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GeHaKT
Het moet gedaan zijn, ik neem het
niet meer! Ik weiger nog langer stukjes te schrijven zolang die idiote titel
erboven prijkt. Er is namelijk niets
mee aan te vangen. Die andere kerel
die hier ergens op een van de andere
pagina’s rondzweeft kan, bij gebrek
aan inspiratie, op zijn titel nog wat
variaties fantaseren. Zo van: ”Beste
lezers en lezeresjes, het is weer tijd
om een schot te schampen of een
schamp te schieten”. Zo heeft hij
tenminste al een zin op papier. Niet
erg grappig misschien, maar kom, van
Willie verwachten we niet veel meer.
Wat is er daarentegen van GeHaKt te
maken? ’Gehaktbal’, of ’in de pan gehakt’. Als u daarom al kunt lachen,
kunt u niet lezen want dan bent u
analfabeet. Nee, ik zeg het je, die titel doodt alle inspiratie in me. Ik had
nochtans al een paar basisideeën op
papier gezet.
Wat had u gedacht van: ’’Martin Coenen publiceert het dagboek van nonkel BOB, Vlaanderens pederast bij
uitstek”? Daar was wat van te maken.

Bijvoorbeeld het volgende: Kapselals-de-hond-van-Tintin Martin wordt
gearresteerd omdat hij onthuld heeft
dat de tekst van ’Vrolijke Vrienden’
oorspronkelijk ’Vrolijke, vrolijke
mie-ietjes, vrolijke mietjes dat zijn
wij’ luidde. Deze versie werd echter
illegaal gedumpt omdat tante Terry
toch ook niet zong van ’’Klein, klein
lesbietje wat doe je in mijn broek?”.
Misschien had de lezer tegen dan al
eens kunnen glimlachen en kon ik eraan toegevoegd hebben dat toen men
ontdekte waar het lek zat, het al te
laat was: de moeder van Verhofstadt
was al zeven maand zwanger. Nonkel
BoB verliest zijn vertrouwen in Durex en laat zich kastreren (piept
voortaan ’’Vrolijke, vrolijke eunuchjes”). De moeder brengt de rest van
haar leven in een psychiatrische instelling door na één aanblik op haar
mormel. Deze wordt dan maar gezoogd door een wolf in schapevacht
en zal verder op deze dieren blijven
parasiteren. Hij besluit zelfs op te
komen voor zijn rechten en die van
zijn soortgenoten in de PVV (Plaats
Voor Vlooien!).
Martin Coenen slaat door (dat deed
hij voorheen ook al, maar nu nog
meer dan anders) en er wordt een
schepen opgepakt. De haven van
Antwerpen protesteert. Ze voelen
zich gebroodroofd, ze willen hun
schepen terug. Er is sprake van misbruik van de voorlopige hechting
(kunnen die dokters, als je een sneetje hebt, nog eens terugkomen voor
een tweede visite om een definitieve
hechting aan te brengen) en Gol wil
een Orde van Joernalisten stichten
omdat het niet altijd Wijnen van een
slecht jaar moeten zijn die van hun
oren maken.
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In Engeland kruipt men van schaamte terug onder de grond en het Vatikaan weigert JP naar België te laten
komen zolang die CVP-affiches met
die suggestief stijf in de lucht opgerichte duim er op de muren hangen.
De vraag is: wie zal het wagen die
duimen af te trekken? Sommige beginnen er al heel vochtig uit te zien
op de kop, en er zijn prettiger dingen
dan een kwakkie in je smoel krijgen
(ze zullen er gastarbeiders moeten
aanzetten; die zijn dat toch gewoon).
U ziet het beste lezer, het had wat
kunnen worden. Maar zolang die titel
boven mijn hoofd hangt, weiger ik
nog mee te werken. Ik heb ook mijn
trots, meneer de hoofdredakteur. Hij
MOET vervangen worden en met
minder dan ’Bloedworst’ of ’Witloof’
neem ik geen genoegen!
GeHa

Van die 1442 zijn er 904 die tegen
de plaatsing van kernraketten in België zijn. Niettegenstaande dit zijn er
’slechts’ 603 die het nog zinvol vinden om te betogen, het aantal die
effektief meegaan op 17/3 ligt nog
lager, namelijk 345. Uit de bijgeschreven kommentaren blijkt dat
deze diskrepantie o.a. komt door de
ontgoocheling van de vredesbeweging. Men voelt zich machteloos en
weet niet meer op welke manier men
zich moet verzetten tegen de cirkusopvoering van de regering in verband
met het al dan niet nakomen van het
NAV O-dubbelbesluit.

G E P E IL D
EN G O E D
BEVONDEN

Ondanks die ontgoocheling mag men
toch nog besluiten dat een ruime
meerderheid van de studenten (64
pet) zich kant tegen de installering
van de 48 cruise raketten.
Bovendien verklaart 58 pet. van de
geraadpleegde studenten dat zijn
stemgedrag bepaald kan worden door
het standpunt van de politieke partijen terzake.

Geachte,
Naar aanleiding van de VAKA-betoging op 17 maart heeft het Anti-Raketten-komitee van de RUG een enquete gehouden onder de studenten
in verband met hun standpunt ten
opzichte van de nakende plaatsing
van kernraketten in België. Vier vragen stonden hierbij centraal:

De resultaten variëren weliswaar
sterk per fakulteit, daarom voegen
we hierbij een procentuele verwerking van de resultaten per fakulteit.
Hoogachtend,
J.V., namens het Gents
Anti-Raketten-Komitee

1. Vindt u dat het licht op groen gezet moet worden voor de plaatsing
van kernraketten in België?
2. Zal het standpunt van de politieke
partijen in verband met de raketten uw stemgedrag bepalen?
3. Is het nog zinvol om te betogen tegen kernwapens?
4. Kom je op 17 maart meebetogen?

TOTAAL

1442 studenten, ofwel 11 pet. van uc
studentenbevolking heeft gereageerd
op deze enquete. Volgende fakulteiten werden hierbij geraadpleegd:
Rechten, Letteren en Wijsbegeerte,
Wetenschappen,
Landbouwwetenschappen, Toegepaste Wetenschappen en Economie; telkens gespreid
over verschillende jaren. Wij menen
dan ook dat onze enquete min of
meer representatief is voor de studentenpopulatie.

1e VRAAG
ja nee
(S)

2e VRAAG
ja nee
(%)

3e VRAAG
ja nee
(%)

4e VRAAG
ja nee
(%)

RECHTEN

381

35,5/64,5

39 / 61

39 / 61

22,5/77,5

LETTEREN EN
WIJSBEGEERTE

188

15

60

40

67

63

50,5/49,5

WETENSCHAPPEN

250

31,5/68,5

46

54

40 / 60

26

74

LANDBOUW

209

26,5/73,5

44

56

52 / 48

21

79

TOEGEPASTE
WETENSCHAPPEN

170

47 / 53

35

65

36

64

17,5/82,5

ECONOMIE

244

60 / 40

28

72

24

76

10,5/89,5

TOTALEN

1442

64
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24,5/75,5
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LVVSV
”LVSV en VVS samen naar de verkiezingen”. schreven we nog verleden week. Nauwelijks was Schamper
bij de drukker of de voorspelde heibel binnen VVS liep uit op een breuk
van het monsterverbond: dood.
Eigenlijk doodgeboren. Of moeten
we ons de vraag stellen of er ooit een
verwekking plaatsvond?
Dat Geert Mareels van VVS en Dominique Bernard van LVSV besloten
om samen een ’Vooruitstrevende
Eenheidslijst’ te vormen was eigenlijk zeer verrassend: rood en blauw
is als kombinatie momenteel niet
’in’. Toch bleek dit verbond zijn kansen te hebben: ’t Zal Wel Gaan zag
dit als vrijzinnige studentenvereniging voldoende in en was dan ook
één van de aanzetters om dit verbond
te realiseren.
Bij de groenen viel dit in minder
goede aarde: David Martens stelde
zich kandidaat vanuit Agalev-unief
om aan te tonen dat ook rood-groen
tot de mogelijkheden had kunnen behoren. Die mogelijkheid is nu een
realiteit geworden: onder druk van
een meerderheid binnen VVS sprong
het verbond. Tevens werd besloten
om samen met Agalev-unief een
’Progressieve Eenheidslijst’ te vormen. De zéér kortstondige romance
tussen Geert Mareels en Dominique
Bernard was uit: in het bootje stapten nu Geert Mareels en David Martens.
LVSV reageerde zeer teleurgesteld.
Erwin Devriendt (voorzitter van
LVSV) vond het enorm jammer dat
men deze kans liet liggen. ”Wij hadden nochtans veel water in de wijn
gedaan om samen met VVS enkele
eisen te kunnen onderschrijven”,
aldus de voorzitter met de tranen in
de ogen.
Geert Mareels was evenmin opgetogen: ook hij vond dat het samengaan
met LVSV veel kansen in zich had
en ook hij was de tranen nabij toen
hij zei dat een eisenpakket onderschreven door LVSV én VVS toch zo
mooi had kunnen zijn. Een meerderheid binnen VVS zag dit echter niet
zitten: dat LVSV en VVS dezelfde
eisen konden onderschrijven was
NIET mooi, integendeel. Dat zelfs
LVSV de VVS-eisen wilde onderschrijven was een teken dat de eisen
veel te zwak waren en dringend verhard moesten worden. Een redenering die je best nog even herleest om
ze goed te snappen. Komt daarbij dat
men het niet opportuun vond om in
deze ’tijd van strijd tegen Martens
vijf’ samen met liberalen in de boot
te stappen.
Het monsterverbond is dus dood.
Een eventueel huwelijk na de verwekking mag men dan ook vergeten:
emotionaliteit haalt het in de studentenpolitiek nog steeds op rationaliteit. Misschien ligt er voor de voormalige partners nog een kans op één
of ander schlagerfestival: met de
kompositie ’Huilen is te laat - ik kom
niet meer’ is succes verzekerd!
pH
Schamper is het officiële studentenweekblad van de RUG. De redactie bestaat uit vrywilligejfiedewerkers. 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

