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HEI B1AD VAN PAPIER
PieGieëS
PGS: Politici Gaan Studeren? Paters Geloven in Sex? Pooiers Graven
Schuilkelders? Proficiat
Groene Studenten? Private Groepering ter Stimulering? Nee!
Wat wel? Zie p. 3

Zweetvoeten

Abohemehta c

Tanden poetsen, haar wassen, nagels reinigèri, neus ül^^iffëren:
wij dachten u een kursutfl$frgeven
op basis van wat ons een tentoonstelling leerde. Helaas. Toch
geprobeerd: p. 3

Andropov liet hamer en sikkel
voor wat het was en Slavia organiseerde een filmfestival. Nu laat
Tsjernenko niets meer van zich
horen en ze doen het opnieuw!
Alles erover op p. 4

SCHILDPADDENRACE

Bij wijze van goed voornemen voor
1985 sloot de Sociale Raad (SR)
voor januari de subsidiekraan af. Dit
viel echter niet erg op in de apatische
studentenwereld. Akties bleven uit.
Studentenbeheerder Koen Bostoen
was volgens boze tongen ook al minder aktief in januari. Redenering van
Koen: ’’Geen poen, dus geen Bostoen (nodig)”. Wij zeggen nu: ’’Geen
Bostoen, dus geen poen”. Een kleine
maar veelbetekenende zinswending.

Nota bene, Bostoen zou volgend jaar
zijn beheerdersfunktie
opgeven.
Voor eventuele kandidaten: het loon
bedroeg enkele jaren geleden ongeveer 138.000 fr. per jaar. Hoeveel is
dat per maand in 1985?
De S.R. koppelde de doorstroming
van de subsidies dus aan de goedkeuring van het plan-Bostoen over de oprichting van het Gents Studentenkorps (GSK) en de herstrukturering
van de dienst studentenaktiviteiten.
Daarvan is de dierbare lezer waarschijnlijk op de hoogte. Dat er veel
kritiek uit studentenmiddens opwaaide, weet hij ook. Ondertussen zijn er
dan toch wat alternatieven bekend.
Als het van het voorstel van het progressief front afhangt zullen alle studenten rechtstreeks medezeggenschap krijgen in hun eigen keuken.
Het alternatief dat door Tijl Maes in
de S.R. zal verdedigd worden, draait
rond de wisselwerking Gentse Studenten Raad (GSR), Bureau van de
GSR en Konventen. Aan de hand van
tientallen statuten worden de verhoudingen uiteengezet. Opvallend is
dat toch nog weinig nadruk gelegd
wordt op de Algemene Vergadering
(AV) van alle studenten. De macht
lijkt zich eerder te concentreren in
een nieuw orgaan, het bureau van de
GSR, terwijl de konventenwerking
nog meer uitgehold wordt.
Alle studenten worden minstens eenmaal per jaar samengeroepen in een
AV door het bureau. Dit gebeurt per

faculteit en iedereen die regelmatig
ingeschreven is als student heeft inspraak en stemrecht. Bij de stemming
geldt het meerderheidsprincipe en
worden onthoudingen niet meegerekend. Is onthouding dan geen standpunt? Een aantal mensen die aan dit
voorstel meewerkten, waren er vorig
jaar nochtans als de kippen bij om
onthoudingen in het Fakulteitenkonvent rond de vreemdelingenproblematiek als een standpunt te beschouwen.
Het weze gezegd, het Bureau roept
de studenten samen en bepaalt de
agendapunten. Pas als iemand 2.000
handtekeningen verzamelt, kan buiten het Bureau om een AV samengeroepen worden.
Tweeduizend
(2.000) handtekeningen, mijne heren
en dames, is, zegge en schrijve, 1/6
van alle Gentse studenten.
Waarom zou men liever niet teveel
AV’s samenroepen? In de toelichting
wordt erop gewezen dat de betekenis
van de AV’s best niet te sterk afgezwakt wordt door ze te dikwijls samen te roepen. Natuurlijk een gemakkelijk argument om het Bureau
heel veel speelruimte te geven. Dit
Bureau mag zelf geen standpunten
innemen, zegt de toelichting. Maar
door het bepalen van de agenda kan
er natuurlijk aardig wat gemanipu-

tuurlijk krijgt het Bureau nog meer
mogelijkheden toegespeeld. Als het
de bedoeling was dit orgaan enkel
een organisatorische funktie te geven
vrezen wij het ergste. Per fakulteit
zouden er 3 leden in zetelen, zodat
het totaal op meer dan 30 leden
komt. Dat zullen nu juist de meest
aktieve mensen zijn met de grootste
politieke ambitie die, aangezien de
AV minimum éénmaal per jaar wordt
samengeroepen (en tussen de regels
te lezen zal dit ook wel een maximum zijn), voor een gans jaar zonder
al te veel kontrole de touwtjes in
handen zullen hebben. Laat ons dus
maar spreken van een nieuw konvent
naast de anderen.
Voor de betoelaging wordt gebruik
gemaakt van een puntensysteem. De
doorslaggevende kritiek daarop is dat
men meer gewicht en dus punten
toekent aan debatten en vormingsaktiviteiten (3 of 5 punten) die dikwijls
door weinig studenten bijgewoond
worden, terwijl ontspannende en kulturele aktiviteiten - die een ruimer
publiek aanspreken - slechts 2 punten krijgen. Op die manier wordt het
FK en daarmee vooral de kleine kringen de nek omgewrongen. Tranen
voor het FK zijn niet nodig, maar de
kleine kringen anderzijds organiseren
veel aktiviteiten die onder de katego-

