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EUROPASSIST LEZERS ? 4 ! 53.338 Fr.
Europese studenten en een Ha nee zeker ! SCHAMPER Dit kwam van U. (???)

student Europees recht : zou creen lezers hebben ! Of beter : 11.11.11

zet die damen en zelfs de Nu eens en voor altijd scharrelde dit bedrag

RUG haalt er winst uit : zwart op wit bewezen : hier bij de studenten

hieronder en op p. 4 4 lezersbrieven op p. 2 bijeen. Zie p. 3

Het begon zoals gewoonlijk ook dit jaar 
met een receptie waar behalve prominen-
ten enfiguren uit het studentenleven ook 
de pers was uitgenodigd. Meteen een reden 
voor Schamper om eens een kijkje te gaan * 
nemen. Klokslag 10.30 zou het beginnen in 
de Ridderzaal van het Gravensteen. Wij 
waren er, zij echter niet. Druppelsgewijs 
kwamen de kleurrijk uitgedoste 'zware 
mannen 1 het gezellig onderkoelde Graven-
steen' binnen. In afwachting van enige 
bruikbare informatie werd ons dan maar 
een 'lekkere' ijskoude Rodenbach in de 
handen geduwd. De grauwe ridderzaal ge-
raakte uiteindelijk langzaam maar zeker 
gevuld, of was het maar een indruk die we 
hadden omwille van het feit dat een enor-
me schotel toostjes meer plaats innam dan 
de aanwezigen?
Eigenlijk doet het er niet toe want 
omstreeks 11.15 u. werd het spreek-
gestoelte (een paar omgekeerde bier- 
bakken) beklommen door een of andere 
overjaarse enthousiasteling. Wat hij

gravensteenbeesten b o ent el...
"Commilitones, komt in zo groot moge-
lijke getale naar het Gravensteen en 
vooral breng munitie van allerhande 
slag mee voor het welslagen van de stu-
dentengrap van de eeuw". Zo moet onge-
veer de oproep geluid hebben van een 
handvol studenten om op 16 november 
1949 het Gravensteen te bezetten. En 
inderdaad meer dan twee uur konden ze 
met rotte appels en graszoden de orde- 
strijdkrachten (u kent ze wel : de po-
litie, rijkswacht en zelfs de B.O.B.) 
aan het lijntje te houden. Zonder twij-
fel was het een succes zonder voorgaande. 
Het is dan ook niet te verwonderen dat 
deze historische gebeurtenis moest her-
dacht worden. Gedurende bijna 37 jaar 
neemt het Seniorenkonvent daarom deze'be-
nijdenswaardige' activiteit op zich. Met 
linten en petten uitgedost trachten zij 
hun illustere voorgangers te herdenken 
door het inriphten van de beroemde maar. 
nog meer beruchte Gravensteenfeesten.

te vertellen had willen we u graag 
besparen, alleen de essentie telt en 
die is :"Commilitones drink allemaal 
je glas leeg want straks volgt een 
'salamander'. We hadden dus een uur 
lang in de koude gestaan om dit wereld-
schokkend nieuws te vernemen. Meteen 
een gegronde reden om het petten en 
linten-volkje te verlaten en onze koude 
voeten te gaan warmen in een nabijgele-
gen drankgelegenheid.

In de namiddag werd de karnavalsstemming 
kompleet door een wagenstoet, met de fan-
fare voorop, die de studentikose Gentse 
straten een mooie laag stro bezorgde en

het verkeer danig in de war stuurde zodat 
de ordediensten toch weer hun handen vol 
hadden met deze olijke studenten. De 
stoet betekende echter niet het einde van 
de Gravensteenfeesten, in tegendeel, het 
moest.nog beginnen. Op een avond waar de 
Hollanders door onze Rode Duivels lekker 
terug boven de Moerdijk werden gestuurd 
kon het niet meer misgaan. Na deze memo-
rabele nederlaag vulden de straten zich 
met juichende studenten die steevast 
allemaal,naar de tent op het Sint-Pieters- 
plein afzakten. De braspartij kon begin-
nen.
IOVIVAT, NOSTRORUM SANITAS !!!

R.M.

EUROPEANEN redden RUG ?
Nu de strijd tussen de studenten en de 
universiteiten stilaan het einde nadert, 
en de studenten daarbij juridisch in het 
gelijk worden gesteld, lijkt het ogenblik 
aangekomen om de gevolgen voor de univer-
siteiten en de centrale overheid van de 
zaak na te gaan. Daarbij komen we tot 
enkele verrassende vaststellingen, die op 
hun beurt voor heel wat heibel kunnen 
zorgen.

Eerst nog een kort overzicht van wat er 
de laatste weken is gebeurd, en het 
vertalen van die juridische kronkels in 
gewone mensentaal. De hardnekkige weer-
stand van de overheid heeft trouwens aan-
leiding gegeven tot nogal wat misver-
standen bij de direkte betrokkenen, wat 
tot gevolg had dat deze laatsten niet 
steeds op de hoogte waren van hun 
rechten. Dit kan hen zeker niet verweten 
worden, aangezien zelfs de kabinetsmede- 
werkers herhaaldelijk moeite hadden met 
dat Europees recht. Toegegeven, het is 
niet eenvoudig, en vooral degenen die 
blijven denken in het vroeger systeem, 
waar de wet boven alles stond, kunnen er 
moeilijk mee overweg. Zeg dus nooit meer 
dat de wet boven alles staat, want de 
internationale verplichtingen van Belgie 
zorgen er steeds meer voor dat wetten hun 
waarde verliezen.

Waarom? De Europese regelen hebben 
direkte werking, wat betekent dat die 
regeling boven de wet van het betrokken

land staat, dat de wet bijgevolg die 
internationale regeling moet respekteren, 
en indien dit laatste niet gebeurt, mag 
er met die wet geen rekening worden ge-
houden. Meer zelfs, het parlement is ver-
plicht om die wet toch maar aan te 
passen. Dit laatste is precies hetgene 
nu gebeurt in de zaak van de buitenlandse 

studenten.

In het arrest dat eerder dit jaar werd 
geveld in Luxemburg, vond de betrokken 
rechtbank namelijk dat de bestaande rege-
ling niet in overeenstemming was met het 

Verdrag van Rome, dat aan de basis ligt 
van de Europese Gemeenschappen. Het 
betreft hier een interpretatie van dit 
Verdrag, wat met zich meebrengt dat het 

Verdrag altijd in die zin heeft bestaan. 
Dit heet dan de terugwekende kracht van 
de interpretatie, en dit.kan teruggaan 
tot in 1958. Niet zelden heeft dit aan-
leiding gegeven tot zware terugbetalings- 
lasten voor de Lid-Staten van EEG. Dit 
is ook nu het geval voor Belgie.

Behalve de terugwerkende kracht, heeft 
de zaak nog andere gevolgen: de inter-
pretatie dient door iedereen te worden 
nageleefd, en iedereen kan het afdwingen 
van iedereen, weze het zijn buurman, 
weze het de Belgische staat. Tot wat dit 
aanleiding kan geven, vernam je de vorige

weken al: de eisen tot terugbetaling van 
vroeger betaalde inschrijvingsgelden aan 
onze universiteit, die slechts een kwes-
tie van tijd is, en de veroordeling van 
de Belgische staat door de Europese 
Commissie (waar oud-minister Willy De 
Clercq deel van uitmaakt). Uit goed in-
gelichte bron vernamen we trouwens dat 
deze laatste zaak wellicht afloopt vóór 
het volgend groot verlof, zodat elk ver-
der verweer van vadertje staat nadien 
enkel nog kan aanleiding geven tot hoon- 
gelag bij onze EEG-partners.

