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THEATER
- LITTEKENS
Teater Symptoom, Reinaertstr. 125
Om 20.30 u
Op 25, 26 en 30 januari
- E.A. POE
Arca teater, St-Widostraat 3
Om 20.00 u
Op 25,26,30 en 31 januari
- HOTELLO
Controverse theater
Burggravenlaan 87
Om 20.15 u
Op 26, 30 en 31 januari
- SCHAMPER-200-FUIF
Vooruit - Concertzaal
Toestel Sound Systems
Om 21.00 u
Op 29 januari
- WONDEREN DER MENSHEID
Teater Vertikaal
Huidevetterskaai 40
Om 20.00 u
Op 26, 30 en 31 januari
- CAFÉ PANIEK
door De Zwarte Komedie
Vooruit - Balzaal
Om 20.30 u
Op 30 januari

- KURSUSSEN (wekelijks)
* Filosofie voor beginners
op maandag
* Ekologische beweging
op woensdag
* Wegwijs in de maatschappij
op dinsdag
* High tec, techniek staat voor niks
op dinsdag
* Zeg het voort...
(argum. v/d vredesbeweging)
op woensdag
* Meer rechten voor jongeren
op woensdag
* Vredesonderwijs
op donderdag
Plaats: Elcker-ik, Hoogstraat 9
Aanvang: 20.00 u
- SCHAMPER-200-FUIF
Vooruit - Concertzaal
met Toestel Sound Systems
Op 29 januari om 21.00 u
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MUZIEK
- JO LEMAIRE
Vooruit - Concertzaal
Op 25 januari om 21.00 u
- YEVGENY ONEGIN
Opera van Tjaikovski, door de
Opera van Vlaanderen
Op 25 januari om 19.30 u
Op 27 januari om 15.00 u
- SCHAMPER-200-FUIF
Toestel Sound Systems
Vooruit - Concertzaal
Op 29 januari om 21.00 u
- KURT VAN EEGHEM ZINGT
ETIQUETTE
Vooruit - Balzaal
Op 29 januari van 12 to t 12.30 u
- AVONDCONCERT
Gele Zaal, Nonnemeerstraat 26
Op 31 januari om 20.30 u

STUDIO
STOOP
HOMMAGE AAN DE KLASSIEKE
FRANSE FILM
Dinsdag 29 januari:
20.00u - Le Sang d ’un Poète
Jean Cocteau, 1930
- Une Partie de Campagne
Jean Renoir, 1936
22.00u - Boudu sauvé des Eaux
Jean Renoir, 1932
24.00u - Sous les Toits de Paris
René Clair, 1930
Woensdag 30 januari:
20.00u - La Kermesse Heroique
Jacques Feyder, 1935
22.00u - L’Etrange Monsieur Victor
Jean Grémillon, 1938
24.00u - Le Silence est d ’Or
René Clair, 1947

INFORMATIEF
*************

Donderdag 31 januari:
******************

- OP 25 JANUARI ZIJN 33 RAFLEDEN REEDS 52 DAGEN IN
HONGERSTAKING.
Een info-avond daaromtrent gaat
door in hogeschool Elcker-ik, Hoogstraat 9, op vrijdag 25 januari, om
20.30 u
Breng je boterhammetjes mee.
- DAGBOEK VAN EEN ONDERWIJZER
Videofilm rond Freinet-pedagogie
Op 31 januari om 20.00 u
In Aud. Historische Pedagogiek
Kluyskensstraat 33

20.00u - Le Grand Jeu
Jacques Feyder, 1934
22.00u - Le Jour se léve
Marcel Carné, 1939
24.00u - Quai des Orfèvres
H.-G. Clouzot, 1947

dgenta

the best of
DE LAATSTE 100

Een uiterst ijverig ex-hoofdredakteur grasduinde in zijn persoonlijke kollektie
SCHAMPERS en vond daar nogal wat bewonderenswaardige, boeiende, interessante leuke en gezellige artikels, tekeningen en ander vulsel in. Wij onthouden
U niets en presenteren onder het motto: ’THE BEST OF THE LAATSTE HONDERD’ het beste van de latest hundred. Vanaf hier tot op pagina 11. Loop niet
imvl o v a n

’Waar zijn de grote monden van op
café. Waar zijn de mensen die vinden
dat proffen klootzakken en onbenullen zijn? Waar zijn ze, de sarcasters,
de ironiërs, de cynisten?’.
Rik van Nuffel in nr 90
Doodgaan is geen pretje, en zeker
niet in het Gentse A.Z.
Want daar heeft men een voortdurend gebrek aan lijken. Toegegeven,
liever dat dan een teveel.
Frank Goetmaeckers in nr 117
En zo komt de rektor dan tot het
volgende idee om de maïsolie te recycleren to t stookolie voor de Blandijn,
wat vanzelfsprekend een zekere frietgeur zal verspreiden. Een laatste blijk
van patatriotisme.
Carla Bellemans en Peter De Graeve
in nr 147
Het vel van zijn hangbuik spande ik
over het geraamte van mijn oude
lampekap, zijn grote holle schedel
diende mij to t alarmtrommel en zijn
arm in de kom rondzwengelend deed
ik een noodsirene loeien. Gekielhaald
heb ik hem, gevierendeeld en ten
slotte in een ketel zoutzuur te weken
gezet. Wat overbleef: een betekenisloze brij, nauwelijks genoeg om de
ketelbodem te bevuilen en hoofdzakelijk bestaand uit ranzige vetogen
en prostaatvlokken.
Ja, men kan eigenlijk gerust stellen
dat ik naar de heer Weverberg heb
getrapt.
Tom Lanoye in nr 163
’Onkruit eist alle valse bommeldingen op’. Dat is pas nieuws. Valse
bommeldingen opeisen.... Zowaar
een primeur. ’Schamper eist hiermee
alle valse bommeldingen op die noch
bij politie, noch bij leger of rijkswacht, noch bij radio, televisie, krant
of waar dan ook binnenliepen’. Dat
is nog straffer.
Zo zijn wij. Wat wil dit immers zeggen? Wanneer op een bepaalde plaats
GEEN bom ligt en dat werd evenmin ergens gemeld, dan is dat door
ons toedoen. Schamper is verantwoordelijk voor het feit dat alle nietontplofte gebouwen niet ontploft
zijn. En dan worden we nog niet gedecoreerd, beloond of vereerd. Misschien zal dat posthuum gebeuren.
Dan zullen we nog lang mogen wachten.
Willy Aerheydt in nr 194

het knobbyisme
’ik weet niet waarom!’ verzuchtte
minister A. Spinoy reeds in 1966.
M.A.G. van Meerhaeghe
Ze stond heel vreedzaam een ijsje te
likken in het station om kwart voor
zes. Haar ogen liepen over het uurrooster en bleven ergens tussen Gent
en Brussel hangen. Om tien na zes
dacht ze en helemaal in haar hoofd
stelde ze zich het verdere verloop van
de avond voor. Onopgemerkt verzamelde de smeltende vanille zich op
de koekrand, en maakte aanstalten
om af te lopen. Terug in het station
gekomen deed haar tongneusje de
rand af. Onder verhoogd lawaai kwamen nu een trein forenzen de inkomhal binnengeklapt. Koffers werden
omgelopen, er werd gekust, reispapiertjes werden rondom op de tegels
geworpen. Een gastarbeider, met een
forse snor kwam op haar afgestapt.
Zij sloeg zenuwachtig haar blik naar
haar koffer en keek pas op toen de
man op veilige afstand bleef staan.
Zou ze? Wou ze? Nee toch beter
niet.... Of toch? Toch. Ze stapte op
hem af. Zegde hallo en bood hem de
rest van haar koekje aan. Net toen
hij wilde aannemen greep ze zijn pols
en kuste hem onder de snor. Iedereen had het gezien. Niet bewust van
wat er gebeurde gaf de gastarbeider
haar een klap op de roze wangen.
Vertwijfeld traande ze Tbn, waarom
sla je me?’. In zwaar Egyptisch antwoordde hij ’Omdat ik Ibn niet ben’.
’Wie dan wel?’ was haar tweede
vraag. ’Abou Hamid!’ ’Elsje’, zei ze,
’aangenaam’ en ze stak haar hand uit.
Hij greep haar pols, kuste haar onder
haar neusje en gaf haar het beschuitje
terug. Ze beet er een stukje van en
wandelde terug naar haar koffer.
Nam hem op en wandelde naar de
kaartjesknipper. Knip, deed die, en
gaf haar het kaartje terug. Ze oogde
knip, bedankte de man met de pet,
en ging naar het perron. Ze nam
plaats op de trein rechtover een
vrouw en begon de titels te overlopen. Ja dacht ze Maertens is maar
een kwal. Bij die gedachte vouwde de
vrouw de krant dicht, trok haar
schouders op en zei ’die mannen
toch, hé’.
Elsje keek op en replikeerde geruststellend ’ze worden zo geboren’....
CRAAR

SCHAMPSCHOT
’Vruuuuw vruuuuw’ (Nee, zo gaat
dat niet). ’Brrrff brrrfff’ (dat is het
nu precies ook weer niet). ’Wuuu
wuuu’ (ook niet helemaal dat). F wie
iet fwieiet’ (kom nou: dat klinkt
toch anders!). Tffff pfffff’ (dat begint er al op te trekken, maar toch..).
Als we er nu eens een UUUU tussen
zouden zetten, dan zou dat ongeveer
als volgt klinken: Puuuuffff, Puuuuff
fff. Toch nog niet helemaal in orde:
er ontbreekt enthousiasme. Hoe
klinkt enthousiasme? Moeilijke vraag
natuurlijk. Als we het nu eens probeerden met Paaaooooeeeeuuuuffff,
Paaaooooeeeeuuuufffff. Stralend van
enthousiasme klinkt dit nu ook weer
niet. Ultieme poging: een mengelmoesje: Tpppfffieieieuuuuuw, Ppppf
fieieieuuuuuuwww’: zo klinkt het
misschien niet maar u moet het er
maar bij denken. En nu dus het artikel waar dit alles rond draait.
’Ppppfffieieieieuuuuuw, Ppppffieieie
uuuuuwww’: met deze lange, vermoeiende maar enthousiaste blaasgeluiden worden de 200 kaarsjes op
de SCHAMPERtaart door de redaktie uitgeblazen. Inderdaad: 200
SCHAMPERS, 200 kaarsjes. Volledigheidshalve verspreid over 10 jaargangen: 10 taarten. Zo zetten wij
van SCHAMPER dit uitbundig feest
in, en het duurt nog steeds verder.
Wat u daaraan hebt, lieve lezer, is
duidelijk: 12 bladzijden vol prachtlektuur. We hebben er ons werk van
gemaakt.
Daar wou ik het echter niet over hebben. Wat voor deze tekst van belang
is, is het feest: het feest met de 10
taarten met de 200 kaarsjes. Verjaardagen betekenen immers feest EN
kaartjes. Natuurlijk. En of we er gekregen hebben, kaartjes. Met 1000den stroomden ze toe. Onze bus op
de eerste verdieping in de BRUG
puilde gewoonweg. Gelukkig waren
we er op tijd bij want anders verdronk Koenraad Bostoen ( ’beheerder
dienst studentenaktiviteiten, handtekening: nogal zeer ingewikkeld’) in
de stromen kaartjes met gelukwensen
felicitaties en andere synoniemen.
Om er maar enkele op te noemen:
spoedtelegram van het Hof: ’’gefeliciteerd met het uithoudingsvermogen
gepaard gaande met 200 nummers
SCHAMPER’, luxetelegram van het
Vatikaan:
’’Felicitationes
met
SCHAMPER en gracia voor de reklame voor m ’n optreden in mei”, reuze
kaart van het Witte Huis: ”10 years
of SCHAMPER is great en ik weet
het: We ain’t seen nothing yet” , een
mooi versierde kaart uit het Kremlin
”200 SCHAMPERS allemaal uitgelezen en gecensureerd: prachtig werk
P.S.: Wat betreft geldelijke steun,
komt dik voor mekaar”, van het rektoraat: ’’SCHAMPER? ’k wist niet
dat het nog bestond”, kaartjes van de
richtingen Germaanse, Romaanse,
Slavische Filologie” : SCHAMPER allemaal goed en wel, maar raadpleeg
ons volgende keer als je nog iets in
vreemde talen probeert te schrijven”.
Verjaardagparty’s impliceren natuurlijk geschenken. Ook wij kregen ons
deel, waarvoor nu reeds dank. Speciale dank echter gericht aan de Sociale Raad: de tekstverwerker die we
kado kregen werd door de redaktie
in dank aanvaard. Meer van dat!!!
Niet alleen een tekstverwerker, maar
ook een super ruim verlucht lokaal
inclusief bar, viel ons in de schoot.
Heren, wij danken uü De Homeraad
van Home Boudewijn nodigt ons uit
op een week verblijf, vol pension in
de home: allemaal gratis. Dank U,

dank U, dank U. De dienst resto’s levert ons gratis maaltijden en drank
voor de volgende redactievergaderingen. Ongelooflijk! Ons hartje springt
van blijdschap. Het rektoraat denkt
eraan dit blad te lezen: wij zijn verheugd!!! DE lezers bieden ons hun
gratis diensten aan om op maandagavond te helpen lay-outen. Dit wordt
echt te gek jongens. VVS-SVB stuurt
ons een groot pakket met daarin....
(spanning is te snijden).... Oh NEE:
de voorzitter zelve! NSV liet een
kleiner pakje afzetten, verpakt in
zwart papier: wat zou daarin zitten?
.... we kunnen gewoonweg niet wachten van ongeduld om dit te zien. Het
is .... een ... ??? BOOOEEEEMMMM!
P.S. overlevenden, vrienden en andere nabestaanden nodigen U vriendelijk uit op de rouwplechtigheid in de
KONSERTZAAL van de VOORUIT
op DINSDAG 29 JANUARI, vanaf
21.00 u. Dank U bij voorbaat voor
het meeleven.
Willy Aerheydt
(natuurlijk overlevende,
vriend en
nabestaande)

best o f ...
FLATERS

RIK S. / Jubileumnummer 150/Film
Titel:(liefst ooK in frontpaginakader)
OMDAT WE VAN FILM HOUDEN, NIET VAN PAUZES!
(GEEN apart rubriekhoofd FILM, dus)
Omdat we van film houden en niet van pauzes,
zoals die in premiere voor GentM’ïn de Decascoop geserveerd worden (kwestie van de bar
te doen draaien), brengen we deze week enkele woordjes over véle films.
Niet dat we een P.v.d.e.-van-de-fillem rubriek willen openen. Schamper is immers nis*!
geconaen aan kassa, kassa. Want eigenzinnig
zijn we wel, niet noodzakelijk lezerwelwi1'end, We vergeten te schrijven over* slechte
films. Doe jij dat ook? Werp je schrijfsels
dan eens binnen bij Schamper/film, brug.