m È

leerd worden. Als het erop neerkomt
dat de AV enkel mag samengeroepen
worden rond materies die een standpunt van de Gentse studenten vereisen, zoals rond de vreemdelingenproblematiek vorig akademiejaar, moet
men niet al te veel bijeenkomsten
verwachten.
De onderwerpen waarover de moties,
ondersteund door 10 handtekeningen, ingediend worden, werden niet
beperkt, omdat dit volgens de denkers achter het voorstel een handicap
zou kunnen zijn. Op die manier na-

he van 2 punten vallen en het zijn
juist zij die het meest behoefte hebben aan subsidies.
Positief is in ieder geval dat beginnende organisaties 15.000 fr. startgeld krijgen voor één jaar. Dat is misschien nog niet zoveel, maar met het
principe zit men toch al op de goede
weg. Anderzijds is het weer het Budat oordelen velt en de punten toekent. Ditzelfde bureau staat ook in
voor de kontrole die veel scherper
vervolg op p. 2

TERUG
NAAR A F
Met ogen, rood en dik van het traanvocht dat zich ophoopt en maar niet
naar buiten wil om het laatste
schaamtegevoel dat mij rest te beschermen, ben ik achter mijn typmachine gekropen om voor de eerste en
de laatste maal dit blad te gebruiken
voor een egotrip op het eind van wat
zich aandiende als een leuke tijd.
Ik ben er mee weg, kuis mijn scnup
af. Niemand zal hier enige last van
ondervinden, uitgezonderd de verenigingen, toneelgezelschappen en dergelijke die eindelijk gewoon waren
geraakt aan de verandering van
hoofdredacteur, en nu weer heel hun
administratie zullen moeten aanpassen. Zij zijn bij deze gewaarschuwd:
vernietig alles wat doet denken aan
het afgelopen jaar, confronteer niet
telkens weer iedereen met het feit
dat ik bestaan heb. Het nieuwe adres
wordt Peter Hostens, ook wel bekend als pH, iemand die altijd de
waerheid spreekt en die als dusdanig
ondertekent.

Maar, niet getreurd, wil je alsnog dit
blad voor de rechtbank brengen, kan
je je vanaf nu tot mij richten. Wij
wachten met spanning op de eerste
die de goedheid heeft dit te willen
doen. Wij lachen ook graag.
Peter is een goeie jongen. Iemand van
wie het engagement afdruipt. Gun
hem een kans dit blad tot een nieuw
hoogtepunt te brengen en begin niet
direct allemaal brieven te schrijven
over hoe Schamper zou moeten worden. Kom naar de redactie en vervoeg de maandagavondbende van de
Brug. En ga asjeblief nu niet allemaal
op dinsdag in de Brug je Schamper
omgekeerd lezen. Er is maar één
echte pH. Zelfs diegene die zich in alle scheikundeboekjes aanbiedt is vals.
Dit wil zeggen, heren en dames chemici, dat je de waarheid niet zal horen van jullie proffen, maar enkel en
alleen van de persverse hoofdredacteur van dit blad.
En voor nummer 300, in de reeks
”the best of... uitspraken van hoofdredacteurs”, mogen ze voor mijn part
deze gebruiken: ”Wanneer de woorden op een wit blad papier zwaarder
gaan wegen dan het rolletje lint van
de typmachiene, dienen de toetsen
dringend harder te worden aangeslagen. ”
Eenvoudiger zou zijn alleen het lint
te vervangen. Maar dat hoeven ze er
niet bij te zetten.
G.J.

SCHAM PSCHOT

We kunnen niet blijven feesten, ook
al is dat zo leuk. Ernstiger bezigheden roepen ons tot de orde. Plichtsbewust als we zijn laten we vallen
wat valt om in deze kolommen de
serieuze aspekten van ons (en uw)
leven te kaderen in een breed, wel
doordacht maatschappelijk raamwerk en dit om u, eerbiedwaardige
lezer, op de hoogte te houden van
wat reilt en zeilt in deze wereld. ’Op
de hoogte’ zeggen we, niet zonder
enige fierheid bekennend dat deze
hoogte er één is van een ongekend
intellectueel hoogstaand niveau.
Dit zijn wij u verschuldigd. Wij
wensen niet te vervallen in een laagbij-de-grondse, aftandse, denigrerende, anti-finalistische, (d’er bestaat
nog zo’n woord, maar we kunnen
er niet op komen: zo hoogstaand
zijn we) stijl.
We willen het hier niet hebben over
de raketten. Dit onderwerp is niet
meer van die aard dat het onze aandacht verdient: kranten schrijven
er dagelijks over, televisienieuws
brengt het telkens opnieuw als
hoofdpunt. ’Actueel’ vindt er al niets
beter op. Waarom de schaarse
SCHAMPERkolommen vullen met
dergelijke populaire items? Geruzie
omtrent het al dan niet uitstellen van
de plaatsing van raketten en de diskussies binnen de CVP omtrent dit
uitstel zijn geen stof om een artikel
rond te plegen. Het gegoochel, gesjoemel, gewriemel en gefoefel met
kalenders die dan door die, maar zeker niet door die en alleszins wel met
medeweten van die alhoewel dat die
daar niks van willen weten, goedgekeurd worden, is een wetenschappelijk onverantwoord diskussiepunt:
een kalender is een kalender en al
gaat het om bescheurkalenders of
om het even welk ras van kalenders:
een jaar blijft 365 dagen tellen (jaja;
ik weet het, soms 366).
Indien we het niet over het uitstel
van de CVP willen hebben, dan na-

