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De historie van de wisselende inschrij-
vingsgelden volgens de curve van de 
Belgische Methode is een hele grappige. 
Het begon allemaal bij het grote con-
claaf in de St. Annapriorij. De ministers 
hakten en snoeiden er lustig op los in 
de begrotingstuin. De heren harkten ook 
in het sociale-toelagen-perkje van de 
universiteiten, een perkje dat er al 
heel schraal bij stond. Ho maar, deze 
keer was er een compensatie voorzien; 
de univs mochten voortaan zelf het in-
schrijvingsgeld bepalen. De studenten 
moeten het verschil dus zelf bijpassen.

VLIR
Ho*, voor de wettekst verschijnt komt 
de VLIR (Vlaamse Interuniversitaire 
Raad) in juni bijeen om het inschrij-
vingsgeld voor de Vlaamse univs te be-
palen. Men komt overeen om 13.000 BF 
aan te rekenen voor een jaartje univ.

Studentenvertegenwoordigers Bernard 
Mazijn en Geert Mareels drukken de 
overige raadsleden met de neus op de 
tekst van het-K.B. Het inschrijvingsgeld 
voor dit academiejaar kan niet worden 
verhoogd, aldus betoogden zij ,  want we 
zijn al lang 1 september gepasseerd. 
Trekken jullie je daar niets van aan, 
dan gaan wij wel eens aankloppen bij de 
Raad van State. Die zal dan wel de on-
wettige beslissing vernietigen.

Daar zit veel waarheid in, dachten de 
38 anderen en er werd beslist om niets 
te beslissen omdat men niet meer kon be-
slissen. Zoiets toch. Toen dat konde 
werd gedaan aan de rest van de wereld,ont-
steeg er een woest gegrom in de catacom-
ben van de :overige vlaamse univs.

r e k t o r  tu s s e n  

t w e e  v u r e n
Dit gentlemen's agreement moet een 
prijzenslag tussen de Vlaamse univs 
voorkomen. Maar de uiteindelijke be-
slissing moet door de respectieve be-
heersraden van de verschillende univs 
genomen worden (RUG, KUL, VUB, RUCA,
UIA, LUC etc.). De meeste beheersraden 
komen dan ook kort na dit akkoord bij-
een om te doen wat de VLIR gevraagd 
had. De RUG en de VUB wachten echter 
het uitvoeringsbesluit af dat de hele 
toestand wettelijk moet maken. Dit 
koninklijk besluit komt echter rijkelijk 
laat, 21 augustus om precies te zijn.
Het bepaalt dat elke univ het inschrij-
vingsgeld moet vastgesteld hebben voor 
1 juli.  Voor het academiejaar 1986-87 
wordt dat echter 1 september. Maar het 
samenroepen van een Raad van Beheer 
vergt doorgaans meer dan tien dagen.
Die van Gent komt pas bijeen op 19 sep-
tember.

RUG-rector Leon De Meyer werd enkele 
dagen na die beslissing op het matje 
geroepen in de VLIR. Zijn vlaamse 
collega's confronteerden hem met de 
heilige alliantie van juni. Belofte 
maakt schuld; 13.000 BF om precies te 
zijn. Een reactie die best te verstaan 
is, behalve van de VUB dan. De Brusselse 
univ -die ook nog niet tot verhoging 
had besloten- koppelde haar treinstel 
aan de de Gentse locomotiv. We verhogen 
alleen als Gent dat ook doet. Dat 
VUB-rector Steenhaut dan ook hoon van 
de toren het verraad van Gent rondba-
zuint wekt verwondering.

Rector De Meyer zit dus tussen twee 
vuren: de VLIR die hem gebiedt te op-
teren voor 13.000 en het KB dat de 
raad van beheer verbiedt nu nog tot 
verhoging te beslissen.

o c ia le  s e k to r

WARM-WATER-AFSCHAF 
E A . DROOGLEGGINGEN
Wie een kamer zoekt en daarvoor een stu-
dielening wenst of een job zoekt en dan 
naar de dokter wil om zich ziek te mel-
den of psychologisch advies nodig heeft 
nadat zijn kind werd opgevangen en daar 
een fotootje wil van maken, dat op een 
affiche zetten om zich politiek belang-
rijk te voelen bij het drinken van een 
milkshake kan daarover een artikel 
schrijven in Schamper maar moet voor dit 
alles in de eerste plaats bij de Sociale 
Sektor van onze unief zijn.
Die Sociale Sektor (voortaan SS, sorry 
voor de associaties) heeft niet genoeg 
met wat het ontvangt in zijn resto's, 
homes, dokter, . . .  : de SS leeft bij de 
gratie van de staat en kreeg daarvoor 
ongeveer 132 miljoen BF. Een verhaaltje 
dat saai begint te worden, dus moeten we 
er iets aan doen.
Sint Anna, de patroonheilige van Martens 
VI, dacht dat ook en besliste om al die 
sociale toelagen aan Belgische universi-
teiten te halveren. Dit begint spannend 
te worden want onze SS kreeg aanvanke-
lijk nog slechts ongeveer 66 miljoen en 
moest de andere 66 elders vinden.
De Sociale Raad (SR : onder voorzitters- 
schap van student Bernard Mazijn) trok 
dus naar de grote baas van de R.U.G. : 
de Raad van Beheer (RvB) en bedisselde 
daar dat de SR voor 1/3e zou zorgen en 
de RvB voor 2/3e van het tekort. Deze 
laatste mochten immers het inschrijvings-
geld verhogen en dat geld konden ze dan 
wel gebruiken voor de 44 miljoen die ze 
aan de SS zouden geven. Maar dat verhaal-
tje wordt hierboven verteld.
De SS zelf moest 22 miljoen vinden of, 
m.a.w., besparen. Men nam de snoeischaar 
ter hand en sneed her en der wat weg.
Het kinderdagverblijf kreeg een beperk-
tere subsidie. De Sociale Dienst (die de

jobdienst, de studieleningen, de huis-
vesting e.d. herbergt) moest het roeien 
met anderhalf miljoen minder (op een bud-
get van 25 miljoen). Dit betekent vooral 
dat er minder studieleningen zullen toe-
gekend worden. Het Adviescentrum voor 
Studenten (met o.m. de studentenarts, 
het psychologisch advies, het studiead-
vies) moet niet besparen. In de homes 
zal men voortaan zelf voor de waterwin-
ning zorgen en tussen 23 en 6 uur (maar 
niet tijdens de blok) zal er geen warm 
water meer zijn.
In de resto's komen er minder jobstuden-
ten en de maaltijdprijzen zouden met 5 
fr. stijgen (het maximum van 100 fr / 
dagschotel b li jf t ) .  De dienst Studenten- 
aktiviteiten tenslotte, b li jf t  - ondanks 
alarmerende geruchten - bestaan. Het bud-
get gaat van 6 naar 3,5 miljoen. Alle 
studentenverenigingen leveren 25 % in.
Voor uw aller Schamper betekent dit een 
aderlating : van de 350.000 fr b li jf t  
er nu nog een aalmoes van 260.000 fr. 
over . . .  Eén nummer van dit blad kost 
aan drukkosten alleen al 15,000 fr. We 
maken er 20 per jaar dus reken en tel 
maar. Met wat meer geld zouden dit rode 
lettertjes geweest zijn. Nu dreigen er 
geen lettertjes meer over te blijven.
Maar ! Als puntje (.) bij paaltje (1) 
kwam (!) moest de SS van de R.U.G. niet 
66 maar "slechts" 41 miljoen besparen.
Het touwtrekken kan dus opnieuw begin-
nen : 1/3e SS en 2/3 RvB ? Of 22 miljoen 
SS en 19 miljoen RvB ? Of alles voor de 
RvB ? Of alles voor de SS ? Het staat 
nog niet vast. Als de verdeelsleutel 1/3 
-2/3e b l i j f t ,  zal de SS geen maaltijds- 
prijsverhoging doorvoeren en wordt de 
verhoging van de inschrijvingsgelden 
"minder nodig". Maar die historie kreeg 
u, zoals vermeld, reeds eerder voorge-
schoteld. (PH)

Toen is men gaan schipperen. De datum 
van Iseptember zou maar "indicatief" 
zijn. Als argument geeft men op dat 
verschillende andere zaken nooit op 
tijd gebeuren. De begroting die stee-
vast te laat wordt ingediend en dies 
meer. Maar als 1 sept. indicatief is, 
zegt B. Mazijn, dan is 1 juli dat ook. 
Krijgen we dan volgend jaar dan weer 
dezelfde miserie ? Univs die pas in 
augustus tot een (nieuwe) verhoging 
beslissen.