En nu : winst 
voor uniefs.
Waar tot nu toe de universiteiten het 
spelletje met de overheid hebben meeg- 
gespeeld, blijkt dit bij nader toe-
zien ten onrechte te zijn gebeurd. De 
financiële weerslag van die houding is 
daarenboven niet gering.

Ten eerste is er de terugbetaling van de 
vroeger geïnde inschrijvingsgelden: door 
de terugbetaling uit te stellen, lopen 
de intresten hoog op. Meer zelfs, de 
intresten op die schulden zijn vastge-
steld op 12 %, waarop bovendien geen

vervolg op p. 4

Ik ben het kots en kots en kotsbeu dat 
'We gaan naar Mexico'gezang.En wat dan 
nog?Waar maken jullie dikkoppen je ei-
genlijk druk over?
Ten eerste gaan wij niet naar Mexico 
maar elf andere hufters,elf psychopaten 
die geilen op alles wat rond en gevuld 
met lucht is (daarom gaat Martens nooit 
naar een match).
Ten tweede:vinden jullie het nu echt 
verantwoord om ondergetekende voor zo'n 
bagatel de ganse nacht wakker te houden? 
Geen greintje respect voor jullie meer-
deren hebben jullie nogi
Ik kan het niet begrijpen.Hoe laag is de 
mens gezonken?Ik heb niks tegen gejuich 
- als ik niet tegen gejuich kon zou ik 
niet elke dag over straat lopen -maar 
wat zien jullie in hemelsnaam in dat 
stelletje tuttefrut-eters?Dat gaat daar 
effetjes tussen de puinhopen op een bal-
letje schoppen en Vlaanderen wordt hys-
terisch.
Hoe is het in hemelnaam mogelijk?Ik be-
gin te denken dat ik in mijn jonge ja- 
ren,in plaats van het moedige besluit 
te nemen een genie te worden,beter een 
lobotomie had ondergaan en mezelf ver-
kocht aan een voetbalklub.
Schop op de bal,loop achter de bal,gooi 
de bal in,hou je hand voor je ballen 
als een ander op de bal schopt,ziedaar 
in een notedop het leven van een Vlaam-
se held.Zelfs om tewerkgesteld te wor-
den in een beschutte werkplaats moet 
je over meer kapaciteiten beschikken.
Er zijn natuurlijk enige kleine nadelen 
aan verbonden.Soms merk je dat je eigen-
lijk , in plaats van een mooie kombina-
tie uit te voeren,beter op de grond zou 
gaan liggen kreunen want je scheenbeen 
ligt ergens tussen de spionkop,een an-
dere keer maak je ongewild een own goal 
omdat je tegenstander je hoofd verward 
heeft met de bal.
En dan nog voeren ze je naar een hospi-
taal waar de verpleegstertjes helemaal 
uit de bol en uit de kleren voor je 
gaan,waar je gefotografeerd wordt voor 
Story en Dag Allemaal,waar je huwelijks-
aanzoeken krijgt en brieven van jonge 
ventjes die later willen worden zoals 
jij en die een poster met jouw kop erop 
aan hun muur hangen hebben.'s Avonds 
vallen ze met een dromerige zucht eron-

der in slaap,de rechterduim in de mond, 
de linkerarm gekneld rond de bal die jij 
voor Htln gesigneerd hebt.
Wordt voetballer en je wordt konig.Je 
onderdanen zijn weliswaar een stelletje 
dronken boskabouters,met hun gestreepte 
sjaaltjes en en idiote mutsjes op,maar 
koning ben je.
Heb je ze al zien lopen het voetbalpu- 
bliek?Volwassen zwijnen in karnayals- 
pakjes zijn het.En maar discussiëren 
over een afgekeurd doelpunt terwijl ze 
met hun patatneus in een pint biet han-
gen of een vettige kurryworst in hun 
strot douwen.En maar zingen van 'Allee 
de blauwe,allee de blauwe',afgezien van 
povere muzikale kwaliteit en de ronduit 
schabouwelijke tekst,vraag je je af waar 
ze het in hemelsnaam over hebben.
Is het een promotiestunt van Yannick 
de Clerck?Nee,het blijkt dat iedereklub 
een verschillende kleur heeft,op die 
manier is het voor de supporters gemak-
kelijker om te onthouden voor wie ze nu 
eigenlijk zijn.Een gelijkaardige tech-
niek wordt in de snoezelkamer gebruikt 
om enige reactie uit zwaar mentaal ge-
handicapten te krijgen.
Voor wie ben jij?Hands.Foul.Buitenspel. 
Klootzak.Nationale.Provinciale.Penalty . 
Corner.Spits.Mijn klub is de beste en 
zijn kleur is de mooiste en als je niet 
akkoord gaat kun je zonder tanden terug 
naar moeder.1-0.Europabeker.Geen wonder 
dat Coeck zichzelf heeft doodgereden.

GeHa.



1 vlerk op antwoord
Geachte Redaktie,
Ik kan niet akkoord gaan met uw standpunt 
in het artikel 'VIerkpamflet' van SCHAMPER 
nr. 213, waarin u stelt dat het onmenselijk 
Zuidafrikaans apartheidsregime economisch 
moet geboycot worden want dan moeten Ethi-
opië, de Sovjet-Unie, Angola en Cuba ook e- 
conomisch geboycot worden of is de linkse 
onmenselijkheid minder onmenselijk ?

Hoogachtend (en sorry voor 
't papier)

Paul Liekens

2 herkauwer
Dit schrijven is naar aanleiding van eer 
artikel uit Schamper 213 in verband met 
de resto's.
Men mag dan wel allerlei stunts uithalen 
ter promotie van de eetlust van de Gent-
se studenten, toch vind ik het vrij ir-
ritant te moeten vaststellen dat het ge-
serveerde voedsel louter en alleen geba-
seerd is op VLEES ! (Van groenten valt 
er nauwelijks iets te merken.)
Ik ben de veronderstel 1ing toegedaan dat 
er nog steeds vegetariërs in de stad 
ronddwalen van wie de keuze in de res-
to's en cafitaria’s (sic) beperkt blijft 
tot een slaatje en een broodje met kaas 
of eiersla. Eventuele vegetariërs kunnen 
het helemaal vergeten, voor hen kan men 
helemaal niets doen ! Tot mijn grote 
verbittering moet ik dus vaststellen dat 
ik beter zelf mijn potje kook !
Een voorstel mijnerzijde zou dan zijn dat 
er minstens één schotel ingelast zou wor-
den of naar het voorbeeld van de Leuvense 
Alma's (KUL) waar er zelfs een gehele, a- 
parte vleugel zich specialiseerd (sic) in 
alternatieve schotels. (Alma II) Diege-
nen voor wie deze schotels (70 fr.) niet 
volstaan kunnen naar hartelust (zelf) 
een slaatje samenstellen (je mag zoveel 
nemen als je maar wil, wanneer het maar 
op je bord blijft liggen (30 fr.)
Wanneer men te Gent 15 miljoen fr. over-
heeft voor ên 'audiovisueel' aspect, kan 
men dan niet een deel van de som besteden 
aan een primaire eis : een permanente va-
riatie in onze dagelijkse voeding, die 
voor 'iedereen' te vreten is ?

Een verbitterde student
aan de RUG,
Nowwen Jan.