tuurlijk evenmin over het absolute
afstel voorgestaan door de SP en de
VU: onze aandacht zal niet worden
besteed aan kategorieke afkeuringen
tegenover de plaatsing van raketten.
Ook de PVV verdient onze aandacht
niet: zich niet mengend in de diskussie ”uit- of afstel” maar gewoon
’’stel” en ondertussen rustig de kat
uit de boom kijkend is niet waard
hier vermeld te worden.
Met deze zaken willen wij u niet langer bezig houden: ook uw tijd is
kostbaar en dat weten wij. Vandaar
nu eens onmiddellijk ’to the point’.
Gedaan met artikels met ellenlange
inleidingen over niet-ter-zake onderwerpen, alleen dienend tot bladvulling. Allemaal ballast die gerust overboord gegooid kan worden. Wie leest
dit trouwens.
Interessant EN van een intellektueel
hoogstaand niveau is de diskussie aan
deze universiteit rond de subsidieregeling. Het geruzie omtrent het al
dan niet uitstellen van de vernieuwing van de subsidieregeling en de diskussies binnen het FK omtrent dit
uitstel zijn stof om een artikel rond
te plegen. Ook het gegoochel, gesjoemel, gewriemel en gefoefel met
kalenders is een interessant diskussiepunt.
Indien we het hebben over het uitstel
van het FK, dan hebben we het natuurlijk ook over het absolute afstel
voorgestaan door het PK en het WK:
onze aandacht ging graag uit naar kategorieke afkeuringen tegenover vernieuwing van de subsidieregeling.
Ook het KK verdient onze aandacht:
zich niet mengend in de diskussie
”uit- of afstel” maar gewoon ’’stel”
en ondertussen rustig de kat uit de
boom kijkend loont de moeite hier
vermeld te worden.
Met deze zaken houden wij ons bezig: omdat ook uw tijd kostbaar is en
ook wij dat weten.
Willy Aerheydt

gremlmdebuut
Nog tot 14 februari kan de liefhebber gaan kijken naar de debuut-tentoonstelling van Jan Verstrepen in
galerij Vyncke-Van Eyck.
Iedere student kent Verstrepen, of
hij/zij nu wil of niet. Kijk eens goed
naar de kleine lettertjes op de Gremlin-tekening die onze TD-affiche, de
Schamper 199 en 200 tooide en het
geheugen zal spreken. Jan Verstrepen - wie wil mag hem De Zutter
noemen, onder welke naam hij zijn

De tentoonstelling geeft een overzicht van de evolutie die hij de laatste jaren doormaakte. Van kleurpotloodtekeningen, waarvan de kleuren
zacht bleven, tot het aanwenden van
akryl, alkiet en andere smeersels met
meer of minder uitspreekbare namen. De evolutie van zachte naar
hardere kleuren is er zeker gekomen
onder invloed van Michel Buylen,
- nog een ex-student van onze umversiteit - die zijn weg op de kunstscene

ngt speelt 'mazelen'
Het NGT was het laatste ontbrekende stuk in de drie-eenheid van de toneelminnende Gentse germanisten,
naast het GGT (Gents Germanisten
Toneel, Engels) en het DGT (Duits
Germanisten Toneel, Duits). Het lang
verwachte maar nog maar pas opgerichte NEDERLANDS GERMANISTEN TONEEL bestaat uit een bruisende groep studenten (en afgestudeerden) germaanse filologie die, onder impuls van stichter/regisseur Martin Desloovere, het op de planken
willen waarmaken met een opvoering
van ’Mazelen’ door Walter Van den
Broeck, en dit op woensdag 6 en
donderdag 7 februari in de V.T.B.schouwburg (Paddenhoek, Gent).

Zijn vrouw, ELS (Nadine Van
Haecke), staat er maar skeptisch en
weifelend tegenover totdat het ander
paar, AD en TRUUS (Dirk De Vogelaere en Anne Baude), komt opdagen. Geplaagd door wroeging over
haar zieke zoontje ziet Els met lede
ogen hoe haar man valt voor de sensuele Truus, terwijl zijzelf een naar
prei ruikende kruidenier krijgt toegewezen. De dialogen voeren u naar
dubbele bodems, misverstanden, bedekte allusies, onderdrukte passies
en achter schijnheilig fatsoen weggemoffelde frustraties, mee naar een
onverwachte klimaks.