Minister Coens gaat daarom een omzend-
brief naar de univs sturen om te laten 
weten dat men zich eigenlijk niet te 
veel moet aantrekken van die datum. 
Maar een min. omzendbrief vermag niets 
tegen de officiële tekst van het KB.

Er behoeft een nieuw KB om de datum 
te verzetten. Het zou trouwens nuttig 
zijn om te weten of de datum van de be-
sparingen in de sociale sector ook in-
dicatief is. Is volgend jaar ook goed?

Bij het ter perse gaan weet niemand dan 
ook wat de uitkomst van dit alles zal 
zijn. Zeker is dat de beheerraad van de 
RUG pas op 17 oktober bijeenkomt. Om 
nat te doen? Cernard Mazijn haalt de 
schouders op, zoals trouwens iedereen.

In elk geval zijn w e  beter af dan de 
Walen. Die leggen al 16.000 Belgische 
franken op tafel voor een jaartje 
wetenschap. Louvain-la-neuve doet 
daar nog 1.000 BF bovenop, kwestie 
van recordhouder te zijn.

Dominic Pertry

uw
G E L O O F  
H U N  
L E V E N  /
De werkgroep BAND AID -opgericht n.a.v. 
de uitreiking van het eredoctoraat aan 
BOB GELDOF- verzoekt u vriendelijk uw 
bijdrage te storten op de bankrekening 
550-2748412-07 van het universiteits- 
vermogen Gent met vermelding van het 
nummer 700L0886. Stortingen van 1000 BF 
en meer zijn fiscaal aftrekbaar.

Er zijn evenwel een paar hypothesen.

1. De tekst van het KB indachtig , be-
sluit de raad geen verhoging meer te 
vragen. Dan is er smet op de reputatie 
van de RUG in de VLIR.
2. Er wordt 13.000 gevraagd aan de stu-
dent. Mogelijks komt tr  een staartje 
als een van de studenten beroep instel* 
voor de raad van state.
3. Er wordt -weeral- niets beslist.
Dan b li j f t  het 10.000 BF.

Toon uw goed hart, tast gul in uw zah ■ 
ken (of in die van uw vader),denk er-
aan dat vijf negertjes nog niet 
het gewicht van uw volslanke verloofdes 
evenaren .

il.B. Donaties van tweedehands scheermes-
jes op het adres van 'Bob Geldof ,Ire- 
l»nd worden niet aanvaard door de pos-
terijen.

NEE 
H O O

Zo hard hoeft u onze hoofdredakteur echt niet te smeken om te mogen meewer-
ken aan SCHAMPER. In wezen zijn wij welwillende mensen.
Allen die willen tikken,lay outen, de vloer van ons redaktielokaal opvegen, 
eventueel zelfs artikels schrijven : U BENT WELKOM.
Het enige dat u moet doen is ons eens komen opzoekenin DE BRUG, bovenste ver-
dieping. Wij zijn daar aanwezig op maandag van 9 u. 'smorgens (dit is een 
streefuur!) tot een stuk in de nacht en op vrijdag van 13 tot 14 u.
WE ZULLEN U MET OPEN ARMEN ONTVANGEN. En als u mooi, blond en eenzaam bent 
zullen we nog een heel ander stuk van onze persoonlijkheid voor u ontsluiten 
ook.
Wil u echter niet actief meewerken, dan kan u ons ook nog op een andere ma-
nier helpen. Schamper zoekt in ieder fakulteit een aantal informanten, men-
sen (als het even kan, anders zijn we tevreden met een doogewone intellectu-
eel) die op de hoogte zijn van het reilen en zeilen in hun richting en die 
ons DIE inlichtigen kunnen doorspelen die ook voor een breder studentenpu- 
bliek van belang kunnen zijn. Schrijf een briefje naar de Sint-Pietersnieuw• 
straat 4:. of kom zelf eens af.
Je verdient er niks aan, maar zo kun je later nog eens iets vertellen aan je 
kleinkinderen.

uw redaktie.



e re d o k to ra te n

BE BOB A LU LL  A  A D D IS A beba
BOB GELOOF was in Gent. Dat weet u 
net als het feit dat hij het hele AID- 
gebeuren uit de grond stampte.
M. WAUTERS vond dat hij voor zoveel 
"goed werk" wel gedoctoreerd mocht 
worden in honoris causa, of zoiets.
De Raad van Beheer vond dat ook en 
het humanitaire wonderkind mocht zijn 
medailles op 5 september komen afhalen.
Met ministers erbij, of ik kom niet af 
zei Bob. En zo geschiedde. Hoewel dat 
niet de bedoeling was hield de RUG er 
(inter)nationale publiciteit aan over. 
Midden in de inschrijvingsperiode is 
zoiets mooi neeoenomen. Maar ' t  is zo 
niet bedoeld, zei M. Uauters. En wij 
•geloven haar.

Hoewel het een kalme dag werd - met 
goed weer voor de tijd van het jaar- 
brak 's morgens vroeg paniek uit bij 
het ontvangscomittee. De persoon die 
Bob moest afhalen in Engeland lie t weten 
dat Bob nergens te vinden was op het 
vliegveld. Dat kon ook niet want Bob 
en vrouw stonden op een ander vlieg-
veld te koekeloeren. Ach Bob, vergissen 
is menselijk. Hij geraakte hoe dan ook 
in Gent.

Saint Bob kreeg een warm applaus van 
een vol auditorium E in de Blandijn, 
alwaar hij een persconferentie ten 
beste kwam geven. Als non-conformist 
par exellence had hij veel weg van een 
clochard die verloren was gelopen. 
Afgedragen rode pantoffels met bloemen- 
motief, een ongestreken kostuum dat 
betere dagen had gekend, een vale oran-
je pull-over, ongeschoren en ongekamd: 
niet alleen de rector knipperde even 
met zijn ogen.
Voor de persconferentie begon mocht Bob 
twee cheques op zak steken. Sport-Aid 
Belgium gaf 2,7 miljoen en Bernard Mazijn, 
die voor de gelegenheid op het zitje 
naast Gel dof mocht, gaf met enige 
schroom de 450.000 franken, ingezameld 
onder het personeel, de proffen en de 
studenten. Dat is veel minder dan de 
verwachte 2,5 miljoen. Maar de aktie 
loopt nog door tot december.
Dan was het tijd voor Bcb. Hoewel hij 
er verre van uitgeslapen uitzag, bleek 
hij verdraaid goed bij de pinken. 
Spiritueel taalgebruik met verassend 
weinig fucks en veel zin voor humor;
B:v Geldif profileerde zich als een 
uitstekende causeur. Voor de gelegen-
heid wilde doctor Geldof het allemaal 
nog eens herhalen. Dat de situatie in

Afrika nog verergerd is, dat de Westerse 
regeringen slechts helpen als die landen 
hun voorwaarden inlossen, dat vele 
Afrikaanse leiders corrupte zakken zijn, 
dat de wereldbanken en het Grote Geld 
Afrika in een wurggreep houden, dat 
het zo simpel is om daaraan te verhelpen, 
dat wij alleen maar moeten willen.
'Tm not an idealist", sprak Bob; maar 
hij offert wel twee jaar van leven op 
voor het hongerprobleem, 'Tm not an 
intellectual"; maar er lopen hier veel 
groter domoren rond binnen de universi-
taire muren, " I'm pragmatic"; dat is 
waar: als niemand iets doet dan kun je 
alleen proberen te redden wat er te 
redden valt

