A.I.A.

R A R E B.

A.I.: Amnesty International. I.A:
Ezel. A.I. Leze. Lees daarom pag.
2: een lezersbrief, p. 3: een kader. Komt daarbij deze leerrijke
tekst en je weet er alles over.

Dies-DAY

De Raad van Beheer? Tja. Raad?
Daar hebben we het raden naar.
Beheer? Dat zit er helemaal niet
meer in. Waar maken we eigenlijk nog woorden aan vuil? Op
p .3 .

Ik weet niet hoe het komt maar
’DIES NATALIS’ doet me eigenlijk steeds denken aan ’tandpijn’.
Waar haal ik het? Niet moeilijk:
lees p .3 : tandpijn verzekerd.

DIE RECHTERS TO C H . , .

GHOSTBUILDINGS(2)

Op het eerste zicht is het niet zo
gauw merkbaar, maar de universiteit
investeert graag in spookbuildings.
Schamper als ’Ghostbuster’.
Het geval Merelbeke is bekend. De
diergeneeskunde heeft te weinig
plaats, zet een nieuw gebouw neer
en op het nippertje ontbreken 30 a
50 miljoen voor de inrichting ervan.
Sinds een drietal maanden zit men
met een gelijkaardige situatie in de
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de „spookgebou
fen” OD.
Het studentenblad Schamper
onthult vandaag de leégsTafjaTrT
de gebouwen van de faculteit
rechtsgeleerdheid in de Universiteitsstraat. Aan de gevel van
de binnenkoer is niks te mern. Deze beschermde voorgevïSffiueen restant zijn van "
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eerste helft van de zeventiende
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S cham per is bekend in de persw ereld. V eertien dagen geleden was dit
artikel reeds bij de redactie en h et
had in princie pe vorige week m o eten verschijnen.
’H et V o lk ’ rook lo n t en schreef de
prim eur toe aan S cham per.
De prim eur lag ec h ter nog in de kast,
m aar nu h et er toch staat is h et toch
de m oeite waard om gelezen te w o rden.

rechtsfaculteit. Een gedeelte van die
feaculteit is gehuisvest in gebouwen
die zó oud zijn dat men het de moeite waard vond een deel van de gevels
als beschermd monument te klasseren. Maar oude gebouwen moeten
ook al eens een verjongingskuur
doormaken.
De rechtsfaculteit pakte die gebouwen grotendeels in de jaren 70 aan,
maar er bleef nog een gedeelte (de
zgn vierde vleugel van de binnenkoer) over voor de jaren ’80. Daartoe
waren er nog kredieten voorzien, en
daarmee werden de werken in de periode 82-83 aangevat.

De restauratiewerken verliepen zeer
langzaam: vooreerst moest hat geraamte van het gebouw volledig worden ontmanteld, Het aankleden verloopt echter nog trager: de buitenmuren werden eerst afgewerkt, en
daarmee was het ongeveer afgelopen.
Het geld ontbreekt om verder te werken. Waarom? Binnen de RUG legt
men de oorzaak bij de aard van de
restauratiewerken zelf: vóór men eraan begint, kan men zich moeilijk
een idee vormen van de staat van het
gebouw en de nodige herstellingskosten. In de rechtsfaculteit werden die
blijkbaar fel onderschat. Uit goed
ingelichte bron vernamen we dat er
nog zo ’n 40 a 50 miljoen ontbreekt
om de spookbuilding tot leven te
wekken.

tra a g

Is het dan niet mogelijk om bijkomende kredieten te vragen ? Jawel,
maar vooral sinds 1983 zijn die zeer
miniem geworden. Maar toch blijkt
er nog geld te zijn om de RUG (en
binnenkort waarschijnlijk ook de
rechtsfaculteit) van nieuwe parkeerterreinen te voorzien. Bovendien is er
nog geen aanvraag tot kredieten verstuurd naar het ministerie van onderwijs. Blijkbaar moet de administratieve molen aan de RUG lang draaien
vooraleer het dossier naar het ministerie wordt doorgestuurd.

p la a ts
Intussen wordt de rechtsfaculteit
langzaam maar zeker met plaatsgebrek geconfronteerd. Diverse seminaries zitten proppensvol, verschillende
eksamens worden in 1 lokaal afgenomen, enkele professoren hebben geen
eigen, degelijk kantoor, de bibliotheek zal algauw meters rek te weinig
hebben, ... De Vierde vleugel’ zou
ongeveer al deze problemen kunnen
oplossen, maar die mag men blijkbaar stilaan vergeten.
Als het een algemene trend wordt
om alle bouwdossiers zo traag te laten verlopen, kan men zich afvragen
of de RUG ooit nog enig bouwprojekt van enige omvang zal kunnen afwerken. Krijgt de RUG een omvangrijke afdeling in de archeologie ?
PDG
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Werken ? Nou ja. Maar niet
aan de binnenkant. Werk genoeg nochthans. Maar geld?
Dat is iets anders. Binnen
noch buiten ...