ABABA  en
De Gentse studentenwereld kiest 
steeds meer partij in de strijd te-
gen het apartheidsregime in Zuid- 
Afrika. Een kleine minderheid is niet 
vies van oorlogje spelen en imiteert, 
de boksbeugel losjes rond de vingers, 
de pantserwagens van hun Zuidafrikaan- 
se bloedbroeders. Arm Vlaanderen.
De andere kant echter legt het enigs-
zins slimmer aan boord en slaagt erin, 
op een meer aanvaardbare en vooral 
vreedzamere manier, het gros van de 
studentenbevolking te sensibiliseren 
en te interesseren voor de strijd tegen 
apartheid. Na het opstarten van de 
handtekeningen- en petitieactie door 
respectievelijk het Gents Initiatief 
Tegen Apartheid (GITA) en het Boycot 
Apartheid Comité en een antiapartheids- 
betoging medio oktober, kondigt zich 
een nieuw offensief aan.
Qp 17 december organiseert het Boycot 
Apartheid Comité in samenwerking met 
de universitaire overheid bij monde 
van rector De heyer, een " Rouwdag 
tegen Apartheid". Die dag zullen de 
gewone lessen niet doorgaan, maar in 
de voormiddag vervangen worden door 
alternatieve lessen rond apartheid, 
en dit in alle faculteiten. In de 
namiddag worden de colleges geschorst. 
Voorts zal er vanaf 10 h. 's morgens 
een tentoonstelling, opgesteld in 
samenwerki-g met het Aktie-Komité 
Zuidelijk Afrika (AKZA), kunnen be-
keken worden. Hij handelt onder meer 
over de geschiedenis van het apart- 
heidsregime en de rol van de Krüger- 
randverkoop in het ondersteunen van 
de apartheid. Er worden, her en der 
over de faculteeiten verspreid, info- 
stands opgezet en vanaf 15 h. vertoont 
men een aantal video's en films die 
de belangrijkste facetten van het a- 
partheidsregime belichten.
's Avonds dan wordt een debat over 
het al dan niet haalbare van een eco-
nomische boycot tegen Zui-Afrika ge-
organiseerd. De politieke partijen 
worden er verwacht om er hun stand-
punten wereldkond te doen. De Rouw-
dag krijgt zijn verlengde in de"Nacht 
tegen Apartheid"; een fuif waarop de 
LSP-band zaal Kanivo (Kortrijkse

3 watdadde ?
Beste Schamper,
Schamper meldde dat er ene Jan Pourquoi 
deel uitmaakte van M.A.G.'s privé-mili- 
tie. 'Berucht N.S.V.-er' staat er. Moge-
lijk. Maar in mijn tijd was Pourquoi no-
toire voorzitter van het Politiek Kon- 
vent en werd tijdens zijn voorzitter-
schap N.S.V. uit dit konvent gewipt. 
Pourquoi was er sinds jaar en dag woord-
voerder van de vrijdenkersklub 't Zal 
Wel Gaan.
Zo zie je maar hoe voorvechters van 'de 
vrije gedachte' dit soms willen zijn 
tot in het absurde. Of tot in het krimi- 
nele als je met de vuist verhindert dat 
demokraten een anti-demokraat als Van 
Meerhaeghe de mond willen snoeren.

Simone I. Callens

4hoewiewat !
"De waarheid, niets dan de waarheid" zo 
staat te lezen in het grootmoedig, fout- 
bekennend stukje in Schamper 243 (nvdr: 
waarschijnlijk 213). Prima, maar die 
talrijke kontakten in allerlei werelden 
waar Schamper zich op beroept en beroemt 
blijken toch niet jedàt te zijn :

1. Die Bosmans bestaat wel. 'Jimmy' 
voor de vriendjes en dat zijn er van al-
lerlei pluimage, wisselend naar gelang 
van wat zijn echte vrienden willen - die 
zitten namelijk bij de staatsveiligheid.

Die Hubens - ook geen lieverdje noch-
tans - heeft dus niets te maken met de 
historie van de opgepakte Duitse neo- 
nazis, het was wel degelijk Bosmans die 
daar voor 'iets' tussen zat. Maar ver-
oordeeld werd ie vanzelfsprekend (zie 
hoger : zijn vrienden) niet, net zo min 
als ie recenter nog verontrust werd 
toen 'ontdekt' werd dat een op zijn naam 
gehuurde garage als tussenopslagplaats 
voor wapentrafiek fungeerde ...

2. Als farmaceutische firma is Hoffman- 
Laroche weliswaar niet eerbiedwaardiger 
dan andere (integendeel : zie zaak 
Stanley Adams) maar schrijven dat men-
sen van H-L voor moord werden gezocht 
is toch wel te hard doordraven ...
(Stel u voor, geachte Schamperredaktie, 
dat het hier aan d'unief vol zou zitten 
met kritische jongskes en meiskes die 
omwille van jullie grandioze grandioze 
lapsus (Hoffmann-Laroche i.p.v. Hoff-
mann-Groupe) ons aller Schamper voort-
aan elk geloofwaardigheidskritiek zou-
den ontzeggen ...

de 40 rovers
Poortstraat) zal doen daveren en 
swingen dat men het hoort tot in 
Johannesburg. Hoopt men.
Nu is het zo dat de RUG-studenten 
niet het monopolie hebben op acties 
tegen apartheid. In de week van 25 
tot :29 novem-ber organiseert men op 
het Stedelijk Hoger Instituut voor So-
ciale Studies een ganse week rond a- 
partheid. Er worden lezingen gehouden, 
alternatieve lessen gegeven, prikactie: 
opgezet en video's vertoond. Ook zet 
men een zgn. "Simulatiespel" op. Hier-
bij wordt nagegaan hoe een kunstmatig 
afgescheiden minderheid van studenten 
reageert op uitbuiting en discrimi-
natie door een meerderheid. Ook poogt 
men de acties van het GITA en het 
Boycot Apartheid Comité meer bekend-
heid te geven. Een verbreding van de . 
actie dus, en dat kan alleen maar toe-
gejuicht worden.

(klaus)

Gelukkig is dat niec zo en hebben be-
richtjes met een uiterst rechtse franje 
en zoetekoek veel met elkaar gemeen 
(sic)... (nvdr : sic)

3. Kwatongen zullen beweren dat ook daa-
rom niet in het Schamperbericht stond 
dat de opgepakte Duitsers in werkelijk-
heid lid waren van de Volkssozialistische 
Bewegung ... Toegegeven, 't  is geen ge-
schikte naan om uiterst rechts in de 
goot te schrijven, maar als diezelfde 
kwatongen ons een langgeleden opgelopen 
onvoldoende voor Historische Kritiek on-
der de neus wrijven omdat er ook stond 
dat die Duitsers voor moord werden ge-
zocht dan is dat van die kwatongen pas 
écht gemeen. Trouwens : 't  Blazoen op-
poetsen van zo'n moffen ruikt verdacht, 
of niet soms ? En waarom zouden we ook 
vermelden dat één van de agressors - Jan 
PourQuoi - niet zo heel lang geleden de 
grote manitoe was van de vrijzinnigen- 
klub 'T Zal Wel Gaan en van het Politiek 
Konvent ? Dat maakt het toch onnodig in-
gewikkeld, of niet soms ?

Tot hier mijn bijdrage voor deze week.
Ik hou mij aanbevolen om met insaait- 
informeesjen Schamper terug op te tillen 
tot de status van Geloofwaardige-Publi- 
katie-in den-Strijd-tegen- Het-Herople- 
vend-Dinges. Mits een royale tegemoetko-
ming voor mijn infiltratie en reportage- 
kosten pleeg ik in de komende Schampers 
misschien wel het relaas van hoe J.P. 
van 't Zal in N.S.V. verzeilde ; of 
schets ik het profiel van anarchistisch- 
aandoend maar in wezen uiterst rechts 
kliekje dat zich vooral in linkse cafés 
ophoudt (en op wiens naam overigens het 
Gentse rekord staat voor wat betreft de 
duur van de aanhoudingen tijdens de Mam- 
moet-operatie tegen de CCC - jawel, u 
leest wat er staat ...) Misschien doe 
ik ooit wel 's uit de doeken hoe 
De Morgen het onwetend opneemt voor 
schietgrage uiterst-rechtse individuen. 
Of welke Prof. op een fuif (Artevelde 
9 nov.) uitgalmde : 'Ik ben pro-Ameri- 
kaans en uiterst rechts !!'. Of leest 
het Schamperpubliek liever iets over de 
opvolging van Westland New Post ? Laat 
maar weten ....