Maar de publieke persconferentie was 
neen full-time zware kost. Zo was er 
een Engelse journalist die op het einde 
van zijn vraag niet meer wist in welke 
stad hij verzeild was geraakt en daar-
voor op zijn nummer werd gezet door 
Geldof. En er was ook de afgezant van 
de Ieperse burgemeester die plots recht- 
sprong om -in gebrekkig Engels- Bob 
uit te roepen tot "freeman" van de 
Ieperse stede. Bob over de banken om 
de enveloppe te halen, maar daar ::at 
nog geen medaillon in. Toen bleek dat 
hij die persoonlijk moest afhalen in 
leper, zei hij droogjes door de micro; 
"Oooch, I've to get it".
Er werden ook nog vijf vragen gesteld 
over zijn Vlaams bloed. Dat zijn groot-
vader een Belg was maakt hem uiteraard 
een stuk nobelder.

Na de persconferentie was het tijd voor 
de informele lunch, wat een heel mager 
beestje bleek te zijn.
Op de trap naar beneden dan toch een 
paar woorden met "the saint" gewisseld.
Je mag mij niet kwalijk nemen,aldus 
Bob, maar ik ben ziek gepraat over 
AID en al hetgeen erbij hoort. Psycho-
logen, sociologen en politicologen 
zeuren mij het hoo£d af met hun intellec-
tueel gewauwel, terwijl ik allen maar 
de eerste nood probeer te lenigen.
Ik vraag dan maar hoe zit met zijn 
nieuw leven. " Prachtig, ik ben volop 
bezig aan een nieuwe elpee. Ik heb 
het gevoel dat het een sterke plaat 
wordt."
Komt Bob nog terug naar de film, of 
is "The Wall" hem niet bevallen ?
"Toch wel, maar ik heb gewoonweg geen 
tijd. Ik zou wel willen."

Om vier uur was er dan de plechtige 
uitreiking van de doctoraatstitel.
Voor een bomvolle aula voltrok zich het 
ritueel van de intrede. Potsierlijk.
Het is een kruising tussen een pause-
lijke optocht naar het altaar en de 
installatie van de zoveelste bodewijk. 
Rector, decanen en anderen in vol » 
ornaat; d.w.z. een kazuifel met her 
en der opgenaaide bontlappen.
Couturier Gaulthier had hier beslist 
inspiratie kunnen opdoen. En doctor 
Geldof hadden ze waarempel kunnnen 
overtuigen om iets "decent" aan te 
trekken.

En dan was er de horde politiekers. 
Martens en vrouw mochten naast Gel- 
dofen vrouw zitten. Ook gezien; Ver- 
hofstadt, Van Miert en voorzitter van 
Het Volk: de heer Van Den Bossche.

Nadat rector De Meyer had opgesomd wie 
er allemaal was (Schamper vergeten !) 
en wie er niet was, hield prof. Ver- 
meersch een interessante speech over 
het waarom van deze uitzonderlijke 
t i te l .  Toen was het al tijd voor inter-
mezzo met een zangkoortje. DO THEY 
KNOW IT 'S CHRISTMAS ging vrij goed, 
maar WE ARE THE WORDL werd wat ver-
prutst door een bleke, gebrilde jonge-
man die zowel te hoog als te laag zat. 
Jammer ook dat hij ongeveer vijf keer 
zo luid kweelde als de rest. Enfin, 
erg was het allemaal niet en er werd 
zelfs meegeklapt. Nooit gezien in de 
aula.

Toen was het tijd voor Dr. Geldof .
Die herhaalde wat hij eerder op de 
dag al had gezegd, maar ditmaal met 
de puntjes op de i. "Ik heb gedaan 
wat ieder beschaafd mens behoorde te 
doen, maar fundamenteel is er niks 
veranderd. Heren politici, de daad is 
aan u."

Bob vroeg tot besluit aan de Belgische 
regering een transportvliegtuig voor 
het zwaar getroffen Soedan.

Vervolgens kwam prof. Cottenie de op-
richting van de v.z.w. RUGOS voorstellen. 
RUGOS doelt vooral op wetenschappelijke 
samenwerking met de hongerlanden. Of 
er iets concreet uit de bus zal vallen 
lijkt weinig waarschijnlijk.

b o rs tb e e ld

b e tr a p t h e e  m ie s j !
Wie prof Michiel Debackere vóór de vakan-
tie het verval van de fakulteit dierge-
neeskunde publiekelijk heeft zien betreu-
ren in het BRT-programma Panorama, zal 
waarschijnlijk niet vermoed hebben dat 
deze sympatieke figuur nog wat meer ach-
ter de hand heeft dan alleen maar een 
professorentitel.

uekaan van de diergeneeskunde Debackere 
is nationaal bekend om zijn aktieve rol 
als deskundige op het gebied van doping- 
kontrole. Vorig jaar kwam hij nog in het 
nieuws toen hij met veel lawaai ontslag 
nam als lid van de medische kommissie 
van de Belgische Wielrijdersbond.
Hij nam het namelijk niet dat het bonds- 
bestuur ex-wereldkampioen Claude Crique- 
lion, die bij een dopingkontrole door 
hemzelf positief was bevonden, vrijuit 
1 iet gaan.Applaus.

De heer Debackere verkeert echter niet 
enkel in akademische kringen en in ren- 
nersurine. Hij is ook nog, en dit sedert 
jaren , acktief in een reeks Vlaamsche 
verenigingen.
Vroeger was hij onder andere lid van het 
nationaal bestuur van het Davidsfonds en 
beheerder van het IJzerbedevaartkomitee. 
Tegenwoordig bezit hij o.m. een lidkaart 
van de Vlaamse serviceklub de Orde van 
den Prince.

En onlangs , en nu komt de aap uit de 
mouw, heeft hij ook nog de functie aan-
vaard van schatbewaarder van een nieuw 
instituut voor de financiering van de 
pro-apartheidslobby op Europees vlak. 
Dit werd op 12 augustus bekendgemaakt 
door de krant De Morgen ( anders zouden 
we het ook niet geweten hebben)

De oprichters van de nieuwe vereniging 
zijn twee Vlaamse bankiers: Paribas-di-
rekteur Leon Rochtus en Edward Thielemans, 
heheerder-direkteur van de groep Almanij-
Krediefbank.
De Pasgeborene werd Studiecentrum voor 
Zuidelijk Afrika gedoopt en stelt zich tot 
doel om "op Europees vlek door alle ge-
schikte middelen en meer bepaald door 
financiële middelen de bij haar aangeslo-
ten verenigingen te helpen die op natio-
naal en regionaal vlak objektieve infor-
matie verstrekken aan het publiek in ver-
band met de problemen die zichstellen 
rond Z-Afrika.

Als uw wantrouwen nu nog niet gewekt is, 
beste lezer, dan vertellen we erbij dat 
het adres van de vereniging Beliardstraat 
nr. 20 in Brussel is. Dit is ook het a- 
drss van de Europese Unie van Verenigin-
gen voor Zuidelijk Afrika (EUROSA ) waar-
van PROTEA de Vlaamse tak is.
De twee stichtende bankiers van het Stu-
diecentrum voor Zuidelijk Afrika spelen 
al geruime tijd een rol in de pro-apart- 
heidspropaganda.
Rochtus is de schatbewaarder van Protea, 
Thielemans is samen met prof Vlerick ( 
van het gelijknamige instituut voor 
management te Gent) al jaren beheerder 
van het "Vlaams Cultuurcentrum" te Johsn 
nesburg.

