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prietpraat !
’Allemaal voor ons ?’ vroe~ 
gen we toen de PTT een ka- 
mion brieven loste. ’Ja !
En er is nog véél meer op 
GENT X ’ was het antwoord. 
Begin alvast op p. 2.

ontmanteld ?
Die donkere jassen vielen 
natuurlijk al langer op. 
Vooral toen bleek dat ze 
ook dezelfde kleur hadden 
werd het ernstig. AIB en 
MLB mantelbewegingen? p. 3

veel beloven...
Volgende week ALLES over de 
jobstudenten, over KIOSK, 
over Numerus Clausus, over 
FNAC, over eredoctoraten, 
over Paul Goossens, over 
het brilletje, enz. enz.

Hooggewaardeerde heer hoofdredacteur, 
nobele afkorting uit de chemie, konink-
lijke Westvlaamse boerenzoon, honorabe-
le eigenaar van het grootste stel plat-
voeten sinds Lodewyck XIV, bestuurder 
van tweedehandswagens, Lord of Schamper, 
mijn groet.

Ondergetekende, nog steeds uw trouwe 
slaaf en dienaar, hoopt dat het trieste 
nieuws dat nu zal volgen, uwe knokerige 
enkelheid, niet al te zeer zal vertoor-
nen.

B O E K E N S T R O N K
Besparingen. Ze treffen elkeen. Ze 
treffen ook de universitaire biblio-
theken» onze centrale bibliotheek, 
onze seminarie- en faculteitsbiblio-
theken. De vraag omtrent het oppor-
tuun zijn van dergelijke maatre-
gelen is nog nauwelijks aan de or-
de. Ze is nochtans niet zonder be-
lang. De universiteiten leveren 
de kaderleden en onderzoekers van 
morgen. Zou het niet verstandiger 
zijn wat meer te investeren in 
grijze hersenstof i.p.v. te kna-
gen aan de toekomst? Ter illustra-
tie een voorbeeld uit de periode 
1978- begin 1983.-De bibliotheek 
is genoodzaakt een groot aantal 
dure en zeer dure tijdschriften 
op te zeggen. Een te beperkt bud-
get, hoge prijzen, dure dollar en 
pond, alles te samen een trieste 
situatie. Terwijl de niet geringe 
prestaties van de wetenschap in 
de U.S.A. de aankoop van de duur-
ste tijdschriften toch rechtvaar— 
d igt o

Laten we even teruggaan in de tijd 
en de evolutie van de besparingen 
nagaan.

In 1981 kwam de grote klap. Het 
budget werd met 20% ingekrompen. 
Bovendien, we hebben er reeds mel-
ding van gemaakt, stegen de prij-
zen van boeken en tijdschriften 
buitengewoon in die periode. Voor 
wetenschappelijke tijdschriften 
bedroeg de stijging 20 a 30%. Men 
heeft toen meteen de dubbele abon-
nementen (overlapning van verschil-
lende faculteiten) afgeschaft. Er 
werd een handig "doorgeefsysteem" 
opgezet om iedereen de kans te ge»» 
ven het tijdschrift in te kijken.

De besparingen van 1982 gingen nog 
verder. Hier zijn, "vooral in de 
wetenschappen, dingen gesneuveld 
die niet hadden mogen sneuvelen ", 
aldus de hoofdbibliothekaris van 
de Centrale Bibliotheek, Prof. Dr. 
A. Van den Brande.

Zo belanden we in het jaar 1983.
Na heel wat pleiten, werd het bud-
get eindelijk aangepast. Een de«'l 
van de opgelopen schade kon worden 
hersteld.

1984 bracht nog een aanpassing van 
de werkingstoelage• Gelukkig, want 
de prijzen wachtten niet.

Ook in 1985 stegen de prijzen, voor 
de tijdschriften met zowat 15%.
Toch kwamen er niet meer centen. 
Resultaat? Het terugvallen van de 
aankopen voor boeken tot J, van 
een 3000-tal in 1984 tot zowat 1500 
in 1985.

Voor het huidig jaar zal opnieuw 
een aanpassing van de middelen 
nodig zijn, niet omdat er weer 
eens een spectaculaire stijging 
van de boekenprijzen te verwach-
ten valt-sommigen houden het op 
5%- maar om opgelopen achterstand 
in te halen.

In het kader van de besparingen 
pleit hoofdbibliothekaris Van den 
Brande voor een nog betere co-
ördinatie tussen de diverse dien-
sten.

Tot daar de aankoop-problematiek. 
Maar een v el nijpender probleem 
wordt het personnelstekort. Sinds 
1975 werd geen enkel weggevallen

personeelslid meer vei vangen 1 een 
daling met 20%. Voor het ogenblik 
zijn er 22 op te vullen plaatsen, 
en verwacht wordt dat er tegen 
1989, het jaar dat de maatregel 
afloopt, nog 6 a 7 betrekkingen 
verdwijnen.

Oorspronkelijk kon het dalend aan-
tal personeelsleden nog opgevang-
en worden door een reorganisatie,

een betere taakverdeling . Men kan 
dit niet blijven doen. Het kritisch 
niveau is bereikt. Sommige facul-
teitsbibliotheken -rechtstreeks af-
hankelijk van de Centrale Biblio- 
zijn van tijd tot tijd om beurten 
een halve dag open.

Deze toestanden kunnen niet blij-
ven duren. Als er niet gauw een 
oplossing komt zal men nog verpicht 
zijn de hele zaak te sluiten. Dan 
nog de musea dicht en de treinen 
afschaffen en er is niemand die 
nog verlies doet. En dan nóg be-
weren dat journalisten zwartkijkers 
zijn.

H.B.

Ondergetekende, uwe flaporigheid, is na-
melijk de laatste vier dagen veroordeeld 
geweest tot eenzame opsluiting tussen de

lakens. De góden van de griep, de angine 
en de druipneus hebben mij zwaar ge-
straft. Met als gevolg, uwe behaarde bil- 
lenheid, dat ondertekenende niet in staat 
is geweest om het interview van Paul Goos-
sens uit te schrijven. Een zware nalatig-
heid, inderdaad, maar ik beroep mij op 0- 
vermacht. Wel heb ik nog een GeHakt in el-
kaar geflanst maar dat hoef je voor mij 
nog niet eens te publiceren, ik verdien 
niet beter.

Als klap op de vuurpijl, uwe puisterige 
voorhoofdheid, zal ik bovendien vandaag 
niet kunnen afkomen. Hopelijk, uwe ge-
plombeerde snijtand, vindt U in uw grote 
hart de nodige goedheid om mij vergiffe-
nis te schenken. Ik beloof U dat ik nooit 
meer ziek zal worden.