Rik stallaert, slachtoffer par excellence, in nr 150

Publiciteit. De Zwijger zou die donderdag niet meer verschijnen; op
woensdag ging hij failliet, in nr 191

138
T JAARGANG

EN M N SCHIEP
SCHAMPER SCHOON
WIT PAPIER

studenten

unief

schamper

Nr 138, de middenpagina's bleven
wit. 'Er is toch niks schrijvenswaard',
volgens de redaktie.
nat nu*

Moord op John Lennon, uit nr 122

best o f ...
DE LEZERS

Een maand geleden las ik in schamper dat het koorleven aan de universiteit dood is. Het spijt me, maar dit
is niet waar. Het koor van de Germaanse is al aan zijn vijfde ’werk’jaar
bezig, zonder onderbreking. Het gaat
vooruit met ups en downs, met komen en gaan van zangers en vooral
zangeressen. Iedereen is er welkom,
muziekkennis is niet vereist.
Koenraad Bracke, nr 149
Naar aanleiding van de brief van
Patrick Brems in Schamper 141 zou
ik het één en ander willen vertellen.
Dat Schamper de laatste tijd problemen heeft, is niet te verwonderen.
Als typisch na-mei-68 produkt is dit
blad volledig verwaterd door subsidies, het gebrek aan motivering, de
schrik om eens aan een gezonde kosten-baten analyse te doen en het niet
kunnen afkicken van sommige VVSleden. Zoals sommige bedrijven in
België in leven blijven door subsidies,
blijft ook Schamper in leven door
subsidies; overheidsgelden waar enkele handige jongens van profiteren
(zoals P. Brems terecht opmerkte).
Deze laatsten vragen dan ook alles:
geld moet komen van de unief, de
artikels van de studenten en de redactie houdt zich met andere vermakelijkheden bezig.
Alleen stelt men zich niet de vraag
hoeveel studenten daarmee gediend
ziin op de 12.000 studenten tellende
RUG.

Schamper, doe nou eens progressief,
hou ermee op, en geef het uitgespaarde geld bijvoorbeeld aan de resto’s
van de unief want dat komt meer
mensen ten goede en ik zie het geld
liever in mijn maag terechtkomen,
dan dat ik er mijn kachel mee moet
aansteken.
Johan Bally
Het is nogal spijtig dat het ’progressief-zijn’ van sommigen ophoudt bij
de prijs die ze voor hun bord eten
moeten betalen.
De subsidies voor Schamper komen
overeen met de subsidies die de staat
pompt in elk van de 13.000 studenten aan deze unief.
Het drukken van 5.000 exemplaren
van dit nummer zou u bij benadering
0,0088 frank uitsparen per maaltijd.
De wedde van één prof zou u bij benadering 0,03 frank uitsparen per
maaltijd.
En als we dan toch alle subsidies
moeten ontvluchten, meneer Bally,
dan moet u er zich wel van bewust
zijn dat de staat u voor 300.000 fr.
per jaar subsidieert. Dit komt merkwaardiggenoeg precies overeen met
de subsidies voor Schamper. Als u
dan toch meent dat één van ons hier
te veel is ....
de redactie
Johan Bally, nr 143
Bij het lezen van het artikel ’’Bissen
hoeft niet meer, hitparade” (schamper 168) was ik op zijn minst erg
verbaasd.
Bij de slaagcijfers stond toegepaste
wetenschappen, dus de burgerlijke
ingenieurs op de tweede plaats gerangschikt (66,4 pet). Zeer verwonderlijk voor een fakulteit die toch
zeker bij de zwaarste en moeilijkste
van de ganse universiteit mag gerekend worden.
Men krijgt de indruk dat men zich
enkel hoeft in te schrijven, en na vijf
jaar bezigheidsterapie krijgt men het
diploma toegezonden.
De auteur van dit artikel weet blijkbaar niet dat er bij de toegepaste wetenschappen twee schiftingen zijn,
namelijk het toelatingsexamen (slaagcijfer 70 pet) en dan eerste kan (66,4
pet). Van de honderd beginners blijven er dus slechts 46,48 over. We
zouden dan op de 16de plaats staan
in plaats van op de tweede.
Daarbij komt dan nog dat de mensen
die eraan denken om burgerlijk ingenieur te gaan studeren niet de bedoeling hebben zich een jaar in Gent
te komen amuseren, met andere
woorden de ’speelvogels’ die anders
voor een groot deel tot de buisers behoren beginnen bij ons gewoon niet!
Dirk Vael, nr 170
Misschien kwam de reactie van mijn
collega student Dirk Vael wat vaag
over. Laat me dan voor alle duidelijkheid stellen dat de studies voor
burgerlijk ingenieur de moeilijkste
zijn van gans de unief. Niet voor
niets hebben we een toelatingsexamen. Om dan ieder jaar op een hoop
gesmeten te worden met richtingen
als psychologie, romaanse of geologie
is ronduit onterend. Wij studenten
burgerlijk ingenieur, zijn de nieuwe
Vlaamse elite, en wensen als zodanig
behandeld te worden.
Dirk Van Vooren, nr 171

die normaal nooit op de raad van beheer verschijnt, vond de klacht belangrijk genoeg om dat voor een keer
wel te doen (men fluistert dat de
vrouw van zijn chauffeur een van de
twintig is. Wat? En dan? Kom nou,
dat is toeval.).

AT LA ST!

BUT NOT LEAST ?
Heibel rond de bevorderingsexamens
van het universiteitspersoneel.
U had er misschien al van gehoord,
alhoewel u er zich waarschijnlijk niet
druk zal over maken.
Anders is het natuurlijk gesteld met
het personeel dat aan dat examen
heeft deelgenomen. Maar verheug je,
o dienstverlenende onderdanen, want
een mirakel is geschied, de onzekerheid is voorbij:

DE RAAD VAN BEHEER HEEFT
EEN BESLISSING GENOMEN!

Terwijl het Schamper-lezend personeel zich van deze schok herstelt,
lichten wij de onwetenden verder in.
Waar gaat het om?
De universiteit richt jaarlijks examens in voor verhoging van graad.
Dit examen bestaat uit 2 delen, maar
het tweede deel is er in ’84 niet gekomen.
Twintig niet-geslaagde deelnemers
legden namelijk klacht neer bij regeringskommissaris Van Acker. Reden:
onregelmatigheden bij het examen.
Er werden namelijk een aantal procedurevoorschriften uit het examenreglement niet op de letter toegepast.
Zo schrijft het reglement voor dat de
schriftelijke uitnodigingen voor het
examen per aangetekende brief moeten worden bezorgd. Stel je dan ook
de konsternatie voor van onze 20
aanklagers toen dit niet zo gebeurde.
De uitnodiging werd hun namelijk
persoonlijk per bode bezorgd.
En hoe zou je zelf zijn? Je zit vol ongeduld te wachten op een mooi aangetekend briefje, misschien is het de
eerste keer, heb je nog nooit zo’n
brief gehad. En dan staat daar opeens
iemand voor je neus die je zomaar de

uitnodiging in de handen duwt.
Natuurlijk, ook u rilt van afschuw bij
de gedachte alleen al. Stel je dan nog
eens voor dat die bode van die bezwete kleverige handjes had, of erger
nog, van die zwarte randjes onder
zijn afgekloven vingernagels. En dan
hebben we het nog niet over zijn
adem! Voldoende natuurlijk om de
geestelijke gezondheid van ons personeel zwaar op de proef te stellen.
Je hebt niet veel verbeelding nodig
om voor je geestesoog meelijwekkende taferelen zich te zien afspelen.

Op 23 november verklaarde de raad
van beheer de nota van de regeringskommissaris onontvankelijk. De letter van het reglement mag misschien
geweld zijn aangedaan, maar ergens
is de geest ervan geschonden, vond
de raad. Proper gezegd. Hoofdstuk
afgesloten. Maar dat was nog niet
alles. Het tweede gedeelte van het
examen. Wat was daarmee aan de
hand? Door alle troebelen liet het
op zich wachten, en plots was het
’85.

ALWEER EEN
COMMISSIE

We zien de talloze slapeloze nachten
die het personeelslid doormaakt, de
gedaalde eetlust. En als hij dan toch
eindelijk een oog dichtdoet, die afschuwelijke nachtmerries waarin
kleine vieze misvormde bodetjes van
alle kanten op hem afstormen, hem
bedelvend onder schriftelijke uitnodigingen to t hij eronder stikt. Hij
vecht, spartelt, worstelt, schreeuwt
NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
en wordt dan plots badend in zijn
eigen zweet wakker op de grond...

Er lopen dus nog een aantal halfgeslaagden rond aan de universiteit.
Is het verantwoord deze het slachtoffer te laten worden van 20 nijdigaards? De RvB vond van niet. Ze
heeft op 11 januari besloten dat de
resultaten van het eerste examengedeelte van ’84 ook voor de bevorderingsexamens van ’85 mogen gebruikt worden.
Mag dat volgens het examenreglement? Geen nood, het zal worden
aangepast. Er is een speciale kommissie voor aangeduid. Daarin zetelen
naast leden van de universitaire administratie, de vertegenwoordigers
van het personeel in de RvB: Bert
van Caelenberg (CCOD) en Brigitte
De Jaegher (ACOD).
De geslaagden van ’84 hebben dus
enkel een jaar vertraging opgelopen.
Hopelijk sluimert er niet ergens een
onopgemerkt procedurevoorschriftje
i.v.m. de wijziging van het examenreglement, dat na de examens van
’85 als een duiveltje uit een doosje te
voorschijn kan springen. Dan zijn ze
nog niet bevorderd als ze op pensioen zijn.
GeHa

LICHTJES EN
HELDEN

Na enkele van die helse dagen zien
we ons geliefd personeelslid door de
gangen van de universiteit dwalen,
vermagerd, met holle wangen, de
ogen, waar eens van die aantrekkelijke pretlichtjes in twinkelden, dof,
uitdrukkingsloos.
Zijn wij dan verbaasd dat een aantal
van deze ongelukkigen niet slaagden
in het examen? Neen, het is een wonder dat er wel slaagden! Maar koene
gebuisde helden lieten het er niet bij
zitten en dienden eerder vermelde
klacht in.
De regeringskommissaris, een man

TAAL
In het talencentrum van de RUG
worden opnieuw cursussen georganiseerd: taalcursussen dus, wat dacht
je. Dit worden echter niet zomaar
’cursussen’! Dit worden INTENSIEVE taalcursussen.
’LE FRANCAIS TEL QU’ON LE
PARLE’ is een cursus bestemd voor
personen die over een degelijke
schoolse, vooral receptieve kennis
van het Frans beschikken, maar iets
willen doen aan hun mondelinge taalvaardigheid. Het is de bedoeling de
cursist het nodige zelfvertrouwen en
de noodzakelijke taalmiddelen te bezorgen om in het Frans het woord te
voeren in situaties die Nederlandstaligen als vrij moeilijk ervaren: telefoongesprekken voeren, het begrijpen en produceren van cijfers, uiting
geven aan gevoelens, uitdrukken of
men het wel of niet met iemand eens
is .... De theoretische onderbouw
wordt zoveel mogelijk in termen van
reëel gebruik geformuleerd.
’ESSENTIAL SKILLS IN ORAL
ENGLISH’ is een cursus met dezelfde doelstellingen. Ook hier ligt het
hoofdaccent op het dagelijkse taalgebruik. Deelnemers worden aangemoedigd om in het Engels te reageren in zo reëel mogelijke situaties.
Intensief gebruik van het talenpracticum maakt de individuele begeleiding van elke student ook hier mogelijk.
Voor beide cursussen worden gedurende drie weken dagelijks twee lesuren ingericht voor een maximum
van 25 deelnemers. Vooraf wordt
een test afgenomen om te zien of de
studenten over een voldoende basiskennis beschikken. Kostprijs voor dit
alles: 2.700 fr. voor studenten en andere ’Ruggelingen’; 3.600 fr. voor
andere deelnemers...
Alles gaat door in de lokalen van het
talencentrum, Rozier 44, en dit van
11 tot 30 maart en van 24 tot 31
april (Frans), van 28 januari tot 16
februari en van 24 april tot 15 mei
(Engels).
Geihteresseerden nemen kontakt op
met het Talencentrum: Rozier 44.

ADVERTENTIE

9 6 9 .0 0 0
3 3 7 .0 0 0
8 1 9 .0 0 0
2 3 1 .0 0 0

m aaltijden
belegde broodjes
consum pties
nagerechten

Het resultaat van 1 jaar werking in de studentenresto s in ’84
In 1985 verwachten wij u opnieuw !
W IJ

HERINNEREN

cafetaria

U NOG EENS A AN

:

BRUG

ONS BREED AANBODGAMMA

OPEN

VAN

8 .3 0

TOT

2 0.3 0

U

TBELEGDE BROODJES : Gekookte hesp, salami, kaas, eiersla, pistolet gehakte 18 fr.

