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HET BIER VAN PAPIAD

DE SINT PIET DE ZAK

niet gezien zwart, dus ... hier uitgeschud---------- j

studeren is  fantastiesch ///
Hoe zit dat nu met de 1ste Kanners, 
vroegen wij ons hier af bij Scham-
per. Wat is hun achtergrond?
Voelen zij zich al wat thuis in 
het studentenleven? We gingen er 
een viertal opzoeken: Nathalie B.
1ste Kan. Kunstgeschiedenis;
Benny S., 1ste Kan. Staats-en 
Sociale; Christine V., 1ste Kan. 
Farmacie; en Stefan C., 1ste jaar 
Germaanse filologie. Allen zitten 
ze op kot.
Waarom ze eigenlijk naar Gent geko-
men zijn?
Benny:"0m praktische redenen. Gent 
is makkelijker te bereiken van bij 
ons."
Een evidente reden die ook bij de 
anderen een grote rol heeft gespeeld. 
Benny:"0ok om ideologische redenen:
12 jaar lang heb ik in het vrij on-
derwijs gezeten, de laatste tijd een 
beetje tegen mijn zin."
En of ze zich nog wat herinneren van 
de eerste dagen aan de univ ? Welja, 
het onthaal: toespraken van decaan 
en proffen, rondleidingen door de fa- 
culteitskring. Ze hebben elk hun ei-
gen indruk overgehouden.

Nathalie:"ik voelde me nogal hulpe-
loos die eerste week. Ze zeggen je 
niets. Het onthaal was niet schitte-
rend. En wat de rondleiding betreft: 
't  was nogal veel ineens."
Stefan:"Het onthaal was goed, maar 
die rondleiding door Germania, dat 
vergeet je natuurlijk onmiddellijk." 
Benny:"Wel, we hebben dat dus min of 
meer moeten uitzoeken over die ont- 
haaldag. Toen we ingeschreven waren 
kregen we een hele hoop papier. Op 
een van die paperassen kon je-als je 
goed zocht- ontdekken dat je die dag 
om 16h verwacht werd voor het ont-
haal . Deze ontdekking heeft toch wat 
opgebracht.
Benny:"Prof. Ghysbrecht heeft daar 
een woordje geplaceerd. Nadien was 
er een rondleiding in kleine groe-
pjes. Zo wist je 's anderdaags di-
rect waar je moest zijn om, ik zeg 
maar wat, een cursus te halen op een 
of ander seminarie."
Christine van haar kant was heel wat 
minder onwennig.
Christine: "Voor mij is dat heel erg 
meegevallen, het begin van het acade-
miejaar. Maar ik wis wel blij dat ik

de vakantiecursus: Leven en studeren 
aan de RUG had gevolgd. Ik maakte daar-
door al kennis met mensen van mijn fa-
culteit, leerde de stad Gent kennen en 
de universitaire gebouwen."
Een zelfzekere Christine.
Christine:"Ik was erg goed ingelicht 
dank zij die cursus. Zo heeft men er 
ons op gewezen dat er ad valvas be-
richten bestonden. De anderen werden 
door ons geïnformeerd..."
Sommige f a c u l teitskringen denken toch 
ook aan die anderen.
Benny:"Van Politeia kregen we een 
brochure met informatie over semina-
ries, examens en proffen."
Lovenswaardig initiatief. Het zal de 
integratie van de nieuwbakken stu-
denten zeker bevorderd hebben.
En voelen zij zich al thuis in de an-
dere aspecten van het studentenleven? 
Wat net hun vrije tijd?
Stefan:"Eerst en vooral: geen sport. 
Maar vrije tijd, tja, zoveel vrije tijd

vervolg op p. 3

ONDERWIJSPOLITIEK

MARTEns zesUNG
s c .  V a ^ v \

JJe regering van de Gentse premier laat 
zich niet onbetuigd over het onderwijs 
en de kansen van de jongeren in onze 
maatschappij. De regeringsverklaring 
bevat zeer veel bepalingen die de univer- 
siteiten betreffen, de ene al bekender in 
de oren klinkend dan de andere. Om een 
totaaloverzicht te geven, nemen we hier-
onder grote stukken uit de regeringsver-
klaring over, met de nodige uitleg, waar 
nodig.

Onder het hoofdstuk van de overheidsfi-
nanciën vinden we een omvangrijk stuk 
over onderwijs:
" cl . De pensoneelsomkodening zat. Loonden 
aangepast aan de evolutie  van de school-
bevolking. levens za t Loonden ovengegaan 
to t  het henzien van de omkadening zelf. 
in be/malde studienichtingen en opties, 
/tekening houdend met pedagogische keuzen, 
alsook to t de na tionalisa tie  en de sane- 
ning van de univensitaine ziekenhuizen, 
van hei. hogen ondenwijs (Luiten de univen- 
s i t e i t ,  van het ondenwijs voon sociale  
pnomoLie en van hei. leenlingenvenvoen, 
met inachtname van de vnije  schoolkeuze.
Inzake het univensitain ondenwijs zutten  
volgende muatnegelen toonden genomen:
-een automatische binding van de in- 
schnijvcngsgelden aan de pnijsindex. van-
a f 1 oktoben 1986;
-het Ltokkenen van de sociale toelagen op 
het huidig bednug;
-een stnekte uitvoening van en kontnole 
op de sanencngspionnen van de univensi- 
te iten  doon het Bestaan van de Begnoting 
en de geeigende kontnoleonganen;
-de invoeging in een Loet, met netnoak- 
tieve  Loenking, van de bepalingen van het 
K.B. nn. 81 van 21 j u l i  1982 betneffende 
het emenitaat van de hooglenanen; 
-maatnegelen die een ovenbevolking in 
bepaalde facu lte iten  moeien voonkomen.

c. Voon de scholenbouw, za l het volgende 
s te ls e l  van toepassing z i j n : . . .
Voon toot de univensitaine investeningen 
betneft za l een dotatie-systeem op ven- 
algemeende w ijze toegepast wonden op a lle  
univensitaine instellingen  en za l de ne- 
ge.ling ingevoend doon het K.B. nn. 167 
wonden doongetnokken naan de toekomst,

zoals voonzien in  het Venslag aan de 
Koning b i j  d i t  K.B. lvenwel zu llen  de 
middelen venleend op basis van d i t  K.B. 
kunnen aangewend wonden voon gnote 
ondenhoudswenken zowel in  de akademische 
als de sociale sekton.
Konfonm het K.B. van 27.12.1974 za t de 
inventanis van de bezette  oppenvlakten 
geaktualiseend wonden en de a fsto ting  
van oppenvlakten za l gepnognammeend won-
den. In d i t  kaden zu llen  bepaalde schooi-
en univensitaine bouwwenken wonden afge-
wenkt, maan men za l g e li jk t i jd ig  dezelfde  

bednagen voonzien voon bepaalde openbane 
wenken venmindenen, ”

Deze tekst hoeft zeker enigeuitleg. Het 
is een omvangrijke kluif, en de plaats in 
Schamper is beperkt. We zijn dus onvol-
ledig.