Voor eeuwig de jouwe,
GeHa
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M O O R D T U IG
Mordicus, de kritische werkgroep 
geneeskunde, krijgt, zoals alle 
werkgroepen die erkend zijn 
door de GSR - waarvan de trouwe 
Schamperlezer alles afweet - 
geld. En dat geld moet op, dus 
besloten de mensen van Mordicus 
een Nobelprijswinnaar in huis 
te halen om 'n debat op te zet-
ten. Toen ik persoonlijk m'n broek-
je versleet op de lagere-school- 
banken, vertelden de plaatselij-
ke nonnen met 'n van ontroering 
trillende stem lange verhalen 
over Pater Pi re, tot 1985 de eni-
ge Belg die 'n Nobelprijs voor 
de vrede in de wacht had kunnen 
slepen. In 1985 werd deze prijs 
toegekend aan .IPPNW, Interna-
tional Physicians for the Pre- 
vention of War. En Jef De Loof 
is de voorzitter van de Belgi-
sche afdeling van deze organi-
satie: Artsen tegen Atoomwapens.
De Loof moet z'n onderscheiding 
dus wel delen met enkele duizen-
den artsen, verspreid over de

aardbol die hen zo lief is.
Ik hoop uit de grond van m'n hart 
dat de hedendaagse leraren de 
computer es 'n minuutje opzij 
zullen schuiven om ook hieraan 
enige aandacht te schenken. 
Desnoods zonder trilling in hun 
stem.
Om te debatteren moet je minstens 
met twee zijn dachten de Mordici 
en ze contacteerden PVV-jongeren- 
voorzitter Nolf, Luitenant-Ko- 
lonel Thijsbaert en Kruithof, 
professor ethiek en andere Blan- 
dijnismen aan de RUG. Siegfried 
Bracke, BRT-journalist, werd in-
gehuurd om het geheel aan elkaar 
te breien en men had wat men noemt 
een mooie affiche, 'n Uur voor 
de aftrap werd de affiche echter 
iets minder mooi: Kruithof 
liet het afweten. Niet omwille 
van de verplaatsingsonkosten 
maar omdat ie "geveld was door 
'n buikvirus". Hoewel het geheel

vervolg op p. 3



WE LOVE 
YOU
NICLOTAS
Aan SCHAMPER (of is het SLAMPAMPER ?) 
Inzake uw wanpublicatie en dan meer spe-
cifiek met nummer 219 in gedachten.
Ik hoop dat U eindelijk eens zult be-
grijpen (of beter : "primair inzien", 
want in uw gedachtengang is alles pri-
mitief en niet voor enige menselijke lo-
gica vatbaar) dat er niet alleen kort-
zichtige, 1 inks-gezinde en massa-geb'ri- 
enteerde studenten rondlopen in de audi-
toria van de universiteit. Of misschien 
wist U dat al en deed er zo'n frustratie 
van op dat er in dat "Blad van papier" 
van U enkel idealistische zever van 
hoogdravend niveau te bekijken valt. Be-
kijken, ja, want lezen is het niet (meer) 
waard, pluralisme lijkt U onbekend (zelfs 
al draagt U dit figuratief in het vaan-
del), meer nog, zelfs verdraagzaamheid 
tot anders-denkenden zit er niet meer in!
Iedereen kent de symptomen van het soort 
socialistische visie zoals uw geëtaleer-
de destructieve ideologie : ze breekt al-
les af wat niet perfect in hun eigen 
lijn ligt, maar biedt geen enkel, ik zeg 
geen enkel, concreet alternatief. Slogan- 
matig gebruik in de trend van : "Parijs- 
Dakar oog in oog met de ocharmetoch klei-
ne negertjes", om er maar één te noemen, 
lijkt me erg kleinzielig en getuigt van 
een erg weinig objectieve beschouwing. 
Zelfs al ontkent U dat in mooie bewoor-
dingen (nietwaar GeHa ?), U speelt zéker 
in op het sentiment van uw lezers door 
ten eerste feiten uit hun totale kon- 
text te trekken, ten tweede : allerlei 
kul aan elkaar te lijmen met stoer taal-
gebruik) door vooral een diepe persoon-
lijke seksuele frustratie de bovenhand 
te laten vieren. Het verwondert me ten 
zeerste dat op de frontpagina zo'n laag- 
bij-de-gronds woordgebruik aan bod komt, 
om dan op de laatste bladzijde in alle 
pracht en glorie met schijnbare vastbera-
denheid een film als 'The Afterman' tot 
de grond af te breken, en dit enkel met 
als leesbare argumentering dat het om 
gevulgariseerde erotiek gaat. Eigenaar-
dig toch dat bijna drievierde van het 
artikel gevuld wordt door de recensie 
van deze film ; waarin overigens haar- 
fijn de pikantere scènes opgesomd wor-
den. En met als slotbedenking (door "a. 
g.") dat enkel wel lustzoekende kijkers 
zich nog enigszins kunnen verkneukelen 
in die 'rotslechte film'. Aan de stijl 
van de recensie te lezen heeft 'a.g.' 
zich wel erg verkneukeld. Maar ja, beste 
a.g. en GeHa, frustraties en complexen 
geeft men nooit toe, als ze in mooie 
verbloemingen verpakt en ontkend worden 
is het veel minder zeif-kwetsend, niet?
-Bedenk dat een aap in een mooi kleedje 
toch altijd een aap blijft -

De andere artikels beschouw ik als onge-
lezen omdat ik na twee artikels genoeg 
had van dat bekrompen narrow-minded ge- 
kots. En ik ben de enige niet die zo over 
dit alles denkt, maar ik blijk toch wel 
de laatste vol harder te zijn die U nog 
een kans geeft, vele andere doen al de 
moeite niet meer hun kracht te verspillen 
aan het openslaan van de slampamper uit 
jullie drukpers. Soms hoop ik, alle ont-
goochelingen ten spijt, eens een goed 
artikel te vindne in uw 'representatief 
blad voor de RUG-studenten' (laat me 
niet lachen !)

De mei-revolutie is begraven, mijne He-
ren, enkel bejaarden in het studenten-
circuit ankeren (of 'kankeren') nog vast 
aan die goeie ouwe tijd van toen, "toen 
de jeugd nog dit en dat was", "toen het 
zo leuk was betogingen te organiseren 
met woorden als slogans die we toch niet 
begrepen", (cfr. kernenergie, anarchie, 
etc.)
Nee, mijne Heren, zie in dat jullie tijd 
voorbij is, en hoeveel krachtiger dat 
sensatie-zoekend (maar minachting-minded ) 
qepraat van jullie zit er niet meer in.
(Of toch, in het allerbeste geval dan, als 
enkel nog leeghoofden rondlopen). Meer nog 
ik durf U zelfs uit te dagen tot het inte-
graal publiceren van mijn brief. Al bent 
U misschien te laf het te doen. (NVDR : 
dergelijke grapjes maken op ons geen in-
druk, wij lopen er dan ook niet in en 
publiceren deze brief NIET integraal : na 
het woord 'brief', 5 regels terug, moest 
in feite een uitroepteken staan. Dat doen 
wij dus lekker niet ! Nè ! Zó laf zijn we 
wel ! )  Ik hoop dat idealisten van uw 
soort die uw blad nog lezen'("poor lone- 
some cowboys") eens aan het denken gaan.
Of bent U daar óók bang voor ?

Nicolas Darkin

v a n  e n  v o o r o n z e  
O N N O Z E L E  K IN D E R E N  :
KalVeHare V
Beste redaktie,
Bij deze reageren we op het onzinnig ver-
slag van de heer PDG over KVHV inzake de 
GSR (Gentse StudentenRaad)-vergadering 
welke plaats vond op 15 januari jl. ter 
behandeling van de aanvraag tot erkenning 
vanwege KVHV-Gent (zie Schamper nr. 219).
Hij meent te moeten schrijven dat de er-
kenning van KVHV met een klei ne meerder-
heid van de GSR gegund werd ... ?? Inte-
gendeel , onze erkenning werd met een rui-
me meerderheid goedgekeurd. De studen-
tenvertegenwoordigers uit de GSR zullen 
dit dan ook beamen. Hij geeft een volle-
dige weergave van de stemming inzake de 
erkenning van NSV en Protea maar van het 
konkreet aantal pro-/contra-/onthoudings- 
stemmen ten aanzien van KVHV viel in zijn 
verslag helemaal niets te bespeuren ...
Ook zijn insinuatie dat KVHV bindingen 
heeft met extreem rechtse verenigingen 
kan KVHV-Nationaal (ruimschoots 1500 le-
den) allerminst appreciëren ! Aldus werd 
de Gentse studenten diverse zaken wijs 
gemaakt die helemal niet stroken met de 
werkelijkheid !