B e s te e D
Laten we een zucht van verlichting
slaken. (O e f!, bvb)
We hebben ze weer gehad, die pjjnlijk vervelende dagen dat wij, fiere
Vlamingen, onze bekrompenheid aan
de buitenwereld moesten blootstellen. De met luid bazuingeschal aangekondigde ’Operatie Overleven’ is
(na een in laatste instantie bijgevoegde stuiptrekking) met de stille trom
afgevoerd, met schaamrood op de
wangen overleden.
Voor mensen die een eindje onder
ons liggen te verhongeren bleken we
amper tweehonderd miljoen fr over
te hebben. Met vijf miljoen Vlamingen geeft dat veertig fr per trots opgeheven hoofd.
Gelukkig werd officieel de Siberische
koude (alwéér die Russen) als schuldige aangewezen. Onze gulle hand
was bevroren, onze portefeuille
dichtgesneeuwd, de inkt bevroren, en
die stickers kleefden niet op de ijsbloemen. Non est mea culpa, mea
minima culpa...
Ondertussen gaven wij Belgen, dappersten
der
Galliërs,
wel
362.913.010 fr uit aan de Lotto. Om
van de Toto, Nationale Loterij, DuoLotto en Tiercé maar te zwijgen.
België gokt voor zijn toekomst alsof
zyn leven er van afhangt, en laat anderen rustig kreperen. Al die miljoenen (én die uitgegeven aan pinten,
platen, cinema en hoeren voor mijn
part) in één pot en Ethiopië evenaart
Saoedie-Arabië. De gierige Nederlanders gaven per hoofd 2,5 maal meer
uit ! (Eén miljard fr., Tien miljoen
inwoners).
Arm Vlaanderen, plak toch over die
sticker ’Ik ben Vlaming en daar ben
ik fier op ! één van ’Overleven’ en
wees daar fier op. Nu !
ESTEE

EKSKLUSEF
E G -C O M M IS S IE :
S ia a r v o o r h u is a rts

In het officieel Publikatieblad (PB)
van de EEG verscheen op 15/1/85
een ’voorstel tot richtlijn, door de
Europese Commissie aan de Raad
van Ministers gericht, inzake een specifieke opleiding voor huisartsen’.
Een maand na de publikatie telefoneert Schamper naar het kabinet van
Onderwijs om hun reaktie te kennen.
Antwoord: ”dit voorstel is ons onbekend. Wij zijn namelijk niet geabonneerd op het PB”. Zou de VLIR
soms van iets afweten? Antwoord:
”Dit voorstel is ons onbekend”. En
ons eigenste AZ? Antwoord: ”Wablief? Onbekend”.

Schamper weet het wel: het voorstel houdt in dat vanaf 1987 in elk
land van de EEG de mogelijkheid
wordt geboden aan de huisartsen om
na hun 7 jaren basisopleiding nog 2
jaren de specialisatie huisarts te volgen m et een volledig uurrooster.
Deze regeling zou vanaf 1990 verplicht worden.
Het is nu aan de Raad van Ministers
om dit voorstel te ondertekenen. En
daar zal wellicht niet veel ruimte zijn
om het te veranderen. Is het daarom
dat het kabinet, de VLIR en zoveel
anderen van niets afwisten?
PDG

vubkul-lum
Liefste Schamper,
Indien Jempi Wuestenberghs me z ’n
privé-adres zou geven dan kon ik
m ’n interne briefwisseling met hem
verderzetten zonder 14.000 studenten over m ’n schouder te laten meelezen. Tegelijk weet ik dan ook waar
zijn ruiten zijn, m’n oompje is rijk
geworden als glazenmaker, zie je.
Er stonden in ieder geval genoeg leugens in z ’n brief om de taalfouten te
doen verbleken. De demokratisering
van het onderwijs zou ook de NSVers ten goede kunnen komen.
De heren kunnen trouwens zo goed
rekenen als ze kunnen schrijven. Nu
Jempi slechts 2 NSV-ers telde op de
Politeia-fuif, snap ik ook waarom
NSV denkt dat er geen zes miljoen
Joden vermoord zijn door de Nazi’s.
Luisteren is ook al z ’n sterkste niet:
ik vertelde hem dat wij niet zo stom
zijn om ruiten in te gooien, dus hoeven we ze ook niet te betalen. Antifascistische strijd vecht je niet uit
met ruitentikkerij maar met argumenten.
Geert Mareels
sympathisant VVS-SVB.