IN

CAFETARIA

EN

SNACKBARS

OVERPOORT

OPEN

VAN

8.30

TOT

15.30

U

vleessla, Isntesla, parijse sla, kipsla, wienersla, hot dog ( 20 fr. ),

champignon grèce, hip hawaïenne, makreel, haringsla,filet américain ( 25 fr. ), boerenhesp, boerenpatê gemengde vissla ( 30 fr. ), garnaalsla, krabsla
( 35 fr. ),

BELi GD FRANS BROOD : Filet américain, boerenhesp, boerenpaté ( 35 fr. ) CONSUMPTIES : van 13 tot 30 fr.

snack aars

:

BRUG OPEN

VAN

11

TOT

20.30

U

OVERPOORT

OPEN

VAN

11.30

Garnaalkroketten (2) - 60 fr., kaaskroketten (3) - 60 fr., halvepizza - 65 fr., koude schotel - 7ü fr., peperschnitzel - 75 fr.,
koninginneschnitzel - 75 fr., champignonschnitzel ~ ™
- 80 fr.,

cheeseburger - 80 fr., hamburger

TOT

14

U

kipburger - 75 fr.,

fr ‘> kippeschnitzel - 75 fr., kalkoenschnitzel - 75 fr., cordon blei' 60 fr., spaghetti bolognavse

ketchup - 80 fr., spaghetti special - 85 fr., hamburger 'brug' - 85 fr., hamburger hawaïenne - 85 fr.,

koude schotel special - 90 fr., kip-menu's/ steak lookboter - 110 fr., steak met diverse sausen - 1 3 0 fr., steak natuur - 1 1 0 fr.,

LAATSTE 100

best of ...
REPORTAGES

’S ANDERENDAAGS
Een onbeschrijfelijke ravage. De ganse gang is afgebroken. Alleen de radiatoren van de centrale verwarming
staan nog vast in de muur.
De uurwerken, tegels uit de muren,
zes meter hoge glazen deuren, gedemonteerde asbakken, stellages van
kapotte tafels en banken. En glas.
Overal glas. Op de vensterbanken, op
de vloer, in de schoenzolen.
Tot de briefjes aan het mededelingsbord toe, alles is gescheurd, gebroken, vernield.
Een klein meisje van nog geen 18 jaar
in een groene parka met VMO-emblemen toont me trots een limonadeflesje. ’’Kijk, er is nog één heel.”
"de blandijn kraakte” nr 126
S T A N y 'S

P R O Q R A H tlA P U N T

Stanislas Ossieur stelt zich kandidaat
voor de Raad van Beheer zonder
konkreet verkiezingsprogramma.
Uit nr 133
Sommige zonen zijn boos op hun vader, andere zijn hem dankbaar. Dat
dankbaarheid soms heel terecht kan
zijn, dat weet Jhr. Mare Senelle beter
dan geen ander. Mare Senelle (31) is
zoon van prof. Robert Senelle (64).
Hij werd een drietal maand geleden
benoemd tot part-time-assistent op
het seminarie van zijn vader. Het is
een benoeming die bij nader inzien
behoort tot die vorm van machtsmanipulatie welke Schamperlezers in
geen geval mogen van verstoken blijven.
”dank u, papa” nr 164
Het blijft de vraag of de Gentse universiteit haar miljoeneninvestering in
NV Sidinvest ten gelde zal kunnen
maken en of inderdaad niet meer
voorzichtigheid aan de dag diende gelegd. Een aandeel in het pakket van
10 miljoen stelt niet veel voor ten
opzichte van een maatschappelijk kapitaal van 7 miljard (welgeteld
1/700). De NV Sidmar en haar dochteronderneming, de NV Sidarfin,
brengen weliswaar ook elk 10 miljoen in, het inspraakrecht van de
RUG blijft heel miniem. Het wetenschappelijk onderzoek dat op de
Gentse campus bedreven wordt laten
renderen is één (nuttige) zaak, je
frietkraam openstellen om er een
wildvreemde zijn patat in te laten
bakken, een andere.
(FV)
'"Uitverkoop” nr 187

best o f...
INTERVIEWS
Ik geef toe dat er voor links in WestEuropa niets, maar dan ook niets
lukt. De revolte van 1968 was niet
onbelangrijk zoals velen nu zeggen.
Maar het was géén revolutie, daarvoor waren de linkse krachten veel te
zwak. Begrijpelijk, want West-Europa
is sinds niet links, maar overwegend
sociaal-demokratisch. Ik ben sinds

:

tientallen jaren anti-sociaal-demokraat. Omdat de dagelijkse lektuur
van de kranten mij bevestigt dat het
een anti-emancipatorisch systeem is.
De uitleg - een lange - hoop ik in
mijn volgend boek te geven. Moet ik
mijn ideeën opgeven omdat Europa
naar rechts draait? Het zal er morgen
en overmorgen nog niet op verbeteren. Maar u en ik moeten mondiaal
denken. De wereld kent een zeer gemouvementeerd proces; er gebeurt in
één jaar heel veel, ook vanuit de linkse hoek. In West-Europa is er de laatste tien jaar niet veel gebeurd. Oh,
pardon, nou vergat ik de autostrades.
Jaap Kruithof, nr 123

Pol Goossens. Die naam viel een paar
jaren geleden. En iemand zegt: dat
was het idool van mijn moeder in
’68 in Leuven, (glundert) Ben je nog
niet moegestreden? ’68 in Leuven.
’81 in De Morgen. En je zit nog niet
op rozen.
Bah. Er zijn momenten waarop de
vertwijfeling erg groot is. Ook in
Leuven. Iedereen onthoudt nu ’68,
maar wij waren al in ’65 aan ’t sleuren. We hebben nog eens een voettocht gedaan vanuit Oostende naar
Brugge, Gent, St-Niklaas, Antwerpen, Mechelen en Leuven. Een hele
week aan één stuk meetings. Dat allemaal om de publieke opinie en
vooral de studenten te overtuigen
dat er toch belangrijke zaken op het
spel stonden. Dan denk je ook wel:
potverdomme, waar ben ik mee bezig.
Paul Goossens in nr 132
Toen de white-man kwam, vestigde
hij zich in kleine steden en gemeenschappen en toen deze uitgroeiden
tot grote steden werden vele van ons
verplicht in de stad te gaan leven,
omdat er geen werk was in de reservaten. Ze konden er niet fatsoenlijk
leven. In de jaren ’50 startte het
’Bureau for Indian Affairs’ een relocation-campagne. Ze beloofden de
indianen geld als ze in de stad gingen
wonen en er een job aanleerden.
Maar eigenlijk wilden ze de indianen
enkel weg van hun land zodat ze
konden beginnen delven.
Larry Anderson, Navaho, nr 137
Als je goede buren hebt, gaat de een
bij de ander op bezoek als hij daar
zin in heeft, maar dat wil niet zeggen dat je bij de buren een slaapkamer moet hebben. Ik vrees dat de
Brakke Grond voor de Vlamingen
een slaapkamer in Amsterdam is.
Kultureel gezien vind ik dat je, als
je binnen gehoorafstand woont, in
je eigen bed moet slapen. Ga weer
naar Antwerpen als je in Amsterdam
gewerkt hebt, verveel de Amsterdammers niet met je geronk.
Julien Schoenaerts, nr 157
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An Tytgadt werd verkozen voor de
Raad van Beheer, hoewel ze liever
haar kandidatuur had ingetrokken.
Uit
» nr 135
f
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best of ...

REDAKTIO
1 1 3

Het heeft ons moeite gekost om géén
schamper uit te geven tijdens de vakantie. Er waren zoveel leuke dingen
waarover we best wilden maar niet
konden schrijven. Olympische spelen, oorlogje groot en klein van
dichtbij tot in verwegisthan, het
pand ontruimd, bezet, ontruimd, bezet, de examenuitslagen van 2/3 der
redactie....
Maar ja, ons lief studentenvolk was
niet ter plaatse om al onze Wijsheid
en Ergernis te ontvangen.
Waren wij niet productief, dan waren
wij toch het voorwerp van studie. Jawel, een voltallig team van marketing-specialisten heeft het fenomeen
schamper onderzocht.
Want het gaat niet goed genoeg met
de restaurants en hoe zou dat komen? Ziedaar het onderwerp der studie. Het voltallige team, zeer Wijs en
Dikbetaald, onderzocht de situatie
en deelte mede aan de heer van
Espen:
Het eten is niet slecht, het smaalt alleen maar zo. Oorzaak: ligt niet in
het eten zelf, maar wel in het imago
dat de student van (nog altijd datzelfde bord) eten heeft. En hoe komt
men aan dat imago? Ook dat is - zo
zei het Team - zeer Simpel. De
hoofdoorzaak is de berichtgeving in
Schamper !!!

Schamper: Op een bepaald moment

stond één van jullie leden in Den Artevelde tegen den toog te pissen.
Voor een vereniging die leden wil
ronselen en naar buiten uit al een
niet te goede naam h e e ft....
Johan Van De M a e l e : Is dat rechts,
tegen de toog pissen?
S c h a m p e r : Hoe bedoel je?
J o h a n : Jij zegt dat ’t Zal geen goede
naam heeft! Ik heb mensen op onze
affiches weten schrijven dat wij
rechts zijn! Ik kan zulks niet associëren met iemand die ’zatladderig’
tegen de toog staat te pissen.
L u c Chatelet: Dat was trouwens een
individuele en geen kollektieve daad!
Johan: Hij had daar inderdaad geen
mandaad voor gekregen van ’t Zal. Ik
meen trouwens dat ik die avond met
een vrouw gecopuleerd heb die geen
lid was van ’t Zal en ik had daar ook
geen mandaad voor.
Leden van ’t Zal Wel Gaan, nr 184

Wij danken het team marketingers
van harte voor het kompliment. Eindelijk is wetenschappelijk bewezen:
Wij zijn Belangrijk! En u, braaf studentenvolk weze getroost. Als het
eten niet om te vreten is, ligt dat niet
aan het eten. Enkel en alleen aan
ons.
#
De redactie
uit nr 113

169
’’Lekker lullen is ook een vak”,
gromde het redakteurtje tegen zijn
typmachine en het editoriaal was
meteen begonnen. Hij had reeds lang
gewerkt en veel getypt. Zijn vingers
deden pijn. Zijn keel was droog.
Naar de kroeg ging hij echter niet,
want zijn vrienden zeiden dat hij
nog veel werk had. Omdat hij een
goed joumalistje is, geloofde hij zijn
vrienden niet. Hij had immers het
sterke vermoeden dat er in de gelagzaal van Vooruit wel één of ander
groot en nieuw schandaal te rapen
was. Hij zei dus zijn vrienden gedag,
en schakelde de stroom zijner typmachine uit. Zijn potlood borg hij
achter het rechteroor. Zijn jasje sloot
hij, want het vroor.
Tijdens zijn tocht naar de gelagzaal
mijmerde hij verder over een gesprek
dat hij die middag gevoerd had. Het
was een gesprek met een lezer. De
lezer had hem verteld dat er te weinig sex in het blad stond. Met de
vrees voor het oordeel van de lezer
die een echt krantenmannetje eigen
is, dronk hij een glaasje bier en mijmerde verder. Dit laatste deed hij tot
3 uur ’s nachts. Waarna hij enkel nog
een glaasje bier dronk zonder nog
verder te mijmeren.
De volgende belde het drukkertje
hem op met de vraag of er nog wat
sex bij moest. ’’Neen, maar wel een
glaasje bier”, antwoordde hij. Toen
begon het drukkertje luid te schreeuwen: dat hij geen barmannetje was,
dat dit kontraktbreuk was en dat hij
snel zou ophangen. Het redakteurtje
ging dan maar slapen, doch droomde
van een mooi reportage.
Wanneer hij wakker werd, overviel
een vraag zijn zeer groot verstand:
’’Zullen we dan maar en wat moet ik
er eigenlijk mee?”, luidde ze. Waarna
zijn heel groot verstand tot zijn heel
grote verontwaardiging aan het schateren ging.
Zowaar, dacht hij, zowaar dit is een
heuglijke dag, en het stemt nog tot
nadenken ook.
uit nr 169

186

Happart * Een knap politicus * Staat
nu ook op een Europese PS-lijst *
’PS’ staat voortaan voor: Taysans
Séparatistes’ * Sommigen willen nog
verder gaan en de zaak meteen veran:
deren in ’Retour a Fourons’ * Maar
dat ligt in Vlaanderen * Grondwettelijk * Heet eigenlijk Voeren * Als de
PS (pardon: Retour a Fourons) winnen ligt Vlaanderen dus van de
Noordzee to t Arlon * Pardon, Aarlen * Binnenkort tot Berlijn * Hangt
ervan af hoe de lijst Wieder nach
Flanders’ het doet * In elk geval
wordt Standard-FC Brugge al een
derby * Zal Vlaanderen eindelijk ook
zijn aardbevingen hebben * Zee,
strand en duinen had het al * Aan
Holland winnen we dus niets * Overigens denkt de CVP aan Karei Dillen
op te stellen * (rechtsachter) *
Wordt nuttig mocht Vlaanderen er
inderdaad met een klap 3,5 miljoen
Walen bij krijgen * Dillen zou ze er
direkt uitzetten * Gastarbeiders buiten vindt hij * ’Werk in eigen streek’
* Maar die Walen zaten al in eigen
streek * Blijft over: Werk...’ * Karei
Dillen wil dus eerst de werkgelegenheid bevorderen * Waarvan akte *
De lijst Wieder nach Flandern’ doet
het goed * Blijkt over een konfortabele meerderheid te beschikken *
Willkommen in Groot-Dietsland *
Heeft er altijd ingezeten * In die Vlamingen * Wat dacht je * Nu nog
Frankrijk * En dan de Heilige Stoel *
Pater Versteylen for Pope * De kristenheid geregeerd vanuit de cel *
Overal fietspaden * En biefstuk friet
* De Vlaamse Leeuw als nieuwe Internationale * La Lutte Flamande *
La Lutte Finale * Die begon met
José Happart * Waarschijnlijk een
groot staatsman * Staat nu ook op
de Europese PS-lijst....
uit nr 186
5

VROEGER stond h ie r -. 'S E X , de
en daarom staat dat hier nu o o k ...
Rond een tafel zitten is best leuk.
Komt daarbij een mooi gevuld bord
en enkele karaffen wijn, dan kan dat
de sfeer alleen maar verbeteren. Als
de mensen rond de tafel daarenboven
ex-hoofdredakteurs van SCHAMPER
zijn, dan zijn er geen woorden genoeg om dit heuglijk gebeuren te beschrijven. Dit is een poging om die
woorden toch maar op papier te zetten.
Deelnemers waren:
- KOEN RAES: stichter en eerste
hoofdredakteur van SCHAMPER.
Nu werkzaam op het seminarie van
prof. Kruithof.
- RIK VAN NUFFEL: opvolger van
Koen Raes wat evenveel wil zeggen
als tweede hoofdredakteur; momenteel psycholoog.
- FRANK GOETMAECKERS: derde
op de erelijst van ex-hoofdredakteurs, thans freelance-joumalist.
- GEERT JORIS: huidig hoofdredakteur en zodoende nog steeds een
beetje student.
Vragen (nou ja) werden gesteld door
de rest van de aanwezigen: mensen
die een illustere poging zullen doen
(gedaan hebben) om wat volgt iets of
wat coherent voor te stellen.
En dan begint het gesprek. Wanneer?
Bij het begin natuurlijk:

in den
beginne

ging stelde toen veel meer voor: op
kultureel vlak bvb. betekende dit
iets: Studioskoop, het Filmfestival,
het Gentse Straattoneel, ....: allemaal
zaken die gegroeid zijn uit die beweging.
Dat SCHAMPER toen een exponent
was van links was dus evident.
Oorspronkelijk was SCHAMPER niet
pro-VVS. Er ontstond echter een
tendens binnen VVS die meer aanleunde bij de werkwijze van de werkgroepen: zij waren werkelijk aktief
en daarenboven anti-partijgericht.
SCHAMPER stond dan ook open
voor die ideeën.