Veronique LIBERT, praeses,
Eric Naesens, vice-praeses
KVHV-Gent.

uylenspiegel 
aan de wand 
wie is de..?
Aan de twee naamloze jobstudenten uit 
Resto Overpoort.
Ware het schampschrift beperkt gebleven tot 
mijn persoon, had ik er niet op geantwoord 
omdat het getuigt van zo'n laag bij de 
gronds niveau, een reactie onwaardig.
Maar aangezien de organisatie VVS-SVB, voor 
dewelke ik zetel in de Sociale Raad (SR), 
mee door de modder gesleurd wordt, voel ik 
me verplicht, de puntjes even op de i te 
zetten.

Het is o.a. de VVS-vertegenwoordiger in de 
SR geweest die er voor gezorgd heeft, dat 
de jobstudenten, die werken in de studen- 
tenresto's, de dag van vandaag nog altijd 
kunnen genieten van gratis maaltijden. Die 
verworvenheid werd destijds, ja je leest 
het goed, door een studentevertegenwoor- 
diger van de rechterzijde op de helling 
gezet.
Het is o. a. dank zij de VVS-vertegen-
woordiger in de SR dat er geen studie 
werd uitgevoerd in de studentenresto's, 
om te onderzoeken of de jobstudenten er 
wel hard genoeg werken. De vlijt en de 
ijver van de jobstudenten werd in twij-
fel getrokken door, ja je leest het goed, 
een studentenvertegenwoordiger van de 
rechterzijde.
De VVS-vertegenwoordiger in de SR is de 
enige geweest, die tegen de verhoging 
van de verhoging van de maaltijdprijzen 
in de studentenresto's heeft gestemd.
Wie zijn nu de pionnen van het systeem ? 
Ik, die namens VVS steeds op een conse-
quente manier de demokratisering van het 
onderwijs heb verdedigd, of jullie beiden 
die door je reinste onzin uit te kramen, 
willens nillens aan de andere kant van 
de barrière komen te staan ?!!?

Tij1 Maes

cadeau 
du chef
Betreft : het anoniem schrijven in Scham-
per nr. 221, onder de hoofding 'Tijloor- 
gang'.
Geachte Heren,
Ik heb kennis genomen van bovenvermelde 
anonieme brief.
Het lijkt mij gepast even te reageren op 
een passus die mij tamelijk verward lijkt 
meer bepaald "het beleid is zo verrot, zo 
gericht op winstbejag en zo gepolitiseerd 
dat we hier als student niets van kunnen 
verwachten".
Het is duidelijk dat de studentenrestau-
rants een politiek voeren welsiwaar niet 
gericht op "winstbejag" omdat dit onze op-
dracht niet is, onze politiek is er even-
wel op gericht het deficit van de studen-
tenresto' s zoveel mogelijk te drukken? Dat 
dit aanleiding kan geven tot moeilijkheden 
met de verbruiker evenals op vlak van per-
soneelsbeleid (krappe personeelsbezetting)

lijkt mij inherent aan deze politiek, te-
meer daar de voortdurend opgelegde bespa-
ringen niet van aard zijn om de taak van 
het beheer te vergemakkelijken.
Blijkbaar zijn er buiten de anonieme 
briefschrijvers toch wel een aantal stu-
denten die van het gevoerde beleid wel 
iets verwachten, getuige hiervan het feit 
dat voor het eerst sinds jaren opnieuw de 
kaap van 1.000.000 maaltijden werd over-
schreden in 1985.
Wat de persoonlijke afrekening tussen de 
anonieme heren en T. Maes betreft kan ik 
u allee mededelen dat deze laatste door 
het beheer o.m. werd opgedragen "als ver-
bruiker" de restaurants te kontrolerén 
qua dienstverlening en dit aan de hand 
van kontrolelijsten opgesteld door het 
beheer en voorafgaandelijk medegedeeld en 
besproken met alle verantwoordelijken in 
de resto's, die trouwens nog diverse i- 
tems hebben toegevoegd.
Wat het gebruik van de gastenzaal betreft 
waar inderdaad recepties en middagmalen 
worden verstrekt, kan ik u mededelen dat 
de aanwezigheidvan de heer T. Maes aldaar 
in opdracht van de dienst gebeurt. De 
heer T. Maes zelf vindt deze opdracht 
niet zo aangenaam.
Voor het overige kunnen wij u mededelen 
dat de werkzaamheden van de heer T. Maes 
zowel door het beheer als door het perso-
neel geapprecieerd worden.
Ik hoop dat kleine persoonlijke frustra-
ties voortaan op een meer elegante manier 
kunnen worden opgelost.
Met oprechte hoogachting,

W. Van Espen
NVDR : Toch even verduidelijken dat be-
wuste ’anonieme briefschrijvers’ NIET ano-
niem zijn. Om persoonlijke, kwalijke kcn- 
frontaties te vermijden hebben zij ons ge-
vraagd de formule 'naam en adres bij de 
redaktie bekend’ te gebruiken. Hieraan 
heeft de redaktie gevolg gegeven. Om mis-
verstanden te vermijden blijven de namen 
dus wel degelijke doch enkel en alleen 
'bij de redaktie bekend'.
Anonieme schrijvelaars belanden bij ons 
sowieso in de prullenmand.

Manken
Loldings
Bultinationals
Beste redaktie,
In Schamper 220 verscheen onder de titel 
"je moe nie zeur nie !" een lezersbrief 
van T. Goldschmidt. Graag een antwoordje:
Vanzelfsprekend is het reeds heel goed 
dat T. Goldschmidt over MLB schrijft.
Het zou nog beter zijn indien hij niet 
zoveel onzin schreef...

Volgens hem is de werking van MLB beperkt 
tot de anti-fascistische strijd? Alhoewel 
wij onze inspanningen op dat vlak -trou-
wens samen met vele andere democratische 
studentenorganisaties- niet willen mini-
maliseren, zijn er toch nog enkele ande-
re "bestaansredenen" voor MLB. De verho-
ging van de inschrijvingsgelden, de drei-
ging van een numerus clausus, de blokke-
ring van de toelagen aan de sociale sec-
tor ... Wie heeft, nog vóór Schamper, de 
studenten daarover geïnformeerd ?
Heeft T.G. nog niet gehoord van indexin- 
leveringen, jeugdwerkloosheid, mijnslui-
tingen, daling van de koopkracht, ... ? 
Informatie verschaffen over en vooral de 
solidariteit organiseren met de arbei-
dersbeweging is juist één van de bes-
taansredenen van MLB. Tom Goldschmidt 
vindt allicht dat "men die engerds maar 
moet doodzwijgen" ?
MLB zou "antidemocratisch" zijn en een 
"haat tegen het parlementair systeem" 
ten toon spreiden ! Nu nog beter ! Waar 
het gaat om de installatie van raketten, 
waar het gaat om belangrijke economische 
beslissingen, . . . ,  wordt het parlement 
gewoon opzij geschoven door de werkelijke 
machthebbers : banken, holdings, multi-
nationals, ... Het spreekt vanzelf dat 
MLB waarschuwt tegen het, door de ge-
schiedenis en de feiten weerlegde, bij ge— 
loofin "onze Westerse democratie". Zou 
Belgische rijkswacht en leger meer scru-
pules hebben dan de Chileense of Griekse 
militairen als het erop aankomt ? T.G. 
kan het misschien eens vragen aan de 
eerste de beste para die hij op straat 
tegenkomt ! Aan de andere kant verdedigt 
MLB de "parlementaire" vrijheden als het 
erop aankomt de volmachten te bekampen, 
legislatuurregeringen, uitbreiding van 
de rijkswachtwillekeur, enz...
Eigenaardig genoeg zijn het precies de 
"burgerlijke parlementaire" partijen die 
deze uitholling van de democratie orga-
niseren !
Met zij opmerking dat MLB en NSV "een en 
dezelfde bullshit" zijn, plaatst deze 
"politiek geëngageerde student" zich op 
één lijn met de pausen en de bisschoppen 
uit de jaren '30 : "noch Moskou, noch 
Berlijn" ! Als diepgaande analyse van het 
fascisme kan dat tellen ! En als strate-
gie voor een anti-fascistisch front (!) 
zal het ongetwijfeld tot (misschien merk-
waardige) succesen leiden ! Op één punt 
ben ik het echter wel eens met lezer T.G. 
Namelijk waar hij stelt "lees er hun 
brosjures maar eens op na". Te verkrij-
gen op onderstaand adres .

