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INTERVIEW MET REGERINGSCOMMISSARIS YANNICK DE CLERCQ

"HET GELD HALEN WAAR HET ZIT'
WAAR HEBBEN WE DAT NOG GEHOORD ?
In de vorige Schamper verscheen 
een artikel over Yannick De 
Clercq, zijn vermeende inbeslag-
name van de gebouwen aan de 
Onafhankelijkheidslaan en de 
acties van de Jong-Socialisten 
daartegen. Ter gelegenheid van 
dit artikel, en ook omwille van 
de indiensttreding van Yannick 
De Clercq (YDC) als regerings-
commissaris aan onze universi- 
teit, trok Schamper erop uit, ge-
wapend met recorder en onze 
liefste smile. We werden door 
himself ontvangen in zijn kan-
toor in het rectoraat.
Hierna volgt het gesprek tussen 
twee controversiële elementen: 
Yannick De Clercq /  Schamper.
Door: Inge Deman

Schamper: Hoe ziet u uw taak als rege-
ringscommissaris ?

YDC: Ik ben niet van plan om hier stok-
ken in de wielen te steken. Ik beschouw 
mijn benoeming als een uitdaging waar-
voor ik mij wil inzetten. Ik wil mij dan 
ook niet beperken tot de louter contro-
lerende functie, maar ik wil evenveel be-
lang hechten aan het tweede aspect van 
mijn opdracht, m.n. de vertegenwoordi-
ging van de minister en de regering én 
het vechten voor een plaats voor de 
RUG in het Europa van het jaar 2000. 
Om dit te realiseren dient men echter af 
te stappen van vastgeroeste ideeën. Wat 
bv. de financiële middelen van de RUG 
betreft, moet men kunnen aanvaarden 
dat men het geld haalt waar het zit. Ik 
denk dus dat de universiteit meer en 
meer beroep zal moeten doen op privé- 
sponsers. Op die manier zullen we kun-
nen recupereren wat we eventueel zou-
den kunnen verhezen aan overheidsgel-
den.

SchamperBent u dan ook van plan deze 
particulieren inspraak in de Raad van Be-
heer te geven ?

YDC: Helemaal niet! Er zijn andere sa-
menwerkingsmiddelen mogelijk tussen 
het bedrijfsleven en de universiteit. 
Daarbij, de economische milieus zijn al 
vertegenwoordigd in de Raad van be-
heer.

ERASMUS
Schamper: Wat denkt u over het Eras- 
mus-project?

YDC: Er asmus is vanzelfsprekend een 
goed project. Ik ben ervan overtuigd dat 
in het jaar 2000 de Europese markt 
open zal zijn. Het moet dan voor iedere 
Vlaamse student mogelijk zijn om zijn 
of haar diploma te behalen in gelijk 
welke universiteit in Europa. Om stu-
denten uit andere landen aan te trekken, 
moeten wij ervoor zorgen dat de RUG 
een goed imago heeft. We mogen dus 
geenszins vervallen tot het niveau van 
een provinciale instelling.

Op die manier sta ik dan ook volledig 
achter het door de rector verdedigde 
systeem van creditcards.

Ik ben ervan overtuigd dat de realisatie 
van het Erasmus-project in de toekomst 
een feit zal zijn. Dit zal niet alleen zo 
zijn m.b.t. de studenten, maar het zal 
ook zo zijn dat het aantal gastcolleges, 
door buitenlandse professoren hier ge-
doceerd, enorm zal toenemen.

YDC: Dat mag zo niet zijn. Dat is niet 
de bedoeling van de universiteiten en 
ook niet die van de Europese Commis-
sie. Er moet over gewaakt worden dat 
iedereen, uit welk sociaal milieu hij of 
zij ook moge komen, in de gelegenheid 
gesteld wordt de studies van zijn of haar 
keuze te volgen.

GELOOFWAARDIGHEID
Schamper: Denkt u dat de regerings-
commissaris autonoom een beleid kan 
voeren of is hij steeds afhankelijk van de 
directieven van de reg er in g ?

YDC: Het is inderdaad zo dat de rege-
ringscommissaris het beleid uitvoert dat 
de regering uitgestippeld heeft, maar 
aan het de andere kant beschikt hij ook 
over een zeer grote appreciatiemogelijk-
heid. Hij heeft dus wel enige bewegings-
vrijheid.