De aanpassing van de personeelsomkadering 
slaat op het middelbaar onderwijs. Gezien 
nogal wat universitairen daar hun toe-
komst hebben gepland, is dit niet zonder 
belang. Door de dalende bevolkingscijfers 
zal dit inhouden dat het aantal plaatsen 
in het onderwijs zal dalen, en dit reeds 
vanaf volgend jaar (de geboortecijfers 
daalden het sterkst begin de jaren '70, 
en die groepen vullen nu het M.O.). Dit 
zal tot gevolg hebben dat de plaatsen die 
vrijkomen door pensionering, niet zullen 
worden vervangen, en het aantal vrije 
plaatsen dus zééér gering wordt. De 
magere jaren voor delicentiaten in het 
hoger secundair onderwijs zijn duidelijk 

aangebroken.

vervolg op p. 2

Het schijnt dat ik in mijn inleidingen 
eindeloos klaag over het feit dat ik 
geen inspiratie heb en dan besluit dat 
ik,dankzij dat geklaag,dan toch al een 
lekker lange inleiding heb.
Al thans,dat heeft mijnheer de hoofdre- 
dakteur van Schamper me eens verweten, 
terwijl hij zich gulzig volpropte met 
koffiekoeken en de crème au beurre 
tot aan zijn oren hing (als die ooit 
eens groot wordt ,wordt ie zeker geen 
landbouwer).Wel»mijnheer de hoofdredac- 
teur.deze keer heb ik zodanig veel in-
spiratie dat ik eigenlijk niet goed 
weet waar te beginnen.
Ondertussen heb ik dan toch al een lek-
ker lange inleiding en vreet mijnheer 
de hoofdredacteur nu uit pure razernij 
zijn Schamper op,hetgeen voor de toe-
gestroomde nieuwsgierigen waarschijn-
lijk een veel appetijtelijker zicht 
zal zijn dan toendertijd met die koffie-
koeken.

Primo wil ik de heer voorzitter van 
het GSR smeken om nooit meer in het 
openbaar uit te schreeuwen hoe goed 
hij me wel vindt.Ten minste niet als 
ik er zelf bijsta.Ik werd rood tot 
achter mijn oren .mijnheer de voorzit-
ter,en alhoewel ik als redactielid van 
een subversief links weekblad natuurlijk 
niets tegen deze kleur heb.blijf ik 
toch liever groen achter mijn oren.
It's a great man who keeps the heart 
of a child.mijnheer de voorzitter.
Secundo,aangezien,n.a.v. mijn stukje 
van vorige week,een aantal voetbalsup-
porters me beloofd hebben om het Hei- 
zeldrama nog eens dunnetjes over te 
doen op mijn kot,heb ik besloten om 
de rest van België ook maar tegen de 
schenen te schoppen.Nu ik nog kan.
Dan kan ik later,vanuit mijn invaliden-
karretje mijn memoires schrijven,onder 
de titel "Alleen tegen de hele wereld", 
of zoiets.Dit natuurlijk enkel en al-
leen om indruk te maken op Bea Vander- 
maat,uweet wel,dat zwoele stemgeluid 
in leuke verpakking. Sinds zij in Na-
men Noemenzit, heeft men de tafel van 
deüeren moeten verhogen, zodat ze on-
gestoord een erektie kunnen krijgen 
als ze haar bekje opentrekt. Iets wat 
Paula Dhondt haar niet zou nadoen. But 
say no more, GeHa. Schampers kersverse 
muziekrecensent heeft me een interview 
met Bea beloofd. En we willen het nu ook 
niet op voorhand verbrodden. Bij gebrek 
aan beter is er natuurlijk nog altijd 
de masturbatielijn, maar ik hou het 
liever live. Wie beter bij de masturba-
tiel ijn zou gaan werken en in de verge-
telheid verzwinden is Martin De Jonghe.
Ik heb de indruk dat hoe meer haren hij 
verliest, hoe idioter hij wordt (een 
soort samson-effekt dus). Zijn arrogan-
te prietpraat als zichzelf is net te har-
den, maar Vercruusse zouden ze hem be-
ter de muilband omdoen. Doeble pwoin, 
antre parantèse, hahahaha. Dirs nottin 
dats zo nais iz bud craisiz. Crisis in 
de Vlaamse humor ja. Dit is kolder op 
hogerlager niveau, Martin. Het spijt me 
dat ikt het moet zeggen. En zeg nu niet 
'kijk naar jezelf' want dat doe ik de 
hele dag. Bovendien wil ik ook niet het 
kleinzielige verwijt horen dat ik niets 
anders kan dan afbreken. Want 'ook de 
afbreker bouwt op' en dat komt niet van 
mij maar van een kandidaat Nobelprijswin-
naar en daar krijgt U dus geen speld tus-
sen.

GeHa



MEER MARTENS !
Vervolg van p.

Ook het V.S.O. zal eveneens worden gera-
tionaliseerd, weeral een stapel arbeids-
plaatsen die verloren zullen gaan. De 
sanering en de rationalisatie van de 
A.Z.'s heeft in de eerste plaats betrek-
king op enkele dure apparaturen en rich-
tingen, die verdeeld zijn over Vlaamse 
en Waalse, Katholieke, Rijks- en Vrij-
zinnige universiteiten. Of dit zal leiden 
tot de afschaffing van enkele Ziekenhui-
zen, blijft ons nog onduidelijk, maar het 
is niet onwaarschijnlijk dat de zieken-

huizen die zijn verbonden aan de kleinere 
universiteiten (A'pen, LUC, KULAK) zullen 
moeten inbinden.

De binding van de inschrijvingsgelden aan 
de index roept bij de anciens onmiddellijk 
herinneringen op aan de 10.000 van 1978- 
79. Of het deze keer zo'n vaart zal lopen, 
is zeer de vraag. Toch is het opmerkelijk 
dat nu plots wordt gesproken over eeti in-
dexering, in een tijd waar alles en nog wat 
van de index wordt losgemaakt (lonen, 
sociale uitkeringen,...), terwijl daar-
naast ook al geen sprake meer is van enige 
indexatie van de studiebeurzen, en dit al 
sinds 1979 (de 10 % verhoging enkele weken 
voor de verkiezingen niet te na gesproken, 
maar die had dan blijkbaar meer te maken 
met die verkiezingen dan met wat anders).

De sociale toelagen die worden geblok-
keerd (dwz. stopzetting van de indexatie, 
jawel!!) zijn toelagen die door de staats-
kas worden gegeven aan de sociale sektor, 
subsidies dus. Voor de RUG Raat dit over 

vele tientallen miljoenen, zodat de niet- 
indexatie er zal toe leiden dat er jaar-
lijks enkele miljoenen andere inkomsten 
moeten komen (wellicht van de student).

De saneringsplannen die aan de universi-
teiten bestaan zijn niet van de poes, en 
naar de mening van de regering worden die 
dan ook nog onvoldoende uitgevoerd: daar-
om moet er een strengere controle komen, 
en wel door een soort 'Comittee Gandois'. 
Over de konkrete gevolgen daarvan hopen 
we later nog eens terug te komen.

Het emeritaat van hoogleraren is het 
rechtzetten van de toestand die was ont-
staan na een recent arrest van de Raad 
van State. Veel Gentse professoren hadden

al hopp om tot hun 70 aan de RUG te 
blijven, maar dit is dus mis. De operatie 
verjonging (die gepaard gaat met een grote 
sanering) kan dus verder gaan.

