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de morgen

curator vertelt over moord
Leuk werd het helemaal toen P.Goossens 
besliste naar premier Martens te 
stappen.Martens beloofde zich persoon-
lijk met de zaak bezig te houden.

Interessant was volgende uitspraak van 
Martens :"Ik zal alles in het werk stel-
len om het pluralisme in de pers te

DM haar laatste adem uitgeblazen heeft. 
Er zijn momenteel 3 buitenlandse kan-
didaten. Neen,Rupert Murdoch zit er niet 
■bij. Het komt er voor Vlaanderens 
progressieve krant nu natuurlijk op aan 
een geschikte kandidaat te vinden-lees 
iemand die en know-how en geld en 
ideologisch lijn van DM onaangetast 
laat.

Op 29 oktober om 15 uur kon iedereen via 
het BRT-radiojournaal het failliet van 
het dagblad de Morgen vernemen. 
Eigenaardig, want als we de CIM cijfers 
mogen geloven is de morgen z'n 
lezersbestand er met een dikke 40% op 
vooruitgegaan. Het schoentje knelt dus 
elders. Het is geen geheim dat DM al 
langer dan vandaag met financiële 
problemen af te rekenen heeft. Het te 
verwachten verlies van 50 miljoen voor 
86 werd er 70. En dit zal ongetwijfeld 
wel ,bij de beslissing de boeken neer te 
leggen ,een doorslaggevende rol gespeeld 
hebben.Het initiatief tot failliet kwam 
van de grootste aandeelhouder "Pro-
gressief Persfront" en het orgaan dat 
daartoe door de SP in het leven was 
geroepen.Doch de manier waarop de redak- 
tieleden op de hoogte gebracht werden 
liet de wensen over. In een kort tele-
foontje aan Paul Goossens, de hoofd- 
redakteur van DM,liet Luc Van Den Bos-
sche weten dat de boeken neer gelegd 
gingen worden op de volgende vergadering 
De ernst van de zaak drong pas door toen 
de redakteurs van DM op hun eigen telek- 
sen het Belgabericht lazen met het bit-
tere nieuws.

Waarom heeft de grootste aandeelhouder 
DM laten stikken. Misschien wel omdat de 
krant een partijongebonden krant wil 
zijn. Dit wil zeggen,niet de spreekbuis 
van de SP wil zijn. In het verleden 
schuwde ze het niet om de SP top aan te 
vallen,denk maar eens aan de tekeningen 
van ZAK omtrent de standpunten van de SP 
ten opzichte van de raketten. Uit dit 
alles is het meningsverschil tussen 
krant en haar grootste aandeelhouder 

misschien te groot geworden. Dit j .s  
slechts een hypothese maar feit is dat 
DM aan de SP al heel wat gekost heeft.

STAATSLENING
Dit bedrag zou de 400.000.000 jaja vier- 
honderdmiljoen reeds voorbij zijn. Waw! 
Als we Van Miert mogen geloven zou hij 
op zeker ogenblik zelfs de socialisti-
sche beweging gehypotikeerd hebben(?!?). 
"Voor de Partij werd het een ondraagbare 
last".

behouden".Konkreet betekent dit dat DM 
op isteun kan rekenen tot op het einde 
van dit jaar. Bovendien zou DM de kans 
krijgen een "staatslening" te nuttigen.

Met andere woorden het is onwaarschijn-
lijk,ja zelfs zeer onwaarschijnlijk dat

Een ander probleem dat zich stelt is dat 
de enige linkse krant in Vlaanderen in 
feite nooit een keuze heeft willen maken 
tussen een intellektuele leesstijl en 
een meer populaire stijl.Dit punt werd 
onlangs nog aangehaald in Aktueel door 
een prof.uit Leuven.

Het belangrijkste probleem voor DM is te 
blijven verschijnen. Direkt na de
aankondiging van het failliet stak de
redaktie "De Moord" in elkaar. Deze werd 
op haar beurt gevolgd door 
"Notaris,pardon Krant X",een glanzend 
geval dat nu reeds een waar kollektors 
item is. Hoe kwam men opeens aan geld om 
dit te doen? Wel je eigen redakteur was 
vrijdag jongstleden aanwezig op de

redaktie en kon daar getuige zijn van

een ware stormloop sympathisanten. Zowel 
morele als financiële steun kwam daar 
in hopen toe.Zo kwamen er op een gegeven 
moment een groep studenten van de VUB 
binnen. Zij hadden 43.000fr ingezameld 
onder de Brusselse studenten.Maar dit 
was slechts een fraktie van wat DM aan 
steun ontving. Ook een groot aantal 
schrijvers.akteurs,televisiepresentatoren 
etc betuigden hun medeleven.Zo duurde 
het niet lang alvorens een ware morgen- 
aid op touw gezet werd. Klimaks.tot nu 
toe,was ongetwijfeld de benefietavond in 
de Vooruit.Een 2000 aanwezigen drumden 
zich te pletter om er toch maar bij te 
zijn.Het pessimisme had de redaktie in 
ieder geval nog niet te pakken,zo hoor-
den we P.Goosoens lakoniek tegen Piet 
Pireyns verklaren dat het failliet van 
DM in fe-ite een gedroomde reklamekampag- 
ne is.

THIS IS  NOT EEN 
TUSSENTITEEEEEEEL !

Hierop replikeerde PP zeer spi- 

tant met de opmerking "daar zullen de 
personeelsleden het wel niet mee eens 
zijn".
Ondertussen is De Morgen vanochtend 
weer bij iedereen in de bus gevallen. In 
een kleine twee weken dient dus een 
ideale partner gevonden te worden.Bij 
het ter perse gaan van dit artikel(maan-
dag 3 november om 23.00) hadden wij nog 
altijd geen nieuws over een nieuwe aan-
deelhouder ,maar we hopen erop dat deze 
er gauw zal komen.

A.L.

vrije tribune doe de 
boterberg

tante fab. vertelt (1)
D E  E U R O P A K R I N G  G E N T  :

-maakt deel uit van de internationale 
Jonge Europese Beweging, die verspreid 
is over zeventien landen.

-is een lokale afdeling aan de Gentse 
Rijksuniversiteit en richt zich vooral 
tot ALLE studenten.

-staat los van partijpolitiek.

-ijvert voor een verder doorgedreven 
Europese integratie.

-is geen ééndagsvlieg; sedert
Wereldoorlog II wordt gestreefd naar de 
Europese eenmaking, toen vooral als 
reaktie op het oorlogsgeweld.

-wordt minder gedreven door dit louter 
sentimentele streven en is veeleer 
gericht op het aantonen van het konkrete 
belang van de Europese Unie.

—duidt op de noodzaak en op de urgentie 
van een daadwerkelijke Europese aanpak 
van de grote uitdagingen van het einde 
van de 20ste eeuw : werkloosheid,
konkurrentievermogen, milieu, derdewe- 
reldproblematiek, technologie enz...
Deze problemen kunnen niet op nationaal 
vlak worden aangepakt.

-vestigt de aandacht op de ekonomische 
machtsontplooiing in Japan, Zuid-Korea, 
Australië en zelfs China, Brazilië...

-benadrukt het feit dat de wereld niet 
stilstaat en niet wacht totdat de 
Europeanen eindelijk eens gaan beslissen 
zich politiek en ekonomisch waar te 
maken.

utelt zich de vraag of Europa nog over 
vijftig jaar zal meetellen, r^w 
bekommert zich om TOUW toekomst.

-wijst op het nog zeer levendig 
nationalisme en het gebrek aan politieke 
wil.

-wil de studenten kritischer maken ten 
overstaan van de Europese Gemeenschap in 
haar huidige vorm.

-eist daarom Europese Instellingen met 
VOLWAARDIGE bevoegdheden : een Europees
Parlement dat geen louter adviesorgaan 
is zoals nu (nog) het geval is;

een Europese
Commissie met meer uitvoerende bevoegd-
heid.

-wil jongeren sensibiliseren door middel 
van allerhande aktiviteiten zoals : 

-internationale ontmoetingen 
-studiereizen 
-debatten
-kulturele manifestaties 
-bergen informatie 
-enz...

-wil JOU laten delen in haar Europees 
enthousiasme.

VIND JE WEG IN DE BOTERBERG !!!!!!!!!!!!

Ons adres : p.a. Korte Meer, 11 
9000 GENT

Permanentie : iedere maandag 
van 14.00 h tot 15.00 h.
Tot straks ?