Peter Praet (lid MLB)
Zondernaamstr. 50 - Gent

PS : met de opmerking dat MLB, nog voor 
Schamper, de studenten informeerde over 
de regeringsmaatregelen mbt onderwijs, 
wil ik natuurlijk geen afbreuk doen aan 
de belangrijke rol van Schamper en ande-
ren daarin.

VRIJE TRIBUNE :
'Vrije Tribune' is een rubriek in SCHAM-
PER waarin door de RUG gesubsidieerde 
verenigingen zichzelf kunnen voorstellen.
De voorstelling moet algemeen zijn, dus 
niet toegespitst op één of andere gebeur-
tenis. Zij is tevens éénmalig per akade- 
miejaar. De lengte van de tekst is max.
1 getikt vel formaat A4.
De redaktie is niet verantwoordelijk voor 
de opgenomen tekst.

kvhv
Teneinde alle onzekerheid uit te sluiten 
omtrent de ware aard van onze vereniging 
stellen we in 't  kort KVHV voor :
Ons verbondis een kristel ijk geïnspireer-
de, niet-partijgebonden en toekomstgerich-
te Vlaamse studentenvereniging waarin 
zelfontplooiing en maatschappelijk engage-
ment centraal staan. Debatten en vormings-
avonden staan uiteraard op ons programma 
doch deze worden ingericht vanuit een on-
bevooroordeelde steilingname van KVHV.
Ten opzichte van morele problematiek en 
andere probleemterreinen neemt ons Ver-
bond een gematigde houding aan. We laten 
ons standpunt door qeen enkele andere (al 
dan niet katholieke) vereniging opdringen.
Wij staan open voor dialoog met om het e- 
ven welke vereniging. Zolang men deel-
neemt aan de DIALOOG kan er slechts spra-
ke zijn van DEMOKRATIE ! Aldus respekte- 
ren we iedere politieke/filosofische/re- 
ligieuze overtuiging ( = VERDRAAGZAAM-
HEID). KVHV is katholiek en daar schamen 
wij ons niet om.

Ons verbond richt ook 'werkgroepen' 1n als 
Maatschappijstudie/cultureel-ontspanning/ 
internationaal en Verbondswacht (Public- 
Relations).

In Vriendschap en in een kulturele/ludie- 
ke sfeer wil KVHV studenten uit de meest 
verscheidene studierichtingen met ongeveer 
ezelfde overtuiging nader tot elkaat bren-
gen om alzo de SOLIDARITEIT onder hen aan 
te moedigen. Het is immers een feit dat de 
'polarisatie' de Vlaamse studentensfeer 
van weleer verstoord heeft. Evenmin kunnen 
wij de verdediging van de belangen van de 
Vlaamse student uitsluiten zoniet blijft 
ons verbond in gebreke.
KVHV organiseert allerlei aktiviteiten als 
groepssport, nationale cantus, kulturele 
uitstappen, ontmoetingsavonden met studen-
ten uit andere steden, zomeraktiviteiten, 
nationaal zangfeest, .. Ook interesseren 
ons niet zozeer commerciële films doch wél 
kwalitiatief uitstekende films.
Hierbij wijzen wij de Gentse studenten er 
ook eens op dat KVHV een niet te onder-
schatten rol gespeeld heeft in de strijd 
om de vernederlandsing van de Gentse Alma 
Mater. Diverse illustere figuren als wij-
len Ernest Claes, Guido Gezelle enz. ver-
zorgden regelmatig ons nationaal tijd-
schrift.
Ons Verbond blijft in het verlengde van 
de niet-partijpolitieke Vlaamse Beweging 
waarbij we aldus evenzeer ijveren voor 
een volwaardige gewestvorming, voor een 
Vlaanderen waar iedereen gelijke kansen 
tot zelfontplooiing krijgt. Verder wordt 
bij ons het kontakt aangemoedigd tussen 
de (studenten uit) diverse volksgemeen-
schappen.
Tenslotte blijven we dan ook nog hopen 
dat de studenten die nog belang hechten 
aan het geloof ons niet in de steek la-
ten ... In elk geval ligt defaitisme niet 
in onze aard !

KVHV-GENT



VERVOLG VAN P. 1

p lo f je s .. . in  h e t  A z
doorging in het AZ bleek er toch 
geen WC-stoel voorhanden om de 
moralist alsnog 'n plaatsje te 
qeven achter het Spa-qlas. Wat,

zoals later zou blijken, 'n spij-
tige leemte vormde in de discus-
sie.

En dan zou nu een weergave moeten 
volgen van het debat. Maar daar 
heb ik niet veel zin in. Want, 
zoals Siegfried Bracke het op het 
einde van de avond uitdrukte,
"U kunt niet verwachten dat deze 
heren hun mening zullen veran-
deren cp> basis van de gevoerde 
discussie. Wat we aan deze avond 
wél kunnen overhouden is 'n beter 
inzicht in de verschillende f i lo -
sofieën waarop deze heren hun 
standpunten steunen." Zelfs dat 
vonden we eufemistisch geformu-
leerd.

Want wat kan je van 'n PVV-er 
anders verwachten dan dat hij de 
plaatsing van de kernraketten 
verdedigt, als de trouwe schild-
wachten die ons beschermen tegen 
het Rode Gevaar en de sterk onder-
schatte dreiging van de hongerend 
derde wereld? Dat de nucleaire 
afschrikking de minst slechte 
bescherming vormt van onze wester-
se waarden: vrijheid, democratie 
en welvaart. En dan zegt de tegen-
partij eenvoudig dat wij niet vrij 
zijn, nauwelijks nog 'n democra-
tie kennen en er ook zoiets be-
staat als 'n vierde wereld. - 
En wat kan je van 'n militair nu 
anders verwachten dan dat hij 
zijn leger verdedigt als 'n socio-
logisch gegeven dat noodzakelijk 
is om zich tegen de inherent- 
slechte medemens te verdedigen, 
en dat kernwapens de beste manier 
zijn om 'n kernoorlog te voorko-
men en dat Europa reeds de langste 
oorlogsvrije periode kent sinds 
de tijd van de Brontosaurussen.

En dan zegt de tegenpartij dat 
dat geen waar is. - En wat kan 
Jef De Loof anders doen dan z'n 
organisatie verdedigen als 'n onaf-
hankelijke, a-politieke instelling, 
die de mensheid wil waarschuwen 
tegen de waanzinnige wapenwedloop 
en dit gesteund op wetenschappe-
lijke argumenten? En dan antwoordt 
de andere kant: nietes. En dan 
zegt Jef: welles. En dan zegt 
Siegfried: stop ander onderwerp.

