
UNE FEMME EN AFRIQUE
In de Raad van Beheer (RvB) ziitten vier studenten, die 
zijn begin april 1987 verkozen. Dat wist u al, dat is opge-
warmde kost. Maar dat de dames en heren intussen drie 
bijkomende zeteltjes verdeeld hebben, is vrij recent nieuws 
(nog maar drie weken oud. . . ) .  Drie postjes voor vier stu-
denten, u begrijpt waar het schoentje knelt. En deze keer 
heeft men het vrij grof gespeeld, men heeft de progressiefste 
van de bende (Jos Lootens) een toer gelapt waar hij nog niet 
van bekomen is. Wij brengen u de ganse Story, als een bief-
stuk saignant. Even doorbijten dus.

Onder de 32-stemgerechtigde leden van de 
Raad van Beheer (RvB) telt men ook vier 
studenten, die worden om de twee jaar 
verkozen. De laatste verkiezing dateert 
van april '87, nog niet zo lang geleden 
dus. Volgende vier studenten kregen de 
meeste potloden achter hun naam;

Dominique BERNARD, licentiate economie 
en liberaal (L.V.S.V.)
Lieve ECTORS, 2e doe geneeskunde en naar 
eigen zeggen politiek ongebonden,
Jos LOOTENS, licentiaat geschiedenis en 
progressief (van de studentenvakbond
VVS)
Vincent SPRUYTTE, 3e proef burgelijk ir, 
en naar eigen zeggen politiek ongebonden

Maar naast hun vaste stek in de RvB 
kunnen zij ook nog een beetje kumul 
doen. Eén van de vier mag naar het Vast 
Bureau (VB) en naar de Sociale Raad 
mogen er zelfs twee. Het Vast Bureau 
(VB) is het dagelijks bestuur van de RUG 
en wordt als bijzonder belangrijk er-
varen, dus die plaats is bijzonder be-
geerd. De Sociale Raad (SR) houdt zich 
voornamelijk bezig met sociale aange-
legenheden (toe nou) zoals het runnen 
van de resto's, homes, kinderdagver-
blijven...de SR kan dus de maaltijd- 
prijzen in de resto's (waar anders)

verhogen, om maar één konkreet voorbeeld 
te geven.

Soit. Vier studentjes voor drie zitjes: 
eentje moet er af. De studenten kunnen 
dat onderling regelen mits er een 3/4 
meerderheid is voor de man in het Vast 
Bureau en een unanimiteit voor de twee 
die naar de Sociale Raad mogen. Dat 
gebeurt dus nooit en dan moet de 
beheerraad daarover stemmen. Gezien die 
RvB nooit een bolwerk is geweest van de 
progressieven (eerder CVP en PVV), pakt 
de progessiefste van de bende steeds 
naast de prijzen. Dit jaar wou men dat 
even anders regelen. Op maandag 19 okto-
ber komen Lieve, Vincent en Jos tesamen 
om "zaken te doen". Dominique Bernard 
zit immers ergens in Afrika en moet niet 
binnen de korste keren thuis verwacht 
worden. Wat zij daar precies uitsteekt 
is niet erg duidelijk, uit haar korres- 
pondentie zou in elk geval blijken dat

zij op een (on)gewilde manier een ver-
mageringskuur volgt. Tot daar de roddel. 
Lieve, Jos en Vincent worden het vlug 
eens over het Vast Bureau: het wordt 
Vincent. Over de Sociale Raad raken 
Lieve en Jos het niet helemaal eens. 
Immers, Lieve Ectors eist het voor-
zitterschap op van de SR en daar wil Jos 
een nachtje over slapen (zonder Lieve

LICENTIATEN. 
VAREN ALLE
De vaak overroepen "universi- i: 
taire werkloosheid" drijft som-
mige studenten tot diplomajage- 
rij. De universiteiten en HOBU- 
instellingen creëren in hevige 
concurrentie "aanvullende stu-
diemogelijkheden" om die groep 
in te palmen. Voor afgestudeer-
den wordt verder studeren een 
eved*ntie. Alleen de studiekost 
weerhoudt hen.
Over deze wildgroei wordt nau-
welijks gediscussieerd. En als 
men het toch over de postgradu- 
aten heeft, is het uit bezorgd-
heid voor de werkgelegenheid 
van eigenafgestudeerden (een 
lic. vertaler-tolk zou wel eens 
via zo'n speciale licentie kun-
nen doctoreren; en daardoor do-
cent kunnen worden op de tol- - 
kenscholen. Iets wat tot nu toe' 
enkel filologen kunnen.).

Zo zijn er vorig jaar 3 post- 
graduaten voor L&W-studenten 
opgericht. Met name de speciale 
licenties in :

- Drama en theater
- Taalkundig onderzoek
- Taalbeheersing en bedrijf; 

De bespreking gebeurde in juli 
op de faculteitsraad, en op 18 
september was alles reeds in

LAAT 
HOOP !

dan). Afspraak: aanstaande vrijdag (de 
16de) praten we verder, net voor de RvB 
samenkomt.

Maar Dominique Bernard is ook niet van 
gisteren (en eigenlijk ook niet van De 
Morgen), zij heeft een aantal volmachten 
achtergelaten waarbij ze een aantal 
kombinaties steunt, haarzelf steeds 
inbegrepen uiteraard.
Wat gebeurt er nu op donderdag 15 okto-
ber (één dag voor de studenten defini-
tief zouden afspreken)? Iemand (Lieve 
Ectors?) steekt één van die volmachten 
binnen op het rektoraat en bezegelt 
daarmee het lot van Jos Lootens. De 
brief steunt immers de volgende 
kombinatie: Vincent naar het VB en Lieve 
en zijzelf naar de SR. Een kompromis 
onder de studenten mag bijgevolg 
vergeten worden, dus valt de pro-
gressieve uit de boot.
Als Jos Lootens vrijdag 16 oktober Vin-
cent vraagt of hij daarvan iets wist, 
antwoordt Vincent "dat hij er voor niks 
tussen zit". Maar Spruytte heeft wel ge-
weten dat de brief is binnengedragen, 
maar heeft hoogst waarschijnlijk uit 
opportuniteitsoverwegingen (hij gaat ten 
slotte naar het Vast Bureau) het ook 
niet verhinderd. Wat er ook van zij, de 
RvB moest uiteindelijk zelf beslissen en 
dat leverde volgende spektakulaire ver-
rassing op: Vincent Spruytte naar het 
VB, Dominique Bernard en Lieve Ectors 
naar de SR. Maar naast de manier waarop 
één en ander is geënsceneerd, zijn er 
nog andere bedenkingen of vragen.

