
PA K K ET.
Bommetje hier, bommetje daar: 
bommetje overal in deze Scham-
per. Tot in de USA is men op de 
hoogte van ons welles-nietes spel-
letje. En wat men dan schrijft, 
dat leest U op p . 3

PIEN ?
Armand Pien kun je zien. Op de 
laatste pagina. Wat die daar doet, 
zou duidelijk moeten zijn: hij 
kijkt uit. Op uitkijk, Outpost. En 
dat is een theaterproduktie. Zo 
zit dat op p. 4

PRIVEGESPREK
Met deze vraag trok een Schamperaar 
naar het debat van de Rechtskri- 
tische Werkgroep rond automatise-
ring en privacy. Sprekers waren: 
Bricout, kabinetschef van minister 
Gol, en die uitzonderlijk zijn af-
spraak wél nakwam;
A. Bloch, van de Liga voor Mensen-
rechten, en
Luc Van Den Bossche, SP-er en zoals 
steeds met de nodige vertraging.
Met het wetsontwerp Gol in de han-
den wilde Bricout aantonen dat de 
kontrole moet worden geminimali-
seerd, maar dat anderzijds de kontro-
le van de staat op zijn eigen kontrole- 
organen blijkbaar zeer groot moet 
zijn. In die staat blijkt dus niemand 
iemand te vertrouwen.
Opmerkelijk in het ontwerp is ook 
dat men het bespieden en afluisteren 
in principe wil bestraffen, hoewel 
Bricout permanent blijft beweren dat 
er bij zijn weten niet wordt afgeluis-
terd. Als dit inderdaad het geval is, 
waarom het dan straffen? Maar er 
zijn ook veel uitzonderingen. En daar 
is het wellicht om te doen: zoveel 
mogelijk uitzonderingen invoeren, 
om de politiediensten maximale 
ruimte te geven om van die uitzonde-
ringen gebruik te maken.
En dan is er de opslag van gegevens 
in komputers, en het verrast ons dan 
wel, te horen dat het opslaan van ge-
gevens over partij lidmaatschap e.d. 
verboden is. Vele voorbeelden, waar-
van enkele ook ter sprake kwamen 
op het debat, wijzen duidelijk op het 
tegendeel. Ook het studentenmilieu 
had er al mee te maken.

Daarop kwam Bloch met een hele 
reeks bezwaren tegen het ontwerp 
(de moderator moest de opsomming 
zelfs onderbreken), waarvan er 
slechts een miniem deel werden be-

antwoord door Bricout. Zo kwam er 
geen antwoord op de vraag welke kri- 
teria men zal gebruiken om een tele-
foon af te luisteren... gewoon omdat 
iemand syndikalist of politikus is? 
En zal men ook afluisteren om fiska-
le fraude op te sporen? Het is toch 
ook een misdrijf waar soms vele mil-
joenen mee gemoeid zijn.
Een groot probleem ligt tevens in het 
kontrolerecht van de burger: zal die 
toegang hebben tot alle informatie 
die over hem/haar is opgestapeld? 
Vele vragen, waarbij Bricout zich ver-
stopte achter de wet, zodat hij niet 
hoefde in te gaan om reeds gebeurde 
misdrijven te verklaren.
Bij dit alles werd al eens vergeten dat 
de mens houdt van zijn privacy, zijn 
vrijheid. Hoe kon het ook anders: 
het debat greep plaats in het kader 
van Flanders Privacy en Flanders My- 
thology.

PDG

ZIEKJES
Ha die beheerder! Net voor het ont-
slag nemen (zie elders) is ie wel ziek 
zeker! T)oor griep geveld’ heet het. 
En dat als dokter (in spe). Een 
schande.
Meer zelfs: door die griep worden 
alle verenigingen aan handen en voe-
ten gebonden: zij mogen vóór eind 
maart niet meer dan 14.000 franken 
erdoor jagen. Nou ja, gebonden.... 
De teugels!
Wie de arme, zieke beheerder sigaren 
brengt, kan daar misschien iets aan 
veranderen. Maar dan moeten het 
wel de goeie zijn natuurlijk! En dat 
is moeilijk.

EINDELIJK!

GAAT /£ DAN
De Sociale Raad van de Gentse Rijks-
universiteit maakt de selectie van de 
beheerder van de Dienst Studenten- 
aktiviteiten bekend. Men zoekt daar-
bij naar een studentje) aan de RUG, 
die hier zeker nog twee jaar zal stu-
deren.
De toekomstige beheerder zal een 
persoon zijn die beschikt over vol-
doende sociale vaardigheid en sociaal 
inzicht, over voldoende tijd (ong. 15 
u/week) en over zin voor administra-

tie. Tegelijk zal deze persoon integer 
zijn, een zelfstandig oordeel bezitten 
en zin voor objectiviteit. Een vergoe-
ding, voldoende om te studeren, is 
verbonden aan deze functie. 
Kandidaturen zullen zich inschrijven 
voor 28 maart, 12 uur. Zij doen dit 
middels het invullen van een - strikt 
vertrouwelijke - vragenlijst bij Me-
vrouw Taghon, diensthoofd Sociale 
Dienst, St.-Pietersnieuwstraat 45 
(De Brug, 1ste verdiep).

