolutie van ae dans is een opeenvolging van actie en reactie. Jonge
choreografen zetten zich af tegen de
oudere maar nemen tegelijkertijd elementen over van stijlen die door hun
voorgangers afgewezen waren.

In de voorbije tien jaar is er vooral
onder invloed van Cunningham, een
vernieuwing merkbaar in de Europese dans. Daarnaast is de BUTO
DANS, die rond 1960 in Japan ontstond, tot in Europa doorgedrongen.
Stuiptrekkingen en spastische bewegingen leiden tot nachtmerrie-achtige
choreografieën, die vragen oproepen
omtrent leven en dood. In Vlaanderen brengt ANNE THERESE DE
KEERSMAKER een zeer persoonlijke stijl, die aanleunt bij de minimale repetitieve richting. Elk jaar
proberen dansfestivals (zoals Klapstuk) het publiek in contact te brengen met het werk van jonge choreografen en dansers.

De film UNDER THE VULCANO
gebaseerd op de gelijknamige roman
van Malcolm Lowry uit 1967, onverfilmbaar werd geacht omwille van de
vele literaire verwijzingen. Talloze
scenario’s werden afgekeurd tot Guy
Gallo zijn versie schreef. Hij reduceerde het stream of consioussnessboek tot een vrij simpel verhaal, dat
echter zo dun geworden is, dat het
de film niet overeind kan houden.
Halfslachtige pogingen om de lacunes met wat humor op te vullen, dat
wel, en onvermogen om ’de magie’
van Mexico, waar het hoofdpersonage over spreekt, op de kijker over
te brengen. Nochtans was daar alle
gelegenheid toe. Geoffry Firmin is
een Brits konsul in Mexico, die z’n
job heeft opgegeven (ontslagen is ?)
en zich de hele tijd bedrinkt ’omdat
je zonder liefde niet kunt leven’. Eén
november, Dag der Doden - in Mexico betekent dat feest - en zijn vrouw
komt terug. Geoffry weigert echter
haar liefde en beschuldigt haar van
een verhouding m et zijn jongere
vriend, wat dan natuurlijk een reden
is om door te gaan met drinken en
dat zal fataal aflopen.
De verdiensten van de film liggen in
het begin (bv de dronken konsul met
de straathond achter zich aan), waarna de film steeds dieper wegzakt, tot
de anticlimax, het melodramatisch
einde.
Albert Finncy akteert goed, al heeft
hij soms last van overacting en
Jacqueline Bisset speelt ook niet
slecht, al heeft ze dan ook geen
moeilijke rol. Het falen is dus veeleer
aan slachte regie dan aan de vertolking te wijten. Dit had een indringend verhaal moeten worden van iemand die zich eigenzinnig de ondergang inzuipt, maar ik vermoed dat je
dat beter terugvindt in de roman.
AG

Tot rond de eeuwwisseling is het
klassiek ballet, met zijn vastgelegde
technieken en zijn romantische verhalen, de enige aanvaarde danskunst.
Wanneer de Amerikaanse LOIE FULLER, met haar extravagante danssolo’s dit patroon doorbreekt, ontwikkelt de moderne dans zich razendsnel. In Amerika zorgen ISADORA DUNCAN en RUTH ST-DENIS
voor een ware onwenteling. Duncan
laat zich voomamekijk inspireren
door de bewegingen van de natuur en
werpt het strakke keurslijf van vastgelegde technieken van zich af, terwijl St.-Denis een interpretatie
brengt van de mistieke Oosterse
dansvormen. Uit de Denishawn
school, die ze samen met TED
SHAWN opricht, onstaat de eerste
generatie moderne choreografen.
MARTHA GRAHAM, DORIS HUMPREY, JOSÉ LIMON ea, zetten zich
af tegen de vage, mistieke bewegingen van DENISHAWN en proberen
door combinatie van beweging, emotie, ruimte en techniek tot een persoonlijke bewegingstaal te komen.
Ze blijven wel nog in sterke mate rekening houden net het publiek en
hun danstaal blijft herkenbaar.
Rond de jaren 50 vormt zich een
tweede generatie moderne choreografen. MERCE CUNNINGHAM is niet
langer bekommert om de relatie danser-publiek. Hij stelt de beweging als
autonoom, los van elke emotie of inhoudelijke boodschap. De choreografieën kunnen door de toeschouwer
naar eigen goeddunken geïnterpreteerd worden. Cunninghams principes voor de ABSTRAKTE MODERNE DANS worden to t op heden door
een hele reeks choreografen gevolgd.