Vlerick is voorzitter van zowel Protea 
als EUR0SA.
Het is dus goed gezelschap waarin de ge- 
eerde professor M. Debackere verkeert.
Wij meenden dat het moest gev/eten zijn.

BEZUINIGINGEN IN DE SOCIALE SEC-
TOR VAN DE RUG. Wi.i hebben inlage 
gekregen in de strikt confidentiële 
plannen over de nieuwe bestemming 
van Home Boudewijn (voor de niet 
RUG-studenten; Home Boudewijn is 
met ongeveer 400 kamers de grootsbe 
studentenhome van de RUG). Deze 
plannen houden de ombouw tn van 
het home tot "Broscentrum Honing 
Boudewijn”. Vroegere plannen om het 
home tot een hotel om te bouwen 
bleken niet haalbaar omdat, Gent met 
de inplanting van het FJanders' 
Hotel in de Burgstraat en Novotel 
in de Goudenleeuwstraat reeds over 
een voldoende hotelaocomodatie 
beschikt.
Over de onderhandelingen met de 
W P  (Vereniging Vlaamse Pooiers) 
wilde men niets kwijt maar de 
technische dienst van de RUG qaf 
ons wei een voorlopig overzicht van 
de aanpassingswerken aan het home. 
De gebruikelijke witte TL-larapen 
zullen vervangen worden door con-
ventioneel rode, electrisch blauwe 
of zwoel roze exemplaren. Dit in 
overeenstemming met de specifieke 
aard van de aangeboden bezigheid.
De bureau's worden verwijderd en 
de smalle bedden worden vervangen 
door meer beroepseigen exemplaren. 
De keukens worden omgebouwd tot 
multifunctionele orgieruimtes.
Het budget voor deze aanpassingen 
wordt begroot op ongeveer 4 miljoen 
frank. De universitaire overheid 
hoopt de investering reeds in het 
eerste kwartaal van 1987 te recu-
pereren (dit bij een geschatte be-
zettingsgraad van 50%).
De universitaire overheid ontkende 
formeel dat er plannen bestaan het 
centrum in eigen beheer uit te 
baten. Wel zullen beursstudenten 
en gerechtigden voorrang krijgen 
voor eventuele part-time betrek-
kingen. De verantwoordelijken van 
de universitaire jobdienst stelden 
wel dat vooral vrouwelijke jobbers 
hier kansen maken. Hiertegen is 
door hun mannelijke collega's 
klacht ingediend bij het Hof van 
Straatsburg.

JfiC. Gent

Het laatste woord was voor rector De 
.Meyer. Hij stelde voor om werelwijd 
een universety-aid op te richten. Na 
live-, sport-, child-, fashion- en 
classic-aid de zoveelste aid-variant. 
GÜ.en wonder dat aids in Afrika is ont- 
'staan.

Na de plechtigheid was er een receptie.
Bob wordt meegesleurd in alle richtingen, 
bepoteld en om een handtekening verzocht. 
Dit kan niet meer leuk zijn.
"He's kicking off", vertelt zijn charmante 
vrouw me,"It was time, believe me".

Dominic Pertry

B ro s ju u r
Afgestudeerden die het nog niet beu zijn, 
mag ik even uw onverdeelde aandacht?
Ons eigenste adviescentrum heeft een nieu-
we brochure gepubliceerd waarin de aan - 
vullende studiemogelijkheden aan onze ge-
liefde alma mater zijn opgenomen. De bro-
chure biedt u een overzicht van alle 
postgraduaten, specialisaties en over-
stapmogelijkheden na het behalen van een 
universitait diploma.
Bovendien zijn in een afzonderlijke ru-
briek ook de aanvullende studiemogelijk-
heden opgenomen die aan de unief open-
staan voor afgestudeerden van het HOBU.
U kunt dit brokstukje hoogstaande l i te -
ratuur zowaar GRATIS bekomen bij het Ad-
viescentrum voor studenten,Sint Pieters-
plein 7.
Allen die geïnteresseerd zijn of een a- 
cuut tekort aan absorberend papier heb-
ben daarheen 1

SCHAMPER is het het officiële pluralis-
tische informatieblad voor de studenten 
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duid) en drie leden van de redaktie (Wim T 
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attentie van de verantwoordelijke uitge- 
ver-voorzitter van de redaktieraad op 
bovenstaand adres verstuurd worden.
Advertentiedienst : voor alle inlichtin-
gen zich wenden tot SCHAMPER-REKLAME,
Sint Pietersnieuwstraat 45, 9000 GENT.
H00FDREDAKTIE: Geert Huysman.
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REDAKTIE : Jan van Winckel, Ann Geeraert, 
Wim Tessier, Rudi Moreels, Inge Verbeke, 
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deel.GeHa



eindelijk

DA’S NOGAL STRAFFEN 
to eb ak
De R.U.G. is een Akademisch Ziekenhuis 
(A-Z.) rijk, of beter : arm. Het Gentse 
A.Z. zit inderdaad met een schuldenput 
die o zo diep is dat de echo die er uit 
weerklinkt bijzonder zwakjes geworden 
is. Om het in cijfertjes te zeggen : 
het A.Z. heeft voor ruim 4 miljard BF 
schulden. Meer dus dan U en ik bij de 
bank kunnen permitteren.

De Raad van Beheer van de R.U.G nam 
reeds enkele maanden geleden de schop 
in de hand en wil de put dempen. En 
hoe ! Alle goeie dingen bestaan uit 
drie, dacht de RvB en ze ontwierpen een 
plan met drie luiken. Van links naar 
rechts te beginnen met het eerste pa-
neel (de 'rechtvaardige rechters' ?): 
éénmalige besparingen. Secundo : het 
middelste paneel (de 'aanbidding van 
het lam') : het saneringsplan. Ten 
derde (waar o.m. Eva kuist) : een 
spiksplinternieuw statuut voor het AZ',

De éénmalige besparingen moesten dienen 
om het exploitatieverlies dat met de 
dag groter wordt op te vangen. In die 
zin werden o.m. een aantal bedden 'ge-
sloten' en moesten tijdelijke perso-
neelsleden 'afvloeien'. Let op het bij-
zonder liederrijke taalgebruik dat 
steevast door bespaarders wordt ge-
bruikt. Het personeel kreeg nog meer 
aan zijn been. De 10 % vergoeding die 
zij kregen om zowel 's nachts als 's a- 
vonds te werken wordt teruggebracht op 
5 %, 5 akademische verlofdagen worden 
afgeschaft. Ook doktertjes moesten een 
ietsiebietsie inleveren. In ruil om zo 
vriendelijk te zijn alleen in het AZ 
te werken kregen ze vroeger een dubbele 
wedde. Nu zullen ze maar . . .  90 % meer 
extra krijgen, de sukkelaars. En dan is 
er nog iets waar de heren doktoors het 
hart van in zijn : hun polikliniek (die 
onafhankelijk werkt van het 'beddenhuis' 
en in tegenstelling met dit laatste wél