BRUGSEMETTEN- RAPPORT
A F F IC H E S , B E R IC H T J E S

Na een achtjarig, doorgedreven wetenschappelijk onderzoek in verband
met het gebruik van de plakruimte in
het Studentenhuis, vinden wij dat
de tijd rjjp is om onze bevindingen
openbaar te maken. Wij, dat zgn de
Verenigde Radikale Jongens en Meisjes - kortom de VRJM. Meer dan
12.000 studenten hebben immers het
recht te weten dat de ruimte die aan
de ingang van Resto De Brug ter
beschikking staat om affiches en berichtjes te hangen, volledig ingepalmd wordt door linkse verenigingen. Bovendien worden de subsidies
die door de RUG ter beschikking van
de studenten gesteld worden,
schromelijk misbruikt door diezelfde
verenigingen.
De hierna vermelde feiten en vaststellingen zullen later op het jaar nog
uitgebreid worden en gebundeld verschijnen als een VRJM-dossier nr. 1:
"Het Geld van Links in Vlaanderen”.
Hier volgen echter reeds de meest
frappante feiten en konklusies.
Gedurende een periode van 8 jaar
(begin 1977 - eind 1984) werd iedere
affiche en ieder bericht dat in de inkomhal van het Studentenhuis aangetroffen werd, aan een nauwkeurig en
objektief onderzoek onderworpen,
teneinde de politieke achtergrond ervan te achterhalen. Niets werd hierbij
onverlet gelaten. Het heeft ons bijvoorbeeld meer dan 4 maanden gekost om de politieke overtuiging van
de hr. Vermeulen te weten te komen,
die 2 studentenkamers te huur aanbood in de Savaanstraat. We hebben
in 1981 zelfs het gasvuur van JVDB
moeten aankopen en demonteren om
aan te tonen dat het in Hongarije gefabriceerd was. Onnodig te zeggen
dat wij herhaaldelijk aangevallen werden door linkse terreurbendes telkenmale wij affiches verwijderden om ze
aan een nauwkeurig onderzoek te
kunnen onderwerpen. Onze onderzoekers dienden zich hierbij meestal
te beschermen met valhelmen en
militaire kamouflagekledij, vergezeld
van de nodige wapenstokken als verdedigingsmiddel.
100%

E N D U IM S P IJ K E R S
Zee. Deze overduidelijke korrelatie
toont aan dat:
g) de linkse agressie aan onze unief
gemanipuleerd wordt door dito vakbond en partijen.
h) links geihfiltreerd is door vreemdelingen (leden van VRJM zijn momenteel druk doende om de konnekties met o.a. het Sovjetblok bloot te
leggen).
i) links meehelpt om de enorme geldstroom vanuit Vlaanderen op gang te
houden en aldus kollaboreert aan de
ekonomische, kulturele en etnische
verloedering van ons rijk Vlaams
Eigen Erfgoed.
Bovendien heeft een deelgroep van
ons onderzoeksteam zich beziggehouden met de fsluiksubsidiëring van
links binnen het Studentenhuis, en
dan in het bijzonder met het probleem van de duimspijkers. Daar
waar de affiches uit de groepen R en

aantal affiches in deze kategorieën
gedurende de observatieperiode is
voorgesteld in figuur 1. Hieruit kunnen reeds een aantal konklusies getrokken worden:
a) het overgrote deel van de affiches
is van linkse origine (op een totaal
aantal affiches van 15.832 gedurende
8 jaar, vielen er 13.906 in de kategorie L, 1.572 in R en 354 in N; dit is
respektievelijk 87,8; 9,9 en 2,3 pet!
b) er kan duidelijk vastgesteld worden dat de laatste jaren een agressief
links offensief op gang gekomen is,
in een poging om rechts te verdrukken aan deze unief (’monddood te
maken’).
Nog erger is het wanneer de oppervlakte van de affiches in rekening
gebracht wordt. Na opmeten van alle
15.832 berichten bleek dat links
93,3 pet van de totale affichepopulatie-oppervlakte in beslag neemt (teTABEL
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De onderzochte affiches werden onderverdeeld in 3 groepen: van linkse
strekking (L), rechtse strekking (R)
en neutraal (N). Een evolutie van het

%

groepen

L

R

N

(a)

2424 (17,4 7.)

1459 (92,8 7.)

15 ( 4,2 7)

(b)

11482 (82,6 7.)

113 ( 7,2 7.)

339 (95,8 7.)

Rode
duimspijkers
genover 5,3 pet voor R en 1,4 voor
N), met een piek van maar liefst 95,6
pet. in 1984!!! Dit houdt dus in dat:
c) links duidelijk over veel geld beschikt om grotere (en dus duurdere)
affiches te gebruiken.
Wij zijn er ook in geslaagd een van de
bronnen van dit enorm geldbedrag te
ontdekken; zie verder.
Er werd ook nagegaan waarop de affiches betrekking hadden. Twee
groepen werden hierin onderscheiden: inrichten van aktiviteiten en
(ver)koop- of (ver)huurberichten.
Een verdeling van de affiches in deze

N voor respektievelijk 99,7 en 88,2
pet opgehangen worden met behulp
van zelf aangekochte duimspijkers en
plakband, blijken deze van de linkerzijde voor meer dan 96,1 pet vastgeprikt te worden met duimspijkers gekocht voor de centrale werking van
de Dienst Studentenaktiviteiten. In
de jaarverslagen van deze dienst kan
het aantal gekochte duimspijkers gevonden worden, hetgeen toelaat te
berekenen welk percentage daarvan
in de klauwen van de linkse subsidiegieren valt (zie konklusie j). Een opsplitsing van dit aantal in punaises
met rode, gele, blauwe en groene kop
(figuur 3) brengt een verstommende
evolutie aan het licht: in een steeds

apparaten, voertuigen, etc.... vooral
links zijn.
f) rechts veel meer aktiviteiten organiseert naar de studenten toe dan
links (relatief t.o.v. de publiciteit die
ervoor gemaakt wordt tenminste).
Bijgevolg heeft rechts dus ook recht
op een grotere financiële steun vanwege de RUG dan links!

RECHTS

100

(a) aktiviteiten en (b) berichtjes.

groepen volgens de eerder gebruikte
klassen (R, L en N) is gegeven in tabel 1. Hieruit blijkt dat:
d) de linkse beweging in Gent steunt
op de verkoop of aankoop van tweedehandsspullen.
e) de verkopers van LP’s, huishous-

NEUTRAAL

k) deze laatste maken aldus op een
schandalige manier misbruik van hun
verstikkende aanwezigheid in het
Studentenhuis om zich op onrechtmatige wijze aanzienlijke geldbedragen onder vorm van duimspijkers
eigen te maken. Dit is slechts een van
de (waarschijnlijk) vele manieren
waarop links aan geld raakt en aldus
ook een groot affiche-overwicht kan
tentoon spreiden.