MENSEN EN RECHTEN
Ik dacht: Amnesty International is
een bekende organisatie, heeft de reputatie betrouwbare en interessante
informatie te kunnen achterhalen
over godvergeten gevangenissen (ook
dit vergat hij blijkbaar), slaagt erin
door middel van geweldloze akties al
dan niet reeds zwaar toegetakelde gewetens- en politieke gevangenen vrij
te krijgen.
Ik dacht: een briefschrijfavond, da’s
een geweldloze aktie bij uitstek. Men
oefent druk uit op de autoriteiten
enkel en alleen door hen te laten weten dat we ook nu weer op de hoogte
zijn van hun aardige bezigheden. Zulke akties hebben al veel mensen doen
vrijkomen, het succes hangt af van de
mate waarin Dr. De Beul bekommerd
is om zijn reputatie in het buitenland. Het zal u duidelijk zijn dat een
redelijk aantal brieven ’de’ voorwaarde is voor succes.
Denken brengt de mens uit evenwicht, vanwege de realiteit. Het is
niet goed te denken dat studenten
toch wel twee uur per maand willen
vrijmaken om zich te verzetten tegen
elementair onrecht. Men moet realistisch zijn en zich tevreden stellen
met een opkomst van een veertigtal
mensen (waaronder een vaste kern
van 20). Het realisme wil dat u uw
slaap al lang niet meer laat voor onrecht tenzij het tegen uzelf wordt
gepleegd, en in dat geval zijn futiliteiten al genoeg voor nachtmerries.
Egoi'sme.
Was u het niet die, om de recente terreuraanslagen te veroordelen, zich
beriep op de fundamentele rechten
van de slachtoffers van die aanslagen? Ja, u was het die beweerde dat
verandering kan en moet plaatsvinden langs niet-gewelddadige weg.
Fundamentele rechten, niet-gewelddadige akties: volgende maand,
eerste woensdag, 20.00 u, de Brug,
BRIEFSCHRIJFAVOND. Hopelijk
is de mens toch niet naar god zijn
evenbeeld geschapen: nl. vergeetachtig.
Hierbij de groetjes aan goedgelovige
Jaap Kruithof.
Hierbij de ’groetjes’ aan mijn medestudenten van de eerste licentie rechten. Ik begrijp wel dat jullie niet konden komen, kwestie van energie te
sparen om de volgende gehele dag
half-time te kunnen vieren.
Of over hoever rechten en mensenrechten uit elkaar kunnen liggen.
Koen Meirlaen

Er staan in Leuven in de komende
weken interessante dingen op de
agenda. Met interessante dingen bedoelen we aktiviteiten die boven het
gesloten werkterrein van de kringen
en werkgroepen uitstijgen. Deze
week blijft het echter bij deze aankondiging als stilte voor de storm.
Iedereen zou het al moeten weten,
maar op 17 maart wordt oktober ’81
en ’83 nog eens overgedaan. Bij wijze
van opwarming gaat in Brussel een
vredesweek door. Een waslijst speciale lessen rond de problematiek, dikwijls geïllustreerd met films en video
en enkele debatten worden op de
VUB afgevuurd of... pardon georganiseerd.
Uitschieter, althans publiekstrekker,
wordt het debat tussen prof. Niezing,
polemoloog; prof. De Schutter, oudrektor; kolonel Hollants van Loocke
en ons aller bekend Aloi's Gerlo,
boegbeeld van de anti-VSO-ers en
iemand met een op zijn minst opvallende politieke evolutie. Van fervent
kommunistisch verzetsschrijver columnist worden in Het Laatste
Nieuws ... we moeten het hem nageven, iedereen kan het niet. Het leuke
zou zijn moest hij nu ook nog voor
de raketten zijn. Spijtig, maar konsekwent als hij is, pleit hij voor de onmiddellijke plaatsing. Geschaard
rond ’Vredesengagement in ’85 en al
dan niet plaatsing’ wordt het misschien nog plezant. Zoals reeds gezegd zijn er zowat elke dag speciale
lessen, we geven daar geen lijst van,

maar wie geihteresseerd is kan altijd
informatie krijgen op de Schamperredaktie, op vrijdagmiddag (13 u).
In het kader hiervan is er een interessant interview in de Moeial opgenomen met professor Niezing, diensthoofd van het Centrum voor Polemologie, enig in zijn soort in het Nederlandstalig gebied. Dit Centrum houdt
zich in gróte lijnen bezig met studies
rond oorlog en vrede. Niezing heeft
het over de problematiek van de vredesbeweging, over kontakten uniefleger (”Je moet in principe bereid
zijn om kontakt met militaire instanties te hebben, maar dan vanuit jouw
normen en vanuit jouw kriteria”).

Over de raketten is hij duidelijk:
”Ten eerste is het plaatsingsbesluit
strijdig met wat de meerderheid wil.
Ten tweede helpt dit besluit de bewapeningsdynamiek niet oplossen en
ten derde is dit voor het funktioneren van de demokratie een rampzalig
besluit”.
Tot slot nog volgend nieuwtje. Volgens onze korrespondent een gebeurtenis om aandacht aan te geven. ’Vrij
Onderzoek’ gaf een boek uit over religieuze sekten: ”De Verlichte Leegte, semi-religieuze bewegingen onder
de loep”. Niet zomaar het eerste, het
beste boek, want 1 van de 10 auteurs
is een ex-medewerkster van Schamper.
Ja

SCHAM PSCHO T
Waren me dat toeren op die Flanders
Technology! Jongen! Dat had ik nog
nooit meegemaakt. Men nodigt me
uit op de plechtige opening om er
m’n nieuwste uitvinding voor te stellen en midden in m ’n betoog valt de
elektriciteit uit. Ik heb daar moeten
stoppen: ze hadden geluk dat ik er
was.
Ze waren daar natuurlijk niet voorbereid op mijn denderend stemgehalte.
Ik had het hen nochtans gezegd:
geen klankversterking als Willy Aerheydt spreekt. Maar neen: alles vollen bak open! Natuurlijk valt gans
die boel uit: geen klank nie meer, alle lichten uit. Nu is dat voor mij geen
probleem! Ik zeg het: m’n stem is
fors genoeg om honderd congrespaleizen te vullen. Voor de aanwezige
prominenten was het natuurlijk wel
een ongemak: ze zagen niet meer
wat ik zei.
Enfin: ik heb dan toch maar even gepauzeerd om alles te repareren, want
die ingenieurs, die snapten er niks
van: ’geheugen uitgevallen’, beweerden ze. M’n voeten, geheugen. Niks
is het met die mannen.