Zoals alle grote (?) wereldsteden heeft 
ook Gent een bruisend leven, zowel boven 
als onder het aardoppervlak. Er is b.v. 
de parking onder de Vrijdagmarkt, en er 
is ook de Overpoort. Deze glazen-blokken- 
doos is uiteraard genoeg bekend maar men 
mag niet vergeten dat deze rijzige verschij- 
ning slechts het topje is van de spreekwoor-
delijke ijsberg.

Nu blijkt -volgens de commissie van hygiëne 
- dat alles er onhygiënisch volgestouwd 
zit en dat er dringend moest uitgekeken 
worden naar nieuwe opslagruimten voor de 
technische dienst. Even bij de bovenbuur 
aankloppen, moeten ze daar gedacht hebben 
en dat gebeurde ook.

Immers, zowel onze koningin als haar pete-
kind "Home Fabiola" zijn bekend om hun mede-
leven en vrijgevigheid. Jaren terug gaf 
Home Fabiola al eens haar kelderverdieping 
weg op voorwaarde dat er nooit meer aan 
het home zou geamputeerd worden. Deze woor-
den zijn blijkbaar totaal vergeten want 
de oneerbiedige voorstellen volgen elkaar 
op.

In het begin van het jaar was er al sprake 
van, de studeerzaal 's winters te sluiten 
(om energie-kosten te besparen) en om tege-
lijkertijd de TV-ping-pong-en-nog-veel- 
meer-zaal eens opnieuw in te richten.
Kwestie van de 224 fabbies te sussen. In 
de blokperiode zou ze dan wel weer open- 
gestekld worden. Deze beslissing was nog 
niet eens genomen of daar kwamen ze Home 
Fabiola met nog veel driestere plannen ver-
leiden. De studeerzaal zou (permanent 
wellicht) toegewezen worden aan de tech-
nische dienst als werkplaats, magazijn...
Als de home-bewoners niet op hun tellen 
passen wordt straks het aantal keukens 
nog gehalveerd en moet elke kamer een ku-
bieke meter als stockage-ruimte inleveren!

Dit nemen de bewoners van Home Fabiola én 
van Home Vermeylen niet. Uit een enquête 
in Home Fabiola bleek reeds dat én de 
meeste bewoners tegen dit plan zijn én dat 
de zaal goed gebruikt wordt!
Acties volgen!!!

G.D.

In aansluiting van de voorlichtinsverga- 
dering van woensdag 29 oktober 11. over 
de studiebeurzen voor het 
buitenland,zullen voorlichtingsambtena-
ren van het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap de RUGstudenten individueel 
te woord staan ivm eventuele vragen 
betreffende hun beursaanvraag. Dit zal 
gebeuren op WOENSDAG 12 NOVEMBER tussen 
14u en 16 u in het ADVIESCENTRUM VOOR 
STUDENTEN, Sint-Pietersplein 7,9000 GENT 
Telefoon : 091/23.88.77.
De aandacht van de studenten wordt erop 
gevestigd dat de beursaanvragen voor 1 
december dienen te gebeuren. Voor nadere 
informatie zich wenden tot M.Geenens- 
Thurman(Adviescentrum voor studenten).

RECHTZETTING BIJ HET 11.11.11.PROGRAMMA

Omwille van onbenullige technische 
redenen kan de voorstelling van de film 
"MAN AND LAND" niet doorgaan op 
donderdag 13 november aanstaande.

MAN AND LAND" -een film over 
grondproblemen in de derde wereld- zal 
wel geprojekteerd worden op DINSDAG 18 
NOVEMBER om 20.00 u in de Blandijn, 
auditorium C.

Organisatie : Kritische WErkgroep 
Landbouw ism Werkgroep Moraal en 
Filosofie.



TANTE THEO (4)
(Wat voorafging: Theo is verzeild op de 
vergadering van 't Zal Wel Gaan)

Nou, heb ik me daar rotgeamuseerd bij die 
jochies van ' t  Zal ! Uuuuuuren hebbe ze te-
gen me beminnelijke persoontje staan lullen.

Over de miening of laaif, schreef ik vori-
ge week, maar het kwam er in feite op neer 
dat die gosers hun levensdoel gevonde had-
den in het aanrake van me vrouwelijke vor- 
me.
Nou, een beetje aandacht daar is Theo nie 
vies van, dus heb ik hun pote maar op me 
hete l i j f  late zitte.
Er was nóg een meissie op die vergadering, 
maar die zat het precies niet erg mee. Do~ 
miniekske, zo heette het arme ding,heeft 
naar ' t  schijnt een of andere hoge zetel- 
verwarmende titel aan de unief.Nou voor_ 
mij nie gelate,ik voor mij verwarm me lie-
ver aan u-kunt-wel-rade-wat,maar iemands 
voorkeuren moge nog geen rede zijn om heur 
zó te pesten.

Hebben die ' t  Zallers dat wijffie zitten 
uitschijte, je had er moete weze om het 
te gelove!
Dominiekske d'r puisjes krege alle kleure 
van de regenboog. En als vrouwmens die een 
beetje kijk heeft op de smaak van de manne-
lijke sexe (nou ja ik bedoel niet de smaak 
van het mannelijk geslacht in de le t te r l i j -
ke zin, azzu dat mog denke, viezerds), be-
sefte ik direkt dat iat de andere helft 
van heur bedie die nacht onbesjape zou blij- 
ye. Het is geen gezicht ook,die witte fasie 
met al die rooie en blauwe pukkels.

Toen ze ook nog begonne te spotte met dat 
uitgebreide serietje etterige vuurtorens, 
hebbe .Dominiekske d'r aenuwe het begeve en 
is ze het damestoilet binnengeiope.
Theo erachteraan natuurlijk. Niet uit een 
soort vrouwelijke solidariteit azzu dat mog 
denke, want azzu ' t  mij vraagt, had ze d'r 
om gevraagd. Mot ze d 'r  voor- pardon opper-
huid maar verzorge. Op me l i j f  zitte ook 
geen pukkels, dankzij het regelmatig nut-
tige van gezonde BLURP in restaurant X.

Nee, Theo moes gewoon effe een plasje make. 
Van de gelegenheid heb ik natuurlijk gebruik 
gemaakt om me kop onder de deur te steke, 
waar Dominiekske zat. Toen zag ik met me

eige blauwe kijkers dat die ' t  zAliens 
heur rood hadde gemaakt tot onder d 'r  op-
gestroopte rok. Nog nooit nie had ik zukke 
vurige babybilletjes gezien. Ik gierde van 
' t  lache en Dominiekske gilde van ‘t ver- 
schiete.

Mot je kome zien, riep ik naar de jochies. 
Maa*- ' t  was al te laat want Dominique s'en 
al 1 ait tout simplement,zoas ze bij ons zeg-
ge. In paniek rende ze naar buite met heur 
rok onder heur oksels en d'r  slipje op d'r 
enkels. Ze sleepte een sliert wc-papier 
mee die tussen d'r beha was verzeild ge-
raakt.
De baas van den Hoed heef van 't  verschie-
ten een gulp cholesterol in ze pompbak ge-
kotst, toen hij d'r zag voorbij huppele. 
Waarna hij naar de keuken kwabbelde, roe-
pende:" Arletse, ge moe ne kier kome kakel"

Na dit onbelangrijke incidentje,hebben de 
gosers en ik maar een klein feessie gebouwd. 
De verantwoordenjke uitgever van Schamper, 
ook aanwezig,heef nog een striepties gege- 
ve en kweenie hoe ' t  komt maar op ' t  zel- 
de moment moes ik kotse. Azzu geen analfeet 
bent begrijppu wat ik bedoel. Denk ik,

Hoe de rest van de avond verlope is, kan 
ik me met de beste wil van de wereld nie 
meer herinnere vanwege teveel pils.
Ik weet enkel nog dat we op een gegeven 
moment allemaal tege de toog stonde te pie-, 
se, Theo incluis.Een oude traditie, naar 't  
schijnt, maar me Doksaaids ginge nie akkoord 
en desintegreerde ter plaatse.
's üchtens ben ik in de Fab wakkergeworde 
met de een of andere brute slagerszoon 
boven op me l i j f .
Het knulletje was gedichtjes op me navel 
aan ' t  schrijve.
tEESHOER, verklaarde hij,maar Wilhelmina 
Theodora van Cudheyl d' Oudenburg kon er 
nie mee lache.
Ik heb ze brilletje tege de muur gekwakt 
en hem in ze blote piemeltje oo de boeken-
beurs van Antwerpen gedeponeerd.
En toen ik met me Pors terug naar Gent 
ree, heb ik een lekker ventje opgepikt die 
wegens besparinge moes lifte.
Hij beweerde dat hij dó waal was,maar hij 
zei het in vloeiend Vlaams.
En dat ging boven Theo d'r tetje ,dat maq 
ik wel zegge. KUSJES,