Vooreerst over de rol die voormalig stu-
dentenbeheerder Raf Suys (nu akief 
binnen CDS, ChristenDemocratische Stu-
denten) heeft gespeeld. Immers, vooral-
eer naar een vergadering van de RvB te 
stappen, doen zowel Dominique Bernard 
als Lieve Ectors geregeld beroep op de

goede dossierkennis van Raf Suys. 
aantal mensen denken dan ook dat 
brief van Bernard is binnengestoken 
aanraden van Suys, niet meteen 
jongen met progressieve idealen, 
koning is dood, leve de koning.
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Twee. Heeft het wel veel zin om iemand 
naar de SR te sturen die in het verleden 
een zekere desinteresse voor die 
instantie aan de dag legde. Dominique 
Bernard heeft immers al twee jaar 
beheerraad en sociale raad opzitten en 
in de laatst raad heeft zij zich nooit 
laten opvallen door een markante inter-
ventie. Tijdens het intervieuw dat we 
eind maart met haar hadden zei ze o.m. 
hetvolgende: "Alleen het Vast Bureau in-
teresseert mij, de Sociale Raad niet." 
Begrijpe wie kan.

Drie. Zou het kunnen dat Lieve Ectors 
enkel en alleen de kandidatuur van 
Dominique heeft gesteund, omdat zij haar 
voorzitterschap wél zal steunen en Jos 
niet? Want het is niet geheel onmogelijk 
dat één dezer dagen een brief opduikt 
van D. Bernard waarin zij het 
voorzitterschap van Ectors steunt. 
L'histoire peut se répéter.

Hoe dan ook, onze Femme en Afrique komt 
een aantal mensen goed van pas. En wie 
ook de nieuwe voorzitter mag worden, de 
stoelendans moet nog beginnen.

Wijlen DomPer

kannen en kruiken op de RvB. Er 
zijn geen infovergaderingen ge-
weest voor studenten.

Vooral "Taalbeheersing en be-
drijf" vergt onze aandacht. De-
ze opleiding is eenjarig, en 
bestaat uit 2 luiken : een eco-
nomisch (juridische, economi-
sche en marketings vakken) en 
een taalvaardigheidspakket 
(vertalen, ghostwriting, ...).
In de eigenlijke L&W-studies 
kan de student dergelijke vak-
ken niet in zijn examenpakket 
opnemen.

De taalbeheersingsvakken worden 
slechts in 3 talen gedoceerd : 
Nederlands, Frans en Engels.
Geen Spaans, Chinees of Japans 
- herinner je nog Eyskens' si- 
nofiele buien; of hoe de KUL 
honderden studenten in het 
kielzog van Bell China in wil 
jagen - maar ook geen Duits, 
want daar waren naar het 
schijnt geen proffen te vinden 
voor deze onbezoldigde arbeid.

Nu blijkt echter dat niet alle 
L&W-alumni gewenst zijn. Bepaal-
de professoren organiseerden me-
dio oktober een ingangstoets,

De aanvragen tot het bekomen van een studietoelage 

van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 

dienen uiterlijk 31 OKTOBER 1987 verstuurd te 

worden; ook indien het aanvraagformulier 

onvolledig is ingevuld.

waarna zij uitmaakten wie ge-
schikt zouden zijn en wie niet. 
Uiteraard buisden de niet-ger- 
manisten-engels en de niet-roma- 
nisten bijna allemaal. Bij ge-
brek aan tijd om hun kennis van 
Frans of Engels intensief bij te 
werken. Deze ingangsproef was 
niet voorzien in het door de fa-
culteitsraad en door de RvB 
goedgekeurde oprichtingsbesluit. 
Ook de eis van diezelfde proffen 
om de eindverhandeling in het 
Frans of het Engels te strijden 
is strijdig met de notulen van 
beide raden.

In ieder geval ruikt weer naar 
Numerus Clausus. En "onvoldoende 
WP" is geen argument !

Omdat we geloven dat het werke-
lijk de bedoeling was L&W-afge- 
studeerden vaardigheden bij te 
brengen, die hun kansen op de 
arbeidsmarkt zullen vergroten, 
zonder de eigenheid van de L&W- 
studies te veranderen, stellen 
we dat :

1. De betreffende vakken reeds 
in de kandidaturen en licenties 
als (surnumerair) keuzevak kun-
nen gevolgd worden.
2. De taalbeheersings- en ver- 
taaloefeningen ook via avondon-
derwijs te organiseren. Zo kun-
nen de cursisten én studeren én 
werken, doppen of het vaderland 
dienen.
3. Ook niet-L&W-studenten toe-
gang krijgen tot deze speciale 
licentie;
4. Wij tegen elke vorm van toe- 
gangsexamen blijven. Cursisten 
met onvoldoende voorkennis En-
gels of Frans moeten de kans 
krijgen zich tijdens het jaar 
bij te scholen. Evenmin mag op 
basis van het massale buisen 
van niet-germanisten en niet- 
filologen besluiten de toegang 
te beperken tot afgestudeerden 
uit de secties Germaanse en 
Romaanse. Het Talencentrum en 
de Henleykaai kunnen wellicht 
wonderen verrichten.

Gert Defever - Jos Lootens



-11.11.11------------------------------------------------------ --

DE REGERING IS GEVALLE
DE REGERING IS OVER HAPPART GEVALLEN ...

11.11.11., N.C.O.S., wat is dat ? Wat 

wilt dat ?

Zoals elk jaar organiseert het Nationaal 
Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking 
(het pluralistisch overkoepelend orgaan 
van alle Niet-Gouvernementele Ontwikke- 
lingssamenwerkingsorganisaties) geduren-
de de eerste helft van november de 
11.11.11.-aktie. De doelstelling van
de 11.11.11.-aktie is tweevoudig : 
enerzijds het verzamelen van financi-
ële middelen t.b.v. kleinschalige 
projekten in derdewereldlanden en 
anderzijds het sensibiliseren van het 
Vlaams publiek voor de ontwikkelings-
problematiek. In het kader van dit
laatste wordt dan ook een informatie- 
kampanje rond een aktueel thema gevoerd 
Dit jaar heeft de 11.11.11.-aktie de 
Minst Ontwikkelde Landen (M.O.L.) als 
thema gekozen. De Minst Ontwikkelde
Landen die aan de volgende criteria, 
gesteld door de Verenigde Naties moeten 
beantwoorden:

1°) het nationaal inkomen per hoofd 
mag hoogstens 300 dollar bedragen 
(vergelijk met een "doorsnee" 
derdewereldland: 982 dollar en met 
industrieland Belgie: 9150 dollar);

2°) een lage alfabetiseringsgraad: 
hoogstens 1 op 5 inwoners die oud 
genoeg zijn om naar school te kun-
nen gaan, mogen kunnen lezen en 
schrijven;

3°) de industriële produktie mag voor 
maximum 10 % meetellen in het
nationaal produkt (vergelijk met 
Belgie: 35 %).

