IS 1ST IE RUNT VIN VINIM G ?
NEE,HEI IS Bi MORGEN VIN
GISTEREN!

DE EERSTE
SWAELUW IS
IN T LAND

Met een kommando Schamperaars renden we DE MORGEN
binnen . We dreven Paul Goossens in een hoek en
na drie op zijn tepels uitgedrukte sigaretten,
bezweek hij al .Wij stelden vragen en hij was maar
al te blij dat hij kon antwoorden .Schets onze verbazing toen bleek dat het resultaat een interview
was .

Geef mij maar winter

S - Hoe. ben je in De Morgen verset ld ?

P.Goossens : Dat is een politieke benoeming
geweest,denk ik.Het is Van Miert die mij gevraagd heeft om hoofdredacteur te worden
toen men in '78 met DMbegon.Ik vermoed dat
hij aan de basis lag van die keuze en die
zal dan wel te maken hebben met mijn verleden.
S: De meeste kranten ,ook DM, beschikken
over een aantal losse medewerkers.Sommigen
daarvan presteren evenveel als de vaste
medewerkers terwijl ze toch een veel nadeliger statuut hebben.Is zoiets sociaal te
verantwoorden ?

V ervo lg : R 7

WIT U NIET WILBE WETEN OVER

VERTELLEN WEU TICK OP p .S -G

amaai mijne fnac

Fnac is het vierletterwoord dat de
nachtmerries van elke Gentse boekhandelaar berijdt. Deze in oorsprong Franse
warenhuisketen geeft namelijk belangrijke prijsreducties op boeken, en binnenkort wordt het eerste Vlaamse filiaal
in de Veldstraat. Naast de Inno, wat
tekenend is, want de groep GB-Inno-BM
bezit 60% van de Fnac aandelen voor,
België. Waardoor Fnac dus een Belgisch
bedrijf wordt.
In deze barre tijden gaan wij zeker
niet klagen dat iemand ons leesvoer
goedkoper op de markt brengt, en bovendien nog 70 mensen tewerkstelt. Maar
er zijn enkele kanttekeningen te maken:
de 15 andere boekhandels in Gent behoren, behalve Standaard, niet tot een
grote keten, en zij stellen ook mensen
tewerk. Bovendien kan Fnac de verliezen
gemaakt op boeken recupereren met de
verkoop van andere producten, HiFi- en
fotoapparatuur, platen e.d.m., die aan
normale marktprijzen verkocht worden.
Het is verder nogal bedenkelijk dat de
firma, ondanks een toename van de omzet, verlies maakt. Als wij een kritisch
blad waren zouden wij gaan denken aan
concurrentievervalsing, de kleintjes
uit de markt drummen dus. De inplanting

van Decascoop een paar jaar geleden kan
daar model voor staan. Fnac kan daartegenover argumenteren dat de toestand
in Brussel , waar de groep al langer
ingeplant is, zich na een tijdje gestabiliseerd heeft, en dat concurrentie
uiteindelijk in het voordeel van de
consument werkt.
Wordt binnenkort dan het heiligste der
heiligen geslachtofferd(?) aan de moderne distributietechnieken. Is dit het
einde van de ziekenfondsgebrilde intellectueel die uren doorbrengt in minuscule
boekenstalletjes op zoek naar die ene,
oorspronkelijke, originele, meestbestofte
uitgave van Ronsards verzamelde verkeersboetes? Smijten wij binnenkort de driejdubbeldikke Vandaele in de caddy tussen
'de patatten en het superabsorberend maandverband? Wij liepen voor Ueen paar boekhandels binnen, stelden vragen en laten U
zelf beslissen. De objectiviteit zelve
dus, en ga nou niet zagen dat wij niet
aan duiding doen.

zie pagina 8

HalleloejalOooooh Lord ! Praise djieses ! Eeeeemen ITake me with you !The Lord is our shephard !
He leads Us through the valley ! Yeah !

zie
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Mijne Heren,
Reeds jaren erger ik mij aan jullie
"blad van WCpapier". Objectief, al dan
niet ver gezocht geleuter, typfouten en
titels die voor de doorsneevolksmens la-i
tijn zijn, onbegrijpelijk, en nog veel
meer. Ik ben te beleefd, jawel, en daardoor gebruik ik het niet het woord "plat".
En met nog een verbuiging en dan iets dat
een koe laat vallen als 't haar past.
Enfin, ik doe er de koe oneer mee,voila.
Zo zie ik dat. Groot was dan ook mijn
■!
vreugde toen ik enige Schampers terug
de welluidende namen van de redacteurs
mocht ontdekken. Wees gerust, mijn relaties zijn op de hoogte, de zwarte lijsten
zijn aangevuld, ik voelde mij een koning
zo kontent. Zie ik daar plots op de
voorpagina van nr.221 een nieuwe redacteur staan. B.H. Mijne heren, wie is B.H.?
Ik heb het dus niet over dat stuk lingerie die een typisch vrouwelijke tweeeenheid zedig samenhoudt en waarvoor
GeHa uren en uren geobsedeerde stukjes
kan overschrijven in zijn typische plattekaashumorstijl. Wat zeg ik? Rotteplattekaashumorstij1. Enfin, dat even terzijde. Wie is dus B.H.? En nu komt het.
Draai even dit blad om(sic).
Ik heb de eer de redactie mee te delen
dat ik een klacht heb ingediend bij de
redactieraad. Iedereen heeft het recht
te weten wie die B.H. is die de voorpagina teisterde van nummer 221. Voila.
Met hatelijke groeten en
de minste hoogachting,
Herman Byttekriek
Nvdr: Het is onze geachte lezer naar
alle waarschijnlijkheild niet tot zijn
grijze hersenmassa doorgedrongen dat
men op twee manieren kan initialiseren:
-ofwel zet men de eerste letter van de
voornaam vóór die van de achternaam

-ofwel zet men de eerste letter van de
achternaam vóór die van de voornaam.
Een aandachtige lezing van de colofon
met de redactieleden leidt misschien
eventueel peut-être maybe tot een
enigszins van de gewone tendens afwijkende interpretatie
Tenslotte: hebt U al eens zelf Uw
eigen initialen goed bekeken, mijn
allerbeste B.H.?

EWEL SANTÉ
Beste,
Hiermee zou ik willen reageren op de
brief van Nicolaas Darkin in Schamper

222.

Lieve Nico,
Ik ben één van de idealisten die dit blad
wel leest en ik heb es grondig nagedacht
over uw artikel(hetgeennbewijst dat sommige lezers van Schamper wel nadenken).
U beweert dat de gedachtengang van Schamper primitief is en niet voor enige logica
vatbaar. Zo is ook uw gedachtengang.
U breekt namelijk dit blad af op grond
van twee artikels en bovendien schrijft U
dat u het slechts bekijkt omdat het het
lezen niet waard is. U verwijt linksgezinden kortzichtig te zijn maar bewijst u
hiermee niet dat u dit zelf bent?
U bent blijkbaar nogal gechoqueerd door
het sexuele tintje in de artikels van
GeHa . Ik vraag me af hoe dit komt.
Bent U misschien zelf sexueel gefrustreerd? Maar ja, het is moeilijk om
frustraties en complexen toe te geven,
is het tiet?
Waarin ik U wel gelijk geef is het feit
dat GeHakt stevige kritiek spuit op
allerlei feiten en gebeurtenissen en dat
er geer. alternatieven worden gegeven.
Maar het geven van alternatieven vind
ik geen noodzakelijke voorwaarde voor
het* formuleren van gefundeerde kritiek.
Bovendien zijn er voor zaken zoals ParijsDakar geen alternatieven mogelijk, het enige menselijke dat men kan doen j s afschaffen
Tenslotte wil ik erop wijzen dat uzelf een
enorm leeghoofd moet zijn als u het behandelen van onderwerpen zoals honger in Afrika
kernbewapening...als sensatiezoeken beschouwt ..
Ik raad u aan om hierover eens goed na
te denken , als u hiervoor tenminste
niet te laf bent!
Kristien

Delacauw

Psychologie

AGENDA
WISSELTHEATER
Ou est la Béte ?
Nieuwpoortteater
Nieuwpoort 35
28 en 1 maart
21 uur

DEMONEN
NTG
Sint Baafsplein
28, 1, 2 en 3 maart
20.00 uur
Gents Germanistentoneel
TABLE MANNERS
Arca teater a/d Lieve
Sint Widostraat 3
3 en 4 maart
20.00 uur
MADAME ONDINE, GOD
en DE DUIVEL
Controverse theater
Burggravenlaan 87
2 - 2 9 maart
20.30 uur
DE MOED OM TE DODEN
Arca teatera/d Lieve
6 - 1 5 maart
20.00 uur

vubkul-lum
V9tÖ

Hey, folks, stapels Veto's en Moeials
puilen van onder mijn scheefhangende
kotdeur, de hoogste tijd dus ommij
als uw nederige dienaar te ontpoppen
en het Leuvense en Brusselse krachtvoer tussen verschillende slokken koffie te verorberen. Eigenlijk is het
overal hetzelfde, het lijkt wel of de
Brusselse en Leuvense soep een nog
flauwer afkooksel is van hetgeen ze
hier als, vooral water,-zooi plegen te
omschrijven.

Ook in Brussel mocht de Moeial-redactie
in de resto's gaan neuzen hoe het wan(?)smakelijke goedje uiteindelijk op je steeds
duurder worden bord terechtkomt. Zolang je
de verantwoordelijken laat spreken krijg
je de indruk in een zeven sterren restaurant te vertoeven, als je de consument aan
het woord laat heb je allang geen goesting
meer om je buikje rond te eten met de magere benen van wat eens een vette kip
moest worden. Waar hebben we dat nog gehoord?
Ook in Brussel kreeg de Sociale Sector
nieuwe kantoren, vooral de witte muren en
de vloertegels lijken verduiveld goed op
deze van ons 'Adviescentrum voor Studenten'
maar, zoals u allang dacht is het niet gelegen op het Sint-Pietersplein nummer 7.
Ook in Brussel zijn ze niet tevreden met
de regeringsmaatregelen van Martens VI,hoe
kon het anders? Met de studentenafgevaardigden van Gent gingen ze dan bij Coens een
potje huilen. Goed dat Schamper reeds verslag uitbracht want anders zou ik je nu
iets nieuws vertellen, wat alles behalve
mijn bedoeling is.
Hoe zou dat trouwens mogelijk zijn, als je
voor de zoveelste keer verneemt dat ze öök
in Brussel nog steeds niet zijn uitgepraat
over Zuid-Africa. Omde situatie van ietwat
dichterbij te kunnen aanschouwen luisterde
de Moeial met 'aparte' gevoelens naar de
A.N.C.-vertegenwoordiger, Godfrey Montsepe.
Ook in Brussel,....... sorry jongens mijn
koffie wordt koud.

Woudlopers

Van 1 tot 5 april e.k. heeft aan de Rijksuniversiteit Gent het 14e Internationaal
Symposium voor Bosbouwstudenten plaats.
Als thema werd gekozen voor "Forestry
and Society".
Aan dit symposium nemen studenten deel van
23 universiteiten uit 12 verschillende Europese landen : Frankrijk, Duitsland,
Groot-Brittannië, Oostenrijk, Italië, Joegoslavië, Polen, Finland, Zweden, Denemarken, Noorwegen en België.
Op het programma staan diverse lezingen
en bezoeken. Dit symposium wordt o.a. gesteund door de Rijksuniversiteit - Gent,
het Stadsbestuur Gent, de Koninklijke Belgiche Bosbouwmaatschappij, de Vlaamse Bosvereniging en de Europese Commissie.

a.i.e.s.e.c.

BERICHT AAN ALLE LAATSTEJAARSSTUDENTEN:

Wie onder jullie droomt er niet van nu
reeds zekerheid te hebben dat je onmiddellijk na je stüdies aan de slag zult
kunnen gaan(ongeacht je legerdienst )?
Wens jij ook een job die past bij je
diploma en die jouw voorkeur geniet?
Het UPA(University PLacement Annual)jaarboek der werkgevers biedt u deze
kans.
Dit is een initiatief dat uit de V.S. is
overgewaaid en dat thans voor het eerts
i n Europa wordt toegepas t .
UPA is een boek waarin diverse ondernemingen zichzelf voorstellen en tevens hun
werkaanbiedingen adverteren. Dit omvat:
-aan welke diplomavereisten moet je
voldoen?
-welke talenkennis?
-moet legerdienst al of niet reeds
vervuld zijn?
-enz...
Kortom, praktische inlichtingen voor al
diegenen die op een snelle, efficiënte
en goedkope manier aan een job wensen
te geraken. Het boek omvat ook een reeks
artikelen die de lezer ervan moeten
helpen de selectie van werkaanbiedingen
met meer maturiteit te ondernemen.
Het boek kost lOO fr.(Ongeveer 150 blz.)
Het is verkrijgbaar vanaf maandag 10 maart
in het restaurant "De Overpoort" tijdens
de middaguren.
AIESEC-Gent

Had ik het niet gedacht, ook Leuven
brengt voor de Schamperlezer, alles
behalve origineel nieuws, zou Schamper dan toch zoveel beter zijn dan
sommigen denken te moeten verkondigen?
Ook in Leuven dachten ze te moeten betogen tegen de regeringsmaatregelen,
de straten raakten amper gevuld met
ontevreden studenten. Daarbij kwam
nog dat ze in Leuven fotoschuw zijn
zodat ze aan het handvol Gentenaars
de eer lieten om op de eerste rijen
te lopen. Graag meegenomen dachten de
onzen, hoewel het toch een aantal vragen oproept.
Ook in Leuven zorgt de oprichting van
een soort overkoepelende studentenraad
voor heel wat gepalaver. Toetreding
van de ene en niet van de andere, jaja
we kennen dat hier ook. Wat wij echter
r.iet kennen is een Interfacultair Songfestival, de foto's, waar vier welgevormde juffrouwen de jury trachten te
bekoren met hun blote navel, hebben toch
veel gelijkenis met een eerder gehouden
modeschow in Home Boudewijn.
Misschien is het wel omwille van die
blote navels dat men zich in Leuven afvraagt of de vrouw nog steeds een minderwaardig product is op de arbeidsmarkt.
Als je het mij vraagt hoeft het vrouwelijk geslacht, als het gaat om de navel
te tonen hoegenaamd geen concurrentie
te vrezen. Dat zij ook op andere gebieden van het maatschappelijk leven hun
vrouwtje kunnen staan, is ook al lang
zo klaar als het klontje dat in mijn
koffie een strijd op leven en dood aan
het voeren is.
Ook in Leuven had Politika naast Eyskens
en Tobback ook Willy Kuypers uitgenodigd.
Kuypers op oefening dus, als voorbereiding op het Politea-debat met Hapart. Hij
lijkt klaar te zijn voor de confrontatie,
vraag blijft echter of zijn Waalse lieveling zal komen opdagen. Wie een goed debat
wil, moet misschien toch wel naar Leuven,
wij blijven echter hier leven in de opperste hoop.
R.M.

koninklijk debat
’jongeren en de politiek hebben nogal een
rare verhouding met elkaar: als het op
stemmen aankomt zijn ze voor elke partij
onvervangbaar, alhoewel ze een relatief
kleine groep vormen in vergelijking met
bvb. de gepensioneerden. Elke partij
heeft de neiging om zichzelf jong en dynamisch te noemen, maar aan de top van
elke partij staan weinig of geen twintigers. En als de jongeren van een regeringspartij, welke regering het ook zij,
een afwijkend standpunt innemen, dan
hebben die jongeren meestal weinig
succes. Is de politiek dan toch een
oude dame, die denkt nog een frele
jongedame te zijn?
'JONGEREN EN POLITIEK' is ook het thema
van het debat dat zoals het al een traditie wordt, doorgaat in de HOME BOUDEWIJN op 4 maart 1986 om 20u00.
Als sprekers zijn er aangekondigd:
Johan Van Hecke* CVP-Jongerenvoorzitter
en sinds kort kamerlid;
Jan Nolf, PW-Jongerenvoorzitter;
Frank Vandenbroucke, SP-kamerlid,
Mieke Vogels, het jongste kamerlid van
Agalev;
Bart Tommelein, VU-Jongerenvoorzitter.
Wie als moderator optreedt, wordt tot het
laatste ogenblik geheim gehouden.
De Home Boudewijn verwacht jullie dan ook
massaal op het debat, dat vroeger niet
zonder reden een ruime belangstelling
kreeg.
PDG.