THEO
MUÜiicv.--

I'ub-kuHummetjes
In de laatste editie van DE MOEIAL van 
de VUB uitgebreid aandacht voor de 
besparingen die ook de Brusselse unief 
treffen. In vergelijking met de andere 
Vlaamse uniefs is deze inlevering duide-
lijk veei’ agei (nog geen 1,5 miljoen 
tegen 75 voor Leuven en 39 voor Gent), 
en men verheugt er zich dan ook over 
dat na al de jaren van achteruitstelling 
voor het eerst een zekere vorm van 
gerechtigheid geschied is.
Niets dan goed nieuws blijkbaar, daar 
in Brussel, want het inschrijvingscijfer 
van nieuwe eerstejaars zou aan de VUB 
met niet minder dan 10 % gestegen zijn, 
wat een ekstra-betoelaging van overheidswe-
ge met zich meebrengt voor 1988. Neem 
daar dan nog eens bij dat ook in datzelfde 
jaar de inschrijvingsgelden tot 
13 000 zullen worden opgetrokken, dan 
wordt duidelijk dat 1987 slechts een 
overgangsjaar zal vormen, en de toestand 
in 1988 opnieuw nagenoeg genormaliseerd 

zal zijn.
Toch enige besparingen dit jaar. De 
VUB kan het zich hierbij permitteren 
om enkel bij universitaire diensten 
als Sport en Kuituur de betoelaging 
te verminderen (waarbij men tegelijkertijd 
oproept om in toenemende mate beroep 
te doen op privé-inbreng), terwijl 
aan de sociale voorzieningen niet geraakt 
niet geraakt werd. De Sociale Dienst 
Studenten kan zelfs over 300 000 , — 
meer-subsidie beschiken voor de opvang 
van buitenlandse studenten. De twee 
studentenklubs van de VUB, het Brussels 
Studenten Genootschap, en het Vrij 
Onderzoek moeten ook serieus inleveren, 
vooral wegen het te weinig organiseren 
van aktiviteiten. Bovendien is er 
ook nog de zw arte kas die kan aangespro-
ken worden.
Al deze besparingen nemen echter niet 
weg dat de Sociale raad nog met een 
deficiet van 2,5 miljoen te kampen 
heeft, een bedrag dat men hoopt door 
een éénmalige bijpassing van de akadem- 
mische overheid uit reservegelden weg-
gewerkt te zien. In dit verband wordt 
ook gehoopt op een opdrijven van de 
inkomsten uit het KultuurKaffee. Zuipen 
om te overleven dus...
Te Leuven kampt men in de fakulteiten 
ekonomie en rechten met gelijkaardige 
problemen als hier te Gent : plaatsgebrek, 
vooral voor de eerstejaars. In de 
ekonomie zijn er dit jaar niet minder 
dan 1 100 eerstejaars ingeschreven, 
geen voldoende oplossing om toestanden 
waarbij 600 studenten zich in en auditori-
um met een kapaciteit van 400 plaatsen

nog 100 meer dan verleden jaar. De 
opsplitsing in twee groepen bracht

Te Leuven denkt men de problemen gedeelte-
lijk te kunnen opvangen door opsplitsing 
bij de rechten, en een doordrijven 
hiervan bij de ekonomie. Dekaan Vander 
Eecken van de ekonomie stelt in dit 
opzicht zelfs voor om een oude Leuvense 
filmzaal af te huren, en deze als aula 
te gebruiken : "We geven de studenten 
dan een plank om op te schrijven en 
veel problemen zouden opgelost zijn. . , t  
moeten wringen. In de rechten gelijk-
aardige taferelen : 600 studenten voor 
een 400-tal zitjes .
Afgezien van het tijdsverlies bij binnen- 
en buitengaan en de gekneusde konten 
van de trapzitters, stelt er zich nog 
een ander probleem. Ooit al eens gedacht 
aan de toestanden die er zouden kunnen 
ontstaaan wanneer de noodzaak aan een 
snelle evakuatie zich voordoet ?

De komfortabele zetels in de decascoop 
zouden ongetwijfeld ook een gunstige 
invloed hebben op het aantal lesvolgers. 
Voor de ekonomisten te Leuven nog meer 
problemen : er is sprake van de traditi- 
nele paaseksamens te vervroegen naar 
januari. Op 17 oktober werd hierrond 
een forum georganiseerd waarop zo'n 
370 studenten afkwamen. Het achteraf 
geformuleerde voorstel verzette zich 
principieel tegen januari-eksamens.
De proffen daarentegen spraken zich 
uit tegen vervroegde eksamens voor 
dit jaar, maar pleitten wel pro op 
langere termijn. Het argument van 
de studenten als zouden eksamens in 
januari direkt na de leerstof komen, 
en een kontinue stresssituatie doen 
ontstaan (en de studiedruk nog verhogen), 
wordt door de proffen juist als een 
vorm van studiespreiding aanzien.
In de didaktische kommissie van de 
KUL werd het voorstel met meerderheid 
(proffen en wetensch. personeel) tegen 
minderheid (u raadt het : de studenten), 
aanvaard. Het is echter de fakulteits- 
raad die de uiteindelijke beslissing 
dient te nemen.
In VETO ook nog een verslag over de 
24 uren van Louvain-la-Neuve op de 
fiets. Een 50 000 studenten van her 
en der fietsten, zopen, zwansden en 
zeverden er een etmaal naar hartelust.
Op de voorbije studentenbetoging waren 
er volgens de rijkswacht 2000 manifes-
tanten, volgens organisatoren 4 000 ....

KaDee

praag-tig is  anders
In "Lachwekkende liefdes" verzamelt Mi- 
lan Kundera een aantal verhalen die hij 
schreef in de jaren '60, voor de inval 
van het Russische leger een einde maakte 
aan de Praagse, lente. De zeven verhalen 
behandelen in essentie alle hetzelfde 
onderwerp: het relationeel gerotzooi van 
een aantal, meestal intellectuele, 
meestal relatief jong protagonisten. De 
verhalen zijn zeer vlot geschreven, 
lezen even vlot weg, en misschien geven 
ze op een of ander manier wel een beeld 
van de Tsjechoslovaakse maatschappij in 
de zoete jaren zestig. Waarbij de be-
schrijving van een universeel thema in 
een gegeven maatschappelijke contekst 
tot een subjectief geladen, maar als 
dusdanig waarneembaar, en in consequen-
tie dus relatief objectief tijdsbeeld 
van een gegeven sociale kaste (de intel-
lectuelen) in de gegeven sociale con-
tekst zou moeten kunnen leiden. Het feit 
niet te na gesproken dat de vorige zin 
voor een leek onleesbaar en voor een 
ingewijde waarschijnlijk baarlijke non-
sens is, is Kundera daar niet in ge-
slaagd. (Ik heb echt niets afgeschreven 
uit een cursus van Kruithof!)
Ik las de bundel vorige week, met de 
bedoeling een en ander even te laten 
bezinken voor er een bespreking van te 
maken. Blijkt nu dat ze al zodanig 
bezonken zijn dat ik er mij niet veel 
meer van herinner. Ik weet niet of mijn

geheugen een categorie is om een lite-
rair werk te beoordelen, maar als je 
bvb. "Memoires d'Adrien" van M. Yource- 
mar leest, dan kun je dat boek 
maandenlang onder je bed laten liggen, 
en als je het terug ter hand neemt stap 
je die wereld zonder moeite terug bin-
nen, alsof je nooit stopte met lezen. 
Dat lukt Kundera niet, en toch zijn dit 
geen slechte verhalen. Ze zijn effi-
ciënt, schamper, soms bepaald cynisch 
geschreven, en ik zal zeker niet ontken-
nen dat dat de verhalen een aantal 
subtiele metaniveau's bevatten die ik in 
mijn onwil of onkunde niet opmerk. Het 
is zeker zo dat Kundera een interessant 
beeld schetst van zijn land en zijn 
leefwereld, maar het blijft allemaal wat 
oppervlakkig, doet eerder denken aan de 
broodschrijverij van sommige literaire 
grootheden in "Playboy" of gelijkaardige 
cultuuruitingen. Dit zijn goed geschre-
ven spielereien, die in elk geval de 

moeite waard zijn,ook al omdat Yource- 

mar en konsoorten niet zo vlot weglezen 
in een lawaaierig station.