In een poging om een verklaring voor
deze vaststellingen te vinden, werd
de relatie tussen de eerder gegeven
feiten en een groot aantal parameters
onderzocht. Hierbij kon een meer
dan toevallige korrelatie vastgelegd
worden tussen het aantal vreemdelingen dat in de regio Gent via linkse
vakbewegingen stempelgeld ontvangt
(d.i. werkgelegenheid en geld van
onze onderdrukte Vlaamse bevoUring
afneemt) en het aantal linkse affiches
in de Brug. Dit wordt bijvoorbeeld in
figuur 2 voorgesteld voor het jaar
1982. Een lichte afwijking kan vastgesteld worden gedurende de vakantieperiode, wanneer de linkse rakkers
van hun door Moskou betaalde vakantie gaan genieten aan de Zwarte

figuur 2
versnellend tempo verdwijnen rode
duimspijkers richting linkse affiches.
Konklusies:
j) meer dan 75 pet van de door de
Dienst Studentenaktiviteiten
de
laatste 8 jaar aangekochte punaises
zijn terechtgekomen bij linkse verenigingen.

Gele
duimspijkers
Blauwe
duimspijkers
Groene
duimspijkers

In het licht van de nodige besparingen lijkt het ons daarom niet onlogisch om een strenge kontrole uit te
oefenen op het gebruik en de bestemming van centraal aangekochte
punaises. Gezien de linkse voorliefde
voor rode exemplaren lijkt het ons
bovendien aangewezen om de aankoop hiervan te blokkeren. De
VFDF (Vlaamse Federatie van DuimspijkersFabrikanten) blijkt trouwens
bereid om de produktie ervan te verminderen en een promotiekampagne
te voeren ter ondersteuning van de
geelzwart gestreepte duimsp ijker
(type ’Colorado’).
We kunnen dus besluiten dat de
eerste konklusies van ons onderzoek
aangaande het gebruik van afficheringsruimte in het Studentenhuis en
de sluiksubsidiëring van links verre
van bemoedigend zijn. Onze eisen
zijn daarom dan ook:
- strenge kontrole op het gebruik van
de plakruimte in de Brug.
- het ter beschikking stellen van afgebakende zones waar elk der onderscheiden groepen zijn berichten
kwijt kan.
- halt aan de linkse affiche-agressie.
- neen aan het subsidiëren van duimspijkers voor linkse verenigingen.
- stopzetten van de enorme geldstroom van de RUG naar linkse
groepen, vakbonden, partijen en
vreemdelingen.
- alle gastarbeiders buiten.
Namens de VRJM,
T. Smet (vz.) 3
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om wat te doen ?
Je enige vrije dag van de week spenderen aan Schamper is op zich nog niet zo
een probleem. Problematisch wordt het pas als je die avond moet doorbrengen
met de studentenbeheerder, Koen Bostoen, die zich bever, naar aloude Ger
maanse traditie Koenraad, laat noemen.
Hij is bijna weg, onze koene vriend. Hij neemt ontslag, zoals al zjjn voorgangers vóór hem ook plachten te doen. En evenals al diegenen die hjj opvolgde,
heeft hjj veel proberen te veranderen. Ware het niet dat de studenten hem
tegenhielden, hij had het studentenhuis omgetoverd in een museum van verloren gegane glorie, waar niemand nog een spoor van studentenaktiviteiten zou
teruggevonden hebben. De zaal op de eerste verdieping, de trapzaal en de zolder zijn hier de restanten van. Men kome het maar bekijken tijdens een van de
wekelijkse gebeurtenissen die hier plaatsvinden.
Een laatste revolutionaire slag in het water wordt in de volksmond ook wel
het ’plan Bostoen’ genoemd. Weer joeg hjj een hoop studenten tegen zich in
het harnas, maar hjj zette daar en won z jjn laatste zeeslag.
Genoeg stof dus om de een zijn vriend en de ander zijn vijand mee te sleuren
naar een café waar toch geen student zich durft te vertonen en waar de muziek net hard genoeg stond om niet te hoeven wegkruipen onder de banken
van (on)eerlijke schaamte.
De slaapspieren hebben die avond hun werk gedaan. De cassetterecordertjes
ook.

HET

beheer

Schamper: Alvorens uw persoon zelf
te behandelen, kunt U misschien
eerst de funktie studentenbeheerder
toelichten.
Koenraad Bostoen: Eigenlijk is de inhoud van de taak van studentenbeheerder niet precies omschreven: er
zijn wel een aantal minimumzaken.
De studentenbeheerder is de enige financieel verantwoordelijke tussen de
Rijksuniversiteit en de feitelijke verenigingen. Hij ziet toe op de formele
aspekten van de rekeningen. Daarnaast is hij beheerder van het studentenhuis zelf: hij moet dus de zaken
ordelijk doen verlopen. Eén van de
problemen is bvb. dat alle studentenverenigingen blijkbaar op dezelfde
avorid willen vergaderen.
Schamper: Betekent het feit dat de
beheerder het financieel beheer in
handen heeft niet een zeer grote
macht?
KB: Sensu stricto niet: de beheerder
legt een begroting vast die alleen
maar bepaald wordt voor de konventen. Het is een ongeschreven regel,
niet tussen te komen bij de verdeling
van de gelden binnen de konventen.
In geval van overbudgettering moeten we natuurlijk wijzen op de technische onmogelijkheid die ontstaat.
Indien een bepaalde vereniging zeer
veel uitgaven doet, dan stelt de beheerder de konventvoorzitter op de
hoogte om te voorkomen dat die ene
vereniging al het geld opbruikt.
Schamper: De beheerder kom t dus
niet in bij de spreiding van de uitgaven zelf. Is dat wel altijd het geval1?
KB: Ik denk inderdaad dat de beheerder zich niet moeit met het intern beleid van de verenigingen. Wat
hij natuurlijk wel kan doen is proberen te stimuleren en desnoods een
beetje vies zijn, zijn ongenoegen
laten blijken. De beheerder kan ook
raad geven: dat Rugzeefdruk bvb.
goedkoper werkt dan andere, dat
men met 1.000 affiches Gent driemaal volplakt, enz...
Persoonlijk
vind ik dus de stimulerende funktie
zeer belangrijk. Verschillende verenigingen moet men meer helpen dan
ze berispen.
Schamper: Is de beslissing van de beheerder om een bestelbon uit te
schrijven louter budgettair, o f past U
andere maatstaven toe?
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KB: Dit is een louter budgettaire beslissing. Sinds september 11. echter
worden de maatstaven, vermeld in de

zogenaamde subsidiebrochure, toegepast. Daarin staat wat men kan doen
in de dienst studentenaktiviteiten,
wat binnen de financiering valt. Het
is dus niet zo dat men gelijK wat kan
doen in de dienst studentenaktiviteiten. Er zijn bepaalde grenzen. Dat is
nieuw: vroeger had de beheerder
daar de vrije hand in. Ik heb de brochure altijd gezien als een garantie
naar de verenigingen toe tegen beheerders die soms een bepaalde willekeur willen laten spelen. Een beheerder zou immers in principe kunnen
zeggen: ’’Jullie krijgen geen geld van
mij”. De maatstaven in de brochure
verhinderen dat, en het moet gezegd
dat zij grotendeels overeenkomen
met wat in werkelijkheid georganiseerd werd.

viteittoch in.

KB: Inderdaad, maar datgene wat
wordt gesubsidieerd moeten studentenaktiviteiten zijn. En daarmee bedoel ik aktiviteiten die voor het
grootste deel op studenten zijn gericht. En daarop moet de ganse
dienst studentenaktiviteiten gericht
zijn.

BQSTOEN

zelf

Schamper: Over de dienst zelf hebben we het nu voldoende gehad. Tijd
om even over de beheerder te spreken. Is Koenraad Bostoen nog student en hoe is hij in het milieu van
de studentenaktiviteiten terecht gekomen?
KB: Ondanks alles wat soms beweerd
wordt, ben ik nog steeds student. Ik
heb de kandidatuursjaren Psychologie uitgedaan en ben nu nog steeds
student in de Geneeskunde. Dit is nu
het laatste jaar, één van de redenen
waarom ik mijn ontslag geef.
Bij de studentenaktiviteiten ben ik
eerder toevallig betrokken geraakt:
ik zat bij de Vlaamse Geneeskundige
Kring toen men een paar mensen
zocht die geïnteresseerd waren in de
problematiek van de ’negen jaar’. Ik
heb toen met een aantal andere mensen een paar betogingen georganiseerd tegen die nodeloze verlenging
van de studieduur. Later vroeg men

ben: ze zitten namelijk meestal op de
wip en kunnen bepaalde standpunten
ingang doen vinden.