Gestart wordt er dus met een komedie van Walter Van den Broeck: een
zich progressief voordoend onderwijzer, NICO (gespeeld door Peter Stremus), vindt dat z’n huwelijk maar
slabakt en zoekt kick in partnerruil.

Het door geen enkele traditie of verplichting gehinderde Nederlands Germanisten Toneel speelt voor u in de
V.T.B.-schouwburg op 6 en 7 februari 1985.
Toegang: 100 fr (W K ), 120 fr.

vervolg van p. 1
belooft te worden (tot zelfs het bijwinen van aktiviteiten). Wij zien echter niet meer in wat de rol van de
konventen in heel deze struktuur zal
zijn. Durft men niet raken aan deze
papieren konstrukties ? Papier kan
men nochtans vlug doen verdwijnen.
Of zit er iets anders achter ?

Het lijkt erop dat de denk-tanks achter dit plan schrik hebben voor hun
eigen principes. Met het idee van een
AV zit men goed, maar men legt dan
weer onmiddelijk beperkingen op
aan die AV. De weg lijkt hen nog te
glad. Door echter op geregelde tijdstippen en dus bij noodzaak een AV
te organiseren, treed de dooi wel
vanzelf in.
Ook ’t Zal Wel Gaan, haar vroegere
betekenis in de studentenwereld indachtig, mengde zich in de discussie
en stelde een plan op dat vooral de
subsidiëring behandelt.

studies aan het Hoger Instituut voor
Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde
voltooide - schildert en tekent realistisch.
Hoewel hij zich bij het tekenen op
foto’s baseert, is Verstrepen geen
foto-realist, omdat hij zelfs niet probeert de foto’s te kopiëren. Hij
noemt zichzelf chromist, een woord
dat met kleur te maken heeft maar
dat met zijn tekenen en schilderen
verder weinig te maken heeft. Hij
ziet het eerder als een vorm van provokatie aan het adres van de zgn.
kunstliefhebber die het realisme niet
als kunstvorm erkent.

lukkig, maar daar ben je dan ook debutant voor. Voor de rest is het geheel best te pruimen.
Voor de dierenliefhebbers werden
katten en honden voorbehouden, de
naakten hangen in het midden van de
zaal en wie een portret wil laten
schilderen, mag zijn adreskaartje
achterlaten bij de lieve dame aan de
ingang.
Studenten laten hun portemonnee
beter thuis, maar voor wie wat geld
opzij heeft en wil investeren, is de
keuze relatief groot, alsook de kans
op waardevermeerdering.
GJ

’t Zal is niet akkoord met de piramidale struktuur van het ’plan Bostoen’
en stelt daarvoor dmv een heus organigram een nieuwe indeling voor,
waarbij de piramide nog steeds blijft
bestaan. Aan de konventsvoorzitters
komt nu de eer toe de top van de piramide te bewonen. Zij moeten via
het werkingsverslag hun fiat geven
voor de subsidies van een vereniging.
Aan de studentenbeheerder dan om
zijn wiskundige kennis bot te vieren
en door allerhande bewerkingen aan
het juiste bedrag te komen. Bij deze afgeknotte piramide is er helemaal
geen sprake van algemene vergaderingen of verkiezingen. De nadruk
lijft liggen op konventen die bij nader inzien helemaal niet representa-

U kunt nu ook de wanhoop van
Nico, de verborgen kwaliteiten van
Ad, de keuze van Els en de warmbloedigheid van Truus echt meemaken door kaarten te bestellen in het
seminarie Nederlandse Letterkunde
van de Rijksuniversiteit Gent (Blandijn 2, Gent) of door gewoon op de
avonden van de voorstelling te komen.

tief zijn. De mogelijkheid dat elke
student kan meepraten zit er dus niet
in. Dit plan, dat helemaal niet gedetailleerd uitgewerkt is, spreekt bv.
evenmin van een beginsubsidie aan
verenigingen. Nieuwkomers moeten
dus al gedurende een jaar op eigen
houtje bewezen hebben te kunnen
draaien. Waar ze het geld halen om
te draaien, is een andere zaak.
ƒ
De subsidiëring vraagt wel enige nadere uitleg. Er werd gebruik gemaakt
van vierkantswortels, zodat de- verschillende kriteria bij het verlenen
van de toelagen zich eerlijker tot elkaar verhouden. Het kriterium aktiviteit staat bovenaan, terwijl er bv
veel minder rekening gehouden
wordt met het bezoekersaantal. Akkoord voor de geringere aandacht
die besteedt wordt integenstelling tot
het plan Bostoen, aan het ledenaantal van een vereniging, maar de respons voor een aantal aktiviteiten is
toch wel belangrijk.
Het positieve van dit voorstel is dat
men de subsidieverlening niet langer
volgens eenzijdige kriteria bekijkt.
Op de manier waarop de puntenverdeling en de kontrole gebeurt valt
nogal veel aan te merken. Zo worden
de portiers van de universitaire gebouwen en allerlei beëdigde ambtenaren ingeschakeld bij de kontrole.
Studenten: siddert en beeft, de bureaucratische politiestaat is in aantocht! De hele konstruktie roept
in ieder geval om verduidelijking.
Twee plannen dus, waarvan het
eerste op de Sociale Raad besproken
wordt, het tweede geraakte daar,
door een of andere duistere kracht,
zelfs niet. Afwachten nu wie de
schildpaddenrace wint zonder teveel stukken te verliezen (voorstel
Bostoen, of progressief front). Of
wint er van iedere deelnemer een
stukje? Het zachtst te verteren dan
wel.
Ja.