Wat de zinsnede 'maatregeln die een over-
bevolking in bepaalde faculteiten moeten 
voorkomen' tot gevolg heeft is duidelijk: 
Numerus Clausus. Maar welke faculteiten 
vallen daar onder: volgens de uitlatingen 
in de Confrontatieuitzending van 1 dec. 
slaat dit op de geneesheren, maar die 
faculteit heeft steeds minder studenten, 
zodat er moeilijk kan sprake zijn van 
overbevolking. Waar er momenteel wel 
plaatsgebrek is, is de diergeneeskunde, 
maar iedereen weet intussen wel dat er 
voor hen plaats genoeg is in Merelbeke, 
tenminste als de politieke wil er is om 
dat gebouw af te werken.

Grote vraagtekens dus. Op welke manier 
zal men trouwens selekteren? En wie 
bepaalt wat overbevolking is? Is het dan 
niet de plicht van de overheid om plaats 
in te richten voor de studie, in plaats 
van de uitsluiting van studenten? Is het 
overigens niet strijdig met de liberale 
gedachte om de vrije keuze van studie-
richting te beperken? Gaat men niet de 
weg op van Nederland, waar de numerus 
clausus oorspronkelijk ook beperkt bleef 
tot de overbevolkte universiteiten, maar 
door de bouwstop het aantal overbevolkte 
faculteiten steeds maar toenam, en in een 
later stadium de numerus clausus werd in-
gevoerd in richtingen waar er een teveel 
aan beroepsbeoefenaars was?

Gecombineerd met de verdere bepalingen 
inzake de bouwstop, wordt het duidelijk 
dat nogal wat faculteiten onder deze 
maatregel dreigen te vallen vóór de jaren 
'90. Zou bvb. de faculteit van de econo-
mie, die duidelijk niet is berekend op 
het huidig studentenaantal, daar ook niet 
onder vallen? Wellicht zullen de konkrete 
beslissingen terzake pas vallen tijdens 
het groot verlof, als de studenten aan 
iets anders moeten denken, zodat de weer-

stand minimaal zal zijn. 9D&

Volgende week NOG meer Martens

12-URENL00P : NAKOMERTJE :
EINDRANGSCHIKKING :
1. RNS - Gent (453 ronden), 2. LILA (446) 
en VTK (446), 4. HILO-Gent (442), 5. VGK 
(440), 6. WNK (435), 7. HILO-VUB (431), 8. 
Gentse roeiers (422), 9. Lombrosiana (419), 
10. Politiekorps (414) en dan gaat dat zo 
verder tot 31. Dental ia (10)
UITSLAG TOMBOLA :
nr. 1582 (zegge en schrijve één vijf acht 
twee) wint een REIS NAAR GRIEKENLAND gege-
ven en af te halen bij JOKER REIZEN tot 31 
december.
Na 31 december is de reis voor reservenr. 
1926.

MAANDAG 9 DECEMBER om 20.00 UUR
BLANDIJN AUD. D
"HET WOORD ALS WAPEN" met
Prof. Dr. F.G. DROSTE (K.U. Leuven)

fk-m otie
Het Fakulteitenkonvent heeft in zijn Alge-
mene Vergadering van 19 november 1985 de 
volgende motie aangenomen :
'Het FK, als overkoepelend orgaan van alle 
faculteitskringen aan de RUG, en als ver-
tegenwoordiger van een meerderheid van stu-
denten, wenst het recht van vrije menings-
uiting op alle niveau's gewaarborgd te zien.
Het FK meent evenwel deze academische geest 
van vrijheid en verdraagzaamheid te verde-
digen, door principieel stëlling te nemen 
tegen elke gewelddadige actie, of elke drei-
ging van geweld, uitgaande van om het even 
welke organisatie.
Hierbij verwijst het FK onder meer naar de 
dreiging met geweld, zoals geschied op 9 
oktober 1985 in Restaurant Overpoort ter ge-
legenheid van de FK-infobeurs.'

org. Germania

DONDERDAG 12 DECEMBER OM 20.00 UUR 
BLANDIJN AUD. C
" CAT PE0PLE" van Paul Schrader 
(met Natasja Kinski !!!!) 
in het kader van VTK-FILMF0RUM

'WIE IS BANG VOOR DE NIEUWE TECHNOLOGIEËN?'
Een panel gesprek georganiseerd door Agalev- 
Unief met
Johan Maes (ABVV) en Luc Lemiengre (Agalev) 
geleid door vragen van de aanwezigen.
DINSDAG 10 DECEMBER, 20.00 U 
DE BRUG, ST. PIETERSNIEUWSTRAAT 45.

IK KIES GRATIS
( omdat ik student b e n )

LP Cassette
1. U 2 - The Unforgettable fire □ □
2. Alan Parsons project - Vulture culture □ □
3. M odern Talking - The 1st Album □ □
4. U SA for Africa - We are the world □ □
5. Funky Town ’85 □ □
6. Gerard Lenorman - Disque d’Or Vol. 3 □ □
7. Wim de Craene - Kraaknet □ □
8. Bruce Springsteen - Born in the USA □ □
9. Jermaine Jackson - Do what you do □ □

10. Franky Goes to H ollywood - Welcome to
the pleasuredome □ □

11. Simple Minds - Sister feelings call □ □

Kruis de gekozen LP of cassette aan in het daartoe bestemde 
vakje. U ontvangt deze bij u thuis ten laatste 2 maanden na 
opening van uw Zichtrekening in een agentschap.

Gemeentekrediet
de bank op z*n best

Geachte heren,
Graag zou ik dit artikel in uw blad zien 
willen verschijnen (sic) in verband met 
recht op antwoord.
In verband met V.V.S., RKW en andere ver-
enigingen, wens ik volgende opmer-
kingen te maken. Het VVS en RKW weten 
waarschijnlijk niet wat Protea—studenten-
vereniging betekend (sic), laat staan 
dat ze weten waar Zuid-Afrika ligt op 
de wereldkaart.
Protea is een vereniging dat (sic) 
streeft naar een objectieve weergave over 
de republiek van Zuid-Afrika en Na-
mibië. Indien daar leden van het NSV 
tussenzitten dan is dit een duidelijk 
bewijs dat Protea zijn deuren openlaat 
voor iedereen die meer informatiewil 
horen over Zuid-Afrika. Ook leden van 
het VVS en dergelijke andere leden 
(sic) zijn welkom bij Protea (sic).
Maar ja, de meeste stichten liever 
hun eigen "linkse" bewegingen. Dan 
hebben ze 00K eens subsidies en dan 
houden ze een anti-apartheidsmeeting 
door de straten van Gent, om eens op 
te vallen en te tonen dat zij ook be-
staan. Neen, mijne heren, de repu-
bliek van Zuid-Afrika is zo geen (sic) 
achterlijk land als Angola, Nicara-
gua, Cuba of Ethiopië. En indien jul-
lie zo tegen Zuid-Afrika zijn, waarom 
geen boycot-chrome-actie, boycot- 
diamant-actie, boycot-uranium-actie, 
of boycot-magnesium-actie, i.p.v. 
boycot-Outspan-actie. Omdat België an-
ders trots zou kunnen zijn over (sic) 
een vermeerdering van 250000 werklozen 
in 3 maanden tijd. Dan kan de vader 
trots zeggen: "Mijn zoon is lid van 
het VVS. Dankzij hem kan- ik nu 
gaan stempelen."
Gelukkig, zijn er nog studenten die 
nuchter nadenken. Het VVS wil apart-
heid afschaffen. Dat wil Protea ook 
(sic). Alleen leeft het VVS nog in een 
revolutionnaire euforie. De apartheid 
zal in Zuid-Afrika niet door een revolu-
tie maar door hervormingen. Voor dege-
nen die het nog niet wisten: Pieter 
Willem Botha is de apartheid al 5 jaar 
aan het afschaffen. Zoals de apartheids- 
wet op gemengde huwelijken, gemengde 
parken, scholen, treinen, enz..;; Dit 
alles kan niet op één dag gebeuren.
Het ANC is welkom als EEN partij, 
maar niet als DE partij.
In Zuid-Afrika leven niet alleen 5 mil- 
lioen blanken, maar ook 2,5 millioen 
kleurlingen en 800000 Indiërs. Zij hebben 
ook recht op medezeggenschap. Inderdaad, 
Zuid-Afrika wordt geen Russisch vlieg-