Reagan-

dans

0p WOENSDAG 5 MAART gaat in het Katholiek
Universitair Centrum (KUC), Kortrijksepoortstraat 254, een avond door over de
vluchtelingenproblematiek in Centraal-Amerika. Reacties van de zending van 'Getuigen voor vrede', die in februari de
VS bezochten komen aan bod. Dit alles
onder de noemer :
'REAGAN, KAMPIOEN VAN DE MENSENRECHTEN ?'
Aanvang : 20 u 30.
Iedereen welkom.

clausocoensitis

Raad van
De studenten zetelen reeds 5 maanden in M
Raad van Beheer. Je hebt nog niet veel van
ons gehoord, maar we hadden het zo druk
met recepties, diners en galabals dat er
niet veel tijd overbleef omjullie te informeren. Qua prioriteiten kan dat tellen.
Maar nu toch een tussentijds bilan.
De eerste vergadering startte veelbelovend : op vraag van de studenten werd de
benoeming van een prof die wel zeer slecht
les geeft uitgesteld om eens te kijken hoe
het met die pedagogische kwaliteiten gesteld is. Hadden studenten dan toch iets
te vertellen in de Raad ? Ook de zeer positieve houding van de nieuwe rektor, De
Meyer, liet het beste verwachten.
Toen besloot Bernard Mazijn de draad terug
op te nemen waar Miguel Stevens hem achter
gelaten had en dus een voorstel tot WPOp de laatste vergadering van de RvB werd
het woord genomen om het volgende te melden :

Geachte Dames en Heren, Leden van de RvB,
Het is ongewoon dat op een vergadering van
de Raad iemand het woord neemt om een verklaring voor te lezen. Maar het is dan ook
zo dat februari ‘86, meer bepaald 4 februari '86 als ongewoon zal neergeschreven
worden in de geschiedschrijving van de RUG
en ook in de wereldpers.
Wij wensen hier als studenten de appreciatie uit te drukken t.a.v. de akademieraad
omdat zij aan Dhr. Bob Gel dof een ere-doctoraat uitreikt van de R.U.G.
Maar, Dames en Heren, wij appreciëren dit
zeker niet het meest omwille van idolatrie, maar wel omdat men zo de verantwoordelijkheid durft opnemen aan de RUG door
enerzijds een persoon te eren voor zijn
werk dat, zonder aan de andere eredoctoraten afbreuk te doen, niet strikt wetenschappelijk is én anderzijds door een vinger op één der wonden dezer tijd te leggen.
Hopelijk is deze spontane uitreiking van
het ere-doctoraat de start om er ook in de
toekomst tot over te gaan.
D. Bernard
S. Lepercque
G. Mareels
B. Mazijn

« //

herverdeling in te dienen/ Het komt er op
neer dat fakulteiten met teveel assistenten er zouden afstaan aan fakulteiten met
een tekort. Stevens en Mazijn hadden
daarvoor een volledig instrument gekreëèrd
op basis van de wettelijke normen terzake.
Over de konkrete invulling kon worden gepraat maar in grote lijnen leek het een
goed voorstel. Uiteindelijk mogen we evenwel niet vergeten dat er in feite een globaal tekort is voor de ganse unief.
Er werd dus een kommissie opgericht die
het voorstel zou bestuderen. De eerste
vergadering gebeurde er weinig, op een
aantal opmerkingen van de regeringscommissaris over het studentenvoorstel na.
Op de tweede vergadering werd plots heel
duidelijk wat de bedoeling was. Enkele
dekanen, o.l.v. landbouwprof Schamp (nvdr:
niks, maar dan ook niks mee te maken !!)
hadden een 'pragmatisch' voorstel opgesteld en dat werd nu aan de kommissie geserveerd als een te-nemen-of-te-laten
voorstel. De studenten werden behandeld
als kleine kinderen die om zakgeld komen
vragen. Als je geen klachten had over wat
je kreeg, zat het er dik in dat je niets
meer kreeg. En dat gold ook voor de fakultieten die assistenten bijvroegen.
Meteen stond het studentenvorstel buitenspel. Al belooft de diskussie op de RvB
van maart nog boeiend te worden : niet
alleen de studenten zijn irmers ontevreden ...
Op de laatste Raad van Beheer in februari werd de grote verdwijntruuk uitgehaald
met de anti-apartheidsmotie. Schamper
kreeg definitief toestemming tot verschijnen (nvdr : dank u). Die toestemming was
vorig jaar ingetrokken na het publiceren
van religieuze pornografie. Tegelijk kreeg
de GSR (Gentse Studenten Raad) een blaam
voor het schabouwelijk taaltje waarin de
Schamper-redaktieraad-statuten werden opgesteld. Al is dat niet het enige punt
van zwakte bij de GSR. Eén lid van de
Raad van Beheer distantieerde zich zelfs
van de GSR-statuten omdat hij het onaanvaardbaar vond dat studenten zichzelf
vetorecht toeëigenen. Zeer goed !
Geert Mareels
studentenvertegenwoordiger RvB.

l'action fait la farce
Onder een ruime belangstelling (+/- 200
jongeren) ging op 19 februari aan de VUB
een nationaal aktiecomité tegen de regeringsmaatregelen over de jongeren door.

De namiddag werd met de gebruikelijke vertraging ingezet door 3 sprekers, die
spraken namens de ASR (Algemene StudentenRaad)-Leuven, VVS-Studentenvakbeweging en
de Sociale Raad-VUB. De eerste spreekster
gaf een algemene situatieschets over het
jongerenbeleid van de regering Martens IV:
de verlenging van de burger- en legerdienst en de verlenging van de wachttijd
voor jonge werklozen. Nu zijn de jongeren
nog niet georganiseerd, zodat ze een
weinig weerbare groep zijn. Daarom was het
aktiecomité dan ook zo belangrijk.
De vertegenwoordiger van VVS-SVB had het
hoofdzakelijk over onderwijs: de indexering van de inschrijvingsgelden, de blokkering van de sociale toelagen, numerus
clausus en de rationalisatie van het HOBU
vormen stuk voor stuk een aanval op de
demokratisering van het onderwijs. Door
deze maatregelen wordt studeren een moeilijke opgave voor minder begoeden en de
kinderen uit de sociaal lagere groepen.
Aldus wordt studeren een voorrecht voor
enkelen, geen recht voor iedereen, ook al
heb je de intellectuele bekwaamheid. De
gevolgen van die politiek zijn nu al voelbaar: hogere maaltijdprijzen, verminderden
service in de homes, afschaffen van enkele
diensten,...
De laatste spreker, verkozen student-lid
van de Sociale Raad-VUB, afkomstig uit
Afrika, had over de maatregelen tegen, en
de problemen van de vreemde studenten. De
regeringsmaatregelen zullen die problemen
op zijn minst nog vergroten.
Dat de aktiebereiedheid niet enkel in
Vlaanderen bestaat, bleek uit een korte
tussenkomst van de voorzitter van het FEF,
Front des Etudiants Francophone, de Waalse
tegenhanger van VVS-SVB, toen hij zich
solidair verklaarde met elke aktie die aan
Vlaamse zijde tegen de regeringsmaatregelen
zou worden gevoerd.
Na dit algemeen gedeelte werden de aanwezigen opgesplitst volgens regio's. De
Gentse regio was ruim vertegenwoordigd, en
binnen die groep viel een opmerkelijke uitspraak te noteren van ene Raf Suys, die
naar eigen zeggen voor het F.K. sprak, en
verklaarde helemaal NIET tegen de indexering van de inschrijvingsgelden te zijn.
"Regeringsmaatregelen die de democra- c
tisering van het onderwijs in de weg
staan ?", daar had ie geen oren naar.

In plenaire vergadering werden tep slotte
een gemeenschappelijk platform aangenomen,
dat zich rond 3 thema's concentreert:
1) geen verlenging van de wachttijden,
2) geen verlenging van de burger- en legerdienst,
3) voor een demokratisering van het onderwijs.

De aktievormen werden eveneens vastgelegd:
een petitie met 30.000 handtekeningen, een
nationale betoging, een brochure en regionale prikakties.
Niet niks, maar er staat zoveel op het spel
voor de huidige en de toekomstige studentengeneraties, dat het de moeite zeker
waard is. In het buitenland staan unis
versiteiten meestal op de eerste rij bij
protestgolven tegen regeringsmaatregelen. Zullen de Belgische universitairen
dezelfde inspanning kunnen opbrengen ?
PDG.

SCHAMPER is het officiële pluralistische
informatieblad voor de studenten van de
Rijksuniversiteit Gent. De redaktie bestaat uit vrijwilligers en komt samen iedere vrijdag om 13.00 uur en iedere maandag om 20.30 uur in De Brug, Sint-Pietersnieuwstraat 45, 3e verdieping.
Lezersbrieven zijn welkom op bovenstaand
adres. Naamloos is waardeloos. Op verzoek
en bij ernstige motivering laten wij uw
naam weg.
SCHAMPER wordt gekontroleerd door de redaktieraad die bestaat uit 2 leden van
de Gentse Studenten Raad (Tom Hemelaer
en Patrick Defreyne : secretaris) en 3
leden van de redaktie (Ann Geeraert, Peter Hostens en Geert Huysman : voorzitter) . Klachten omtrent de inhoud en het
beleid van dit blad moeten ter attentie
van de verantwoordelijke uitgever-voorzitter aan de redaktieraad op bovenstaand
adres verstuurd worden.
Advertentiedienst : voor alle inlichtingen zich wenden tot SCHAMPER-REKLAME;
Sint Pietersnieuwstraat 45, 9000 GENT.
HOOFDREDAKTIE : Peter Hostens
VERANTW. UITG.: Geert Huysman
REDAKTIE : Hilde Blondeel, Dominic Pertry, Wim Tessier, Rudi Moreels, Inge
Verbeke, Ludwig Apers, Frank Colman,
Klaus Van Isacker, Wim Cooremans, Patrick Defreyne, Jan Du Chau, Ann Geeraert,
Geert Joris.

De laatste weken dook het spook van de
numerus clausus weer langs alle kanten
op: de regeringsverklaring had het over
de overbevolking van bepaalde faculteiten, en Wynen zou al concrete toegevingen hebben bekomen van de regering.
Door dit plots en hevig geweld, worden de
aloude diskussies over het principe van
de numerus clausus weer heviger.

Aan de linkerzijde van het politiek veld
wordt het recht op onderwijs als onaantastbaar gezien. Dit recht mag immers niet
afhankelijk worden gesteld van het lot,
van de inkomsten van de ouders of van een
toevallig slecht resultaat in het laatste
jaar van het middelbaar onderwijs. Iedereen moet een eerlijke kans krijgen om zijn
studies te vervolledigen, en een belangrijke factor daarbij is de vrije toegang
tot het hoger onderwijs.
Maar ook in de liberale hoek zijn er nogal
wat tegenstanders van een numerus clausus.
Voor hen is niet het recht, maar de vrijheid van onderwijs een heilig principe.
Vrijheid houdt in dat de markt best kan
bepalen welke behoefte er is aan een bepaalde groep beroepsbeoefenaars, dat de
overheid daar niet moet op ingrijpen door
het invoeren van een numerus clausus, dat
dit evenmin de opdracht is van beroepsorganisaties (zoals die van Wynen). Over
dit thema vond er onlangs een diskussie
plaats binnen het LVV (Liberaal Vlaams
Verbond), en het resultaat was duidelijk
tegenover de numerus clausus: njet. Het
lijkt evenwel nuttig even dieper in te
gaan op de gebruikte argumenten.
Er bestaat vooreerst groot sceptisisme
tegenover de door Wynen gebruikte cijfers:
de vergelijking met onze buurlanden gebeurt met verschillende criteria: er zijn
in Belgie 7,8 % van de artsen zonder
klinische praktijk en 13,5 % van de artsen
is een 65-plusser. Op basis van deze aangepaste cijfers, blijkt dat Belgie precies evenveel artsen heeft als onze buurlanden, alhoewel er bij ons een grotere
behoefte aan is: Belgie heeft een zeer
oude bevolking.
In de toekomst zal het aantal vrouwen onder de artsen sterk toenemen, en het is
een louter sociologische vaststelling dat
deze per week minder uren werken. Van nog
groter belang is het sterk dalend aantal
studenten geneeskunde: -37 % sinds 1977!
Op vrij korte termijn zal dit aanleiding
geven tot een stagnatie, en later tot een
daling van het artsenaanbod, terwijl de
vraag naar geneeskundige verzorging zal
toenemen: veroudering van de bevolking,
een verruiming van de preventieve zorg,

JOB-SOY

Jobstudenten zijn stille studenten, tenminste als het hun job betreft. Ze komen
niet zomaar op je afstappen om dit en dat
effe klaar te stellen i.v.m. de werking
van de keukens. Alle keukengeheimpjes
blijven binnenskamer, meer nog : binnenmonds. Er zijn natuurlijk uitzonderingen
die dan meestal hopen kritiek lozen omtrent arbeidsomstandigheden, kwaliteit
van de voeding, produktiewijze ... Die
kritiek komt op een zeldzame keer in
SCHAMPER, tussen de lezersbrieven bvb.

een technologisering van de praktijk,...

Indien men dan toch zou proberen om een
grotere selectie door te voeren , hoe zou
die^ dan kunnen verlopen? Een selectie op
basis van het maturiteitsexamen, of met
een' bijkomende toelatingsproef, wordt resoluut afgewezen: de studenten uit een
zwakkere school worden benadeeld, en de
universitaire studies blijken nogal aanleiding te geven tot totaal andere resultaten dan in het secundair onderwijs.
Welke vakken zouden trouwens als basis
kunnen gelden voor dergelijk proef? Geen
pure numerus clausus dus. Maar een numerus
fixus, m.a.w. een selektie na de eerste
kandidatuur met een nationaal examen en
een vooraf bepaald aantal studenten dat
mag slagen?
Ook dit lijkt onmogelijk: de eerste kan.
zal nog meer dan nu al het geval is, gericht zijn op dat ene examen, waardoor de
selectie nog meer op basis van leervermogen dan op geschiktheid zal bebeuren.
Een enig aanvaardbaar alternatief zal een
objectieve voorlichtingscampagne blijken
te zijn. Er is geen behoefte aan een reorganisatie van het onderwijs, maar wel
van de gezondheidszorg, en daar mag Wynen
dan- wel even in eigen middens kijken.
De -voorzitter van het LVSV (Nick Daman)
was wel minder categorisch in het afwijzen
van de numerus fixus, maar ook hij wijst
erop dat de beste regulerende faktor de
markt is, en daarvoor wordt er verwezen
naar het Nederlands voorbeeld, waar er ondanks de numerus clausus er meer werkloze
artsen zijn dan in Belgie. De afgestudeerden moeten ook durven uitkijken naar werk
buiten het traditionele afzetgebied.
Een numerus clausus zou de problemen enkel
maar verschuiven naar verwante richtingen:
afgewezen studenten zouden een onderkomen
zoeken in de farma, tandheelkunde,...
Een andere vaststelling betreft de demotivatie van de studenten: degenen die de
hindernis hebben genomen, hebben het gevoel het doel te hebben bereikt met meer
bisjaren tot gevolg; terwijl de anderen
zich de toegang tot de 'studies van hun
dromen' ontzegd zien.
Veel redenen dus om het verzet tegen de
numerus clausus/fixus te handhaven. Zullen
de principiële standpunten van deze invloedrijke liberale organisatie ook in de
praktijk worden doorgetrokken? Velen hopen
het wellicht, anderen zitten ermee verveeld .

PDG.
"In wat hier gebeurt, heb ik het volste
vertrouwen : ik eet, zoals de anderen,
wat hier geserveerd en dat er in de keukens mee gerotzooid wordt, dat geloof ik
niet."
"Tja, geknoeid ... In het personeel hier
heb ik vertrouwen. Tenslotte eten ze mee
met ons. Geknoeid wordt er dus wellicht
niet. Waar ik wel wat op te zeggen heb,
en ik niet alleen, is op de kwaliteit van
de AANGEKOCHTE grondstoffen. Ik vind dat
sommige zaken wel van betere kwaliteit
konden aangekocht worden. Van die dingen
kun je natuurlijk geen super-maaltijden
bereiden, maar volgens mij doen de mensen

Om die enkelingen (want uit wat volgt zal
blijken dat het om enkelingen gaat) was
het ons echter niet te doen : hun verhaal
wordt té vaak tegengesproken om waar te
blijken. Er loopt misschien al wel eens
iets scheef doch uitzonderingen schijnen
hier de regel te zijn. In de eerste plaats
wilden we die keukens wel eens zélf zien.
Daarom trokken we met propere nagels, geknipte haren, gepoetste tanden en een
uitgepeuterde neus (kwestie van ze op een
hygiënische manier overal tussen te steken) de katakomben van de Overpoort en de
Vermeylen in.
Jobstudenten vind je (tenzij uitzonderlijk) alleen in de keuken van Overpoort.
Twee weken geleden kon u lezen dar daar
geen maaltijden bereid worden : hoogstens
soep, puree e.d. opgewarmd. Toch voldoende om de met rubberlaarzen getooide jobbers (en ander personeel) aan te manen
niet te roken en asjeblief de handen te
wassen na het bevredigen van allerlei natuurlijke behoeften. Of de handen gewassen werden en na wélke behoeftebevrediging dit dan wel gebeurde, konden we niet
achterhalen. Feit is dat sommigen het
rookverbod aan de (rubber)laars lapten.
De keuken zelf lag er overigens (tijdens
de werkuren) niet echt onsmakelijk bij.
Na de openingsuren wordt hij trouwens,
volgens sommige jobbers, tot in het absurde toe proper gemaakt. Gekuist, geschrobt, gewreven, opgeblonken en van
dies meer.
Of de jobstudenten denken dat er geknoeid
wordt met het eten ?
"Nee, dat denk ik niet. Als ik zie dat ook
de koks zelf, die tenslotte weten wat ze
doen met hun produkten, mee-eten in de personeelsrefter en dat in die refter dezelde maaltijden als boven geserveerd worden,
dein denk ik niet dat diezelfde koks onge1oorloofde praktijken doen met de grondstoffen. "

hier wél al wat ze kunnen (en meer zelfs)
om er toch iets van te maken. Geknoeid
dus niet, maar verbeteringen bij de aankoop zijn medunkt wel mogelijk."
Kritiek op kwaliteit van aangekochte goederen (bvb. hamburgers met veel vet,...)
wordt, ondanks de wetenschappelijke controles op voedingswaarde, wel meer gehoord. Argumenten zijn dan vaak een persoonlijke smaak e.d. Een ander punt van
misnoegdheid (ook bij de jobstudenten,
wellicht als verbruikers dan) is de minieme aanwezigheid van groenten op de
schotels : 'alles is teveel op vlees geconcentreerd' ,hoort men wel vaker ....
In ónze speurronde door de keukens van
de Vermeylen en Overpoort sloegen we de
stockeerruimtes niet over. Diepvriezers,
koelkasten en gewone koele ruimtes vol
vlees, vis, groenten, deegwaren, aardappelen, melk, boter, en ... cognac. Niet
zomaar een flesje keukencognac maar een
ïeuse pallet volgestouwd met franse eerstekeuze vier-sterren cognac ... Of dit
soms diende om de feestjes van personeel
op te vrolijken, vroegen we verbouwereerd.
'Neen, (was 't maar waar), die cognac
gaat in de cocktailsaus.', klonk het lakoniek.
En of ze er niet ééntje konden missen ?
Neeh ? Dan houdén’ we het maar hierbij.
PH

Honoré s kousjes
stadskledij of toga

Zoals het elke goede universiteit past,
zal ook de R.U.G. dit jaar weer een aantal eredoctoraten uitreiken. Onze universiteit had op dit punt een minder goede
reputatie, die dringend moest worden hersteld. Vórig jaar kon je hier lezen dat
de gelauwerden misschien wel veel dikke
boeken hadden geschreven, maar dat de
R.U.G. zeker gaan maatschappelijk belangrijke figuren had gekozen. WS-SVB was
vorig jaar zelfs overgegaan tot het uitreiken van alternatieve eredoctoraten aan
onder meer Mandela en VAKA.
Niets van dit alles in 1986. Het was al
voor velen duidelijk geworden dat de unief
dit jaar onder een nieuw gesternte was gestart, en onder het bewind van de nieuwe
rector zich opnieuw bewust zou worden van
de maatschappelijke taak die voor de
universitaire wereld is weggelegd. Zo
wordt het ook mogelijk dat er later in
deze maand op de Raad van Bestuur een
motie over apartheid wordt besproken. In
het verleden zouden dergelijke initiatieven zeker op een onbevoegdverklaring
zijn uitgelopen.
Maar ook de eredoctoraten hebben hun puur
wetenschappelijke stempel afgeworpen: je
kon op de voorpagina's van de Vlaamse pers
al lezen dat Bob Geldolf één van de gelauwerden is. Deze figuur moet aan het
jonge volk zeker niet meer worden voorgesteld. Ter gelgenheid van de uitreiking
van het eredoctoraat komen we er zeker op
terug. Intussen wordt er met algemene tevredenheid gereageerd bij de studenten,
en wie weet, zal het geen invloed hebben
op de aantrekkingskracht bij de toekomstige universitairen?
Eerder dit jaar was er ook sprake van dat
Desmond Tutu een eredoctoraat in ontvangst
zou mogen nemen, maar deze laatste wordt
blijkbaar in de koelkast gestopt tot volgend jaar.