Tenslotte heb ik toch m ’n uitleg over
m’n nieuwste uitvinding kunnen afmaken. Dat was sensationeel! Geen
komputer die daar een lap aan legt.
Ik leg het u even uit.
Met die elfstedentocht die ze onlangs
organiseerden in Friesland schoot
m’n brein in aktie: ik moest en zou
die winnen. Ik dook dan ook onmiddellijk in mijn atelier om er een paar
unieke schaatsen te maken. En uniek
waren ze! Onderaan het ’mes’ van
mijn schaatsen had ik een thermodynamisch element met gesynchroniseerde en limitatieve werking ge-

plaatst. Dat wil zeggen dat het ijs,
verwarmd door het element, op een
zeer kort en gelokaliseerd ogenblik
gewoon smolt. Daardoor zakte de
schaats enkele centimeters dieper tot
het ’mes’ zich net onder de ijslaag bevond. Vervolgens opende zich een
klep, geihstalleerd net boven het
’mes’. Uit die klep kwamen nucleair
gevoede propellers die zich onmiddellijk in werking stelden. Na de propellers waren minieme doch efficiënte koelers op basis van Freon geplaatst om de sporen in een mum van
tijd opnieuw dicht te vriezen. Door
middel van die propellers gleed ik
’over’ het ijs aan een exacte snelheid
van 26,92 meter per sekonde. Snel,
inderdaad.

Tijdens de klauterpartijtjes, door de
kenners ’klunen’ genoemd, schoten
naast het ’mes’ vier wieltjes naar buiten, aangedreven door dezelfde nucleaire kracht en rekening houdend
met de verschillende wrijvingsfaktoren aan een identische snelheid:
26,92 meter per sekonde. Waarom
precies die snelheid zult u denken?
Welnu: volgens mijn berekeningen
moest ik op die manier de afstand
van 199 km afleggen in precies 123
minuten: een mooi getal, dacht ik
zo.

En inderdaad: op de kop af na 123
minuten stond ik opnieuw te Leeuwarden. Op Televisie kunt u me niet
gezien hebben want ik ging gewoonweg TE snel. Een prijs heb ik echter
ook niet gekregen want bij mijn aankomst moesten de meesten nog starten: de organisatoren hadden geen
tijd voor me. Gelukkig kon ik terecht
op Flanders Technology. Maar daar
viel de elektriciteit dus u it ....
Willy Aerheydt
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- KING P.
Arca theater, St-Widostr. 4
Op 1 en 2/3 om 20.00 u
n n p \c p
• uKt/Aoli
Teater Arena, Ooievaarstr. 62
op 1, 2 en 3/3 om 20.00 u
- BLINDEMAN
NTG, St-Baafsplein
Op 2, 3, 4, 5 en 7/3 om 20.00 u
(op zondag om 15.00 u)
- HOTELLO
Teater Controverse, Brurggravenln.
Op 2 en 7/3 om 20.15 u
- KRAPPS LAATSTE BAND
& KATASTROFE
Arcatheater
Op 4/3 om 13.45 u en 20.00 u
Op 7/3 om 14.00 u
- DE RAADSHEREN VAN NEVELE
Arca theater
Op 5 en 6/3 om 20.00 u
- DE VERZOEKING
Arcatheater
Op 7/3 om 20.00 u
■
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-
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-GRÄFIN MARIZA
Opera voor Vlaanderen, Operastr.
Op 1/3 om 19.30 u
Op 3 en 6/3 om 15.00 u
MIDDAGCONCERT
Acad. Raadzaal RUG, Volderstr. 9
Op 7/3 tussen 12.30 en 13.20 u
*!

KWARTFINALES DAMES
VGK- VEK
VDK -HIL
- HILOK
Op 4 maart om 19.00 u
In het GUSB
-..
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VLUCHTELINGEN IN
met o.a, W. Aeivoet en P. Van Mossevelde, in ’t KUC, Kortr.poortstr.
Op 6/3 om 20.30 u
ZELFMEDITATIE
BRUIK BIJSTUD
Lezing door prof. em.
Org. V.T.K.
Op 6/3
Plaats en uur niet

Wie zijn aktiviteiten
wil zien in deze ag<
briefje met AARD,
UUR naar SCHAMPEL ______
St.-Pietersnieuwstraat 45. Wie wil —
dit alles nog verschijnt ook doet dit
14 dagen op voorhand. Wie tenslotte
ook SCHAMPER in levende lijve
wenst te ontmoeten, stopt daar een
aantal vrijkaarten bij. Succes verze-