Voltooid
Verleden
Strijd

KR: Ook VVS evolueerde: ze werden steeds sektairder, kregen dus
minder aanhangers en probeerden
voorrechten te behouden die niet
meer reeël waren.

Binnen de redaktie werd toen beslist
zich te onthouden van dergelijke artikels: voortaan schreven wij de frontpagina met artikels over de Raad van
Beheer e.d. Links schreef alles over
links, rechts schreef over rechts. Om
alles nog duidelijker te maken gebruikten we daarvoor dan ook verschillende lettertypes. Deze evolutie
werd op de duur zodanig absurd dat
we besloten om links en rechts hoedanook niets meer te laten schrijven:
de redaktie schreef voortaan alles
zelf. Deze situatie is totaal anders
dan die uit de beginperiode.
KR: Een grote fout van VVS is geweest dat de mensen die er in aktief
zijn dit doen met partijpolitieke
doeleinden.
Geert Joris: Zij maken gebruik van
een manipulatie die niet meer gepikt
wordt. Dat dit mislukt is dan ook
hun eigen schuld.
KR: Het is gedaan met de dominantie van de linksen die zich als partij
manifesteren.

Rik Van Nuffel: VVS gedroeg zich
meer en meer antipathiek tegenover
alles wat bewoog binnen de studentenbeweging. Zij vonden dat ze automatisch en vanzelfsprekend toegang
hadden tot de kanalen die in de studentenbeweging ter beschikking waren en wij als SCHAMPER vonden
het niet zo vanzelfsprekend dat wij
de tribune waren voor hen: dat zij
een papierke schreven en dat wij dat
zomaar op de eerste pagina zouden
zetten.
Dit had grote strubbelingen als gevolg. Op een bepaald moment werd
binnen de redaktie beslist dat
SCHAMPER NIET het blad van VVS
was en dat een artikel van VVS op
dezelfde manier zou beoordeeld worden als eender welk artikel. SCHAMPER werd toen verweten in de kaart
van rechts te spelen.

Vraag: Is informeren nu belangrijker
dan mobiliseren?
RVN: Mijn bedoeling is nooit geweest te mobiliseren.
KR: SCHAMPER was in mijn tijd
één van de vele periodieken uit
nieuw-linkse hoek en dit tegen de
vele partijen en partijtjes: wat zij
doen is niet ter zake en komt neer
op elkaar uitschelden.

KR: Nee, maar nu is er wel meer!
Om het over een ander courant onderwerp binnen de studentenwereld
te hebben: het verbaast me dat er
weinig roddelartikels over proffen in
SCHAMPER komen.
RVN: Dat is stof voor de faculteitsblaadjes.

de student

Niet iedereen was links maar het
was ludiek en plezant: dit waren
de naweeën van ’68. Links verzette
trouwens veel meer werk binnen
de studentenbeweging en dit niet
zoals nu, in de zin van ’wij houden
alles in handen’ maar gewoonweg
zeer aktief zijn. De studentenbewe-

RVN: SCHAMPER moet niet het
blad zijn van 14.000 studenten, wel
het geweten van de student. Alles
waar een student zich KAN aan storen, daar kan je over schrijven.

Vraag: Is het bier nu beter dan in uw
tijd ?

FG: Mijns inziens ligt het anders: de
studenten zijn gewoon a-politiek geworden.

KR: De student is nu in de eerste
plaats ’iemand die studeert’. Wanneer
je dan nagaat welke belangen die student heeft, dan stel je vast dat die zodanig uiteenlopen dat daar niet één
beweging meer uit groeit: de student
is veel individueler, één studentenbeweging behoort niet meer tot de mogelijkheden.
Frank Goetmaeckers: Dat de VVSgroep daalt in aantal en links minder
populair wordt dan vroeger had bepaalde gevolgen: de mensen van VVS
bij SCHAMPER waren gereduceerd
to t een drietal. ”Wat wij schrijven”,
zeiden zij, ’’moet niet waar zijn; het
doel is belangrijk.” Dan verschijnen
er natuurlijk zaken die je niet hard
kunt maken en SCHAMPER verliest
zijn geloofwaardigheid bij de lezers,
die snappen dat bepaalde zaken niet
juist zijn.

FG: SCHAMPER kan een reactie zijn
tegen het niets: neem SCHAMPER
weg en je neemt een stuk openbaring
weg. Het informerend aspect is belangrijk.

bier en
geprofte

RIK VAN NUFFEL. ”Meewerken
aan een redaktie is meer dan schrijven. Ook de lay-out is belangrijk. ”

Koen Raes: In den beginne was er
RUGNUMMER, een studentenblad
waar ook ik aan mee werkte, doch
dat na veel herrie door de toenmalige
rektor Devreker afgeschaft werd. ’De
goede naam van de universiteit kwam
zowaar in het gedrang’. Ik stapte dus
naar de rektor met de vraag iets
nieuws te beginnen: dit werd
SCHAMPER.
Een onvertaalbare
naam die daarenboven de karaktertrekken van een bepaald kultuurbeeld weergaf. SCHAMPER bood
zich aan als het blad van nieuw
links. Wij konden ons dat permiteren. Links was immers populair.

vraag of SCHAMPER iets kan doen,
niettegenstaande haar beperkte mogelijkheden en beperkt budget. Een
blad moet instigeren als er geen beweging is.

GJ: Dan zou een studentenblad eveneens een fictie zijn en schrijven we
voor een minderheid die geïnteresseerd is. Ik denk trouwens dat
SCHAMPER sommigen interesseert
omdat er filmbesprekingen in staan.
De vraag is dan of zij ook de rest lezen.
KR: De rol van SCHAMPER voor
14.000 studenten is nihil. Wie heeft
echter de illusie te schrijven voor 14
duizend studenten. Belangrijk is de

KR: Toch zijn er dingen die wel degelijk ter zake zijn: dat Kruithof zijn
boeken nogal duur verkoopt was een
recent gepubliceerd voorbeeld. Er is
echter meer van dat!
FG: We hebben het ooit geprobeerd
met Van Meerhaeghe: over ”VMH
komt nooit naar de unief” en zo,
maar op de duur moet je die zaken
bewijzen en dat kun je nauwelijks;
praktisch is dat niet haalbaar.
KR: Het demystifiëren van het geprofte is belangrijk. Het is eigenaardig dat de studentenvertegenwoordigers in de Raad van Beheer zich houden aan het zogenaamd Vertrouwelijk’ zijn van alle dossiers. Dat is absurd! Democratisch verkozen vertegenwoordigers moeten niet zwijgen
en toch doen ze het. Dat er op dit
ogenblik een prof benoemd wordt
die hier gewoonweg gedropt wordt
door het hof weten de studentenvertegenwoordigers. Zij weten wie en
waar. Toch zwijgen ze in alle talen.
Is dit lafheid?
Naar buiten toe spelen proffen al te
graag met hun ’intellectuele integriteit’ !
FG: De taktiek van de studentenvertegenwoordigers is inderdaad veranderd: vroeger was er een algemene
boycot, altijd kritiek en altijd tegen-

t it e l die h e t a ltijd d o et ! '

stemmen. Nu speelt men het spelletje
mee. Als er dan gezwegen wordt, is
dat omdat precies daar de mensen
zitten die hogerop willen. Nu moet
je geen zo’n dingen meer uitbrengen
als de kans erin zit dat 2 van de 5 gevallen verkeerd zijn: dan wordt alles
vergeten en daalt je geloofwaardigheid.

leuk
Vraag: Als het vroeger dan zo leuk
was, vertel dan eens iets.
KR: Wanneer Rik reeds hoofdredakteur was, werd door de redaktie ooit
beslist om adressen van Nederlandse
abortusklinieken te publiceren. Daaromtrent telefoneerde Rik vanuit de
Brug naar ikzelf en, raar maar waar,
de volgende dag werden wij uitgenodigd bij de rektor. Nu waren de enigen die op de hoogte waren van die
publicatie enkele redaktieleden, Rik
en ikzelf. De rektor wist er dus reeds
alles over: naar verluidt was de procureur-generaal van Gent op de hoogte van ons telefoongesprek. Dat de

hun adres verzekerd was in het gerechtshof en dat die wel op een of
andere lijst zou terechtkomen. Ze
hadden ook alle foto’s van de Foto-

klas meegenomen, wat natuurlijk
zeer bezwarend materiaal was, vooral voor een radiostation.
Vraag: Dienden zich bij SCHAMPER
nooit mensen aan met journalistieke
ambities, die er het vak wilden leren ?
RVN: Wij hebben altijd veel last gehad om mensen te mobiliseren. Wel
zijn er van die mensen geweest als
Ron Hermans bijvoorbeeld. Die wilde hoofdredakteur worden, maar
wedde op twee paarden: iets later
werd hij eindredakteur bij De Morben: dat bracht op, SCHAMPER natuurlijk niet.

schitterend gedrukt, ze hadden hun
eigen drukkerij. Dat is eenmaal doorgegaan maar nu wordt SCHAMPER
nog steeds op die persen gedrukt.

allemaal
mensen
Vraag: Blijkbaar werken bij SCHAMPER alleen studenten uit de menswetenschappen?
KR: Binnen de exacte wetenschappen spelen de kringen een veel grotere rol: het fakulteitsblad heeft dan
ook meer succes. Die studenten zijn
meer op zichzelf gericht en komen
trouwens zelden naar de Brug.
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KR: Toen ik student was, gaf men
bij de inschrijving een brochure mee
over geslachtsziekten. Dan werd je
dus ’student’ en kreeg je onmiddellijk het idee mee dat sex vies was,
ongelooflijk vies. De brochure was
gewoonweg gruwelijk. Met SCHAMPER hebben we toen een brochure
over voorlichting opgenomen, omdat we vonden dat dit evidenter was.
Dit kwam ieder jaar terug en vond
zijn oorsprong in die ongelooflijk
vieze brochure over geslachtsziekten.

Effektief stond er echter een donkere Peugeot aan de Brug, met twee
ongure mannen om desnoods in te
grijpen. Zij hebben dit niet gedaan,
maar voor ons was het natuurlijk
spannend.
Op een andere dag werd de Brug volledig ondersteboven gekeerd om de
zender van Radio Aktief te ontmantelen. Ook de adressen van de
Schamperabonnees werden meegenomen. Ik heb dan ook een briefje
rondgestuurd met de vermelding dat

FG: SCHAMPER maken betekende
voor ons twee dagen per week keihard werken. Om dan studenteningenieurs te krijgen was dat wel
moeilijk.
RVN: Toch hadden wij 2 ingenieurs
in de redaktie. Het waren tekenaars
en zij engageerden zich om iedere
week enkele tekeningen te maken
rond artikels. Dat deden ze dan op
kot.
KR: Wat verteld wordt over de exacte wetenschappen, als enige richtingen waar moet geblokt worden, en
de menswetenschappen waar niks
gedaan wordt, is natuurlijk onzin.
Dat is een imago wat ze zichzelf geven. Ze waren gewoon te lui om mee
te werken, punt. In de kandidaturen
mag men wel eens spreken daarover,
maar verder geloof ik daar niet in.
Wel waar is dat het medium ’schrijven’ meer in de aard van de menswetenschapper ligt.

RVN: We haalden dus zelf de gedrukte nummers op in de beschutte
werkplaats waar ze geplooid werden,
om zeker te zijn dat ze niet onderschept zouden worden. Onze drukker zorgde toen voor massa’s kleine,
witte papierkes en in een hoekje van
de Blandijn hebben we de nummers
voor de Brug stuk voor stuk beplakt
met witte papierkes. De adressen
waren onleesbaar, maar als iemand
dat papierke eraf peuterde, daar konden wij niets aan doen.
FG: Later kwamen de lichtbakken
en plots stond Rik daar, zooo trots,
met 2 bladen millimeterpapier: hij
was de uitvinder van het millimeterpapier.
KR: De konkurrent van SCHAMPER
- CAMPUS - bevatte algemene studentikoze informatie. Dit was het
blad van SV GAKKO, een coöperatieve die schoolmateriaal in grote
aantallen kocht, om goedkoop verder
te verkopen. Net voor het failliet
stelde ik voor om met hen samen te
werken: CAMPUS was namelijk

KR: Vroeger betekende SCHAMPER
maken op maandagavond WERKEN,
WERKEN, WERKEN en dat had zijn
charmes! Dan zaten we een avond
niet op café en waren we met iets
bezig. Schrijven, plakken, knippen
en dan naar de drukker ermee. Enkele dagen later ruiken aan het persverse nummer (snuifsnuif) was gewoonweg zaaaaalig.