PERS !
De Coenen Martin. Vliegt de bak 
in omdat ie z’n job zo goed wil 
doen. Jammer natuurlijk. Hoe 
vrij zijn wij (’wij’ zijn de pers!)? 
Antwoord op het debat van 
Schamper, op 27 maart.

Toe maar slijmballen, krijgen jullie 
allemaal maar een stijf lulletje bij de 
gedachte aan Natassia Kinski, dat 
mager kreng met haar zoeloelippen. 
Ik, ik loop daar niet in. Mijn hart 
slaat immers voor de enige die dezer 
dagen de naam vrouw nog waardig 
is: Margaret Thatcher!

Lach maar, stelletje cynici! Dag en 
nacht droom ik van haar! O, wat zou 
ik er niet voor geven om enkel en al-
leen in haar nabijheid te vertoeven. 
Een vlokje van haar spuug op me 
voelen neerkomen en ik zou al dol-
gelukkig zijn! Ik zou de grond kussen 
waarover ze loopt - wat zeg ik? gra-
cieus als een hinde zweeft! Ik zou 
haar onderdanige, in ketenen geklon-
ken, miezerige worm van een slaaf 
zijn. En zij zou mijn koningin zijn, 
mijn gestrenge meesteres die me do-
mineert, slaat, misprijst, en toch van 
me houdt.
Zo verliefd als ik nu ben, kun je maar 
eens in je leven worden! Och, ik weet 
het, mijn liefste heeft haar smoeltje 
niet mee. Maar wat kan mij het sche-
len dat haar kin eruitziet als een afge-
zakte feestneus? Wat geeft het me 
dat ze steeds een gezicht trekt alsof 
ze al dertig jaar tevergeefs probeert 
haar kuisheidsgorder los te maken? 
Ware liefde kijkt daar overheen! Was 
ze maar de mijne! Hoe wellustig zou 
ik haar wangzakken strelen en de cel-

lulitis op haar billen kussen. Met 
welk een oneindige tederheid zou ik 
haar spataders likken! Want niet het 
uiterlijk is belangrijk, maar het 
karakter.
Degenen onder u die ook reeds de 
smaak van DE Liefde mochten proe-
ven, zullen daarom begrijpen welk 
een pijn het me doet, weerloos te 
moeten toekijken hoe men in Enge-
land mijn godin van haar voetstuk 
aan het stoten is.
Onbegrijpelijk is het! Hoe kan men 
in godsnaam deze bezorgde moeder 
des vaderlands een kwaad hart toe-
dragen? Wat voor mensen zijn dat die 
een grief hebben tegen iemand die 
nog het goede oude principe huldigt 
dat het dessert pas mag gegeten wor-
den als men zijn bord leeg heeft?
Kon zij eraan doen dat dat klerevent- 
je Sands nog liever doodviel dan zijn 
niertjes op te eten? En hij had daarna 
nog wel vanillepudding gekregen, de 
steenezel!

En dan noemt men mijn duifje een 
ijzeren dame. Hoe wreed de wereld 
toch kan zijn!
Goede kristenen onder u zullen zich 
herinneren dat men indertijd voor de 
mooie Salomé het hoofd van Johan- 
nes de Doper afhakte. Toén wist men 
vrouwen nog op waarde te schatten, 
toén gaf men nog toe aan hun char-
mante grilletjes. Mijn aanbedene mag 
niet eens meer een paar mijntjes slui-
ten of men begint van zijn oren te 
maken. Waar is de zin voor perspek- 
tief naartoe?
En nu is men notabene kwaad op 
Maggie omdat ze de wereld verlost 
heeft van driehonderd in de zestig 
van die Argentijnse roetmoppen 
(moesten ze niet zover afwonen, ik 
had ’potentiële gastarbeiders’ gezegd, 
kreeg ik lekker felicitaties van een 
ander idool van mij: Karei Dillen). 
De arrogantie! En niemand vertelt 
erbij hoezeer het tere hartje van zij 
die zo zielsveel van zee en varen 
houdt, geleden heeft toen ze dat 
mooie bootje moest kapotmaken. 
Daarom, mijn hartedief, wil ik je bij 
wege van dit blad het volgende mel-
den. Hier in Gent zal steeds een deur 
voor je open staan. Het toilet mag 
dan uren in de wind stinken en er 
mag dan schimmel in de lavabo 
staan, je zult er met liefde gekoesterd 
worden.
Als het allemaal te veel wordt, als je 
het ginds niet meer kunt harden, 
kom dan gerust af. Verheugd zal ik 
je vetkwabbels in mijn verlangende 
armen drukken! En breng je rijzweep 
mee.
GeHa

Schamper is het officiële studen-
tenweekblad van de RUG. De re-
dactie bestaat uit vrywilligejnede- 
werkers. Klachten i.v.m. het beleid 
van de redactie dienen gestuurd 
naar de voorzitter van de controle-
commissie, p/a St.- Pietersnieuw- 
straat 45, 9000 Gent. 
Lezersbrieven worden verwacht op 
hetzelfde adres, ten name van de 
Schamperredactie. Naamloos is 
prullenmand.