music
Aan rock-, folk-, blues-, coun-

try-, col d of new wave- groepen biedt de 
dienst studentenresto's nu de kans om op 
te treden in één of ander studentenrestau-
rant.
Deze optredens zouden niet vergoed zijn 
doch verplaatsingsonkosten worden terugbe-
taald en een etentje wordt aangeboden. 
Groepen die van deze faciliteiten willen 
gebruik maken, nemen kontakt op met Tij1 
Maes, dienst Marketing, Stalhof 6, tel. 
22.09.11.

SO SEC

veld zoals Cuba of Angola. De Republiek 
van Zuid-Afrika is een land met een hoge 
structuur (sic) en met verschillende 
culturen en godsdiensten (zowel bij 
zwarten als bij blanken). Indien het een 
fascistische staat zou zijn dan had 
bissc-op Desmond Tutu allang een bezoek 
ebracht aan de gaskamers i.p.v. van 
sic) waar hij nu woont in een riante 

villa nabij Soweto (sic). Heel het VVS 
is tegen Zuid-Afrika, amper 1 t.h. 
weet wat apartheid eigenlijk behelst laat 
staan dat ze weten wie Nelson Mandela is.
Ik hoop dat u (sic) het bovenstaand ar-
tikel in eerstvolgende Schamper wil pu-
bliceren.
Hoogachtend,
Marcos (sic) Reynhout,
Protea bestuur, dienst propaganda.
Be redaktie ziet zich verplicht de zeer ge-
achte briefschrijvers er met klem op te wij-
zen dat eventuele (en ten zeerste welkome, 
natuurlijk) volgende bijdragen aan Schamper, 
zullen moeten voldoen aan de elementaire re-
gels van zowel de Nederlandse spraakkunst, 
als van spelling en syntaxis (zinsbouw in 
het zuiver Vlaemsch) .
Komt daarbij dat het niet de bedoeling is 
om van de lezersrubriek een vrije tribune 
te maken voor omstreden, en binnen de uni-
versitaire structuren niet aan de bak ko-
mende verenigingen.

Van de talrijke 'lezersbrieven' ons toege-
stuurd door Protea wordt hier dan ook slechts 
één gepubliceerd. De andere bevatten dezelf-
de ideologische prietpraat.

t VRG ?
Gent - Savaanstraat, 27/11/85, 11.00h.
Voor het 'Hof van Beroep" staat een don-
kerblauwe Mercedes 280 S verkeerd gepar-
keerd. Voor het café staan vier agenten.
Dit is geen citaat uit een boek van Gün- 
ther Wallraff maar het kader voor een 
etentje georganiseerd door Protea. Ere-
gast is iemand van de Zuid-Afrikaanse 
ambassade (volgens onze bronnen de am-
bassadeur zelf).
Om 12.00 uur krijgen de agenten verster-
king, in totaal wordt het café nu be-
waakt door acht mensen. Even na twaalven 
begint de lunch, die doorgaat op het ge-
lijkvloers, het eigenlijke café dus, dat 
voor de hele duur ervan gesloten blijft.
Om 14.30h. gaat het café terug open.
Een en ander verwekt nogal wat deining 
binnen het VRG (Vlaams RechtsGenootschap) 
dat meestal geïdentificeerd wordt met 
het 'Hof van Beroep"; de kantoren van het 
VRG bevinden zich trouwens op de eerste 
verdieping van hetzelfde gebouw, en het 
café wordt gerund door leden van 
hetzelfde VRG. Het 'Hof van Beroep" is 
echter een V.Z.W. met een raad van beheer 
die bestaat uit studenten en enkele pro-
fessoren (Boeken en Dewulf) terwijl het 
VRG een feitelijke vereniging is.
De verantwoordelijke voor het café die 
dag was Piet d'Hooge, 3 lic. en heel 
toevallig familie*van Paul Beheyt, voor- 
zittervan Protea..d'Hooge beweert nu dat 
hij niet wist dat er toespraken zouden 
gehouden worden, en dat hij als verant-
woordelijk het recht had de zaak te ver-
huren als dat hem rendabel leek.
Het VRG is echter al een tijdje hard be-
zig zijn rechtse reputatie kwijt te raken 
en het café openstellen voor een beweging 
als Protea is niet helemaal bevorderlijk 
in dat opzicht. Het VRG distancieert zich 
dus van d'Hooge maar eventuele sancties 
kunnen alleen genomen worden door de raad 
van beheer van de V.Z.W., die bij de re-
dactie van dit articel nog niet samenge-
komen was.Dit alles kadert duidelijk in de pogingen 
van uiterst rechts om zich aanvaardbaar 
te maken binnen de uniyersiteit. Nu ze 
niet meer welkom zijn in de R.U.G. ge-
bouwen proberen ze blijkbaar langs andere 
wegen. Wees dus voorzichtig: de vijfde 
kolonne komt langs en ze heeft een kleur-
tje. JdC

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.
Öók 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 ge-
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 : Johan Van Hecke, C.V.P.- 
jongeren en namens de regering, Bernard 
Mazijn, student-voorzitter van de Sociale 
Raad, Dominique Bernard, student-lid van 
de Raad van Beheer«, L.V.S.V. en (net als 
Bernard Mazijn) studentenvertegenwoordiger 
in de Raad van Beheer, Tijl Maes, student-
lid van de Sociale Raad, VVS en verant-
woordelijk voor de dienst Marketing en Dhr.
W. Van Espen, beheerder van de dienst stu-
dentenresto' s.
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.

♦volgens VRG.

SCHAMPER is het officiële 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 
rednktieraad 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 GEJTT
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SCHACHTIGE PROBLEMS
heb ik niet. Alle weken een film. En 
ook toneel. "

Christine houdt er een andere vrije-
tijdsbesteding op na. 
Christine:"Babbelen,veel babbelen. Er 
wordt hier wel veel tijd besteed met 
aan tafel zitten...en afwassen." 
Toegegeven:een gezellige boel daar bij 
Christine op kot. Even ernstig nu. 
Benny:"Een debat, daar zal ik wel es 
naar toe gaan. Of naar 't café."
Ook TD's liggen goed in de markt.
Nathal ie:"Als we eens zin hebben om te 
dansen, dan gaan we naar een TD."
Of ze ook weg weten met pamfletten? 
Christine:"Ik bewaar ze.Thuis zijn ze 
daar ook in geïnteresseerd. Er staan 
soms leuke tekeningetjes op."
En wij rood blozend van schaamte want 
dat was ons nog nooit opgevallen.
En dat er nog praktische geesten zijn 
bewijst Benny.
Benny:"Als ze me interesseren lees ik 
die pamfletten natuurlijk. Maar nadien 
gebruik ik ze als kladpapier."
Vrijetijdsbesteding. Engagement?
Niemand is lid van een andere vereniging 
dan zijn eigen faculteitskring. 
Stefan:"Er is eens iemand geweest die 
me trachtte te winnen voor die socialis-
tische vakbond."
Hij bedoelt VVS.