Schamper: Is dit een steekje in de
richting van de huidige studentenvertegenwoordigers ?
KB: Men mag de studentenvertegenwoordiging van nu niet verwijten dat
ze geen invloed uitoefent op bepaalde beslissingen. Het kan zijn dat die
beslissingen niet liggen in de lijn van
de onderwijspolitiek, doch dat heeft
zijn redenen: momenteel bestaan er
onvoldoende ideeën die voldoende
kracht hebben om erdoor gedrukt te
worden. Tenslotte moet de studentenvertegenwoordiging drijven op de
impulsen vanuit de studentenverenigingen. En die verenigingen kunnen
de studentenvertegenwoordigers niet
negeren.
Schamper: Wat hebt U na dat mandaat, nu 4 jaar geleden, gedaan alvorens studentenbeheerder te worden?
KB: Vier jaar geleden heb ik me opnieuw gesteld, al was het maar om
een zekere kontinuiteit te kunnen
verwezenlijken, doch ik heb het moeten afleggen tegen An Tydgadt. Éénmaal lid echter kent men bepaalde
wegen en mensen aan de universiteit
om iets te bewerkstelligen. Er blijven
dan ook na het mandaat steeds mensen op je afkomen. Daarna was ik
echter nogal aktief binnen de geneeskunde.
Schamper: Hoe bent U toen gekomen tot de beslissing om studentenbeheerder te worden?
KB: Om eerlijk te zijn: op een bepaald moment zat ik in financiële
moeilijkheden. Ik heb altijd mijn studies zelf moeten betalen. De funktie
van beheerder kwam open te staan,
en ik vond het beheerschap zelf ook
wel interessant. Mijn kandidatuur
deed nogal wat stof opwaaien: ik had
een bepaald profiel van niet politiek
geïnteresseerd te zijn maar van doodgewoon bepaalde problemen in bepaalde dossiers te doorgronden. Dit
strookte niet met de visie die binnen
de meeste studentenverenigingen bestaat. Mijns inziens is het beheersschap niet de plaats om politieke
stellingen in te nemen.
Schamper: Waar vond U toen Uw
motivatie?

Schamper: Nochtans hebt U ooit gezegd dat een aktiviteit georganiseerd
door een socialistische studentenvereniging in een socialistisch huis
met socialistische sprekers moeilijk
te subsidiëren valt.
KB: Dat is in geen enkel geval juist:
er is nooit sprake geweest van de aktiviteit niet te subsidiëren. Ik heb
daar enkel mijn ongenoegen laten
blijken in privé-gesprekken. Volgens
mij werd de scheiding tussen wat studenten eigenlijk zijn en wat zij doen,
door deze omstandigheden zeer onduidelijk. Indien daar geen grenzen
worden getrokken komen we tot de
situatie waarbij politieke verenigingen in hun politiek huis aktiviteiten
organiseren, die gesubsidieerd worden door de dienst studentenaktiviteiten, wat niet de bedoeling is van
de dienst. Wij moeten de partijpolitiek niet mee betalen.
Schamper: Maar het feit dat een Politiek Konvent bestaat sluit deze akti-

me dan vanuit het VGK om lid te
worden van de Raad van Beheer, wat
ik ook gedaan heb. Eerlijkheidshalve
moet ik eraan toevoegen dat ik toen
niet zo’n goed idee had van wat dat
allemaal was. De konkrete mogelijkheden kan je je nooit voorstellen
vooraleer je er zelf in zit. Ik ben van
mening dat daar heel wat te verwezenlijken valt. Samen met Wouter
Vandenbergh heb ik dan een team
gevormd, nadat de kontakten met
VVS afgesprongen waren omwille
van een algemene weigering van hun
kant om ook maar voor één punt samen te werken.
Zij dachten dat men in de RvB niet
veel kon verwezenlijken, en dat vind
ik zeker niet juist. Toen werd bvb.
de onderwijsraad opgericht, en wij
hebben er in die tijd heel wat doorgedrukt, zoals het algemeen examenreglement. Dat studentenvertegenwoordigers in de RvB niets verwezenlijken ligt aan henzelf. Het is niet
omdat er maar vier studenten in de
Raad zetelen dat zij geen macht heb-

KB: Ik heb altijd gedacht dat de
dienst studentenaktiviteiten zoals ze
georganiseerd was, een verkeerd
beeld geeft van wat er binnen de
studentenwereld leeft. Een aantal
mensen die centraal werken oefenen
heel wat invloed uit op wat naar buiten komt als wat studenten eigenlijk
bezighoudt. Dit strookt niet altijd
met de werkelijkheid. Ik heb getracht meer inspraak te geven aan
de mensen uit de periferie: de studenten rondom rond in Gent.
Schamper: Een duidelijke vorm van
macht toch?
KB: Inderdaad. Maar het feit dat ik
beheerder geworden ben, was een
duidelijke optie van de vorige beheerder en van de mensen in de kommissie. Het was immers geweten dat ik
iets wilde veranderen. Die optie is nu
anders: we zijn op zoek naar een
nieuwe beheerder die op administratief vlak het nieuwe systeem sensu
stricto moet toepassen en die een bepaalde discipline opnieuw kan invoeren. Het moet dus iemand worden

die bijna niet studenten-politiek is
gebonden.
Door het nieuwe systeem zal de volgende beheerder minder macht hebben en meer een administratieve rol
vervullen.

SELEKT

Schamper: Eén van de kriteria bij de
selektie van een nieuwe beheerder is
integriteit. Nu blijkt dat Johan Van
Slambrouck van N SV een thesis
heeft gemaakt over de dienst studentenaktiviteiten met gegevens die hij
van U gekregen heeft. Later werd
door Van Slambrouck gepoogd de
dienst te laken m.b.v. deze gegevens.
Wat blijft over van het kriterium 'integriteit'?
KB: Een thesis blijft nog steeds een
thesis: een wetenschappelijk werk
met een professor aan deze universiteit als promotor. Ik heb Johan Van
Slambrouck dan ook gewaarschuwd
voor een niet-wetenschappelijke benadering. Deze thesis is op het gebied
van boekhoudkunde gunstig beoordeeld geworden. Op boekhoudkundig vlak is de dienst studentenaktiviteiten een zeer losse dienst. De regeringskommissaris houdt er dan ook
een streng oog in. Indien ik geweigerd had om officiële, gekende cijfers
mede te delen voor een wetenschappelijk werk, hoe zou het dan staan
met m ’n objektiviteit?
Schamper: Eén van de andere kriteria bij de selektie is inderdaad 'objektiviteiV. Kan men een beheerder die
uitspraken over 'socialistische aktiviteiten in een socialistisch huis...'lanceert nog objektief noemen ?
KB: Die uitspraak had voor gelijk
welke vereniging kunnen gelden. Het
is niet omdat die vereniging nu toevallig tot dat bepaald politiek spektrum behoort dat men me onmiddellijk moet klassificeren als een bepaald iemand. Een diensthoofd vroeg
me ooit of ik lid was van NSV. Dit
werd gesuggereerd terwijl men in het
begin van mijn mandaat suggereerde
dat ik lid was van VVS. Ik ben niet
pro en ook niet kontra welke vereniging dan ook.
Schamper: Wat is Uw visie dan tegenover de diverse polen binnen het studentenpolitiek milieu?
KB: Volgens mij bestaat hier niet de
tegenstelling links-rechts. Het gaat
om een tegenstelling centrum-periferie. Nu is het wel zo dat een centrale
rechtse werking niet bestaat: het centrum van de studentenaktiviteiten is
grotendeels in linkse handen. Het PK
en het WK hebben dan ook een overwicht op de outsider: het FK, dat
mijns inziens nog altijd het meeste
aantal studenten vertegenwoordigt,
als ze daar tenminste de moeite voor
doen. Als er dan toch een linksrechts tegenstelling bestaat, dan is
dat omdat het FK geen andere ruimte gelaten wordt: wat ze ook doen,
steeds glipt het initiatief hen tussen
de vingers omdat ze weten dat elke
stelling gedraaid en gekeerd wordt
door een aantal verenigingen, zoals
ze past in hun visie. Pas op! Dit is
geen verwijt tegenover de vertegenwoordigers van die verenigingen!
Het is de fout van de machtsstruktuur.
Schamper: Met het befaamde ’'planBostoen' wordt die machtsstruktuur
gewijzigd. Op een CVP-kongres werd
ooit beweerd dat de 'linkse universiteiten' te Gent en te Leuven af gebouwd moesten worden. Te Leuven
gebeurde dit d.m.v. een a-politieke
'KRUL'. Is het 'plan Bostoen' het
middel om zoiets aan de RUG te
doen ?