Jdc

Milan Kundera
Lachwekkende liefdes
Uitqeverin Aqathon/Ambo
570 frank.

JULIUS IS  JARIG
Naar aanleiding van de 150ste verjaardag 
van de geboorte van Julius Vuylsteke 
organizeert 't Zal Wel Gaan Vormingswerk 
('t Zalvo) een reeks manifestaties in 
het Bijlokemuseum te Gent.
Eerste is een tentoonstelling over de 
figuur van Vuylsteke die een belangrijke 
medeoprichter was van het taalminnend 
studentengenootschap '"T Zal Wel Gaan" 
in 1852. Deze tentoonstelling die loopt 
van 22 november tot 5 december, is 
gratis toegankelijk elke dag van 9 tot 
12 uur en van 14 tot 17u, behalve de 
maandag.
Vlaamsgezindheid, progressiviteit,
vrijzinnigheid en werkme-thode van het 
vrij onderzoek waren en zijn de pijlers 
van 't Zal Wel Gaan, een gedachtengoed 
dat Vuylsteke zijn hele verdere leven 
trouw bleef. Vandaar dat 't Zalvo 
besliste een kolloquium te wijden aan 
een gevaarlijke en hardnekkige kwaal 
die het Belgische gedachtengoed dreigt 
te verstikken : DE VERZUILING.
Het kolloquium gaat door op zaterdag 22 
november vanaf 10 uur. 's Morgens wordt 
het fenomeen verzuiling belicht vanuit 
wetenschappelijke hoek, met bijdragen 
van professor Mieke van Haegedoorn over 
de geschiedenis van de verzuiling en van 
professor Jacques Billiet(KUL)over 
verzuiling en ontzuiling.

In de namiddag is het woord aan de 
vertegenwoordigers van de zuilen zelf. 
In twee panelgesprekken wordt de verzui-
ling in enkele belangrijke sektoren van 

de samenleving -de gezondheidszorg en de 
culturele sektor- nader toegelicht. 
Deelnemers zijn o.a.:Willy Claes namens 
de socialistische ziekenfondsen,dr.De 
Brabander en PVV—volksvertegenwoordiger 
Etienne De Groot, moderator is BRT-jour- 
nalist Tuur Van Wallendael.
Aan het debat over de verzuiling in de 
socio-culturele sector nemen deel : Eddy 
Frans(C.L.S.B.), Raf Vandenbussche(Mase- 
reelfonds) en Roland Laridon namens het 
Vermeylenfonds. Moderator is hier Mare 
Reynebeau(Knack).

Voor het kolloquium kan worden 
ingeschreven door storting van 150 fr op 
rekeningnummer 001-1570365-11 van 't 
Zalvo vzw onder de vermelding: 
"kolloquium verzuiling",voor 14
növember.

't Zal Wel Gaan Vormingswerk vzw is een 
organisatie die zich tot doel stelt de 
ideeen die aan de basis liggen van de 
studentenvereniging 't Zal Wel Gaan, te 
steunen en uit te dragen.

T.W.G.

■V C l M ISKLEUM
Betreft het artikel in Schamper nr.231 
over de aktie aan het Rektoraat ter 
gelegenheid van de 13.000-RvB. U zat er 
naast. Het was geen VVS-aktiviteit,maar 
een aktie van het Regionaal Aktiekommi- 
tee. Dat is het zelfde zult U 
zeggen,maar U doolt. Zoals nog wel 
duidelijk zal worden.
We kunnen overigens ook Uw somberheid 
over de huidige studentengeneratie niet 
delen. Toegegeven dat die Millets een 
opvallend verschijnsel zijn, maar tussen 
de ongewassen spijkerpakken liepen even-
veel leeghoofden.Afgezien van de prijs 
van hun speelgoed is het voornaamste

verschil tussen de huidige generatie 
modekonijnen en de vorige dat ze niet 
langer in onze weg lopen. En als U zich 
wenst te beklagen over het uitblijven 
van de revolutie zult U zich tot andere 
instanties moeten wenden.Dat valt niet 
onder ons.
Sans Rancune,namens VVS 
Peter Provoost

Wij beklagen ons hoegenaamd niet over het 
uitblijven van de revolutie. Integendeel, 
wij wensen alleen pluralistisch te zijn. 
Sans Rancunes, namens de redactie
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union fa it
U heeft allicht al ooit eens gehoord va’ 
het NAK, dat staat voor Nationaal Aktie- 
Komitee. Dat zijn inderdaad die mannen 
die zich verzetten tegen de verhoging 
van het inschrijvingsgeld en dies 
meer.In het NAK zitten onder andere drie 
mensen van de partij van de arbeid; 
betaalde mensen. Dat is een mooi gebaar 
van de PVDA, zolang zij de mening 
verkondigen van alle studenten. Maar dat 
laten we even in het midden.

We gaan het hebben over het RAK van 
Gent, een ba«st dat U niet onmiddellijk 
kan thuisbrengen. RAK staat voor Regio-
naal Aktiekomitee. Zo is er ondermeer 
een RAK in Gent, Brussel en Leuven. Die 
vormen samen het NAK.
Als het RAK van Gent representatief wil 
wezen, dan moet het bestaan uit 
studenten van verschillende kleuren en 
geuren. En dat is niet zo. In praktijk 
komt het erop neer dat de heren van de 
marxistisch-leninistische beweging(MLB) 
het Gentse RAK monopoliseren. MLB is 
tussen haakjes de studentenorganisatie 
van de PVDA. In theorie zit in het 
Gentse RAK ook het VRG,VTK,VVS en nog 
wat klein grut. Zij onderschreven het 
eerste platform met 8 punten ivm 
onderwijsbesparingen. Maar;
1. Het VVS beperkt zijn inbreng tot een 
absoluut minimum. Voorzitter Provoost:
"Het W S  zet zich niet meer met zijn 
schouders onder de aktie, wij beperken 
ons tot een kleine delegatie."
2. Het VTK blijkt niet op de hoogte te
zijn van bepaalde beslissingen. Dat 
lekte uit op het VRG-debat waar de 
voorzitter (VTK) Peter Praet(MLB)
interpelleerde over bepaalde akties waar 
hij geen weet van had.
3. Uit betrouwbare bronnen vernamen wij 
dat het VRG zich meer zou gaan scharen 
achter het platform dat nu is opgesteld 
door het fakulteitenkonvent(F.K.).

En dan wil ik het nog niet hebben over 
partijen die niet werden uitgenodigd op 
de voorbereidingsvergadering. Zo kreeg 
onder meer het LVSV nooit een 
uitnodiging.
Nu RAK-Gent een kwasi-monopolie is van 
de MLB, wil het FK het roer overnemen.
"Met zo'n 7500 leden", aldus voorzitter 
Christof Gheeraert,"zijn we de meest

FELTSTRASSE
Op dit ogenblik kan je -nota bene in de 
Veldstraat- kennis maken met de keerzij-
de van de voorzijde van onze welvaart.
Op het nummer 82 is er naar aanleiding 
van de jaarlijkse 11-11-11-actie, een 
expositie georganiseerd. De tentoon-
stelling valt uiteen in drie grote de-
len.

1) Een reportage over de Palestijnen en 
hun dag-dagelijkse problemen in de door 
Israël bezette gebieden. Verder wordt 
er aandacht besteed aan Zambia. Een 
frontlijnstaat die naast de pesterijen 
van Zuid-Afrika ook de traditionele 
kwalen van Afrika kent. Tekorten aan 
meststoffen, transsportmiddelen, water-
putten... Het derde land is Nicaragua.
De onbetwistbare 'favoriet' van veel 
ontwikkelingshulporganisaties.

2) Ook de politieke actie van 11-11-11 
wordt belicht. Zij trappen zo nu en 
dan eens op de teentjes van onze poli-
tici door hen erop te wijzen dat ze er 
nooit in slagen 0,70 % van ons BNP te 
besteden aan ontwikkelingshulp. Het feit 
dat er in een tijdspanne van nauwelijks
25 jaar (Belgisch-Congo werd onafhankelijk 
in 1960) niet minder dan 17 verschillende 
ministers dit departement toegewezen kre-
gen, is tekenend voor de situatie in ons 
land.