Maar niet minder dan zeven anderen valt
ook de eer te beurt. De eerste 5 komen op
Dies Natalis (7 maart, dus een vrije dag
voor de studenten) aan de beurt: Piotrovskii (kunstgeschiedenis), A. Tune (rechten), Goppinger (criminoloog), R. Nielsen
(landbouw) en A. Curry (farma)'.
De 2 volgende komen op 17 maart aan bod
ter gelegenheid van de viering van 150 j.
ingenieursopleiding aan de RUG: L. Malmros
en E. Van Dyck. Beiden nemen een vooraanstaande functie in bij grote Belgische
bedrijven. De gegevens ontbreken ons om er
nader op in te gaan, maar het komt toch
eigenaardig over dat pensen uit privébedrijven een eredoctoraat krijgen. Is dit
dan de zoveelste aanwijzing van de groeiende band tussen onderwijs en industrie?
Of is dit een bedankje vanwege de faculteit voor een of andere geldelijke steun
van die bedrijven? Of waren de mensen uit
de privésector de enigen die nog geen
militaire projecten hebben gesteund? Wij
hopen de lezer het antwoord te geven op
17 maart.

HOT BOLD007
Om de student van de rechtsfaculteit uit
zijn kot te lokken moet je al heel wat
doen. We bedoelen niet dat zij geen fuifnummers zijn -integendeel- maar wel dat
hun contestatievermogen nooit veel zaaks
is geweest. De aktiebereidheid van de
makke juristen in spé verwoordt zich in
deze uiterst doelmatige slagzin: " Daar
kunnen wij toch niets aan veranderen.
Adieu.". Je moet eigenlijk hun boeken
afnemen eer ze op hun achterpoten gaan
staan. Iets dergelijksgebeurde dan ook.
Geregeld werd immers een deel van de
rechtsbibliotheek gesloten. Wegens personeelsgebrek. FRANK MEERSSCHAUT, student-lid van de faculteitsraad, vond
dat zoiets niet kon en riep op tot een
symbolische bezetting van de bibliotheek
en dit gedurende één uur. Wie dacht het
scenario te kennen (10 man en een paardekop) kwam bedrogen uit: meer dan 200 man
(voornamelijk uit 1ste en 2de lic) deden
mee aan de sit-in op wo 5/2 van 11 tot 12.

Het belangrijkste feit_blijft evenwel dat
onze 'alma mater' uit haar ivoren toren
van de wetenschap is afgedaald, en zich
weer bewust is geworden van haar maatschappelijke taak. Daarmee lijkt voor
goed een donkere periode van onze unief
achter de rug te zijn, waarbij maar al te
veel onder de mom van een staatsinstelling
een imago van vetenschapsfabriek werd opgebouwd. Voortaan kunnen we met fierheid
zeggen dat we aan een maatschappijvriendelijke instelling studeren. Als de ingeslagen weg wordt doorgetrokken, voorspellen we onze unief een betere toekomst.
PDG.

GO TELL IT ON THE MOUNTAINS

haileylluia I/

Op dinsdag 28 januari had in de kantoren
van de BBL op de Kouter een voordracht
plaats door minister Mark Eyskens over
zijn boek 'Bronnen en Horizon-Het avondland uit de impasse-', met als thema
"de crisis : een Europees syndroom".

Na een korte inleiding door de voorzitter
van de Prof.Dr.C.De Bruynestichting, bij
wie het initiatief lag, steekt onze aller
Mark van wal. Een vol uur en meer is ie
in staat ons te vervelen. Over de verdwijning van de bluecollarworker met verwijzing
in analogie naar een dito evolutie bij
de landbouwers(waarbij hij de impact van
deze 2,6 %van de actieve bevolking vergeet), over de boycotting van de "sociale
leiders van de maatschappij" door de vakbondsstructuren, over het vallen of staan
van 'de staat' met de modernizering van
de industrie, over de 'menmaatschappij'
en de 'vermenning'(woorden waarvan de
voorzitter in zijn voorwoord de hoop
uitdrukte dat zij ooit es zouden worden
opgenomen in de Dikke Van Dale), over het
oestercomplex van de gemiddelde Europeaan
(terwijl oesters toch een delicatesse
zijn, nietwaar?), over de waardenloosheid
van de maatschappij(waar hebben wij dit
nog gehoord?),de demotivatie van de jeugd,
de complexiteit van de maatschappij(zeg wel),
de ongemeenschappelijke markt, het o zo
dierbare avondland, het vissen van sprot
en de foute conceptie van begrippen als
gelijkheid en gelijkwaardigheid, over de
contestatieve mei '68beweging die op universitair vlak leidde tot inspraak zonder
uitspraak(sic)terwijl decaan Prof.dr. P.
Ghysbrecht op de jubileumviering van Politeia benadrukte dat een universiteit zonder
studenten geen echt wetenschappelijk werk
leveren kan en de professoren dit indachtig
zijn moeten, de sacrale verbondenheid(sic),
het catastrophisme van een doorgedreven en
gemakzuchtige en demagogische toepassing
van de deficitspendingtheorie van Keynes
(quod non in Belgia), over de drie idealen
voor de jeugd zijnde de economisch verantwoorde samenwerking met de derdewereldlanden^ Noord-Zuiddialoog maw), de intensie ipv de extensie van de Europese markt
(beschouw dat maar eens als jeugdideaal!)
en de permanente maatschappijhervorming
(een soort theorie van permanente revolutie,kom) .
Kortom, Eyskens kwijlt een uur over het
algemeen gevoel van jeugdimmobilisme en
de tanende rol van Europa in de wereld.
Hij houdt het(ook in zijn boek)daarbij
alleen over vage en wetenschappelijke
weinig gestaafde feiten die hij ergens
in den vage heeft gepercipieerd. Met
recht en rede treden wij hier-ten uitzonderlijken titel weliswaar- Prof.dr.M.A.G.
Van Meerhaeghe bij wanneer hij in Trends
het boek tot op de vezel afbreekt. Geen

wonder dat ik de grootste moeite had om
mijn oogleden open te houden, al had ik het
pri vi1egi e(?!) mij vooraan aan de perstafel te bevinden. Geen wonder dat Prof.dr-.
M.Storme persé op de trappen wil blijven
zitten en genoemde Trendscolumnist voortdurend aan het grinniken slaat.
Eyskens verkocht al 12.000 exemplaren van
zijn snertboek dat op het einde van de
19de eeuw thuishoort, als epigoon van
Spenglers 'Untergang des Abendlandes'.
Het wordt bovendien gekocht door de ruim
zeshonderd aanwezige Dallasdames die als
appendix van hun echtgenoot naar deze
gedemodeerde zaal werden meegesleurd.
Bij het beëindigen van zijn speech krijgt
hij een daverende ov(ul)atie want wie
waagt het één vraag te stellen aan deze
erudiete, neurasthenisch zwansende professor?
Na het betoog geeft de voorzitter een
korte nabeschouwing en monsieur zit dat
te verwerken met de serene glimlach zoals
een Louis De Funès dat pleegt te doen
in'L'aile ou la cuisse1 bij de Académie
française. Mijnheer signeert natuurlijk
zijn boek, maar daarvoor moet je het
natuurlijk aan de ingang aanschaffen,
quod uw redacteur non deed.
Ik moet er nog aan toevoegen dat ik meer
dan eens de indruk had in de jaren dertig
van deze tijdrekening te leven waar een
andere KLADSCHILDER waanzin en andere
apekool verkocht als Sauerkrautbroodjes.
Wanneer ik mij na de langverwachte receptie buiten begeef, staat mijnheers auto
voor de deur geparkeerd-fout nog welomringd door de frieten van dienst.
Onze burgerwagt omringt immers met tedere
zorg de laatste aanwinst van onze minister:
een volbloedslee van Amerikaanse makelij.
Is dat dan de European way of life? Geen
wonder dat Europa failliet gaat....
Guillaume de Dieunelapavouluainsi
G.W.T.

Nvdr: dezelfde Mark verkocht op
maandag 24 februari 11.dezelfde voorgebakken zever in een voordracht georganiseerd door het C.D.S. Aangezien
Schamper het postactuele blad bij
uitstek is, geven wij hier het relaas
van de feiten zoals deze ietwat vroeger
aan het gewillige papier werden toevertrouwd.

Het verhaal. De studie van het recht eist,
zoals men dat peegt te zeggen, een regelmatige consultatie van de rechtsleer en
rechtsspraak. Daartoe kunnen de studenten
voornamelijk terecht in hun eigen bibliotheek, die deel uitmaakt van de rechtsfaculteit in de Universiteitstraat. Die
bibliotheek bestaat uit twee zalen; één
waar de literauur i.v.m. het Belgische
rechtstelsel is ondergebracht en één
waar men dikke boeken vindt over de
buitenlandse stelsels. Sedert een paar
maanden moeten de studenten binnengaan
langs de koepelzaal (vroeger via de
Belgische zaal). Sinds januari stonden
destudent geregeld voor een gesloten
deur. Op de deur een bordje: " Wegens
personeelsgebrek". Dan maar 200 meter

stappen om via de oude ingang binnen
te kunnen. Die was wel open, maar in
de koepelzaal konje niet meer geraken;
de tussen deur was op slot. Voor de
meeste studenten geen ramp. Maar: in
de koepelzaal staat de oplaadmachine
van de flexicard (de telecard van de
fotocopieermachine) en staat ook een
fotocopieermachine ( de enige die wel
werkte toentertijd). En wat bleek toen
de koepel zaal wel eens open was: de
oplaadmachine van de flexicard bleek
niet te werken.

Maar fotocopiëren is een noodzaak; er worden immers geen boeken ontleend. En de
vier fotocopieermachines werken allemaal
met de telecard. Werken is, zoals reeds
aangehaald, een groot woord; naar een
vaste en goede gewoonte weigeren drie
machines van de vier dienst. Zodoende
vormen wachttijden van 20 min. en meer
geen uitzondering. Een beetje van het
goede teveel, zelfs voor een rechtsstudent.
En dan spreken we nog niet over de prijs
van een copie: 2,5 fr. asjeblief.
Op iniatief van Frank Meersschaut kwam
dan de zitstaking in de koepelzaal, die
voor de gelegenheid geopend w a s . Dat
hij daarmee in de kaart speelt van
decaan Ghijsbrecht deert hem niet. Het
is immers geweten dat Ghijsbrecht niets
liever heeft dan een contesterende student. Door zijn onverzettelijke houding
tracht hij de student uit zijn tent te
lokken. Het verbaasde dan ook niemand
dat Ghijsbrecht rond 12 uur de koepelzaal binnenkwam en meteen een speech
afstak, waarbij hij de eisen van de
studenten onderschreef. Hij eindigde
zoals alleen een Ghijsbrecht dat kan:
" En nu een applaus voor Van den (sic!!)
Meerschaut", en direct daarna: "En een
applaus voor Ghijsbrecht." Het circus
was afgelopen. De decaan had de staident
achter de (burgerlijke) barricades gejaagd en toen hij zag dat er nog ook
nog veel volk stond sprong hij op de
barricades en steelde de show. Laten we
hopen dat hij achter de de schermen een
even grote mond opzet.
Wat wordt er nu aan gedaan? Meerschaut
heeft een tiental studenten gerecruteerd
die elk een voor- of namiddag de bibliotheek bewaken. Bedoeling: Ghijsbrecht uit
tespelen tegen de bibliotheekcommissie.
Nadat Meersschaut vorig jaar al instond
voor de realisatie van een cursus (!!!)
speelt hij nu ook al de "securitas" van
de bibliotheek. Strak mogen de studenten
zelf les geven, en wie weet, ook hun
eigen examens afnemen. Het belooft leuk
te worden in de saaiste faculteit van
het land.

Wat had Columbus
er mee te maken ?

Apartheid : voor sommige Vlamingen het
Beste van eigen Bodem, voor een cynisch
soort liberalen een systeem dat onze Belgische belangen best behartigt. Touche
pas è mon Botha, moeten sommige leden
van de RvB van de RUG dus gedacht hebben
toen ze de motie over apartheid zagen die
hen onder de blanke neus geduwd werd. Geen
radikale motie, eerder een onderschrijven
van een UNO-resolutie die oproept omalle
universitaire samenwerking en uitwisseling
van proffen en studenten stop te zetten.
Het is namelijk zo dat Zuid-Afrika die
uitwisselingen gebruikt om het internationaal blazoen op te peotsen en fans te
kweken voor het apartheidsregime. Brave apolitieke geneeskundestudenten die er enkel een medische stage willen lopen, worden meteen gebombardeerd tot propagandisten voor Botha. Genoeg stof tot discussie
dus, maar die werd niet gevoerd binnen de
Raad van Beheer, wel in de weken voordien,
onder de studenten en de proffen.

Dominique Bernard, liberaal studentenvertegenwoordigster zette het eerste tegenoffensief in en lanceerde een eigen motie:

"Géén sankties tegen Zuid-Afrika. Wél verzoekt de Raad van Beheer de blanke minderheidsregering in Zuid-Afrika, rekening
houdend met de bestaande ongelijkheden, over te gaan tot geleidelijke hervormingen
van het disorimenerende apartheidsregime.
De RvB meent dat bij de geleidelijke integratie van de verschillende bevolkingsgroepen rekening zou moeten gehouden worden met de bestaande culturele dispariteitentussen de Zuidafrikaanse ethnische

Deze versie kon evenwel weinig
genade vinden bij de drie andere studenten.

groepen.”

Sabine Lepercque, geneeskundestudente,
verklaarde onder de inspirerende begeleiding van GSR-voorzitter Verbeeren, "als
het waar is wat ik in de krant lees over
apartheid, dan ben ik ertegen. Maar als
je er niet geweest bent, kan je er niet over oordelen", dus geen stopzetting van de
uitwisselingen. Ze zou zich onthouden.
Bernard Mazijn zou wel vóór stemmen, maar
tekende liever niet mee onder de motie
'om de studentenvertegenwoordiging niet op
te splitsen'. De initiatiefnemer (ondergetekende) mocht dus steun zoeken bij anderen : prof. Ghysbrecht, WP-ers Dambre en
Bruynooghe, ACV-man Luc De Clercq, Brigitte Janssens-De Jaegher van de liberale
vakbond tekenden wél.
En toen rommelde het bij de proffen. Een
uur lang was er een hoogoplopende 'diskussi e' tussen voor- en tegenstanders.
Waarna de regeringscommissaris Hans Van
Acker, zoon van Achille en broer van
Frank, met het juridische ei van Columbus
kwam. De Raad van Beheer mag er zich niet
over uitspreken, omdat het niet tot haar
bevoegdheid behoort. De motie werd dus afgevoerd, het RUG-hemelhuis bleef overeind.
De eerstvolgende vlucht naar Johannesburg
vertrekt zaterdag om 16 u 10.
Geert Mareels