KB: Het verwondert me hoe ik zelden of nooit kontakt heb gehad met
CVP-jongeren-organisaties zoals CDS.
Zij zijn me nooit komen opzoeken.
Als dusdanig heb ik ook geen kontakten met de CVP. De aanzet voor
het plan kwam in januari ’84 toen de
regeringskommissaris een nota verstuurde n.a.v. een arrest van de RvS.
De Sociale Raad kon de dienst studentenaktiviteiten voortaan niet
meer beheren door het goed- of afkeuren van statuten.
Dientengevolge achtte men het nodig
de struktuur van de dienst te wijzigen. Men verzocht me een systeem
uit te werken: ik heb er drie uitgewerkt.

HET
PLAN

Schamper: Het systeem deelt verenigingen in in vertegenwoordigende en
niet-vertegenwoordigende verenigingen. De vertegenwoordigende verenigingen hebben hun vertegenwoordigers in het GSK. Als men ziet hoe
het FK NU weinig standpunten inneemt, m.a.w. de grote faktor van
immobilisme is, en men stelt vast dat
precies ZIJ het overwicht zullen hebben in het GSK, kan men dan nog
hopen op werkelijke, vertegenwoordigende standpunten vanuit het
GSK?
KB: Hier moet ik u toch even korrigeren: iedere vereniging kan een periode van immobilisme kennen. VVS
bvb. is momenteel zeer weinig aktief,
wat ik hoedanook niet begrijp. Het
FK daarentegen lag aan de basis van
heel wat initiatieven: de aktie tegen
de 10.000 startte in het FK, het projekt studiebegeleiding ging uit van
het FK m.m.v. ’t KUC. Als dit nu
minder het geval is, ligt dit aan de
reeds genoemde pat-stelling waarin
zij zich bevinden.
In het GSK zullen zij ook niet
ALLES te zeggen hebben: alle konventen hebben er hun vertegenwoordigers en er bestaat een minderheidsprocedure, waarbij 2/5 van de leden
van het GSK een vetorecht kunnen
doen gelden. Laat me daaraan toevoegen dat ALS het GSK een standpunt inneemt, al is dit slechts éénmaal per jaar, dan zal daar veel meer
naar geluisterd worden.
Schamper: In het nieuwe systeem is
een speciale procedure voorzien voor
nieuwe verenigingen.

Schamper: Drie, ok. Maar het eerste
kwam neer op het bestaande systeem
- zeker af gekeurd dus -; het tweede
was een zeer wild systeem - alleszins
af gekeurd - en het derde kennen we
als het 'plan Bostoen'.

KB: Het eerste systeem steunde op
verenigingen, het tweede systeem
was er een vanuit een liberale hoek
en het derde was een kompromisstelling.
In het eerste systeem hebben alle
verenigingen evenveel inspraak op
basis van het feit dat ze een vereniging zijn. Het gaat zelfs zover dat een
vereniging, zo ze al uit een lid bestaat
en indien ja, dan toch uit niet meer
dan 2 of 3, meer inspraak kan hebben dan een vereniging met 1.000 leden, omdat de eerste uit een konvent
komt met 15 leden en dus 1/15 inspraak heeft en de tweede met zijn
1.000 leden uit een konvent komt
met 32 leden en zodoende maar half
zoveel inspraak heeft. Dit is een absurde situatie.
Het tweede systeem bestond erin dat
alle studenten op onmiddellijke wijze
hun voorkeur gaven voor bepaalde
aktiviteiten die werden ingericht. Dit
hield heel wat praktische bezwaren
in. Hoe kan men tenandere dan nog
spreken van een ’dienst studentenaktiviteiten’? Het verenigingsleven
zou niet meer bestaan en het innemen van een standpunt zou zeer
moeilijk worden. Het derde systeem
steunt nog steeds op verenigingen,
doch houdt rekening met het aantal
leden. Dit heeft het nadeel dat het
kan leiden tot de kommercialisatie
van de dienst, maar het voordeel dat
een bepaalde kontinuiteit kan bewaard blijven.

KB: Inderdaad: voortaan kunnen
nieuwe verenigingen geld ontvangen
om te starten, als zij laten weten wat
ze van plan zijn. Daartoe worden ze
ingedeeld in een Voorlopig Konvent
dat door de beheerder beheerd
wordt. Dit is een stap vooruit vergeleken met het oude systeem, waarin
nieuwe verenigingen op hun honger
bleven.

VLIEGER

maar kort
Schamper: Indien Koenraad Bostoen
zijn tweejarig mandaat KORT samenvatte, hoe zou hij dit dan doen?
KB: De dienst studentenaktiviteiten
is voor een stuk een zeppelin in mijn
ogen: ik heb er een vliegtuigske van
gemaakt. Uitgerust met een mitsubishu-motor, een enorm aantal
balans-assen die elkaar moeten in
evenwicht houden: autokontrole, beroepskommissie, enz....: wie weet
wordt dit vliegtuig een supersonisch
straalvliegtuig, een passagiersvliegtuig
misschien als de verenigingen echt
werken. Als ze niet echt werken,
blijft het wat het is: een vliegtuigske
voor bepaalde leden om zich ergens
te droppen in een politieke karrière.
Schamper: Wat wordt verwacht van
de nieuwe beheerder en mag dit een
vrouw zijn ?
KB: De nieuwe beheerder zal het
nieuwe systeem zo goed mogelijk
moeten toepassen. Tegen vrouwen
is natuurlijk geen bezwaar.
Schamper: Zolang ze het maar in de
hand kunnen houden?

Waar in het oude systeem eveneens
komaf mee moest gemaakt worden,
is dat teveel verenigingen zomaar pretenderen alle studenten te vertegenwoordigen: dit kan niet meer. Voortaan is het aan het op te richten
Gents Studentenkorps om de Gentse
student te vertegenwoordigen.

KB: Laat ons zeggen: zolang ze er de
mond niet van vol hebben.
Schamper: Dat wordt de slotzin.
KB: Smeerlappen! Erger: journalisten.
GJ en pH

doe me
een lo l,
P o l!

It’s all ’Double-Dutch’ to me!
A request at a property agents office
for a list of property available released the gem ”it’s all hanging out” if
only it were!
Get lost in the Rijks University Gent
might will be the slogan on first entering, for the foreigner without Dutch
in this widespread maze minus the
essential central campus.

Buildings loom anonymously trequently without visible indication of
purpose or status, blank unmarked
doors may or may not lead to the required destination. Why does there
not exist a central office of information? Charged with the function of
collating data from all sources.
The delivery of Schamper is a userui
exercise in learning the geography of
faculties and departments, but who
knows the location of all the libraries
opening hours and the idiosyncracies
of service and facilities available.
Should you find yourself in the correct street, is the refectory clearly indicated, or do you use a sense of
smell, and must there be a confusion
of systems for payment, etc...

There is no lack of information of all
kinds and publications abound, nor
is there a lack of friendly helpful
individuals, but confusion reigns supreme, the inquirer becomes the victim of too many competing empires
each with contained knowledge and
a hazy notion of things out side.
Where is the Student Union initiative
and voice in this and related matters,
who is pressing for a clear and comprehensive guide with a standard
format in presentation, at the very
least there should be made available
at an early date a leaflet in Dutch
and English.
Since 1930 the medium of instruction had been Dutch, is it not now
time to reconize the foreign student
population of 10 pet. and use that
international language which befits
the country at the centre of the
European Community.
Paul Groves

YO YO
De examens naderen...
Geen tijd meer om te denken...
Ideaal, ideaal, een zeer vreugdevolle
periode!
Duistere gedachtenkronkels krijgen
geen kans meer.
Er is echter ook een keerzijde rquick,
aktie, sigaretten, zenuwen, rommel
op kot,...
Kom eens tot jezelf. Ervaar je eigen
zelfrealisatie - in Sahaja Yoga -.
Elke woensdag 19.30 u in de Brug,
op de derde verdieping.

ROOD-BLAUW

H IE P , H IE P , H O I
Het moet al een tijdje geleden zijn,
maar op 14 maart slaagde het LVSV
er wel in: aud. E van de Blandijn laten vollopen voor een politieke aktiviteit. Het Onderwerp van de avond
was dan ook sensationeel: blauw en
rood, leven of dood? Het is bijna een
aankondiging voor een boksmatch,
ware het niet dat Tobback en Verhofstadt niet bepaald over grote
spierenbundels beschikken. Niettemin deed Guy enige bewegingsoefeningen met de armen, kwestie van
zich voor te bereiden op een mokerslag van Loius. En slagen werden er
uitgedeeld, zowel boven als onder de
gordel. Omdat de scheidsrechters het
niet eens werden bij het toekennen
van de punten, gaat de kamp als onbeslist de annalen in.
Voor het duel begon, was het publiek al opgewarmd: de regering had
enige problemen, en het zag ernaar
uit dat beide partijen weleens raketten naar elkaar zouden afvuren. Uiteindelijk is het dan toch bij een ekonomisch debat gebleven, waarbij
eerst de werkloosheid aan bod
kwam. Meteen konden de heren zich
uitleven op een domein waar ze zich
thuisvoelen: de cijfers en de statistieken, waarbij we nog steeds in de
onzekerheid verkeren of de werkloosheid in een fase van toenemende
afname of afnemende toename verkeert. En als je de regering beoordeelt, moet je ze beoordelen over de
resultaten van het laatste jaar, of
over de volle regeringsperiode?