Stefan:"Ik had er nog nooit van gehoord 
natuurlijk. Links en rechts heb ik dan 
navraag gedaan. Er waren mensen die be-
weerden dat hun voornaamste activiteit 
vechtpartijen waren. Ik weet niet of ik 
dat mag geloven. Maar ik denk dat stu-
denten die minder op hun hoede zijn zich

COMPLEET 
PARAPLU !
Men moet er voor opletten, zeker bij 
druilerig weder, in het park, op de 
straat of bij de koffieboer, hoewel bij 
deze laatste een bakje Maragogype de ge-
moedsrust tot bedaren brengen kan.
In feite kan men ze overal tegenkomen, 
doch bij regenachtig decemberweer heeft 
men een grotere probabiliteitsfaktor.
Vooral de ogen dienen beschermd te 
worden. Een kleine aanraking kan ramp-
zalige gevolgen hebben voor de oogzenuw. 
Enwanneer één oor(meestal gebeurt het 
unilateraal) (geslachtofferd wordt, kan dit 
jarenlange, zoniet levenslange doofheid 
tot gevolg hebben. Om maar te zwijgen van 
het desastreuze effect op één van de mond-
hoeken : een scheurmond is hier niets mee 
vergeleken.
Het is zeer moeilijk om een vaste biotoop 
te osschrijven.'Men vindt ze overal en 
nergens. Zij zijn, het droogseizoen daar-
gelaten, alomtegenwoordig. Een typisch 
voorbeeld in onze streken is het Veld'- 
straattype gebleken, dat men meestal even 
voor 14.30 aantreft. Studies leidden ertoe 
een exemplaar af te zonderen met specifieke 
kenmerken. Het werd genummerd onder het 
catalogusnummer 091 en taxonomisch onder-
gebracht in een nieuw specimen: 'exemplum 
veldstratiensis cadosiosis senior'. Uitge- 
breider veldonderzoek zal uitwijzen of 
dit studieobject zijn specificiteit kan 
behouden.

Wat moet men hier nu tegen beginnen?
De wetenschap blijft sprakeloos. Uitwij-
zen, zeggen demaaoqen. Een pogrom, een 
getto, een cultuurpact? Dit lijkt me al te 
gemakkelijk.We zullen ermee moeten leren 
leven. Wanneer het onvermijdelijk toch tot 
een collisie komt, is het beste alles lijd-
zaam te ondergaan. •
QUOUSQUE TANDEM????
Men kan ze nu eenmaal niet wegdenken uit 
ons landschapsbeeld: ze zijn en blijven 
zonder excuus gevaarlijk voor onze maat-
schappij: dames met paraplu's.

ludwig.
DOR IS DEKKERS DIEPZINNIGE

voor ielnands kar laten spannen. Die jong-
en die mij wou overhalen begon al zijn 
politieke denkbeelden uit te leggen, maar 
die andere dingen, daar heeft hij met 
geen woord over gepiept."
Is Gent gevaarlijk voor de argeloze 1ste 
Kanner? Sluipen er wolven in schapevacht 
rond?
Nog een andere bron van vrees is de doop, 
die al heel wat aan belang heeft inge-
boet. Niemand schijnt er behoefte aan te 
hebben.Waar is de tijd.- 
Benny:"Neen, als je de studentendoop be-
doelt tenminste. Maar ik geloof niet dat. 
hij bij ons georganiseerd wordt. Ik heb 
er toch niets van gemerkt."
Christine heeft zich laten afschrikken. 
Christine:"Ik heb er verhaaltjes over ge-
hoord."
Tot slot nog de vraag naar de intra- en 
interfacultaire banden.
Benny:"Ik ken vooral mensefi van mijn ei-
gen streek die hi e i n Gent op kot zit-
ten, en verder:studentcn van mijn jaar, 
van mijn faculteit."
Christine:"Met contacten zoeken heb ik 
geen problemen gehad. Dank zij de cur-
sus van 't  PAS heb ik ook mensen ontmoet 
van richtingen zoals Dierengeneeskunde, 
Lichamelijke opvoeding en Burgerlijk in-
genieur. We hadden minder contact met stu-
denten uit de Humane Wetenschappen.Die 
zaren in een aparte groep tijdens de 
cursus."
Dit laatste wekt onze verbazing en er-
gernis op. Studenten sluiten zich al te 
veel op. Daarover legden we og de rooster: 
Janine Van Opem, studentenpsycholoog , 
diensthoofd van't PAS, wat staat voor 
Psychologisch Advies aan Studenten, een 
dienst van de sociale sector die geves-
tigd is op het Sint-Pietersplein 7.

H.B.

vubkul
Het academiejaar is pas goed uit de 
startblokken of hup daar is de vrij-
stellingenkoorts alweer. Na de peri-
kelen van vorig jaar omtrent het al 
of niet mogen behouden en overdragen 
van vrijstellingen naar bisjaren blijkt 
op dit vlak nog steeds geen klare wijn 
te worden geschonken. Zoals u zich 
wellicht zult herinneren besliste de 
Raad van State dat examenreglementen 
op dit gebied onwettig waren.
Panieksituaties waren er het gevolg 
van. Binnen de VLIR (Vlaamse Interuni-
versitaire Raad) werd daarom gepoogd tot 
een éénvormig interuniversitair reglement 
te komen. Een voorstel werd op tafel 
gebracht en blijkbaar goedgekeurd. Wie 
nu denk dat alles in kannen en kruiken 
is heeft het terug verkeerd voor. Wat 
hield dat voorstel in?
Vrijstellingen zouden worden toegekend 
van zodra de betrokken student 12/20 
heeft en gemiddeld de hei ft van de'pun-
ten heeft behaald. Voel je nog geen nat-
tigheid? In Leuven in elk geval wel.
Daar is het immers momenteel zo dat men 
maar moet slagen in de helft van de vak-
ken om de vrijstellingen te mogen behou-
den. Dus een student die op 10 vakken 
3 keer 10/20, 2 keer 15/20 en 5 keer pro 
forma (0/20) deelneemt mag toch zijn 
vrijstellingen overnemen naar zijn bis- 
jaar niettegenstaande hij maar een gemid-
delde heeft van 6/20. Bijons aan de RUG 
moet men zoals u weet een gemiddelde heb-
ben van 9/20 om aanspraak te kunnen maken 
op vrijstellingen in het bisjaar. Door 
het voorstel van de VLIR zou de Leuvense 
student uit ons voorbeeld zijn vrijstel-
lingen wel kunnen vergeten.