Hoofdredactie: Peter Hostens 
Verantwoordelijke uitgever: 
Geert Joris

GeHaKT

/



VAN DE 
LEZERS
HIKO
Dat het krisis is, ook voor de univer- 
siteit, is algemeen geweten. Maar 
WAT de gevolgen zijn van het bespa-
ringsplan van de Raad van Beheer - 
overkoepelend orgaan van de RUG - 
weet niemand! Er wordt bespaard op 
het personeel, de opvolging van het 
korps van pensioengerechtigde pro-
fessoren werd voor de volgende vijf 
jaren vastgelegd.
In het HIKO is de toestand ronduit 
dramatisch!
1. Prof. De May er wordt opgevolgd 
door wetenschappelijk personeel, 
Claire Van Damme.
2. Prof. D’hulst wordt vervangen 
door full-time onderwijzend perso-
neel. Misschien M. De Schrijver, wie 
weet zelfs.... Van De Walle.
Als er geen opvolger gevonden wordt 
is de kans groot dat de leerstoel ’Plas-
tische Kunsten in De Nederlanden’ 
af geschaft wordt!
3. Assistenten Joost van den Auwera 
en Paul van Calster verdwijnen waar-
schijnlijk ook, in het kader van de 
besparingen en laten lege seminaries 
achter. De oefeningen Plastische 
Kunsten komen aldus in het gedrang. 
Ook voor de studenten die een ande-
re specialisatierichting volgen, heeft 
het besparingsspook - met uitstel van 
executie weliswaar - dramatische 
konsekwenties.
Wat gebeurt er nl. met het seminarie 
’Archeologie van het Oude en Nabije 
Oosten’ na het vertrek van Prof. Van 
Den Berghe binnen twee jaar?
Prof. Broeckx begint aan zijn laatste 
jaar; waarschijnlijk treedt de heer 
Sabbe in zijn spoor.
Gaan wij akkoord met de stelselma-
tige afbraak van de kwaliteit van het 
onderwijs aan het HIKO? NEEN!!! 
Voor inlichtingen, voorstellen tot 
ludieke en bozere akties, morele en 
daadwerkelijke steun kan je terecht 
bij Veerle, Luc, Robrecht, Stefaan en 
Inge.
JOIN THE CLUB!!

PRUTSER
Frans Prutser had zijn pseudoniem 
niet beter kunnen kiezen. Hij prutst, 
en serieus.
In zijn laatste recentie (over Grease, 
in Arena - Vetkluiven en slijmballen, 
Schamper 205) doet hij dit wel al te 
gortig. ”Net weggelopen uit Elvis 
Brielcrème zijn tijd”. Prutser heeft 
nog nooit van de genitief gehoord. 
Maar dit is nog het ergste niet. Frans 
schrijft eindeloos lange zinnen, waar-
in elke konstruktie zoek is, en je bij 
het einde niet meer weet waarover 
het begin ging.
’’Maar het schijnt dat het gewone 
volk daar veel pret aan beleeft (ik 
wou dat ik zo dwaas was als de mas-
sa)”, prutst de schrijver verder, zich 
stoer boven de massa wanend, zon-
der nog een keer over het stuk zelf te 
schrijven. Hij herpakt zich eventjes 
(misschien na de pornofilm waarover 
hij het heeft), als hij de liedjes be-
spreekt.
Over Grease leerde ik bijna niets

(waar dient een recentie eigenlijk 
voor?). Over Prutser wel: hij kan 
niets anders dan verliefd worden op 
mooie grieten; komt klaar in een 
hard-pomofilm en voelt zijn broek 
opspannen bij de mooie liedjes van 
Grease. Toe maar....