Geachte lezer,
zoals je kunt merken, is op deze pagina's
Weer overal nieuws rondgestrooid over de
activiteiten van het K.K., ofte het Kultureel Konvent.
Dit Konvent, dat pretendeert alle kulturele groeperingen aan deze universiteit
te overkoepelen, behoort tot het activiteitenkonvent, samen met de sector informatie (Schamper, S.I.C.) en de buitenlandse studenten, en heeft dus in se niets te
maken met om het even welke vorm van politiek, dus ook niet met het G.S.R., waarover je in Schamper elke week kunt lezen.
Wij vervelen je niet met berichten over
onze vergaderingen,of‘deze of gene lidgroepering weer es stout is geweest en
dergelijke pseudo-politieke activiteiten
van studenten die zich alvast willen oefenen voor het 'grote' leven, nee, wij
stellen je hier alleen onze 'activiteiten'
voor.
Activiteiten, die voor iedereen, wars van '
elke politieke kleur, openstaan. En het
zijn er nogal wat, zoals je kunt merken.
Want naast het 'politieke' is er ook nog
het kulturele, door velen in hun ijver
nogal vaak vergeten. Nochtans, mens sana
in corpore sano of iets dergelijks, en
daar kan ondergetekende van meespreken,
want ex-lid van zo ongeveer alle raden en
commissies die deze univ rijk is of was.
Dat wij kuituur vooruitschuiven en beweren
met politiek of pseudo-politiek niets te
maken te hebben, betekent nochtans niet
dat wij geen politiek voeren. Integendeel !
Ons doel is steeds een zo breed mogelijke
waaier van activiteiten uitbouwen, waar
iedereen nog iets kan bijleren. Dit gebeurt in de zogenaamde 'doe-groepen',
zoals de fotoklas, het G.U.T. of de toneel groep,hét zeefdrukatelier. Ook creatieve ontspanning ontbreekt niet, vandaar
ons lespakket (jazz)dance, elke maandag
en dinsdag via het D.U.B.
Verder proberen wij waardevolle voorstellingen in de stad te promoten. Dus, waarom
niet es in plaats van het gebruikelijke
avondje film een avond toneel ? En dit
aan sterk (te sterk ?) gereduceerde prijzen ?
Daarbij staat echter steeds op de voorgrond dat wij geen pulp wensen te promoten. Een voorstelling door het K.K.
gepromoveerd, dient van een zekere klasse
te getuigen. Ben je daarvan niet overtuigd, lees er dan de kultuurbladzijden
van Schamper maar op na.
Het overzicht van onze activiteiten op
deze bladzijden is nochtans niet volledig. Haast elke avond is er een activiteit van het K.K. in het studentenhuis De Brug, en dit op alle verdiepingen.
Bovendien is ons aanbod van activiteiten
óók niet volledig* daar zijn wij ons .
zeer goed van bewust. Wie dus creatieve
ideeën heeft, zelf met iets wil beginnen
(we vernoemen maar : filfi, video, boetseren, synthesizers, computergrafiek,.;.)
kan steeds bij ons terecht. W
e doen al
het mogelijke omnieuwe initiatieven te
steunen.
W
e hopen dat, ondanks de blijkbaar steeds
dalende kulturele belangstelling bij
studenten (vuiIbakproducten als Rambo
en Rocky IV Uitgezonderd), deze universiteit toch nog een aantal creatievelingen herbergt, die deze oproep ter harte
zullen nemen.
Hier is dus de kans omwat kulturele bagage (wel te onderscheiden van welgemanierde, opera-achtige nepbagage) op te
doen. Wat baten echter kaars en bril, zo
zullen velen denken.
Pat Viaene, voorz.

foto-

De Fotoklas is een vooral praktisch
gerichte groep binnen het Kultureel
Konvent. Eén van de doelstellingen is
om studenten kennis te laten maken met
zwart-wit fotografie, van de vroegste
inleiding ( leren ontwikkelen en
afdrukken, inleiding in het fotograferen ) tot meer gespecialiseerde
onderwerpen ( lessen en praktische
sessies over bijvoorbeeld beeld- en

meesten het toegankelijkste gebouw
blijft in Gent.
Schamper : Ja, laten we zeggen voor
de studenten van de Blandijn en omliggende gebouwen, maar ik denk aan
de studenten die in de home Astrid
of Boudewijn of aan de rand van Gent
studeren, de dierengeneeskunde bv.
Jan ; de verplaatsing mag niet opwegen tegen het voordeel dat je hebt.
Schamper : Zou het niet wenselijk
zijn aan uitbriedingsaktiviteiten
te denken?
Jan : Dat is gezien de beperkte mankracht, voor het moment nog onmogelijk en het is beter te centraliseren en niet te veel op te splitsen
tussen de verschillende gebouwen.
Schamper : Een opteren voor een centraal bureau en een uitgebreide promotie naar andere fakiiteiten
Jan : fakulteitskringen en homekonvent
Schamper ; We hadden het daarnet over
het budget, u zegt zelf dat
.voor
Kuituur in Gent, in vergelijking met
de VUB en de KUL, een nogal tamelijk
miniem budget is uitgetrokken.
Jan : Dat is zo, trouwens de mogelijkheden die in andere universiteiten zijn, zijn veel groter; het bestaan van een echt kuituur huis, in
Brussel heb je een kultuurcafé en in
Leuven heb je nog altijd het Stuc,
waar er dus met een doordachte politiek gewerkt wordt, een café is
voor veel mensen een aar\_Jeiding om
naar een gebouw toe te gaan. Hier
moeten we echt zoeken naar ruimtes
voor aktiviteiten, voor toneel opvoeringen zijn die zelfs niet te
vinden aan de universiteit.
Schamper : Denken we maar aan de
Germaanse.
Jan : Zij zoeken daarvoor in heel
Gent naar de meest geschikte plaats.
Ze moeten daarvoor naar Arca, Vertikaal, zelfs naar het VTB gebouw toestappen. De mensen die reveus opzetten, Geneeskunde, Romania, VRG,...
die zoeken in alle mogelijke tea-.
ters of toneelzalen in het Gentse
hun heil en toevlucht. Het ontplooien van of het mogen gebruiken van
een huis dat de universiteit nog
steeds beschikt en dat daar een
café wordt ingericht met goedkope
prijzen en vooral de mogelijkheid
bieden van een polyvalente zaal te
kunnen gebruiken, ontbreekt nog
altijd aan onze universiteit.
Schamper ; Is dat een kleine vingerwijzing naar het Pand.

Dit jaar is K.I.O.S.K in werkina gede vormen van kuituur kunt prOmO^ën
treden. Konvent voor informatie, Onten zodoende daar mensen naartca k^nc
spanning, Service en Kuituur; een
krijgen, dat kan je indirekt cLfê..i
welluidende naam met veel goede inzoals je vroeger met rijstpap of met
tenties. Wat is ervan overaebleven,
zoetigheid een pil werd toegediend,
een gesprek met Jan van Winckel.
zo kan je dat ook met minder toeSchamper : Jan, je bent als gewetengankelijk kultuurvormen.
sbezwaarde getart met kiosk; kun je
Schamper ; Ruikt dat niet naar pedanons eens vertellen wat kiosk infeite
tie?
is?
Jan ; Ja en naar manipulatie ook.
Jan : Ja. De idee die aan de GrondSchamper : daar zijn jullie niet
slag lag van kiosk, is de vaststelbang van?
lina dat er weinig studenten naar
Jan ; Ik vind
: het doel heiligt
toneel gingen en als ze gingen dat
de middelen. We zijn er wel heel konze daar een hoge prijs voor betaalsequent in zonder ons doel erbij te
den, zeker in veraelijking met de
vergeten.
film, waar film 120 to 140 kost, voor
Schamper : Het doel van kiosk is een
studenten is dat voor toneel vaak
soort teater opvoeding voor het uni200, met uitschieters van 220 of
versitair publiek, is dat de enige
meer soms.
doelstelling?
Schamper : Het is de bedoeling de
Jan : Daarnaast willen we met kiosk,
prijs van teater te nivelleren naar
een soort van consultatie en infordie van film.
matiebureau oprichten voor mensen die
Jan ; inderdaad en het in die zin
meer geïnteresseerd zijn, door het aan
het economisch veel aantrekkelijker
bieden van programmaboekjes en het orte maken om naar toneel te gaan kijganizeren van voor-en nabesprekingen
ken.
met akteurs of regisseurs.
Schamper : Heeft Kiosk dan zoveel
Schamper : gaat kiosk zich enkel befinanciële middelen?
perken tot teater. Ik denk aan muJan : die zijn eerder beperkt, maar
ziek en plastische kunsten.
die hebben een voeling binnen de
Jan : Als Kiosk inderdaad een publiek
subsidies die het Cultureel Convent
kan bereiken, dat mensen weten ;
heeft. We proberen natuurlijk zo een
'Da?r kun je goekope kaartjes krijgoedkoop mogelijke werking na te stre- gen.', dan zouden we aan uitbreiding
ven.Door het centraal aankopen van
kunnen denken. Via het Festival van
tickets, komen we aan een prijs per
Vlaanderen kunnen we ook concerten
kaartje van + 140 fr. en waar wij
promoten en eventueel later ook wel
Jan : Nee, omdat het Pand vanaf vol10 h 20 fr. tegemoet komen.
voor popkoncerten.
gend akademiejaar volledig gebruikt
Schamper ; Maar is het strudentenSchamper; Dus, naar een ruimer kulwordt als restaurant en zaal voor
publiek toneelminded? Er wordt zelfs
türeel aanbod te gaan, ook voor tenfeestelijkheden. Kuituur wordt daar
gezegd dat er een periode van Kultuur- toonstellingen?
schromelijk vergeten, te meer omdat
armoede is aangebroken.
Jan : Dat zit er nog niet direkt in,
daar de verschillende papieren, kulJan : Dat is niet waar. Als je ziet
maar als er vraag naar is, kijken
turele diensten die daar aanwezig
hoeveel mensen er nog naar film, een
we er zeker naar uit. Het moet mogezijn en in de minderheid zijn, het
popoptreden of een Jazzconcert gaan,
lijk zijn met organisatoren een nau- studentenarchief en het archief voor
vind ik dat geen kultuurarmoede. Het
we samen werking te hebben, als zij
kulturele zaken, daar moeten verdwijnis slechts alleen een kwestie van
ons die kans willen bieden van bv.
en.
mensen erop attent te maken dat toeen groepsticket aan voordeliger
Schamper ; Maar als je weet dat de unineel echt boeiend kan zijn, dat het
prijzen, enz.
versiteit uitpakt met een gerestauop zijn manier verrijkend kan zijn,
Schamper : Kiosk is vooral gecentrareerd historich gebouw, het pand, als
dat het een confrontatie wordt met
liseerd in de Brug, daar bereik je
prestige en kultuurpromotie, terwijl
een heleboel aspekten die film ook
slechts een deel van de studenten
zij voor de levende studentenkuibiedt, maar die in teater veel pranmee. Ga je kiosk ook uitbreiden naar
tuur weinig of niks doen, is het dan
gender naar voor komen, door het di-.
een ruimer studentenpubliek en hoe
geen rechtmatige eis te stellen als
rekt kontakt met de akteurs, door de
ga je dat doen.
jullie prestige willen, waarom kan
tekst die vaak belangrijker is dan
Jan ; De promotie kan in andere rekuituur voor studenten ook geen plaats
het scenario en de dialogen van een
staurants gebeuren of kan ‘via de
vinden. Neem daarbij de woorden van
film. Om dit te bereiken is een ooefakulteitskringen ook gebeuren. Maar
Jan Hfcfet, de beruchte conservator
de promotie en een doelgerichte inook dan zou het centrum in de brug
van het Museum van Hedendaagse kunst,
formatiecampagne heel belangrijk.
blijven bestaan, omwille van het as•'Moderne kunst in een historisch geSchamper : Hoe bedoel je?
pekt dat de Brug als studentenhuis
bouw, toch een mooie samenhang of
JAn : Als op een manier een bepaalen ook als avondrestaurant, voor de
schitterend kontradiktie.' Kunnen
jullie als kiosk hierook niet achterstaan?
kleurencompositie ).
hoe films te ontwikkelen, foto's af
Jas ; wij hopen met kiosk naderhand
te drukken en enkele kleine manipute kunnen aantonen dat er inderdaad
Fotoklas staat open voor iedereen, en
laties die daarbij toegepast kunnen
een groeiende belangstelling heerst
wil bovendien de eventuele drempels zo
worden, evenals enkele voorbeelden
voor Kuituur, zodanig dat we met
laag mogelijk houden : materiaal ( een
in de doka.
cijfermateriaal naar de rektor en
volledig ingerichte donkere kamer ) en
andere overheden kunnen toestappen
reagentia staan daarvoor GRATIS ter
De Fotoklas bevindt zich in het
en hen confronteren met die gegevens.
beschikking; voor diegenen die hun
Studentenhuis, St.-Pietersnieuw.Schamper ; Wat als je dienst als geeerste stappen zetten in de doka is
straat 45, op de tweede verdieping.
wetensbezwaarde voorbij is?
er begeleiding bij ontwikkelen en
De werkavonden, waarop je eventueel
Jan ’ Ifc hoop dat er nog mensen zijn
afdrukken.
onder begeleiding je foto's kan
om de fakkel over te nemen, (frank C.J
afwerken, zijn op dinsdag en donderDaarover wordt trouwens regelmatig
les gegeven, zoals bijvoorbeeld op
dinsdag 11 maart, om 21.00 h in de
Fotoklas. Er zal dan uitgelegd worden

en zeefdrukdag vanaf 20.30 h.

Zoals nu reeds een viertal jaren genoegzaam bekend, functionneert op het
gelijkvloers van het studentenhuis De
Brug een volwaardig zeefdrukatelier,
volwaardig met dien verstande dat alles er nog handwerk is. Handmade in
Ghent, zou je kunnen zeggen.
Dit zeefdrukatelier vervaardigt reeds
enkele jaren de meeste van de wonderbaarlijk mooie affiches die onze geliefde studentengroeperingen, uit elk
konvent, gebruiken om er allerhande
muren mee op te smukken. Bovendien
wordt daardoor ook nog iets aangekondigd...Dit werk, volledig door vrijwilligers uitgevoerd, bespaart onze
Alma Mater vele tienduizenden per jaar,
wat de lokale drukkersindustrie ons
niet in dank afneemt, natuurlijk.
Belangrijker echter dan dit lopende
band werk, is de mogelijkheid om in

>
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het zeefdrukatelier ook creatieve dingen te komen doen. Ieder die dat wenst,
wordt ter plekke ingewijd in de edele
kunst der zeefdruk, en er wordt vakkundig uitgelegd wat er allemaal mogelijk
is. Simpel, als je bedenkt dat zeefdruk
de oudste en nog steeds meest toegepaste druktechniek ter wereld is. Immers,
hoe wordt de printplaat van je radio
gemaakt ? De achterruitverwarming van
de auto ? De opschriften op asbakken en
cola-flesjes ? Zeefdruk natuurlijk.

Heb je een ontwerp, en wil je dat op
ware grootte uitvoeren ? Zoek je een
origineel geschenk ? Wil je je ideeën
aan de hele wereld kond doen ? Of wil je
simpelweg je kamerdeur van een mooie tekening voorzien ? Niets simpeler dan dat
je brengt de deur gewoon mee. Elke dinsdag en donderdag in De Brug, vanaf 20u30.
Iedereen welkom natuurlijk (niet dringen,
a.u.b.)
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In de Amper van dit jaar werd iets
aangekondigd als D.U.B. Dub was er
voor hen die buiten de traditionele
sporten nog wat andere lichaamsbeweging kunnen gebruiken. In het aanbod bevond zich een kursus mime, aerobic, jazzdance en andere op aanvraag.
We zijn eens gaan kijken wat er nog
van dub overbleef. De mime bewoog
niet meer of had nooit bewogen, de
aerobic was weggewaaid en van die
'andere' was ook niets te merken, als
enige overblijvende was de Jazzdance in volle swing.

iiiilliÉM « '

i>e woensdag tussen I7u45 en I8u45,op
het derde verdieping van de brug,
hoor je :'up draai, daar heb je tijd
voor, een twee, ja... nee niet zo,
rechts links,...enz' dat allemaal
in een plezant sfeertje met moderne
muziek van'I want to love you,feel
you, ....' en daarboven op bewegende
vrouwelichamen gekleed in training
of lekkere glitterbroeken. Nee, mannen ben ik daar niet tegen gekomen.
Ik vroeg de lesgeefster, een beweegelijke studente die al meer dan tien
jaar danst en er hoe langer hoe meer
plezier in vindt, : 'Waar zijn de
mannen gebleven?' Het antwoord was
eenvoudig : 'De jongens hebben het
al een paar keer geprobeerd maar
vinden het blijkbaar te moeilijk,
ze haken na een a twee keer af. Ik
heb ooit eens.' een jongen gehad eh
die is gebleven, maar die kon ook
heel goed dansen. Vraag aan een jongen zijn been op te heffen, dan doet
hij dat altijd met een gebogen been,
nooit met een fletch. Jongens hebben
het blijbaar lastiger dan meisjes.'
De bedoeling van de Jazzdance is de
soepelheid en de elegantie van het
lichaam te bevorderen en niks meer.
Het is een pretentieloze ontspaning,
die vaak heel plezant is, maar ook
lastig kan zijn. Jazzmuziek wordt
haast nooit gebruikt, wel moderne
muziek die je ook de zaterdagavond
in de discotheken hoort, dit bevordert zeker de sfeer in een dansles .
Toen ik naar de reakties van de deelneemsters vroeg waren die uitermate
positief. De enen vonden het een
leuke ontspaning, de anderen hadden
het altijd graag willen doen, nog
anderen vonden Katrien een goede lesgeefster, ... Dus als je je geroepen
voelt je lijf op muziek te bewegen en
A<wt in de spiegel te bekijken, haast
je dan, er is weinig plaats en mannen hebben voorrang (frank rol

gestut

In^dien je onder de Studenten de
rondvraag zou doen : 'Het gestut
wat is dat?' Zou je meestal een
vragend blik als antwoord krijgen.
Daarom in volgend gesprek wat meer
informatie.
Schamper : 'In het Gentse Studentenmilieu is het gestut DE grote onbekende. Hoe komt dat?
Gestut : Tekort aan bekendheid is
een gevolg van tkort aan promotie,
niet gebrek aan het opzetten van
goede aktiviteiten.
Schamper : Tekort aan promotie komt
waarschijnlijk door een gebrek aan
aktieven?
Gestut :(gelach) Ja, gestut is een
eenmansformatie, wat ook jammer is.
Schamper : Wat is de ultieme bedoeling van het gestut?
Gestut : Gestut staat voor Gents Studenten Teater en houdt niet zozeer
dat letterwoord in maar de idee die
erachter schuilt : Het promoten van
goed teater waar het ook gebpacht
wordt. Waar Kiosk zich vooral naar
Gent richt, zet het gestut teatertrips op buiten de stadsgrenzen.
Zo werden er voorstellingen in Brussel, Luik en Louvain-la-neuve bewonderd en binnenkort gaan we weer naar
een opera in De Munt in Brussel, zeker naar Nederland en eventueel naar
Parijs om daar een paar denderen.^,
produkties te gaan bekijken.
Schamper : Het is de bedoeling de
goede produkten in en uit Vlaanderen
te bekijken op voorwaarde dat ze niet
in Gent komen. Is tijd geen probleem
bij die trips?
Gestut : Je moet zeer snel kunnen
werken, op tijd de informatie doorkrijgen, heel snel de promotie inschakelen, ook informeren of je de
voorstelling op voorhand kunt bekijken, een bus huren en een voldoende aantal mensen voor die produktie
warm maken. Dat moet vaak op een bizondere korte termijn verlopen.
Schamper : Is de prijs demokratisch?
Gestut : Ja, de bus wordt gesusidiëerd
door het Kultureel Konvent en de mensen betalen enkel het toegangsticket.
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Schamper : Komt er dit jaar een happening?
K.K. : Dat zit er nog niet in.
Schamper : Wat zijn daar de redenen
voor?
K.K. : Het verwateren van de groepswerking van het Kultureel Konvent.
Schamper : Wat zijn daar die redenen
voor? (stilte)
K.K. : Dat het vroeger teveel een
éénmansformatie was.
Schamper : van?
K.K. : Pat Viane
Schamper : er komt dus geen happening
omdat er interne spaningen zijn.
K.K. : Er zijn geen interne spaningen. Als de mensen van het Kultureel
Konvent zich inderdaad nog eens gaan
bezinnen over de vraag : 'Hoe meer
doelgericht samenwerken of hoe samenwerken?' en die samenwerking weer
te gaan benutten dan komt er een
Schamper : Wat zijn de te verwachten
trips.
Gestut : Te verwachten trips zijn op
zeven maart een opera in de Muntschouburg, daar speelt men'het sluwe vosje'
van Leos Janacek, waarvan nu ook een
produktie loopt in de Opera van Vlaanderen. Een week later zouden we heel
graag naar een Nederlandse produktie

happening.
Schamper : maar dan voor in het najaar.
jiijC. : Waarschijnlijk voor in het na°ok met een heruitgave van Bativia, een poëzieavond die toch zeer
geslaagd was, drie jaar geleden.
Schamper : Maar dan gezocht vrijwilligers .
k..K. : ja, iedereen is welkom.
Schamper : en mensen die tegen eenmans getorn; opkunnen,
k«K. : Mensen die willen zoeken naar
zaken. In die zin blijkt de samenwerking met fakultietskringen echt onontbeerlijk. Er zijn zoveel verschillende
kultuurverantwoordelijken die iets
‘'organiseren en dit kan gegroepeerd
worden. In maart organiseert het 81KO een kultuurweek, daar moet ook genoeg aandacht aan besteed worden.
Schamper : Wat gebeurt er vanuit het
Kk naar fakulteitskringen toe.