SCHAMPER is het officiële pluralistische 
informatieblad voor de studenten van de 
Rijksuniversiteit Gent. De redaktie be-
staat uit vrijwiligers en komt iedere 
vrijdag om 13 uur en iedere maandag om 
20.30 samen in studentenhuis "de Brug", 
St.-Pietersnieuwstraat 45 , derde ver-
dieping. Lezersbrieven zijn welkom op 
bovenstaand adres.Naamloos is prullemand 
Op verzoek en bij ernstige motivering 
laten wij Uw naam weg.
Schamper wordt gekontroleerd door een 
redaktieraad die bestaat uit twee nog te 
benoemen leden van de Gentse Studenten 
Raad en drie leden van de redaktie (Wim 
Tessier,Geert Huysman en Jan Du Chau,Vz) 
Klachten omtrent de inhoud en het beleid 
van dit blad moeten ter attentie van de 
verantwoordelijke uitgever - voorzitter 
van de redaktieraad op bovenstaand adres 
worden verstuurd.
ADVERTENTIEDIENST: Voor alle inlichting-
en zich wenden tot Schamper - REKLAME op 
bovenstaand adres of telefoneren naar 
telefoneren naar nummer 23.93.97 op 
maandag.
Hoofdredakteur : Geert Huysman.
Verantwoordelijke UitgeverrJan Du Chau. 
Redaktie:Ann Geeraert.Wim Tessier,Rudi 
Moreels,Willy Aerheydt,Dominic Pertry , 
Koen Dewanckel,Arne-01af Lauwers , Thea 
van Oudenburg , Gert Defever , Sierens 
Paul en Mark Cromheecke.

representatieve organisatie. Probleem is 
wel dat we onze leden moeilijk kunnen 
kontakteren. Als wij naar al onze leden 
een vragenlijst zouden sturen met een 
postzegel voor de retour, dan is gans 
ons budget erdoor gejaagd. Misschien 
kunnen we wel een enquêe houden in de 
lessen of al de praesidia eens samenroe-
pen; Dat zou al een mooi beeld geven." 
Intussen heeft het FK al een platform- 
tekst uitgegeven. Het FK bestaat uit al 
de vertegenwoordigers van alle 
fakulteitskringen. De grote
fakulteitskringen hebben wel wat meer in 
de pap te brokken; naast een vast aantal 
stemmen heeft elke fakulteitskring een 
aantal stemmen in verhouding tot zijn 
ledenaantal.
Het FK is dus eindelijk uit zijn KOT 
gekomen, nadat ze haar aktiviteiten 
jarenlang had beperkt tot het geven van 
nieuwjaarsrecepties.De tekst van het FK:
1. Tegen gelijk welke verhoging van de 
studiekosten, dus ook tegen de 13.000.
2. Geen blokkering van de
werkingstoelagen ,maar de middelen 
moeten wel efficiënter gebruikt worden. 
Rationalisering van de uniefs.
3. Geen blokkering van de sociale 
toelagen, en ook geen verhoging van de 
sociale kosten voor de student.
4. Numerus Clausus. "Wij stellen vast
dat in sommige richtingen er een teveel 
aan studenten is,waardoor de kwaliteit 
van het onderwijs aangetast wordt en de 
prijs van het onderwijs de hoogte 
ingaat. NC is een hol woord dat te pas 
en te onpas gebruikt wordt door mensen 
met verschillende belangen en
verschillende intenties. Het FK wenst 
niet mee te doen aan deze holle 
woordendans en vraagt daarbij dat er een 
wetenschappelijk onderzoek verricht 
wordt naar alle mogelijke vormen van 
selektie voor universitair onderwijs en 
al hun sociale gevolgen , om op basis 
daarvan een gefundeerde discussie te 
kunnen voeren over DE MOGELIJKHEID tot 
rechtvaardiger kwalitatieve selektie. 
Het FK zsal zich principieel blijven 
verzetten tegen elke vorm van NC op 
financiële, sociale en kwantitatieve 
basis."

DomPer.

3) Het thema voor '86 is GROND. Een 
jeeks prachtige zwart-wit-foto's en een 
diareeks illustreren dit thema.

11-11-11 in het 
MUSEUM VANDERHAEGEN 
VELDSTRAAT 82, GENT

openingsuren : 9.30 - 12.30

Amper 17 stappen noord-oost-waarts en je 
belandt opnieuw in één van de vele heren-
huizen die de Gentse binnenstad rijk is.
En ook daar loopt er een merkwaardig initi-
atief.
In 1985 hielden enKeie Patersholbewoners 
een foto-tentoonstelling over wat er al-
lemaal achter hun geveltjes te zien was.
Het Patershol is een wijk die grosso modo 
wordt begrensd door de Geldmunt, lange 
Steenstraat, Sluizekenkaai, Oudburg en de 
Kraanlei.
In een wir-war van straatjes zijn er in 
de Middeleeuwen en later, tientallen huisjes 
maar ook woningen voor rijker heren en voo-
ral voor advokaten gebouwd. (In het Graven-
steen was immers tot voor 200 jaar de Raad 
van Vlaanderen, een rechtbank, gevestigd)
Het gevolg is dan ook dat je er zowel eer-
lijke sobere huisjes (voorheen en ook nu 
soms nog winkeltjes en herbergen) als over-
dadig versierde gevels vindt.

Zoals in Gent wel meer het geval is, staan 
er nog steeds huisjes te verkrotten. De 
situatiï is echter enorm verbeterd in de 
recentste jaren. Nu heerst er zowat een 
rage waarbij mensen, met meestal een aar-
dige kluit kapitaal achter de hand, de 
huisjes zo origineel mogelijk proberen te 
restaureren.
De tentoonstelling toont foto's van de his-
torische gevels en de talrijke merkwaardi-
ge architecturale kenmerken binnenin.
Telkens wordt er bij elk huisje een stuk 
geschiedenis verteld. En wees gerust, er 
zitten boeiende verrassingen tussen, die ' 
een bezoekje aan de tentoonstelling én 
aan het Patershol rechtvaardigen.

PATERSHOL BINNENSTE BUITEN (DEEL II) 
in het
INFORMATIECENTRUM STADSVERNIEUWING 
HOTEL D ’HANE-STEENSHUYSE,
VELDSTP4\T 55, GENT

openingsuren, werkdagen : 9.00 - 18.00 
zaterdag :13.30 - 18.00 

nog tot 29 november 
toegang : gratis

Tot 15 november vind je er ook nog
DE ZACHTE KRACHTEN, een tentoonstelling 
over HONDERD JAAR SOCIALISTISCHE VROU-
WEN GENT.

Bij het ter perse gaan van SCHAMPER was 
deze nog niet geopend. We moeten het dan 
ook bij deze korte vermelding houden.

GD

Het Vlaams Rechtsgenootschap organiseer-
de onlangs een debat tussen vertegen-
woordigers van de verschillende 
politieke studentenverenigingen.
Thema : de recente onderwijsbesparingen. 
Ex-Schamperaar en Gentenaar Filip 
Verhoest ontpopte zich tot een vrij 
vlotte moderator, maar kon toch niet 
verhelpen dat het debat eigenlijk geen 
debat werd. De sprekers beperkten zich 
tot het verdedigen van hun zienswijze en 
deden dat allen behoorlijk. Dominique 
Bernard gaf Peter Praet wel een les in 
economie, maar daar bleef het bij. Na 
het debat werde Praet door het weinig 
talrijke publiek herhaaldelijk geinter- 
peleerd. En het einde kreeg geen 
staartje maar een Suysje.
Omdat de heren(en de vrouw)zo 
vriendelijk waren elkaar niet af te 
maken, geef ik enkel de standpunten van 
de debatteerders.
BERNARD MAZIJN: studentenvertegenwoordi-
ger, gebonden en nog vrijgezel;Als 
studentenvertegenwoordiger onderschreef 
hij de tekst die verleden week in 
Schamper verscheen. Hij heeft tevens de 
voorzitterszetel staan in de Sociale 
Raad, waar hij zou gaan pleiten voor 
afschaf van de wachttijd voor 
schoolverlaters(sic).Hij kondigde de 
oprichting van de zoveelsyte werkgroep 
aan die zich ondermeer zou moeten gaan 
bezighouden met de problematiek omtrent 
de verlenging van de dienstplicht. En er 
is een brief geschreven naar Coens(flink 
zo ,magazijntje).

DOMINIQUE BERNARD(S0EUR):spreker van het 
LVSV(liberale studenten).
"Besparingen zijn zeker noodzakelijk, 
ook in het onderwijs dat zowat l/6de van 
de overheidsuitgaven opslorpt.De fouten 
zijn gemaakt in de jaren zeventig(CVP- 
SP), toen men in zowat elk dorp met meer 
dan tien straten een unief of hogeschool 
heeft ingeplant.Die kleine instellingen 
kosten ons een fortuin en bijgevolg 
dringt de rationalisatie zich op.
Wij zijn voor de indexering van de 
studiebeurzen op voorwaarde dat men 
dezelfde redenering volgt voor de 
inschrijvingsgelden.Numerus clausus is 
wel een taboe voor ons, gezien onze 
liberale beginselen."