Je begrijpt het reeds: de MOL's zijn
bijzonder arm, boers en analfabeet. 
Sociale vooruitgang en ekonomische 
ontwikkeling zijn vooral afhankelijk van 
deviezen die bekomen worden door de ex-
port. De exportprodukten van de 
MOL's beperken zich echter hoofdzakelijk 
(voor 75 %) tot grondstoffen, en dan nog 
meestal slechts agrarische grondstoffen, 
waarvan de prijzen op de wereldmarkt 
doorgaans heel laag zijn. Konkreet 
resultaat: de exportinkomsten van de
MOL's lagen tussen 1980 en 1984 
jaarlijks gemiddeld 925 miljoen dollar 
onder de te verwachten opbrengst. De 
MOL's zijn dus buitengewoon afhankelijk 
van middelen die van buitenaf moeten 
komen. De MOL's "verdienen" bijna zoveel 
aan officiële ontwikkelingssamenwer-
king als aan hun export. Tot de MOL's 
worden een veertigtal landen gerekend, 
waarvan de meeste op het Afrikaans 
kontinent zijn gesitueerd.

De 11.11.11-aktie poogt ook het offi-
cieel ontwikkelingssamenwerkingsbeleid 
kritisch te belichten. Inzake bilaterale 
hulp aan de MOL's skoort België 
schijnbaar niet slecht: 0,18 % van het 
BNP en hiermee staan we op de vijfde 
plaats van de ranglijst van de 0ES0- 
landen, na de Skandinavische landen en 
Nederland. Echter blijkt zowat 60 % van 
onze bilaterale hulp te gaan naar Rwanda 
en Boeroendi, niet toevallig twee ex- 
kolonies van België, waaruit de Belgen 
blijkbaar nooit echt zijn vertrokken... 
Het Belgisch ontwikkelingssamenwerkings- 
beleid is globaal genomen meer gericht 
op het behartigen van de belangen van de 
Belgische ondernemingen dan op het 
bevredigen van de noden van de bevolking 
van de ontwikkelinggslanden. Dit komt 
neer op een verhoging van de afhanke-
lijkheid van het Zuiden t.o.v. het 
Noorden. Een verantwoorde ontwikkelings-
samenwerking impliceert een hulp die 
vooral ernaar streeft de ontwikkelings-
landen in staat te stellen zelf hun pro-
blemen op te lossen, zo onafhankelijk 
mogelijk van de geïndustrialiseerde 
landen. Een wijziging van het officieel 
ontwikkelingsbeleid in die richting 
wordt nagestreefd door de 11.11.11- 
aktie : door de aktievoerders worden be-
zoekjes gebracht aan de volksvertegen-
woordigers van alle politieke partijen 
met meerdere konkrete wetsvoorstellen 
hieromtrent. Eén van de eisen is dat het 
totaal van de Belgische ontwikkelings-
fondsen zo'n 0,7 % van ons Nationaal In-
komen zou bedragen. Dit is een haalbare 
eis gebleken, gezien alle politici, 
zowel van de meerderheid als van de 
oppositie het ermee eens waren. Zo eens, 
dat de "0,7 %" zelfs werd opgenomen in 
het regeerakkoord van de inmiddels over 
de "Voereukwestie" gevallen regering 
Martens VI. Twee jaar na het sluiten van 
het regeerakkoord is echter nog altijd 
niets in het werk gesteld om deze 
belofte in praktijk om te zetten... Vol-
harden in de aktie, want de aanhouder 
zou wel eens kunnen winnen.

De Gentse kwestie

De projekten die door dee 11.11.11— 
kampagnes financieel gesteund worden 
zijn kleinschalig, gericht op het bevre-
diging van de reële noden van de bevol-
king en vooral gestoeld op het principe 
van de zelfstandigheid en onafhanke-
lijkheid van de betrokken bevolkings-
groepen. Geen grootschalige prestige- 
realisaties, in het leven geroepen door 
de winst- en machtshonger van de respek- 
tievelijk buitenlandse bedrijven en 
lokale politieke elites. De fondsen die 
dit jaar zullen verzameld worden door 
het 11.11.11-aktiekomittee Groot-Gent, 
waarbij het Werkgroepenkonvent en het 
KUC zijn aangesloten, zullen de volgende 
vier projekten helpen financieren,

(1) Plattelandsontwikkeling in Zambia. 
Zambia is een belangrijke koperertsont- 
ginner en -exporteerder. Het beleid van 
de Zambiaanse regering heeft dan ook 
sinds de onafhankelijkheid steeds over-
matig de klemtoon gelegd op de export 
van kopererts en op de stedelijke 
expansie. Dit terwijl de 
landbouwontwikkeling werd verwaarloosd. 
De resultaten hiervan zijn: een 
verpauperde en onderontwikkelde 
plattelandsbevolking die de 
"bevoordeelde" stadsbevolking moet 
onderhouden en op die manier in haar 
eigen voedsel- en andere behoeften nog 
nauwelijks kan voorzien. Het doel van 
het 11.11.11-projekt is het bevorderen 
van de plattelandsontwikkeling door het 
integreren van vrouwen en jongeren in 
koöperaties aangesloten in onderlinge 
krdietkassen.

(2) Koöperatie voor bananenteelt in 
Palestina. De twee grootste problemen 
waarmee de Palestijnse boeren te kampen 
hebben, zijn het inbeslagnemen van de 
gronden en de hoge kosten van zaai- en 
plantgoed. Het projekt streeft na meer 
grond te verbouwen en bananenplantgoed 
te kopen.

(3) Erosiebestrijding in Nicaragua.

Zowel griep als verkoudheid worden ver-
oorzaakt door een virus. Een virus is een 
zeer kleine microbe die zeer gemakkelijk 
overgebracht wordt, zodat er kleine epi- 
demietjes voorkomen, vooral als onze 
weerstand daalt.
Een virus kunnen we nog altijd niet do-
den, daarom hebben antibiotica hier 
geen zin. Je lichaam zal de ziekte 
zelf overwinnen door antistoffen te ma-
ken.