J. Roelandts 
(pseudoniem, of wat 
dacht je)

NVDR : Laat die 'insaaitinformeesjen 
maar komen beste J. !!!

De Vlaams Geschiedkundige Kring 
en de Sociale Werkgroep Geschie-
denis organiseren samen een 
historisch Filmfestival. De vol-
gende films zijn geprogrammeerd:
"Paths of Glory van Stanley Ku- 

| brick met Kirk Douglas (di. 3.12.),
; "The third man" van Carol 1 Reed met 
Jrson Welles (do. 5.12.), "Reds van 
darren Beaty (ma. 9.12.) en "Excalibur" 
van John Boorman (woe. 11.12)
Ingang: 60 fr. per film, uitgezonderd 
voor de eerste die gratis is, 150 fr. 
voor de 4 films. Telkens in Aud. C van 
de Blandijn om 20 h.
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DE DAG DAT DE AUTO'S 
GEDOOPT WERDEN.
Elk jaar komt de deken naar ons 
dorp. Officieel en volgens Van 
Dale wordt hij aangesproken met 
Zeereerwaarde Heer, maar dat was 
voor het concilie en onze deken 
is progressief. Hij spreekt•zelfs 
elke zondag over abortus alsof 
hij het zelf meegemaakt heeft.
In het openbaar. Vij spreken hem 
dus aan met "meneer de deken", en 
dan zegt hij joviaal: "zeg maar 
Holand”.

Op de dag dat de deken naar ons 
dorp komt bouwen de parochieleden 
een podium, vlak naast de weg 
naar de kerk. laar wordt de de-
ken opgezet. Hij brengen hem een 
emmer water, die zegent hij; het 
water, niet de emmer want die 
moet nog dienen. Dan begint het 
feest: de deken neemt een grote 
kwast, doopt hem in de emmer en 
smijt water naar de auto's 
die traag langs het podium voor-
bijrijden. kis de bestuurders de 
druppels op hun dak horen tikken 
maken zij het teken des Cruises. 
~r komen ook mensen per fiets, 
maar omdat de weg steil bergop 
gaat en geplaveid is met kassei-
en vallen zij soms als zij pro-
beren het teken des Cruises te 
maken. Dan moeten wij lachen.
De brandweerwagens komen ook, 
dat is eigenlijk niet belangrijk 
maar als de brandweerwagens ge» 
doopt worden komt de burgemeester 
bij de deken op het podium. De 
brandweorders zijn ook pompiers, 
maar dat is voorkeurspelling en 
ik mag liet niet schrijven van de 
meester.
De deken en de burgemeester wor-
den aan elkaar voorgesteld, de 
deken zegt, beleefd en volgens 
ian Dale: "gegroet edelachtbare 
Heer". De burgemeester antwoord: 
"zeg maar Hichel", daarbij knikt 
^nj» vriendelijk maar waardig.

.vis alle auto’s voorbij zijn gaan 
de deken en de burgemeester samen 
eten. De deken begint met praten 
over Joden en mensenrechten. On-
dertussen eet de burgemeester.
Als de deken klaar is stopt de 
burgemeester met eten en begint 
te praten over Ilegers en mensen-
rechten. Terwijl de burgemeester 
praat eet de deken en soms knikt 
hij even. Dis ze klaar zijn met 
eten geven de deken en de burge-
meester elkaar een lange hand.
Daar maken de mensen dan foto’s 
van, voor souvenirs.
Ik vind de dag dat de auto's ge-
doopt worden een heel mooie dag. 
Hij hebben wel geen auto maar dat 
geeft niet want we wonen toch 
vlak naast de kerk. Ik mag op de 
schouders van papa zitten en kij-
ken. Dis de deken of de burge-
meester toevallig1-mi jn kant op-
kijken trek ik rare snuiten, en 
dan moetèh zij lachen. Soms smijt 
de ̂ deken stiekem net water na^r 
mij, ook om te lachen. Ik vind 
dat fijn en dan schiet ik met mijn 
plastieken geweertje naar hen.
Papa heefc gezegd dat ik een echt 
krijg als ik groot ben.

j antj e

SS m a m

De RUG en de regering hebben de laatste ja- 
ren steeds minder financiële ruimte gegeven 
aan de sociale sektor om op de vroegere 
principes te blijven verder werken. Eén van 
de direkte gevolgen daarvan was de versnelde 
stijging van de maaltijdprijzen in de res-
to's.
Ook in de toekomst zullen er blijkbaar nog 
maatregelen worden genomen die de sociale 
sektor steeds minder 'sociaal' (in de zin van 
de oorspronkelijke principes) zullen maken. 
Ook de neiuwe regering heeft in dit verband 
enkele maatregelen in het vooruitzicht qe- 
steld.
Genoeg aangrijpingspunten om een openbare 
diskussie te houden over de (nieuwe ?) prin-
cipes van de sociale sektor, en deze gaat 
door in de Home Boudewijn (aan het A.Z.) op 
9 december om 20.00 uur. Als sprekers zijn 
aangekondigd : Dhr. Van Espen (beheerder so-
ciale sektor), Bernard Mazijn (voorzitter 
Sociale Raad) en een vertegenwoordiger van 
de regering. 2 student-leden van de Sociale 
Raad zullen eveneens deel uitmaken van het 
panel.
Een debat dat je zeker niet mag missen, voo-
ral niet als je homebewoner of restaurantge- 
bruiker bent, want het kan er duidelijk wor-
den of de Sociale Sektor nog 'sociaal' zal 
blijven.

PDG



titel die het niet meer doet
Het Centrum voor Seksuele voorlichting 
is een organizatie waar je voor heel 
wat zaken terecht kunt.Aan de hand van 
de brochure 'Het Centrum voor Seksuele 
Voorlichting,een kennisnaking'zetten 
wij die even voor u op een rijtje (de 
brochure is ook verkrijgbaar op het PAS)
1) INFORMATIE.
Informatie over seksualiteit,relaties, 
geboorteregeling is vaak moeilijk te 
vinden.Het CSV houdt zich op de hoogte 
van alle recente ontwikkelingen en is 
bereid alle vragen mondeling te beant-
woorden.Maar ook het geschreven woord 
is niet vergeten:Het CSV heeft brochu-
res uitgegeven over de pil,het kondoom, 
het cervixkapje,het spiraaltje,stereli- 
zatie bij man en vrouw en seksueel over-
draagbare aandoeningen (SOA).Bovendien 
beschikt het centrum over een gespecia-
liseerde biblioteek (open op woensdag 
van 14 tot 19 u.en op vrijdag van 18 
tot 20 u.).
2) MEDISCHE HULP.
In het centrum werken een aantal huis-
artsen die zich op gynekologisch gebied 
bijgeschoold hebben.Je kunt op hen een 
beroep doen voor de volgende problemen: 
-anticonceptie.
-zwangerschap (vaststelling en begelei-
ding van zwangerschap of vooronderzoek 
in geval van zwangerschapsonderbreking) 
-seksueel overdraagbare aandoeningen. 
Naast het dokterskabinet is er ook de 
massage waarbij gebruik gemaakt wordt 
van de accupressuur techniek.Vrouwen 
met menstruatiepijnen.depressiviteit 
of rugklachten kunnen op die manier 
doeltreffend geholpen worden.
De konsultaties zijn op afsvraak (tel: 
091 250652)
3) SEKSUELE EN RELATIONELE PROBLEMEN.
Als het niet goed meer gaat in je 
relatie,als je problemen hebt met je 
seksualiteitsbeleving en als je zelf 
niet uit die problemen raakt dan kan 
de bijstand van een begeleider gewenst 
zijn.Die heeft het centrum ter beschik-
king.De aanpak is strikt persoonlijk,

er wordt geen bepaalde mening of visie 
aan jou opgedrongen.
Voor een brokje bijkomende informatie 
pakte Schamper even Linda Mentens,soci-
aal agoge en medewerkster van het CSV, 
aan.