Katrien Boone

8 - UREN
Als je dan perse toch wilt weten hoe-
veel keer jouw kollega-studenten op 
het St.Pietersplein hebben rondge- 
toerd kun je in onderstaande tabel 
terecht. Vooraf nog enkele merk-
waardigheden ontrent deze:
De som van alle bijeengescharrelde 
rondjes is 5.522, wat goed is voor 
2.761 km. De heren eersten hebben 
bovendien tegen een gemiddelde 
snelheid van 19,25 km/u gelopen. 
Dan vermelden we nog de landbouw-
kundige kring, de architekten uit St- 
Lucas en de Brusselse HILO: de enen 
omdat ze met z’n vijven het werk 
hebben geklaard, de laatsten waren 
een kleine twee uren later van start 
gegaan maar eindigden toch zesde. 
Gerard de Witte tot slot voor zijn 65 
km lang alleen rolwagenrijden.
Meer cijfers met de nummers der 
winnende loten onderaan. Prijzen af-
halen in het JOKER-kantoor in de 
overpoortstraat vóór 15 maart.
Voor we definitief stilzwijgen om-

trent de tweede fakulteitenloop een 
eigen slotbeschouwing.
Tevredenheid alom in onze rangen, 
omdat ondanks de dan heersende 
vrieskou heel wat studenten uit hun 
’kot’ zijn gekomen, waardoor zowel 
de aflossingsloop als de nevenaktivi- 
teiten zijn geslaagd. Voldoening ook 
omwille van een algemene reaktie in 
de pers die evolueerde tussen lovende 
woorden enerzijds en beleefd (!) 
scepticisme anderzijds.
Kracht tenslotte om deze fakultei-
tenloop tot een sportieve traditie van 
de Gentse universiteitsstudent te la-
ten groeien. See you next year, from 
the organising team!

Johan Kindt

RESULTATEN

1. RNS 308
2. HILOK 1 295
3. ROEIERS 290
4. WNK 273
5. VGK 272
6. HILO BR. 258
7. KLASSIEKE ROMAANSE

GESCHIEDENIS 257
8. VTK 256
9. KINEBIJLOKE 253
10. HIBO 251
11. KINE ST.-LIEVENS 248
12. VRG 247
13. VPPK 244
14. VLK 240
15. CHEMICA 231
16. ATLETIEKERS 227
17. FARMACIE 225
18. POLITEA 219
19. GBK &

ST.-LUCAS 212
21. VEK 201
22. VDK 171
23. LEUVEN 138
24. THK &

KINE KORTRIJK 131
26. GERARD DE W. 130
27. HILOK 2 82
(1 ronde is 500 m.)

LIJST WINNENDE NUMMERS

122,27,1038,1976,1561,733,157 
109, 1439, 491, 1505, 1597, 1493, 
1551, 2039, 1059, 1752, 1623,465, 
454, 102, 1199, 585, 1225, 1176, 
747, 200, 1302, 576, 1591, 1441, 
2030, 1787, 1472, 207, 1304, 194, 
1226, 1021, 749, 1407, 1421, 249, 
963, 2057, 2176, 563, 198, 1697, 
127, 560, 1503, 2134, 1386, 1635, 
1972, 1030, 1174, 1246,108, 2029, 
2206.

agents
THEATER

- BLINDEMAN
NTG, St. Baafsplein
Op 11, 12 en 14/3 om 20.00 u

- KRAPP’S LAATSTE BAND en 
XATASTROFE
Arcatheater, St.-Widostraat 4 
Op 11/3 om 20.00 u

- EQUUS (Peter Shaffer) 
Door G.U.T.
Zaal Proka, Akademiestraat 
Op 13 en 14/3 
Reservaties: 23.81.02.

- DE VERZOEKING
Arcatheater 
Op 14/3 om 20.00 u 

- HOTELLO
Controverse, Burggr.laan 87 
Op 14/3 om 20.15 u

MUZIEK

- DE RAADSHEREN VAN NEVELE - TUBUTSCH
Arcatheater Bob De Moor (BKT)
Op 12 en 13/3 om 20.00 u In Vooruit, 14 maart

PROEF HOE HET VROEGERTWAS.... 

Traditiebier voor moderne mensen,

Vieux-Temps
Waarborgt een helder ontwaken !

- MIDDAGCONCERT
Acad. Raadzaal RUG, Volderstraat 
Op 14/3 tussen 12.30 en 13.20 u

STUDIO
srccD
Programma van 8 t.e.m. 14 maart

20.00 u: BRUSSELS B Y NIGHT 
België, 1983.
Van Marc Didden, 
met François Beukelaers, 

Ingrid De Vos,
Amid Chakir,....

22.30 u: VIVEMENT DIMANCHE 
(France, 1982)
Van François Truffaut, 
met F. Ardant, J.L. Trintig- 
nant, Ph. Laudenbach,...