R .v . B A L L E N :
straks misschien

Beslissen. Wat een weerzinwekkend
woord! Martens verliest er zijn haar
bij en onze rektor krijgt er de stuipen
van. Gelukkig voor Cottenie hoopt
zijn legislatuur op haar laatste benen.
Binnenkort hoeft hij zelfs niet meer
aan het woord te denken. Het komt
er nu nog slechts op aan om in deze
laatste weken, alles wat op besluitvorming lijkt met een gracieuze
heupbeweging te ontwijken. Dan kan
er met tranen in de ogen en onbesmet blazoen afscheid genomen worden.
En wie zal het hem nog moeilijk maken? Zeker niet het orgaan dat het
uitstellen, verschuiven en verdagen
tot een ware kunstvorm heeft verheven en wiens legislatuur eindigt met
die van de rektor: de Raad van Beheer.
Vrijdag 15/2 kwamen de leden van
deze moeder kloek nog eens samen
om zich aan eikaars permanent,
nieuwe jurkje of frivole dasje te vergapen, eens op de kalender te kijken
hoeveel nachten er nog te slapen vallen eer het voorbij is, en dan - om te
bewijzen dat ze wel degelijk haar op
hun tanden hebben - het ferme besluit te nemen dat er nog niet zal beslist worden. Iedereen haalt opgelucht adem, men feliciteert elkaar dat hebben ze er weer eens goed vanaf gebracht - en dan vlug naar huis
om op tijd te zijn voor Videomatch.
Voor u een greep uit de agenda:
Vooreerst is er de vraag van de Stichting Open Universiteit. Dat is een Ne-

derlands initiatief om mensen die
reeds een beroep hebben toch nog
een universitair diploma te laten halen. Vlaanderen wil graag meedoen
en de VLIR (Vlaamse Interuniversitaire Raad) heeft reeds zijn principiële goedkeuring toegezegd.
Maar hola! De kezen vragen een deelname in de kosten. En de regeringskommissarissen blijken niet zo dol te
zijn op deze uitgavepost. Op de punt
van meneer Van Ackers (ónze regeringskommissaris) laqué schoentjes
wil de RvB nu ook niet gaan staan.
Dus: uitstellen geblazen.

Over naar het probleem van de herverdeling van het wetenschappelijk
personeel. Zoals gekend dringt de fakulteit diergeneeskunde daar reeds
geruime tijd op aan. Zij zou namelijk
nog recht hebben op ongeveer vijfendertig wetenschappelijke personeelsleden. Dit terwijl de fakulteit wetenschappen er ruim honderd te veel
heeft (die mannen moeten ondertussen ook experts zijn in manillen en

whisten).
In plaats van een konkreet voorstel
tot herverdeling uit te werken, hield
de RvB zich vrijdag onledig met het
niet met met elkaar eens zijn over de
samenstelling van een advieskommissie die een voorstel tot herverdeling
moet uitwerken (want kommissietjes
oprichten daar zijn ze dol op). En
omdat de tijd drong, want Marleen
wachtte op de beeldbuis om Gilbert
uit Aalter en Juliane uit Zottegem tegen elkaar uit te spelen, werd de zaak
opgeschoven. Wie weet zijn er tegen
de volgende Raad van Beheer geen
vijfendertig wetenschappelijke personeelsleden door de schoorsteen van
de fakulteit diergeneeskunde naar
binnengevlogen.
Zou toch kunnen?!
En tenslotte het geharrewar rond de
besparingsplannen van het AZ: de
RvB heeft een herziening gevraagd
van de beslissing van AZ-direkteur
De Tollenaere om de maaltijden van
het personeel van het (verlieslatende)
ziekenhuis op 80 fr. en die voor het
personeel van de (winstgevende) poliklinieken op het dubbele te brengen. Alle beetjes helpen, zal De Tollenaere gedacht hebben.
Het AZ heeft immers een schuldenlast van meer dan twee miljard. Maar
dat minuskule feitje is de RvB vrijdag
blijkbaar rats vergeten. Van de
schuldeisers wordt hetzelfde gehoopt.
Al met al zijn er van de achttien
agendapunten slechts tien afgehandeld. Alle belangrijke dossiers worden doorgegeven aan de volgende legislatuur. Weten die ook wat te doen.
De nieuwe Raad van Beheer zal er
een m et ballen moeten zijn, want de
problemen stapelen zich op.
GeHa

D O C T O R S IN E C A U S A
Vrijdag 8 maart betekent voor de
meeste studenten de eerste dag van
een verlengd weekend. Geen les die
dag, want het is weer tijd voor de
jaarlijkse incestueuze prijzenuitdeling
onder de proffen.
Dit jaar wordt er gecopuleerd met
Carl Djerassi, John R. Sheperd, Louis
Emmerij en Jacques-Alain Miller.
Gelukkig dat de eerste aanwezig is.
Als vader van norethisteron, het aktieve bestanddeel van vele contraceptiva, zal hij deze orgie hopelijk in de
juiste banen kunnen lijden.
Carl Djerassi is een rare jongen.
Houdt zich met vanalles bezig, waarbij de rode draad zoek is. Naast zijn
synthese (in 1951) van norethisteron
ontwikkelde hij ook de eerste industrieel bruikbare cortison synthese.
Tot zover alles goed. Leve het leven
sprak hij en hij richtte het bedrijf
Zoecon ( ’zo e’ van het Griekse woord
’leven’ en controle) op. Daar zoekt
hij naar efficiënte middelen om insekten en ander ’ongedierte’ op stille
manier het hoekje om te helpen. En
hij slaagde ! Maar dat niet alleen. De
man werd en wordt overstelpt met
eerbetuigingen, en heeft zowat alle
prijzen gekregen die in de Verenigde
Staten aan een scheikundige kunnen
worden toegekend.

is kind aan huis in Gent. Persoonlijk
vriendje van Prof. Leusen (geneeskunde) en dus goed voor een prijsje.
Drie maal hoera.