MIGUELS STEVENS : Door het CDS(christen- 
demokraten) ingehuurd en ons nog bekend 
van de tijd van toen. Het CDS is 
blijkbaar nog erg jong en niet eens in 
staat een lid van de nieuwe lichting te 
sturen.
Hij sloot zich grotendeels aan bij 
hetgeen Dominique reeds uitgekeeld had 
en deed daar nog een potje 
boerenlogika (sic) bovenop.
Zo wees ie onder andere op het ontbreken 
van politieke moed om te rationaliseren: 
"Het geprofte is blijkbaar een klasse 
die nog zeer sterk staat."Belangrijk was 
het feit dat hij een lancet brak voor 
het bespreekbaar maken van een vorm van 
numerus clausus(hij is nl al een paar

jaar afgestudeerd,nvdr)."Dat betekent 
nog niet dat we ervoor zijn, maar de 
mogelijkheid om een rechtvaardige vorm 
van NC te onderzoeken, moet bestudeerd 
worden."

PETER PRAET: Prater voor het 
MLB(marksiestiese-Leenieniestien).
Hij had het voornamelijk over de onder-
vertegenwoordiging van de lagere sociale 
klassen aan de unief. "Er moeten extra- 
budgetten voor het onderwijs worden 
vrijgemaakt. Want terwijl de koopkracht 
met 15 procent daalde, zijn de bedrijfs-
winsten gestegen met 58 % en de winsten 
uit vermogens met 64 %. De studiebeurzen 
dekken niet eens de helft van de 
werkelijke kosten. Numerus clausus? 
Volgens prof.Vuylsteke zijn er tweemaal 
zoveel dokters nodig in Belgie als er nu 
zijn. Een dokter verdient immers 
gemiddeld 2,4 miljoen en een specialist 
gemiddeld 50 miljoen."
Of wat ie zegt te betrouwen is,is erg 
twijfelachtig. De studie van Vuylsteke 
gaat er ondermeer van uit dat de mens 
redelijk veel ziek is.Quod non.

STEFAN MEEUS : voor het VVS(rara??).Hij
onderstreepte dat het VVS een 
studentenVAKbeweging is. Gaf een pluim 
aan Coens omdat ie het protest tegen de 
verhoogde inschrijvingsgelden mooi heeft 
afgewimpeld naar de verschillende 
beheersraden toe. Hij kwam ook terug op 
zijn beroep voor de Raad van State, dat 
we al behandeld hebben(zie Schamper 
230)."De besparingen zijn nefast, 
waanzinnig en getuigen van intellectuele 
euthanasie. Rationalisatie mag, maar 
niet ten koste van het onderwijs.En 
inschrijvingsgelden zouden eigenlijk 
volledig afgeschaft moeten worden, dan 
is er pas demokratisch onderwijs.

GEERT LAMBERT : VUJ0(Volksuniejongeren) 
Hij onderschrijft de acht eisen die het 
NAKploatform ,ivm het onderwijs. 
Vertelde ook een mooi verhaaltje over de 
automobiel van Coens,(die een 
"naftemoteur" heeft en er ooit Waalse 
diesel indeed)en kwam daarna op het oude 
zeer van de volksunie: de federalisering 
van deze unitaire, monarchistische 
democratisch-parlementaire en
representatieve eenheidsstaat die sinds 
de grondwetswijzigingen van '70 en '80 
met inachtneming van de bijzondere wet 
van 8 augustus 1980, toch nog niet de 
federale gestalte kreeg die het 
verdient. "Coens zei wel"de lat gelijk">- 
maar ze ligt nog scheef.Vlaanderen zou 
immers anderhalf miljard meer moeten 
krijgen.Federalisering is echter niet 
genoeg, er dringt zich ook een 
mentaliteitswijziging op."

SUYS (niet in het pennel) ,nam het woord 
door middel van een vraag. Hij kwam in 
eigen naam de recente verhogingen 
verdedigen omdat anders de prijzen in de 
sociale sector de hoogte zouden ingaan.

DomPer.
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Verleden week woensdag ging de 4de 16 0AK 404

editie van de twaalf--uren loop door. VG(gesch)K 404

Schamper zou natuurlijk Schamper niet 18 FARMACIE 401

zijn indien wij U niet de volledig eind- 19 ROM+KL. 400

uitslag zouden geven. 20 GERMANIA+KHK 399

NR KRING R0NDEN 21 HOME B.8VERD. 395
22 GE0G.+GE0L. 393

1 VTK 483 23 CHEMICA 379

2 VLK 467 24 BIOLOGIE 352

3 RNS+ROEICLUB 457 25 R0EIKLUB2 175

4 LILA 454
5 HIL0 453 Onze twee anders-validen Gerard de Witte

6 L0MBR0SIANA 443 en Ronny Beerens reden respektievelijk

7 VRG 438 171 en 140 rondjes.

8 VG(en)K 437 Ons werd reeds verzekerd dat de twaalf

9 WNK 424 uren loop volgend jaar zijn 5 jarig

10 VDK 421 jubileum viert. En alles wijst erop dat

11 PSYCHOLOGIE 420 er volgend jaar een internationaal deel-

12 P0LITEIA 417 nemersveld aanwezig zal zijn.

13 SS ST ANNA 416 Wie weet wordt de woensdagmiddag wel een

14 ST LUCAS 409 vakantiedag aan' de RUG !

15 LEUVEN 405
AL



Nieuw

kleine
brug

Gezien het grote succes 
van DE GRILLADE starten 
we nu ook in DE BRUG met 
een bedieningsrestaurant 
waar u rustig, gezellig en 
lekker kunt tafelen.
U hebt de keuze u it :

menu aan 200 BF 
soep • dagschotel • salad- 
bar

menu aan 250 BF 
soep - dagschotel - salad- 
bar - dessertenbuffet - kof-
fie gr*

soep - ribstuk of viszootje 
of lamsribbetjes - saladbar 
dessertenbuffet - koffie 

DE KLEINE BRUG bevindt 
zich onder DE „GROTE 
BRUG” en kunt u bereiken 
via de hoofdingang van DE 
BRUG, 1* deur links.

Ter gelegenheid van de 
OPENING op 17 NOVEM-
BER wordt in de week van 
17 tot en met 21 november 
aan elke klant een GRATIS 
COCKTAIL MAISON aange-
boden.
DE KLEINE BRUG is elke 
werkdag open van 11.30 tot 
14.30 u.
U BENT ER VAN HARTE 
WELKOM

« MOSSELAVOND donder-
dag 27 november van 18.30 
u. tot 21 u. in DE KLEINE 
BRUG. Voor siechts 200 BF 
mosselen smullen naar har-
telust in een aangenaam 
en gezellig kader. 
Reserveren op tel. 23.26.44

STUDIO SKOOP
1 • 9 0  OO m • R l n n m 11 w a n  P u n ^ n oZaal 1 : 2 0 . 0 0 U  : "Desert Bloom" van Eugène 

Corr
2 2 . 3 0 U  : "Desert Bloom"

Zaal 2 : 2 0 . 0 0 U  : "Dance with a Stranger" van 
Mike Newell

2 2 . 3 0 U  : "Carmen" van Carlos Saura
Zaal 3 : 2 0 . 0 0 U  : "Anna Karenina" van Claren-

ce Brown met Greta Garbo.
2 2 . 3 0 U  : Rashomon" van Akira Kurosawa

Secrets
SECRETS OF LOVE draait al meerdere we-
ken in Decascoop en het is pure schande 
dat wij nu pas een recensie plegen.
Want Harry Kümel heeft met deze op- 
drachtfilm puik werk afgeverd. Harry 
is dus één van de weinige Belgen die 
een goede film kunnen maken.
De Geheimen van de Liefde zijn niets 
meer dan drie erotische sprookjes en 
niets minder. Waarmee we gewoon be-
doelen dat deze film geen grote Kunst 
beoogt , maar heel luchtige ontspanning 
brengt in een stijlvol kader. Spielerei 
met prikkelende zaken zonder te ver-
zanden in pornografisch geweld.
Deze verhaaltjes zijn niet helemaal 
uit de lucht gegrepen. Men heeft 
immers flink in de litteraire annalen 
gegrasduind en tenslotte drie grappige 
novelles weerhouden. Dat daar eentje 
bij is van de Maupassant zal niemand 
verbazen, want hij staat bekend voor 
ironische verhalen over de bourgeoisie. 
De drie novelles werden wel aangepast 
aan de huidige moraal.
Welk van de drie nu het meest grappig, 
origineel, pikant , gedurfd of ver-
rassend is, moet u zelf maar uitmaken. 
Geen van de drie sprookjes is echter 
vulgair .
Bovendien is deze film uitstekend 
geregisseerd en de fotograaf heeft 
er zijn werk van gemaakt. De locaties 
voor deze geniepige spelletjes zijn 
niet super realistisch in beeld ge-
bracht; men heeft door het creatief 
aanwenden van diverse lichtbronnen 
de interieurs herschapen in aangename 
en stiilvolle ruimtes.
Koppels kunnen er gewoon ook naar 
toe gaan om vruchtbare inspiratie 
op te doen. De decascoop directie 
vraagt wel dat u zou wachten met 
uw imitaties tot u veilig en wel 
thuis bent.