S tra ffe toebak

De nieuwswaarde van dit alles ligt
echter misschien nog meer in het
feit dat nog meer grote chemische
bedrijven aan onderzoek doen m.b.t.
Genetic Engeneering, maar PGS twee
jaar later begonnen is en na één jaar
reeds uitpakt met deze primeur.

Genetische manipulatie of genetic
engeneering is een vrij recente wetenschappelijke discipline binnen het
geheel van biologische onderzoeksterreinen.

Een positief element is alvast dat deze ontdekking door de onderzoekers
gezien wordt als een eerste stap op
de weg naar de volledige verbanning
van chemische sproeimiddelen.

Iedereen die regelmatig in de Rozier
komt, zal wel eens de deur gezien
hebben waarop de naam BIOGENT
staat geschreven. Ietwat geheimzinnig voor de onwetende student, bekend in het wereldje van genetische
manipulators.
BIOGENT is de naam van het laboratorium van PGS (waarvan u hiernaast
een aantal gegevens vindt) en PGS is
een privé-bedrijf dat een aantal lokalen huurt van de universiteit, om te
kunnen werken. Waarom niet ergens
anders, vraagt u zich af. PGS wil namelijk direkt kontakt hebben met de
universiteit en haar technologische
verwezenlijkingen om deze een direkt praktische en commerciële toepassing te kunnen geven. Een rechtstreekse kennisoverdracht van de
RUG naar de industrie, m.a.w.
Vorige week kwam PGS op een vrij
spectaculaire manier in het nieuws:
zij zouden een manier gevonden hebben om tabaksplanten immuun te
maken tegen insekten.
Nu is immunisatie tegen virussen en
bacteriën een bekend iets, maar tegen insekten die de gewoonte hebben
een plant met huid en haar op te vreten .... vraagtekens zat.
Het antwoord zou liggen in het proteïne Bassilus Thuringensis, dat reeds
wordt gebruikt in biologische sproeimiddelen. Ze zouden erin geslaagd
zijn dit BT te synthetiseren en in de
genetische struktuur van de plant in
te bouwen.

Denk nu vooral niet dat dat vanaf
morgen geen enkel insekt zich nog
zal wagen aan het achteloos opengelaten pakje tabak; voor dit experi-

PGS, ofte Plant Genetic Systems,
werd opgericht in Brussel in maart
1984 door Prof. Van Montagu en
Prof. Schell, en wordt beschouwd als
de eerste R & D (Research and Development)-maatschappij in Europa.
De bedoeling van deze maatschappij
is het trachten te verbeteren van gewassen, enerzijds om op een meer efficiënte wijze te kunnen telen, anderzijds om de Derde Wereld een handje
te helpen.
Binnen PGS zijn 5 bedrijven vertegenwoordigd. De Tiense suikerfabrieken, de N.V. Radar uit Gent (producent van veevoederadditieven), Advanced Genetic Corporation uit Oakland (USA) en Hilleshög uit Landskrona (Zweden). Als vijfde wiel aan
de wagen is er de Rohn & Haas Company die samenwerkt met PGS om
allerhande agrarische problemen op
te lossen. Alles samen is PGS goed
voor een slordige 400 miljoen werkingskapitaal.
De voornaamste mensen die in PGS
werkzaam zijn, zijn Prof. Van Montagu als wetenschappelijk directeur,
Dr. Mare Zabeau als laboratoriumdirecteur en Dr. Jan Leemans als coördinator van het wetenschappelijk
onderzoek.
ment een industriële toepassing zal
krijgen, zijn nog zeker vier volle jaren
intensief onderzoek nodig.

Niet alles omtrent G.E. is echter rozegeur en maneschijn. Genetische
manipulatie kan immers een ontzettende macht betekenen voor diegene
die het geld en de middelen heeft om
het toe te passen. Stel je maar eens
voor dat men het proces zou omdraaien: in plaats van betere, slechtere gewassen ontwikkelen. Derde-wereldlanden zouden hierdoor steeds
veroordeeld zijn slechts een gedeelte
van hun oogst te zien lukken. PGS
ontkent echter dat dit tot de bedoelingen zou behoren. De marktwaarde
van slechte gewassen is immers klein.
Maar ook als je het als wapen gaat
gebruiken...?
Een ander element betreft het feit,
dat elke technologische stap voorwaarts in het Noorden, de onmacht
van het Zuiden steeds groter maakt.
Vooral m.b.t. voedsel wordt dit probleem steeds schrijnender. Gemanipuleerd zaaigoed is immers duur, en
als je geen geld hebt om het te kopen
moet je je blijven behelpen met zaad
waarvan de kans op overleving klein
blijft.
Manipulatie is duur, en dus uitermate
geschikt voor het Westen. Manipulatie betekent echter ook macht, en ik
moet nog altijd de eerste mens tegenkomen die zijn macht niet misbruikt.
G.J.