Bij een VERKOUDHEID heb je een lopende 
neus, ruwe keel, soms tranende ogen, 
wat oorpijn en wat hoesten. Ook kan je 
lichte koorts hebben en een vol gevoel 
in je hoofd of hoofdpijn.
Meestal duren deze symptomen een goede 
week, en genees je zonder medikatie.
Je kan natuurlijk wel een hoestsiroop 
of neusdruppels nemen, wat weliswaar 
de klachten verlicht, maar de genezing 
niet bevordert.
Bij GRIEP zijn de symptomen algemener: 
koortsrillingen, spierpijn, gewrichts-
pijn, hoofdpijn, soms met bovengenoem-
de verkoudheidsklachten gepaard.
Ook een griep geneest vaak in eea week

Nicaragua heeft niet alleen af te 
rekenen met de bloedige akties van de 
Somozistische contra's , maar ook met 
een zware erfenis van zijn koloniaal en 
neo-koloniaal verleden. Niet enkel op 
ekonomisch en sociaal vlak, maar ook
ekologisch: in het Oostelijk
stroomgebied van de regio Granada is het 
hoogst nodig aan erosiebestrijding en 
bosbouw te doen. Vooreerst diende de 
roofbouw op de bossen te worden
stopgezet. Daarnaast wordt de 
herbebossing aangepakt, bosbrandbe-
strijding en bosbeheer
aangeleerd aan de lokale gemeenschappen, 
en de landbouwtechnieken verbeterd om 
de erosie te bestrijden.
(4) Inter Press Service (IPS).In de 
media vernemen we pas iets over een 
derde wereldland, wanneer het geteisterd 
wordt door een natuurramp, er een 
massamoord of een regeringsputsch
plaatsgrijpt. De informatie over de
ontwikkelingslanden wordt vooralsnog 
gemonopoliseerd door een heel beperkt 
aantal machtige, Westerse
persagentschappen. Als alternatief werd 
IPS opgericht, als een internationaal en 
onafhankelijk persbureau dat zich 
specifiek toespitst op nieuws uit en 
over de derdewereldlanden.

Kalenders, kaartensets, stickers en 
ander 11.11.11-materiaal zal verkocht 
worden gedurende de eerste twee weken 
van november in de meeste fakulteiten en 
studentenresto's. Tenslotte organiseert 
het Werkgroepenkonvent een informatie- 
cyklus over 11.11.11-projekten (niet 
alleen degene die gesteund worden door 
het Gents aktiekomittee).
(1) Donderdag 29 oktober, vanaf 20u00, 
Blandijn (Aud. B): info-avond
"Filippijnen" met video en dia's. Org.: 
WK en CC Artevelde.
Algemene politieke situatie van dat 
land en bijzondere toelichting over het 
projekt "landbouwprogramma met
suikerrietarbeiders op Negros". De 
ekonomie op het eiland Negros is 
uitsluitend gebaseerd op de produktie 
van suikerriet. In het kader van de 
landhervorming zullen de arbeiders het 
braakliggend land gebruiken voor eigen 
voedselproduktie. De Nationale

zonder speciale medicatie. Je blijft best 
binnen (in bed), neemt een koortswerend 
en pijnstillend middel (ba. Dispril, Ca- 
talgix, Aspirine, Aspégic, Afebryl).
Mocht de temperatuur langer dan 2 a 3 
dagen hoog blijven (+ 39*C), blijf je lang 
hoesten met groene fluimen, dan neem je 

best kontakt op.
GRIEPVACCINATIE

Tot slot nog iets over griepvaccinatie. 
Ieder jaar probeert de WHO (wereldgezond-
heidsorganisatie) op voorhand te bepalen 
welke 3 of 4 virussen de meeste kans ma-
ken de 'griepepidemie' van de komende 
winter te veroorzaken. Een echte griep 
is een epidemie die zich over de hele 
wereld verspreidt; de verwekker is een 
stam van het influenzavirus. Hiervan wor-
den vaccins bereid en indien je je zou 
laten vaccineren-best in de maand okto-
ber - zou je tegen die stammen van vi-
russen beshhermd zijn.
Je hebt dus nog altijd kans besmet te 
worden door een ander virus en... 
toch nog een griep of verkoudheid door 

te maken.
Het vaccin wordt best gegeven aan chro-
nische zieken (hart- en longpatienten; 
diabetici, nierpatienten, ...) of aan 
hoogbejaarden, omdat voor deze mensen 
een influenza-infectie dodelijk kan zijn. 
Voor de rest van de bevolking is het be-
ter de influenza door te maken, aange-
zien zij dan levenslang beschermd zijn. 
Voor gezonde jongeren raden wij het dus 

af. De Studentenarts.

Tot zover een eerste 'Met de dokter 
uweetonderhandwelalwaar'. Mensen met 
vragen en/of voorstellen kunnen altijd 
terecht op ons redactie-adres.

Voor vanavond welterusten, en morgen-
ochtend___ GEZOND weer op.

Yours healthy (again) 
KJ

MET DE DR...
Het is weer zover. We zijn een eind weg in oktober, de winden stormen 
over het vlakke land en sleuren alle obstakels mee, het vocht valt met 
hectoliters uit het donkergrijze universum en... miljoenen kleine virusjes 
zijn startensklaar om de massa aan te vallen.
Griep en verkoudheid, het worden alweer onze meest trouwe partners 
de komende maanden.
We gingen bij de studentenartsen op schoot en vroegen hen naar het hoe, 
waarom en meer van dit.

Federatie voor suikerrietarbeiders 
organiseert de landarbeiders om hun 
fundamentele eisen voor landhervorming 
kracht bij te zetten. Sprekers: 
Filippijnenkomittee en de sekretaris 
van de Nationale Federatie voor 
suikerrietarbeiders.
(2) Woensdag 4 november, Studentenhuis 
De Brug (1ste verd.), 20u00: info-avond 
"Mensenrechten in Guatemala". Org.: 
Rechtskritische Werkgroep (RKW) en 
Kritische Aktiegroep Staats en Sociale 
(KRASS).
De G.A.M., Groep voor Wederzijdse Steun, 
is een zusterbeweging van de bekende 
"Dwaze Moeder-beweging" die in de jaren 
'70 zowat overal in het Latijns-Amerika 
van de militaire diktaturen zijn 
ontstaan. De G.A.M. is de enige 
mensenrechtenorganisatie in Guatemala 
die de laatste jaren nog de openlijke 
konfrontatie met het militaire regime is 
aangegaan. Spreker: Raf Allaert.
(3) Donderdag 5 november,
Studentenpaviljoen Landbouwfakulteit
(Coupure Links 653), vanaf 20u00. Info- 
avond en diavoorstelling
"Plattelandsontwikkeling in Zambia". 
Org.: Kritische Werkgroep Landbouw
(KWEL).
Zie hoger de bespreking van de 4 Gentse 
projekten. Sprekers: lic. P. Verbeek
(projektgroep Zambia) en ir. H. Verbeek 
(vrijwilliger).
(4) Dinsdag 10 november, Blandijn (Aud.
B) , vanaf 20u00: Info-avond met
diavoorstelling "De Minst Ontwikkelde 
Landen". Voor meer informatie: zie
hoger. Org.: Sociale Werkgroep
Geschiedenis (SOWEGE).
Sprekers: Prof. Dr. M. Van Spaandonck,
Geert de Cock (NCOS) en Van Dommelen 
(NCOS).
(5) Woensdag 12 november, Blandijn (Aud.
C) , vanaf 20u00: Meeting "Mozambique:
Oorlog en Onderontwikkeling". Org.: 
Werkgroepenkonvent i.s.m. Oxfam.
De geschiendenis, de politieke situatie 
en onderontwikkeling van dit zuidelijk 
Afrikaans land, sinds zijn kolonisatie 
tot op heden. Tevens wordt een oxfam- 
projekt met betrekking tot waterputten 
belicht en aandacht besteed aan de 
situatie van Mozambique als
Frontlijnstaat. Sprekers: Walter Zinzen

(BRT-journalist), Guido Van Hecken 
(Ontwikkelingssocioloog) en Jan Van 
Heukelon (V.A.A.K.).