‘Schamper:Linda,wat betaalt het publiek 
hier?
Linda Mentens:Üe informatie die wij ver-
strekken is gratis»behalve onze brochu-
res die zijn te koop.
Wat de dokterskonsultaties betreft,daar-
voor betaal je het gewone konsultatie- 
tarief,met dit verschil dat mensen die 
geen lid zijn van het CSV daarbij een 
extra dertig frank moeten betalen.dat 
zijn administratiekosten.
De prijs van onze psychosociale bege-
leiding hangt af van het inkomen van 
de personen die een beroep op ons doen. 
Dat varieert van 100 fr tot 860 fr per 
keer.Laat ons zeggen dat mensen met een 
gemiddeld inkomen tussen de 200 en 300 
fr betalen.Dit ligt een stuk lager dan 
de prijs voor heel wat andere psycholo-
gische konsultaties.
Schamper:Een student betaalt dus heel 
weinig?

Linda Mentens:Jaja,zeker,het wordt echt 
afhankelijk gemaakt van het inkomen.
Schamper:Bon,wat wil je hier nog aan 
toevoegen?

Linda Mentens:Ik vind het belangrijk 
om te proberen de drempelvrees die er 
toch bestaat ,te verlagen door te zeg-
gen dat wij volledig anoniem werken.
Wij zijn geen organizatie die de ouders 
op de hoogte brengt,enz,maar dar geldt 
dan meer voor het jongere gedeelte van 
ons publiek dat nog thuis woont.
Wat ook opgemerkt moet worden,is dat wij 
in onze manier'van opvang ieders mening 
respecteren.Wij gaan je niets opdringen 
wat je overtuiging of seksuele geaard-
heid ook moge zijn.

Het CSV bevindt zich in de Guinardstr, 
24,Gent (een zijstraat van de Plateau- 
str en de Bagattenstraat),het is open 
elke weekdag van 9u30 tot 12u30 en van 
13u30 tot 2Iu en de zaterdag voormiddag

GeHa.

Jaarboek 86 : SEKSUALITEIT, RELATIES, 
GEBOORTEREGELING, uitgave CGS0.
De Centra voor Geboorteregeling en Sek-
suele Opvoeding hebben een tweede jaar-
boek van de seksualiteit uitgegeven. On-
geveer 180 blz. over alles wat met seks 
te maken heeft worden u voorgeschoteld. 
Het mannelijk lichaam in de Hollywood- 
film, gezinsbeleid in Vlaanderen, trans- 
seksulateit, pijnelijke maanstonden, 
seksuele misbruik van kinderen, rechten 
van jongeren, kinderen buiten het huwe-
lijk, allerlei nuttige adressen, woord 
vooraf, je kunt het zo gek niet bedenken 
of het stond er in.
Het is een verzorgd boekwerkje geworden, 
geïllustreerd door tekenaar Mugo en met 
een leuk kortverhaal van Tom Lanoye. Hu-
go Claus heeft het behaagd om 8 gedich-
ten (Minisongs) bij te dragen, maar hij 
had het evengoed kunnen laten :

Je bent mijn non
Je bent mijn hoer
Je bent mijn zon
Je bent mijn moer

En dat komt dan van Vlaanderens topau- 
teur, zeg nou zelf.
Geïnteresserden kunnen het jaarboek ko-
nen bij het CSV, Guinardstraat of he-
itellen bij Federatie CGS0, Troonstraat 
51, 1050 Brussel mits storting van 470 
fr. op rek. nr. 000-0109691-81, met ver-
melding 'Jaarboek '86'.

GeHa
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Ongetwijfeld het meest gehoorde tele-
foonnummer van de laatste weken: 11 11 11. 
Niet moeilijk om te onthouden en elk 
jaar terugkerend. Als je 't draait kom je 
automatisch in verbinding met politiek 
ontwrichte landen, hongerbuikjes, land-
bouwprojecten en gezondheidsprogramma's.
Niet wat men kan noemen 'de leuke dingen 
des levens', maar wel 'dingen' die ons er 
af en toe op wijzen hoe 'leuk' we het hier 
wel hebben. En met 'ons' bedoel ik een hand-
jevol studenten wiens geweten iets minder 
vast slaapt dan het gros der universiteits- 
bezoekers. Je kent ze wel: de zachte 
jongens en meisjes die met hun kaartjes 
en stickers de restaurantbezoekers aan-
manen tot solidariteit met de hongerende 
derde wereld voor zij hun buik volstoppen 
met 'de leuke dingen des levens'.
Niets aan te doen, je moet nu eenmaal vre-
ten. Maar 't is wel wreed om het zo eens 
op te schrijven.
De opbrengst van de 11.11.11.-studenten- 
aktie ging naar de projecten die door
11.11.11. -Gent werden gesteund: 
projecten in Nicaragua, op de Filippij-
nen en in Boukina Fasso. Het N.C.O.S. 
doet elk jaar enorm zijn best om zwart
op wit te bewijzen dat het geld inderdaad 
elk jaar ter bestemming komt en 
(ginderachter) ook daadwerkelijk gebruikt 
wordt voor de vooropgestelde programma's.'
En wie de kans grijpt 'n plaatselijk
11.11.11. -komitee van nabij te volgen, 
weet dat men werkelijk elk risico op ge-
knoei tracht uit te slui ten.Soms op
het ridicule af. Het staat als een' 
paal boven water dat het, vanuit dit op-
zicht veiliger is 1000 frank te storten 
op de 11.11.11. prk , dan op de BBL of een 
andere bankinstelling: je weet ten-
minste wat er met je geld gebeurt.

maar goed, hierover hoor je meer 
volgende week, via een interview met Tom 
Batselier , één van de coördinatoren van
11.11.11.-Gent, en dus ook over de weer-
klank van de studentenaktie. We kunnen al-
vast vertellen dat deze de ronde som van 
53.338 frank heeft opgebracht.

Toch houdt het vooroordeel van het 
kleverige geld en de plakkerige handen 
hardnekkig stand. En niet het minst onder 
de studenten, deze kritische geesten die 
worden opgeèeid om enkel te geloven wat 
wetenschappel i jk werd bewezen. Onder andere 
om dit gerucht(nog maar' eens ) te weerleggen 
organiseerde Mordicus een informatieavond 
rond twee van bovengenoemde projecten:
Steun voor basisgezondheidsprogramma's 
in Nicaragua en op de Filippijnen.

Mordicus is een kritische werkgroep 
van geneeskundestudenten, zodat de avond, 
meer door het onderwerp, plaatsvond in Blok 
A van het AZ. Voor een zeventigtal 
aanwezigen uitgediept op de klassieke 
manier: twee diareeksen over de situatie 
terplaatse , getuigenissen van twee ge-
neesheren die respectievelijk 3 jaar in 
Nicarague en 1 jaar op de Filippij-
nen werkzaam waren, en uiteindelijk vraag 
en antwoord tussen zaal en artsen.
Opnieuw bewees deze formule dat ze zeer 
geschikt is om de problematiek te schetsen: 
de dia's gaven een kort en duifcrlijk zicht 
op de situatie terplekke, zowel op 
politiek, sociaal als geneeskundig ylak.