p u s p a s

We zetten de 1ste Kanner zo wat in het 
(winter-)zonnetje in dit nummer. Dus 
ook de 1ste Kanner met problemen.
Daarom dit interview met Mevr. Janine 
Van Oppem, studentenpsycholoog dienst- 
hoofdvan 't  PAS?
-Mevrouw, kent de 1ste Kanner de weg 
naar 't PAS.
J.Van Oppem: We hebben geen idee of 
de eerstejaarsstudenten het PAS ken-
nen. We zien wel wie we hier binnen-
krijgen.
-Kunt u misschien even uitleggen waar-
voor men terecht kan in het PAS?
J.Van Oppem: Studenten kunnen naar 't 
PAS komen als ze er zich bewust van 
/.'orden dat er bij heb iets is dat niet 
helemaal loopt zoals het hoort. Ze moeten 
het eerst bij zichzelf ontdekken, er 
iets aan willen doen, en vervolgens 
de drempel overwinnen om naar ons toe 
te komen.Dit is reeds een grote stap.
-Met welke problemen komen 1ste Kan- 
ners naar u toe zijn het specifiek 
eerstejaarsproblemen?
J.Van Oppem: De studenten komen met 
heel verschillende problemen. Ze komen 
met aanpassingsmoeilijkheden, problemen 
op studievlak: hoe moet ik studeren, 
verwerken van een groot aantal bladzij-
den in de examens. Er zijn er die komen 
met heimwee. Er zijn er die problemen 
hebben met het leggen van sociale con-
tacten.
Dit laatste schijntechter geen typisch 
eerstejaarsprobleem.
J.Van Oppem: 1ste Kan studenten zijn 
vooral begaan met hun studies. En dan 
komt men soms voor situaties te staan 
waarin mensen uit het 2de , 3de jaar 
naar ons toe komen omdat ze in al die 
jaren geen diepmenselijk gesprek heb-
ben gehad. Verder dan:"t was lastig 
vandaag " zijn ze niet gekomen.
M.a.w. eenzaamheid. Maar dit is niet de 
enige vorm van isolement.
J.Van Oppem: Er zijn ook studenten die 
één vriend of vriendin vinden in het 
eerste jaar, een relatie die technisch 
gezien een hele reeks behoeften dekt, 
doch sommigen sluiten er zich helemaal 
in op. Er zijn er ook die zich opslui-
ten binnen hun faculteit.De Dierenge-

Maar ook voor de Gentse student roept dit 
voorstel wel enkele vragen op.Er is im-
mers toch een verschil tussen een gemid-
delde van 9/20 en 10/20. Hoe het dus met 
de situatie van de Gentse student gesteld 
is blijft voorlopig een vraagteken. Scham-
per belooft u hierbij de zaak te zullen 
onderzoeken en in een van de volgende 
nummers klaarheid omtrent deze toch ietwat 
onduidelijke situatie te zullen brengen.

V9tO
Terloops kunnen we er wel bij vermel-
den dat deze regeling van kracht zou 
zijn voor de vrijstellingen die dit 
jaar zullen behaald worden. Wij lopen 
ons voor u de benen van onder het lijf.
Dat laatste deden ze ook in Leuven zij 
het dan met een ietwat andere bedoeling. 
Voor de 18e keer werd daar de marathon 
Antwerpen-Leuven gelopen, voor de dappe-
ren die dan nog niet moe waren werd een 
24-urenloop georganiseerd. Het lijkt 
niet op te kunnen in Leuven, zeker als 
je weet dat ze ook een 'kwistax-race' 
inrichtten, trappend op de pedalen van 
een soort 'go-car' zo snel mogelijk rond-
jes rijden op het circuit. Om bij de 
sport te blijven, hun nieuw zwembad lijkt 
er te zullen komen. Wie zei ook weer dat 
Sinterklaas niet bestond?

neeskunde bvb. hebben een aantal eigen 
cafés. Dit stimuleert de interfacultai-
re contacten zeker niet.Het is toch jam-
mer dat studenten die aan een univer- 
siteit studeren al te veel bij hun eigen 
specialiteit blijven hangen. Er moet 
dialoog zijn.
-Worden de aanpassingsmoeilijkheden en 
de contactproblemen niet beter preventief 
aangepakt?
J.Van Oppem: Inderdaad. Om preventief 
een aantal moeilijkheden te omzeilen en 
contactmogelijkheden te scheppen richt 
het PAS ieder jaar een driedaagse va-
kantiecursus in voor toekomstige stu-
denten. Verkenning van de omgeving, con-
tacten met ouderejaars \6n de faculteit 
en studie-aanpak staan steevast op het 
programma. Vooral het c oitact met oude-
rejaars wordt erg op prijs gesteld, ook 
door de ouders. Ik heb trouwens heel wat 
telefoontjes gepleegd om ouderejaars bij-
een te krijgen. Maar alle lof voor hen 
die aan de cursus meehielpen.
-U hebt het belang van de interfacultai-
re dialoog beklemtoond. N ojthans splitst 
u reeds in de cursus de toekomstige stu-
denten in de Positieve Wetenschappen van 
die in de Humane Wetenschappen. Is dit 
geen ideale manier om het faculteit- 
isolement te voeden?
J.Van Oppem: Het is juist dat we geestes-
wetenschappen en Positieve Wetenschappen 
splitsen. Dit is vooral noodzakelijk om 
praktische redenen: we behandelen de 
studie-aanpak. Maar daarnaast is er ook een 
poging om heb bij mekaar te brengen in een 
gemeenschappelijk deel. Ik merk echter dat 
ze meestal blijven samenklitten in het 
groepje dat ze hebben leren kennen in de 
loop van de cursus, en dat ze moeilijk 
tot contact komen met de anderen. Het 
onderdeel waar dit nog het beste lukt is 
de kwis, waar ze niet met elkaar maar tegen 
mekaar spelen.
-Bestaat er dan geen mogelijkheid om reeds 
vanaf de 1ste Kan. , en vanaf het onthaal, 
de interfacultaire contacten aan te 
moedigen?
J.Van Oppem: Wij vinden dit erg belangrijk 
Maar aan de andere kant: vele eerstejaars 
hebben daar nog geen oog voor. Hun studie 
dat is voor hen het belangrijkste. Daar 
moeten we ook rekening mee houden.
Inderdaad. Dit doen we dan ook hier bij 
Schamper. We wensen alle 1ste Kanners 
naast geslaagde studies een aangenaam 
studentenleven (en dat 't PAS ovpr- 
bodig weze).

H.B.

De Moeial lijkt het deze week wat kalmer 
aan te hebben gedaan. Zijn de medewerkers 
in verlof of vonden ze geen inspiratie?
In ieder geval een ietwat schamel nummer 
dat voornamelijk vol gepend werd op basis 
van drie onderwerpen. Eerst en vooral de 
verkiezingen van de vertegenwoordigers 
voor de raad van beheer, faculteitsraden 
en sociale raad. Als je het intervieuw 
met een aantal gemotiveerde kandidaten 
leest ben je bijna halfweg. In de ander 
helft van het Brussels blad komen de 
vr wen in de politiek aan het woord.
Deze keer waren het Ne 11y Maes (VU) en 
Annemie neyts (PVV), in het volqend num-
mer komen dan Lydia De Pauw (SP; en Paula 
D'Hont (CVP) aan de beurt. We kunnen ons 
dus voorbereiden.