Tot op één of meerdere van deze 
aktiviteiten.

Jean-Louis Herrier 
(voorzitter W.K.)

STUDENTENACTIVITEITEN

-Klaas de Jonghe, Zuidafri- 
kaans idool, komt naar Gent 
op ma 2 nov in de Vooruit. 
-Vers Vers, een festival, 
voor nieuwe poëzie. Za 14 
nov in de St-Pietersabdij. 
-Fuif : de geneeskunde
strekt de benen op di 3 nov 
in de Vooruit.
-11.11.11. : Voordracht
door Dirk Reyntjens (Belga) 
over Derde Wereldbericht- 
geving. Fnac, 31 okt !4u. 
Film: "Onze Man in Afrika",
vrij 6 nov om 18u. En tot 
slot een fiësta op za 7 nov 
in feestzaal Ledeberg, 20u.

THEATER

-ARCA: "De Broek", Luise
verliest tijdens de konink-
lijke parade elementaire 
lingerie op straat. Haar 
man schiet in paniek.
Vanaf do 19 nov 
- N T G : "De Vrek", een klucht
van de Franse wonderboy 
Molière. Hier in een be-
werking, vertaling en re-
gie van de jonge Westvla- 
ming Dirk Tanghe. Vanaf za 
14 nov telkens om 20u, de 
zondag om 15u. Niet op w o .



DE FOTOKLAS

FOTO: DE FOTOKLAS

Op de tweede verdieping van studentenhuis DE BRUG huist sedert 
mensenheugnis DE FOTOKLAS, op dezelfde verdieping heeft Scham-
per trouwens ook zijn brand new onderkomen gevonden, het moet 
alleen nog ingericht worden...
De fotoklas is bijzonder goed uitgerust om te ontwikkelen (fo-
to's uiteraard, de rest moet u zelf doen) en is daartoe elke 
dindag- en donderdagavond vanaf 20.30 h. gratis voor niks toe-
gankelijk. Maar de fotoklas leert u niet alleen de kunst van 
het ontwikkelen aan, zij zorgt er ook voor dat het materiaal 
dat u wil ontwikkelen ook op iets trekt: m.a.w. zij richt een
inleidende cursus fotografie i

In studentenhuis de Brug (dat 
is als volgt te vinden: in het 
portaal van resto de BRUG -St. 
Pietersniewstraat 45- slaat u 
rechtsaf en beklimt u de trap-
pen tot u het gewenste verdiep

-NIEUWPOORTTHEATER: "Tri-
o m f t o c h t  de r  Moedelozen",
5 mensen wi 11en T7ee r dro-
men. Vr 20 _ -i za 21 nov, 
aanvang 20u30. * "Need to 
know" van de Needcompagny, 
Shakespeare en filmfrag-
menten in een stuk van 
Jan Lauwers. Wo 25, do 26 
en vr 27 nov om 2 Ou 3 0.

**
-VOORUIT: "De Polen Komen",
zie vierde pagina.
-En dan is er ook nog het 
Stekelbees Festival. Dit 
heeft plaats op verschei-
dene locaties in Gent. In 
wezen theater voor kinde-
ren, maar volwassenen zijn 
ook welkom. Begin nov.

* *
-KONINKLIJKE OPERA, GENT: 
"Me and My Girl", musical 
in regie van J.P. De Deck-
er. Op 11, 12, 13 en 14 nov
om 19u30. Op 15 nov om 15u.

**
INFORMATIE MOET TEN LAATSTE 
2 WEKEN OP VOORHAND BINNEN-
ZIJN. (M.C. )

. Een overzicht.

hebt gevonden, niet moeilijk 
dus) is een bijzonder goed ge- 
installeerde fotoklas onderge-
bracht, waar elke student zijn 
foto's gratis mag ontwikkelen. 
Benodigdheden: een reeds ont-
wikkelde filmspoel en fotopa-
pier. Voor dat laaste kunt u 
zich altijd gaan informeren 
in de fotoklas, daar is al-
tijd iemand aanwezig die u 
helpt, naast praktische in-
formatie (waar koop ik foto-
papier en welke kwaliteit...) 
wordt u Ook met geholpen bij 
het afdrukken van uw kiekjes 
(Are you being served?).

Maar vooraleer iemand zich 
wenst te specialiseren in 
het ontwikkelen van negatieven 
wordt wel verondersteld dat 
hij/zij een fototoestel op 
een behoorlijke manier weet 
te hanteren (zoals eerst het 
lensdopje afnemen vooraleer 
het onderwerp te belichten, 
zoals de flitslamp niet 
achterstevoren opzetten...)

M.a.w. de fotoklas richt een 
"inleidende cursus fotografie" 
in en het zou jammer zijn dat 
een geïnteresseerde student 
dat zou missen omdat hij daar 
niks van af wist: daarom, knip 
dit berichtje uit, hang_ het 
boven uw bed, steek het in uw 
portefeuille (naast de foto 
van uw lief'bv), doe er mee 
wat u wilt, maar vergeet het 
niet:

-Op MAANDAG 16, WOENSDAG 18, 
MAANDAG 23 en WOENSDAG 25 
NOVEMBER richt de fotoklas 
een INLEIDENDE CURSUS FOTO-
GRAFIE in: behandelde on- 
werpen zijn; camera + objek- 
tieven, films, belichting 
en lichtmeting, perspektief,

SINT- PIETERSNIEUWSTRAAT 222 
9000 GENT 
TEL: 091/24.12.51

ONDERBERGEN 76 
9000 GBMT 
TEL 091/2024.38

beeldkompositie, scherpte-
diepte, filters, flitsers, 
opnametechnieken en nog veel 
meer. Niet te missen dus.

-De fotoklas zal tevens les-
avonden geven over het doka- 
werk (do-ka =donkere kamer, 
dus films ontwikkelen en fo-
to's afdrukken). De datums 
moeten nog bepaald worden. 
Hou devolgende Schamper in 
het oog!!!

-PRAKTISCH: DE FOTOKLAS is 
te vinden in het studenten-
huis De Brug, tweede ver-
dieping .
De winkel is open op dins-
dag en donderdag vanaf 
20.30 h. Wat de inleidende 
cursus betreft: die wordt 
ook op de 2 de verdieping 
gegeven. E.T. / DomPer

1 ~^c .-.T^-gar- __ .. _  . t ^UBgTOgSW f.