Rond 1960 maken workshops en
danscollectieven het voor jonge dansers mogelijk op zoek te gaan naar
eigen strukturen en uitgangspunten.
Zo wordt de periode van de POSTMODERN DANCE ingeluid, een
richting die de vrijheidsidealen van
de jaren 60 weerspiegelt. Spelelement en improvisatie nemen een belangrijke plaats in, en dansvirtuositeit
en - technieken worden geweerd of
vereenvoudigd. Dansbewegingen verschillen nauwelijks van alledaagse
handelingen en de dansers dragen tijdens hun optredens gewone oefenkledij. Alles speelt zich af in het nu
en het publiek ziet vergissingen gebeuren, de dansers herhalen sommige
delen (repetitions) en tonen hun vermoeidheid.
Rond de helft van de jaren 70 ontstaat hiertegen een reaktie die zich
NEW DANCE noemt. De choreografen grijpen terug naar techniek, en de
dansers brengen vaak bijna atletische
akrobatieën (onder meer MOLISSA
FENLEY, DANA REITZ). In de
New Dance is de verhouding tot het
publiek weer helemaal veranderd. De
choreografieën zijn esthetisch aantrekkelijk, a-politiek en de dansers
streven naar perfectie. De aanpak is
duidelijk commerciëler.
Terwijl de moderne dans in Amerika
een stormachtige evolutie ondergaat
en uitgroeit tot een van de voornaamste hedendaagse kunsten, ontstaat er in de Europese moderne dans
één grote leegte. MARY WIGMAN
werkt eenzaam aan een expressionistische bewegingstaal die de diepste
emoties van de danser moet vertolken. Haar principes worden overgenomen door KURT JOOS en RU—
DOLF VON LABAN, maar weinig
van hun werk wordt opgevoerd.
Eind de jaren 60 wordt het vacuüm
doorbroken door de Duitse PINA
BAUSH. Samen met andere jonge

vlug vergeten

Aan onze universiteit wordt het theater stiefmoederlijk behandeld. In
Leuven hebben het Stuc, in Brussel
en Antwerpen bestaat er een afdeling teaterwetenschappen en in Gent
hebbenn we welgeteld 2 kursussen
over teater die amateuristisch overkómen. Soms krijgen de afdelingen
een inval van ’teaterfeeling’ en zetten alleen of in samenwerking met,
een produktie op. Dit overkwam ook
het centrum voor Communicatie en
Cognitie .Maar jammer genoeg met
een triestig resultaat.
Om de Orwell- en ’84 cultus of mythe verder te zetten, bracht Arca en
het centrum voor Communicatie en
Cognitie een ’creatie’ van ’Achilles

Gauthier’ in een regie van Roger
Vanden Brande met name: NA 84;
In het stuk wordt aan koffiedikkijken gedaan. Men probeert een vervolg op Orwells roman te maken.

Gelukkig is Orweel al lang dood, anders had hij bij het lezen van het
stuk zijn roman bladzijde per bladzijde opgevreten. Het is een ellendig,
intellektueel misbaksel van een of andere filosoof die vindt dat je in Orwells roman wel een sofistische (of
een andere koe) visie terugvindt. Heb
je het boek gelezen, is de voorstelling
overbodig, heb je het boek niet gelezen, is het een groot raadsel. Het verhaal is eenvoudig.

Van 6 tot 22 december organiseren
het Masereelfonds en Theater Vertikaal het EERSTE BEWEGINGSFESTIVAL (POST-MODERN DANCE).
Op 6, 7 en 8 december brengt MARC
VANRUNXT zijn ’Poging tot beweging’ waarin hij repetitieve, nerveuze
en harde bewegingen afwisselt met
moeizame-trage scènes in rustige
structuren. Op die manier probeert
hij de geestelijke onrust en het zoeken naar evenwicht door te seinen
naar de toeschouwer.
Van 13 tot 15 december dans INES
VERHOYE ’Noces’. Ze brengt sober
opgebouwd lichaamstheater, dat
door de toeschouwer vooral visueel
en emotioneel moet ervaren worden.
Op het podium werkt zich vanuit een
onherkenbare massa een naakt onpersoonlijk mensenlichaam, dat zich
via rituele bewegingen omvormt tot
de figuur van een vrouw.
Tenslotte krijgen we op 20, 21 en 22 ,
december ’Passagiers’ van ADEL—
HEID SULMONT en RIET V E R HELST. In hun werk willen ze vooral via improvisaties het eigen bewegingspatroon onderzoeken.
Telkens om 20 u.
Reservaties op 091/25.40.61
G.W.
Winston wordt nadat hij terug opgepept is door Julia, opgenomen in een
nieuwe broederschap die het volk de
waarheid zal meedelen. Dit broederschap mislukt ook. Het einde is een
carnavalstoet over revolutie, macht
en geschiedenis. Dit was het dan. Het
enige mooie in het stuk is het dekor
(zie vorige Schamper), maar het
wordt bij gebrek aan middelen en inspiratie niet gebruikt. Je ziet wel
steeds dezelfde diatjes en veel videos met weinig clips, maar als dit het
huidige tijdsbeeld dient te suggereren
is dit een symptoom van chronische
bloedarmoede. Anderen noemen dit
juist ’het experiment’ (was kanker
maar te genezen). Wie een waterige
rotzooi die niets met teater te maken
heeft wil gereserveerd krijgen: één adres tot eind ’84: de Arcaschouwburg.
Frank Colman
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ag en ta
THEATER
- Jesus Christ Superstar
Arena / 20.00u
7, 8 en 9 december
- Moereloerekabinet
Sabbattinitheater / 20.30u
7 en 8 dec.
- Na ’84
Arcatheater / 20.00u
7, 12 en 13 dec.
- Poging tot beweging
Vertikaal / 20.00u
7 en 8 dec.
MUZIEK
- Chileense nacht met
Paumero missent to Manüa
Vooruit / 19.00u
7 dec.
- Level 42
Vooruit / 20.30u
8 dec.
INFO
****
- Kennismaken met de Groenen
Blandijn / 20.00u
11 dec.
- Fuif Moraal/Filosofie
Zaal Artevelde / 21.3Ou
11 dec.
- Synergieën en geïntegreerd discussiëren
café Kifkif / 20.00u
12 dec.
- Geweld-ig ?
’t KUC / 20.00u
12 dec
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