Het menselijk aspect van het ontwikkelings-
werk werd achteraf verwoord door beide 
artsen. Enkel bij het derde punt, de

discussie, dreigde het even mis te gaan: 
wie de politieke situatie in beide landen 
kent, weet dat er stof te over is om een 
boom op te zetten over de verschillen-
de ideologieën en strategieën die door 
b'eide landen worden aanhouden. Nicaragua 
wordt sinds '79, na een geslaagde volks- 
revolutie bestuurd door de Sandinisten, ter-
wijl de Filippijnen(nog steeds) geregeerd 
worden door het Amerikagezinde Marcos- 
regime. Deze politieke discussie werd 
echter op het gepaste moment afgebroken zo-
dat de verdere avond werd uitgeweid over 
de gezondheidsproblematiek en de plaats 
van de westerse ontwikkelingshelper 
hierin.

Het was erg opvallend hoe openhartig 
beide artsen getuigden van hun ervaringen 
ter plaatse én na hun(tijdelijk) 
terugkeer. Voor al wie in zijn achter-
hoofd denkt ook ooit es(weg te geraken), 
werd een realistisch beeld gegeven van de 
moeilijkheden ter plaatse, de andere 
cultuur, andere opvattingen inzake 
geneeskunde, moeilijkheden met de plaatse-
lijke regering, de familiale consequenties 
voor de ontwikkeliflfhelper, het probleem 
v an de verschillende uitzendorganisaties... 
Kortom, duidelijk een avond die aan de ver-
wachtingen van de aanwezigen voldeed. En 
ook het bewijs dat er toch iets kan 
gebeuren aan deze grootste én doodste 
faculteit van de RUG. Het werd dan wel 
(of dan ook?) georganiseerd door 
Mordicus, hoewel wij achteraf met 
veel plezier enkele rondjes ge-
draaid hebben voor het VGK op de 
12urenloop.

L.A.

gelijken
Hun advertentie vorig jaar in Schamper had 
veel weg van een laatste ademtocht. De twee 
mensen rond wie alles draaide waren het beu 
en misten respons. Niet voor lang echter en 
dit jaar is er de heropstanding. Met opval-
lende, maar niet altijd even duidelijke af-
fiches werd het verschijnen van een nieuw 
blad aan de unief bekend gemaakt : Het Gro-
te Gelijk.
Ondertussen verscheen het eerste nummer en 
men is van plan dit om de twee maand over te 
doen. Op een maandagavond was een heuse pers-
conferentie aangekondigd. Wij daarheen om een 
bijna professionele indruk op te doen. Een 
voltallige redaktie aan één zijde van de 
zaal, oog in oog met pakweg tien mensen waar-
van nog steeds niet duidelijk was of het om 
sympathisanten dan wel om persmensen ging. 
Hamvraag voor de angstige Schamperaars was 
natuurlijk welke richting dat de dames en he-
ren uit wilden. Opluchting alom als bleek dat 
het niet de bedoeling was Schamper de loef af 
te steken. De periodieke verschijning laat 
zoiets trouwens niet gemakkelijk toe (nvdr : 
wat laat dat overigens WEL toe om Schamper 
de loef af te steken ?)
In het keurig ingebonden persmapje wordt uit 
de doeken gedaan wat de redaktionele lijn zal 
worden, voor zover men van lijn kan spreken. 
De verschillende rubrieken beslaan namelijk 
een groot deel van de samenleving en men ty-
peert het blad dan ook als een geschreven 
praatshow, met als enige noemer een boodschap 
die de lezers eraan moeten hebben. Nu is er 
geen enkele blad dat voorop stelt dat zijn 
lezers er volstrekt geen boodschap aan mogen 
hebben. Kenmerk van Het Grote Gelijk is dat 
er geen lijn in zit.
Ontstaan in een studentenmilieu beweert HGG 
een ruimer publiek te willen bekoren. De ver-
spreiding in enkele Gentse boek- en dagblad- 
handels is daar het gevolg van. De Groot Ge- 
lijk-rubriek die telkens een personaliteit 
aan het woord laat doet ons in het laatste 
nummer dit wel in twijfel trekken. Iemand als 
professor Ghijsbrecht breeduit op de voorpa-
gina plaatsen met de belofte een interview 
binnenin stimuleert de verkoop bij eerste 
kanners, zeker in de eerste maand van het a- 
kademiejaar en ongeacht of de belofte wordt 
nagekomen, De redaktie geeft echter toe dat 
ook zij meer hadden verwacht van dit arti-
kel wat betreft de inhoud, maar de commerci-
ële zet kan een succes genoemd worden. Trou-
wens niet zo dom gezien, de bekendheid is er 
nu voor een stuk en volgende keer met Bri-
gitte Raskin op de cover gaat men duidelijk 
de andere kant op.
Naast de hoger genoemde Groot Geiijk-rubriek 
vinden we nog 7 andere thema's van beeldende 
fcunst tot klassieke muziek met daartussen aan-
dacht voor minder esthetische onderwerpen 
zoals politiek en media.
Dieper gaande aandacht dan doordeweekse bla-
den is de bedoeling van de ongeveer twintig 
koppen tellende redaktie en op dat vlak 
lijkt men op de goede weg te zijn. De super-
dikke tweede editie verschijnt ergens begin
december. .Ja

Het is nu welletjes geweest. Te lang 
stonden in dit eerbiedwaardige blad 
kanjers van fouten in de berichtge-
ving omtrent N.S.V. De redaktie zag, 
las en wil verbeteren.
Dat ene Jerry Bosmans iets te maken 
had met de N.S.V.-konfrontatie-A.A.K. 
was larie en apekool. Dat Jerry Hue- 
bens er wel voor iets tussen zat, 
(rechtzetting in Schamper 213) was 
wél waar. Dat diezelfde Huebens ooit 
veroordeeld geweest is, was op zijn 
beurt opnieuw fout i Huebens heeft, 
voor zover wij weten, geen banden met 
de Hoffmann-Groupe. Dus niet 'Hoff-
mann-Laroche ' , wat ook een kemel van 
onzentwege was.
Laat dit alles even klaar wezen, op-
dat niemand ons zou kunnen verwijten 
met opzet bepaalde mensen te beschul-
digen van zaken waarmee ze niets te 
maken hebben. Gesnopen ?

De redaktie.

STRRENTENRISTfl S RUG
ELKE WERKDAG IN DE BRUG TOT 20.30 UUR

siackbar : 
sandwicbbar

STEAKS MET DIVERSE SAUSEN, SPAGHETTI BOLOGNAISE, SPAGHETTI SPECIAL, PIZZA'S 

SCHNITZELS, CHEESEBURGER, 3 SOORTEN HAMBURGERS, KIPPEPASTEITJE.

EEN KEUZE UIT MEER DAN 20 SOORTEN BELEGDE BROODJES OM TER PLAATSE OP TE 

SMULLEN OF OM MEE TE NEMEN !

IN EEN AANGENAAM KADER KUNT U GOEDKOOP EN LEKKER DE INWENDIGE MENS VERSTERKEN.



Het is blijkbaar komkommertijd in de 
filmwereld want veel nieuwe films vallen 
er deze week niet te zien, behalve het 
naar mijn smaak uitstekende " Year of 
the dragon " . Calypso en Decascoop her-
nemen daarom ook niet minder dan 9 films. 
Waaronder KAOS ( Taviani) SATYRICON 
(Fellini), AN OFFICER AND A GENTLEMAN 
(Hackford) in Calypso r DE LIFT.en 
EXCALIBUR ( Boorman) in Decascoop. 
Studioscoop pakt allicht uit met JE 
VOUS SALUE MARIE van Godard (zeer om-
streden maar bovenal saai) en RASHOMON 
van Akiro Kurosawa, maker van RAN.