We hadden een artikel klaar 
over het bezoek van de twee

' Russische journalisten in 
Gent. Wegens plaatsgebrek

SCHAMPER is het ongebonden, 
pluralistische studentenweeek- 
blad van de RUG. De redaktie 
bestaat uit vrijwilligers en 
kom,*: elke vrijdag tesamen om
13.00 h. in de BRUG, derde 
verdieping, St.Pietersnieuw- 
straat 45, 9000 Gent.
Lezersbrieven zijn welkom, 
naamloos is prullenmand. Op uw 
grondig gemotiveerd verzoek 
laten we uw naam weg.
HOOFDREDAKTIE: Dorainic Pertry 
VER. UITG. : Gert Defever
EINDREDACTIE: Karl Crabbé
REDACTIE: Jan Du Chau, Inge
Deman, Wim Defoort, Paul Sie- 
rens, Mark Cromheecke, Geert 
Huysman, Arne Lauwers, Dimitry
Masyn, Bart Verschaeve, Donald 
Weber, Bernard Degraeve, Bart 
Govaert, Ive Marx, Bert Lema, 
Marc Schollier, Rik Van Nie- 
wenhove, Koen Van der Goten, 
Ché Guevara, Frank Ostyn, Guy 
De Troyer, lef Stuyvaert, Se-
bastian Schutij zer en Piet 
Verbeiast.

verhuist dat naar nr. 249
KJ

De pas benoemde regeringscommissaris bij de Rijksuniversiteit, Yannick De 
Clerq, is op de teentjes van de Jongsocialisten van de RUG gaan staan. Ter-
wijl er in het rectoraat een volledig uitgerust kantoor is voorzien, heeft 
hij beslag gelegd op het stijlvolle gebouw aan de Onafhankelijkheidslaan, 
dat tot voor kort het instituut voor Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening van 
Prof. Anselin herbergde. De jongsocialisten protesteren tegen het feit dat 
dit zomaar kan en dat Prof. Anselin nu in een veel verder gelegen gebouw 
zijn onderdak moet zoeken. Ze hebben dan ook een actie gevoerd waarbij zij 
het voormalige instituut hebben omgedoopt tot het Instituut van de Liberale 
grootheidswaanzin.

Idee



HET FILMGEBEUREN IS EINDELIJK GEDAAN

FILM TEKORT ?
Twee weken na het 14-de internationaal filmgebeuren VI.-GENT 
zijn we tot de volgende konklusie gekomen: af en toe zonder
slaap leven is te doen, af en toe zonder eten te leven is ook 
haalbaar, zonder drank is het leven al iets minder aangenaam 
(daaraan was trouwens geen gebrek op dit film gebeuren) en 
een leven zonder filmfestival is geen leven. Een nabeschouwing.
Twee weken na het festival is het niet 
meer relevant om alle feiten nog even op 
een rijtje te zetten, vandaar dat we ons 
beperken tot de reeds uitgebrachte films 
en de grote evenementen.

De openingsfilm THE UNTOUCHABLES was 
meteen recht in de roos: een prachtfilm. 
Gesitueerd tijdens de drooglegging 
moeten Kevin Costner en Sean Connery het 
opnemen tegen de lokale gangsterkoning, 
Robert De Niro, die de ganse stad Chi- 
cago in zijn macht heeft. Een verhaal 
over goed en kwaad (gebaseerd op de ge-
lijknamige T.V.-serie die in de jaren 
'60 zelfs op de Vlaamsche TV werd ver-
toond) , met alle gekende ingrediënten 
van het genre (gangsterfilm), maar de 
regie is zo subliem dat de film mateloos 
boven het genre uitstijgt. Naast de 
briljante set-dressing en de puike foto-
grafie valt vooral het kamerawerk op: 
regisseur de Palma laat de kamera zo-
danige sublieme, indrukwekkende en in-
genieuze bewegingen uitvoeren, dat wij 
bij momenten de indruk hadden zelf op de 
kamerakraan te zitten.
THE UNTOUCHABLES van de Palma speelt in 
Decascoop: ***1/2

LA BAMBA is de film over de korte rock § 
roll karrière van Ritchie Valens; hij 
kwam op zijn 17de om in een vliegtuig-
crash, tesamen met o.m. Buddy Holly. 
Regisseur Luis Valdez moet begrijpe-
lijkerwijs terugvallen op een aantal 
scènes die gemakkelijk als "déjà vu" 
kunnen bestempeld worden, het liefje van 
Ritchie, de zorgzame moeder, de eerste 
fans etcetera. Maar hier verwerkt Valdez 
-die tevens het scenario geschreven 
heeft- heel handig een nevenscenario: 
dat van Ritchie's oudere broer die lang-
zamerhand gefustreerd wordt door het 
succes van zijn broer. Een film met 
voorpelbare momenten (zeker het einde, 
maar dat weet je op voorhand), maar die 
zo snedig gemonteerd is dat het alle-
maal bijzonder sympatiek overkomt. Met 
de uitstekende muziek van Los Lobos toch 
een **l/2-film. (Decascoop)

De nieuwe COPPOLA-film is ook meege-
vallen. GARDENS OF STONE is het verhaal 
van James Caati (come-back, en wat voor 
één) die veel liever de Vietnam-recruten 
zou opleiden dan ze na gebruik onder de 
grond te stoppen , en dat is de taak van 
The Old Guard waarvan Caan de sergeant

is. Maar hij kan Sweeny, zoon van een 
kollega, opleiden tot officier en er is 
ook Angelica Huston (uitmuntend). Een 
Vietnamfilm volledig opgenomen in Ameri-
ka, centraal staat dan ook de 'Nam- 
polemiek zoals die in de V.S. zelf ge-
voerd werd.

Een film met prachtige interieurs 
en prachtige vertolkingen, maar met een 
voorspelbaar en nodeloos uitgerokken 
einde. Let ook op de begrafeniscerie- 
monie's die Coppola regiseert als betrof 
het koreografische hoogstandjes.
GARDENS OF STONE **1/2 (Decascoop)

HECTOR van Stijn Coninx met vooral Urba- 
nus. Het zou zeer intellektueel staan om 
deze film naar de prullenmand te 
verwijzen met een stempeltje in de aard 
van "Vlaamse Boerenleute". Maar dat doen 
we niet, want Hector verdient beter. Wie 
Urbanus genietbaar vindt, zal ook veel 
lol beleven aan zijn film (hij heeft er 
ettelijke miljoenen ingestoken). Licht-
voetige, amusante kolder dus, maar geen 
grote Kunst, dat was trouwens ook niet 
de bedoeling. Alleen jammer dat Coninx 
er ook een melodrama wou van maken, ,en 
dat is hem goed mislukt. De kolder, die 
werkt in 1 op 2 gevallen, maar het melo-
drama werkt altijd op de zenuwen.
Urbanus wordt uit een weeshuis gehaald 
door zijn tante om als gratis hulpje te 
werken in haar bakkerij. Maar Urbain 
steekt natuurlijk toeren uit.
HECTOR ** (Decascoop)