' t  Klinkt misschien wat ongenu-
anceerd maar we willen u de de-
tails van cijfertjes, megatons, 
kraterdiepten, citaten, schok- 
goven, cijfertjes, brandwonden, 
strategisch, tactisch en cijfer-
tjes besparen. Da's niet zo moei-
lijk want we zijn het rouwens weer 
allemaal vergeten. Het enige 
wat nog rest is de Angst om de 
Waanzinnige Wapenwedloop. Die-

zelfde angst waaruit de organisa-
tie "Artsen tegen Atoomwapens" 
is gegroeid. En wanneer deze or-
ganisatie stappen onderneemt om 
de wereld duidelijk te maken dat 
er ernstige redenen zijn om zich 
zorgen te maken wordt zij verwe-

ten aan politiek te doen en zich 
met militaire aangelegenheden 
in te laten die niet tot haar ter-
rein behoren. De politici en mili-
tairen zijn dus ook bang. Dat ze 
hun boterham zullen verliezen.
Is het dit wat men klein-mensel- 
lijkheid noemt?

Dus we misten Kruithof. Om dit 
debat boven het niveau van de 
cijfertjes te verheffen. Om Thijs— 
baert te dwingen op 'n serieuze 
manier z'n leger en haar speel-
goed te verantwoorden. Om Nolf 
te dwingen de rol van de politi-
cus in deze kwestie te omlijnen.
En om De Loof een bondgenoot 
te geven. En wat deden de toe-
hoorders? Zij hoorden toe en zij 
keken. Wie gekomen was voor bit-
sige woordenwisselingen en opzwe-
pende scheldpartijen bleef op 
z'n honger zitten, vooral dank 
zij de deskundige leiding van 
Bracke. En maar best ook, want 
spruit het verlangen om bij 
'n dergelijke avond 'n mini- 
oorlogje te zien niet voort uit 
dezelfde mentaliteit die aan de 
basis ligt van de kernrotzooi?
En hoe houd je deze mentaliteit 
dan binnen sociaal aanvaardbare 
grenzen? Met deze vragen waren 
we naar Kruithof gekomen. Maar 
met deze vragen trek je je blijk-
baar beter terug op ' t  toilet.
Zo krijgt dan deze bespreking 
tenminste een filosofisch tintje.

L.A.

Ji

M a n te  L B e w e g in g
Het wereldje van de politieke organisaties 
aan onze alma mater staat sinds enkele in 
beweging: nadat het eerder ophet jaar al 
tot een politieke breuk met VVS-SVB was 
gekomen, kreeg MLB (Marxistisch-Leninis-
tische Beweging, Studentenafdeling van de 
Partij van de Arbeid, ex-Amada) de be-
schuldiging toegestuurd dat ze dubbel werd 
gesubsidieerd via de AIB (Anti-Imperialis- 
tische Bond). De feiten werden naar boven 
gehaald door de als communistenhater be-
kend staande studentenbeheerder Raf Suys, 
en mede gesteund door het vrijzinnig 
Taalminnend StudentenGenootschap 'T Zal 
Wel Gaan'. Een koalitie die niemand in het 
begin van het jaar had durven dromen, 
zette het offensief in tegen MLB en AIB.

De aangehaalde feiten zijn: beide organi-
saties hebben hetzelfde sekretariaats- 
adres, de financieel verantwoordelijke van 
AIB was ook FE^vertegenwoordiger van MLB, 
de huidige financieel verantwoordelijke 
van AIB was dit verleden jaar voor MLB (in 
beide gevallen gaat het om Mark D.) en de 
huidige financieel verantwoordelijke van 
MLB heeft aankopen gedaan op naam van AIB 
(dit laatste slaat op Peter P.).

Nadat de feiten op 27 januari in de open-
baarheid werd gebracht, was het aan het 
Politiek en Filosofisch Konvent om aan de

Sociale Raad advies te geven op dit punt. 
Aangezien h^t hier een zaak zonder voor-
gaande betrof, (in 1984 was het NSV ook 
beschuldigd van fraude, maar het NSV had 
toen in eigen publicaties geschreven dat 
een tweede organisatie was opgedoekt, en 
enkel nog voor de poen werd in stand ge-
houden), en de bewijzen niet sluitend 
waren, was het resultaat van de beslissing 
onvoorspelbaar. Op 6 februari stond het 
punt in de namiddag op de agenda van de 
Sociale Raad, en 's avonds op de agenda 
van het PFK. Hoewel de Sociale Raad daar-
toe bevoegd is, besloot die het punt uit 
te stellen. Na een lange diskussie, kregen 
MLB en AIB uitstel van executie en werden 
hun voorlopige twaalfden toegekend.

De bal lag daarmee terug bij het PFK. 
Aangezien de aanklager (T Zal Wel Gaan) 
en de aangeklaagden beiden deel uitmaken 
van dit konvent, beloofde het een hete 
diskussie te worden. Binnen het PFK is 
men veel gewoon, maar de onduidelijkheid 
van de bewijzen, de links-rechts verhou-
ding, de gevolgen van de heroprichting 
van de GSR en de verdeling van gelden door 
de Sociale Raad, heeft de sfeer nog meer 
verziekt. Het kwam ten slotte zo ver dat 
voor het eerst sinds lang het vertrouwen 
in de voorzitster in vraag werd gesteld.

Tot het eind?
Graag zouden de studentleden van de so-
ciale raad, via Schamper, enkele opmer-
kingen in verband met de werking van de 
sociale raad bekend maken aan de studen-
ten. In een vorig nummer van Schamper 
(Sociale Soep) stond te lezen dat de so-
ciale raad goed 'samenwerkte' en dat er 
nog veel positiefs van de sociale raad 
te verwachten viel. Alhoewel de samen-
werking (en dan vooral deze tussen de 
student-1eden en de overige stemgerech-
tigde leden) in vorige vergaderingen 
soms niet optimaal was, liep het op so-
ciale raad van 6 februari toch de spui-
gaten uit.
Vooreerts was er punt 4 van de agenda met 
betrekking tot de aanwerving van P. Bel- 
paire. De heer Belpaire is een gewetens-
bezwaarde die binnen het 'adviescentrum 
voor studenten' werkt aan de studiebege-
leiding van studenten. Daar hijzijn 
dienst beëindigt op 9 april, leek het be-
paalde mensen van het adviescentrum dan 
ook nuttig hem na 9 april tijdelijk aan 
te werven voor 3 maand. Daar men pas een 
nuttige evaluatie van de Heer Belpaire 
zijn werk kan maken na de examens, leek 
ons deze aanwerving dan ook volledig ge-
rechtigd. De studenten ijveren nu al ja- 
ren voor een studiebegeleiding en ook de 
heer De Potter (coördinator van het ad-
viescentrum) verklaarde reeds herhaalde-
lijk dat ook hij daarvoor wil ijveren.
Wij waren dan ook sterk verwonderd, om 
niet te zeggen onthutst, toen de heer 
De Potter wees op een procedurefout en 
zo de aanvraag blokkeerde. Naar de mening 
van de studenten werd blijkbaar niet ge-
luisterd en interne toestanden leken be- 
langrijker. Om onze mening toch enigzins 
kenbaar te maken, liet de studentenfrak- 
tie notuleren dat aan de heer Rector 
moest gemeld worden dat de studentleden 
ijveren voor een studiebegeleiding en 
uiterst positief staan tegenover deze 
aanwerving. Dit advies werd (begrijpe wie 
kan !) niet bijgetreden door de heer De 
Potter die toch ook voor een studiebege-
leiding ijvert. Hier werden de studenten 
voor de eerste keer buitenspel gezet.