Het feit dat mijn politieke kleur (libe-
raal,nvdr.) algemeen gekend is, tast mijn 
geloofwaardigheid als regeringscommis-
saris niet aan. Ik ben nl. van mening dat

Schamper: Denkt u niet dat dit project er 
enkel zal zijn voor de financiële elite on-
der de studenten?

wij allen, over de filosofische en ideolo-
gische grenzen heen, moeten meewer-
ken aan de uitbouw van deze universi-
teit. Want dat vind ik nu net zo schoon,

JAWADDE, ZO’N VRAGEN !! (foto ROL)

We weten het, we zijn rijkelijk laat 
met deze Schamper. Eén week, om 
precies te zijn. Maar het feit dat we 
in de gegeven omstandigheden ver-
schijnen is al een mirakel tout court. 
Ik overdrijf niet: dit blad heeft nog 
altijd nog altijd geen redaktielokaal, 
heeft geen eigen telefoon, heeft geen 
eigen tekstverwerker, heeft geen se-
cretaresse: kort-om wij hebben bijna 
niks. Hoe we er in slagen om in deze 
gore omstandigheden nog treffelijk 
werk af te leveren, weet ik eigenlijk 
niet goed, maar we slagen er toch in. 
Of zou het komen doordat we inner-
lijk zo spiritueel zijn. (Spiritus weet- 
u-wel) Maar alles komt in orde, zo is 
ons beloofd....

Genoeg gezaag over ons martelaar-
schap, uiteindelijk zijn we voor de 
tweede keer uit onze assen verezen 
en dat is een prestatie van formaat.

Zelfs Jezus (u-weet-weel: het hoofd-
personage van de Bijbel deel 2) deed 
het ons niet voor. Toegegeven, hij 
deed over zijn eerste verrijzenis 
maar drie dagen (en >vij zo’ri 4 
maanden), maar hij heeft het geen 
tweede keer geprobeerd.In Scham-
per 250 komen we uitgebreid terug 
op deze memorabele momenten ujt 
onze historiek.

STILTE,
UW

HOOFDREDACTEUR
SPREEKT

En ondanks alle miserie (op zoek 
naar alles wat een redaktie behoort 
te bezitten)heeft Schamper een re-
volutie doorgevoerd en dat terwijl de 
Marxistische Leninistiche Beweging 
er al 70 jaar over droomt. Deze 
Schamper is op komputer gelay-out 
(de teksten werden weliswaar al op 
komputer ingetikt) en daarmee is 
een einde gekomen aan de omstan-
dige knoeiboel met reepjes tekst, 
lijm, plakletters en andere ongemak-
ken. Omstandig gepruts dat op 
maandagavond begon en eindigde 
wanneer de meeste cafés hun deuren 
sloten. (Waardoor wij op droog zaad 
zaten)

Dat is verleden tijd, Schamper ont-
dekt de wonderen van deze tijd en 
leeft eindelijk in de 20e eeuw. Het 
enige dat nog moet gedaan worden 
is het lay-out- ontwerp opmaken, 
maar dat kan voortaan zelfs op café.

Studenten die willen meewerken aan 
dit blad van papier-eender wat- zijn 
steeds van harte welkom. Een fles 
jenever als introduktie doet het 
steeds, maar zelfs zonder (en dat is 
de regel) mag u altijd eens proeven 
van een redaktievergadering. Elke 
vrijdag om 13.00h Ons adres: St. Pie- 
tersnieuwstraat 45, derde etage van 
het studentenhuis.

Barfly DomPer



RUSSEN IN GENT: :TNEG NI NESSUR

OMMELETTE RUSSE
Op G l a sno st ia a nse W ij ze

Vorige week maandag waren de 
twee Russische journalisten van 
Radio Moskou, Marina Topty- 
gnia en Kyril Bratsev, te gast in 
aud. A van de Blandijn.

Het debat zou om 20.00u begin-
nen. Jullie toegewijde arri-
veerde (tegen zijn gewoonte in) 
om 20.02u en zag dat iedereen 
zich nog buiten de aula bevond. 
Tenminste, dat dacht hij....Het 
was nl. zo dat het auditorium op 
dat moment al nokvol zat. Op de 
vraag om van ruimte te verande-
ren (aud. E bvb.) kregen we een 
steevast Njet! te horen: de BRT 
zou alles op de geluidsband zet-
ten en vertikte het om het mate-
riaal te verhuizen. Ten minste 30 
a 40 mensen bleven in de Sibe-
rische kou staan... Glasnost op 
z’n best!