Vraag: Wat vroeger eveneens een traditie was en blijkbaar nu niet meer,
was de titel 'SEX, DE TITEL DIE
HET ALTIJD DOET.

Vraag: Op het gebied van lay-out is
zeer veel veranderd. (N.V.D.R.: om
deze zin dan toch als een vraag te
doen klinken voegen wij hieraan toe)
Of niet soms?

telefoon in de Brug afgeluisterd werd
was geen geheim, maar dat het ooit
zover zou komen dat men dreigde
met sankties en dat de verspreiding
van SCHAMPER kost wat kost
moest vermeden worden, was toch
vergaand.

De lay-out is ook veel meer ’sec’ geworden, er is geen plaats meer om te
’spelen’, anders moeten we artikels
weigeren, en dat verhinderen we. Nu
reeds zijn er soms teveel artikels.

de titel

Vroeger maakte ik SCHAMPER soms
alleen, voor mij was het bijna een
full-time job. Tijdens de vakantie
zocht ik bvb. een resem ondertitels
bijeen zoals ’SCHAMPER, het blad
van de intellueel’ en een van die
titels was ’SCHAMPER, het blad
van papier’. Dit staat er nog altijd op.
We maakten toen wel eens een echt
lelijke SCHAMPER, met de pijn in
het hart, met de bedoeling wat meer
volk te hebben.

KR: De respektieve redakteurs hadden tot taak een blad te vullen. Dan
werd er geknipt en geplakt to t alles
vol was en als dat nu recht stond of
niet, dat speelde niet veel rol. Ik tikte mijn artikels rechtstreeks in het
’net’ (om het zo te noemen). Na lang
vechten kregen wij dan één tikmachine. Toen werd het wel iets properder. I.B.M.’s en zo hadden we
nog niet.

de bus, in het weekend wordt het getypt en op maandagavond lay-outen
we alles met 2 mensen. Vroeger was
dat toch anders.

RVN: Aan een redaktie meewerken
is meer dan schrijven of goesting
hebben om te schrijven. Er is bvb.
ook het lay-outwerk, wat me heel
erg lag. Een tijdschrift moet ogen,
het moet aanspreken om te lezen
en je moet er kunnen naar kijken.
Dat is het plezier van lay-outen.
GJ: Wat nu zoek is, is het engagement bij de medewerkers. Schamperaars vormen geen groep meer: op
.vrijdag komt iedereen vlug vlug even
binnen om te kijken wat er moet geschreven worden, ’s Avonds zit dat in

FG: Later hebben we daar de’Bovenhet-bed-poster’ van gemaakt, maar
die is jammer genoeg verleden jaar
niet meer opgenomen.
GJ: Dat komt doordat ik de ’Bovenhet-bed-poster’ in de FK-brochure
wou hebben: dan bereikt dat veel
meer studenten. De rektor heeft daar
veel heibel rond gemaakt: dat kon
niet. Vooral omdat daar ook abortusadressen in voorkwamen. Het is er
dan ook nooit van gekomen.
KR: Wat zeer eigenaardig is! De brochure die wij destijds opnamen was
een brochure betaald door het rektoraat! Het was dus goedkoper om die
op te nemen. Rektor Devreker kreeg
toen wel reakties in de zin van ’het
eerste wat men krijgt aan de RUG is
een sex-brochure’. Dat dit een reaktie was op die vieze geslachtsziektenbrochure was natuurlijk allang vergeten.

epiloog
Na de sex, kwam de porno, na de
porno de paus, na de paus de CCC,
na de CCC de mijnwerkersstaking,...
De rondetafel was al leeg, en wjj hielden maar niet op met praten. Dergelijke diskussies deinen uit en dat
zorgt voor moeilijkheden voor de
man die een poging doet om dit alles
aan het papier toe te vertrouwen.
Daarom parafraseren wij een nepuitspraak van een ex-medewerker van
SCHAMPER: ’DAT DE LEZERS
ER NU ZELF MAAR EEN PUNT
AAN ZUIGEN.” Vandaar

GEACHTE REDAKTIE,
recht op
antwoord
Geachte heren van de redaktie. Ziehier mijn reaktie op het artikel ’hornaar’ in Schamper nr.197.

ren eerste lees ik op pagina 1 van
Schamper dat Schamper het officiële
studentenweekblad van de RUG is.
In verband hiermee zou ik willen zeggen dat het beter zou zijn het officiële verslag van Home Boudewijn te
publiceren (of eens een homeraad
bijwonen) i.p.v. domme opmerkingen die nergens op slagen van een
anarchist die niet akkoord gaat met
de beslissingen binnen de home. Vuile was ophangen kan iedereen. Maar
dat die vuile was volledig uit de lucht
gegrepen is, is olie op het vuur.

Als we het artikel systematisch aflopen, komen we tot de 1ste fout dat
meneer PéDé spreekt over een lege
bus voor een brouwerijbezoek. Naar
mijn mening zat de bus half vol gezien het eigenlijk om een bus van 20
plaatsen ging. Ook waren we niet om
3 uur thuis maar om 23.30 u.
Dat meneer PéDé zijn puberjaren nog
niet ontgroeid is blijkt uit het feit
dat hij het systeem van brouwerijbezoeken nog niet kent. Dat wij zelfs
gratis drank kregen is zo klaar als
pompwater. Als jij naar een koekjesfabriek gaat zal je ook wel je portie
naar binnen werken.

e u ro veearts
Na Schamper nr 198 gelezen te hebben leek het mij nodig te reageren op
uw artikel. ’Europa versus vee-artsen’
omdat ik het idee heb dat de arteur
ervan de lezers, bewust of onbewust,
verkeerd voorlicht. Voor diegenen
die het desbetreffende artikel niet gelezen hebben, moet vermeld worden
dat' het gaat over buitenlandse (lees:
Nederlandse) studenten die in België
studeren omdat zij in hun eigen land
niet toegelaten worden.
Voor de goede orde moet eerst even
uitgelegd worden hoe het er in Nederland aan toe gaat. Per jaar zijn er
ongeveer 1.500 mensen die aan de
universiteit van Utrecht willen beginnen met de studie diergeneeskunde,
terwijl er jaarlijks ongeveer 150 dierenartsen mogen afstuderen om geen
overaanbod aan dierenartsen te krijgen. Negentig procent moet dus afvallen. In Nederland heeft men gekog zen voor een numerus clausus. Dit is

Anderzijds sta ik versteld dat een aktiviteit die minder belangstelling treft
onmiddellijk in Schamper verschijnt,
alhoewel wij reeds talrijke verkrampte pogingen verrichtten om onze andere aktiviteiten (waar altijd veel
volk komt naar kijken) in de agenda
te krijgen. Laat staan dat we er een
artikel willen over zien verschijnen.
Wanneer het dan toch per uitzondering eens gebeurt dan is dat gewoonlijk met een week vertraging.
Wat verspilling van geld betreft. Daar
is geen verspilling want deze uitstap
is niet gesubsidieerd door de dienst
studentenaktiviteiten.
Voordat je zulks publiceert zou je
best eerst in je eigen pot kijken, heren van Schamper. Waar is de tijd van
de Blanco Schamper. En binnen de
home is er geen geringe belangstelling.
Voor de rest is het te hopen dat er
een meer studentikoos accent in de
home komt. En eigenlijk waarom
niet. Rondlopen met pet en lint en
op brouwerijbezoek gaan zou verboden zijn maar muren volkladden met
zinloze opschriften wordt als doodgewoon beschouwd, vrije meningsuiting noemen ze dat.

Tenslotte is een student een vrolijk
man (codex pagina 159). Trouwens
ik NOEM me niet alleen Praeses, ik
ben ook Praeses, en dan nog wel de
jouwe.
Dat ik lid ben van de fanfare komt
hier niets terzake doen. Naar ik vernomen heb ben je zelf lid van vier
verenigingen.
Verenigingen die waarschijnlijk via
het nieuwe systeem van de sociale
raad een einde zien aan hun vernuftig bestaan (vandaar waarschijnlijk
uw artikel).
'•Getekend Praeses Home Boudewijn
Stefan Schorreels
P.S. Hierbij vraag ik beleefd maar
beslist mijn brief integraal te publiceren zonder enige wijzigingen en
zonder zinloze opmerkingen van de
redactie.
Bedankt bij voorbaat.

nvdr

5) Ben ik lid van 4 verenigingen? Je
blijkt over slechte bronnen te beschikken. Daarom ben ik blij dat S.S.
niet bij de Rijkswacht is geweest om
informatie te vragen.
6) En uw slotzin is een echte openbaring: worden er echt zoveel verenigingen getroffen door ’het nieuwe
systeem van de Sociale Raad’? Het
zijn nochtans allemaal verenigingen
die zeer aktief zijn.

BURPS, alle zinloze opmerkingen ingeslikt! We zijn er niet goed
van.

Pet en lint, geachte PéDé, is traditiegebonden aan het studentenleven en
daarom studentikoos. Daartegenover
staat datgene wat jij verricht zuivere
politiek is en niets meer met studenten te maken heeft.

We mogen van S.S. (Stefan Schorreels) geen zinloze opmerkingen maken. Dus doen wij dat wel. De ’Radikale’ taal verplicht ons daartoe.
1) Vooreerst is PéDé geen anarchist.
Het tijdschrift van de anarchisten
heet Radikaal, niet Schamper.

Pet en lint, geachte PéDé, is voorbehouden aan studenten terwijl ge om
aan politiek te doen niet geletterd
moet zijn.

2) PéDé spreekt niet over een lege
bus, wel dat de achterbank nauwelijks was gevuld, en dat de rest van
de bus leeg was.

een echte loterij: als je naam voorkomt bij de 150 die uit een grote pot
zijn gehaald, dan heb je geluk. Dit
systeem heeft als voordeel dat je
geen ingangsexamens hoeft af te leggen of, zoals in België, een ingangsjaar met de daarbij behorende collegezalen, practicumzalen en assistenten. Degenen die uitgeloot worden,
moeten maar iets anders gaan doen
(een andere studie, werken, doppen).
Ook in Duitsland is er zo’n systeem.
Over de voor- en nadelen van de systemen in Nederland en België wil ik
het hier niet hebben. De reden dat al
sinds jaren Nederlanders naar België
komen is, dat zij uitgeloot werden.

gelden. Dit is echter al bijna 10 jaar
het geval. Men vond toen al dat er teveel Nederlanders naar België kwamen. Al deze Nederlanders zagen
België als een ’achterdeurtje’ om de
numerus clausus te omzeilen: na de
kandidaturen (3 jaar) kon men naar
de doctoraatsjaren in Nederland omdat de Europese wetgeving verplichtte dat de kandidaatsexamens ook in
andere landen geldig zijn. Men heeft
rond 1972 al gesteld dat de buitenlandse studenten de helft van de werkingskosten moeten betalen. In de relatief goedkope - kandidatuursjaren
kwam dat voor de diergeneeskunde
neer op 135.000 fr. per jaar. In de
doctoraatsjaren 240.000 fr. per jaar.

U schrijft in uw artikel: ’’Alles begon
rond de vraag vanuit de diergeneeskunde om minder studenten. In
1978 was er de vraag naar minder
Belgische studenten, maar het plan
mislukte. In 1983 gooide men dan
het roer om, en wilde men minder,
of liever geen buitenlanders meer.
Door de hoge inschrijvingsgelden die
deze vreemdelingen dienen te betalen
was de sociale samenstelling allesbehalve, en toen beweerde men nog
geen oplossing te hebben voor het tekort aan gebouwen, een oplossing die
vorige maand blijkbaar wel gevonden
werd.” In dit lange citaat doet u vermoeden dat men pas in 1983 is begonnen met die hoge inschrijvings-

3) S.S., jouw opmerking over de laattijdige agenda bewijst dat je weinig
afweet van de werking van Schamper: tussen het samenstellen van
Schamper en het verschijnen ervan
verloopt precies 1 week. Het is dus
niet moeilijk om de oorzaak van die
week vertraging te vinden. Ook de
punten voor de agenda moeten bijgevolg op tijd worden binnengeleverd.
4) Er zijn niet alleen ’heren’ bij
Schamper, ook dames. In de semigemengde jongenshome (verhouding
1-13) zal men daar wellicht niet aan
gedacht hebben. Ook de codex is
blijkbaar zo’n ding uit ver vervlogen
tijden, toen de Unief alleen met mannen was bevolkt. Dat is laaaang geleden.

Men moet, indien men meer buitenlanders toelaat, immers grotere gebouwen hebben, meer assistenten,
enz....(van de financiële kant bekeken is de universiteit geheel afhankelijk van de Belgische staat. Omdat deze in financiële problemen zit, kan
zij geen andere gebouwen betalen,
niet méér wetenschappelijk personeel
betalen. Bovendien zijn er teveel
(Belgische) studenten in de diergeneeskunde, want 100 dierenartsen
per jaar voor Vlaanderen alleen is
veel te veel. Maar omdat u het daar
in uw artikel niet over heeft, wil ik
hier niet over uitwijden).