Als dan punt 6 behandeld werd in verband 
met commissie ' nodenonderzoek' (deze com-
missie was belast met het samestellen van 
een enquête over de reële noden van de 
student) kwamen we van de regen in de 
drop. We kregen pas ter zitting de enquê-
te overhandigd. Toen we daar opmerkingen 
over maakten, werd onze kritiek 'wegge-
wuifd' met de motivatie dat deze commis-
sie samengesteld was uit experten en wij 
dus in feite niet dienden te stemmen over 
de inhoud. Toen de studentenbeheerder 
een amendement indiende (dit had tot doel 
ook een plaatsje te krijgen voor de pro-
blematiek rond studeren ) en hij tenvolle 
onze steun kreeg, merkte een lid op dat 
het niet paste om de conclusies van een 
commissie in twijfel te trekken. Ook de 
heer Prof. Willemaers deed nogal veront-
waardigd over dit amendement, hij vond 
het overigens niet nodig om naar de stu-
denten te luisteren (men zou van een Prof. 
wel anders verwachten). Meteen werden we 
gedegradeerd tot 'ja' of 'nee'knikkers.
Men onthield ons immers het essentieel 
recht op informatie en men was bovendien 
niet eens bereid om naar ons te luiste-
ren. Vooral de 'grove' houding van Prof. 
Willemaers heeft ons diep geschokt.
Maar wij zullen verder blijven eisen dat 
er met ons rekening gehouden wordt. Wij 
ijveren immers voor de studentenbelangen 
en willen niet langer gedegradeerd worden 
tot "hersengespoelden" in een zinloze 
"praatbarak".
Tot slot willen we nog een plezierige a- 
nekdote aanhalen, die bewijst waartoe de 
huidige houding van de leden van sociale 
raad kan leiden. Op de vergadering van 6 
februari werd het verslag van de ultieme 
commissie, welke goedgekeurd was op vorige 
vergadering, terug afgekeurd. Inderdaad, 
duidelijkheid is een andere zaak, maar wat 
wil je als het algemeen belang niet altijd 
de hoofdmotivatie is.
De studenten zijn de grootste groep men-
sen die leven aan de universiteit, alleen 
daarom al zullen we verder vechten, tot 
er tenminste geluisterd wordt naar onze 
mening.

Peter Bohyn
Dominique Bernard
Student-leden van
de sociale raad.

Het politiek en filosofisch konvent is na 
het regelen van zijn interne keuken (zie 
elders), op zijn vergadering van 6 febru-
ari ook stelling genomen inzake de rege-
ringsmaatregelen. Dit was een beetje een 
reactie op het Fakulteitenkonvent, dat net 
voor het kerstverlof ook standpunt had in-
genomen: het aanvaarden van de indexering 
van de inschrijvingsgelden. Een enkeling 
in het Studentenhuis was daarover zelfs 
zo opgetogen, dat hij er gebruik van 
maakte om op een goed blaadje te staan bij 
minister Coens, door de motie aan deze 
'aatste over te maken. En daarmee was 
'oens ook tevreden, want al waren er in 
■elgie duizend andere konventen die een 
.nder standpunt zouden verdedigen, dat ene 
convent zou wel steeds het voorbeeld zijn 
iat de minister zal aanhalen om de indexe-
ring goed te keuren.

Het standpunt van het PFK, en van de orga-
nisaties afzonderlijk binnen dat konvent 
zou evenwel ook niet oznder belang zijn, 
gezien er 2 christelijke en 1 liberale 
organisatie tot dit konvent behoren. Hier 
volgt dat de goedgekeurde motie, samen met 
de afwijkende standpunten.

"Het PFK, in vergadering bijeen op 6/2/86, 
kan zich niet akkoord verklaren met:
-de indexering van de inschrijvingsgelden, 
-de blokkering van de sociale toelagen,

-de beperking van de overbevolking in 
een aantal faculteiten en de beperking 
van het aantal zorgenverstrekkers,

-de niet-indexering van de studiebeurzen, 
-de verlenging van de legerdienst (Anarch. 
Kollektief onthield zich, omdat ze tegen 
elke dienstplicht zijn)
-de verlenging van de wachttijden voor 
werkloze jongeren,
-de beperkende maatregelen voor de gewe-
tensbezwaarden ,

-de inkrimping van het universitair per-
soneel ,

-de beperking van het aantal vreemde stu-
denten (tegen: CDS, omdat dit in enkele 
faculteiten problemen stelt; primair moet 
de overheid evenwel voor voldoende plaats 
zorgen),
en het PFK eist:
-een gelijk statuut {jOBU-Unief (onth. KUC) 
-democratisering van het onderwijs, 
-zekerheid voor de studenten in verband 
met de pensionering van de professoren." 

Buiten de vergadering keurden ook de VUJO 
en het LVSV de tekst goed. Het valt nu af 
te wachten of de regering rekening zal 
houden met dit standpunt, dat goedgekeurd 
werd door diverse organisaties, die ook 
bij regeringspartijen aanleunen.

PDG.

Dit laatste werd dan wel bevestigd, maar 
het feit alleen al geeft duidelijk de ver-
ziekte sfeer weer waarin er werd verga-
derd, en de beslissing achteraf niet meer 
door objectieve gegevens werd bepaald, 
maar eerder op persoonlijke banden werd 
gesteund.

Van de beschuldigingen zelf werden er ten 
slotte slechts 2 weerhouden op de vergade-
ring: Mark D. was tot november '85 PFK- 
vertegenwoordiger voor MLB, en vanaf de-
cember '85 was hij financieel verantwoor-
delijk voor AIB, waarna hij in januari 
'86 ook PFK-vertegenwoordiger voor deze 
laatste vereniging en Peter P. was in 
december 1985 financieel verantwoordelijke 
van MLB, terwijl hij in dezelfde maand 
uitgaven verrichte voor AIB. Daarenboven 
had Peter P. in een vorige PFK-vergadering 
gezegd dat beide organisaties met de 
Partij van de Arbeid zijn verbonden: de 
ene organisatie richtte zich vooral op het 
marxisme-leninisme, terwijl AIB de derde- 
wereldpolitiek behandelde. Het staat voor 
de ingewijden vast dat beide organisaties 
een afzonderlijke werking hebben, maar de 
nauwe verbondenheid draagt niet bij tot 
grote duidelijkheid. Als de financiële 
scheiding zeer dun wordt, zoals hier het 
geval was geworden, gaat bij velen on-
middellijk de vrees groeien dat ze knoeien 
en aldus te veel subsidies opstrijken. 
Vorig jaar streken beide organisaties sa-
men 23.000 Fr. op, daar waar andere orga-
nisaties van het PFK op hun eentje meer 
dan 50.000 Fi op zak staken.

Op de vraag of er financiële fraude was, 
was het antwoord bevestigend van de kant 
van Katholiek UNiversitair Centrum, T Zal 
Wel Gaan en Christen Democratische Studen-

ten, ontkennend vanwege Socialistische 
Jonge Wacht, Agalev, Anarchistisch Kollek-
tief, Jongsocialisten en natuurlijk van de 
betrokken verenigingen zelf. Het advies 
van het PFK aan de Sociale Raad is dus dat 
er geen financiële fraude was. Aangezien 
de Sociale Raad het advies van het PFK 
heeft afgewacht, is het dan ook te ver-
wachten dat dit advies wordt opgevolgd.

Maar indien het PFK dergelijke wanorde-
lijke toestanden wil vermijden, zal het 
daar snel een mouw moeten aan passen. Er 
staat dan ook een grondige herziening van 
de statuten op het programma. Intussen zal 
het links-rechts touwtrekken in het voor-
uitzicht van de volgende Sociale Raad wel 
verder gaan.

PDG.