K.K. : We gaan een overkoepelend orgaan, zoals dat in leuven gebeurt,
waar dat men in het stuc een algemene
vergadering heeft met geïnteresseerden
van de kringen om doorspelen van informatie mogelijk te maken en het gezamelijk opzetten van aktiviteiten
zoal:; in Leuven een dag voor de muziek. Het verzamelen van informatie ,
het kijken naar welke noden er zijn,
welke voeling men heeft met de studenten, en vanuit deze ideeën starten met echt groepswerk.
Schamper : Het verzamelen van alle
kuituur geïnteresseerden uit kringen en konventen. Maar gaat dat nie t
eindigen in een praatbarak zoals het
GSK, met veel interne ruzies?
K.K. : We hopen dat kuituur mensen
kan samenbrengen die ook iets willen
doen los van interne ruzies. Kuituur
moet interne ruzies overstijgen en
voor iedereen toegankelijk zijn. (fc)

gaan Kijken, het Zuidelijk teater
Globe uit Einhoven speelt 'Ghetto'
en daar zijn een aantal Vlamingen
bij betrokken : Sam Bogaerts en Pol
Debruyne. Sam Bogaerts de rijzende
ster aan het Vlaamse teaterfirmament.
en ook de vergruisde en bejubelde
man in Nederland, iemand wiens werk
de nodige aandacht verdient. Daar
zouden we op 14 maart naar Breda
gaan kijken. Er bestaan ook planen om in begin mei naar de Marabarata te gaan zien in Parijs. De
man achter d«fc negenurendurende epos,
gebaseerd op een Indisch verhaal, is
Peter Brook, de teatervernieuwer van
de zestigerjaren, maar die ook in
de jaren zeventig in Parijs heelwat
heeft gepresteerd. (Frank Colman)

gut

Onlangs startte G(ents) U(niversitair)
T(oneel) met een toneelopleiding è la
Le Cocq. Een ideale gelegenheid er eens
dieper op in te gaan.

Iedere les van de workshop, stage bevat
drie delen : een opwarming, een bewegingsanalyse en een improvisatie. Die improvisatie is heel belangrijk en improvisatie
is zeker niet :'0K, begin maar of maak er
wat van.' Improvisatie is heel gericht en
er is een openheid van het lichaam nodig
om te improviren, als het ware een bloeddoorstroming is nodig alvorens de fantasie

los kan komen. Wat noodzakelijk is voor improvisatie is een aanwezigheid in de ruimte, een allertheid, een gevoel voor ritme,
of een gevoel tout court. Het lichaam is
het instrument van de akteur. Met dit instrument kreêert de akteur een neiuwe wereld via de fantasie, hij maakt nieuwe
beelden en nieuwe situaties, hij interpreteert niet, hij maakt theater.

In het tea te ratel ierldat men aan de
umversiteit wil scheppen, vertrekt
men enerzijds van een observatie van
het dagelijks leven en anderzijds
van een dramatische geschiedenis zoals in de 'Comedia dell' Arte' of het
Griekse Drama om tot een dramatisch
aanvoelen te komen. Er zal zeker aandacht besteed worden aan het neutraal
masker, de stilte en de kalmte, de
dynamiek van de natuur (materie,
Naast die improvisatie, die de hoekkleuren, planten en dieren) en uitsteen is van Lecocq, is een ontzetend grote artisanaliteit, vakmanschap, eindelijk personages met hun aan-r.»
vereist. Een eerste vereiste hiervoor voelen en hun passies.
is een kennis van het lichaam, wat
je met je eigen lichaam al dan niet
Het is zeker het doel tot een produktie te
kan doen. Ten tweede heb je de wetkomen, maar één van de wetmatigheden van de
matigheden van het teater, zoals
improvisatie is dat je nooit op voorhand
spaning, ritme,... Hierin is Lecocq
weet of je een resultaat zult bereiken. Als
zeer pedagogisch onderlegd en dat
er een voorstelling komt, zal dat zeker
willen we in de opleiding doorgeven.
voor volgend akademiejaar zijn. Wie geboeid
Enerzijds een beter kennen en voelen
is kan iedere maandag en woensdag in de
in je eigen lijf en anderzijds de
Brug terecht vanaf 20.15 uur.
fantasie vorm leren geven op teater.

Goossens=
'ik denk,ik vind,pff,bah, hé !
OP DE ROOSTER GELEGD

praten, maar niet omeen brief te schrijven.

S: Lag het ook niet een beetje aan de nogal
onderdanige toon van de brief? Het kwam
erop neer dat DM niet persé bedrijfsonvriendelijk hoeft te zijn...

PG : Ik denk dat dat een juist standpunt
is. Niet noodzakelijk moeten wij de vijand
van de bedrijven zijn.
S : Dan kun je toch tussen de regels lezen
dat je in het vervolg wat vriendelijker
tegenover het bedrijfsleven zult staan?

VERVOLG 1
PG : Je moet daar inderdaad sociale bedenkingen bij maken,maar ik vind dat die mensen in een veel betere situatie verkeren
dan de free-lancers,die hun stukken aan om
het even welke krant verkopen .HiSn toestand
is dramatisch.Pat heeft te maken met ons
kleine taalgebied waar de tarieven stukken
lager liggen dan in Nederland.
S:Ik heb de indruk dat men in Nederland de
journalistieke aktiviteit veel
hoger
aanslaat dan in Vlaanderen,zowel financieel als algemeen maatschappelijk.Men heeft
daar een heel gamma van opiniebladen,terbij ons ...

PG : Er wordt in Nederland ook veel meer
gelezen.Als je het aantal krantenlezers
vergelijkt dan scoort Vlaanderen zeer laag.
Zoals we het land zijn met de minste telefoonaansluitingen,zo zijn we ook een land
waar opmerkelijk weinig gelezen wordt.Dat
heeft te maken met de schone geschiedenis
van het Vlaamse volk.
S: Zit het feit dat de Vlaamse pers veel
meer gepolitiseerd is er ook niet voor iets
tussen ? Misschien verdient ze wel niet dezelfde waardering als de Nederlandse.

PG : Dat kan.De Vlaamse pers is inderdaad
de meest gepolitizeerde en dat heeft geen
goeie gevolgen voor de journalistieke kwaliteit.Als je een kwalitatieve beoordeling
maakt dan zijn vele bladen in Nederland
beter,maar ik geloof niet dat dat meteen
de reden is waarom in Vlaanderen minder
kranten gelezen worden.De relatie kwaliteit en verkoop zie ik niet meteen zitten.
S : De moeilijkheden die de Vooruit en de
Volksgazet indertijd kenden waren vooral te
wijten aan hun strakke partijgebondenheid.

PG : Dat denk ik wel.Je kunt op twee manieren een partijkrant zijn,op een domme en op
een meer geraffineerde.De Volksgazet deed
het op een domme manier .
S : En DM op een geraffineerde ?

PG : (grijnst) Dat betwist ik.
S : In welke relatie staat DM eigenlijk tgo
de SP ?

PG : De feiten zijn duidelijk. De SP,of
liever een randorganizatie van de partij,
is praktisch de enige aandeelhouder en ik
vind dat een zeer ongezonde situatie.
S : Heeft dat gevolgen op journalistiek
vlak ?

PG : Dat heeft het op zekere momenten gehad. Ik denk dat een goeie relatie tussen een
redactie en de aandeelhouders er een is van
vrij grote spanning.A fortiori als je te maken hebt met een politieke aandeelhouder.
Politici hebben de nobele ambitie om zoveel
en zo goed mogelijk in de krant te komen.
Een eerbaar streven ,maar het is geen journalistiek kriterium.Die figuren proberen dus
aan beïnvloeding te doen en het is de taak
van de redactie omze op hun plaats te zetten,om ze duidelijk te maken dat ze geen inspraak hebben in de inhoud.Dat is mij trouwens bij de stichting van de krant op papier
gegarandeerd.Ze hebben geen zeggenschap
over de inhoud en ze kunnen ook niet
sanctioneren . De weinige keren dat dat wel
gebeurd is ,was het hier steeds groten ambras .

PG : Dat lees jij ertussenI
S : Ik denk dat heel wat mensen uit de SP
vb Gilbert Temmerman, zich juist over de
toon van de brief heus kwaad gemaakt hebben.

PG : Ik geloof daar niks van. Ik zeg niet
dat ze zich niet kwaad gemaakt hebben, maar
ik geloof niet dat het over de toon was.
S : Wat was dan het concreet resultaat van
deze démarche?

PG : Dat was vrij positief...
S : Ook bij de bedrijven?

PG : Dat heeft resultaat gehad, ja...
S : Zodoende dat de Morgen nu financieel
gezond is?

PG : Neen, ik vind niet dat wij financieel gezond zijn.Kijk, die brief was geschreven op een zeer slecht moment. Ten
eerste: was het pure poker tegenover de
partij omdat ik geen mandaat had ombrieven te schrijven. Ik had wel een mondeling
mandaat, maar je weet hoe dat in de politiek gaat. Als het slecht uitkomt dan vergeet men nogal vlug dingen die zijn toegezegd. Ten tweede deed de krant het zeer
slecht op dat moment, als ik nil een brief
zou schrijven, dan heb ik veel meer kans
op sukses,,omdat we met de nieuwe formule
een fenomenale stijging van de verkoop
hebben gekend.

PG : Bah, daar zit veel hypocrisie achter
Deze démarche van mij had het nadeel van'
de grote duidelijkheid. Alles stond
zwart op wit te lezen. En dat werd dan
uitgebracht door een andere krant die mij
liever dood dan levend zag en natuurlijk
hoopte op deze manier mijn kop te doen
rollen.
Het was natuurlijk iets dat moeilijk lag
in de partij omdat ik voor 50 % cavalier
seul speelde. Ik had wel een mandaat van
da partij ommet de privésector te gaan

s : Euh, toen enkele jaren geleden

McKinsey een doorlichting van de krant
maakte, was het belangrijkste advies
op inhoudelijk vlak het vervriendelijken
van de krant.

PG : Ja maar, het meest dramatische dat
een krant kan overkomen is een paar dagen
niet verschijnen en De Volksgazet is
6 maand lang niet meer verschenen.
Ik heb het plezier gehad om het faillissement van De Standaard mee te maken
({jjaar hij voordien werkte- nvdr). Daar
heeft Leysen, bij de overname, geld uit
eigen zak voorgeschoten om een hiaat van
een p aar dagen te verhinderen. De handelswaarde van een nietverschijnende krant
daalt met de minuut.
De Volksgazet werd trouwens op een schandalige manier beheerd. In de vijftiger
jaren was er ze de grootste krant van
het Antwerpse met een oplage van over de
100.000, en men heeft dat geval 20-30 jaar
laten verkommeren zonder vernieuwing.
S : Is dat wanbeheer niet het gevolg van
het feit dat alles veel meer afhankelijk
is van partijpolitiek getouwtrek dan van
een bedrijfseconomische visie?

PG : Ik heb maar ja gezegd om de redactie
te leiden op het ogenblik dat haar autonomie gewaarborgd werd. Dezelfde garantie
moet je hebben op het vlak van je beleid.
Politici kunnen geen bedrijf leiden.
Het probleem is dat je afhankelijk bent van
de aandeelhouders zolang je qeld verliest.
Hoe minder verlies, hoe onafhankelijker
je wordt. Een politieke partij als aandeelhouder kan ook wel voordelig zijn,
ze wil bvb geen dividend hebben.
S : Maar dan wel een politiek dividend:

S : Hoe gebeurt de aanwerving van journalisten? Je zegt zelf dat Van Miert een
belangrijke rol gespeeld heeft bij jouw
benoeming.

^•G. : Je moet eens enquêteren hoe dat
gebeurt, hé. Van Miert of de aandeelhouders
hebben daar geen BAL in te zeggen.
S : Vind je de Morgen de beste Belgische
kiant?

PG : Ik weet het niet. Mocht het zo zijn,
dan vind ik dat nauwelijks iets om tevreden over te zijn.
S : Waarom maak je dan een krant?

PG '.(denkt na) Ja, omde beste te zijn,

Dat was een punt van groot conflict. Neem
het één bij het ander en je krijgt een
crisissituatie. Maar dat bedoelde ik niet
met paleisrevoluties.
S ; Er was op zijn minst toch een poging
om Uw positie te verzwakken en die is gestopt in Brussel. Of zijn dat allemaal
geruchten?

PG : Tja, pfffff, ik denk dat je het verkeerd voor hebt. De diskussie is vooral
intern gevoerd, in de redactie.

PG : Ik heb dat nooit goed begrepen.
Je kunt misschien wel kritiek geven op het
feit dat we te opiniërend waren, te betweterig. Er stond ook te veel politiek in/

S : Maar er is toch ook wel gemanipuleerd
geweest van buitenaf?

S : En is daar nu wat aan gedaan? De commentaar wat meer gescheiden van de informatieve
stukken?

PG : Een redactie is geen eiland, ze heeft
contacten met alle maatschappelijke geledingen,
dus...

PG : We hebben het genoegen om daar
nog regelmatig ruzie over te maken,
maar de procentuele verdeling van de
tema's is veranderd in de krant, ook
de toon voor een stuk. Ik denk dat dat
een verbetering is. Maar of we nu vriendelijker zijn... Het is zeker geen synoniem
van niet meer durven.

S : De slogan DM durft wordt toch niet
meer gehanteerd?

PG: Neen, maar dat is een beslissing van
de commerciële dienst.
S : Heeft dat iets te maken met het vervriendelijken van de krant?

PG : In hun opzicht wel, denk ik. Maar,
wij hebben sinds die slogan niet meer
gebruikt is, toch een aantal toestanden
en instituten gepakt.r.Aan dat vriendelijker
gezicht wordt hier eigenlijk nooit gedacht.
Het is veeleer belangrijk dat de toon
waarin iets gesteld wordt, niet te zwartwit is en dat je met dossiers en feiten
zit. Het is niet moeilijk om iedere
dag te zeggen dat Martens een zot is en
een hypocriet. Ja, 't zal wel zijn, maar
wat heb je d'eraan?

5 : DM is eigenlijk gelanceerd als een
opvolger van De Volksgazet en De Vooruit.
Als je de oplage van die twee kranten
samentelt, dan ligt dat stukken hoger dan
de huidige verkoop. Bij de overgang hébben heel wat lezers afgehaakt.

PG : Ja, maar je moet ook rekening houden
met de situatie in Vlaanderen. Je hebt
hier praktisch geen pluralisme. 75 %
S : Hoe^ zou je die ongezonde situatie wilvan de pers hier is direkt of indirekt
len wijzigen ?
met de CVP verbonden, en dan heb je
20 % voor de liberalen. De mogePG : Door andere aandeelhouders aan te trek- nog
lijkheden van links om aan bod te komen
ken .
in de frechtse) pers zijn veel geringer.
S : Welke ? DE bedrijven ? Zijn die zo hapWij laten veel meer kristendemokraten
pig ?
en liberalen aan het woord dan omgekeerd.
PG : Blijkbaar niet, hé(lacht)
S : Is het initiatief dat u anderhalf
jaar geleden genomen hebt door de bedrijven aan te schrijven, eigenlijk niet
vooral gestruikeld over de weerstand
binnen de SP?

''maar het referentiepunt Vlaanderen is
zo pover. Het zou wat anders zijn als
we in konkurrentie konden gaan met een
Franse of een Nederlandse krant. Maar
wij worden ontzettend geremd door de
beperktheid van onze middelen.

'

S : Met sommige geledingen in het bijzonder?

PG : Inderdaad. Bepaalde invloeden doen
zich gelden. Ik denk dat ik op zeker
ogenblik een enorme lastpost was en dat
sommigen van mening waren dat het mij
niet langer kon. Ik vind dat normaal,
da’s 't leven zeker.
S : (pinkt een traan weg van emotie)
Het is dan toch de partij, in casu
Van Miert die beslist hepft dat het met
U toch nog verder kon?