LA NUIT PORTE 
JARRETELLES
Deze volslagen idiote film speelt 
allicht niet meer als dit blad verschijnt. 
Is dat wel het geval dan kan u deze 
goedkope puberfilm over twee adolescenten 
die een rosse buurt afschuimen, nog mee-
maken, als u daar ten minste tijd en 
geld voor over heeft.

La nuit porte jarretelles 
Decascoop

SKY AKADEMY
Ski Akademy is beslist geen cinefiel 
juweeltje maar een platte, onderhouden-
de prent over een jongeman die graag ski - 
kampioen wil worden. Maar het gaat er 
niet zo ernstig aan toe als hij wel ver-
onderstelde.
De personages zijn karikaturaal, de gags 
niet bijster subtiel en het verhaal voor- 
pelbaar. Een burlesk geval dus.
Als u ambities heeft om deze winter op 
de latten te staan dan mag u zich beslist 
niet laten inspireren door de ski-demon- 
staties, tenzij u geen fobie voor zieken-
huizen heeft.

Ski Academy 
Decasoop

PERIL & DEMEURE
Deze onconventionele thriller van MELVILLE 
is beslist aan te raden voor wie van stijl-
oefeningen houdt. Melville's bedoeling was 
niet zozeer een ingewikkeld plot te brengen 
maar wel op een koele en stijlvolle manier 
enkele pikante ingrediënten voor te scho-
telen.

SCHAMPER is het officiels weekblad van 
de studenten aan de Rijksuniversiteit 
van Gent. De redaktie bestaat uit vrij-
willigers en komt samen iedere vrijdag 
om 13.00 u en iedere maandag om 20.30 u 
in de Brug, Sint-Pietersnieuwstraat 45, 
derde verdieping.

Lezersbrieven zijn welkom op bovenstaand 
adres. Naamloos is waardeloos. Op verzoek 
en bij ernstige motivering laten wij uw 
naam weg.

SCHAMPER maakt deel uit van het Konvent 
voor Informatie, Ontspanning, Service en 
Kuituur doch wordt gecontroleerd door een 
redaktieraad die nog moet opgericht wor-
den op initiatief van het Gents Studenten 
Korps en met goedkeuring van de Raad van 
Beheer. Op financieel vlak wordt SCHAMPER 
gecontroleerd door de studentenbeheerder 
binnen de Dienst Studentenaktiviteiten en 
door de Sociale Raad.

Hoofdredaktie : Peter Hostens 
Verantwoordelijke Uitgever : Geert Joris

Advertentiedienst : SCHAMPER-REKLAME
St. Pietersnieuwstr.45 
9000 GENT

KBStudiegarantie
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Beter bij
de bank van hier

5U JAAR

Het verhaal zelf dan. David een jonge le-
raar gaat in op het voorstel van Julia 
Tambshay ( N. GARCIA ) om muziekles te ge-
ven aan haar niet onknappe dochter. Het is 
evenwel niet de dochter maar wel de moeder 
die David zal verleiden tot enkele avontuur-
tjes. Ondertussen heeft David de kreupele 
buurvrouw van de Tabsthay's leren kennen, 
die niet vies blijkt te zijn van wat voyeur-
isme. Op een gegeven moment wordt David 
aangevallen maar hij wordt ge-red door 
Daniël, een homosexuele huurmoordenaar.
Pe twee sluiten vriendschap en Daniël 
vertelt vertelt hem dat hij iemand moet 
doden om een micro-film te kunnen bemachtig-

en. Helemaal mooi wordt het als David en 
Julia een videocassette krijgen met beeld-
en van hun liefdesspel. De buurvrouw be-
kent dat zij die gefilmd heeft. Maar hoe 
zit het met de jaloerse man van Julia 
( PICOLLI ) ? En welke rol speelt Daniël?
Toen Péril en la demeure vorig jaar in de 
Gentse zalen was te zien liep gelijktijdig 
BODY DOUBLÉ van da PALMA, evenwel met veel 
meer heisa uitgebracht dan Péril en la de-
meure. Aangezien beide films moordmysterie's 
zijn met dezelfde ingrediënten kon een ver-
gelijking dan ook niet uitblijven. Van Pé-
ril en la demeure werd gesteld dat ie veel 
stijl vol Ier, indringender en boeiender was 
dan Body Doublé. Terecht, me dunkt. Dank 
zij een verbluffende montage brengt Melville 
de kijker voordurend in de verwarring en 
blijft hij dwaalsporen trekken.
Geserveerd met een heerlijke klassieke mu- 
ziekscore en een uiterst koele acteurs- 
regie is deze productie één van de betere 
(Franse) filmervaringen.

Péril en la demeure ***
Calypso 22.30 h.
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DRAAKJE
De nieuwe film van Michael Cimini heet 
'The year of the dragon'. Het moest een 
Chinese 'Godfather' worden, jammer genoeg 
doet het eerder aan een aflevering van 
Dirty Harry denken. En dat zijn de beste 
momenten.
De hoofdrol wordt waargenomen door Mic- 
key Rourke, die in Coppola's 'Rumble Fish' 
uitstekend was. In deze film doet hij 
echter aan over-acting alsof hij het be-
grip zelf uitgevonden had. De naam van 
zijn personage is Stanley White en hij is 
een Vietnamveteraan, getraumatiseerd zo-
als het hoort, die politieofficier ge-
worden 1s te New York. Stanley is adem-
benemend integer en als zijn vrouw ver-
moord wordt begint hij een heilige oor-
log tegen de 'Triade', een soort Chinese 
maffia. De rest van de film toont dan 
hoe stoere Stanley de geeltjes te gra-
zen neemt. Zelf komt hij ervan af met

een kogel in de schouder (waar anders ?) 
en hij neemt de wijk met een knappe Chi-
nese journaliste.
Een en ander wordt nogal langdradig in 
beeld gezet, en alleen de gevechtsscènes 
kunnen werkelijk overtuigen. Natuurlijk, 
de locaties zijn perfect verzorgd, de 
fotografie is schitterend en wordt hier 
en daar met een intellectueel sausje o- 
vergoten, maar dat is bijlange niet vol-
doende om een goede film te maken.
De film wordt ook racisme verweten, maar 
dat is in zekere zin overdreven, er lo-
pen ook goede Chinezen rond. Ten andere 
behalve Chinezen, Vietnamezen, negers, I- 
talianen en journalisten vindt Stanley de 
mensheid best aardig. Door een verhou-
ding te beginnen met een rijke Chineze 
journaliste bewijst hij ook nog zijn goe-
de wil.
Als U dus dolgraag Rambo wilde zien, maar 
U durfde uw intellectueel prestige niet 
riskeren, is dit uw kans.
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vervolg van p.1:
dè redding ?
enkele belasting is verschuldigd. Voor rechter,, te stappen om alle vroeger te
de Europeanen is het dus van alle belang 
dat de rechtzaak lang blijft aanslepen, 
want geen enkele bankier kan hen derge-
lijke goede belegging aanbieden. Toch 
doet de RUG dit wel. Geraadpleegde 
economen enjuristen zijn het er dan ook 
over eens dat onze Alma Mater er best 
het bijltje erbij neerlegt in deze zaak, 
vooraleer de huidige bewindsploeg (de 
Raad van Beheer) zelf moet instaan voor 
de bovenmatige intresten.