M A D O L L A R  e aTe H u u r
Na de voorstelling van 'Kamers' door 
theater 'Teater', hoorde je als reaktie 
'Langzaam maar zeker wordt het regisseur- 
teater vervangen door akteur-teater. Hier-
mee was in elk geval één van de belangrijk-
ste doelstellingen van deze amateursgroep 
verwezenlijkt. Of de produktie boeiend 
was, is een andere vraag.

Wat door de promotiedienst van sec Vooruit 
aangekondigd werd als : '...Het jonge ta-
lent dat aan onze arendsblik ontsnapt, 
moet nog geboren worden...' en waarvoor 
de pers bij de première in Mechelen, plat 
op zijn rug ging liggen, liep woens. 11 
feb. op een sisser af. Waren de verwacht-
ingen te hoog gespannen of is het Gents 
publiek verwend (m.a.w. te kritisch)?

Echt slecht kun je deze produktie niet 
noemen. Het eerste deel waarin een echt-
paar zich klaarmaakt om naar het teater 
te gaan, is geestig en mooi, maar toch 
verschijnen hieral de eerste tekenen aan 
de wand : langdradigheid, te veel spelen 
in extremen en het overaksentueren van 
de fysieke prestatie. De landradigheid 
wordt zeker bewezen in het tweede deel 
waarin twee geliefden in verschillende 
situaties in confrontatie gaan van liefde

tot ruzie en pijn, met als onderwerp :'Het 
was op de brug dat we elkaar voor het 
eerst beminden' 'Nietes' 'Welles'...

Na de pauze kreeg je een stuk van Pinter 
waar door fysieke prestatie en spelen 
in extremiteiten, zonder enige nuance 
uitgefreakt werd. Dit derde deel was voor 
mij een beetje van het goede teveel.

Toch mogen we niet te hard zijn voor deze 
amateurs. Als toe te juichen moeten we 
zeker vermelden : 'Het perfekte en prach-
tige gebruik van de ruimtes,het verzorgde 
acteren en vooral het doorbrekenvan een 
vastgeroest proces. Meestal laat een re-
gisseur de spelers dansen volgens zijn 
concept, visie en aanvoelen. De akteurs 
worden herleid tot akteerrobots. We den-
ken maar aan de meeste beroepsgezlschap- 
pen, vooral de repertoiregezelschappen, 
zoals een Ntg,... Theater 'teater' ver-
trekt vanuit een ander procédé : literaire 
teksten worden gebruikt als basismateriaal 
voor improvisatie van de akteurs, gestim-
uleerd door de regisseur. Hierna worden 
de fragmenten,na samenspraak van de mede-
werkers gecomponeerd tot een geheel. Deze 
werkmethode werpt duidelijk zijn vruchten 
af in 'Kamers' en dat is lovenswaardig.
De enige vraag blijft : 'Wanneer zal deze 
frisse wind vanuit de amateurshoek de ge-
vestigde torens van de 'grote teaters be-
reiken ?' (Frank Colman)

Het Kultureel konvent, nl. het GUT (gents 
universitair toneel)startte vanat 5 feb. 
met een kursus teateropleiding. Die wordt 
gegeven door een tweetal akteurs van de 
groep 'Pantarei'. Deze akteurs volgden 
een teateropleiding bij de internationaal 
geëerde 'Lecocq'. Een kans die niet te 
missen valt. Wie geïntereseerd is kan 
iedere woensdag terecht in de 'Brug' om 
20 uur. Nog meer informatie volgt! (fc)

d e lir iu m
Het is nooit aan te raden tamelijk ver-
moeid naar een teatervoorstelling te gaan. 
Je wordt dan met twee mogelijkheden ge-
confronteerd : de produktie is steen goed 
en je wordt, naarmate de produktie vor 
dert, frisser en frisser of het stuk is 
zo zwak en dan begint een eindeloos ge-
vecht tegen de tijd, je zware oogleden 
en het labiele evenwicht. Jammergenoeg 
komt het laatste meer voor dan het eer-*

ste. Maar als je dan vaststelt dat je 
niet de enige bent die last heeft van 
vermoeidheid, maar ongeveer een vijfde 
van het aanwezige publiek en dat er zelfs 
een geëerde en hooggeleerde professor af 
en toe eens de ogen gesloten hield (maar 
dan wel met klasse), dan begin je je echt 
vragen te stellen over de kwaliteit van 
wat je aan het bekijken bent.

Wel bij 'Waanzinnen' van 'André Baillon', 
gebracht door 'Dries Wieme' is dit alle-
maal gebeurd. In de Baudelozaal van het 
Bijloke museum aan de Godshuizenlaan 
(een prachtig historisch omkadering), 
wordt een monloog opgevoerd over woor-
den met scharen die het hoofd binnen-
dringen, over 'gooi de drap niet in de 
gootsteen, over horloges eten geven, over 
Germaine die Marie niet is, enz... kort-
om over iemand die langzaam, maar zeker 
gek wordt. Als de acteur dan tegen mij na 
de voorstelling zegt dat het de bedoel-
ing, , dat het publiek oordeelt of het 
personnage gek is of niet, dan moet hij 
dringend het stuk veranderen of iets an-
ders nemen. Als daarenboven diezelfde 
akteur mij,meer dan een uur, hersen-
spinsels en introvert geacteer (let op 
de kontradiktie) me in de maag spitst, 
dan hoeft het echt niet meer. Sorry, ik 
zou iets vergeten : het weesgegroet was 
goed gebracht. Het was dan ook het enige 
momentdat hij met zij vinger naar een 
schilderij wees.

Als slot een cynische bedenking : van de 
achtmaandagavonden waarop 'Waanzinnen' te 
zien zijn, worden er drie in het Frans ge-
bracht, dus onze romanisten kunnen naar 
'mooie' zinnen luisteren, of was er ook 
niet iets fout met de uitspraak.
(Frank Colman)

net nietG RAT|s
In het Nieuwpoortteater, het kleinste 
receptieve teatertje in Gent, komt op 
donderdag 20 en vrijdag 21 februari 
het Brusselse gezelschap optreden met 
hun laatste produktie "Frans/z".
Wij kennen hun vorige produkties, name 
lijk "Maagdelijkheid", gebaseerd op de 
romans van Witold Gombrovic en een stuk 
gebaseerd op de romans van Mishima.
Voorwaar een hoogst intellektueel gedoe, 
maar voor de produktie "Frans/z" ging 
men kijken in eigen boezem en zorgden 
de 2 akteurs voor eigen materiaal, 
wij kregen op de redactie veelbelovende 
persrecensies binnen. iets om
rekening mee te houden.
En nog gelukkiger waren we, toen we in 
de wandelgangen hoorden dat je als 
geïnteresseerde bezoeker kaarten kon 
kopen aan de extralage prijs van 150 Fr 
Deze tickets zijn te koop in de KIOSK- 
stand in de Brug. Onnodig te vertellen 
dat je ze daar halen moet, aan de kassa 
betaal je namelijk 30 Fr meer.
Dito, Dito op 20 en 21/2 in het Nieuw-
poortteater met "Frans/z" een aanrader.

Jan van Winckel

Er was eens een arm meisje, 
dat toch zo graag rijk wou zijn. 
Daar studeren een ietsje te lastig 
bleek, en ze de raad van pa Stal- 
lone "if you don't have much 
brains, you better develop your 
body" indachtig was, werd ons 
snoesje, na het verorberen van 
ettelijke potjes Jacky, dan maar 
mannequin. Ook dat viel echter te-
gen, en het meisje besloot dan 
maar om de raad van pappie Stal- 
lone meer letterlijk te gaan vol-
gen : ze ging zich intensief bezig 
houden met het ont-wikkelen van 
haar tenger lichaampje. Na ette-
lijke waterbedjes doorzwommen te 
hebben spoelde ze tenslotte aan 
bij de heer John 'Jellybean' 
Benitez. Deze bleek een producer 
te zijn, en Madollar was geboren.