winst maakt) moet zijn reservepotje 
waar ongeveer 90 miljoen in zat afstaan.
Al bij al betekenen deze maatregelen een 
opbrengst van zo'n half miljard. De mathe-
matici onder jullie nemen de computer ter 
hand en tellen : vier (miljard) min een 
halfje is nog niet 0, zero, miljard. En 
gelijk hebben ze. Dat halve miljard 
dient alleen om de zaak niet nóg erger 
te maken. De serieusere maatregelen ma-
ken immers deel uit van luik numero 2 : 
het saneringsplan.
Dat saneringsplan werd uitgedokterd door 
een zekere Engelbrecht. Geen dokter maar 
een gezondene van God, in dit geval de 
regering. Samen met een krisiskomitee 
zal hij een beleid voeren dat het AZ in 
1990 opnieuw gezond moet maken. Belang-
rijk element van dit plan is de omzet-
ting van een groot deel van de schuld in 
een saneringslening van 3 miljard over 
30 jaar. De rest van de schuld bestaat 
eigenlijk uit geld dat de RUG nog aan de 
regering verschuldigd is van in de tijd 
dat de overheid de lonen van de eerste 
personeelsleden 'voorlopig' uitbetaalde.
En het is nog niet gedaan. (In feite 
moet het nog allemaal beginnen maar we 
hadden het hier over de lengte van dit 
artikel). Omdat de oorzaak van die diepe 
schuldenput o.m. te wijten is aan een 
erbarmelijk beheer en een al even wanke-
le structuur wordt, op lange termijn, de 
omvorming voorzien van het Gentse AZ in 
een 'Universitair Ziekenhuis Gent'. Dat 
UZG zou dan bestuurd worden zoals een o- 
penbare instelling met eigen rechtsper-
soonlijkheid. Voor de leken : een beetje 
als een OCMW-ziekenhuis.
Ondertussen waakt het krisiskomitee over 
de uitvoering van de saneringsmaatrege-
len en mag de Raad van Beheer, mooi met 
de armpjes gekruist enkel nog de reke-
ningen, de begroting en de benoeming van 
direktieleden goedkeuren. Hun AZ li jk t 
hun AZ niet meer. (I.V.)

Waarde lezer,

Na een jaar afwezigheid is hij terug : op 
algemene aanvraag doch met stille trom : de 
enige, de echte : uw aller Willy Aerheydt. 
(...) (=applaus) Dank U.

Waar waren we gebleven ? Bij Schamper. 
Inderdaad. Laat U niet misleiden door 
andere marktvervuilers of glanzende in~ 
het-oog-springers want daar wil Willy 
Aerheydt het even over hebben. Mijn al-
ziend oog viel op een nieuw tijdschrift 
dat, zowaar, ook van deze R.U.G. komt : 
"Universiteit Gent". De boutade "what's 
in a name" is hier nog meer een boutade 
en alleen daarom wordt ze hier neerge-
schreven .

Voor Schamper moet u (nog altijd - ik hou 
me vast) niets betalen. Leuk natuurlijk. 
Schamper heeft trouwens nog meer troeven: 
nieuws vanuit de studentenwereld, uit de 
fakulteiten, uit de kroegen komt eerst en 
meest in uw eigenste blad aan bod. Beslis-
singen die studenten aanbelangen vindt U 
hier gedetailleerd terug. Bovendien ver-
velen wij u wekelijks met kultuurnieuws en 
andere nonsens. (Alleen Willy Aerheydt kan 
zich dergelijke uitspraken permiteren.)
En denk nu niet dat die van ’‘Universiteit 
Gent" het beter weten. Ze komen gedomme 
zélf uit de Schampër-stal (uit de tijd dat 
dit nog een stal was). Ex-hoofdredakteur 
en ex-verantwoordelijke uitgever, hier.nog 
steeds in ere gehouden. Als dat verleden 
geen donderslag waard is.

Het nieuwe maandblad richt zich niet al-
leen tot de universiteit (waaronder u 
en ik) maar ook tot de oud-studenten, de 
bedrijfswereld en de volledige Gentse re-
gio ! En wat staat daar dan allemaal wel 
in, hoor ik u denken. Veel. En niets.

Mooie kleurfoto's, mooie titeltjes, mooie 
lettertjes. Over onze resto's, over Bob 
Geldof (Bob wie ?), over laboratoria, over 
lazers, over het Festival, over weten-
schappelijke projekten, enzo, enzo, enzo-
voort. Enfin : u leest het allemaal zelf 
wel want als student hebt u een eerste num-
mer in de bus ontvangen. Voor de volgende 
moet je betalen : 60 fr/stuk of 200 fr/ 
jaar.

Wij, van onze kant, doen verder. Met uit-
zondering van het honorarium dat onderge-
tekende in de portefeuille steekt, kost 
1 vol jaar Schamper (=20 nummers) nog niet 
eens half zoveel als 1 maand 'Universiteit 
Gent' (=1 nummer). Geef toe : een reden 
om dit blad te blijven lezen. Ook al 
glanst het wat minder, zijn de kleuren wat 
doffer en de letters wat groffer : het 
blijft het enige echte VAN PAPIER.

Als de rest van de redaktie ook zo goed 
schrijft en, getorst op de schouders van 
ondergetekende, het peil even hoog houdt 
als bovenstaande, dan kan er niets mis 
gaan ! Wij houden u op de eerrrzame hoogte.

Willy Aerheydt

i----------------------------------- ----------------------------------^ 9 --------1

I BON
I Goed voor 1 maaltijd naar keuze 
, in restaurant "De Gril lade" op 

zondag 12 oktober tussen 11.30 h 
en 14.00h.
1 bon per student 

j studentenkaart verplicht 
! niet kumuleerbaar met andere kor- j 
i tingen.

verg.R/7898 
M.B.13.11.86

p a n d

DE DOOS 
VAN PANDORA ?

Het Pand in zijn huidige staat. Voormalig dominicanenklooster en thans bijna volle-
dig" gerestaureerd" . De neogothisehe trapgevel uit Seheldebaksteen wordt bekroond 
met 'een geelstenen fronton uit de post-neo-nec-plus-ultraromantisme.Let op de postbus 
uit de Duitse Hoogkitsch.(Foto ROL)

d e k a n e n

D E K A N D E N T IA
v u lg a ris

Het Pand in Onderbergen, dames en heren, 
is niet meer. Enfin,loopt u maar niet di- 
rekt daarheen om nostalgisch tussen het 
puin te dwalen. Het gebouw staat er nog 
wel, maar het is niet meer van ons.(Met 
uitzondering dan van de zuidervleugel, 
maar die is nog in aanbouw ,dus dat telt 
niet mee.)
Wat is er dan gebeurd ?
Ergens in het begin van de grote vakantie 
heeft de Raad van Beheer beslist om de 
Leievleugel van Het Pand in concessie 
te geven aan een privé-persoon.De geluk-
kige uitverkorene werd de speciaal voor 
de gelegenheid opgerichte nv Het Pand, 
een vennootschap onder leiding van Jules 
Callebaut.De nv is van plan om van de 
Leievleugel een restaurant annex feest- 
ruimte te maken.
Nu, ze doen er maar mee wat ze willen, 
dat zijn onze zaken niet, maar er moet 
toch worden opgemerkt dat Het Pand een 
kado'tje is van Openbare Werken aan onze 
universiteit.Een voorwaarde was dat het 
gebouw moest worden bestemd voor kultu- 
rele doeleinden .
Bij deze worden 'Ossehaas van de Chef' 
en coktailparties dus plechtig opgenomen 
in ons Vlaams Kultuurpatrimonium. Een 
volgende stap is het laten subsidiëren 
van uw eigenste TD of galabal door me-
neer Dewael.
De een zijn brood is echter de ander zijn 
dood. Het Dokumentatieaentrum van Vlaamse 
Kuituur, het levenswer van prof. Ada De- 
prez , dat tot dan toe was ondergebracht 
in de Leievleugel, werd met zijn klikken 
en zijn klakken op straat gezet.
Niet getreurd echter,want als god ergens 
een deur sluit, zet hij altijd ergens 
een raam open.In casu een kelderraam.
Prof Deprez kreeg de toelating (en bijna 
een hartaanval) om haar dokumentatiecen- 
trum in de kelders van de Rozier onder 
te brengen. 'Om te brengen' zou een be-
tere uitdrukking zijn want het centrum 
ligt daar echt te verloederen. De helft 
was nog niet eens vanuit Het Pand over-
gebracht of de kelders van de Rozier wa-
ren al vol gestouwd en naar verluid zouden 
de plafonds te laag zijn om er kasten te 
plaatsen.
Wat betrerc ae zuiaervleugei van H e t Fana, 
die zal in handen blijven van de univer-
s iteit .  Voorlopig wordt deze vleugel nog 
gerestaureerd door Openbare Werken.
Volgens De Clerck zou deze restauratie 
bedoeld zijn om om het archief daar onder 
te brengen. Het Vast Bureau van zijn kant 
heeft besloten om er universitaire musea 
van te maken en De Clerck weet niet of hij 
ja dan nee onder deze noemer valt.