lich aam en h yg ien e
Misschien ben ik bevooroordeeld,
omdat het onderwerp me maar matig
interesseert, maar toch denk ik niet
ver van de waarheid af te zitten als
ik zeg dat de tentoonstelling ’Lichaam en Hygiëne’ een lauwe bedoening is.
De reclamefolder van de tentoonstelling stelt nogal hoogdravend de volgende hoofdthema’s voorop:
- industrialisatie en zijn sociaal-medische gevolgen
- lichaam, schaamte en taboe
- het bewustwordingsproces van de
persoonlijke gezondheidszorg
- de medische consumptie en de materiële kuituur rondom hygiëne.

heel oppervlakkig ingegaan op de
toestand van de modale man tijdens
de industriële revolutie. Dit lijkt me
nochtans heel wat interessanter dan
de rijen baden en de we’s, bestemd
voor de burgerlijke stoelgang.
T E N T O O N S

T E L L I N G

LICHAAM & HYGIENE

De brochure die je bij de tentoonstelling kunt verkrijgen, ziet er op het
eerste gezicht heel degelijk uit. Ik wil
er echter geen uitspraak over doen
want een gebrek aan liquide middelen verhinderde me ze aan te schaffen (ze kost nochtans maar 350 fr,
maar het was vrijdag, dus....).
In het kader van de tentoonstelling
wordt ook een reeks voordrachten
gehouden. Vooral de volgende zijn
interessant:
- 10/1: Drs. Karei Veile: Medici en
volksgezondheid sinds de achttiende eeuw.
- 31/1: Dr. Denise de Weerdt: De sociale positie van de vrouw in de 19de eeuw.
- 7/2: Dr. Bob Carlier: Normering
van lichamelijkheid. Verpreutsing
en lichaamszorg.

Hoogdravend, inderdaad, want wat je
te zien krijgt, is - mits enkele uitzonderingen - op zijn zachtst gezegd weinig inspirerend. Je vindt er 19de
eeuwse affiches van de stad Gent met
verordeningen inzake de typhus- en
cholera-epidemieën; foto’s en tekeningen van de toenmalige desinfectieapparaten, de vuilkarren en installaties voor watervoorziening. Er valt
tevens een aantal badkuipen, we’s,
medische instrumenten en overjaarse
wasmachines te bekijken.
Als je buitenkomt weet je eigenlijk
nog niets meer over de houding van
onze voorouders tegenover hygiëne,
wat eigenlijk wel de bedoeling van de
tentoonstelling is. Er wordt slechts

Wél leuk om te zien (maar meer niet)
zijn de (schaarse) prenten van Doré
en Jules De Bruycker, enkele affiches
van - ken je hem nog? - cinema Leopold van na WO II en een tekening
van gordels om het onaneren tegen te
gaan (ja, lustige beddelakenbevlekkers, vroeger ging dat zomaar niet).

Ook het onderwerp prostitutie hebben de organisatoren niet aangegrepen om enige diepgang aan de tentoonstelling te geven. Het is beperkt
to t een paar schamele tekeningen en
visitekaartjes voor bordelen.

De tentoonstelling ’Lichaam en Hygiëne’ duurt nog tot 17 februari en is
alle dagen open van 9 u. tot 12 u. en
van 13.30 u. tot 17.30 u. Ze is gesloten op zondagvoormiddag en maandag.
GeHa

hokt it

In een bepaalde kloosterorde bestond het voorschrift dat er om de
maand iemand één zin mocht zeggen,
elke pater om beurt. Op zekere keer
is het de beurt aan pater Felix, zegt
die: "De frieten waren slecht deze
middag”. De volgende maand was
het de beurt aan de pater-kok: ’Die
frieten waren niet slecht vorige
maand!". Nog een maand later was
het de beurt aan pater-abt: "Zeg, is
het nu haast gedaan met dat gezaag
over die frieten1?!".
Er al eens aan gedacht dat Schamper
197, 198, 199 en 200 allemaal iets
bevatten over dat uitstapje in de
Home Boudewijn?
Innige deelneming.
Geert De Clercq

—

SAHAJA YOGA

1■—

Zoals U 2 weken geleden las in het
ons dierbare blad Schamper, gaat
woensdag 6 februari a.s. om 19.30 u.
een nieuwe groep van start op de
unief. Zoals U niet las (excuus) gebeurt dat in het bovenste - zeer luxueuse lokaal van het ’kultureel konvent’, BRUG, St-Pietersnieuwstr. 45.
Doel van onze yoga is de toestand
van Zelfrealisatie ervaren. Fysieke
oefeningen kunnen daar bijvoorbeeld
bij helpen. Evenwicht en innerlijke
wijsheid ontdekken zijn er aspekten
van, evenals vreugde. Ook het voelen
van een in waarde niet te onderschatten Koele Kracht, die ons veel geheimen kan ontsluieren.
Vanaf 6 februari dus, elke woensdag
om 19.30 u in de Brug, derde verdieping, en gratis.