7) Tenslotte ben ik zeer verheugd
over jouw opmerking, meneer S.S.,
dat ik lid ben van verenigingen met
een ’vernuftig’ bestaan. Een geletterd
(!) iemand kan in de Van Dale lezen
dat het om verstandige, scherpzinnige, en vindingrijke verenigingen
gaat.
En als lid van dergelijke verenigingen
kan je mij dus niet verwijten dat ik
zinloze opmerkingen heb gemaakt.
Tot uw genoegen,
Péé Déé

Met de extra inschrijvingsgelden
hoopte men toendertijd de toeloop
van buitenlanders te kunnen stoppen. Het enige resultaat van deze
maatregel is geweest dat nu alleen
buitenlanders komen, waarvan de ouders dat geld op tafel kunnen leggen:
het is niet aftrekbaar van de belastingen en er worden geen studiebeurzen
of -leningen voor gegeven. De andere
helft van de inschrijvingskosten, die
dus werkingskosten van de RUG zijn,
wordt betaald door het rijk, dus door
de Belgische belastingsbetaler. Nu
gaan over het algemeen deze Nederlanders terug naar Nederland na hun
kandidaatsjaren. De Utrechtse uni:
versiteit zag deze Nederlanders met
lede ogen tegemoet: hun systeem van
numerus clausus werd zo jaarlijks
door een tiental studenten omzeüd.
In 1983 is dan bericht gekomen van
de universiteit van Utrecht dat er in
het daaropvolgende jaar geen Nederlanders die in België hun kandidaats
hadden behaald, meer aangenomen
zouden worden. Er is toen een delegatie naar Utrecht gegaan, en deze
kreeg te horen dat dit nog niet zeker
was. Men wilde over een overgangsperiode van 3 jaar praten, waarbij er
geen nieuwe buitenlanders meer zouden aangenomen worden, maar dat
vervolg op p. 9

vervolg van p. 8

euro-veearts
degenen die er op dat moment al waren, verder mochten studeren to t
hun kandidaatsexamen en dan terug
mochten naar Utrecht. In Utrecht
heeft men tegen dit voorstel geen ja
of neen gezegd. De delegatie was
zelfs van mening dat de Utrechtse
universiteit zich hierin wel kon vinden. Ongeveer in april ’84 heeft men
dan in Utrecht besloten om geen Nederlanders meer toe te laten die in
Gent hadden gestudeerd en ook geen
overgangsregeling meer te maken. Dit
is de direkte aanleiding geweest dat
België haar grenzen heeft gesloten.
Voor iedere buitenlandse student in
de doctoraatsjaren moet de Belgische
staat nu 240.000 fr. betalen. De
meeste Nederlanders die hier hun titel hebben gehaald, gaan terug naar
Nederland. Op die manier investeert
België dus eigenlijk in Nederlandse
dierenartsen, en dus onrechtstreeks
in de Nederlandse agrarische sektor.
En dat wilde België natuurlijk niet.
U schrijft verder: ”Dit voorstel werd
enkele keren in de Raad van Beheer
ter sprake gebracht, maar men achtte
het raadzamer om dit vieze zaakje uit
te stellen tot in het verlof. Alle vieze
zaakjes die de studenten aanbelangen
worden immers zoveel mogelijk afgewerkt in de periode dat de studenten
in het verre zuiden zitten, of een
tweede zittijd doorspartelen, en dat
de krantenredakties op een laag pitje
staan.” De juiste reden dat men in
het groot verlof met deze maatregel
kwam is, dat men pas op het einde
van het academiejaar ’83/’84 te horen kreeg dat er geen Nederlanders
meer in Utrecht werden toegelaten.
Het is logisch dat men dan pas in het
verlof met een antwoord kan komen.
Vervolgens schrijft u: ”Die (bedoeld
worden de inschrijvingsgelden) zouden nl. ingaan tegen het Europees
Verdrag, en aangezien elke Belgische
rechter dat verdrag moet respecteren,
...”. U vergeet te vermelden dat dit
Europees Verdrag mag veroordelen,
maar dat zij geen straffen mag geven.
M.a.w. zij mag aan een staat vragen
om haar wetten te veranderen, maar
zij kan die staat niet verplichten dat
te doen. Komt er toch een proces,

kuHum
Pausbezoek tegen de tijd

De bedoeling was, een ’VUBKUL—
LUM’ te schrijven. Geen Moeial, geen
VUB. We beperken ons tot wat Veto
de afgelopen veertien dagen te bieden heeft gehad, kortom gebeurtenissen bij onze Leuvense broeders en
zusters.
Uit betrouwbare bron werd vernomen dat de paus (dé paus) een bezoek zal brengen aan het Arenbergkasteel in Heverlee. Hierbij worden
kosten noch moeite gespaard om het
gebouw dat in restauratie is, tijdig
klaar te hebben. ”Zal de paus de akademische wereld vanop de hijskraan
moeten toespreken of bestelt hij alsnog een (duur) mirakel?”
Gehelmde leren rakkers tegen het
buurthuis
Veto wordt duidelijk niet geschreven
met de bedoeling verstaanbaar te zijn
voor studenten aan andere universiteiten. De politie heeft De Straatmus

dan zal de Belgische staat niet veroordeeld worden: waarom zou België
iemand moeten laten studeren die in
zijn eigen land ook niet mag studeren? Het Europees Hof zal van mening zijn dat men in Nederland eerst
de numerus clausus zal moeten afschaffen, omdat deze numerus clausus discriminerend is. De Nederlanders moeten dus eerst de hand in eigen boezem steken.
Als laatste citaat wil ik het volgende
aanhalen: ”De Belgen in de diergeneeskunde, onder aanvoering van
Stevens (student) en De Backere (dekaan) hadden een slag gewonnen, en
dit drie maanden na de Europese
Verkiezingen”. Als eerste moet opgemerkt worden dat Stevens geen student is, maar assistent. Ook had men
even op kunnen zoeken of de naam
van de dekaan, prof. Debackere, wel
goed geschreven was. Verder is er
geen reden om de Europese Verkiezingen erbij te halen, alsof de politiek er iets mee te maken zou hebben. De enige reden waarom pas in
het groot verlof een regeling kon
worden getroffen, is al eerder uitgelegd.
Persoonlijk ken ik tien a vijftien Nederlanders (inclusief mijzelf) die vrijwillig hun studie in Gent hebben afgemaakt of gaan afmaken. De reden
hiervan is dat ze het in Gent naar
hun zin hadden én dat hun studie op
deze manier ongeveer twee jaar korter duurt dan wanneer men naar
Utrecht zou zijn teruggegaan: in
Utrecht duurt de doctoraatsstudie
vier jaar (tegen drie in Gent) en bovendien kent men in Utrecht een
wachtlijst i.v.m. de practica, die één
jaar duurt: men moet een jaar wachten op een practicumplaats, zonder
dat men kan studeren of examens
doen (de meesten doppen dan een
jaar).
Het enige dat de J.E.B. heeft bereikt,
en dat had ze op haar klompen kunnen aanvoelen, is dat onze Belgische
medestudenten en professoren argwanender zijn geworden tegen de Nederlanders, zelfs tegen degenen die
vrijwillig in Gent zijn gebleven. Bovendien heeft men ervoor gezorgd
dat de deur voor de nieuwkomende
buitenlanders voorgoed werd dichtgegooid.
Naam en adres
bij de redaktie
bekend

uit het buurthuis gegooid. Enig idee
wat De Straatmus is? Je mag nog weten dat de NV Sankt Antonio (Leuven is katholiek, weet je wel) het gebouw heeft gekocht en de bewoners
op straat heeft gezet. En als je geld
hebt om een gebouw te kopen, dan
mag je bij de politie ook je zegje
doen.

Studenten tegen te hoge prijzen
Wat onze alma mater niet heeft,
heeft Leuven wel: een eigen drukkerij en uitgeverij. Lang geleden probeerden een aantal studenten in het
Gentse onder de naam ’Gakko’ een
goedkoper kursussencircuit te organiseren. Slecht beheer zorgde ervoor
dat de hele boel failliet ging.
Beter gesteld is het met het Academisch Coöperatief, kortweg Acco,
in Leuven. De ’Kursusdienst’, zoals
het toen heette, startte in 1951, als
reaktie tegen de hoge kursusprijzen.
In 1960 verkreeg deze het statuut
van Samenwerkende Vennootschap,
en de naam die het nu nog bezit. Een
waarlijk demokratisch initiatief.

hola
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’Schamper, een blad van papier’ dat
zijn mond durft open te doen. Met
alle respect voor de redactie, maar nu
voel ik mij toch verplicht om eventjes dezelfde weg oo te gaan.
In nr. 197 las ik het opzienbarende
artikel over het reilen en zeilen in
home Boudewijn. Als voorzitter van
het Homekonvent mag ik in die interne zaken zeker niet tussenkomen
(statuten, nietwaar), en dat ben ik
dus ook niet van plan. Maar. als je
over de homes (allemaal dus) begint,
tja .... dan natuurlijk wel.

De Ike dingen des levens, nr 108,
ten tijde van Bresnjev en Carter

Ten eerste, je kan er als student altijd
van uit gaan dat wij geld zouden verspillen. Zoiets moet je echter steeds
in functie van het doel der uitgaven
bekijken. En dat is in de eerste plaats
ontspanning, het bevorderen van het
sociale leven, het kunnen vertegenwoordigen van haar belangen en opinies naar buiten uit,....
Dereelijke zaken zijn in een grote
home wel belangrijk, en daarvoor
verdienen wij dus ook die subsidies
(17.000 fr. per home, niet al te veel
dus). Het leek me dan trouwens niet
gepast om bovenop van geringe belangstelling te spreken, iets wat zelden het geval is (nu onverwacht wel).
Tot daar, zoiets ziet iedereen wel in,
dacht ik. Het studentikoze aspect,
dat is een andere zaak. Lint en praeses, een voorzitter is in de eerste
plaats voorzitter, de rest is een persoonlijk, niet-kwaadaardig tintje.
Hierbij moet trouwens de opmerking
vallen dat home Boudewijn hier geen
hinder van heeft. Integendeel, hun
interne werking is in één woord uitstekend te noemen.
Dat die voorzitter nu ook lid is van
de studentenfanfare, waarom niet?
Die fanfare heeft trouwens gratis
meegewerkt aan het Klaasfeest van
het Homekonvent, dus.... (en dat was
erg goed, waarvoor nogmaals onze
dank).
Tot slot wat de beheerder Keen Bostoen daarmee te maken heeft, vanwaar men dat haalt zou ik wel eens
willen weten (hij is in feite alleen
maar uitvoerend ambtenaar).
Hemelaer Tom
Voorzitter Homekonvent
Home Astrid kamer 508

Naast de vier direkteurs zetelen in de
Raad van Beheer ook nog 4 studenten en evenveel oud-studenten.
Dit alles is goed voor één front-pagina-verhaal. Acco is immers van de
studenten.
ASR tegen MLB
In een open brief aan MLB (linkse
rakkers) distantieert de ASR (zoiets
als onze Sociale Raad) zich van het
feit dat de MLB zich tijdens de TAKbetoging in de ASR-gebouwen verschanste, wat tot gevolg had dat in
de daaropvolgende pamflettenslag
de ASR in een links hoekje werd geduwd, iets waar ze niet zo gelukkig
om zijn.
’’Bedankt, maar de ASR heeft geen
politieke verenigingen nodig om haar
werking te kunnen uitbouwen”.
Verder zitten de filosofen in Leuven
ook niet stil, krijgt de muziek onder
de naam van John Cage ook een brok
aandacht en bericht men zoals steeds
over de laatste nieuwtjes in de fakulteiten, iets waar hier toch niemand in
geihteresseerd is.
G.J.

Er waren eens twee jeugdbendes,
’The Smiling Peanuts’ en ’De Sikkelaars’.
De leader van de eerste bende heette
Jim, zijn aartsvijand, de leader van de
andere bende, heette Léon. Jim had
er reeds vier jaar leadership opzitten
maar de bendeleden waren verre van
tevreden over hem, zodat hij de volgende keer hoogstwaarschijnlijk geen
leader meer zou zijn. En dat zat hem
erg dwars, horizontaal zelfs.
De twee bendes opereerden in een
grote stad, de Peanuts voornamelijk
in het westen en de Sikkelaars meer
naar het oosten. Beiden probeerden
zoveel mogelijk voorsteden te kontroleren, zeg maar terroriseren. Ze
deden het op de oude vertrouwde
maffiamethode: cafébazen en restauranthouders dienden ’beschermgeld’
te betalen in ruil voor de welwillende
bescherming van hun inboedel door
de bendeleden. Wanneer ze niet wilden betalen, werden ze er met de
meest geraffineerde methodes toe gedwongen, niets anders dan chantage
dus. Gewoon een nestje smeerlappen,
Peanuts en Sikkelaars tezamen.
Die dag liep Jim door de stad te slenteren. ”Ik moet godverdomme iets
doen,” dacht hij, ”of ze keilen mij
buiten”. Hij kwam voorbij een IndoChinees restaurant en schrok zich
een hoedje. Hij moffelde het hoedje
vlug weg, want het was totaal démodé. Was hij hier bij toeval of was het
een speling van het lot (tautologie)?
Dit restaurant had zijn voorganger,
Rick, onder zijn leadership gekontroleerd, maar was hem na een hele
reeks keiharde straatgevechten door
de Sikkelaars afgenomen. En nu liep
hij, Jim, de Opperpinda als het ware
hier in de buurt van dit sikkelbolwerk. Op dat moment ging de deur
van het restaurant open en een figuur met een bontmuts en een blouson met veel glitter kwam de straat
op, wou in zijn richting voortlopen,
maar bleef pal staan toen hij hem
herkende. Jim staarde in de borstelige wenkbrauwen van Léon, de
Oppersukkel. Enkele sekonden, het
leek wel een eeuwigheid, bleven ze
doodstil tegenover elkaar staan, zoals gezworen aartsvijanden behoren
te doen als ze elkaar op straat tegenkomen.