PG : Misschien wel, maar •eeeuhhh-,
ik denk dat de situatie in de redactie
veel essentiëler was. Je moet door een
redactie gedragen worden. Ik vind dat de
Raad van Bestuur moet ingrijpen als blijkt
dat een hoofdredacteur het in de redactie
niet meer waar kan maken. Doe je dat niet,
dan schiet je tekort in je plicht als
aandeelhouder.

S : Ik zeg natuurlijk niet dal die
hele zaak geen initiatief was van een
aantal redacteurs, maar er is toch ook
overleg gepleegd met organen buiten de
redactie?

PG : Ja, dat zeg jij. Heb je daar bewijzen van.( Schamper tast diep in zijn

zakken, maar vindt enkel een knikker,
een gebruikt- condoom en twee jarretellen)
S : Nee, natuurlijk niet. Overigens
Johan Anthierens heeft toen die zaak
uitgebracht in De Volkskrant en het heeft
zeer lang geduurd voordat Belgische bladen daarvan repten. Nochtans, iedereen
leest de Volkskrant.Was dat niet typisch
een bescherming van de eigen soort?

PG: (lakoniek)Dat moet je aan die andere
redacties vragen.
S : Ik vind dat toch nieuws dat belangrijk
genoeg was. Toch even belangrijk als brieven die geschreven worden.

S : Vorig jaar werd "24 uur" gelanceerd.
Ze was bedoeld als een soort krant voor
nietkrantenlezers. Maar het heeft niet
teng geduurd. Denk je dat een boulevardkrant in België niet kan overleven?

PG : 24 uur wés geen boulevardkrant(slikt).
Dat was van willen en niet kunnen. Zo'n
beetje boulevard willen zijn, maar toch
braaf, knstelijke waarden en zo.
Wat hebben zij voor stoute dingen gedaan?
Het was zo'n melig produkt. Je wist niet
wat je in je pollen had.Ik vind het spijtig
dat ze mislukt zijn, want er zaten een
paar goeie dingen in, ook journalistiek.
Ze hebben geen serieuze kans gehad, maar
ze pakten het ook te groots aan.
Ze dachten dat ze meteen dertigduizend
gingen verkopen. Ze haalden nauwelijks
de 10.000.
S : Wordt er veel gezocht naar nieuwe
ideeën ?

PG : Het idee is alles, hé.
S : De meeste Vlaamse kranten hanteren
al tien jaar dezelfde formule.

PG : Ja en ik denk dat dat gedeeltelijk
het gebrek aan interesse verklaart.
Een krant is een concept dat 5 jaar meegaat en dan moet je iets compleet anders
beginnen. Met zeer grote regelmaat moeten
er paleisrevoluties zijn.
S : Zoals de poging vorig jaar om U hier
weg te krijgen?Blijkt hier niet de invloed
van de SP want die poging is gestopt
in Brussel, in casu door Van Miert.

PG : Ik geloof niet dat die poging er geweest is. Ik ben het erover eens dat ik
nav die brief zwaar gepokerd heb en bovendien zat ik in een permanent conflict
met de raad van bestuur en de aandeelhouders over de politiek die moest gevoerd
worden inzake de poen. Ik kreeg de opdracht
om te besperen en ik deed het niet.
De eerste maand kun je zeggen dat je geen
tijd gehad hebt, enz.., maar als het na
zes maand nog altijd niet gebeurd is,
is het nogal duidelijk dat je niet w41.

PG : (lacht)Heeu, maar dat bedoelde ik niet
met paleisrevoluties. Ik denk dat je in
een krant regelmatig moet mee-evolueren,
terwijl in de meèste kranten alles eens
en voorgoed vastligt. Je moet regelmatig
de sensibiliteit van jonge gasten inbrengen.
Je hebt een goede balans^nodig kwa leeftijdsstruktuur in een redactie. Het is zeer
slecht indien je enkel over bejaarde types
beschikt.
S : Aan welke redacties denkt U dan?

PG : Ik heb al zoveel vijanden.. .Met het
Volk kan het toch niet erger meer...
Ik denk dat de redactie van Het Volk een
voorbeeld is van hoe het niet moet. Ook
het Laatste -Nieuws verkeert in een dergelijke positie.
S : Is het geen ongerijmdheid dat de
armste redactie van Vlaanderen in het
duurste kantoorgebouw van Gent qezeield
is?

PG : Ik weet niet of dat juist is. Ik heb
geen vergelijkende prijzenstudies gemaakt.
Maar er zijn zoveel ongerijmdheden. Er zijn
ooit diskussies geweest over het feit of
een linkse krant advertenties mag opnemen..
Als je neits doet, dan zijn er gegarandeerd
geen ongerijmdheden. Vanop het moment dat
je op het terrein komt, moet je kompromissen sluiten.
S :(slaat de armen in de lucht)
Maar mijn vraag heeft niets te maken met
redactie. Het is vanuit economisch oogpunt
dat het als een ongerijmdheid overkomt.

PG : Ik weet het dus echt niet. Ik ken de
prijzen niet. Dat gebouw stond hier al
jaaaaren leeg. Wij hebben ervoor gezorgd
dat de drempelvrees overwonnen werd.
Misschien hebben we daarvoor wel premies
gekregen.(lacht). Nee, daarvan weet ik
zeker dat het niet waar is.
DomPer
JDC
LvC
GeHa.
Come and see next week(het kan ook veertien dagen zijn). Dan hebben we het met
den pol" over Mei 68 ...................
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fnuikerige
Op 3 maart aanstaande is het dan eindelijk zover. Om 20 uur die avond wordt
dan immers plechtig de met veel tromgeroffel aangekondigde Fnac-vestiging geopend. Deze boeken-, hifii- en videogigant
zal dan zijn eerste verkoopspunt in
Vlaanderen hebben, en dat daarvoor Gent
werd verkozen boven onder meer Madrid,
daarover kan je als student alleen maar
gelukkig zijn. Immers, de vooropgestelde 20 t.h. korting is voor Belgie alsnog reëel. Gedaan dus, die pendelreisjes
naar de Brusselse Nieuwstraat om er bij
de Fédération Nationale d'Achats des
Cadres (F.N.A.C.) ons leesvoer te gaan
inblaan, om er vervolgens, de pakken
boeken onder de arm of op de schouders,
de piekuurtreinen voor te gaan trotseren .
FNAC is een Naamloze Vennootschap die
in '84 zijn der. t;igste verjaardag vierde.
Sedert de stichting in 1954 heeft Fnac
zich aan een razend tempo ontwikkeld.
Deze evolutie wordt geïllustreerd door
het toevoegen, in vlug tempo, van andere
specialiteiten aan het oorspronkelijke
verkoopsproduct, n l . de fotografie. In
'61 werd gestart met de verkoop van fonoplatxen, in '62, '66, '74 en '81 volgden
dan respectievelijk de hi-fi, sport, boeken en informatica. Om haar verdere groei
mogelijk te maken, geeft Fnac in '70 financiële instellingen toegang tot haar
kapitaal. In 1980 worden de Fnac-aande- ^
len voor het eerst genoteerd op de Parijbeurs. En hoewel velen reeds meerdere
malen de ondergang van Fnac hebben v o o d speld, lijkt het bedrijf sterker dan ooit
te staan.
De Fnac-stichters, André Essel en
Max Theret (twee mensen die reeds uit
het imperium zijn verd wenen), zochten al heel gauw uitbreiding in Europa voor hun geesteskind. In die optiek
was de vestiging in de Brusselse Nieuwstraat zeer belangrijk. Brussel vertegenwoordigde in zekere mate de politiek
van het willen kennismaken met een nieuw
taal- en cultuurgebied. V o d t dat Belgisch
avontuur zocht Fnac een partner, en vond
die in de Belgische distributiereus
GB-Inno-BM. Samen stichtten zij een
nieuwe maatschappij, n l . SODAL (Société
de Diffusion d'Articles de Loisirs)

KWALISERVICE
Schamper : Meneer Smits, de Fnac voert
een erg strakke politiek ten aanzien
van boekenprijzen, zowat 20% lager dan
de concurrentie. Kunt Ude andere boekhandels, en de Standaard in het bijzonder daar tegenover situeren?

L.S.: Het woord konkurrentie, daar heb ik
al wat moeit mee, want eigenlijk is het
oneerlijke konkurrentie. Wat mij een
beetje dwars zit bij Fnac, bij de hele
entoerage errond en bij de pers die dat
zo maar overneemt, is het feit dat Fnac
overal naar voor komt als dé Franse boekengigant. Eigenlijk is het geen boekengigant, maar wel een bedrijf dat zich op
de een of andere manier wil onderscheiden, een imago wil opbouwen van een goedkope zaak. Dan moet ge iets hebben wat
goedkoper is en ze nemen nu eenmaal boeken omdat die een vaste prijs hebben, ergens beschermd zijn als kultuurdragers.
Maar uiteindelijk zijn het geen boekenverkopers, boeken zijn één van hun lokartikelen.
Schamper: Is Fnac vanuit het standpunt
van de verbruikers, de boekenkopers, dan
geen goede zaak?
L.S.: Op korte termijn wel. Op lange termijn wordt het voor de konsument nefast,
dreigt het kompleet het tegenovergestelde
te worden. Wanneer de Fnac het zich kan
permitteren ombij elk boek dat ze verkopen blijvend verlies te maken - daar kom
ik straks op terug-, dan kunnen de kleintjes niet meer volgen. Hier zijn in de
stad vijftien degelijke boekhandels en de
een na de ander zal onderuit gaan, want
die mensen kunnen dat niet. Die boekhandels willen gewoon allemaal service bieden en dan moet je van de prijs afblijven, het is het één of het ander. Dus
moeten die er de een na de ander uit,
waardoor je een monopoliepositie van de
Fnac krijgt, die op dat moment de prijs
optrekt en dan is de konsument gevangen.
Ik zal het zelfs scherper stellen: De
Standaard maakt deel uit van een multinational en ik denk dat wij het langst
zullen volhouden, dat het -hoe zal ik het
noemen- een beetje een titanenstrijd zal
worden tussen De Standaard en de Fnac.
Op dat moment blijven er maar twee boekhandels meer over in de stad en dan krijg

FNAC?

Rond zijn verkoopsmethodes weeft
Fnac een soort van zgn. "handelsideologie". Die bestaat uit drie punten, nL.
een "bondgenootschap" met de consument,
grondige voorlichting, en een "kulturele kommunikatie". Onder die drie grote noemers moet men volgens de Fnactop
het volgende verstaan: Faac wil in de
eerste plaats de belangen van de consument bevorderen. Dit uitpich onder meer
in de laagste verkoopsprijs, een uitgebreide keuze en het afwijzen van oneerlijke handelspraktijken. Men probeert
in dat bestek dan ook de klanten zo goed
mogelijk voor te lichten en naast de verkoop ook andere manifestaties (debatten, tentoonstellingen, enz.)te organiseren. Het kopen bij Fnac moet een
cultureel gebeuren zijn, zo luidt het.
Dat het een verkoopsmethode als geen
ander is, hoeft geen betoog, maar deze
Franse firma weet het toch bijzonder
handig in te pakken. Wellicht daarom
ook kwam de "grand patron" van Fnac,
Michel Baroin, de nieuwe vestiging in
Gent voorstellen. Hij had het in hoofdzaak over zijn "économie sociale", een
systeem dat het blijkbaar nog altijd goed
doet, want het laatste boekjaar werd af-

gesloten met een zakencijfer van niet
minder dan 20 miljard BF.
De troeven die in het voordeèl van
Gent als vestingsplaats pleitten, zijn
uiteraard niet ver te zoeken. Gent
werd door Baroin bestempeld als "een jonge, vooruitstrevende, dynamische en sterk
kultureel getinte universiteitsstad".
In Fnac-Gent werd door SOBAL een dikke
100 miljoen geïnvesteerd. 80 daarvan gingen naar de verbouwingskosten, 6 naar de
installatie voor de informatica en 14
miljoen ging naar zogenaamde eerste kosten. 70 nieuwe mensen zullen woriden aangeworden. Fnac-Gent moet "de grootste
kulturele en vrije tijdsdistributeur van
Vlaanderen" worden. Wat de boeken betreft
zal
men ongeveer 45000 titels samenbrengen. Een meer dan ruime keuze, dachten we.
Toch is het niet al goud wat blinkt,
bij Fnac. Ondanks het gigantische zakencijfer bleek Fnac-Frankrijk in '85
amper winst te hebben gemaakt. Kwade
tongen beweerden zelfs dat er een
kleine 10 miljoen verlies werd geleden. Baroin verklaarde dit fleit enerzijds
door de sociale onrust van de laatste
maanden aan het bewuste boekjaar en
anderzijds door de zware financiële inspanningen die het bedrijf voor investeringen moest leveren. De grote
Fnac-manitou had, naar eigen zeggen,
echter geen gegronde reden tot ongerusstheid. Wel kondigde hij aan dat het investeringsritme zou afgeremd worden.
Toch blijft het nog altijd zo dat
Fnac heel sterk in de boekenrekken blijft
staan. Zelfs de fameuze wet-Lang die bepaalt dat de maximum-korting op boeken
voor Frankrijk niet meer dan 5 t.h.
mag bedragen, drukte de verkoopscijfers
van Fnac in Frankrijk niet. In de
Europese Commissie is het project voor
een vaste Europese boekenprijs ebhter
nog niet
begraven.
Wat ook de argumenten tegen FNAC,
en Fnac-Gent, kunnen zijn, toch is het
zo dat de boekenconBument, en hieronder zijn heèl wat studenten, er alleen
maar goed kan bijvaren. Het wordt alleen
gevaarlijk voor hij of zij die met het
maandbudget bij Fnac gaat rondlopen.
Alhoewel zijn of haar bibliotheek er
alleen maar
voordelen kan bij
hebben, zou de situatie- op het eind van
de maand wel eens heel pijnlijk . kunnen
worden. Wij gaan er in ieder geval geen
boek minder om lezen, tot spijt van wie
het benijdt.
(klaus)

Op de komst van de Fnac wordt, zacht uitgedrukt, erg verscheiden gereageerd. We
gingen enkele boekhandels naar hun reaktie vragen: De Standaard, Marnix en Walry. De eerste en de derde kunt u hieronder lezen. De Marnix was niet tot kommentaar bereid: "Hij komt er, dus dat zegt
genoeg" was de lakonieke kommentaar. Öp
een voorzichtige vraag van ons of de Marnix dan niet van plan was iets te gaan
doen kregen we hetzelfde antwoord. Wel
werden we uitgenodigd omover een paar
maand eens langs te lopen hetzij omde
schade te gaan opnemen, hetzij voor een
gesprek.

Wie niet groot is
Schamper: Zal de komst van de Fnac «en invloed hebben op de werking en op het beleid
van boekhandel Walry?
P.L.:Ik vind dat je dat niet

kunt doen, de koers of de lijn die je uitstippelt helemaal laten afhangen van wat
iemand anders doet. Ik heb maar één grote
bekommernis: deze zaak rendabel maken en
zorgen dat ze vlot verloopt. De plannen
die ik nu heb h?d ik al voor ik wist dat
de Fnac naar hier kwam. Daarin speelde nog
een andere zorg mee, namelijk hoe ik deze
zaak plezieriger kon maken, want er is een
tijd geweesu dat ik dacht : dit groeit allemaal boven mijn hoofd, ik hou ermee op
want het ir allemaal administratie..
Dus een eerste punt is dat ik vind dat ik
mijn koers niet moet laten afhangen van
de Fnac. Dat wil natuurlijk niet zeggen
dat ik het niet zie, dat zou alleen maar
heel dom zijn: binnen elk management moet
je zien wat je kollega's doen, wat ze inhalen op het vlak van voorraad en zo. Je
moet jezelf een plaats geven, een plaats
zoeken, in die zin houd ik daar wel rekening mee.