S T U D IC

s rc c p
Programma van 1 t.e.m. 7 febr. ’85
***************************
- 20.00 u: Rebellion (Japan, 1967)
van Masaki Kobayashi
met Toshiro Mifune, Takeshi Kato, Yoko Tsukasa
- 22.00 u: Fame (USA, 1980)
van Alan Parker
met Irene Cara, Lee Curren, Eddie Barth, Laura
dean, ....

Schamper is het officiële studentenweekblad van de RUG. De redactie bestaat uit vrywilligejwedewerkers. Klachten i.v.m. het beleid
van de redactie dienen gestuurd
naar de voorzitter van de controlecommissie, p/a St.- Pietersnieuwstraat 45, 9000 Gent.
Lezersbrieven worden verwacht op
hetzelfde adres, ten name van de
Schamperred actie. Naamloos is
prullenmand.
Hoofdredactie: Peter Hostens
Verantwoordelijke uitgever: Geert
Joris
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MEER KONDEN WE ECHT NIET DOEN
Vorig jaar organiseerde de Slavische
kring een mini-filmfestival met o.m.
’Pantserkruiser Potemkin’ van Eisenstein en ’Andrei' Roublev’ van Tarkovsky. Dit jaar wordt dit initiatief
herhaald.
De eerste film, ’Alexander Nevsky’
uit 1938, is er een van Eisenstein,
grote vernieuwer in de film, vooral
op het vlak van de montage. Door
zijn dialektische montage wou hij de
kijker aktief bij het filmgebeuren betrekken, wat onder meer wordt geillustreerd door het ’open einde’ aan
vele van zijn films: het filmproces is
belangrijker dan het resultaat. Eisenstein is nog steeds aktueel, door zijn
journalisme, zijn belangstelling voor
de filmtaal en doordat hij film zag
als een vorm van kommunikatie,
waardoor hij een voorloper werd van
semiotiek.
Er is net een oorlog achter de rug
waarbij de Russen onder \eiding van
prins Nevsky de Zweden hebben verslagen. We zien een reeks beelden van
het gewone volk in de Russische provincies, dat niets liever wil dan een
rustig leven. Maar Duitse ridders die
uit de oostelijke provincies zijn gevlucht, laten op hun doortocht een
spoor van vernieling na.

de stad wonen, maar hij voelt er zich
niet thuis en keert naar de taiga terug. Enige tijd later krijgt Arsenieff

Een andere film die wordt vertoond
is ’Dersoe Oezala’ van Kurosawa,
over de vriendschap tussen de ont-

Moskou in de vijftiger jaren. Drie
jonge meisjes komen uit hun dorpje
naar de hoofdstad, in de hoop daar
een boeiend leven te leiden en er de
grote liefde te ontmoeten. Ze werken
er in de fabriek en logeren in een
pensionaat voor jonge arbeidsters.
Wanneer de oom-professor van een
van hen op reis moet, mogen zij zijn
luxueus appartement lenen, en zo
kunnen ze indruk maken op de jongens die ze zouden willen.
Twintig jaar later wordt de draad
weer opgepakt: wat is er van de dromen terechtgekomen? De ene heeft
een brave man, de andere is gehuwd
met een alkoholist, en de derde is
direktrice van een grote onderneming
en heeft aan het avontuur van twintig jaar daarvóór een onwettig kind
overgehouden. Ze wordt nu nog eens
verliefd, niet op een journalist, maar
op een arbeider, en de droom wordt
deze keer wel waar.^
c*
e* c
*2
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Vladimir Menchov had al een akteurskarrière achter zich, toen hij
met regisseren begon. ’Moskou gelooft niet in tranen’ is zijn tweede
langspeelfilm en werd in 1980 op het
festival van Berlijn enthousiast onthaald. In de Sovjetunie werd de film
een kaskraker, hoewel er van de overheid heel wat kritiek op kwam.

Hogere standen en kommersanten laten de vijand begaan, in de hoop
goede zaken te doen. In Novgorod
echter, zal een volksverzet worden
opgericht, dat onder aanvoering van
prins Nevsky de Duitsers zal verslaan,
door een list die op een volkslegende
is geihspireerd: ze lokken de zwaarbeladen Duitse ridders op het bevroren meer van Peipovs, en het ijs zal
het onder hun gewicht begeven.

dekkingsreiziger Vladimir Arsenieff
en de jager Dersoe Oezala, die hij op
een van zijn zwerftochten door het
Verre Oosten ontmoet. Arsenieff
leert erg veel van Oezala, vooral hoe
hij, om te kunnen overleven, de wetten van de natuur moet respekteren.
Arsenieff ontmoette Oezala voor het
eerst in 1902, en later in 1906 en
1907. Oezala is dan al oud en heeft
het door zijn slecht zicht niet gemakkelijk om te overleven in de taiga (de
letterlijke betekenis van taiga is oneindigheid). Hij gaat bij Arsenieff in

bericht dat Oezala werd vermoord.
Arsenieff schreef de herinneringen
aan zijn vriend weer in een boek dat
overal werd vertaald. Toen Kurosawa
op zijn dertigste het boek las wou hij
het al verfilmen, maar het duurde tot
in 1976 voor hij de film regisseerde
voor de Russische Moss-filmstudio’s.
Dersoe Oezala kreeg in 1976 de oscar
voor de beste buitenlandse film en de
Grote Prijs op het festival van Moskou.
Een derde film is ’Moskou gelooft
niet in tranen’ uit 1979.