Te hunner intentie (en die van 
de lezer) heeft ondergetekende 
zich doorheen de BRT-appara- 
tuur een weg gebaand om toch 
nog verslag uit te brengen.

Jan Turf (END) had drie vragen:

Niet Publieke Vragen...
1) Wat denken de Russen over een even-
tuele ontwapening?

Kyril: "De USSR heeft de kernwapens 
nooit als een waarborg beschouwd; de 
bevolking ziet in de ontmanteling geen 
bedreiging (dat het land opnieuw door 
een vijandige mogendheid onder de 
voet zou worden gelopen nvdr). Gor- 
batsjow wil alles voor 2000 weg."

Marina: "Vele van de ontmoetingen die 
onze partijleider met de bevolking heeft, 
worden op televisie uitgezonden. Er zijn 
wel vragen over de veiligheid, wanneer 
men al te vlug zou ontwapenen; hij ant-
woordt dat het heel belangrijk is om het 
juiste evenwicht te vinden."

Kyril: "Iedereen voelt de last; er zijn dus 
geen grote groepen tégen de ontwape-
ning."

Marina: "Vooral de mensen die WO II 
hebben meegemaakt zijn voorzichtiger, 
maar té conservatief... nee... De jonge-
ren hebben veel vertrouwen in de poli-
tiek van de regering!"

Kyril: "Net zoals de oudere generatie! 
Er is niet veel verschil tussen beide."

2) Een vraag over de veiligheid: Is er veel 
ruimte voor het afwijzen van de sowjetpo- 
litiek?

Kyril: "De problemen worden bediscus-
sieerd onder de bevolking. Men spreekt

op alle niveaus over de politieke ontwik- 
kelingen.Het is ook normaal dat mensen 
hun mening kenbaar maken langs de 
media."

3) En dan natuurlijk de onvermijdelijke 
vraag over de Russische troepen in Afgha-
nistan.

Marina: "Het sturen van troepen werd 
nooit als een ’topprestatie’ of als ’schit-
terend’ aanzien.Maar het was een maat-
regel na de revolutie van ’78 tegen de 
agressie van buiten af. De Afghaanse re-
gering heeft troepen gevraagd ... nie-
mand is daar blij mee...."

Kyril: "De terugtrekking is toe te jui-
chen . Er bestaat zelfs een tijdsschema 
(voor het terugtrekken van de troepen 
nvdr) van zodra de de Afghanen de 
juiste maatregelen hanteren. Inzet: de 
vorming van een ’collectieregering’ (?). 
De rebellen beginnen de strijd te staken, 
wat zal leiden tot nationale verzoening."

Publieke Vragen..
’Is de ontwapening ideologisch?’

Kyril: "Ontwapening is altijd een rode 
(!) draad geweest. Na WO II was de ka-
pitalistische omgeving vijandig en moest 
de USSR de bewapening opdrijven. La-
ter wilden we ontwapenen, maar kregen 
we nergens geen gehoor. Ontwapening 
is echter niet alleen een socialistische 
Sowjetideologie... HET IS DE ENIGE
VERSTANDIGE BELEIDSLIJN....."
Een andere vraag:’ Wat zijn de aller-
nieuwste politieke ontwikkelingen in de 
USSR?’

Kyril: "Tja... we zijn hier nu een week... 
misschien hebben we wat achterstand 
opgelopen."

Op de vraag naar de imperialistische po-
litiek van de USSR antwoordt Kyril al 
even gevat:

"Imperialisme? Waar dan??"

Intellectuele Vragen...
De Gentse studenten gaan moedig ver-
der met het stellen van de meest intel-
lectuele vragen. Zo een anonimus:
"Doet de USSR nu inzake Afghanistan 
niet hetzelfde als wat de VS deed inzake 
Vietnam?"

Kyril: "De VS wou het communisme uit 
Vietnam verdrijven. Het zou mij verba-
zen als dat de bedoeling was van onze 
troepen in Afghanistan..."