W af Waf
Nauwelijks is het ene festival (Woodstock 
'69) voorbij of daar is het andere al: 
off-off, Pent. Hele andere vibraties echt-
er, deze keer. Van 10 tot 22 november i 
loopt in deze stad voor de tweede keer dit 
festival. Pp de affiche staan een tiental 
zeer uiteenlopende activiteiten, gaande 
van een beukende sound-performance tot 
een gezellig stukje theater.

Er is echter wel een overkoepelende idee 
achter deze opzet, een gelijklopende filo-
sofie die vier organisaties er toe bracht 
voor dit off-off gebeuren de handen in el-
kaar te slaan (nieuwpoorttheater, festival 
van Vlaanderen, proka zwarte zaal en het 
museum van hedendaagse kunst Gent) : in 
tegenstelling tot andere festivals wil men 
vooral de kwetsbare, marginale groepen in 
het licht stellen. Mensen die eigenzinnig 
kreatief bezig zijn, en daardoor ook nog 
niet gebukt gaan onder de compromissen die 
succes met zich meebrengt. Mensen die zon-
der dit off-off fest. misschien nooit tot 
in Gent zou geraken. Men wil blijven in-
gaan tegen de desinteresse die nog steeds 
ten opzichte van het theater bestaat, ver-
telde ons iemand van het nieuwpoorttheater. 
Waar in Leuven 'Klapstuk' bevoorbeeld en-
kel op dans cSficht is, wil Gent verder 
gaan. De aandacht trekken door een hoge 
concentratie van kwaliteit, en een ge-
durfde diversiteit in de programmering. 
Daardoor is het ook geen gemakkelijke 
kluif deze affiche op te stellen. Wat 
de organisatie betreft kunnen de kosten 
geminimaliseerd worden, maar door de 
technische vooruitstrevendheid van de

De speelfilm werd aan het begin van deze 
eeuw uitgevonden met als bedoeling de 
toeschouwer zoveel mogelijk amusement en 
ontspanning te bieden. Een zeer probaat 
middel daartoe was het invoeren van een 
overvloed aan actiescènes. De gebroeders 
Lumière deden hun publiek de zaal 
uitvluchten met een opname van een 
aanstormende trein. Als we in 
consequentie het steeds weer opvoeren 
van de spanning als norm hanteren voor 
de kwaliteit van een film, dan is ALIENS 
gewoon een droom. Zonder ooit 
onwaarschijnlijk te worden (in het 
specifieke referentiekader van de film 
natuurlijk) worden de meest slijmerige, 
akelige en vieze monsters over het 
scherm gesmeten, tot groot jolijt van de 
zalig griezelende toeschouwers. De 
monsters zijn trouwens prachtig 
ineengeknutseld, en komen op geen enkel 
ogenblik onwaarschijnlijk over, zolang 
je ze niet met een streng Cartesiaanse 
logica gaat evalueren natuurlijk.
Het verhaal dan; Ripley, de dame die 
ALIEN, de prent waar ALIENS de sequel 
van is, overleefde, komt na een
hyperslaap van zo'n 50 jaar terug in de 
mensenwereld terecht. Niemand gelooft
haar verhaal, tjot blijkt dat de planeet 
waar zij de vorige film met de beestjes 
ging spelen geen radiosignalen meer
beantwoord. Samen met een tot de tanden 
bewapende commandotroep en een 
wetenschapper van de firma die de
ruimtetuigen beheert ("de slechte") gaat 
zij dan terug om de boel te inspecteren. 
De rest is eenvoudig samen te vatten : 
de soldaten worden bijna allemaal 
uitgeroeid, maar Ripley behaalt 
tenslotte toch de overwinning, terwijl 
de verrader aan zijn welverdiend 
gruwelijk einde komt.
Origineel is wel dat het de vrouwen zijn 
die hier de Rambo uithangen, en het 
meest succes boeken in de strijd tegen 
de slijmerds.
Aliens is in essentie een vrij banale 
actifilm met veel 'high tech' en een 
simpel scenario, maar het is allemaal 
zeer efficiënt verfilmd, en U verkeerd 
gegarandeerd 2 uur lang in een toestand 
van bijzonder aangename exaltatie, ook 
al dank zij de prachtige 70 mm. 
projectie en de bijzonder goede 
geluidsband (achteraan gaan zitten 
!).Ik geef toe, als als U een 
gevriesdroogde Pietje FuK, een
fantasieloze droogstoppel van een 
intellueel, een rudimentaire
vrouwenhater bent zult U er weinig

groepen kan de kostprijs van één voorstel-
ling hoog oplopen. Ondanks dit alles heb-
ben we de prijs laag gehouden, want we mik-
ken op jonge mensen, aldus het nieuwpoort-
theater.
Wat komt er nu allemaal naar dit off-off 
festival. Er is de Nederlandse componist 
en uitvoerder Harry de Wit. Iemand die 
bevoorbeeld al een elpee uitbracht, maar 
zich vooral b li jf t  richten op de live-uit- 
voering. Harry de Wit is zo'n beetje het 
klassiekere broertje van het bonte New- 
yorkse groepje sonic youth : een fysiek 
gevecht aangaan met je instrument dus, 
al dekt die laatste term dan waarschijn-
lijk weer niet de vreemdsoortige voor-
werpen die de Wit het podium op zal 
sleuren. In het foldertje van off-off 
wordt zelfs gewag gemaakt van enige zelf-
gebouwde instrumenten. Wetende dat de Wit 
in het verleden bevoorbeeld al tennisbal-
len op pianosnaren lie t afschieten, waar-
bij het publiek niet enkel het hart vast-
hield voor de oorverdovende explosies 
maar ook voor de rondvliegende ballen, kan 
dit alleen maar dolle pret betekenen.
Een andere sound-performance is Bombyx.
Een mobiel geluidsgebeuren, dat ook wel 
eens op een klein veldslagje zou kunnen 
uitdraaien, tussen waanzinnig bewegende 
skulpturen en een op hol geslagen saxofo-
nist. Heel wat rustiger dan weer is het 
Gavin Bryars Ensemble, dat met een eigen 
gedegen Britse humor kamermuziek en meer 
van dat zal vertolken. En wat meer is, 
in première voor België. Bij Futurities, 
een muzikaal spektakel rond Steve Lacy, 
komen maar liefst 8 instrumentisten het po-
dium op. Er wordt met piano,, gitaar, 
trombone, harp, contrabas, percussie en 
een tweetal saxen een verhaal verteld. Een 
echt verhaal op scène, in jazz en improvi-
satie, geruggesteund door een zangeres en 
twee dansers.

plezier aan beleven. Voor zover U niet 
aan dat signalement beantwoord is het 
een absolute aanrader.