Deel twee van het verhaal begint half 
september. Dan besliste de Rug om ook de 
noordervleugel van Het Pand in concessie 
te geven.
Daarmee volgde het Vast Bureau (d.i. het 
uitvoeringsorgaan van de RvB) het advies 
op van Openbare Werken om de concessie-
overeenkomst uit te breiden.
De ruimte van de noordervleugel zou be-
stemd worden voor colloquia en tentoon-
stellingen, en ook het sekretariaat van 
de spiksplinternieuwe Alumni-vereniging 
zou daar worden ondergebracht.
En nóg een van onze universitaire dienst-
en kwam onzacht met de straatstenen in 
aanraking. Het archief van prof.De Clerck 
mocht met bedroefd hart afscheid nemen van 
Het Pand.
Het dode archief wordt ondergebracht in 
de ruimtes waar het archief van de medi-
sche diensten, aan de campus bij de Ster- 
re, zich voorlopig nog bevindt.
Het levende archief heeft nog geen dak 
boven het hoofd. Het Vast Bureau heeft 
echter beloofd om een gepast onderkomen 
te zoeken.
Hoofd van het archief De Clerk is,op zijn 
zachtst gezegd,niet erg gelukkig met deze 
beslissing. Hij beweert dat ze volledig in 
tegenspraak is met een afspraak die hij 
enkele weken geleden maakte met rektor 
De Meyer. Een overeenkomst die trouwens 
op papier zou gezet zijn. Er zou een pas-
sende plaats gevonden worden voor het do-
de archief, en dat was niet de Sterre, en 
het levende Archief zou in de noordervleu- 
gel blijven.
De Clerck noemt de uitbreiding van de 
concessie onwettelijk omdat er voorals-
nog geen nieuwe offerte werd uitgeschre-
ven en men niet zomaar iets kan toevoegen 
aan een vroeger kontrakt.
Alleszins vindt hij het jammer dat het 
respekt voor het verleden moet wijken 
voor de lieve centjes.
Het rectoraat is alleszins niet ontevre-
den met de gang van zaken. Het Pand 
bracht vroeger niksniemandal op, tegen 
nu drie miljoen en gezien de huidige be- 
sparingswoede zal ieder centje wel welkom 
zijn.
Bovendien is het de bedoeling dat Het 
Pand een uitstralingscentrum van de uni-
versiteit zou worden.Reden wwarom ook 
de Alumni-vereniging, nog zo'n stralings- 
faktor, daar is ondergebracht.
In ieder geval weet u het nu: voor uw 
trouw- en doopfeesten ,slechts één adres !

GeHa

Dekanen zijn net als olie, ze moeten bij-
tijds eens vervangen worden.
Werden gekeurd en in voldoende goede 
staat bevonden om het nog twee jaar te 
trekken:
-Prof. Hendrik Lambotte van het Labora-
torium Magnel voor gewapend beton 
bleek een stevig fundament te zijn voor 
de Tcegepaste Wetenschappen (ze kunnen 
hem later nog altijd met een koekje van 
eigen deeg aan het been in de Leie gooien) 
-Prof. M. Debackere van het Lab voor fat 
macologie en toxicologie van huisdieren 
mag het nog eens overdoen in de Dierge-
neeskunde.
-Prof.Frans Pauwels van het lab voor 
plantenteelt en landhuishoudkunde van 
de tropische en subtropische streken 
(hhh) ploegt voort in de Landbouw. 
-prof.André De Leenheer van de labora-
toria voor medische biochemie en voor 
klinische analyse zal de Farmacie nog 
eens een pilleke opsteken .
- En de Rechten zetten hun cohabitation 
met niet-jurist prof.Paul Ghijsbrecht 
van het seminarie voor gerechtelijke en 
sociale psychologie voort.

New in town :
-Prof. Marcel van Spaandonk van het se-
minarie voor Swahili en de taalproblema-
tiek van de ontwikkelingsgebieden zal 
proberen zich verstaanbaar te maken bin-
nen de Letteren en wijsbegeerte.
-Prof. William De Breuck van het lab voor 
fysische aardrijkskunde en bodemkunde zal 
de Wetenschappen eens nekeer op de kaart 
gaan zetten zie.
-Prof. André Kint van de kliniek voor 
huidziekten zal zijn puistjes gaan uit-
duwen op de Geneeskunde.
-Prof Fernand Rooiers van het seminarie 
voor economische en sociale leerstelsels 
is aangetrokken om de Ekonomie op te krik-
ken .
- En Prof. Karei De Clerck van de semi-
naries voor historische en vergelijkende 
pedagogiek werd vanonder het stof van 
zijn archief gehaald om de Psychologie 
eens grondig te analyseren.
De heren zij een voorspoedige ambtster-
mijn en een schoon secretareske toege-
wenst.

GeHa



TEJATER/v/ftfMtf
Om je als toneel- en/of dansliefhebber 
maar direkt met de waarheid om de oren 
te slaan: de maand oktober staat bol 
van de aktiviteiten in Gent... 
Verscheidene premières hebben reeds 
plaats gevonden maar anderen kondigen 
zich aan, en we betwijfelen of je tussen 
de bomen het bos nog ziet staan?
Een theaterindigestie is niet ver af, 
en vermoedelijk kun je een afkeer opdoen 
voor alles wat nog maar naar kuituur 
ruikt voor de rest van het akademiejaar.

Een kenmerkend beeld voor wat de Vooruit 
je te bieden heeft, een vleugje moderne 
muziek, toneel al dan niet ingegeven 
door de gevoelige commercant en dans om 
trendmatig te konkureren met andere kul- 
turele centra. Maar boeiend wordt het 
zeker wel, en goedkoop kan het ook:
- je kunt een lidkaart kopen aan 250fr;
- je schaft je een "Passe-par-danse" 
aan, waardoor je 4 internationaal be-
hoorlijke dansvoorstellingen aan een 
bekoorlijke prijs kunt zien:1000fr, een 
winst van 400fr;
- of je laat je verleiden door het 
"Balboekje" waardoor je voor 800fr jezelf

geving, een aspekt dat ook naar voor 
kwam in Balatum, haar vroegere werk), en 
"Mange P'tit Coucou" van LES BALLETS 
CONTEMPORAINS DE LA BELGIQUE, de derde 
produktie van een jong en klein Gents 
gezelschap dat steeds groter en beter 
wordt. Geboren uit het kreatieve brein 
van Alain PLATEL, die zelf in de voor-
stellingen op een intrigerende manier de 
zaken in handen houdt, kent deze groep 
een gestadige groei naar volwassenheid. 
Te zien op 4 en 5 oktober.

In de omgeving van het St. Jacobs kun je 
borden aantreffen die je kond doen van 
een nieuwe ARCA-produktie: "Het Café".
In de 'kapel van het atheneum' kun je 
de bewerking van R.W. Fassbinders bewer-
king van Italië's grootmeester G. Goldoni 
meemaken. Wat er uiteindelijk van het 
18de eeuwse drama overblijft is wel de 
vraag, een happy-end lijkt wel ver te 
zoeken in deze dekadente duistere kroeg.

Toch mag je je niet laten afschrikken 
door deze onheilsprofetie, de boodschap 
luidt echter: zwerf van Nieuwpoort naar 
Vooruit, flaneer door de Gentse straten 
met de Arca-gids "Salles des théâtres" 
of zet je eerste passen in het N.T.G. 
Geniet van deze uitbundige ontplooiing 
van aktiviteiten na bet zomerreces, wie 
weet wat je binnen een paar maanden nog 
te zien krijgt.