RgentR

INFORMATIEF

- WOLF IN SCHAPEVACHT-aktie
Anti-Raketten-Komitee 
Op 13/3 om 10.30 u ( ’s ochtens) 
In De Brug

TSG “ ’f Z AL WEL GAAN “
RICHT IN

NOOIT GEZIEN,
NOOIT GEHOORD

DE WAARHEID,
WOORD VOOR WOORD

Gasten: G. DIELTJENS 
H. PICARD 
J. VEREMANS



V e r m u a r i  g r i j z u a r i  e n  b e h u a r i  l u i u a r i  ( w a a r o n d e r  G e r u a r i )  l e g g e n  d i e  z o n d a g  g e e n  k u a r i  en 

e t e n  o o k  g e e n  t u a r i  m a a r  s p r i n g e n , m e t  o f  z o n d e r  b u a r i , in  v o l l e  v a a r t  o p  h e t  v r e d e s p u a r i l

V e r m r i l  g r i f z r i l s  e n  b e h r i l  l u i r i l s  ( w a a r o n d e r  G e r r i l )  l e g g e n  d i e  z o n d a g  g e e n  k r i l  e n  e t e n  

o o k  g e e n  t r i l  m a a r  s p r i n g e n , m é t  o f  z o n d e r  b r i l , i n  v o l l e  v r i l  o p  h e t  v r e d e s p r i l l

V e r m e i e  g r i f  z e i s  e n  b e h e i e  l u i e i s  ( w a a r o n d e r  G e r e i )  l e g g e n  d i e  z o n d a g  g e e n  k e i  e n  e t e n  

o o k  g e e n  t e i  m a a r  s p r i n g e n , m e t  o f  z o n d e r  b e i , i n  v o l l e  v e i  o p  h e t  v r e d e s p e l ?

V e r m u s t u s  g r i f z u s t u s  e n  b e h u s t u s  l u i u s t u s  ( w a a r o n d e r  G e r u s t u s )  l e g g e n  d i e  z o n d a g  g e e n  k u s -  

t us e n  e t e n  o o k  g e e n  t u s t u s  m a a r  s p r i n g e n , m e t  o f  z o n d e r  b u s t u s , i n  v o l l e  v u s t u s  o p  h e t  v r e d e s -  

p u s t u s?
V e r m o b e r e  g r i f z o b e r s  e n  b e h o b e r e  l u i o b e r s  ( w a a r o n d e r  G e r o b e r )  l e g g e n  d i e  z o n d a g  g e e n  k o b e r  

en  e t e n  o o k  g e e n  t o b e r  m a a r  s p r i n g e n , m e t  o f  z o n d e r  b o b e r , i n  v o l l e  v o b e r  o p  h e t  v r e d e s p o b e r ?

Vermaarde grijzaards en behaarde luiaards (waaronder Geraard) leggen die zondag geen kaart I 
en eten ook geen taart maar springen, met of zonder baard, in vo l le  vaart op het vredespaard!

JURISTEN TEGEN KERNWAPENS

De strijd tegen de installatie van 
nieuwe kernwapens heeft zich to t nu 
toe vooral toegespitst op het houden 
van betogingen en vredeskettingen. 
Maar daar mag het niet bij blijven. 
Dat vonden enkele juristen uit België 
ook en ze staken de hoofden bij me-
kaar, in navolging van hun Neder-
landse kollega’s.
Het resultaat was verbluffend. Voor-
eerst is er niet iets als een Nato-ver-
plichting! Binnen de Navo worden 
geen verbindende overeenkomsten 
gesloten. Daarbij komt dat de rege-
ring niet de bevoegdheid heeft om te 
beslissen. Dit kan enkel op parlemen-
tair niveau. Verder houdt plaatsing 
de schending in van een drietal ver-
dragen, ondertekend door België. 
Meer hierover kunt U vernemen in 
een vormingsavond, ingericht door 
de Rechtskritische Werkgroep, die 
doorgaat op woensdag 13 maart om 
20.30 u. in aud. C, Universiteits- 
straat. Hopelijk tot dan.

I.V.

G.B. TRUDEAU

IN SUM, THE WE1NBERG& DOCTRINE 
pr o po se s t h at  w e  o n l y u f g e  w a r s
THAT MAKE US FEEL 600P ABOUT

OUR BASIC POLICY WOULD BE TO CON-
FINE OURSELVES TO SHORT, MNNABLE 
WARS WHICH ENJOY FULL, POPULAR 
SUPPORT. WE REGARD GRENADA 
AS A MODEL OF THAT POLICY.

BUT, GENERAL, YOU WELL. SENATOR.WHILE STRICTLY 
SOUGHT PUBLIC APPROVAL SPEAKING, THAT'S TRUE. WE KNEW 
OF GRENADA AFTER THE L‘JE HAD A BIG HIT ON OUR HANDS. 
OPERATION WAS UNDER HAY Qx /

IF NECESSARY, WE COULD SECURE 
THAT COUNTRY AND NEUTRALIZE 
TTS COMMUNIST-BACKW FREEZE 
MOVEMENT IN THREE 

PAYS, TOPS!