Wie tenslotte ook nog een kwartpagina 
wist op te eisen was de vereniging Artsen 
tegen kernwapens. Zeker interessant maar 
wij wisten het aalemaal al uit een vorig 
nummer van het Leuvense Veto. Wat wij ech-
ter niet wisten was hoe het met het bier- 
verbruik in Brussel is gesteld. Zij stu-
denten nogsteeds zuipschuiten? Het ant-
woord verzint u zelf, maar geven u als 
hulpmiddel alvast enkele merkwaardige 
cijfers. 500 liter gerstenat vloeide door 
de dorstige kelen van het HIL0, 630 liter 
door deze van Solvay maar de studentenclubs 
deden nog beter met 650 liter.
Help, ik het dorst zei een zwerver in de 
woestijn. R ..



FilM
Als u spannende, eigenzinnige en stijl-
volle thrillers wilt zien moet u beslist 
naar CALYPSO. Naast PERU EN LA DEMEURE 
herneemt men nu ook DRESSED TO KILL van 
da Palma (om 22.30 h.). Als u wilt kan 
u op dat uur ook Fellini's SATYRICON 
zien, maar dat is iets heel anders.
In DECASC00P speelt PAPA IS OP ZAKENREIS 
hopelijk nog, anders moet u naar THE YEAR 
OT THE DRAGON.

WINNAAR
Hoewel PAPA IS OP ZAKENREIS te Cannes 
festivalwinnaar werd heeft het betrekke-
lijk lang geduurd eer ik ben gaan kijken. 
Producties die langs de andere kant van 
het ijzeren gordijn zijn gemaakt hebben 
immers meestal de vervelende neiging mij 
eerder in slaap te wiegen dan te boeien. 
Dat is bij deze film toch even anders. 

"Papa is cp zakenreis" is een bijzonder 
aangrijpende kroniek van een Joegoslavisch 
gezin dat het slachtoffer wordt van de 
machtstrijd tussen Tito en Stalin na 
WO II . Het eerder trieste gegeven - de 
vader wordt eerst naar werkkamp verbannen 
en daarna naar een provinciestadje- wordt 
doorspekt met bijzonder komische scènes 
zonder evenwel te vervallen in een typisch 
melodrama.

schrijven maar ondekt daarbij dat hij aan 
een venerische ziekte lijdt. Ze vlucht ont-
zet weg maar merkt in de lift dat ze haar 
ring vergeten is in diens appartement.
Ze keert terug maar als ze uit de lift wil 
stappen wordt dat haar onmogelijk gemaakt 
door een vrouw met zo nebril en scheermes.
De lift gaat weer omlaag en stopt op een 
verdieping waar een luxe-hoer en haar klient 
wachten. De liftdeur gaat open en de man 
vlucht weg. De hoer blijft verstard kijk-
en naar de vrouw die in een bloedbad ligt.
De hoer ontdekt echter de moordenares die 
in een hoekje van de lift staat en vlucht 
weg met in haar hand het scheermes dat de 
moordenares heeft laten vallen. Iemand 
ziet dat. DE hoer wordt daardoor verdachte 
nummer één en krijgt van de inspecteur, 
belast met het onderzoek, een zekere tijd 
om haar alibi ( de man ) te vinden. De 
moordenares komt haar eve .wel op het spoor...

Mede door een meesterlijke cameravoering 
mag deze film gerust naast het betere werk 
van Hitchcock worden geplaatst. Dat da 
Palma af en toe wat pikt van de groot-
meester doet niets af aan de eigen di-
mensie die hij eraan toevoegt. Enkele 
scènes zijn gewoon groots: het kat en 
muis spelletje in het museum, de moord-
scène in de lift en de demonische scène 
op het einde van de film waarbij de 
psychiater (tevens patiënt) een ver-
pleegster vermoordt en daarbij wordt 
toegejuicht door de andere patiënten, 
grimmige schimmen tegen een purperen 
achtergrond. Ook de finale mis je beter 
niet. Net zoals de rest van de film is die 
scène traag gefilmd maar dat is geen aan-
sporing om de zaal voortijdig te verlaten, 
integedeel.

Dressed to ki11 ***
Calypso 22.30 h. ^

Weer een
brandende
heilige....
SINT ELMO'S FIRE is een film met intel-
lectuele aspiraties over 7 jongelui die 
met zichzelf in het reine willen komen.
Het zou een variante moeten worden op 
THE BIG CHILL maar bereikt helaas niet 
dat pei1.

Dat de film de Gouden Palm kreeg toege-
zwaaid vind ik heel terecht. Zonder te 
moeten grijpen naar de trucagedoos of 
naar enkel primaire sex- en geweldscènes 
weet deze diep menselijke film twee uur 
lang te boeien zonder dat u daarvoor uw 
zakdoek moet bovenhalen.

Papa is op zakenreis ***
Hopelijk nog in Decascoop om 22.30

SUUS-PENS
DRESSED TO KILL is een typisch da PALMA 
product. Erotiek, qeweld, suspens, myste-
rieuze personages (vaak ook geestelijk ge-
stoord) en Hitchcocksiaanse verwijzingen : 
elementen die niet vreemd zijn aan het 
werk van da Palma.
Bijzonder traag fimend weet da Palma de 
bioscoopganger - op een paar schaarse 
momenten na - mee te voeren in zijn 
geheimzinnige wereld van erotiek en mis-
daad, een patent dat hij bijkbaar van 
Hitchcock wist af te snoepen.

Het verhaal. Een vrouw ( Angie DICKISON ) 
maakt, nadat ze bij haar psychiater haar 
beklag heeft gedaan over de sexuele kwali-
teiten van haar man, een slippertje met 
een onbekende man. De scène in het museum 
waar ze een kat en muis spelletje houdt 
met deze man doet trouwens zeer sterk aan 
Hitchcock denken. Wanneer ze ontwaakt in 

t appartement van de illustere onbekende 
is hij verdwenen. Ze wil hem een briefje

Patrick Duynslaeger ( Knack ) heeft het 
over een prent waarbij de interrieurs 
knapper zijn dan de film zelf. De inte-
rieurs zij natuurlijk rosé, of wat had u 
gedacht?

CALIPSO 20 h
Dp
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V.G.K. en SOWEGE organiseren een mini- 
festival. Op het moment dat u dit stukje 
leest is het festival reeds halverwege. 
PATHS OF GLORY en THE THIRD MAN mogen 
alweer in het film-archief maar voor 
REDS en EXCALIBUR ben ik nog niet te 
laat.
REDS ( W. Beaty ) is het verhaal van een 
Amerikaanse journalist die betrokken ge-
raakt in de Russische revolutie. De poli-
tieke dimensie wordt echter door een 
liefdesverhaal behoorlijk naar de achter- 
rond verwezen. Reds wisteen paar Oscars 
o.a. beste regie ) te versieren maar de 

gevestigdecritici vonden dit een geval van 
overwaardering. Toch aanbevolen.
EXCALIBUR ( Boorman ) is een wat onge-
lukkige keuze om het festival te besluiten. 
Niet omdat het een miserabel product is 
-integendeel- maar wel omdat Decascoop 
de prent al een paar weken herneemt.
Mocht u desondanks de film toch gemist 
hebben dan heeft u nu de gelegenheid om 
relatief goedkoop (60 fr.) dit gat in 
uw kuituur op te vullen. Voorwaarde is 
wel dat u enige interesse aan de dag 
legt voor het wedervaren van koning 
Arthur en zijn ronde tafel kompanen, 
want daar gaat de film over.
Boorman, die u onderhand wel moet kennen 
van DELINERANCE en THE EMERALD F0REST, 
geeft opeen visueel overweldigende manier 
zijn visie van de mytische en legendarische 
figuur die koning Arthur toch wel was.
In de sound track mag o.m. WAGNER en 0RFF 
verwachten, 't Is maar dat u het weet.