Beginnen met het zalencomplex in de 
St. Pietersnieuwstraat, waar het café 
modieus-protserig knipoogt naar het koele 
modernisme, best gekend als VOORUIT.
Het seizoen is daar luidruchtig speels 
begonnen met RUNDEREN, een avond nieuwe 
muziek gebracht door een illuster trio 
(Johan De Smet, Vincent D'Hondt en Peter 
Vermeersch) geholpen door een kudde 
piano's en slagwerk. Toneel kwam er van 
de uitmuntende akteur Joop ADMIRAAL met 
zijn solo-produktie "U bent mijn moeder" 
kort nadien gevolgd door de (bijna Gentse) 
poppenspeler/akteur Jozef VAN DEN BERG 
die voor de derde maal zijn "De Gelief-
den” bracht, een brokje sentimentele 
poëzie voor het kind in ons.
En Nederlandse dans was er ook, opkij-
kend naar Rosas en anderen danste de 
groep VALS BLOED er "So Long Johnny".

Gent komt stilaan weer tot leven, na een 
lange platte rust. Wij ook trouwens en het 
gaat ons goed, dank u. En als we zeggen 
dat Gent begint te bruisen, dan gebeurt 
dat ook met allure.
Niet alleen een straatbeeld vol wemelende 
studenten op zoek naar kursussen, audito-
ria, proffen en een schoon lief. Neen het 
is de crème van het Vlaamsche volk die de-
ze weken Gent met hun doorluchtige aanwe-
zigheid vereren, al dan niet voorzien van 
een stapeltje VIP- of Guestkentekens.
Wij, wij zijn er natuurlijk ook nog altijd. 
Zonder VIP, zonder videokameras die al on-
ze stappen volgen en inzoomen op elk on-
deronsje, elk receptieglaasje. Wij zijn de 
echte cinemabezoekers, de voyeurs, die na 
een aantal dagen filmfestival nauwelijks 
nog een onderscheid kunnen maken tussen 
donker en klaar, tussen het doek en de hele 
entoerage. Wij worden zelfs tot entoerage, 
tot helden van het filmdoek. We zijn alleen 
nog wat we zien.
Wat kan er nu mooier zijn? Ga je per onge-
luk dood aan het einde van de ene film, dan 
herleef je tijdens de korte pauze alweer als 
de een of andere Vlaamse prominent en daar-
na ben je alweer een nieuwe held, in een an-
der kostuum, tijdperk en dekor. Afwisseling 
zat, dus. Honderdvijftig levens lijden op 
tien dagen tijd, dat is meer dan waar Lecom- 
te-met-zijn-honderdjari g-leven-en-tweeënze- 
ventig-pillen-per-dag zelfs maar van kan dro-
men. En dat zo maar, omdat op een mooie dag 
(een andere kan het niet geweest zijn) Ben 
ter Eist en Ronnie Pede er niets beter op 
vonden dan maar eens een filmfestival te gaan 
organiseren.

Maar dat is lang geleden. Het festival is 
voel gegroeid, prestigieuzer geworden. Niet 
a’leen is de naam veranderd van Internationaal 
Gents naar Internationaal Vlaams Filmgebeuren 
(wij dachten anders dat Antwerpen ook in 
Vlaanderen lag en daar hebben ze ook een fes-

5 toegangskaarten bezorgt uit een keuze 
van 10 voorstellingen. De eerste heeft 
ondertussen reeds plaatsgevonden (Vals 
Bloed) en de volgende kondigt zich aan 
op 7 oktober: "IK, PIERRE RIVIERE" , 
een voor ons onbekende voorstelling uit 
Nederland (muziekteater zgt de brochure).

Afzakken naar het (opnieuw verder afge-
legen) (de Gentse Feesten zijn voorbij) 
NIEUWPOORTTEATER, bij St. Jacobs .
Daar is men enigzins moeilijk en met 
stille trom begonnen: met een vrij 
onopvallende affiche en een aangepaste 
première kalender. Het kleine overzichts- 
boekje verschaft je een boel uitleg en 
toont dat je haast een vakantie in Nieuw-
poort boeken kunt: van dag tot dag kun je 
er nieuw toneel en dans meemaken. En 
nieuw betekent echt nieuw want het Nieuw- 
poortteater brengt ook produkties uit die 
het zelf mogelijk maakte. Een Gentse 
Schaamte, alshetware... En de zaken die 
men in Gent haalt zijn broos en klein-
schalig zoals het bij het Nieuwpoort en 
haar subsidies past.
Uitschieters zijn volgens ons de 2 dans-
voorstellingen die men geeft: "Muurwerk" 
van Roxannne HUILMAND op 2 en 3 oktober 
(het wondermooie en sterke gevecht van 
een jonge vrouw met haar zelf en haar om-

En even verder, maar nog steeds niet in 
de vertrouwde Arcaschouwburg, kun je 
een andere religieuze ervaring opdoen met 
"De Biechtvaders" in de oude Vertikaal- 
schouwburg. Ronnie Commissaris regisseert 
er 2 generaties priesters in een nachte-
lijk gesprek na diner (met o.a. Jo 
Demeyere en Leslie De Gruyter).

Beide produkties zijn trouwens nog te 
aanschouwen tot eind oktober. Besprekin-
gen in een van de volgende Schampers.

Het N.T.G. dat voorlopig nog steeds te 
vinden is aan het St. Baafsplein, begon 
zoeven zijn 21ste jaar met de teater- 
bewerking van een verplicht stukje 
schoollitteratuur: "Lijmen/Het Been"
van W. Elsschot in een regie van Walter 

Moeremans.
We beloven je dat we volgende week ruim-
schoots terug komen op deze produktie 
en op het volledige seizoenprogramma van 
wat genoemd wordt 'het beste A-ge^el- 
schap van Vlaanderen’.Het is een seizoen 
van nieuwe kreaties en hernemingen. 

Afwachten dus maar...

Jan van Winckel

tival,maar dat heb je nu met die kommunotaire 
grenzen, dat ze ongemerkt verschuiven), ook 
is de programmatie omvangrijken en kommerci- 
eler geworden, en is het hele gebeuren gecen-
traliseerd in het Decaskoopkompleks, waar het 
vroeger verspreid was over Calypso, Capitole 
en twee gelegenheidsbioskopen in het museum. 
Wat dit laatste, de lokalisatie, aangaat, is 
er trouwens een merkwaardige evolutie. Eén 
vierde van het dertiende filmfestival heeft 
plaats in Studio Skoop, waar alles ooit begon 
Nu de Skoop afgestoft, opgefrist en qemoderni 
seerd is, mag het met grote broer Deca- 
skoop het Vlaamse kultuurleven helpen op-
luisteren, l i jk t  het wel.
Sinds vorig jaar worden ook, zoals het bij 
elk zichzelf achtend festival hoort, prij-
zen toegekend. De Belgische Oscar, de 
Vlaamse César heeftde wel zeer ronkende 
naam Pierre Plateau Prijs gekregen. Want, 
zo ontdekten een aantal Vlaams nationalis-
ten in ons glorierijk verleden, niet de 
gebroeders Lumière waren de vaders van de 
film, maar ene Gentse prof Plateau, die de 
"fysiologische wet der gezichtstraagheid" 
uitvond, het basisprincipe van de cinema., 
de illusie van beweging.
'ie l i j s t  met genomineerden:voor de beste 
film (Year of the Dragon, Out of Africa, 
en Kiss of the Spiderwoman), de beste re-
gisseur (M. Cimino, W.Allen en M.Scorsese), 
de beste mannelijke vertolking (M.Rourke, 
J.Nicholson en W.Hurt), voor de beste 
vrouwelijke vertolking (M.Streep, K.Tur-
ner en J.Lange), de beste artistieke bij-
drage (Ran,Zoo en Mishima), beste Belgi-
sche film (Dust, Springen en Permeke) en 
tenslotte voor de beste filmmuziek (Out 
of Africa, Stop making Sense en Mishima)
De prijzen worden kenbaar gemaakt tijdens 
de Nacht van de Film op 11 oktober in de 
Holiday Inn, alwaar Martens zich -zoals 
vorig jaar met Birkin- zich enige danspas-
jes zal laten welgevallen met de verkozen 
filmdiva. Wie dit mist kan achteraf volop 
zijn schade inhalen in de gangen van Deca- 
skoop, waar dit blijde gebeuren dagenlang 
op televisieschermen wordt getoond.