Alle films hebben plaats in de Blandijn:
- 5 febr: Alexander Nevsky (Eisenstein), in aud. C
- 7 febr: De Eenenveertigste,
«in aud. E
- 12 febr: Moskou gelooft niet in tranen (Menchov), in aud. E
- 14 febr: Dersoe Oezala (Kurosawa)
in aud. E
Over ’De Eenenveertigste’ kregen we
geen informatie, net zo min als over
de prijs of het uur van aanvang.
a.g.

excuus

dgentS

Het GUT (Gents Universitair Toneel) zoekt voor zijn produktie
’’Equus” van Peter Shaffer nog 4 figuranten. Toneelervaring of andere
kwalifikaties zijn niet vereist.
Het GUT repeteert 2 to t 3 maal per
week, vooral op maandag en donderdag. Op donderdag wordt er geoefend op de zolder van de Brug, vanaf
20.00 u.
De première van het stuk is voorzien
voor 13 maart. Wie geïnteresseerd is
kan afkomen naar de repetitie (voor
maandag hebben we geen vast repetitielokaal) of kontakt opnemen met
- Koen Van den Broeck
Rode Lijvekensstraat 74, Gent
(woensdag tss. 13 en 15 u. in de
St.-Jansvest 16, Gent)
- Paul Ooghe
Leiekaai 135, Gent
tel: 091/27.83.10

TEATER

* Filosofie voor beginners
(maandag, 20.00 u)
* Wegwijs in de Maatschappij
(dinsdag, 20.00 u)
* High Tec, techniek staat voor niks
(dinsdag, 20.00 u)
* Westelijke Sahara
(woensdag, 20.00 u)
* Zeg het v o o rt.... (argumenten van
de vredesbeweging)
(woensdag, 20.00 u)
* Meer rechten voor jongeren
(woensdag, 20.00 u)
in Elcker-Ik, Hoogstraat 9

7 febr. om 20.00 u.
met: * W. Courteaux (Humo)
* J. Kruithof
* A. Vannieuwkerke (SP)
* L. Martens (PvdA)
* H. Gijsels (De Morgen)
Org. VVS-SVB

S\1 & 'RE
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- WONDEREN DER MENSHEID
Teater Vertikaal, Huidevetterskaai
1 en 2 febr. om 20.00 u.
- E.A. POE
Arca Teater, St.-Widostraat 4
1, 2, 6, en 7 febr. om 20.00 u.
- HOTELLO
Teater Controverse, Burggravenl. 87
2, 6 en 7 febr. om 20.15 u.
- LITTEKENS
Teater Symptoom, Reinaertstr. 125
2 febr. om 20.30 u.
- DOOR DE LIEFDE VERRAST
N.T.G., St.-Baafsplein
1, 2, 3, 4 en 5 febr. om 20.00 u.
INFORMATIEF
- KURSUSSEN (wekelijks)

MUZIEK
- BRIEFSCHRIJFAVOND
AMNESTY INTERNATIONAL
Brug, 2de verdieping
6 febr. om 20.00 u.
- KERK EN POLITIEK
KUC, Kortr. Poortstraat 254
door Basiel Maes
6 febr. om 20.30 u.
- STRATEGIE TEGEN EXTREEMRECHTS IN DE JAREN ’80
Blandijn, auditorium C

/O,

* 0 VERP0 0 RT '
DE BRUG
B/JK0n EMOfc

WIJ FOTOKOPIEREN TERWIJL U
EET OF KOFFIE DRINKT

- GROENE VISIE OP ONDERWIJS:
naar een ontscholing van de universiteit
Studentenhuis De Brug
5 febr. om 20.00 u.
org. Agalev-Unief

PROEF HOE HET VROEGER WAS....
Traditiebier voor moderne mensen,

V ie u x -T e m p s
Waarborgt een helder ontwaken !

- LA BOHEME
Opera van Vlaanderen, Operastr.
1 febr. om 19.30 u.
3 febr. om 15.00 u.
- YEVGENY ONEGIN
Opera van Vlaanderen
2 febr. om 19.30 u.
- MARY HORN & WALLY SHOUP
(dans-performance en improvisatiekoncert)
Stichting Logos, Kongostr. 35
3 febr. om 20.00 u.
- SWING JOB
Kaffee De Ploeg, St.-Pietersn.str. 13
6 febr. om 22.00 u.
gratis inkom
- MODERN VISION
Cafee Studioskoop, St.-Annapl. 63
6 febr. om 23.00 u.
- RAYMOND VAN HET GROENEWOUD
Vooruit, Koncertzaal
7 febr. om 21.00 u.
- PHIL WACHSMAN & FRED VAN
HOVE
(muzikale konfrontatie van een
piano en een viool met tal van elektronische extenties)
Logos Koncertstudio, Kongostr. 35
7 febr. om 20.00 u.