Reds : ma. 9/12 om 20 h.
Excalibur : wo. 11/12 om 20 h.
Beide in aud. C van de BLANDIJN
Toegang : 60 fr.

DP-

Er komt een man met een witte lan-
ge baard, op een mooie, vurige schim-
mel langs de daken voorbij gereden. 
Wat heeft hij allemaal in zijn grote 
zak? Waar stopt hij? mijn moeder 
zeide :'Bij brave kinderen, zowel 
arm of rijk, maar ze -oefen eerst 
een lange brief schrijven' en wij 
maar pennen.
Maar de Sint is gemoderniseerd. Hij 
is af en toe vrouwelijk, rijdt met 
de auto; werkt in de Delhaize en 
bezoekt niet alleen kinderen. Hij 
treedtop voor wie hem betaalt(het 
is krisis voor iedereen). misschien 
ko~t hij .voorbij het Nieuwpoort- 
teater o p  de standwerkersreunie.
Daar kan hij aan een tafeltje gaan 
zitten in de Balzaal van de Voor-
uit en samen "iet zijn kollegas ak- 
teurs zijn nummertje opvoeren. Het 
Nieuwpoortteater heeft een feest 
'Vooraleer het kalf verdronken is' 
samen met de creme van de creme van 
het Gentse alternatieve publiek.
Er komen een 20 tal bekende Gente-
naars die iets bewezen hebben,hun 
kunstjes nog eens herhalen.Dus als 
je op ödecember om 21 u.00 de Goede 
Sint gevolgd hebt kom je terecht in 
de Balzaal van de Vooruit en kan je 
samen met hem  dansen en kijken naar 
bv. Tom Lanoye, Guido Lauwaert, Dirk 
Pauwels,...(om er maar een paar te 
noemen).
Als de Sint er is roept hij naar een 
dikke, grote, zwarte piet dat hij 
zijn boekje even boven haalt. Hier-
in leest hij de verzuchtingen van 
menig Nieuwpoortbezoeker : "We heb-
ben geen paspoort waarmee we het 
Nieuwpoortteater zonnar binnen kun-
nen. ' Hij zal de grote mijnheer van 
het teater voor zich neer laten knie-
len en deze zal bedeesd fluisteren :

'Goede Sint, we hebben een paspoort 
maar geen geld, maar we zijn eerlijk, 
we geven iedereen de kans ereen te 
kopen,voor 2000 fr. Hiermee kan hij 
van nu af alle voorstelling die in 
ons zaaltje plaatsgrijpen gaan be-
kijken als hij eventjes op voor-
hand reserveert. ' 'Zeer flink', 
zal de Sint opmerken. Vlug zal de 
Digg Boss eraan toevoegen : ''t is 
enkel maar voor dit seizoen en er 
is nog veel te verwachten (Nu veert 
hij recht, haalt zijn chequeboekje 
boven,...) rekening nummer OOI-I472 
66?-—PO ' Maar de Sint zal nog niet 
tevreden zijn. Hij zal de verant-
woordelijke voor de programmatie 
voor zich laten slepen, hem gestreng
aankijken en dreigend vragen : 'Doet
hij wel uw werk naar behoren?' Deze 
zal bevend stotteren 'Ik probeer het, 
maar de recensent kent zijn werk niet. 
De acteurs werken maanden aan een pro- 
dukt en die critici denken na een beetj 
te kijken dat zij het beter weten,...' 
He Sint onderbreekt, wenkt naar een 
klein nietje net een grote zak...
'Ik heb aan u gedacht, er komt een 
speciale voorstelling voor u,Sinter-
klaas van Het Trojaanse Paard de 
titel is'Kleur Is Alles', denk aan 
U autootjes en de speculoos en 
de poppetjes,...' De Sint zal tries-
tig beginnen kijken, denkend aan al 
het werk dat voorbij is langzaam in- 
dom-elen om een jaartje later weer te 
ontwaken. (Frank Colman)

KAARTEN 
MET 4
We .leven in oen dekadente tijd. Er 
wordt gemoord, gestolen en iedereen 
geeft zich over aan perversiteiten; 
Zelfs homos, pedofielen en sado'macho' 
gisten komen aan hun trekken....dat 
vinden vele van onze oerdegelijke 
burgers. Er zijn er ook die zeggen 
dat dit al eeuwen aan een stuk door-
gaat en dat we slechts een aloude 
traditie verder zetten.

Een bewijs van deze laatste stellino 
is het KWARTET van Heiner Müller.
Deze Oostduitse linkse intellectueel, 
met anarchistische symnhathiën, be-' 
werkte de I7de eeuwse brievenroman : 
'Les Liaisons Danoereuses' van Chod- 
erlos de Laclos tot een modern stuk. 
Het resultaat is een serie geestige, 
vooral angstaanjagende, bespiegelingen 
over lust, de erotiek, de passie, maar 
zeker niet de LIEFDE. Terecht vra-
gen de acteurs zich af ; 'Bestaat 
liefde,anders dan als mythe?'
Het stuk wordt gebracht in een kleine 
ruimte. 2 personages besluipen elkaar, 
veroveren elkaar,vernederen en uitein-
delijk laat de een de ander voor dood 
of lucht achter. 'Zijn wij dan toch 
tijqers voor elkaar?'

Markiezin Merteuil en Burggraaf Val- 
mont spelen om hun tijd te doden het 
spel van hun liefdes, ironisch en 
cynisch. Ze doen het schijnbaar sec 
en koel, maar onderhuids willen ze 
elkaar treffen,misschien vermoorden? 
'Zullen we elkaar opeten?' of 'Nu 
zijn we louter kanker mijn geliefde'.

Müller is sa^en met Botho Straus een 
sterk tekstueel toneelschrijver. Waar 
Botho Straus eerder klassieke gegevens 
verwerkt in nieuwe stukken, herwerkt 
Müller materie. Hij verandert niet 
veel aan het gegeven, herschrijft het 
enkel in het licht van een naderende 
ntoomoorloa of een afbrokkelende sa-
menleving. Het verleden blijft be-
palend voor de toekomst en de mens 
is een gevangene in zijn vicieuze 
cirkel. De enige hoop ligt in het 
doorbreken daarvan. De mens moet ■; 
zelf kiezen.

Hoewel ik het stuk nog niet gezien 
heb,onkel de tekst diagonaal door-
gekeken, heb ik vertrouwen in de 
produktie van de Witte Kraai. Ik 
ben er bijna zeker van dat dit een 
niet te missen stuk is. wie dit 
gelooft : De produktie speelt in 
de Vooruit, (frank colman)
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WIJ ZIJN U EEN FLINK STUK TEGEMOET GEKOMEN !

D boekenfonds marnix n.v.

NU IN HET 'HART' VAN DE STUDENTENBUURT :

St.- Pietersnieuwstraat 107
Elke dag doorlopend van 8.30 u tot 18 u.
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