Daarenboven verleenden reeds een
tiental universiteiten hem de titel
doctor honoris causa. Gent mag niet
achterblijven en zal de volgende zijn
in het rijtje. Niemand beter te vinden
zeker ?
John R. Sheperd is er ook zo eentje.
Zoe beter een kast krijgen om al zijn
prijzen in te steken. Hij is dan weer
geïnteresseerd in alles wat met de
bloedsomloop te maken heeft. Hoewel prof in Minnesota (USA), heeft
hij al meer in Belgenland vertoefd, en

De laatste in het rijtje is een gefrustreerde psychoanalyticus J.A. Miller,
voorgesteld door een al even onbemind prof. Quackelbeen. Miller
wordt door Quackelbeen voorgesteld
als een opvolger van Freud en Lacan.
Het eredoctoraat ziet hij als een postume erkenning van Lacan. Zo vind
je altijd wel een reden om iemand
een prijs te geven.
Al bij al is men er toch weer in geslaagd vier kandidaten te vinden die
niet vies zijn van een prijsje meer of

Louis Emmerij is Nederlander en een
volstrekt onbekend econoom die rijk
genoeg was om in Parijs te gaan studeren. Kreeg schrijfdiarree en kakte
meer dan 60 studies over tewerkstelling ( hij heeft werk genoeg), inkomensverdeling (is hjj ook niet vies
van) en de Derde Wereld (hij kocht
waarschijnlijk ook een sticker voor
’Operatie Overleven’).

minder.
Op die manier hebben de heren
professoren meteen weer de gelegenheid hun vriendjes uit te nodigen op
een eksklusief feestje, volledig betaald door de universiteit. Onbekend
is onbemind, behalve voor dit viertal.
Hoe onbekender, hoe meer prijzen
in de kast.
Alvast een voorstel voor volgend
jaar: Als eerste Rita Boellaert als
meest gezellige TV-presentatrice.
Laat haar een gedichtje voordragen
en onderscheidt haar voor haar goed
voorkomen. John Massis mag komen
om te proberen een zingende Eddy
Wally van het podium te trekken.
Voor John wordt dit een nederlaag,
voor Eddy een overwinning. Allebei
goed voor een onderscheiding.
Als top of the bill mag Ro Burms
zijn hartewens een komen vertellen.
Als prijs een boottochtje met Lutgard Simoens en Armand Pien, misschien ?
Leute gegarandeerd, en het zal in elk
geval een stuk goedkoper zijn.
GJ
Schamper is het officiële studentenweekblad van de RUG. De redactie bestaat uit vrywilligejnedewerkers. Klachten i.v.m. het beleid
van de redactie dienen gestuurd
naar de voorzitter van de controlecommissie, p/a St.- Pietersnieuwstraat 45, 9000 Gent.
Lezersbrieven worden verwacht op
hetzelfde adres, ten name van de
Schamperredactie. Naamloos is
prullenmand.
Hoofdredactie: Peter Hostens
Verantwoordelijke uitgever:
Geert Joris

r-F O T O —
Gedurende de maand maart organiseert de fotoklas enkele begeleide
werkavonden rond de gekombineerde thema’s beeldkompositie en modelfotografie, en dit onder (begeleiding van Mare Mombaerts, graficus
en fotograaf.
Inhoud en data:
- Inleiding: op 7 maart om 21.00 u.
Bespreking van de werkwijze, inleiding tot de beeldkompositie, portretfotografie en het fotograferen
van modellen.
- Praktijksessies (2 groepen) op 12 en
13 maart om 19.30 u.
Model en verlichtingsopstelling ter
beschikking; begeleiding van de kursusleider die ook ingaat op praktische en artistieke problemen.
- Nabespreking en evaluatie van de
foto’s: datum in de groep af te spreken.
Deelnemers beschikken over een
basiskennis fotografie en ontwikkel/
afdruktechnieken, en een eigen toestel. En bezitten de juiste mentaliteit
om in groep aan een projekt te werken.
Om praktische redenen is het aantal
deelnemers beperkt tot 12 (2 groepen van 6 voor de fotosessies). Snel
wezen dus om je in te schrijven, en
dit in de fotoklas (2de verdieping in
’t Studentenhuis) op de normale
werkavonden: dinsdag en donderdag
vanaf 20.30 u.

r W EG —
Op 18 februari 1984 werd Edgar
GARCIA op straat opgepakt door de
Nationale Politie van Guatemala. Hij
’verdween’ zoals dat heet zonder een
spoor achter te laten. Garcia was
vakbondsafgevaardigde, leraar en vader van een 18 maanden oude dochter. Amnesty International gelooft
dat hij vastgehouden wordt wegens
zijn geweldloze vakbondsaktiviteiten.
De overheid ontkent elke betrokkenheid, maar Amnesty stelt het Guatemaltees Parlement verantwoordelijk
voor zijn lot.
Je kan aan zulke toestanden iets
doen door op de eerste woensdag van
de maand mee te komen schrijven
met A.I. op de unief. De eerstvolgende keer is dat woensdag 6 maart om
20.00 u in de BRUG. Naast dit geval
uit Guatemala, wordt er ook nog geschreven voor gevangenen uit Joegoslavië, Brunei en rond martelingen in
Namibië.

r-P E D A —
Aktiegroep Krities Onderwijs
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7de Nationale ONDER WIJSDAG