BELGIUM?
WE'D CERTAINLY

LOOK, THE OTHER SIDE 
INVADES THEIR ALU ES ALL

HAVE THE ADVANTAGE THE TIME. YOU CANT JUST
OF SURPRISE TIE OUR HANDS, SENATOR I /

Vo J
THE ONEONTA WEEKLY (een paar weken geleden verschenen)

Deze ’cartoon’ verscheen een aantal weken geleden in ’The Oneonta Weekly’, een plaatselijke krant in de V.S.A. 
Opmerkelijk is dat hij ongeveer gelijktijdig verscheen met het bezoek van Martens, die bij Reagan aankwam met het 
voorstel tot uitstel van plaatsing van de raketten. Het is ver gekomen, dat nu ook onze premier beïnvloed wordt door de 
vijand....
Voorzitter Swaelen van de CVP heeft deze strip alvast serieus genomen. De vredesbeweging is geen vredesbeweging, 
maar een eenzijdige anti-raketten-beweging .... én een anti-CVP-beweging. G.J.

SCHA
MPSC
Wat hoort m’n lodderig oor? Er is 
storm op komst binnen de C.V.P.! 
Inderdaad: storm. Binnenkort krij-
gen zij immers een verklaring van de 
oppositie in de maag gesplitst en nu 
reeds staat vast dat het groten boel 
wordt.
Die verklaring van de oppositie drup-
pelde nu toevallig net naast mijn typ-
machine en ik kon het niet laten U 
op de hoogte te houden. Over wat 
gaat het?
U bemerkte wellicht reeds de grootse 
affiches van de C.V.P. ’3 jaar Martens 
- OP GOEDE WEG’ met een knal van 
een duim erbij. Binnen de S.P. valt 
men nu over deze affiche: ”die
duim”, zeggen ze, ”<die is niet van 
ons aller premier. Die duim is te 
slank om van Martens te kunnen zijn. 
Dat de C.V.P. zijn kiezers op een der-
gelijke manier voor de gek houdt is 
gewoonweg onverantwoord”, alsus 
Karei en Louis. ”<Je reinste bedrog, 
vuile volksverlakkerij,...”. Zo gaat 
dat nog enkele vellen verder, maar 
onze typiste vindt dat het genoeg is. 
Daarom, opnieuw ’to the point’: net 
als bij mij, linksboven de typmachi-
ne, moet ook ergens binnen de 
C.V.P. een lek bestaan. En ook 
rechts van mijn typmachine druppel-
de een en ander toevallig binnen: de 
verklaring van de oppositie werd er 
met open mond aanhoord. Na lang 
aarzelen zou men besloten hebben 
dan toch maar toe te geven: de duim 
is inderdaad NIET van Martens.
De oppositie zal echter niet bevre-
digd zijn: ze eisen een ophelderende 
verklaring. Moeilijk natuurlijk voor 
de C.V.P., want daar knelt het 
schoentje. Van wie is de duim? Iede-
reen weigert ook maar iets te lossen, 
niemand weet er zogezegd iets van. 
Swaelen ontkent als zou de duim van

zijn hand komen: ”myn nagels zijn 
nooit zo proper geknipt”, zegt ie 
zelf. Tindemans heeft evenmin iets 
met de zaak te maken: ”de bewuste 
duim is te jong van vlees”, Eyskens 
misschien? Die zijn handen zijn veel 
meer verfijnd. Dehaene dan? Neen: 
de kolenschoppen van Dehaene ra-
ken nooit op zo’n affiche. Voorwaar 
een groot mystede.

Willy Aerheydt zou echter Willy Aer- 
heydt niet zijn als hij het fijne van de 
zaak niet wist. En Willy Aerheydt 
zou evenmin Willy Aerheydt zijn in-
dien hij het niet aan uwe neus hing. 
Dat had u al door natuurlijk. Ook in 
het midden (waar de kerk zou moe-
ten staan) druppelt het, en hoe! De 
bewuste duim is van niemand minder 
dan .... (vervolg volgende week - zelf-
de plaats - zelfde tijd).

Willy Aerheydt 
(NEEEEN, niet van MIJ !!)



’Wisselteater speelt Outpost’. Vier 
namen erbij in de programmabrosju- 
re en wat wazige uitleg. Reden ge-
noeg dus om wat meer informatie te 
gaan zoeken. Na twee telefoontjes 
was een afspraakje geregeld met Neil 
Cadger en Paul Caduff. Neil Cadger 
blijkt een jonge Engelssprekende Ca-
nadees te zijn, Paul Caduff een 
Franssprekende Zwitser. De tyvee an-
dere leden van Wisselteater zijn 
Pierre Callens en de Amerikaan Craig 
Weston. Vooral Pierre voert het 
woord, Neil vult aan. Paul Caduff is 
veel te slaperig om zich met het ge-
sprek te bemoeien en Craig Weston 
slaagt erin te verschijnen net als het 
gesprek afgelopen is. Toch plaatst hij 
nog enkele opmerkingen, die echter 
niet voor publikatie bedoeld waren.