Jo Coesens, FNAC België(Foto FNAC)

je voor de konsument een totale verschraling van het aanbod en zal De Standaard
de service die wij al twintig jaar gegeven hebben, laten betalen. Als u een boek
nodig heeft dat van Californië moet komen
moet u dat bij de Fnac niet vragen, die
mensen kunnen dat niet want ze hebben

L. Smits, Standaard Boekhandel

geen degelijk personeel; ze kunnen wel
boeken die er liggen aanreiken of in een
plastiek zak steken, maar een boek dat
niet in voorraad is, dat van gelijk waar
moet komen kunt u er niet in het bezit
krijgen.
Schamper: Fnac beweert echte wel dat ze
over gespecialiseerd personeel beschikken
voor al hun artikelen.
L.S.: Misschien voor hun technische apparatuur. Dat maakt allemaal deel uit van
de entoerage, ze zeggen: wij geven een
tijdschrift uit over de waren die we verkopen, een soort testaankoop, maar dat
zal niet over boeken gaan. 7e kunnen toch
niet zeggen dat De Aanslag van Mullisch
beter is dan Het Verdriet van België? Ik
heb een aantal proeven gedaan en wat ik
vaststel is dat ze niets van boeken kennen. De boekenkennis is nieuw, ze hebben
een in verhouding erg jong personeel en
de besten ervan zullen er niet blijven
want wat is het perspektief? Bij ons zijn
de meeste medewerkers hier al twintig
jaar, het is een kennis die je opbouwt,
dat kun je niet vergelijken.
We willen, zeker in een eerste fase, op

dit vlak de konkurrentiestrijd voeren, we
zullen op die service blijven hameren, op
de degelijkheid van ons personeel.
Schamper: Hoe zit dat eigenlijk met die
vaste boekenprijs, daar is toch vorig
jaar nog diskussie rond geweest?
L.S.: Niet alleen vorig jaar, die diskussie is al jaren aan de gang. Dat die bij
ons niet wordt toegepast ligt gewoon aan
de zwakte van de regering. Kijk naar de
andere landen, Frankrijk bijvoorbeeld,
daar heeft de minister van kuituur Jack
Lange een maximum afwijking van vijf procent toegestaan en in Duitsland heeft
Kohl gezegd dat boeken een vaste prijs
hadden omdat ze als kultuurgoed beschermd
dienden te worden zodat Fnac al zijn
plannen in verband met Duitsland heeft laten varen. Ze hebben daar ingezien dat
door de komst van de Fnac de kleintjes eronder doorgaan, wat op de duur een verschraling van het aanbod meebrengt.
Schamper: U zei daarstraks dat Fnac zijn
boeken met verlies verkocht. Kunt u dat
wat nader toelichten?
L.S.: Ik heb er geen enkele moeite mee om
de interne keuken van een boekhandel op
tafel te leggen. Fnac geeft twintig procent korting, mijn theorie is dat dat niet
kan. Voor de boekhandel is er gemiddeld
een marge van dertig procent ommee te
werken. Fnac geeft direkt twintig procent
terug aan de klant, dus blijft er nog
tien procent over. Nu is het echter zo
dat, zodra je met personeel werkt, er al
vijftien procent nodig is om de lonen te
betalen. Dus is er bij elk boek dat bij
Fnac buitengaat verlies, wat tegen de wet
is aangezien je niet met verlies mag verkopen. En dan spreken we nog niet van de
kosten van het gebouw, verwarming, verlichting, alle mogelijke vast onkosten.
Dat is niet haalbaar, tenzij men de put
met iets anders gaat vullen. De bedoeling
van Fnac is niet omboeken te verkopen,
maar wel stereoapparatuur, huiscomputers,
hifi toestanden.
Ik zal een voorbeeld geven. Ik heb bij mij
in het dorp een steekproef gedaan, in zo'n
klein winkeltje waar twee strijkijzers
staan, twee wasmachines, drie of vier televisietoestellen, ge kent dat wel. Ik
vroeg hem welk toestel hij mij aanraadde,
daarvan heb ik de prijs en de referenties
opgeschreven en vergeleken met hetzelfde
toestel in Fnac Brussel. Daar bleek dat
identiek hetzelfde toestel vijftig frank
meer postte. Maar dat is louter wat de
prijs betreft. Daar ziet ge dat die grote
Fnac wat hij met boeken verliest, en dat
is een put van minstens dertig miljoen per

Nieuwscentrum Walry

Praktisch is dat voor mij geweest dat ik
niet langer overwogen heb omnaar de stad
te gaan, al zou ik hier waarschijnlijk ook
gebleven zijn als de Fnac er niet kwam.
Tenslotte is dit toch een vrij drukke
plaats, had ik hier een aantal klanten en
ligt deze zaak vrij dicht bij de ring, wat
een zeer goede plaats is, en temeer daar
ik -maar daar kom ik straks op terug- de
zaak wil uitbreiden om het nieuwscentrum
bij de boekhandel te betrekken.
Schamper: Bent u dan niet bang dat u niet
zal opkunnen tegen een supermarkt als de
Fnac die de boeken aan een veel lagere
prijs aanbiedt? Andere boekhandels zoals
de Marnix panikeren nogal, terwijl dan
bijvoorbeeld de Standaard weer niet.
P.L.: Als de Marnix zegt dat hij daar
vervolg op p. 9

jaar, dat goedmaakt met andere dingen te
verkopen. Ik hoop ergens dat de Fnac Gent
zo veel mogelijk boeken verkoopt, want hoe
meer boeken ze verkopen, hoe meer verlies.
Maar dan hoop ik ook dat de konsument gaat
doordenken en nu eens prijsbewust zal zijn
niet alleen voor boeken, maar ook voor
stereoapparatuur en voor zijn kleurentelevisie. Want als ge een TV-toestel koopt
bij Fnac, dat is om zes uur toe, maar bij
die man in mijn dorp ben ik nog twintig
jaar gerust dat ik hem dag en nacht mag
opbellen. Bovendien krijg ik daar vijf
jaar garantie, bij Fnac slechts één jaar.
De Fnac wil al die apparatuur verkopen
maar er is daar geen vaste prijs voor, dat
is zo'n jungle, zeker bij computer- en videotoestanden. De boeken dienen als lokartikelen.
Schamper : Ondertussen beweert men bij Fnac
wel dat hun winkel in de Veldstraat de
grootste boekhandel in Vlaanderen wordt,
45000 titels.
Smits : Dat beweert Fnac, en het stoort
mij wel dat dat er bij de pers zo gemakkelijk ingegaan is. De oppervalkte
van onze boekhandel is ongeveer dubbel
zo groot als die van hen, wij hebben
550 m, zij 300 m. Maar wij hebben
zeker geen 45000 titels in voorraad.
Als zij dus beweren zoveel boeken te
hebben is dat gewoon een leugen, maar
wie gaat die ooit tellen. Wat zij dus
doen is gewoon de pers bespelen, en het
gaat erin als zoete koek.

vervolg van p .8

bang voor is, denk ik dat dat een eerlijke houding is. Als de Standaard zegt dat
ze dat niet zijn, is dat voor mij bluf
vanuit een kommerciële opleiding.
Dat is een beetje filosofie. Of het nu
Fnac is of een stunt of, zoals nu in Nederland gebeurt, dat bepaalde groentewinkels ook boeken gaan verkopen, je zit
gewoon met het fenomeen dat grote bedrijven boeken verkopen aan lage prijzen. Ik
maak me daar niet echt zorgen om. Het is
trouwens een fenomeen dat weer niet specifiek is voor de boekhandel, dat mensen
zich duidelijker profileren, dat je veel
duidelijker moet weten wat je wil, wie je
wil zijn. Ik denk dat het voor iedereen
dezelfde opdracht is, zowel voor mij als
voor de Marnix, van: geef jezelf een
plaats. Dat moet nu versneld gebeuren,
maar ik denk dat ook het publiek daaraan
zal winnen als je daar een aantal kleine
kwaliteitsboekhandels hebt. En dan mag de
Fnac er voor mijn part best zijn.
Schamper: "Jezelf een plaats geven", daarmee bedoelt u gaan specialiseren?
P.L.: 't Zou heel dom zijn om de Fnac te
gaan naapen en dat gebeurt maar al te
vaak. Elke eerste, mijns insziens.erg
domme reaktie, van de boekhandels is dan
ook met de prijs te gaan stunten. Dat vind
ik getuigen van een bijzondere armoede. Ik
bedoel: als je alleen maar dat te vertellen hebt, wel die strijd verlies je altijd. Dus moet je wat anders kunnen doen,
en aat kan op het vlak dat je een aantal
dingen beter doet. Dat betekent in de
eerste plaats kennis, en ook vaak een
dieper of kwalitatief beter assortiment.
Bij natuurgidsen betekent dat bijvoorbeeld dat je pakweg twaalf paddestoelengidsen hebt en daar speelt kennis natuurlijk een grote rol, want dat kan Fnac niet
en je kunt dat natuurlijk ook niet voor
alle rubrieken. Daar zit je direkt bij de
specialisatie. Een andere zaak is dat je
iets gaat verkopen wat Fnac helemaal niet
verkoopt, zoals wij nu die Spaanse boeken
verkopen. Dus er zijn een aantal rubrieken die, in mijn geval toch,gericht zijn.
Ik zei daarstraks dat je jezelf een functie moet geven, wel, dat moet je dan ook
als kleine boekhandel waarmaken door andere zaken te verkopen, geTnspireerder te
zijn in je assortiment en door een betere
service. Je moet jezelf dan ook als zodanig laten zien: een imago is belangrijk,
dat weet ook de Fnac.
Schamper: Wat zal dat eigen assortiment
zijn in het geval van boekhandel Walry?
P.L.: De rubrieken die we zullen hebben
zijn dus Spaanse romans, natuurwetenschappelijke werken en in aansluiting daarop
ook natuurgidsen. Verder nog filmboeken en
kinderliteratuur. Natuurlijk zullen we
daarnaast ook andere romans hebben, al zal
dat niet mijn specialiteit zijn. Je kunt
nu eenmaal geen boekhandel zijn zonder op
dij: moment De naam van de Roos of Het Verdriet van België in huis te hebben. En ik
geloof dat ik ervan zal verkopen, meer dan
ik er nu van verkoop, al hangt dat wel
samen met de plannen die ik heb. Je moet
trouwens inzien dat het publiek niet zo
prijsbewust is en iedereen heeft niet meteen zin om de zaterdagnamiddag naar de
stad te gaan, en waar moet de auto kwijtgeraakt enzovoort, enzovoort. Bovendien
worden boeken vaak impulsief gekocht. Het
is misschien een klein publiek, maar het
is een publiek, en zolang die blijven bestaan.. .

SKOON
The journey of Natty Gann" is een mooie
film, een hele mooie film, wat is die
film mooi zeg! Dat is niet helemaal hetzelfde als een goede film maar het komt
er toch dichtbij. Het is een Walt Disney
productie die gaat over de zwerftocht
van een flink, wat zeg ik, dapper tienermeisje dat de VS doorkruist om haar
vader te zoeken. Voelt U hem, de traantjes zijn nooit ver weg, de kleenex
steeds binnen handbereik. Een leuke
film om eens lekker af te breken dus,
maar dat is een vlieger die jammer
genoeg niet opgaat. Het scenario is
niet helemaal
zo dom als het
eruitzlet, en bovendien wordt er uitstekend geacteerd, vooral door de
wolf Jed, die de reputatie van de
Disney studio's wat betreft dierenregie (heel) hoog houdt. De fotografie
^-s prachtig, met landschappen als
wiegende zeëen, behalve de bergen natuurlijk. De kwaliteit van die fotografie is echter niet helemaal positief, want als je op die manier de
armoedige dertiger jaren gaat fotograferen kun je wel een nonchalante
plattelands modelook lanceren, maar
dat geeft zeker geen realistisch beeld.
Al bij al past deze film nog best in de
categorie "volwassen fimiliefilm" en het
is de productie waar U met uw suikertante
naartoe kunt als ze vraagt wat de Gentse
studenten doen om zich te ontspannen.
Alleen jammer dat het einde zo archisentimenteel is.

Schamper: De modale koper zal wel niet uit
zijn op paddestoelengidsen of Spaanse romans. Hoe zal u een publiek daarvoor proberen te bereiken?
P.L.: Dat is een zinnige vraag. Tuur!ijk
zijn dat een beetje de lesjes van de reklame. Nu zullen ook de manieren waarop
dit gebeurt heel anders zijn. Met die
Spaanse boeken bijvoorbeeld, heeft het
geen zin om in de stad grote affiches te
gaan uithangen. Na zes maanden blijken die
een verschrikkelijk groot sukses te zijn
en dat komt doordat we iemand in huis gehaald hebben van het HIVET, de tolkenschool, die nota bene in een aantal kommissies zat en dat heeft zich zo vertakt
naar gans Vlaanderen. Specialiseren stelt
ook op dat vlak heel specifieke eisen: die
moet gerichter zijn. Dat kan ook heel persoonlijk, bijvoorbeeld doordat je in de
zaak op de klant toestapt en zegt, kijk
eens op dat vlak is er een nieuw tijdschrift of een nieuw boek verschenen. Dit
is ook het plezierigste aan dit vak, alleen is daar vaak te weinig tijd voor.
Schamper: Het grote woord: de toekomst.
Wat zijn konkreet de plannen waar u het over had bij het begin van dit interview?
P.L.: De transportfirma naast deze boekhandel hebben wij gekocht. Wat er gaat gebeuren is dat je aan de ene kant een tijdschriftenzaak hebt, aan de andere kant het
soort boekhandel waar we het daarnet over
hadden. Wel zal het niet zo zijn dat je je
boeken tussen de gazetten moet kopen: de
boekhandel en het nieuwscentrum zullen gescheiden zijn, maar er zullen wel verschillende doorgangen zijn. Achteraan zit
een koffiebar waar ik in de toekomst ook
alle mogelijke lezingen en tentoonstellingen wil laten doorgaan. Daar zal heel wat
te doen zijn, en ook wat de tentoonstellingen betreft wil ik dat een eigen plaats
geven.
Het aantrekkelijke van dit plan is dat je
drie zaken gaat samenbrengen. Een boekhandel , waarvan ik nog het belang wil relativeren, al gebeurt er erg veel in dit kantoortje hier; we hebben een goede ruggesteun aan vaste relaties als bibliotheken
en scholen. Dan een tijdschriftenzaak, die
ikzelf erg goed vind; daar zitten vele zaken die je nergens anders kunt vinden. En
tenslotte een koffiebar helemaal achteraan
tegen de groene zone, wat belangrijk is bij
mooi weer maar ook een kwestie is van licht
wat deze zaak kwa sfeer dan toch aantrekkelijk moet maken.
Schamper: Een duidelijk optimisme: naast
kwaliteit en service ook sfeer en een aktieve werking, zijn dat de wapens om een
plaats op de markt te behouden?
P.L.: Ja, de sfeer hoort erbij. Dat betekent in dit geval dat ik graag zou hebben dat mensen een reden zouden hebben om
hier naartoe te komen, omwille van de
sfeer of omwille van het geheel, die drie
samen die elk op zich erg goed moeten
zijn.
Schamper: Wanneer wordt de toekomst
werkelijkheid?
P.L.: De werken starten in april en zouden
tegen september klaar zijn. Volgens mijn
architect Paul Lievevrouw kan dat nog.
ag / jdc

M INDER
MOOI

De filmredactie is bij de waardering van
de films overgestapt van een 4-sterren
systeem naar een 5-sterren systeem. Dit
om een grotere nuancering toe te laten.
Dit is de nieuwe waardering;
ü : volledig af te raden
k (of een ster) : ald u toch niets beter
te doen heeft
x» ; is reeds de moeite waard om gezien
te worden, maar niet onontbeerlijk
xxx ; goed, boven de middelmaat
Kxwt : absolute aanrader
«outxx : meesterwerk, o wee als u niet
gaat kijken

l G R IE ZE L
Ik was er een beetj bevreesd voor, en
niet onterecht zoals zal blijken. De
verzamelde en gevestigde critici hadden
namelijk heel uitbundig gedaan na de
visie van PRIZZI'S HONOR en enkelen
spraken zelfs van een meesterwerk. Met
als logisch gevolg dat ik de film ben
gaan zien met vrij hoge verwachtingen.
Voor de eer van Prizzi (met dank aan de
spirituele vertaler van het huis) heeft
al die mooie beloften niet helemaal in-^
gelost zodat we alles bij elkaar licht
ontgoocheld de knusse filmzaal buitenkwamen. Toen we buiten de smaak proefden
van een stad met noordpoolmantel, werden
we er niet vrolijker op. De vrees was
niet ongergrond gebleken.
John Huston, regisseur, poogde een lichtvoetige Maffia-story te brengen en slaagde
daar maar ten dele in. Het begint wel
burlesk. Tussen de generiek door krijgen
we immers drie voorproefjes van wat de
film eigenlijk niet is: plat. Onweerstaanbaar moeten we denken aan "The Godfather" van Coppola, die in Prizzi's Honor
meermalen geparodieerd wordt. Het verhaal
begint trouwens ook met een huwelijk. De
camera observeert traag het hele gebeuren
en we zien hoe JACK NICHOLSON , een wat
lompe beroepsdoder in dienst van de maffia,
op het balkon de vrouw van zijn leven ontdekt (KATHLEEN TURNER).De twee geraken
verliefd en dat is de start van een hele
reeks intriges tussen twee maf fiaclans.
Meer hoeft u niet te weten, anders is het
leuke eraf. Bovendien is het verhaal gemakkelijk te volgen.

irijfveer is het geld zodat het ons niet
zou verbazen dat de peetvader zijn kleinkind in het badwater zou stikken als dat
zijn fortuin ten goede zou komen. Morbide
humor, maar het geld-thema wordt wel wat
te veel herhaald.
Wellicht zou deze film niet dezelfde uitstraling krijgen zonder deheerlijke Jack
Nicholson. Jack op zijn best,zou ik zo
zeggen. Kathleen Turner mag er ook zijn,
hoewel ze niet het niveau haalt van
"Crimes of Passion". Huston regiseert
overtuigend maar de muziek is wat te ludiek. Een plechtigere score had de komische
ondertoon niet kunnen schaden.
Prizzi's honor heeft al heel wat Osccarnominaties. Eentje voor Nicholson zou
gepast zijn, maar voor "de beste film"
zou ik heto toch niet willen tippen.
Wie van "The Godfather"genoten heeft
zal allicht plezier beleven met "Prizzi's
Honor", maar dezelfde onvergetelijke indruk zal hem niet bijblijven. Prizzi's
Honor is een soms erg grappige variante
op het Maffia-epos van Coppola, maar
schrijft geen filmgeschiedenis.
PRIZZ'S HONOR MJO»
Capitole, 15, 17.30, 20 u.
DomPer

r a r ite ite n k a b in e t

Het is niet nieuw, de alomtegenwoordigheid
van de TV-(»pon)kultuur in het leven van de
huidige westerse mens; het komt in nagenoeg alle Godards naar voor. In GINGER E
FRED gaat het echter om Italiaanse televisie en de getoonde commercials laten daar
weinig twijfel over bestaan: vrijwel allemaal gaan ze over deegwaren, en let wel,
niet zo maar deegwaren, maar Lombardini's.
Naar wij vermoeden is dat zoiets als René's Bistrodiner of onze Iglo, in elk geval zal het wel niet te vreten zijn, anders hadden ze zoveel reklame niet nodig.
’Pippo (Marcello Mastroianni) en Amalia
(Giulietta Masina) waren tijdens de vijftiger jaren een suksesvolle Italiaanse
versie van het beroemde Amerikaanse danspaar Fred Aistaire en Ginger Rogers. Na

NADE REPETITIE van Ingmar Bergman is een
Tv-produktie die kwam na zijn zogezegde
filmische testament, Fanny en Alexander.
Een comeback die voor ons niet hoefde: we
hebben ons de hele film door verveeld.
Theaterregisseur Vogler blijft na de repetitieachtermet zijn jonge hoofdaktrice
Anna (Lena 01in) en praat met haar over
haar moeder , die, oh toeval, ook zijn
vroegere minnares is en die even als
spookbeeld ten tonele verschijnt. Wat we
te horen krijgen (te zien is er niets behalve een versleten canapé met de twee akteurs) zijn een aantal fantasieën en herinneringen van een oude man en de relatieproblemen van een jonge vrouw.
Misschien had dit een subtiele verglijding
moeten zijn van verleden en heden, tussen
illusie en realiteit. Als het zo is, dan
kennen we daar veel betere voorbeelden
van, zoals het werk van Duras of van Resnais.
Een grote soberheid van dekors, van kamerawisselingen , zo sober dat het wel een
low budget film lijkt zonder veel inspiratie. De akteurs staan centraal maar kunnen
niet boeien. Na de Repetitie komt over als
iets wat een toneelstuk had moeten zijn,
geen film, en zelfs als toneelstuk zou het
maar saai geweest zijn.
««