De DERDE NACHT VAN DE FILM is een tegen-
valler geworden, niet in zijn minst door 
de nieuwe lokatie: Flanders Expo. In die 
hoge hallen een banket houden is vragen 
om surrealistiche scènes, die mooi om 
zien zijn, maar ongezellig om meemaken. 
Na de uitreiking van de Plateauprijzen 
(om 23.00h. al) stoven alle sterren weg 
richting gezelligheid (hotel dus). Grote 
winnaar is CRAZY LOVE geworden (beste 
Belgische film, beste B. regie, beste B.

mann. vertolking (Josse De Pauw), beste 
muziek (Van Het Groenewoud) en beste 
Benelux-film. Geen sfeer aan de bar, dus 
een intervieuw met regisseur Dominique 
Deruddere (voor radio Toestel): "Liever
prijzen te winnen in een kleine kompe-
titie dan geen prijzen te winnen." 
Voor de beste vrouwelijke vertolking in 
een B. film koos men uiteraard voor 
Charlotte Rampling (Mascara van Parick 
Conrad) en die mocht ook de prijs van 
beste regie uitreiken aan Deruddere, 
terwijl ook Conrad genomineerd was (een 
beetje onhandig van de organisatoren). 
Beste fotografie ging naar Walter 
Vandenende (Les Noces Barbares).

En wegens plaatsgebrek moeten we on- 
middelijk overcutten naar de prijsuit-
reiking van de festivaljury. Beste film 
werd zeer terecht UN ZOO LA NUIT van 
Lauzon, SCHMUTZ van Manker kreeg ook een 
prijs
en LA VIE EST BELLE kreeg de prijs voor 
beste muziek en dat is een giller van 
formaat. La Vie Est Belle van Benoit 
Lamy is wel niet zo katastrofaal slecht 
als de sluitingsfilm SPACEBALLS, maar 
het scheelt niet veel. Wijlen DomPer

EN
DE REST 
OP TOESTEL
Al de rest kunt u vernemen in het Film-
programma van radio TOESTEL: TOESTEL
GAAT OP ZAKENREIS. (Iedere donderdag om 
20.00h. tot 21.30H., afstemmen op 106.4 
Mgh.) Er zijn vrijkaarten te winnen.

MUZIEK! MUZIEK!

SUMMER OF "68
Deze zomer kocht ik niet mijn eerste 12- 
string maar was niettemin getuige van 
diverse optredens. Hierover zou ik jul-
lie willen onderhouden en tevens een tip 
van de sluier oplichten omtrent m'n toe-
komstplannen voor dit tweewekelijks 
Spielereitj e.
Het begon allemaal einde mei toen een 
opvallend energieke Neil Young samen met 
z'n kompanen van het eerste uur z'n in-
trede maakte. Hij bracht een overzicht 
van z'n klassiekers en toen hij wild 
pogoënd afscheid nam met Hey Hey My My 
(rock 'n' roll will never die) - het 
vredesteken op de achtergrond- was 
ondergetekende zeer tevreden over de 
prestatie van z'n jeugdheld.
Juli kondigde zich aan en duizenden 
jongeren kregen de behoefte om zich te 
bezatten op een Westvlaamse of Brabantse 
weide. Muzikaal viel er veel te beleven. 
T/W was terug van weggeweest. (editie 
'86 bezorgt me nog altijd aquafobie) 
Vooral de optredens van ex-masochist 
Pop, dolle Anne, geëngageerde Chris en 
Peter Praetriël zullen me bijblijven. 
Juli en augustus zijn al een tijdje 
synoniem geworden voor feesten en festi-
vals her en der. Zo had je het Cactus-
festival te Brugge die het vooral van de 
sfeer moet hebben. Een gezellig 
samenzijn met een sporadisch muzikaal 
hoogtepunt:bv. The office.
Antwerpen, Gent en Brussel hebben elk 
hun happening. Een van de artiesten die 
steevast terugkeert is Vlaanderens 
grootste talent: Raymond van het Groene-
woud. Hij is een van de enigste personen 
die een Nederlandse tekst kan doen 
klinken. Hij beschikt over een flinke 
dosis zelfrelativering en is volgens mij 
ferm onderschat.
Oostende ontving deze zomer o.a. JOE 
Cocker. Een persoon die in z'n ganse le-
ven meer alcohol verzet heeft dan het 
ganse seniorenkonvent tesamen maar het 
daarnaast nog klaarspeelt om zonder 
klowneske attributen fantastisch te 
zingen. Het werd een korte professionele 
set met de absolute climax: " With a
little help from my friends."

Polderrock had dit jaar een beetje pech: 
Jesus & Mary Chain en the Poques vielen 
op het laatste moment weg. De opkomst 
was beschamend laag. ( waar is de zwarte 
brigade van weleer?) Sonic Youth hield 
een openbare repetitie en D.A.D. bracht 
een flinke dosis humor in het country- 
genre. Cowboy X is still busy counting 
his cattle. The Mission- een stuk 
gestold pathos - mocht nog eenmaal hun 
zwakke kruistocht opvoeren. De
organisatoren lieten ons weten dat ze 
volgend jaar met een licht gewijzigde 
formule zullen starten.
Op Mallemunt sonden we als jonge Brugse 
snaken op de eerste rij bij de premiëre 
van de "Commedia" -tournee. Elisa Waut 
heeft muzikanten ingehuurd en dat is een

grote verbetering. Het zenuwachtig gedoe
tussen de nummers (veranderen van
drumcomputerprogramma's e.d.) behoort 
voorgoed tot het verleden. Els is zelf-
zekerder geworden. Kortom het
amateurisme heeft plaatsgemaakt voor een 
professionele set prachtige nummers. 
Dezelfde avond traden ook Kamagurka en 
Herr Seele op. Hun nieuwste programma 
"theaterproduktie" bestaat voor een
groot deel uit oud materiaal. Wat
trouwens niets afdoet aan het plezier 
dat je eraan beleeft.Zodra Herr Seele 
z'n bek opent of een instrument ter hand 
neemt worden je lachspieren geprikkeld. 
Het absolute hoogtepunt is " De klootzak 
van Honolulu", Seele die solo z'n
lijflied vertolkt.
Marktrock te Leuven brengt telkens een 
goed programma ( dit jaar o.a. Southside 
Johnny, Dr. Feelgood & Dave Edmunds) 
maar heeft volgens mij een probleem: het 
gratis karakter van het concert is er 
mede de oorzaak van dat veel mensen niet 
in de optredens geïnteresseerd zijn. Het 
gevolg hiervan is een constante
volksverplaatsing op een toch al
overbevolkt plein. De organisatoren 
zullen in de toekomst de keuze hebben 
tussen een goedkope marktsfeer of een 
concertambiance. De helft van het plein 
betalend maken zou al wonderen doen. De 
artiesten verdienen echt een beter 
publiek.
Begin september stond Freek De Jonge
in Waregem alwaar hij z'n nieuwste 
produktie "Het Damestasje" erg sober 
voorstelde. Zonder veel attributen 
sleurde hij de massa mee. Het was een 
opmerkelijk luchtige show. Voor de 
Freekianen die het gemist hebben kan ik 
met vreugde melden dat er intussen een 
lp van die show op de markt is.