Jim zag hier zijn kans. Hij deed een
stap naar voor en klopte Léon op
de schouder. ’’Lang geleden dat we
VERVOLG
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Als je een bespreking van een stuk zit
neer te pennen voor Schamper, dan
vraag je je wel af: ’’Voor wie zit ik
dat hier allemaal te doen? Hoeveel
van die blok- of zuipvarkens gaan er
nu echt naar teater? Hoeveel lezen
er een bespreking van een arme (?)
recensent.” Op de eerste vraag kun
je wel een antwoord verzinnen, maar
op de laatste niet. Je hoopt enkel dat
ze met geen boksijzers en schietgeweren afkomen om je eens te leren hoe
je naar teater moet kijken.
Dus gaan we eens een antwoord op
de eerste vraag verzinnen. Je neemt
een telefoon en belt alle (ongeveer,
we kunnen er wel een honderdtal
vergeten zijn) teaters op met de volgende vragen:
1) Hoeveel RUG-studenten gaan er
naar uw gezelschap ?
2) Houdt u in uw programmatie rekening met het studentenpubliek1?
3) Wat is uw visie op het studentenpubliek?
En nu de teaters aan het woord.

controverse

1) Ongeveer 50 percent.
2) De studenten passen zich aan, aan
onze programmatie.
3) Studenten zijn een potentieel publiek. Ze hebben veel vrije tijd, maar
slechts een minderheid komt naar
het teater. Waarschijnlijk een financieel probleem, daarom geven wij 50
fr. reduktie (dat weten wij nu ook).

nieuwpoort
1) Afhankelijk als de produktie in
het weekend loopt, of tijdens de
week (nogal logisch).
2) Onze stukken zijn niet speciaal
gericht op een studentenpubliek. Wij
bieden nieuw en experimenteel teater. Wij houden wel rekening, vooi

studenten & tester :
een enquête
het voeren van reklame (bv. Kamagurka) met eventuele studenten (dit
komt bekend voor).
3) (humoristisch) Ze moeten wat
meer naar teater komen, dat ze weten van waar de wind komt.

arca

1) Percentage studenten hangt af van
produktie tot produktie en dit kunnen we moeilijk nagaan.
2) Onze programmatie is vernieuwend en modern, en dat zou de studenten moeten aanspreken. We houden in ons achterhoofd rekening met
het studentenpubliek (diplomatisch).
3) Er komen er te weinig, maar die,
die komen, zijn gemotiveerd en ontvankelijk voor minder traditionele
produkties.

taptoe
1) Het aantal studenten hangt af van
produktie tot produktie, maar hoeveel kunnen we niet zeggen. Wij maken geen onderscheid in leeftijden.
Poppenkast kan zowel voor kinderen
als voor volwassenen.
2) In de programmatie houden wij
daar niet sterk rekening mee. Maar
als we een produktie hebben die geschikt is, voeren we promotie in de
diverse fakulteiten (Symforosa in de
Germaanse).
3) Bij afwezigheid van de artistiek
leider wou men daar geen antwoord
op geven (wat jammer).

arena
1) Ongeveer een dertig percent.
2) We hebben een jonge programmatie, en die zou studenten moeten
aanspreken. Neem Jesus Christ Superstar (ze beginnen beide een A, en
hebben een jonge, frisse programmatie; rarara?).
3) Een visie hebben we niet. Er is
weinig interesse omdat het andere
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aanbod groot is (film, concerten),
maar die, die komen zijn enthousiast.

vertikaal

1) Ongeveer vijftig percent.
2) Er zijn teveel andere kriteria, dat
wij met publieksgroepen moeilijk rekening kunnen houden. Wel besteden
wij aandacht aan de studenten in de
promotie.
3) Moeilijk te antwoorden, de verscheidenheid van het studentenpubliek is te groot (ik denk dat ik hier
een beetje kan mee instemmen).

n tg
1) Moeilijk te beantwoorden. Het is
moeilijk na te gaan.
2) Niet specifiek, maar voor de promotie houden we daar wel degelijk
rekening mee.
3) Degene die komen, vallen mee. Ze
zijn zeer geïnteresseerd. Wat heel
nuttig is om weten, is dat het N.T.G.
als enige in Vlaanderen een teaterpedagoog heeft. Het is een pilootprojekt, dat bij succes zal uitgebreid
worden over de rest van Vlaanderen.
Deze teaterpedagoog onderhoudt
kontakt met de scholen en universiteit. Maar wat zijn juiste funktie is,
weet men nog niet zo precies en of
dit vruchten afwerpt, kan men nog
niet zo direkt nagaan.
Ik laat konklusies en eventuele morele beschouwingen over aan de lezers.
(Frank Colman)

rverborgen-i
Twee ietwat komische boeren lopen
door een vlakte en gaan in ruzie uiteen: de een wil de grens over naar
huis, de ander vindt dat te gevaarlijk
en gaat naar het dorp terug. Allebei
worden ze echter opgepakt en ze
ontmoeten elkaar opnieuw op de
plaats die ze ontvlucht waren: een
delfplaats waar ze als slaven moeten
zoeken naar het goud van de overwonnen clan, de Azuki’s. Na een opstand zijn ze weer vrij en toevallig
vinden ze een gouden staaf van het
Azuki-goud, voldoende om direkt
goudkoorts te krijgen. Ze ontmoeten
een beroemde ridder en een prinses
van de Azuki’s, die zich in een verborgen fort hebben verschuild, en
samen proberen ze het goud over de
grens te smokkelen naar de provincie
Yamana. Na vele incidenten worden
de prinses en haar beschermer door
een onverwachte wending nog gered,
en kunnen ze hun clan doen herleven.
Deze film van Kurosawa uit 1956 is
zijn eerste film in scope, en je krijgt
dan ook enorme landschappen te
zien. Kurosawa’s beeldkaders zijn zo
verzorgd dat ze aparte foto’s zouden
kunnen ziin.
Verborgen Vesting is een avontuurlijke film, komisch door de hebzucht
en simpelheid van de twee boeren,
met typische Kurosawa-ingrediënten:
medemenselijkheid, historische evokatie en natuurlijk: een samoeraigevecht en prachtige massascènes.
__ __________________________ a .g ^ J
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querelle

Querelle, de laatste Fassbinder en
door sommigen omschreven als zijn
’’ultieme behandeling van de homoseksualiteit”, en hier en daar werden
moraliserende vingers en zelfs armen
opgestoken. Of dit nu al dan niet een
homofilm is doet er weinig toe, Fassbinder beweert dat hij er geen heeft
willen maken. Over zijn films: ”Not
all have a gay subject, but they all
have the point of view of one gay
man.” (interview in Christopher
Street 65,1982).

Querelle werd verfilmd naar ’Querelle de Brest’ van Jean Genet, een roman die hij in de gevangenis schreef.
Ook Oscar Wilde’s ’Ballad of the
Reading Gaol’ werd in de gevangenis
geschreven. Het refrein van dit lange
gedicht wordt in de film een belangrijk leidmotief, en geeft eigenlijk het
thema van deze (en vele andere)
Fassbinder-films aan: ”Each man
kills the thing he loves”.
Het verhaal. Lysiane legt in het café
de Feria de kaarten voor haar minnaar Robert en komt zo te weten dat
hij een broer heeft die erg op hem
lijkt en die weldra een moord zal plegen. Even later legt het schip de Vengeur in Brest aan, en de matroos
Querelle komt naar het café om opium te verkopen. Op de boot heeft hij
gehoord dat iedereen met de cafébaas en echtgenoot van Lysiane, Nono, mag dobbelen: wint hij, dan mag
hij Lysiane neuken, verliest hij, dan
wordt hij door Nono geneukt. Onder
het mom Lysiane te willen dobbelt
Querelle, maar verliest opzettelijk.

Bij het aan land brengen van de opium doodt Querelle met zijn mes de
matroos die hem geholpen heeft. De
reden is niet helemaal duidelijk: omdat de matroos niet geïnteresseerd is
in Querelle? Later ontmoet hij Gil,
die in het café zijn vriend vermoordt
omdat die hem voor iedereen belachelijk heeft gemaakt. Gil duikt onder en Querelle zal hem helpen ontsnappen, door hem op zijn broer te
doen lijken. Maar hij zal Gil ook vermoorden, omdat hij verliefd op hem
is en dat hem te week maakt.

Op het einde draagt de scheepsluitenant, Séblon, die al van het begin op
Querelle verliefd was en gedurende
de hele film zijn gedachten en fantasieën op band inspreekt, Querelle in
zijn armen naar de boot terug. Querelle is door Séblons liefde overwonnen en is ’week’ geworden. In het
café legt Lysiane weer de kaarten en
nu blijkt dat Robert helemaal geen
broer heeft.
vervolg op p. 11

scheepsluitenant
Séblon,
week
door zijn verliefdheid op Querelle,
tekent borsten op zijn lichaam.
Dit einde kan erop wijzen dat de hele
film als een fantasie moet gezien
worden: een fantasie van Lysiane die
zich een echte man wenst; van Robert die een echte man wil zijn; van
Nono en de politieman Mario, die
graag eens een jonge matroos neuken. Er zijn ook nogal wat vervreemdende elementen in de film: het
licht, de dekors, de roodachtige
kleur, de koreografische gevechten,
de verteller die Querelle’s gemoedstoestand bekommentariëert, de literaire tussenteksten. In een interview
(in Christopher Street 65, 1982) zegt
Fassbinder: ”dat waren geen vrouwenfilms die ik gemaakt heb, maar
allemaal films over de maatschappij,
terwijl Querelle eigenlijk een utopisch onderwerp (...) is.”

Opvallend in de film is dat er maar
één vrouw is, Lysiane (Jeanne Moreau), archetype van dé vrouw:
maagd, moeder, minnares. Ook de
mannelijke personages zijn archetypen: de politieman, de matroos, de
moordenaar. De hele film speelt zich
af in een mannen-, of noem het macho wereld: de haven Brest met korruptie, opiumsmokkel, prostitutie,
enz... Mannen drinken en dobbelen
met elkaar, mannen die door elkaar
worden aangetrokken, die elkaar
neuken en met elkaar vechten, die
zich samen opgeilen door over vrouwen te praten. Niets is verboden, behalve tederheid. Querelle’s eis voor
hij Nono laat begaan is: niet kussen.
Neuken moet een vrijblijvend spel
zijn. In die mannenwereld verdwijnt
de vrouw naar de achtergrond, wat
Lysiane ook beseft als ze zegt: ’’waar
twee mannen samen zijn, zijn ze verplicht het vrouwelijke in zich te ontdekken, te herkennen”. Vrouwelijk
staat in de macho-optiek gelijk met
weekheid, tederheid, liefde. De

is een matroos.” Na het gevecht aanleiding was het feit dat Querelle
zich door Nono had laten neuken volgt een wederzijdse liefdesverklaring. Ook de verhouding Gil-Querelle
is eigenaardig: vóór Querelle Gil kust
laat hij hem zoveel mogelijk op zijn
broer - en dus ook op zichzelf - lijken
en op het moment dat hij hem kust,
weet hij ”dat liefde vrijwillig is, dat
je ervoor kunt kiezen”.
De fantasiewereld is een mannenwereld van kracht, viriliteit, spel
en eer. De viriliteit wordt vooral gesymboliseerd door de penisachtige
toren van het haventje en het knipmes.
Meer nog dan in Fassbinders andere
films is de ruimte erg gesloten, teatraal bijna. Ideaal dus voor een konfrontatie tussen personages, voor
konflikten, voor voyeurisme ook.
Waarschijnlijk is het feit dat Fassbinder oorspronkelijk teaterregisseur
was hieraan niet vreemd. Ook het
beeldkader is hieraan aangepast:
vooral medium- en longshots.

Robert Querelle’s broer, die de hele
tijd met Lysiane danst of zich laat
bemoederen, en Gil, die in het café
zingt, zijn eigenlijk te week, net als
Séblon. Querelle voelt tederheid voor
Gil, een moordenaar als hijzelf, kust
hem, en verraadt hem daarna. Tenslotte laat Querelle zich door Séblon
beminnen, want diens liefde heeft
hem zwak gemaakt, en dat is wat
Querelle wou: de vrouw in zichzelf
ontdekken. Het verraad van Querelle
is niet het enige christelijke motief:
er komt ook een - zij het komische passieoptocht in voor, terwijl Robert
en Querelle aan het vechten zijn. Een
ander belangrijk motief is het dubbelganger- en tweelingmotief. Als
Lysiane zegt: ”Je hebt een broer.
Jullie lijken erg op elkaar”, antwoordt Robert: ”Dat is wat iedereen
zegt, maar het is niet waar. Querelle

Of de film nu al dan niet een slaafse
navertelling van Genet’s roman is, laten we voor wat het is. In elk geval
past de film uitstekend in het oeuvre
van Fassbinder, waar moord en zelfmoord (Maria Braun, Veronika Voss)
gevaarlijke spelletjes (Chinesisches
Roulette, Die Dritte Generation),
geld en karrière (Maria Braun, Lola,
Lili Mariene) allemaal erg belangrijk
zijn, en vooral: waar het onvermogen
tot liefde bovenkomt. Vele personages van Fassbinder bereiken een status ten koste van ... tederheid.
(Basismateriaal uit: Wie heeft schrik
voor Querelle? Bob Carlier in Andere
Sinema, 45/46)
a.g.

LIE FH E B B E N ? EN HOE !
Iedereen loopt wel eens verliefd en
weet dan met zijn lijf geen blijf. Bij
ons, studenten, is dat schering en inslag. Je ziet een toffe griet uit de
Germaanse en jij zit in de Romaanse
en je hebt geen gezamelijke lessen en
haar een cola in de Brug aanbieden
helpt ook niet, want ze drinkt Milkshake en je hebt niet zo’n groot budget en.... Kortom je weet niet wat te
doen. Ga dan in elk geval niet naar
het N.T.G. Daar speelt men voor het
ogenblik ’Door de liefde ver(r)ast’.
Een stuk uit de goede oude tijd, toen
men nog pruiken droeg en naar de

Zonnekoning opkeek. Het was toen
in, om over de Liefde (met grote T)
toneelstukken op te voeren waarin
men na uren elkaar het hof te hebben gemaakt in eikaars armen viel
(en het doek viel ook, want de rest
was niet voor het publiek bestemd).
Marivaux deed daar ook aan mee.
Hij brengt op scene een gravin en een
edelman (Lelio), die van het andere
geslacht niks meer moet weten. Ze
kunnen er niet over zwijgen, vooral
Lelio gooit zijn frustraties zo erg en
zoveel op het publiek dat je er na
een half uur dik je buik van vol hebt.