De komedie sukkelt aanvankelijk met de
juiste toon; ofwel potsierlijk plechtstatig ; ofweleen tikkeltje vulgair.
Pas na de pauze vindt Huston het gepaste
evenwicht in deze bizarre komedie. Het
plot ontwikkelt zich op indrukwekkende
wijze terwijl de toeschouwer de glilach
op zijn droge lippen behoudt. De humor
(zelden echt plat) is wat vreemdsoortig
en zal lang niet iedereen kunnen plezieren.
De scenarist heeft immers de maffia-legende
wat opgeblazen en gekarikaturiseerd, en
zoiet»leidt niet direct tot billenkletsers.
Zo is in deze versie de bloedband van
weinig belang meer; allesoverheersende

meer dan dertig jaar ontmoeten de gewezen
geliefden elkaar weer te Rome, naar aanleiding van een grote televisiekerstshow
waarin ze nog eens mogen optreden, al is
dat maar ter inleiding van een onder kilo's medailles beladen militair. Zij is
ondertussen weduwe en zaakvoerster van een
klein bedrijf geworden, hij een drankzuchtig en verlopen danser. Ook Rome is niet
meer wat het geweest is: buiten managerhotel zien we alleen maar schroothopen en

het hele stadsbeeld wordt overheerst door
afzichtelijke reklameborden.
Terecht vragen Ginger en Fred zich af wat
ze daar doen tussen al die rariteiten die
mee de TV-show gaan maken: "de ministe mïnidansgroep" van vierentwintig dwergen,
een vogelliefhebber die in hongerstaking
is wegens veronachtzaming van de natuur,
een vrouw die het na een maand zonder TV
komt uitsnikken, een andere die zogenaamd
de stemmen van de doden registreert op
band..
Temidden van dit rariteitenkabinet lijken
Pippo en Amalia wel erg normaal, of beter:
ze zijn alleen maar uit de mode. Hun stijl
en romantiek paste beter bij de film, niet
bij de televisie. Zij zijn de nostalgie,
voelen zich alleen thuis in dat ene magische moment waarin de generatoren zijn
uitgevallen en in de donkerte gehuld even
ontsnappen aan het hele televisiegebeuren.
Het is het enige moment van intimiteit,
zonder de alomtegenwoordigheid van tetterende Italianen of schreeuwerige reklames,
een erg kinderlijk en filmisch moment. Even ook de kans om eruit te stappen, hier
letterlijk door van het podium te stappen,
wat Mastroianni met een alleszeggend gebaar illustreert.
De film eindigt waar hij begonnen is: op
het perron. Anders dan in het dansnummertje kan het gefluit van de trein (het getoeter van de boot in het dansnummertje)
Masina er niet van weerhouden toch te vertrekken. Romantiek is nu eenmaal niet meer
van deze tijd.
Ook de beelden zijn hier niet romantisch
maar in een erg realistische stijl, eerder
wat we gewoon zijn van Amerikaanse films
dan van Italiaanse, een door de televisie
beïnvloedde stijl. Fellini blijft echter
herkenbaar in het verhaal, de groteske situaties, alle door het beeld lopende rariteiten en vooral in de akteurs: zijneega.,
Giuletta Masina die na twintig jaar nog
eens voor de kamera mocht en een als altijd grootse Marcello Mastroianni, die
niet alleen Fellini's lievelingsauteur is
maar ook de onze. Een sprookje voor al wie
oud of jong genoeg is omer even van te genieten, met als boze wolf het televisiemedium.
“j
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scoop ch an g é

"Voor de laatste maal danken we de duizenden die in de loop der jaren de Skoop
een bezoek brachten. Zonder jullie ware
de Skoop er nooit geweest. Nogmaals dank,
veel dank.
Het doet ons beiden veel pijn op deze manier van iedereen en de cinema's afscheid
te moeten nemen. Hopelijk heeft de Skoop
toch iets voor Gent betekent en zullen al
die moeilijke jaren niet totaal zinloos
geweest zijn."
Met deze ietwat dramatische woorden namen
de duidelijk ontgoochelde Ben ter Eist en
Dirk De Meyer afscheid in de (laatste)
Skoopkrant van juli 1982. Jarenlang waren
zij de bezielers geweest van de Skoop én
van het Filmgebeuren. De sluiting van
zaal 2 wegens onvoldoende brandveiligheid
en tenslotte de komst van Decascoop,
waardoor de Skoop steeds moei lijker aan
kopijen kon geraken, betekenden de uiteindelijke doodsteek voor de Skoop.

omdat de bioskoopbezoekers nu eenmaal
verwend zijn (zeg maar: een lui gat gekregen hebben) door het komfort in de Decascoop. Er komen dan ook nieuwe, luxueuze
zetels, één centrale kassa en één centrale
projektieruimte voor de verschillende zalen, betere geluidsinstallaties, toiletten
binnen het cinemakompleks(je) en een persen tentoonstellingsruimte.
Daarmee zitten we al bij het programmabeleid en de uitbreiding: er komen drie zalen die elk een eigen inrichting en programmatte zullen hebben. Zaal 1, de huidige zaal, zal een kapaciteit hebben van
165 zetels en vooral premières draaien.
In zaal 2 zullen 72 kijkers hun cinematografische achterstand kunnen inhalen dankzij reprises en verlengingen. En de vroegere kleine zaal of Kurosawazaal wordt
zaal 3 waarin elke avond 58 cinefielen aan
hun trekken zullen komen: daar zal ruimte
zijn voor reeksen, retrospektieves. Elke
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o p d e p ic k -u p
Maar zoals in alle goede oude tragedies
kwamop het juiste moment de deus ex machin ten tonele, deze keer in de gedaante van Walter Vercruysse, die de zaak overnam en de cinema opnieuw opstartte.
Studio Skoop overleefde, wat een goede
zaak was voor kultuurminnend Gent, maar
het werd toch nooit als daarvoor: een afgeladen vol café of rijtje staan tot buiten in de hoop nog een kaartje te bemachtigen, was er niet meer bij. Wel bleef
het café al die tijd voldoende volk trekken om het verlies van de cinema goed te
maken, al kan de cinema volgens Walter
sinds dit jaar de eigen onkosten dekken.
Walter is duidelijk optimistisch: hij
gooit er een investering van zo'n zeven
miljoen tegenaan omzijn cinema te moderniseren en uit te breiden.
Moderniseren is volgens hem noodzakelijk

avond zullen 5 of 6 films worden vertoond.
Nostalgici als wij, die bang zijn dat de
eigen sfeer van Skoop verloren zou gaan,
mogen naar het schijnt gerust zijn. Een
aantal unieke filmaffiches uit de kollektie van Ben ter Eist in de gangen en de cinemazalen garanderen sfeer.
Ook het café wordt door de opkuisbeurt
niet ongemoeid gelaten: een vernieuwde
toog, uitzicht op de kijktuin en stralende, geurige toiletten.
De werken verlopen in drie fasen. Zowat
een maand geleden werd al met zaal 2 en 3
gestart en pas wanneer die klaar zijn
komt zaal 1 aan de beurt. Studio én café
Skoop blijven tijdens de vakantie open op
een korte sluitingsperiode na, en als alles goed verloopt zou Skoop begin september fris en vernieuwd het nieuwe akademiejaar moeten ingaan. Net als wij, laten we
hopen.
ag

A
deel laat je de overblijvende zien
die yohurt met vruchten eet en een
vervelende,alledaagse monoloog voert
De vrouw staat op zij, lacht en als
het haar te veel is schiet onze
arme jongen ook neer en dat was het
Gezien en afgekeurd in het Nieuwdan, wie wil nog meer?
poort teater 'Frans/z' van "Dito'
In het verzameld persoverzicht, is
Dito". Een voorstelling die werd
een konstante ; 'geenpsychologische
aangekondigd als mensen die overbenadering meer van rollen, alleen
woekerd zijn door hun omgeving en
het essentiële blijft over, regie
in de onmogelijkheid verkeren tot
is niet-abstrakt maar de akteurs
drama; een ouderwetse driehoeksrezijn dat, de figuren bestaan enkel
latie die voor een beetje opwinding
bij gratie van de teatertekst,...'
zorgt. Mensen belust op sensatie die
een wreed spel spel en onder het
Nee, als ik naar teater ga wil ik
motto 'we begrijpen elkaar toch niet'. iets zien, modie beelden, een pracht
Wat je krijgt zijn drie delen, gesym- uitwerking van een tekst, iets geestig, ... Het teater dat zoekt naar
boliseerd of afgescheiden door het
ultieme vorm los van elke gedachte
doen branden van drie verschillende
begin ik beu te raken als koude pap.
kaarsen door een persoon achter een
Ook het vleesgeworden idee, dat in
wand die in het begin zegt ;'Ik
feite niet veel om zijn lijf heeft,
speel niet mee, ik ben die ben.'
is mij te veel. Om dan maar te zwijIn het eerste deel zie je twee
gen van de vernieuwing om de vermannen vechten in het donker.
nieuwing, die kan de pot op als ze
Het tweede deel zijn diezelfde
niks meer te bieden heeft dan gemasmannen aan het lullen over een
turbeer van teatermakers. Waaronvrouw die dood ligt in een divan.
der 'Frans/z' nu valt. Kies zelf
Die vrouw staat dan op en schiet
en je zult wel juist zijn.
een van de mannen neer. Het laatste
--------

Altijd ’t zelfde

Frustrât ia
Het Vlaams Teatercircuit richt ter verruiming van de vernieuwende teatergeesten
dit seizoen speciaal haar aandacht op
'L' AVANGUARDIA ITALIANA'. Vorig seizoen
besteedde het aandacht aan de Franse dans,
het jaar daarvoor? Ja wat washet nu weer?
Die vrouwelijke solos,... maar kom laten
we het bij het hic et nunc houden.
De eerste voorstelling was 'La Gaia Scienza'
die onze interesse kon opwekken en ons
4ee*L verlangen naar een stadje aan de Middelandse Zee. De tweede produktie is
'Woyzeck' van Buchner in een regie van
Gustavo Frigerio. De inhoud is zeer kort :
'Zij bedriegt hem, hij doodt haar en daarna pleegt hij zelfmoord.'(aldus vermeldfde
brochure van de Vooruit). Des te korter
de inhoud des te ingewikkelder de struktuur. In deze laatste is het 'magisch' getal drie zeer belangrijk : er zijn slechts
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drie akteurs, het dekor bestaat uit drie
gangen met de bijbehorende verhogen waarop hangend, staande en liggende geakteerd
wordt, de handeling speelt zich af op
drie ogenblikken van de dag, het stuk bestaat uit drie delen : een klassieke uiteenzetting van het verhaalgegeven, het
gekworden van Woyzeck en de ontknoping
waarop in de proloog al alusie gemaakt
werd, de dias verwijzen naar de drie oerellementen van de natuur : vuur, water en
lucht, de muziek bestaat uit drie stukken : natuurgeluiden, partituur en stemmen waar de klank en het timbre een belangrijke rol in spelen, enz...
Hoe perfect deze voorstelling ook gebracht
is : de akteursprestaties waren goed, de
belichting was vlekkeloos en de timing
op de seconde juist; mij heeft ze echt
niet kunnen boeien. Vraag me niet waarom,
want daar probeer ik,nu nog steeds, hopeloos achter te komen. Toch frustrerend
als je gewoon bent van in een,twee, drie
de gebrachte stukken te analyseren, te
ver klaren en (eventueel) te bespreken.
Of niet soms?
(frank colman)

Het gaat goed met SIMPLY RED !!
Vorige maand uitgeroepen tot debuutgroep yan het jaar in Frankrijk, yorige
week een concert in Vooruit, en nu al in
Schamper II1
Hun debuut-LP, PICTURE BOOK, is nochtans niet zo fantastisch als men wel
mocht verwachten. Vooral kant 1 valt een
ietsje tegen : de afwisseling van een
snel met een traag nummer werkt storend.
De plaat opent met Come to my aid, een
goed nummer, maar het ruikt toch ergens
verdacht naar Money's too tight to mention. Sad old red : een jazzy swinger,
die echter te lang wordt uitgesponnen.
Er zijn op de LP wel meer nummers die
onder dat euvel lijden.
Look at you now is snel en krachtig :
goed, maar niet subliem. Vervolgens
Heaven, de rotte plek op de appel. Een
saaie, saaie slow, zoals ze zelf zingen
"Heaven is a place where nothing happens"
Gelukkig komt Jericho, de nieuwe single
ons weer verzoenen met Simply Red. Prachtige up-tempo jazz, een nummer dat in je
hoofd blijft hangen door de gedrevenheid
in de stem van Hucknall. Idem voor Money
is too tight, de opener van kant 2 .
Kant 2 is trouwens veel beter, zelfs
echt goed. Na Money's too tight krijgen
we nog Holding back the years, een prachtige slow, Red box, goeie soul-jazz, No
direction, een scheut krachtige synthesizer-pop, en tot slot Picture book, een
gevoelige reggae- slow.

Thé Dansant
In het Nieuwpoortteater loopt van
zes tot tweeëntwintig maart een
dansfestival. Er wordt gezegd dat
zo'n festival het altijd doet bij
de de jongere generatie, meer nog/
men spreekt van een nieuwe dansrage .
Het festival noemt 'sous le pont',
biedt een negental produkties waaronder een première en twee voorstellingen die al eerder in het Nieuwpoortteater te bezichtigen waren :
'Wassen'van Lukas Vanden Abeele
(in het vorig dansfestival) en Wet
Features van Barbara Duyfjes en Lisa Marcus (te zien tijdens de Gentse
feesten). Die première is ook van
Barbara en Lisa. Men moet daar in
het Nieuwpoortteater blijkbaar heel
tevreden zijn van beide dames) want
we zien ze nog eens terug in een performance workshop (gesponserd door
ons aller kiosk), die doorgaat op
II maart en 12 maart van I3,OOu
tot 17.00 u in de brug, tegen de
demokratische prijs van 800fr.
Als de prijs dan nog teveel is ontvang je één vrijkaart gratis voor
een voorstelling naar keuze.
Nu we het over prijzen hebben. Als
je vergeet bij het kiosk aan te kloppen voor supergoedkope tickets, kun
je een abonnement aanschaffen voor
vijf voorstellingen a 750 fr. en
acht voorstellingen a IIOO fr of
pre voorstelling 2oo fr. Maar attent zoals alle studenten zijn,zullen ze kiosk niet vergeten. Tot
zover deze eerste lezing, meer informatie volgt.
(frank Colman)

PICTURE BOOK, de LP dus, is goed,
maar door de iets mindere A-kant niet
zeer goed.

klein
Prefab Sprout / Johnny Johnny :
prachtige intimistische sfeermuziek uit
hun LP Steve McQueen. Bijna goddelijk.
Wel over god, maar zeker niet goddelijk s de nieuwe single van Mr. Mister
(op Radio Cité "Monsieur Mistère") Kyrie
Inderdaad, het Kyrie Eleison in een
nieuw kleedje gestoken. Waar de Moral
Majority allemaal kan toé leiden 1 De
opvolger van n°l hit Broken wings heeft
een prachtige intro, blijft op niveau,
maar blijKt na herhaaldelijk beluisteren
toch een wat holle structuur te bezitten
Zeker een hit, maar uw achterkleinkinderen zullen er niet meer van wakker liggen.
Tot slot Fine Young Cannibals / Suspicious minds. Een Elvis-cover, met stemmen A la Bronski Beat. Midden in het
nummer blijft het ritme plots hangen
in een slijmerige poel van krokodilletranen. (Herinner U I Just called to say
I love you) Bwèh.

aids
Na Band Aid, Aids Aid en Farm Aid
heeft men nu nog verschillende andere
Aids virussen ontdekt : Drug Aid, met
als symptomen Paul Young, Alison Moyet,
Nik Kershaw, U 2, The Bcomtown Rats,Pete
Townshend en Marillion. Greenpeace Aid,
symptomen : Nik Kershaw, Big Country,
China Crisis, Echo and The Bunnymen,
Lloyd Cole and The Commotions, Madness,
The Thompson Twins, Simply Red, Lindisfarne, Chris De Burgh, Blancmange en Aswad.
Verder nog een lokale, zich vooral in
Columbia voordoend Volcano Aid, gekenmerkt door Eurythmics, The Pretenders,
Pete Townshend en The Communards,
Labour Aid, gericht tegen het gevreesde
Thatcherism, met als exponenten Spandau
Ballet, The Smiths, Big Country, New
Order, The Fall, The Style Council,
Billy' Bragg, Dee C. Lee, Stephen Tintin
Duffy, Tom Robinson en Sade.
Last but not least : Children's Hospital Aid, met E.L.O., Hie Moody Blues,
Robert Plant, The Fortunes, en de enige,
de echte, de lang verhoopte, de wereldberoemde : The Applejacks I!J
PRIMEUR ! M l
Voor het eerst heeft de Fakulteit
Letteren en Wijsbegeerte het ere-doctoraat toegekend aan een auteur (?) die
nog nooit publiceerde : Bob Geldof 1I1
Het manuscript van zijn nog te verschijnen autobiografie,"Bob Geldof, Leven en
Werken" was echter zo verbluffend dat
men hem het ere-doctoraat niet langer
kon onthouden. Come and see in Septembre 111
Besproken :
Simply Red / PICTURE BOOK (+++)
Prefab Sprout / Johnny Johnny (++++)
Mr. Mister / Kyrie (+++)
Fine Young Cannibals / Suspicious
Minds (++)
(Quoteringen van + tot +++++)
Wim