Bij het tweede deel, de begrotingssanering, had Verhofstadt de moderator blijkbaar verkeerd begrepen,
want hij had het over de resultaten
die werden geboekt in de US, Zwitserland, Japan, Frankrijk en Spanje
op het gebied van de werkloosheid.
In de 3 eerstgenoemde landen komt
men volgens de PVV-voorzitter op
een ’Cruise’-snelheid uit de krisis.
Tobback kwam dan toch terzake,
met de melding dat inleveren betekent: ”Meer centen voor de staat,
minder voor u ”. En als er dan toch
resultaten zijn, dan is het zo dat ook
een katastrofe eigenlijk een resultaat
is.

Anderzijds wordt opgemerkt dat een
gelijkaardig beleid bij Mevr. Thatcher
geen resultaten opleverde op het gebied van de werkloosheid, en dat de
VS aan een heropleving toe is met
behulp van zeer veel vreemd kapitaal
en een groot begrotingstekort. Dit
laatste is een euvel dat nogal eens
socialistische regimes kwalijk genomen wordt, zodat Reagan eigenlijk
een socialistisch beleid voert. En aangezien Reagan volgens de PVV goede
resultaten boekt, is een socialistisch
beleid een goed beleid.
Echt, je moet een ervaren politicus
zijn om zo een redenering op te bouwen. Kunnen de PVV en de SP aub
eventjes hun naam ruilen?
Over de raketten waren beide heren
(waar bleven de dames?) kort, behalve toen het CVP-standpunt op tafel kwam. Daar waar die in andere
moeilijke dossiers over onze ekonomie nog altijd de ruimte heeft om
over procenten te onderhandelen,
kan ze bij het rakettendossier toch
maar moeilijk vragen dat er halve
raketten met of zonder mantel worden geplaatst. Tegen de raketten zeg
je ’ja’ of ’nee’, niets ertussen.
Het laatste probleem dat door de
moderator Mark Platei op tafel werd
gegooid, was de volgende regeringskoalitie.

Tobback kon niet ontkennen dat er
winstpunten zijn gemaakt op het gebied van de buitenlandse handel,
doch repliceerde onmiddellijk dat
het nog geen neveneffekten heeft
gehad die de gewone burger ten goede komt; enkel het aantal faillissementen is sterk gedaald.

Verhofstadt pleittte voor een duidelijk beleid, mede om de politiek wat
sympatieker te maken bij het publiek
hetgeen er min of meer op neer komt
dat de CVP de volgende keer mag
meedoen met de PVV.
De schizofrenie (was Ghysbrecht
soms in de zaal?) van sommige partijen moet worden opgeheven. Maar
Tobback kan het blijkbaar maar

moeilijk verdragen dat de socialisten
wordt verweten geen alternatief te
hebben (tenzij ze het alternatief van
socialist Reagan zouden toepassen?).

Tot slot kwam het publiek aan bod
met enkele vragen, waarbij toch 2
dieptepunten werden genoteerd, die
beide door de zaal werden afgekeurd.
De eerste hoorde thuis in de jaren
dertig, en de tweede kwam van Verhofstadt zelf, die zei dat Tobback
meer sympatie heeft voor de diktatuur dan voor de demokratie.
En omdat de verkiezingen nu toch
naderen, werd een slotvraag gesteld
over de prognoses voor die verkiezingen, en over een advertentie
waarbij Verhofstadt zijn sympatie
betuigt voor de burgerwacht van
St.-Denijs Westrem, hoewel er daar
nog geen echt gevoel van onveiligheid is. Guy ontweek deze laatste
vraag handig door op de inefficiëntie van het overheidsapparaat te
wijzen.
Het duel (of was het een vervroegde verkiezingsmeeting) werd op tijd
afgesloten, zij het dat er dan toch
nog een ’blauwe vrouw’ ten tonele
verscheen. In elk geval had het publiek waar voor zijn geld gekregen,
al bleven ronkende politieke verklaringen achterwege.
PDG

SINDS HET BEGIN VAN HET ACADEMIEJAAR BESCHIKKEN DE STUDENTENRESTAURANTS OVER EEN EIGEN NAGERECHTENAFDELING
A L L E S UIT E IG E N H U IS

Puddings en mousses
iiiiiililiiiiii
Puddings
Chocolademousse
Rijstpap
Y oghourts
* natuur
* abrikoze
* fruit
* kiwi
* bosbessen
* banaan
Fruitsalade
Sabaglione
Platte kaas

DE PRIJZEN VARIËREN TUSSEN 10 EN 25 FRANK
REEDS 30 VERBRUIKERS OP 100 NEMEN EEN DESSERT
WANNEER BEN JIJ DE EENENDERTIGSTE

Banketgebak
iiiiiiïiii
Rijsttaart
Boekjes (tomme pousse)
Appeltaart
Amandeltaart
Konfituurtaart

BLINDEM AN:hugos poesje
”De voorstelling begint stipt om acht
uur. De kaarten dienen een half uur
op voorhand afgehaald te worden.”
Zeker juffrouw, we zullen er zijn, we
zullen geen minuutje van de voorstelling missen, één minuutje kost ons
immers twee frank en daarnaast willen we zeker niet de wrevel van de
theaterhabitués opwekken: ons gestommel zou hen kunnen storen bij
het ontcijferen van het Gentse dialekt dat 20 zetels breed wordt uitgestort over de kunstminnende kultuurkenners.
J awel, schrijver-regisseur-decorontwerper Hugo Claus brengt de volkstaal binnen de muren van het NTG.
En schrijver-akteur De Coninck zegt
direkt: es da zu special, ’k doe da al
guul ma leve! Zeker Romain, maar
daarom noemt men den Minaar dan
ook volkstoneel. Claus brengt echter
het schoon-Griekse Oedipusverhaal.
En met dit eenvoudig middel herleidt
hij deze Verheven Mythe tot menselijke proporties.
’Koning Oedipus’. Voor de voorstelling wist ik enkel nog dat Zijne Majesteit helemaal geen poesje was: hij
vermoordde zijn vader en hij had zomaar eventjes gemeenschap met z’n
moeder. Als verzachtende omstandigheid gold enkel dat hij er niet van
wist. Deze elementaire kennis heeft
men mij bijgebracht in de humaniora, waar ik meer mens moest worden.
Later hield ik aan deze schurk-zonder-voorbedachten-rade, enkel wat
fazen en komplexen over. Eén van de
vele gaten die de tijd in m ’n kuituur
heeft geslagen dus. Maar dit gat werd
geleidelijk opgevuld tijdens de voorstelling. Beetje bij beetje werd het
verhaal in m’n geest gerekonstrueerd
door de volksmensen die Claus ten
tonele voert: een tiental brave Gentenaars, enige overlevenden na een
nukleaire ramp die het fiere Gent van
de kaart heeft geveegd. Buffaio’s en
al. Om de tijd te doden besluiten de
sukkelaars toneelke te spelen. Oedipuske. En hierin schuilt de eerste
parallel: de stad Gent werd getroffen
door een atoomramp zoals enkele
duizenden jaren geleden de Griekse
stad werd getroffen door de pest. En
da’s het begin voor een gelijklopende
problematiek: wie heeft schuld? Wie
bepaalt ons lot? Hoe kunnen we
weten wat ons te wachten staat?
Baat het zich te verzetten tegen het
onafwendbare Fatum?.... Kortom,
wat de kultuurkenners gewoon universele, fundamenteel existentialistische vragen noemen.
De NTG-ploeg brengt dit echter op
een rauw-realistische manier, die
deze problematiek ontdoet van haar
verheven aureool en haar toont in
haar naaktheid (problematiek is namelijk vrouwelijk). Toch wordt het
Oedipusverhaal gebracht in verzen.
Verzen in ’t Gents. Dit leidt tot heel
ludieke woordspelingen en plastische
dialogen die nergens afbreuk doen
aan de spanning die in het tema
schuilt, integendeel, deze nog beter
in de verf zet. Menig student kan hier
nog een veelzeggende uitdrukking
bijleren. Zeg bv. niet ”Ik zal u mores
leren”, maar: ”ik zal u mee a balie
tegen de mure plakke”.
Als u nu nog altijd niet weet waarom
dit stuk zo goed is, zal ik het maar
onomwonden neerschrijven: het dekor natuurlijk, het dekor! In tegenstelling tot de moderne trend waarbij
men 32 keer van dekor verandert,
door ”op ’n funktionele manier gebruik te maken van alle theaterattributen”, blijft het hier bij één dekor

van het begin tot het doek valt: een
zwarte helling waarin zich enkele
spelonken bevinden en de metalen
resten van een neergestort vliegtuig
(raket?). Daarmee moet uw netvlies
tevreden zijn, twee uur lang, maar
dat is het ook ruimschoots: op deze
helling bewegen de akteurs voortdurend, als vliegen op ’n schilderij:
ze rollen van boven naar onder,
klauteren weer naar boven, bewegen
diagonaal, of verstarren in hun houding, één met het schilderij. Oh ja,
dit alles is heel funktioneel.