Zijn liefje heeft hem laten staan en
hij is een kluizenaarsbestaan begonnen op het platteland, vergezeld van
zijn knecht Arlequin die ook een
blauwtje opliep en daarom de vrouwen probeert te vergeten.
Doordat zijn kamermeid wil trouwen
met de knecht van de Gravin, moet
hij noodgedwongen kontakt opnemen met de Gravin om het zakelijke
aspekt van het huwelijk te bespreken. Hier begint het. Ze sluiten
vriendschap om bij elkaar het slechte
van het andere geslacht te beschimpen. Colombine, de gezelschapsdame
van de Gravin, (moet het ook van
geen mannen hebben) wordt verliefd
op Arlequin. Ze besluiten samen de
bovengrondse afkeer van hun meesters voor elkaar te doorprikken en de
ondergrondse verliefdheid naar boven te laten komen. Dit slaagt, natuurlijk. Maar dat men hiervoor ellelange dialogen en een massa scènes
nodig heeft, dat is mij teveel. Je mag
dan nog een mooi dekor hebben en
de akteurs leuke bewegingen laten
maken tijdens het debuteren van hun
tekst. De verveling bekruipt je toch.
Herman Gilis (regisseur) probeert het
stuk te aktualiseren, door het te situeren in de jaren dertig, maar vergeet
zijn schaar te gebruiken en het stuk
in te korten.
’Door de liefde verrast’ tot 11 februari, voor wie het wil zien.
Frank Colman
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mekaar nog eens gezien hebben.
Kom, we drinken er een op, ik trakteer.” Ze gingen samen de Jodelende
Koekoeksklok, een neutraal café,
binnen.
Léon praatte over zijn bende, Jim
over zijn ambities en ja, van het een
kwam het ander. Ze praatten verschillende uren en Jim nam tevreden afscheid.
En al hetgeen blijkbaar onverwachts
gebeurde, gebeurde volledig volgens
plan. Tot voor kort terroriseerden
de Peanuts de ganse oosterse wijk
van de stad, maar door een hoop
strubbelingen waren ze ook daar buitengezet; niet door toedoen van de
Sikkelaars maar gewoon door de
cafébazen zelf, zonder hulp van buitenaf. Dit was natuurlijk een onhoudbare toestand, vooral voor Jim,
omdat zijn bende het hem verweet,
door zijn halfzachte houding en zijn
verregaande inkonsekwentie.
Enkele dagen na zijn ontmoeting met
Léon, kwam Zbigy, zijn sekondant
’The White Mouse’ binnengestormd,
het café waar ze zich meestal ophielden, wanneer ze er niet op uit waren
om besehermingsgeld te innen van
hun ’klanten’. ”De Sikkelaars”, riep
Zbigy, ”ze zijn de oosterse wijk binnengevallen en hebben er hun tenten
opgeslageh; ze hangen er rond en
Léon heeft de K-Boelbar als hoofdkwartier genomen”.
Jim sprong recht. ’’Smeerlappen,”
riep hij, luid zodat iedereen het kon
horen, terwijl hij hard met zijn vuist
op de flipperkast sloeg. Het glas
brak. ’’Vergadering,” riep hij, ”nu.
Hier. Onmiddellijk.”
De vastberaden trek op zijn gezicht
week even toen hij dacht: ’’Lieve
Léon, ik ben hem iets verschuldigd.”
Rosie, het stukste stuk van de hele
buurt, vleidde zich geil naast hem
neer, ze keek bewonderend naar hem
op.
”Ze moeten daar onmiddellijk buiten
omdat, euh...., omdat....” Hij zocht
een reden, ’’omdat de mensen van de
oosterse wijk niet door hen willen geterroriseerd worden maar door ons.
We stellen hun voor een ultimatum:
ze moeten er overmorgen weg zijn of
we, euh....” Weer aarzelde hij, ” of
we rijden nooit meer met de tram
naar het stationsplein. Voila!” Deze
harde woorden werden op luid gejuich onthaald. Opgewonden fluisterden de bendeleden onder elkaar.
’’Eindelijk weer wat beweging.”
’’Eindelijk zal onze vlag (50 pinda’s
en een nest streepjes) opnieuw gerespekteerd worden.”
Hoe de aktie verder verliep doet er
hier weinig toe. Interessanter is wat
er gebeurde in het hoofdkwartier van
de Sikkelaars. Alle bendeleden zaten
glimlachend te luisteren naar hun
bendeleider Léon.
”... en dan wordt hij herkozen en dat
is het enige dat de Peanuts nodig
hebben om volledig de dieperik in
te gaan. Want dan trekken wij ons
terug uit de wijk en dan heeft hij
niets meer om stoer over te doen.
Dan zijn de Peanuts de pieneut. De
lui dacht dat ik akkoord zou gaan.
Dan kunnen we de stad onder ons
getweeën verdelen zei hij, die ventjes die denken dat ze ons de baas
kunnen eens een lesje leren zei hij,
dan zijn we wel vlug terug de baas.
Verdelen?”
Léon lachte schamper en sloeg plots
hard met zijn vuist op tafel. De tafel
brak. ’’Nooit!! Alles moeten we hebben, alles!” Er heerste een ogenblik
een heroïsche stilte, die Léon verbrak met een kwade stem ’’Verdomme, wie heeft al die melk opgedronken?”
Gelukkig is dit maar puur fiktie.
HEER H.
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edgar a ll an P.

paniek te gent

Wie kent er Edgar Allan Poe niet?
Wie heeft er nooit ’s nachts liggen
griezelen met een lekker verhaal over
schijndood, intriges en occulte machten? Bijna iedereen. Dat maakt het
des te moeilijker voor Arca om een
produktie te brengen over de beruchte E.A.P. of hoe zij hem noemen,
King P.

Het was een jongensdroom van Mark
Verstraete (de regisseur) en Guy
Hostie om over Edgar een creatie te
maken die eens komaf maakt met de
romantische beeldvorming van Poe
die Baudelaire (je kent die bloemenverkoper) onze streken instuurde. Je
weet wel die wildvreemde, verlopen
dronkaard met pervers brein die de
mensen schrik aanjaagt met verhalen
over zwarte katten. Nee, Poe was
voor hen een gewiekst zakenman die
zijn verhalen opsmukte met citaten,
humor en verzen (voor elk wat wils).
Als het maar verkocht en dan liefst
aan de meest biedende. Daarnaast
hield onze broodschrijver zich nog
bezig met hypnose en recepten voor
subversieve komplotten om de macht
te grijpen. Kon hij dit niet in de realiteit, dan deed hij dat wel in zijn
fantasie.
Met dit idee in het achterhoofd, proberen zij een produktie te maken die
heen en weer geslingerd wordt tussen
het romantische beeld en de keiharde
realiteit. Met als belangrijke leidraad
een fantastisch detectiveverhaal. Een

verhaal waarin je na het eerste deel je
afvraagt: ”Wat gebeurt er? Naar wat
zit ik te kijken?”
Natuurlijk wordt op het einde van
het tweede deel de oplossing gegeven
en zeg je: ”Ja, natuurlijk.” Het geheimzinnige wordt vergroot door letternamen als King P.; Mijnheer U, altijd aanwezig maar zwijgzaam; Lady
L., de naiève schone; en de indringers: de zakenman G. met zijn bijzit
O.

Dan nog dat decor. Een halve circusronde, een schuinlopende vloer, een
toilet opzij waar je kunt binnenkijken door een rond raam, maar nooit
volledig ziet wat er gebeurt, overal
mat glas waar af en toe een schaduw
van een man die staat te kijken.
Toch is de voorstelling niet kompleet
geslaagd. Ze lijdt aan een vergaande
schizofrenie tussen enerzijds een
spannend verhaal en anderzijds de
poëtische ontboezeming van een verlopen, gek wordende King P. De ingehoudenheid van de poëzie remt de
snelheid van het plot. Hier zijn we
terug met de mythe van Baudelaire
versus de realiteit.
King P. is een niet onaardige voorstelling over E.A.P. die je een illusie
opdringt van een detectiveverhaal,
maar je toch beet heeft door je poëzie onder je neus te wrijven. Enkel
een glimlach en humor kan je redden
in het Arca-teater.
Frank Colman

vrijkaarten ? 5 7 !

- Paus op incognito bezoek in Kafé Paniek
Keert Willy De Clercq terug naar de
Belgische politiek? Dreigen nieuwe
gasontploffingen hele appartementsgebouwen in puin te leggen? Beraamt
de CCC een aanslag op Bostoen wegens het blokkeren van de subsidies?
Komen de russen dan toch? Allemaal
mogelijk, maar de paniek die Gent
binnenkort zal teisteren is van een
enigszins ander kaliber. De Zwarte
Komedie is immers terug, met een
speciale voorstelling van Kafé Paniek.
In Kafé Paniek komen een aantal
vaste stamgasten elke avond samen
om de problemen van de dag te bespreken. Aan de tapkast zitten Alida Neslo, Mitta van der Maat, Max
Schnur, Chris Cauwenbergs, Tom
Lanoye, Jacques Smeets en Frank
Storms. En er komt nogal wat bezoek: avantgardistische en geëngageerde teatermakers, verliefde harten, journalisten van bekende landelijke bladen, vakantiegangers, Sovjetleiders, de minister van Nederlandse
kuituur, enz.... Vanzelfsprekend is

ook de dagelijkse drugrazzia niet vergeten. Het geheel is een aaneenschakeling van sketches uit de aktualiteit
die dagelijks bij gewerkt worden.
Kafé Paniek kende reeds een groot
succes bij vorige opvoeringen: de
BRT heeft de beste fragmenten opgenomen in het programma ’Rigoletto’.
De Nieuwe noemde de produktie ”de
beste bonten avond in Vlaanderen”,
en De Standaard vermeldt als beste
fragmenten Mitta van der Maat in
’Ciske de laboratoriumrat’, een
smartlap over vivisektie, Tom Lanoye’s muzikale kollage naar aanleiding van de viering van de 25 jaar sixties en de afsluiter met Karei Dillen
in de rol van monster in een videofilmpje van Michael Jackson.
Een enige kans voor wie het tijdens
de kerst- en nieuwjaarsperiode te
druk had met het kussen van tantes
en ooms en daardoor de voorstellingen gemist heeft.
Revanche op woensdag 30 januari in
de balzaal van de Vooruit.
Inkom 170/210 fr.

Wij van SCHAMPER dachten zo:
”We moeten eens iets speciaals doen
voor onze lezers.” Eerste reaktie:
”Dat doen we toch iedere week!”
(wat inderdaad juist en daarenboven
verstandig is). Repliek: ’’Inderdaad.
Nu moeten we echter onze lezers
eens echt verwennen. Iets waarvan
ze gewoonweg omvervallen.” En
toen wisten we het.
De eerbiedwaardige lezers van dit
blad krijgen de kans om een vrijkaart te krijgen van zowat ELKE
FILM- en THEATERVOORSTELLING, lopende in Gent in de volgende week. Als dit niet niks is.
Op uw knieën mag u vallen: van
pure dankbaarheid.
Wij bieden u inderdaad vrijkaarten
aan van:
- om het even welke film in CINE
CALYPSO (2 vrijkaarten), CINE
CAPITOLE (4 vrijkaarten), CINE
MAJESTIC (idem), CINE CENTURY (idem), CINE STUDIOSKOOP (5 vrijkaarten).
- theatervoorstellingen KING P. ARCA (8 vrijkaarten), CAFÉ
PANIEK - VOORUIT (5 vrijkaarten
en singles), DOOR DE LIEFDE
VERRAST - NTG (3 vrijkaarten),
HOTELLO - CONTROVERSE (2
vrijkaarten), WONDEREN DER
MENSHEID - VERTIKAAL (2 vrij-

kaarten), HET RODE GRAS - TEATER POEZIEN (8 vrijkaarten),
DE TOVERLANTAARN - SABBATINI (2 vrijkaarten, KK-HAPPENING - PLAATS en DATUM NOG
STEEDS ONBEKEND (3 vrijkaar-'
ten).
- de grandioze SCHAMPER 200
FUIF - 29 JANUARI - VOORUIT
(5 vrijkaarten).
Een ingewikkelde optelsom levert
ons het prachtige resultaat van maar
eventjes 57 (zevenenvijftig) vrijkaarten te grabbel gegooid: u houdt het
niet voor mogelijk. Hiervoor zijn wij
bovenstaande bioskopen en theaters
veel dank verschuldigd.
WAT MOET JE NU DOEN OM DEZE VRIJKAARTEN IN UW HANDEN TE KRIJGEN? SIMPEL: OP
DINSDAG 29 JANUARI ZAL IN
HET CAFETARIA VAN DE BRUG
EEN SCHAMPERAAR AANWEZIG
ZIJN TUSSEN 14 EN 15 UUR. DEZE SCHAMPERAAR ZAL TE HERKENNEN ZIJN AAN HET FEIT
DAT HIJ ZIJN SCHAMPER OMGEKEERD ZIT TE LEZEN. VERTEL
HEM EEN MOP EN VRAAG HEM
EEN KAART NAAR KEUZE. ZO
GEMAKKELIJK GAAT DAT. AFSPRAAK IN DE BRUG, CAFETARIA, TUSSEN 14 EN 15 UUR.

KRIJG T LUC A PPER M O N T
EEN ROL IN DALLAS

?

DIT IS HET SOORT NIEUWS DAT U IN DE GEMIDDELDE TIJDSCHRIFTENZAAK KAN KOPEN

NIEUWSCENTRUM WALRY HEEFT ECHTER NOG WAT ANDERS IN HUIS. TIJDSCHRIFTEN DIE
U NERGENS ANDERS VINDT.

LITERATUUR, TONEEL, FILM EN WETENSCHAP ZIJN ONZE

SPECIALITEITEN.
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N IEU W SC EN TR U M WALRY
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