Na een eerste hitje, Holiday, 
werd snel een eerste LP in mekaar 
gefrutseld. Deze had echter niet 
het verhoopte sukses, maar de 
tweede was een schot in de roos : 
LIKE A VIRGIN (met de klemtoon op 
'like') maakte van haar een mil-
jardair. Nadat deze LP met 4 sin-
gles uitgemolken raakte, en ons 
aller Donna geen zin had om nieuw 
werk op te nemen met de ondertus-
sen als bedverwarmer afgedankte 
Jellybean, moesten de gefrustreer-
de platenbazen dan maar teruggrij-
pen naar haar eerste LP, genaamd 
THE FIRST ALBUM (hoe kómen ze er 
bij) .

Een 'nieuwe' MADONNA single 
dus, Borderline. Flets, kinderach-
tig, geen 'swing'. Op het moment 
dat je denkt, nó is ze eindelijk 
opgewarmd, trekt er ergens weer 
iemand een venster open. Ander en 
beter !

ALISHA bijvoorbeeld, met Baby 
talk. Een heel goeie Madonna imi-
tatie uit New York. Muzikaal staat 
ze op hetzelfde peil als de betere 
Madonna, maar fysisch straalt dit 
tienermeisje nog niet die hete 
lust uit, die met vunzige bedde- 
lakens geassocieerde look waarmee 
Madonna alles naar zich toe zuigt. 
In elk geval : een belofte !

Ook JELLYBEAN, de maestro himself, 
heeft een single uitgebracht : Sidewalk 
talk. Een uitstekend gemixte vloeiende 
disco-rapper. Zeéer dahsbaar. Madonna 
zingt mee in het achtergrondkoortje.
Als haar naam in koeien van letters op 
de hoes stond, dan stond deze single 
in een mum van tijd n°l.

WHITNEY HOUSTON komt ook aandraven 
met een nieuwe 7" : How will I know, nu 
al de vijfde single uit haar debuutelpee.

Een swinger, waar we echter nu niet di-
rect van achterover vielen. De b-kant is 
zeker zo goed, zelfs beter.

LEVEL 42 ontgoochelt met Leaving me 
now. Een commercieel, slepend nummer. 
Waar is de tijd van Hot water.

FOIOKLAS
De Fotoklas richt weer enkele lessen en 
praktische werksessies in over beeldcom-
positie en -opbouw. Deze lessen worden 
gegeven door artistiek leider Mare 
Mombaerts ( graficus en fotograaf ) en 
gaan door in de week van 24 tot 27 
februari. De bedoeling is om aan enkele 
concrete opdrachten te werken en de 
besproken principes van beeldcompositie 
daarin toe te passen. Voor degenen die 
nog maar pas met fotografie beginnen, 
is er tevens de mogelijkheid om te leren 
films ontwikkelen en foto's afdrukken 
in zwart-wit.
De les over beeldcompositie gaat door 
maandag 24 februari om 20.00 h. Daarin 
worden de principes van beeldopbouw 
besproken en de bedoeling van de prak-

STARSHIP hebben uit hun LP Knee deep 
in the hoopla als opvolger voor We built 
this city het nummer Sara gekozen. Een 
prima up-tempo ballad.

Uit Oostenrijk komt de ERSTE ALLGE-
MEINE VERUNSICHERUNG aanwaaien. Ba Ba 
Banküberfall is een ex-n°l hit aldaar. 
Een lokale karnavalskraker, een leuke

hoes, een heel leuke videoclip, maar 
op muzikaal vlak vallen zo'n platen 
natuurlijk altijd ietwat tegen. De enige 
bedoeling van zo'n plaat is dan ook dat 
tante Philomène na een paar ferme pinten 
in een dolle stoelendans met een afge-
stroopte kous in de hand, en zich al 
voorthuppelend laat leiden door de 
bretellen van nonkel Isidoor.

Tot slot : uit de soundtrack van 
Rocky IV : SURVIVOR, Burning heart. Een 
goeie intro, waarbij ze plagiaat plegen 
op Eye of the tiger, oftewel op zichzelf 
dus. Krachtig gitaarwerk, snijdende stem, 
beukende drums op het ritme van Rocky's 
vuistslagen. Een hit !

KORT : Hangen al een tijdje in de 
lucht, en willen maar niet vallen : 
nieuwe platen van Bob Seger, Lionel 
Richie, Prince, Joe Jackson, Manfred 
Mann, Joe Cocker, The Rolling Stones,
The Ramones, Spandau Ballet, Frankie 
goes to Hollywood, Grace Jones, Prinses 
Stephanie de Grimaldi de Monaco (?!),
Big Country, David Bowie, Talking Heads 
en Bob Marley and The Wailers (??!!).

Meegedeeld : Mensen blaffen !! Gelooft 
U het niet, zie dan Oor, n°21, 1985 : 
"Mensen Blaffen zijn zes honden uit 
Aalst"!!! Gelooft U het nog niet, luis-
ter dan naar hun mini-LP D'un seul coup. 
Hil U ook enkele jonge new wave hondjes, 
kontakteer dan Dirk Volkaert, Bovenweg 
4, 9411 Erondegem, of Bart Peeters,
Villa Tempo, Adolf Reyerslaan 52, 1040 
Brussel.

Besproken : MADONNA/Border line (++) 
ALISHA/Baby talk (++++), JELLYBEAN/Side- 
walk talk (++++), WHITNEY HOUSTON/How 
will I know (+++), LEVEL 42/Leaving me 
now (++), STARSHIP/Sara (++++), ERSTE 
ALLGEMEINE VERUNSICHERUNG/Ba ba Banküber- 
fall (++), SURVIVOR/Buming heart (++++).

De code van onze sterrenslag (die 
overigens niets met Ronald 'Mot' Reagan 
te maken heeft):+ = Amadee, het kotszakjf 
++ = Melig, +++ = Goe£, ++++ = zeer goed 
+++++ = alleen bestemd voor de zilveren 
hoezen in uw vergulde platenbak.

Wira

tische sessies uiteengezet. Enige voor-
kennis hierover is niet vereist. Op 
dinsdag 25 februari is er de inleiding 
voor de meer gevorderden en bespreking 
van hun werkopdrachten. Voor hen komt 
er ook het element kleurcompositie bij 
kijken.
Op woensdag 26 en donderdag 27 februari 
zijn er dan de praktische werksessies 
voor de "beginnenden" ; zij kunnen met 
een model werken. Foto's afdrukken kan 
dan in de loop van de volgende weken 
gebeuren. Ondertussen kunnen de gevor-
derden aan hun opdracht werken.
Bespreking van de resultaten is voorzien 
voor eind maart ( wordt ter plaatse af-
gesproken ). Alle lessen gaan door in de 
Fotoklas, Studentenhuis in de St.-Pie- 
tersnieuwstraat 45, op de 2e verdieping. 
De Fotoklas is tevens ook steeds open 
op dinsdag en donderdag, vanaf 20.30 h. 
Alle lessen zijn zoals steeds gratis.

IEDERE WERKDAG

ONTBIJTSERVICE

8 U 30 TOT 14 U
IN CAFETARIA 0VERP00RT, 
BRUG EN ASTRID . VOOR 5Bfr

1 KANNETJE KOFFIE
2 PICCOLO'S
1 PORTIE BOTER 
1 BLOKJE SMEERKAAS 
1 PORTIE K0NFITUUR 
1 HARD GEKOOKT EI