Op 9 maart van 9.30 u tot 17.00 u
In de Blandijn.
Programma:
- Doorlopend info-stands
- Voormiddag: ateliers met o.a.
* projektmatig begeleiden
* politieke tendenzen
bij scholieren
* racisme-workshop
(A. Frank-stichting)
* kuituur door &
voor kinderen
- Namiddag: debat rond vernieuwing
in het onderwijs
met: prof. Dr. I. Verhack (KUL)
E.H. Desmet
prof. Dr. J. Buelens (RUG)
i
E. Bonte
| Moderator: Siegfried Bracke.
- Tijdens de middag: mogelijkheid
tot een hap en een slok.___________

v e tk u iv e n e n s lijm b a lle n
Toen een paar jaar geleden GREASE
in alle filmzalen vertoond werd, liepen alle pubers er wild van. Het was
toch z o ’n mooie romance tussen
Olijfje en John Traviola. Net weggelopen uit Elvis Brielcrème zijn tijd.
Ik hing mijn kamer vol met die posters van Olivia, want op zo ’n knappe
griet kon je niet anders dan verliefd
worden. Nu heeft Arena het gewaagd
deze film in een musical om te zetten. Maar nog naièver dan de film (ik
dacht dat het niet mogelijk was, mirakels zijn de wereld nog niet uit,
jammer). Waar je in de film nog kon
kijken naar een mooi decor, heb je
bij Arena de illusie van een flipperkast of zo iets. Een paar blokken die
men regelmatig over en weer sleurt,
een paar lichtjes die knipperen en in
het donker (bij de zogenaamde dekorwisselingen) een flippermuziekje
dat indien ik, als ervaren kastmaniak,
dat zou horen, nooit een poot op dat
machien zou willen leggen. Dat was
het dekor, nu de akteurs. Zoveel
clichés heb ik nog nooit in één produkt weten tesamen gooien. De machos gedragen zich allemaal als de
Fonz; Je hebt een stijve juf, met bril
en ouderwets pak, die streng eruitziet maar op het schoolfeestje toch
eens lenig de benen losgooit (dan
mag het) en de meisjes die lullen
maar over mannen en mooi zijn (intelligenter kunnen ze niet praten).
Nee, voor mij hoeft dit echt niet.

film, daar raak je tenminste bevredigd van of zie je nog bloed vloeien.

Maar het schijnt dat het gewone volk
daar veel pret aan beleeft (ik wou dat
ik zo dwaas was als de massa). Ze
zijn gewoon naar shows te kijken van

Wat is er dan nog mooi in dat misbaksel? De slijmerige liedjes doen je
broek opspannen, laten je het koud

Luk Appelstront en Mike Verdrinkt.
Daarenboven is Arena een teater en
een beetje ’Kuituur’ staat toch beter
nietwaar. Vooral als je daar 300 fr.
(250 voor studenten) dient voor neer
te dokken. Nee, dan gooi ik nog liever 150 fr. weg aan een hard-pomo-

zweet uitbreken en geven je een
droog gevoel in keel en lippen. Kortom ze zijn goed gebracht. Maar het
orkestje moet zich inhouden tot op
het einde, om alle registers open te
trekken en lekker swingende muziek
te produceren. De akteurs kunnen

w a n te d !
De Gentse Universitaire Sportbond
of de Dienst voor Sportaangelegenheden van de RUG zoekt dringend gewetensbezwaarden voor:
- redder zwembad
- sportorganisatie w.o.: planning en
administratief werk
- receptionist-telefonist i.v.m. reservatie sportterreinen en zalen
- als hulp voor technische problemen i.v.m. zwembad
- onderhoud en herstellingswerk
De taken zullen aangepast worden
aan de ervaring of de diploma’s en de
diensttijd bedraagt twintig maanden.
Aangezien de administratieve formaliteiten doorgaans enkele maanden in
beslag nemen, kunnen geïnteresseerden nu reeds kontakt opnemen met

Dhr. I. Van der Cam, G U S B , Watersportlaan 3, 9 0 0 0 G e n t . Tel: 2 5 4 1 0 0
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”Het is een verhaal over het verliezen van de onschuld”, hoor ik Diddens piepstem op de buis, en datzelfde hebben we al ontelbare keren
moeten lezen en horen vóór we naar
de film gingen kijken. Didden is sinds
’Brussels by Night’ Vlaanderens wonderkind in de film, en hij heeft waarschijnlijk erg veel vriendjes in de
perswereld (o.a. Ronnie Pédé: nomen, omen?), aangezien overal loftrompetten worden bovengehaald.
Wij, niet bevriend m et Didden en
niet voorzien van smeergeld van de
sponsors, zagen de film en vonden
het niet goed; hoe langer we erover
nadachten, hoe slechter zelfs.

verleden wordt ingelicht? De student
Willy (Dominique Deruddere) is dan
wel nog naiëver dan hij eruit ziet: hij
laat Martin (Brad Dourif) alleen achter met Charlotte, wat voor de pientere kijker wel erg onwaarschijnlijk
lijkt, aangezien die al lang door had,
dat Martin pedofiel was. Maar er was
nu eenmaal een aanleiding nodig
voor deze erg mooie scène tussen
Charlotte en Martin, en de konfrontatie achteraf: schuldbesef van Martin, woede en onbegrip bij Willy. Het
is ook de enige keer dat er spanning
voelbaar is, dat je als kijker wordt geraakt.