De festivaldirektie doet haar best om meer 
te brengen dan het alleen vertonen van 
films. Naast het bewieroken van de Vlaamse 
kunstzinnigheid en het tentoonspreiden van 
het dynamische Vlaamse ondernemersleven, 
wordt er ook getracht om een echt gebeu-
ren te realiseren.
Zo lopen er tijdens de filmtiendaagse twee 
tentoonstellingen: eén waarop zowat 150 
filmfestival affiches uit de laatste tien 
jaar worden getoond en een tweede met fo-
to's uit het in 1928 door de Franse archi- 
tekt R.Mallet-Stevens gepubliceerde boek 
Le Décor Moderne au Cinéma.
Het filmgebeuren krijgt een extra uitstra-
ling door de speciale muziekevenementen in 
samenwerking met het Festival van Vlaande-
ren, die een vast onderdeel van het pro-
gramma lijken te worden. Op het tiende 
filmgebeuren werd de Russische filmklas- 
ker Nieuw Babylon vertoond met live uit-
gevoerde muziek van Sjostakovitsj en vo-
rig jaar waren er een viertal dergelijke 
evenementen, waaronder de vertoning van Bo- 
rinage en van Jeanne D'arc.

Dit jaar zijn er weer drie muzikale e v e n e -
menten, waaronder twee wereldpremières en 
één Belgische première. Op 12 oktober wordt 
Nosferatu, Ei ne Symphonie des Grauens van 
Murnau vertoond. Dit expressionistisch mee-
sterwerk uit 1922 werd gerestaureerd door 
Enno Patalas en kreeg een muziekpartituur 
mee van Lothar Prox, die vorig jaar al knap 
werk afleverde met zijn muziek bij Borina-
ge. De tweede wereldpremière is de verto-
ning van L'inhumaine van Herbier uit 1924. 
Ook deze Franse avant-garde klassieker werd 
volledig gerestaureerd en voorzien van een 
nieuwe partituur, dit maal van de komponist 
Christophe Desnoux. Tenslotte kun je ook 
nog gaan kijken en luisteren naar Berlin, 
Sinfonie einer Grossstadt van Ruttman met 
muziek van -nog maar eens- Lothar Prox.

Deze muzikaal-filmische evenementen zijn 
iets duurder dan de gewone filmvoorstel-
lingen (250 frank) maar het zijn unieke 
kansen en bijgevolg niet te missen.
Deze Speciale Evenementen vormen slechts 
één van de elf programma-onderdelen. De 
andere rubrieken zijn: Avant-prenrières 
(o.m. Congo Express, Psycho III , Round 
Midnight), Het Groot Festival met films 
van zowat averal ter wereld, Het Belgisch 
Filmvenste% De Competitie die uit twee 
sekties bestaat, zijnde 'De invloed van 
muziek op film' en 'Filmtrax' en beoor-
deeld wordt door een internationale jury, 
de Hommages (aan o.m. Raoul Servais, Hal 
Ashby en Anthony Perkins), Kinderfilms, 
Retro Muziek (met Koyaanisqatsi, The Last 
Waltz en Woodstock dat na jarenlang alle 
parochiezalen ten lande te hebben afge-
dweild nu in alle eksklusiviteit ook op 
het festival wordt gedraaid), 90 Jaar 
Film, Kortfilms en tenslotte Video.
Rubrieken genoeg dus en films in over-
vloed. Het grootste probleem, de steeds 
terugkerende eksistentiële kwelling die 
ons tot kiezen dwingt, laat ik aan jullie 
over. De festivalbrochure diein het Deca- 
kompleks verkrijgbaar is, kan daarbij 
waarlijks een steun zijn. Daarnaast is 
er ook nog een luxe katalogus die op ver-
schillende plaatsen wordt verkocht aan 
200 frank.
Tenslotte nog de meest wezenlijke infor-
matie. Het Festival heeft plaats in het 
Decaskoopkompleks aan Ter Platen en in het 
Skoopkompleks aan het Sint-Annaplein. 
Ticketten kunnen gekocht worden aan spe-
ciale loketten in Decaskoop en kosten 160 
en voor Avant-premières 200 frank, en aan 
reduktietarief respektievelijk 130 en 180 
frank. Echte maniakken kunnen ook een abo- 
nement krijgen voor slechts(!) 4000 frank.

ag

t h e r e  is a  ro s é  

in s p a n is h  

h a r le m
" R o s a  l a  r o s é ,  fille 
publique", is een zwaar door de 
overheid gesubsidieerde draak 
van eer. film over het milieu van 
de gastvrije bedden. Dit onding 
wordt bevolkt door filosoferende 
hoeren en nobele pooiers. Het 
verhaal dan; Rosa is een gelukkig 
licht meisje, dat veel geld verdient 
voor haar zeer sympathieke baas. 
Op haar 20ste verjaardag ontmoet 
ze echter de ’ware liefde' in 
de persoon van een knappe, maar 
aandoénlijk dom uitziende jongeman. 
Haar baas kan haar echter niet 
laten gaan, zijn eer weetuwel, 
en dus pleegt ze hara-kiri. U 
ziet het, een waarlijk uit het 
leven gegrepen drama, teruggaand 
op di,e grote traditie van 'Schipper 
naast Mathilde’ over 'Slissen 
en Cesar' tot 'het Pleintje'. 
Jammer genoeg halen de akteerpres- 
taties dat niveau niet eens.

o

h i t c h - h ik e d  h e r  

w a y  a c ro s s  

t h e  u s a
" T h e  H x t c h e r "  is waar-
schijnlijk de beste film die momen-
teel in Decascoop te bekijken 
is. Hoewel de film thematisch 
verwant is met dingen als de ’Texas 
chain saw Rambo’s at friday the 
13th’ is men erin geslaagd de 
beperkingen van dat genre ver 
te overstijgen. Het verhaal is 
niettemin bijster eenvoudig: een
jongeman wordt achtervolgd door-
een psychopatische moordenaar. 
Clichématiger kan het nauwelijks, 
maar in plaats van een klassieke 
achtervolging op een Amerikaanse 
highway krijgen we hier- een sublieme 
tekening van de psychologische 
ontreddering en de aftakeling 
van een nogal naleve jongeman 
in confrontatie met een lustmoorde-
naar. Hoewel er weinig expliciet 
geweld getoond wordt, is de 
algemene indruk er een van nooit 
aflatende spanning, een effect 
dat vooral bereikt wordt door 
de subtiele eenheid van tijd (de 
aktie stopt nooit) en plaats (de 
weg), en door de akteerprestaties 
(vooral Rutger Hauer in een hem 
op het lijf geschreven titelrol) 
Het is wel jammer dat deze prent 
vooral liefhebbers van bloed & 
gruwel zal aantrekken, terwijl 
Bergmanfans en romantische volle- 
maanstaarders zich dit soort hun 
esthetisch zielen onwaardige gedoe 
zullen ontzeggen. Het gaat hier 
namelijk niet over de op een zo 
expliciet mogelijk in beeld gebrachte 
slachting van een zo groot mogelijK 
aantal figuranten, maar wel degelijk 
over het portret van een jongeman 
die in zijn confrontatie met een 
duivelse psychopaat geleidelijk 
zijn kleinburgerlijke waarden 
kwijtraakt totdat hij uiteindelijk 
slechts in weinig meer verschilt 
van zijn tegenstander. ***^