JDC ***

Disenting
opinion
Als we U een absolute afrader mogen 
adviseren, dan is "Aliens" toch wel een 
must. Wie denkt hier een thriller te 
zien is bedrogen voor zijn 140 fr.Het 
begint allemaal heel rustig op éénn of 
ander 21ste-eeuws kantoortje bij een 
federaal leger. Er zitten namelijk rare 
beestjes op n of andere kolonie. Het 
hoofdpersonage heeft één van die 
schepseltjes in levende lijve gezien en 
probeert nu hogere offieren ervan te 
overtuigen dat onmiddellijke extermina- 
tie geboden is.'s Nachts krijgt ze dan 
natuurlijk nachtmerries over allerhande 
krampenbezorgende abortale beessies die 
uit haar buikie puilen. Enfin, ze (want 
het gaat om een vrouw nvdr)slaagt erin 
de headquarters van het levensbelang van 
haar missie te overtuigen; wat met de 
vrouwelijke huis- , tuin- en
keukencharmes van een gemenopauzeerde 
vrouw in de middenleeftijd dan nog lukt 
ook.
Zo, daar vliegen ze dus inéén of andere 
speissjuttel naar planeet X om de lietel 
kreetjurs met adekwate middelen(tot op 
het bot gewapend)naar de andere wereld 
te helpen. Luitenant Nele(ze heeft wel 
een andere naam, maar dat past zo goed 
bij Tijl)bevindt zich daar in een 
mengelmoesje van schorremikkels die zo 
lijken weggelopen van het Leger des 
Heils. Dat ze niet geaccepteerd wordt 
door de kroew, lost ze vlug op door even 
een demonstratie te geven met een 
heftrukkie. Eens aangekomen op planeet X 
lijkt alles dood en verlaten. In 
militaire contra-Nicaraguaanse stijl 
wordt de basis verkend. Men vindt alleen 
een kind dat ooit es 'n medaille voor 
burgereer(of zoiets als een doctoraat 
honoris causa)kreeg en zich verschanste 
in n of andere luchtkanaal, samen met 
haar teddiebeertje. Na een kleine search 
through the complex vinden ze een soort 
nest in the heart of the matter. De 
beestjes zelf demonstreren zich nog 
niet,maar plots breekt de hel los.Met 
vereende krachten en verlies van een 
paar gesneuvelden(het is ei zo na 11 
november),trekt men af,nadat eerst onze 
aller Nele met een interventietank van 
het type Hespie de muren van het kraam 
ramt. En om en lang verhaal kort te 
maken: na heel wat tribulaties schiet
all'.an nog onze hoofdfiguur, het

Een dansproduktie op zich is er natuurlijk 
ook, een solo- performance van Dana Reitz. 
Hiermee gaat men voort op een onderdeel dat 
vorig jaar ook al aan bod kwam : de postmo-
derne dans. Met heel wat minder zekerheden 
zal men moeten de performance van Milan 
Grygar afwachten. Geboren in Praag, en 
werkte mee aan Jan Hoets Chambres d'Amis. 
Zoiets. Er zijn ook drie tentoonstellingen 
met work in progress, foto en film en 
video ( o.a. Love Boat van Andy Warhol ).
En het meest opwindende hebben we uiteraard 
tot het laatst bewaard, een theaterstuk van 
regisseur Peter Halasz, die zich ooit liet 
verleiden tot de volgende ronkende uit-
spraak : "Theater maken is identiek aan 
het bedrijven der liefde". Het stuk, The 
Chinese wordt gebracht door het Love 
Theatre, en hadelt over geweld, sex en 
dood in New-York.

Kortom : Het OFF-OFF festival heeft 
plaats van maandag 10 nov. t.e.m. zater-
dagavond 22 nov., en dit verspreid over 
4 locaties in Gent : Museum van Heden- 
daagse Kunst, Nieuwpoorttheater, Proka 
Zwarte Zaal en ook éénmaal in de 
Vooruit. Kaarten schommelen tussen de 
200 en de 350 fr. voor avondvoorstellingen, 
voor de tentoonstellingen betaal je 50 of 
80 fr. Je kunt ze afhalen op het Graaf 
van Vlaanderenplein 37 (tussen Vooruit en 
Studio Skoop). De affiche hangt zowat 
overal uit in Gent (een vis in ijsblokjes), 
en wil je-nóg meer weten dan kan je terecht 
in één van de verzorgde foldertjes die her 
en der (o.a. fnac en vooruit) verspreid 
werden. Nogal'vaag over hetgeen de artiest- ' 
en nu werkelijk concreet op het podium 
zullen doen, maar dat zal er dan wel bij-' 
horen : ' De verrassing van het experiment 
met voorbedachten rade '.

Paul S.

verloren edoch teruggevonden schaapje 
en één of andere imbeciele, doch meelij- 
opwekkende bionisch conglomeraat over die 
het alleen moeten opnemen tegen Big Mama 
die zich van haar abominabele abdomen 
afscheurt nadat Nele haar broedkolonie 
in de fik stak. En ja hoor, ze haalt het 
\nog ook.

Aliens is een dwaze film die alleen 
spekuleert op het feit dat de kijker wel 
zal blijven zitten om de rest van het 
verhaaltje te weten. Fotografisch 
beperkt de cameraman er zich toe de 
klassieke proceedees toe te passen,
terwijl ie van kleurenfotografie 
blijkbaar nog niets gehoord heeft: de
gehele scène op de planeet speelt zich 
af in een staalblauwe waas. Hij had 
beter het bloed tegen het scherm laten 
spetteren, dan zien we nog iets voor ons 
geld. Het verrassingseffekt is kompleet 
nihil want telkens de muziek wat zachter 
begint te spelen, weet je sowieso dat er 
iets op til is. Een echte spannende film 
zoals Carrie of De Lift(denk even aan de 
laatste shot in Carrie),weet de 
toeschouwer op het sublieme want 
onverwachte moment te doen schrikken dat 
zijn neusvleugels tot tegen zijn oren 
klapperen. Komt daarbij dat in de Deca 
de gesprekken via de boxen vooraan en de 
backgroundsound letterlijk van achteren 
komt, zodat men met een akoustische 
decallage van een fraktie van een 
sekonde zit, wat wel heel storend is. 
Voor een meer genuanceerd beeld van deze 
film raden wij U echter aan ook de 
andere bespreking van deze film te 
lezen(en die vindt U elders op deze 
bladzijde).

uw cinantrope T.W.G.

Annabel
Wellicht was u ook één van die velen die 
de voorbije weken de blauw-witte affiches 
die het optreden van Annabel Lamb aankon- 
digden bemerkt heeft, en zich afvroeg : 
wie is dat nu weer ? Bent u niet één 
van die velen, dan was u er wellicht 
bij maandag laast, en heeft de rest 
van dit artikel voor u geen zin meer. 
Annabel Lamb debuteerde hier bij ons 
in 1984 met de LP "The Flame". Het 
rockende "The flame", het dansbare 
"Sp Lucky in Bed" en het erg sfeervolle 
"Talking to me" zijn nummer die regelmatig 
op de radio te horen waren. De LP 
kende een vrij groot sukses, en er 
werd zelfs gesproken van 'de vrouwelijke 
David Bowie".
Toen bleef het 18 maanden stil rond 
Annabel. Naar eigen zeggen om tot 
rust te komen na de towrnee die op 
haar elpee gevolgd was, en om te ontsnap-
pen aan de dwang van de platenfirma 
om nieuw werk uit te brengen.
Begin dit jaar kwam e v dan toch nieuw 
plaatwerk met "When Angels Travel".

Op deze LP blijkt duidelijk dat Lamb 
ook op muzikaal vlak geen toegevingen 
heeft gedaan. Geen enkel nummer, 
misschien op de titelsong "The Flame" 
na, lijkt geschreven met het oog op 
het bereiken van de grote massa. Nog 
meer dan op "The Flame" is het hier 
de tekst die op de voorgrond komt.
De binnenhoes bevestigt trouwens deze 
vaststelling : boven de afgedrukte 
teksten van de songs staat telkens 
vrij uitvoerig waarover ze het heeft, 
welke gevoelens, welke sfeer ze met 
het nummer heeft willen oproepen. 
Persoonlijke emoties en ervaringen 
nemen hierbij een belangrijke plaats 
in.
Annabel Lamb trad al op in de Vooruit, 
verleden jaar of zo. De belangrijkste 
kritiek op haar stage-act was toen 
vooral dat de sfeer van op de plaat 
te weinig overkwam live. Het valt 
enigszins te vrezen dat de serene sfeer 
die nog meer dan bij "The Flame" over 
"When Angels Travel" hangt, in een 
zaal nog moeilijker zal kunnen overge-
bracht worden.
Mocht u na het lezen van dit artikel 
spijt gekregen hebben er maandag niet 
bij geweest te zijn, dan kunt u nog 
steeds de LP(s) aanschaffen. Beginners 
raden wij vooral "The Flame" aan, die 
wij persoonlijk nog steeds het hoogst 
aanslaan.

Maandag kwart voor 8. Eerst mijn artikel 

binnenbrengen, nog een pint pakken, 

en dan eens kijken wat Aannabel ervan 
terechtbrengt.

KaDee.
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