En de akteurs? De akteurs moeten
niet alleen rollen, ze moeten ook rollen spelen. En niet zomaar eentje,
elk heeft er twee gekregen van Sinterklaus: de rol van.de miserabele
overlevende en de rol binnen het
Oedipustoneel. U begrijpt dat een namiddagje aan de visvijver iets minder
moeite vraagt dan deze schizofrenie
in het kwadraat. Maar ze doen het
enonmenaal. Allemaal. Hugo Van
Den Berghe voelt zich bijzonder in
zijn sas op deze helling, maar ook
’de chef’ schittert op z’n hoge zitplaats en ’de koningin’: prachtig kontrast tussen haar plechtstatige verschijning en haar kleurrijke taal.

Neen, nee geen ’’maar” na deze positieve kritiek, enkel de volgende
zedenles: indien u ook ’n half jaar
spaart om es naar toneel te gaan, dan
is nu het moment gekomen om het
varken te ledigen, vóór het sterft aan
de pest; dit is ’n aanrader! Of toch
één opmerking: vergeet voor de voorstelling niet een bezoek te brengen
aan de rustieke wc’s van het NTG,
want er is géén pauze!

IS T U W ©
Programma van 22 tot 28 maart
*************************
20 00 u: ORDINARY PEOPLE
(U.S.A. -1980)
van Robert Redford
met D. Sutherland, M. Tyler
Moore, T. Hutton,...
22.30 u: BODY HEAT (USA, 1981)
van Lawrence Kasdan
met W. Hurt, K. Turner, R.
Crenna, M. Rourke,...

OUTPOST

Vier oud-leerlingen van de teaterschool van Jacques le Coq, brengen
deze week hun eerste produkt, OUTPOST genaamd. Een niet onaardig
debuut dat veel belofte inhoudt voor
later. Na een krachtig begin, waarin
een vijftal minuutjes de typische,
stereotiepe bewegingen en woorden
van kelners op een rijtje worden gezet, valt alles stil. Uit deze stilte komen de mensen achter de kelners te
voorschijn? De eeuwige zaag, de kankeraar, de naiveling en de streber.

Hieruit ontwikkelt zich de aktie.
Henk mijmert over een vrouw die hij
pas ontmoet heeft, terwijl Lionel
hem masseert. De kombinatie van de
massage en de beschrijving van een
liefdesrelatie is soms prachtig. Henk
ziet het op het einde van zijn verhaal
niet meer zitten, en Franz probeert
hem te troosten maar gaat er ook
onderuit. Als Lionel het ook niet
meer ziet zitten, kan Bill slechts een
wanhoopspoging doen om iedereen
er bovenop te helpen. Maar hier gaat

hij aan kapot onder het motto:
”Fight to win, it doesn *t matter what
you feel”/
Hierna begint een andere situatie:
het spel ter oprapen van de verloren
geld. Ondertussen is Lionel terug aan
het zagen. Hij wordt stopgezet, en
men gaat een glas drinken. Als mop
draait men een bandje af met het gezaag van Lionel. Daar is hij gewoon
kapot van. Als slot eindigt men in
een karnavaleske sfeer, met een weemoedig liedje op het einde: ”Quand

on souvient, malgré ses blessures... ”.
Outpost is een geestige voorstelling,
die je soms koud laat worden. Op de
prestaties van de akteurs valt niets
aan te merken, ze zijn gewoon goed
en to t in de puntjes verzorgd. Toch
wreekt de eigen beperking, die men
zich oplegt wat betreft een beperkte
ruimte en geen input van gegevens
tijdens het stuk, zich gedurende de
voorstelling en krijg je een indruk
van sleur. Desalniettemin blijft Outpost een aanrader.
F.C.

som

We zijn een braaf publiek en een
braaf volk. In plaats van ons geld
terug te eisen, op de scene te springen en de akteurs een stamp onder
hun achterste te verkopen, als we een
slecht stuk te verteren krijgen, gaan
we op café en zuipen ons een ’stuk’
in ons kloten. Dit overkwam mij ook
na de première van Vertikaal. Teater
Vertikaal kreeg verleden jaar een
rode kaart of een negatief advies van
de Raad van Advies voor het teater.
Dit betekent als dit seizoen niet beter was dan het vorige, kunnen ze
volgend jaar achter hun subsidies
fluiten.
Nu ik ’India Song’ van Marguerite
Duras, in een regie van hun huisregisseur Ivo van Hove, gezien heb, verdienen ze volgens mij geen centiem
subsidie meer. Waarom zult u vragen.
Primo, ik heb respekt voor Marguerite Duras en ik kan me onmogelijk
voorstellen dat, wat ik in Vertikaal
gezien heb, van Duras’ (met of zonder aksentje, nietwaar Katrientje)
hand is. Secundo, ik verwacht van
beroepsakteurs dat ze akteren. Dit is
zich fysiek en mentaal kompleet inzetten om een personnage neer te
zetten en niet dat ze doen alsof het
hun koude kleren niet raakt en wat
aanmodderen.
Ik zal vlug het verhaaltje vertellen
dat ik afgeleid heb uit een paar artikels en de programmabrochure, maar
niet gezien heb op scene. Het speelt
zich af in Calcutta in het diplomatiek
wereldje. De westerse elite verveelt
zich en houdt zich maar wat bezig
hun verleden en de kuituur, eikaars
vrouwen en het bekijken van elkaar
en de hopeloze pogingen van de ’inboorlingen’ om aan hun miseré te
ontsnappen. Ze geven feestjes om de
verveling te verdrijven. Op een van
die feestjes doet een jonge attaché
zijn intrede. Hij danst met AnneMarie Stretter. Hierdoor brengt hij
haar minnaar in verlegenheid. Deze
laatste heeft als hobby het schieten
op spiegels (zichzelf) en melaatsen.
Het is verhaal van een strijd om te
overleven door te vluchten in dromen, verstarren of gek worden.

Hoe brengt Vanhove dit nu? Eerst
schept hij de illusie van een aquarium
waarin Annemarie en haar minnaar
zinloze woorden en gebaren naast elkaar poneren. Daarna bouwt hij een
feestje waarin naast lullen en kunstmatige ambiance nog meer zinloze
prietpraat verkocht wordt. In het
tweede deel wordt, naast voor het
eerst de mooie muziek en poëzie, de
schade van het feestje getoond en de
personages voorgesteld. Hier komt de
verveling en de zinloosheid (van hun
bestaan) en van de aandacht van het
publiek het best tot uiting.
Als slot krijgen we turnoefeningen
aan de balk met op de achtergrond
de Amerikaanse en USSR-vlag.
Als je echt wil gaan kijken, heef ik
volgende citaten uit de poëzie mee:
”Where does reality begin... it is
party-time, dance, eat and swing (en
vergeet vooral deze niet) de hete eentonigheid, lichte kleurloosheid (van
de produktie staken mij dermate
tegen)...
Frank Colman

agents
TEATE R
- DE VERZOEKING
Area-theater, St. Widostraat -I
Op 22, 23, 28 en 29/3 om 20.00 u
- HET RODE GRAS
VTB-schouwburg, Paddenhoek 9
Op 22/3 om 20.30 u
- GREASE
Arena theater, Ooievaarsstraat 62
Op 22, 23 en 24/3 om 20.00 u
- HET PARK
Mannen van den Dam/ Vooruit
Op 22 en 23/3 om 20.00 u
- INDIA SONG
Teater Vertikaal, Huidevetterskaai
Op 22, 23, 27, 28 en 29/3 - 20.00 u
- BLINDEMAN
NTG, St. Baafsplein
Op 22, 23 en 24/3 om 20.00 u
(zondag: 15.00 u)
- HOTELLO
Controverse, Burggravenlaan 87
Op 23/3 om 20.15 u
- KRAPP’S LAATSTE BAND en
KATASTROFE
Arcatheater
Op 25/3 om 20.00 u
- DE RAADSHEREN VAN NEVELE
Arcatheater
Op 26 en 27/3 om 20.00 u
- MADAME BO V AR Y
Gele zaal, Nonnemeersstraat 26
Op 29/3 om 20.30 u
- OUTPOST (door ’Wisselteater’)
Teater Nieuwpoort, Nieuwpoortstr.
Op 22 en 23/3 om 20.30 u