Schamper: Hoe komt zo ’n interna-
tionaal gezelschap nu samen?
Neil: We leerden elkaar kennen tij-
dens een teatertraining van twee jaar 
in de teaterschool Jacques le Coq in 
Parijs. De training was vooral gericht 
op physical theatre: dansen, mime, 
akrobatie,... en met die fysieke 
achtergrond werden dan traditionele 
teatervormen zoals o.a. melodrama, 
tragedie, commedia del arte geëks- 
ploreerd.
Pierre: We waren reeds met drie sa-
men in de produktie Midsummer- 
nightsdream van Shakespeare in Pa-
rijs. Het projekt Wisselteater kan ge-
zien worden als een voortzetting van 
onze studies na die twee of drie jaar. 
Neil: We kwamen naar België omdat 
je er met Frans, Engels en Duits te-
recht kunt en het teaterpubliek aan-
vaardt gemakkelijk de vier talen. 
Pierre: Doordat er zoveel internatio-
nale gezelschappen naar België ko-
men ontstond er gewenning aan het 
gebruik van verschillende talen. In 
Canada of Duitsland zou zoiets veel 
moeilijker gaan. Maar toch blijft het 
een gok, want we weten nog niet hoe 
het publiek zal reageren.
Schamper: Dan het stuk zelf mis-
schien. Wat houdt ’Outpost’ precies 
in?
Pierre: De eerste keuze die we ge-
maakt hebben is om het stuk zelf te 
schrijven, en om het te maken uit 
sessies waarin geimproviseerd werd. 
Het stuk werd geschreven tijdens het 
repeteren ervan.
Neil: Het idee was gewoon om vier 
personages met elkaar te konfronte- 
ren en te zien wat er gebeurt. We ge-
bruikten teksten die we al op voor-
hand geschreven hadden als poëzie of 
proza, en die pasten we aan in het 
stuk.
Pierre: De naam ’Outpost’ komt uit 
het begin van onze repeteerperiode, 
toen we vanuit verschillende hoeken 
startten. Eén van die hoeken was het 
boek ’Waiting for the barbarians’. 
Dat gaat over de grens van een groot 
rijk en wat erachter ligt - de barba-
ren. Daaruit ontstond het idee van 
wachtposten - observatieposten. Tij-
dens het repeteren verwijderden we 
ons van ’Waiting for the barbarians’,

maar we behielden de notie van ob- 
serveerpost. Maar nu niet meer kij-
ken waar geografische grenzen over-

schreden worden, maar wel emotio-
nele grenzen, privé-domein dat pu-
bliek domein wordt, en daar dus per-
sonages gaan observeren.
Omdat we met vier mannen waren, 
zochten we een plaats om de karak-
ters te situeren, en na verschillende 
improvisaties kwam het erop neer 
dat we in een bar terechtkwamen. 
We konden klanten zijn in de bar, 
maar meer en meer kozen we om kel-
ners te zijn, waarbij we ook een 
steeds specifieker moment kozen, en 
dat werd sluitingstijd. De kelners 
doen nog wat routinewerk, maar op 
de een of andere manier blijven ze 
treuzelen en dan gebeuren er nog wat 
dingen.
Neil: Een kelner is een machine, men 
houdt er geen rekening mee, maar 
toch hoort hij veel, zelfs zeer per-
soonlijke gesprekken. Je wordt be-
schouwd als een stuk van het meubi-
lair, en zo kun je observeren vanuit 
je ’outpost’.
Schamper: Willen jullie een bepaalde 
levensvisie in jullie stuk naar voor 
brengen?
Pierre: Individueel wel, maar niet 
als groep. Er is bijvoorbeeld wel een 
wisseling van de macht, maar er is 
geen ideologisch schema. Als het 
publiek iets wil zien vanuit hun eigen 
hoek, dan kan dat. Als je iets wil zien 
dan zie je het natuurlijk, maar we 
willen zeker niet een bepaalde visie 
in de hoofden van de mensen stam-
pen. Want het leven gaat daarna ge-
woon door en tenslotte is er niets 
veranderd.
Neil: We presenteren gewoon iets en 
als je het voor jezelf kunt verant-
woorden, zijn alle interpretaties mo-
gelijk, want er zit altijd iets van de 
waarheid in.
Schamper: Nog iets uit de program-