Dit is dan ons eerste besparingsvoorstel,

Het tweede: de universiteit moet zich 
schrap zetten tegen de Belgische Staat. 
Het hoeft niet steeds die Staat te zijn 
die eisen stelt aan onze universiteit, 
het kan ook wel eens andersom. In het 
verleden geschiedde de finavtiering van 
de 'boventallige' studenten door dat 
bijkomend inschrijvingsgeld, omdat de 
Staat weigerde te betalen. De Staat 
heeft daartoe echter nooit het recht 
gehad. De direkte werking van het Euro-
pees recht brengt met zich mede dat ook 
de Belgische Staat deze regeling in al 
zijn aspekten moet naleven, en de finan-
ciering van de Belgische en de Europese 
studenten op gelijke voet moet stellen. 
Dit gebeurde vroeger niet voor vele 
tientallen, zoniet honderden studenten 
aan de RUG. De terugwerkende kracht van 
de arresten van het Hof van Luxemburg 
brengt trouwens met zich dat de Gentse 
Rijksuniversiteit deze eis wellichthard 
kan maken. Op deze manier is het niet 
onwaarschijnlijk dat de RUG tientallen, 
zoniet honderden miljoenen te weinig 
heeft ontvangen sinds 1977. De RUG zou 
dan recht hebben op het verschil tussen 
dit laatste bedrag en de geinde bijko-
mende inschrijvingsgelden. En dit is 
zelfs in een instelling die af te rekenen 
heeft met miljardentekorten een niet on-
aardig bedrag. We vernamen trouwens dat 
over de taalgrens een grote'universiteit 
ernstig overweegt om effektief naar de

NTG ; bijna
meerderjarig !
Het N.T.G. viert zijn twinticrste 
verjaprdaa. Dat moet aevierd worden. 
Dit deden ze op 23 en 24 november.

Heze keer m e t  met champagne 
of ander creestrilk vocht, nee ze 
hielden het bescheiden, w=>nt ook de 
krisis benerkt hun moaeliIkheden.
Er werd een panelaesprek aeorgani*- 
saerd met als onderwerp : 'NTG in het 
Vlaamse teaterland, een kritische 
teruoblik'.en een vierino '20 jaar 
NTG een feestelijke teruoblik'.
Naar dit panelaesprek zijn we qe- 
weest, een kort verslao.

In Amerikaanse stijl werden alle 
qasten aangekondigd : Jef Demedts 
(directeur van het NTG), Johan Thiele— 
mans(een brave burger vanuit een ae- 
kend eiland), Gerard Mortier(direc-
teur van de wereldbefaamde MUNT),
Prof. van Spaandonck(die weet naast 
iets over Afrika, ook nog iets over 
toneel), Franz Marijnen(regisseur, 
wonderboy,we denken maar aan Jules 
Verne, de Koninq sterft en de super- 
f lop: Ik Jan Cremer) , Marianne van 
Kerkhoven (Medewerkster aan o.a. het 
Trojaanse Paard en Ecetera) en Luc 
van den Bossche (de rijzende, juri-
dische ster a«n het rode firmament). 
Annelies van Cauwelaert(jarenlang 
kabinetmedewerkster voor teater van 
ons aller Rika) stuurde haar poesje.

De moderator(Huao van den Berahe) 
opende het debat met een citaat uit 
Ectera over de krisis in de reper- 
tioregezelschappen. Jef Demedts vond 
dit een zware veralgemening,Van Spaan- 
donck vond dat teater de funktie had 
van spiegel voor de maatschappij. 
Waarop'ï.hielemans reaaeerde dat het 
teater niet zo van zelfsprekend was 
en de hamvraag steeds bleef waarom 
iets moest opgevoerd worden? Waarop 
Mortier weer reageerde met te poneren 
dat een maatschappij zonder kuituur

weinig ontvangen toelagen op te eisen. 
Als Gent dit eveneens zou overwegen,zit 
er een tweede besparing aan vast.

Daarmee is het verhaal evenwel nog niet 
ten einde. Wat kan er met dat bespaarde 
geld allemaal gebeuren? Veel. Maar het 
zou toch nuttig zijn om aan bepaalde 
groep de voorkeur te geven: in Merelbeke 
staat er immers een gebouw dat bijna is 
afgewerkt, en dat daarna in gebruik zou 
worden genomen door de dierenartsen.
Omdat deze laatste categorie aan de oor-
sprong ligt van heel wat heibel dat op 
onze unief rond de Europese studenten 
werd gemaakt, en die Europese studenten 
nu een bijzondere bijdrage leveren in de 
kas van de universiteit, is het aange-
wezen de faculteit van de diergenees-
kunde een afgewerkt gebouw te geven. De 
achterstallige toelagen kunnen daartoe 
een ruime bijdrage leveren. Op die 
manier komt de zaak ook de studenten ten 
goede, ook de Belgische. De ruimere 
gebouwen zouden ook toelaten om een 
groter aantal Europese studenten te 
huisvesten, die toch è 100 % moeten 
worden gesubsidieerd door Vadertje Staat. 
Dit groter aantal buitenlanders zou 
bovendien het dalend aantal Belgische 
studenten kompenseren, zodat de investe-
ring toch nog zou opbrengen. En een 
goed economisch beleid is nodig aan een 
verlieslatende onderneming die er weer 
wil bovenop komen.

Je ziet maar hoe de Europese studenten 
een bijdrage leveren tot het herstel van 
een zieke universiteit. En als de mensen 
in Brussel het niet willen geloven, zal 
de rechterlijke macht graag bereid zijn 
daar een handje bij te helpen. Dat het 
hier over vele miljoenen gaat zal de 
zaak moeilijk op gang brengen, maar eens 
onze beleidsvoerders er het nut van 
inzien, staat er niets meer in de weg.
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gedoemd is te verdwijnen en hij gaf 
een paar hints die in het gesprek 
an bod konden komen. Die werden na-
tuurlijk niet opgevolgd en uit pure 
armoede vertelde hij maar dat de 
discussie over de noodzaak van de 
kuituur op politiek -vlak dient te 
aebeuren, ma^r dat dit niet qebeurde. 
Wat Vandenbossche natuurlijk ba^mde 
en zelfs stelde dat politici dat ab-
soluut niet noodzakelijk vonden en 
zich maar onledig hielden met kruide-
nier te spelen en de centje minitieus 
te verdelen omdat nu eenmal het ge- 
m^k^e’.ijkst was. Marijnen vond dater 
te weinig risicos werden genomen, 

wat de schuld was van het systeem.
Het probleem van Vlaanderen was vol-
gens hem.dat er te veel middelmatia- 
heid is en alles teveel gepolitiseerd 
werd. Waarop Marianne van Kerkhoven 
een stok in hoenderhok gooide, ze zei 
dat het NTG het voorbeeld was van 
enerzijds een gemiste kans en ander-
zijds een onduidelijke keuze tussen 
regionaal teater of(inter) nationaal 
teater. Dit had ze niet moaen doen, 
want iedereen vloog erop als vliegen 
op azijn.

En het gesprek kabbelde verder zon-
der dat er wereldschokkende dingen 
verteld werden. Iedereen was vrien-
delijk tegen elkaar. Men nam nog een 
paar onderwerpen door als, teater en 
het publiek, de financiën de raad 
van advies,... en toen was het de 
beurt aan het publiek om opmerkingen 
of vraagjes te stellen en dat deden 
ze ook. Maar het waren vooral vak-
mensen of 'collegas' die aanbod kwa-
men. Een bedenking onthouden we :
In feite is er hier geen analyse ge-
maakt over het NTG. Er is wel geschopt 
naar anderen buiten het NTG (de over-
heid) , maar dat is zo gemakkelijk. 
Hiermee waren we het roerend eens en 
hadden we niet moeten opletten (andears 
hadden jullie aeen artikel) dan was 
ik al lang in slaap gevallen of naar 
Dallas gekeken, daar weet je ook on-
geveer op voorhand wat er gaat ge-
beuren, maar er komen tenminste nog 
mooie beeldjes invoor (frank colman)

ADVERTENTIE — — — — — — —

U EEN FLINK STUK TEGEMOET GEKOMEN !

boekenfonds marnix n.v.
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Op zaterdag van 10 tot 13 en van 14 tot 18 u.

WIJ ZIJN

NU IN