MUZIEK
- DANIELLE DRORY
(modern ballet)
Zaal St. Juliaan, Lentestraat
Op 22 en 23/3 om 20.30 u
- PACKARD GOOSE
Funcky-covers
Zwabber, K. Elisabethlaan 51
Op 22/3 om 21.00 u
- THE RAKE’S PROGRESS
Opera voor Vlaanderen, Operastraat
Op 23/3 om 19.30 u
- AVONDCONCERT
Gele zaal, Nonnemeerstraat 26
Op 28/3 om 20.30 u
- VIJGEN VOOR PASEN FUIF
Homekonvent, Vooruit
Op 27/3

BELANGRIJK!
JOURNALISTIEK EN
PERSVRIJHEID
Debat met
Martin Coenen
Dirk Veldeman
Prof. Van Isacker
Luc Van Den Bossche
Ignace Van Belle
Dirk Voorhoof (moderator)
BLANDIJN - AUD. E
WOENSDAG 27 MAART
20.30 u
40 fr.

agenta

m iem
En van geen ophouden willen weten,
hé. Alle examens en blok ten spijt,
gaan we gewoon door met de kursussen bewegingsexpressie. Of misschien
juist als welkome ontspanning tijdens
de blok.
Naast de kursussen aerobic en jazzdance die gewoon verder gezet worden, start op de eerste dinsdag na de
paasvakantie, nl. 16 april, terug de
kursus mime onder leiding van de bekende Lucas Van den Abeele.
In deze kursus wordt de basistechniek van de moderne mime (Decrouse-techniek)
aangeleerd.
Tevens
wordt aandacht geschonken aan
kracht en lenigheidswerk, werksessies
rond beleving, ritme en dynamiek,
ruimte, improvisaties,... Dit alles in
een ongedwongen sfeer, met dynamische begeleiding.
De kursus start, zoals gezegd op dinsdag 16 april en loopt van 20.00 u tot
22.00 u, op de zolder van het studentenhuis. Geen drempelvrees, iedereen
is welkom. Een basiskennis is niet
vereist, er wordt ruime initiatie over
het opzet gegeven.
Bij voldoende belangstelling loopt de
kursus door tot einde mei, waarna de
kursisten kunnen uitblazen voor de
nieuwe start in oktober.
Inlichtingen: 091/25.99.39.
Pat V.

gered
door
Ginette !
Uit het ruim aanbod van teatervoorstellingen, gebracht door studenten,
kozen we ’Vossejacht’ gebracht door
het Vlaams Rechtsgenootschap in
een regie van Jan Van Winckel. Op
13 maart trokken wij naar het
Nieuwpoortteater om deze voorstelling te bewonderen. En wat zagen
wij? Een grandioze miskleun. Een
miskleun, want wanneer de akteurs
probeerden ernstig te spelen, werd
het stuk ongenietbaar. Grandioos,
omdat wanneer zij faalden, het spel
een charme kreeg die je uren liet nalachen.
Wat is nu het verhaal? In Venetië, de
stad van korruptie en poen, besluit
Volpone, een van de rijkste notabelen, in samenwerking met zijn jezuite
knecht, Mosca, een snoodaardig plan
uit te voeren. Volpone waant zich
stervende, Mosca roept de mogelijke
erfgenamen bij de zieke. En dan
maar kijken hoe ze kruipen voor zijn
geld. De ene onterft zijn zoon, de
andere zet zijn vrouw in het spel.
Maar als er vrouwen bij betrokken
raken, is de boel natuurlijk om zeep.
De minnaar van de vrouw komt op
de proppen en sleurt iedereen voor
het gerecht. Na een listige zet van de
vos, Volpone, komt iedereen vrij en
wordt het spel verdergezet tot zijn
dood er op volgt en het doek valt.
Wat maakt dit stuk nu een grandioze
miskleun? We mogen niet te hard
zijn tegen de akteurs. Maar de leiding
nemen van de regie en de hoofdrol
willen spelen, kunnen de beroepsmensen niet en dus zeker geen Jantje
Van Winckel. Dat wreekt zich hoe
dan ook.
De akteurs zetten geen personages op
scene, maar lijmen een paar clichés
en vaste houdingen aan elkaar (elke
goede regisseur zou dat zien). Een
grote uitzondering hierop is Jean
Bossuyt (Corbaccio), hij slaagt erin
alle clichés te overstijgen en een
prachtvertolking neer te zetten.

Zaterdag 30 maart heeft in de
Vooruit de nationale Wereldwinkel dag plaats. Een uitgebreid programma, waaruit we een aantal items pikten.
Van 11.00 u tot 16.00 u heeft er een
praatshow plaats over gastarbeiders,
racisme en de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Voor de muzikale omlijsting zorgt o.m. Viona Westra
en groep.
Om 17.00 u worden de tanden van
de heren Anciaux, Van Miert en
Dierickx uitgetrokken als ze niet met
een zinnig alternatief voor de werkloosheid op de proppen komen.
De hele dag door kan je kastje en
standje kijken. Wie geld teveel heeft
kan zich terugtrekken in de bodega.
De koppels die de afgelopen jaren
een gezinsvriendelijk beleid hebben
gevoerd, kunnen het produkt van
hun aktiviteit achterlaten in de Brug
St.-Pietersnieuwstraat 45, waar o.a.
Stekelbees zal zorgen dat ze zich niet
vervelen.
Time Out is muziektheater van de
bovenste plank. Kop spel voert het
voor u op te 20.00 u. Eén uur later
start een stevige rockavond met The
Scabs, één van de beste acts die BelHet taalgebruik van onze toekomstige pleiters is erbarmelijk. Naast de
dialektklanken kunnen ze niet duidelijk en verstaanbaar praten. De uitzondering hierop is Ginnette Waterschoot. Ze spreekt behoorlijk, en is
de enige die een scenevastheid tentoonspreidt. Ook slaagt ons Jannetje
erin van klimaksen, anti-klimaksen te
maken, geen gevoel te hebben voor
ritme en struktuur, en wat het ergste
is, de meest elementaire regels van
het akteren te overtreden.
Wat maakt dit stuk nu grandioos? De
akteurs amuseren zich op het podium, en dit amusement slaat over
op het publiek. Ze relativeren tiun
eigen fouten en kunnen er hartelijk

gië momenteel rijk is. Kwaliteit en
animo verzekerd. Toestel sluit de dag
af met een denderende fuif.
Alle aktiviteiten hebben plaats in de
zaal Vooruit, Sint Pietersnieuwstraat
23 te Gent, behalve het debat over
werkloosheid (Blandijnberg 2) en de
kinderanimatie en Stekelbees (Sint
Pietersnieuwstr. 45).
Toegangsprijzen:
Dagprogramma (tot 21.00 u) 120 fr.
The Scabs en Toestel-fuif (na 21 u)
170 fr. en 140 fr. voor doppers, CJP,
TTT en voorverkoop.
Kaart ’alles inbegrepen’ (dagprogramma, The Scabs en fuif) 200 fr.
Voorverkoop in Oxfam Wereldwinkel, Lammerstraat 16 te Gent. Tel:
091/23.46.02.
Restaurant ’kalkoen-osso bucco op
zijn Milanees’ 200 fr., mits schriftelijke of telefonische bestelling bij de
Oxfam Wereldwinkels, nationaal sekretariaat, Burggravenlaan 62, Gent.
Tel: 091/21.64.04.
Kinderprogramma volledig: 100 fr.
voor het eerste kind, 50 fr. voor de
volgende, incluis Stekelbees.
Stekelbees apart: 70 fr., 50 fr. voor
groepen vanaf 10 kinderen.

om lachen (er moet wel eentje zijn
snor vasthouden, anders verliest hij
hem).
Een greepje uit de talloze blunders:
Corbaccio verliest zijn pruik en zegt
een paar minuutjes later: ”Ik heb
koppijn”... Volpone steekt de kaarsen aan met een aansteker... Ze zijn
met een technische ploeg van vier
man en slagen erin in eikaars weg te
lopen...
Vossejacht is een duidelijk te zwaar
gekozen stuk voor deze beginnende
amateurs. Maar toch slagen zij er
door hun geklungel van de voorstelling een geestig gebeuren te maken.
F.C.