Eind September greep in Brugge Carré- 
Rock plaats. Een ietwat fletse bedoening 
ware het niet dat de nieuwe brugse 
revelatie CHACOK TWICE het geheel 
afsloot. Deze groep wiens demo Luk Van 
Damme regelmatig op de BRT draait brengt 
moderne dansmuziek met verwijzingen naar 
het verleden. Een single is op komst... 
Het nostalgisch festijn dat op 8 oktober 
doorging te Vorst was niet volledig 
bevredigend. Mc.Guinn bracht een leuke 
akoestische set maar toen Petty het 
podium betrad was het hek helemaal van 
de dam. Enkele jaren geleden werd er een 
concert van Petty afgelast wegens gebrek 
aan belangstelling. Nu kon hij voor een 
uitverkochte zaal bewijzen dat z'n songs 
er staan. Wat normaal het orgelpunt 
moest worden viel iets tegen. Het blijft 
een belevenis om Dylan te zien, voor mij 
hoeft hij onze hielen niet te likken 
maar als je concerten van vroeger 
beluistert voel je toch dat er iets 
verloren gegaan is. Al bij al ben ik 
toch blij deze Godfather of the American 
Music aanschouwd te hebben.

Tot slot kan ik nog melden dat John 
Hiatt bijzonder sterk uit de hoek kwam. 
Hij speelde zowaar z'n ganse nieuwe LP, 
daarbij begeleid door een gitarist die 
als geen ander de Slide- Techniek 
beheers^. Toen hij nogmaals terugkwam 
voor z'n laatste bis werd het voor de 
pijprokende gebuur te veel. Hij kon na 
afloop nog enkel t'was sterk uitstamelen 
en dat was de meest correcte 
beschrijving. Zowel oud als nieuw werk

op een sublieme wijze vertolkt.

In de toekomst zal ik meer voorDe- 
schouwingen geven. Alles wat een beetje 
ballen heeft is vanaf nu bespreekbaar. 
Mocht er iemand de behoefte voelen om 
ook iets over muziek te schrijven werp 
het dan in de bus van Schamper (studen-
tenhuis de Brug le verdiep). Hou er wel 
rekening mee dat ik soms een eitje, nee 
niet een klein eitje maar een massa 
kiekens kwijt wil. (W.D.)

TONEEL IN GENT

POLEN DOLEN
Terwijl buiten de bladeren vallen, is in 
Gent een nieuw theaterseizoen op gang ge-
komen. Kachels werden aangemaakt, mani-
festen verspreid en uw man ter plaatse uit 
een Westvlaams rustoord terug gesommeerd.
Er is dit academiejaar weer heel wat te 
doen in onze stad.

Zo heeft het Nederlands Toneel Gent er 
een tweede zaal bij. Naast het huis van 
vertrouwen in de schaduw van goeie ouwe 
Jan Frans Willems, is er nu ook het NT2, 
aan de Minnemeers (tegenover de Huidevet- 
terskaai, waar theater Vertikaal te si-
tueren is). De Vooruit en het Nieuwpoort- 
theater, de jonge turken in het Gentse 
theaterlandschap, blijven hun funktie van 
receptieve produktiecentra behouden. 
Voorstellingen uitnodigen, en er zelf ook 
helpen op touw zetten dus. Het NPT ver-
ving ook het habituele info-boekje door 
een serieus driemaandelijks tijdschrift,
'NIEUW!POORT', met meer achtergrondinfo. 
Stadsgenoot Arca heeft er al een succes-
volle produktie opzitten, en plant nu voor 
het tweede stuk een speciale stunt naar de 
studenten toe. In december kunt u 'de 
Broek' van Carl Sternheim aan legendarische 
voorwaarden gaan bijwonen, maar daarover 
alles in een later nummer.

Deze keer buigen we ons over een project 
van de Vooruit. Dit cultureel centrum 
biedt al vijf jaar een verscheidenheid 
in voorstellingen aan. Ik denk aan Jozef 
Van de Berg, Herman Van Veen maar ook de 
nieuwe garde, zoals onlangs nog Plan K en DE 
TIJD. In de eerste seizoenshelft heeft de 
Vooruit, naast de andere gastvoorstellingen, 
zelf een festival in elkaar geknutseld. Onder 
het welluidende "POLACY PRZYJE2d 2AJA" zullen 
tussen^ 13 en 24 november verscheidene Poolse 
gezelschappen hun intrek nemen in de zalen 
vaq de Vooruit, het kafee en ook tweemaal 
het Gravensteen. De idee is een overzicht te 
geven van wat er momenteel allemaal leeft in 
Polen. Op artistiek gebied is het vernieuw 
end element belangrijk. Het theater steun- er 
niet enkel op het spelen van de voorhanden 
zijnde wereldliteratuur, het is een concept 
waarin ook de vormgeving een belangrijice rol 
speelt. Een evolutie die ook in Vlaanderen 
merkbaar is, denk maar aan de moderne kostu-
mering van King Lear in het NTG vorig jaar, en 
de tijdsgeest die bij zoveel nieuwe gezelschap 
pen rondwaart.

De* Foleu Komen, want zo heet het restivar, 
brengt zowel de grote namen als de min-
dere góden. Wellicht kent u ze evenmin 
als ik, maar de mooie rode folder, met 
twee dreigende auto's op de cover, gaat 
hier uitvoerig op in. Uit de persmap 
onthou ik vooral dat er vijf groepen zijn, 
een tentoonstelling, en een achtkoppige 
jazz-band uit Czestochowa, die op de open-
ingsavond om 23 uur gratis in het kafee 
van katoen zal geven. De prijzen schomr-
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melen tussen 250 en 4oo.fr., en enkel een 
Vooruit-kaart of het meebrengen van 14 
kennissen kan de zaaluitbater tot tranen 
en reduktie bewegen. De voorverkoop 
loopt al zo’n twee weken in het secre-
tariaat van de Vooruit. Telefoneren 
kan ook (238201), maar zelf gaan en be-
leefd om meer uitleg vragen valt aan te 
raden.

Al bij al belooft het vrij modern toneel te 
worden. De tickets zijn niet goedkoop, 
maar een of twee voorstellingen lijkt me 
toch wel te realiseren. Naar dit Pools 
theaterfestival gaan lijkt me een ietwat 
dol avontuur. Uw ouders hebben dat mis-
schien niet met zoveel woorden gezegd, 
maar zij verwachten dat u in de weekends 
thuis iets te vertellen hebt. Daarheen.

(PolS)