mabrosjure. Wat bedoel je precies 
met ’misschien een nieuwe naald op 
de pich-up’?
Pierre: Kijk, als de naald van de pick- 
up versleten is, dan gaan de platen 
kraken. Als je daar niets aan doet, 
dan blijven die platen kraken, maar 
als je er een nieuwe naald op steekt, 
dan is de klank weer goed - voor een 
tijdje tenminste. En de spanningen 
die na sluitingstijd loskomen, kun je 
daar in feite mee vergelijken. De vier 
kelners kun je vergelijken met opge-
spannen veren die losdraaien. Van-
zelfsprekend lijkende stappen wor-
den niet meer gezet, iedereen wacht 
af uit schrik.
Neil: Het centrale thema is de kon- 
frontatie ‘action for action’s sake‘ en 
‘immobility until death‘. Vanuit de 
verlamming wordt soms een daad ge-
steld, ook door de vier kelners. De 
konfrontatie public live - private life 
wordt naar hen doorgetrokken. Wil-
len ze wel naar huis om drie uur in 
de morgen? Hebben ze wel een privé 
leven, of is hun enige leven het leven 
dat ze hebben met hun kollega’s? In 
feite hebben we ook een deel van ons 
eigen leven in het stuk gestopt.
Paul: We doen niet mee aan het 
doemdenken en we brengen geen 
uitzichtloosheid om de uitzichtloos-
heid. We geloven nog dat er hoop is, 
ook al is het maar voor korte tijd. 
Het is niet onze taak om nog meer 
open deuren in te trappen, maar we 
geloven dat het dringend nodig is 
bepaalde zaken te relativeren via zelf-
spot en humor. Het publiek zal zich 
met de personages kunnen identifice-
ren omdat ze kwetsbaar zijn en vaak 
ridikuul.

WISSEL-THEATER

OUTPOST
Ondertussen hadden de batterijtjes 
van de kassette-recorder het al een 
kwartiertje laten afweten, werd Paul 
Caduff toch wakker en was Craig 
Weston een boompje aan het opzet-
ten over de gezelligste manier om 
zelfmoord te plegen. Waarop de 
Schamperaar er wijselijk de pen bij 
neerlegde.
Wie het allemaal wil zien, kan dat op 
de première op 16 maart, op 22 en 
23 maart, en speciaal voor kot- en 
andere studenten is er nog een voor-
stelling op woensdag 20 maart. Alles  
vindt plaats in het Nieuwpoort teater,  
Nieuwpoort  35 ,  telkens om 20 .30  u.

irsee

vos, Jos!
Vreemd genoeg blijken er toch nog 
een aantal studenten te bestaan die 
zich naast hun studie ook nog inzet-
ten voor een of andere toneelvoor-
stelling. En zie: alle voorstellingen 
vinden plaats in een tijdsbestek van 
slechts 1 maand! Eerst 3 voorstellin-
gen van even zoveel geledingen bin-
nen de Germaanse filologie (Ndl., 
Duits en Engels), vervolgens op 12 en 
13 maart een voorstelling, gebracht 
door studenten uit de Rechten, en 
tenslotte ook nog het overkoepelen-
de GUT, uit het Kultureel Konvent. 
Graag nodig ik de geihteresseerden 
uit tot het bij wonen van de ’Vosse- 
jacht’. een toneelstuk geschreven 
door Hugo Claus, die hiervoor het 
bekende ’Volpone, or the fo x ’van B. 
Jonson (1572-1637) bewerkte. Deze 
produktie wordt opgevoerd in het 
Nieuwpoortteater op 12 en 13 maart 
en gespeeld door (oud)studenten van 
de Rechtsfakulteit.
Naast de 2-jaarlijks weerkerende Re-
vue is het brengen van een toneel-
voorstelling ook een van de talrijke 
kulturele aktiviteiten, georganiseerd 
vanuit het VRG.

’Vossejacht’ is een bizarre voorstel-
ling, gesitueerd in het 14de eeuwse 
Venetië: een stadstaat op het hoog-
ste niveau. Protektionistisch, oorlog-
voerend en heel racistisch; zo alleen 
kon deze stad overleven, gegrondvest 
op de onderdanigheid en het aange- 
wakkerde machtsstreven van de mid-
denstand en de slaafse onderdruk-
king van het gewone volk. Dit volk 
was dan ook de dupe van het hele 
systeem, en bij pestepidemie stierven 
zij het eerst.
Dit is de achtergrond waartegen het 
stuk zich afspeelt: de rijken spelen 
binnenskamers een spel op leven en 
dood, terwijl op straat de longpest 
heerst en er een stank van verrotting 
nalaat. Tot wat is men allemaal in 
staat om in het bezit te komen van 
een fabelachtig fortuin?
Een enorm rijke tekst die zich leent 
tot bewerking, een vorm van aktuali- 
sering om tot analyse van onze maat-
schappij te komen. Toch wordt het 
nooit zwaar op de hand: de karikatu-
rale tekening van de personages en de 
onverbloemde dialogen zorgen voor 
de nodige humor en spitsvondigheid. 
Wat nu een groep studenten ervan 
heeft terechtgebracht, kun je meema-
ken op dinsdag 12 en woensdag 13 
maart om 20.30 u. in het Nieuw-
poortteater (vlakbij St.-Jacobs).

H  MUS EET GEEN R  EIEN
NIEUWSCENTRUM WALRY
Zwijnaardsesteenweg 3 9000  Gent

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.