’Istanbul’ is geschreven op het patroon van ’Brussels by Night’: geen
whodunit, maar what-did-he-do?
Beetje voor beetje krijg je de informatie ingelepeld, en omdat dit geen
roman is, maar een film wordt die informatie geleidelijk aan de kijker
doorgegeven via een ander personage,
waar het hoofdpersonage tegen
praat. En wat is er idealer dan een
nieuwe vriendschap, zodat de kijker
tegelijk met de personages over het

Een paar grapjes zorgden, vooral in
het begin, voor wat gegrinnik in de
zaal: zoals de Turk die ja knikt en
nee zegt, Martin die in zee wakker
wordt, Joseph die alleen nog Spaanse
wijn drinkt. Maar veel komt geforceerd over: de man met de trom bijvoorbeeld, die als een rode draad
door de hele film en door heel België
loopt (reklame voor trommels en
voor de Oostendse wandelvereniging?). Of de scène waar Martin en
Willy zat rondlopen of de enscene-

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

Vieux-Temps
Waarborgt een helder ontwaken !

blijkbaar enkel slijmballen aan.
Grease is een slecht afkooksel van
een magere film. De inkom is veel te
veel voor wat je krijgt en wat je krijgt
is rotzooi. Maar ja, wie mij niet gelooft moet zelf maar gaan kijken.
Frans Prutser
ring van de kokhalzende Martin die
half krepeert terwijl Dominique Deruddere en Ingrid De Vos hitsig de
mooie roze lakens van de Holliday
Inn bevuilen, of... of..... Je kunt wel
blijven opsommen. Ook Martin die
in Oostende van de boot stapt, helemaal alleen, is nogal verschillend van
het gevoel dat wij er al hebben meegemaakt.
Misschien wou Didden het allemaal
niet zo realistisch houden, al is dat
dan sterk in kontrast met de manier
van filmen en de manier van akteren.
Didden filmt op een heel klassieke
manier, d.w.z. akteurs in beeld houden, meebewegen met de kamera
(soms wel mooi, zoals de travelling
van de Britse kust, die dan wordt
overgenomen door de beweging van
de Sealink). Eigenlijk maakt hij akteursfilms, al vraag je je dan wel af of
hij zijn akteurs niet beter kon kiezen.
Brad Dourif is uitstekend in zijn rol
van onberekenbare, haast demonische gek, al durft hij nogal eens
over-akteren. Maar voor de onervaren
Dominique Deruddere is het onmogelijk om daar tegenop te kunnen.
Ingrid De Vos en François Beukelaer
krijgen de rol van hun leven, net als
Senne Roufaer (zoals iemand - mijn
opa, Poma, een vriend? - opmerkte:
onze jeugdheld kapitein Zeppos als
manke homo zien is ronduit schokkend). Een klein eerbetoon aan
vrienden in een gezamelijke poging
om in het buitenland door te breken? Ook een Engels gesproken film
wijst in die richting, al lijkt het nogal eigenaardig dat zelfs een Oostendse douanier met een mooi aksent
Engels spreekt.
Het ensceneren van de Gentse Feesten was ronduit slecht: enkele noten
The Scabs (ook een eerbetoon) en
dan Dourif die een suikerzoet liedje
kweelt, terwijl het jonge publiek met
de ogen toe staat te wiegen, in plaats
van hem uit te fluiten. Raar lijkt me
dat. En nog raarder dat Didden hier

20.00 u: A NOS AMOURS
(1983 - Frankrijk)
van Maurice Pialat
met S. Bonnaire
(verlenging, 2de week)
22.30 u: UGETSO M ONOGATARI
van K. Mizoguchi
met M. Kyo, M. Mori,....
(verlenging, 3de week)
Fototen toonstelling
van werk van Dirk Braeckman
van 7 tot 28 maart in Studio Skoop.
voor de zeemzoeterige gitaar van Eric
Andersen gekozen heeft; dan was de
muziek van Van ’t Groenewoud toch
stukken beter.
Met ’Brussels by Night’ was de bioskoopganger, gewoon aan Vlaamse
filmkes, aangenaam verrast. Nu heeft
Didden niet meer dat voordeel van
de verrassing; hij wekte verwachtingen die hier zeker niet worden ingelost.

Brussels was een nachtfilm, met een
kleine cast, binnen Brussel (behalve
één uitstapje). Istanbul speelt zich af
overdag, on the road binnen de Belgische grenzen, weer met een kleine
cast. Een prognose voor Diddens derde, ’Perfect Strangers’: Jack Nicholson als lugubere sadist, nonkel Bob
die van brave huisvader tot moordenaar evolueert en Ingrid De Vos als
(wel)lustige weduwe. Verder Daniël
Van Avermaet als zwaantje en François Beukelaers als exhibitionist. De
film speelt zich af binnen de EEG,
als reklame voor de boterberg en de
melkplas, begeleid door muziek van
Neil Diamond.
Tot dan hebben we onze les wel geleerd: als je niet pervers bent, ga dan
niet op reis met vreemden - vooral
niet als die een zonnebril op hebben lift niet met mooie geile doktersvrouwen, en houd de kinderen veilig achter slot en grendel.
A.G.