Het publiek weet van geen ophouden. 
Zo is er een student die de hele geschie-
denis van de Balkanrepublieken uit de 
doeken doet. Blijkt dat zowat alle Euro-
pese staten die republiekjes ooit al eens 
hebben ingelijfd. De historicus (??) stelt 
dat de USSR dus zeker geen historische 
rechten heeft op die landen.

Marina: "O... U vindt misschien dat 
België nu aan de beurt is?".

Nog meer Vr....
Het vraag-en-antwoord (kat en muis?) 
spelletje gaat nog wat door tot wanneer 
zelfs de moderator (niet nader geidenti- 
ficeerd) het woord geeft aan BRT-jour- 
nalist Stefaan Blommaert.

Blommaert schetst de USSR-politiek 
sinds het aan de macht komen van Gor- 
batsjow. Een heldere en leerrijke ui-
teenzetting. Zo vertelt hij dat het zelfs is 
voorgevallen dat een minister van on-
derwijs werd uitgejouwd, wat ongecen-
sureerd werd uitgezonden op de natio-
nale zender. "Misschien is dat zelfs in 
België niet mogelijk", besloot de journa-
list met een weemoedige blik in de ogen. 
Een vraag van Blommaert dan over de 
haalbaarheid van Gorbatsjows hervor-
mingen.

Marina: "Chroetsjow heeft ook gepro-
beerd hervormingen door te voeren, en 
dat is mislukt (de man werd gewoon 
naar de gepensioneerdenbond afgevoerd

n.v.d.r.) omdat hij té autoritair was. 
Gorbatsjow wil alles, het volledige com-
plex aanpakken, wat een betere me-
thode is, in grote mate op wetenschap 
gebaseerd. Ik heb persoonlijk veel ver-
trouwen in de huidige beleidslijn.

Kyril: "De bevolking merkt niets van 
enige oppositie aan de top. Ze bestaat, 
maar we merken het niet...".

Blommaert: "Bent U ervan overtuigd 
dat men nu een juiste koers vaart?"

Kyril: "Het is alleen een verzekerings-
polis die volledige zekerheid kan ge-
ven..."

Blommaert:"Heeft Gorbatsjow een po-
lis?"

Kyril: "Jawel!".

K.J.

Onze excuses voor de ietwat late (ahum) publica-
tie van het verslag. Zelfs de Pravda zou rood uits-
laan van schaamte...

FANMAIL ?????

FANMAIL!!!
Geachte Heer,

Als secretaris van de Sociale Raad ken 
ik het wel en wee van Schamper sinds 
jaren. Telkens opnieuw wordt uw perio-
diek bedreigd met schorsing van subsi-
dies of worden de subsidies voor korte 
of langere termijn ingetrokken. Ik heb 
mij steeds achter Schamper geschaard 
ook al waren ze niet steeds al te vriende-
lijk wat mijn persoon betreft.

Ik meen namelijk dat een studentenpe-
riodiek noodzakelijk is, en blijf hopen 
op een kwaliteitsblad. Het academiejaar 
1987-1988 is nog maar enkele weken 
oud en daar krijgt mijn hoop op kwali-
teit weerom een ernstige deuk. Ik veron-
derstel dat een eerste vereiste van dege-
lijke journalistiek erin bestaat bronnen 
en feiten te controleren. Helaas : men 
neemt voor de zoveelste maal kritie-
kloos aan wat anderen, in dit geval de 
jong-socialisten, voor waarheid uitbazui-
nen zonder na te gaan of dit met de 
waarheid strookt.

De feiten :

1. - Niet de Regeringscommissaris doch 
het Vast Bureau besliste dat de contro-
lediensten van de Regeringscommissaris 
in het gebouw Onafhankelijkheidslaan 
zouden worden ondergebracht. Dit tij-
dens de vergadering van 8 mei 1987.

2. - De heer Regeringscommissaris nam 
zijn ambt op met ingang van 1 juli 1987.

3. - Begin oktober reeds formuleerde de 
heer Regeringscommissaris een schrifte-
lijk voorstel om zijn huidige burelen te 
blijven betrekken om besparingsrede- 
nen. Dit voorstel wordt eerstdaags aan 
de beslissing van het Vast Bureau voor-
gelegd. Tot daar de feiten.

j f

Wat wenst SCHAMPER eigenlijk? 
Wenst SCHAMPER te blijven op het 
niveau van het alomgekende Vlaams 
onafhankelijk weekblad dat zichzelf "sa-
tirisch" noemt? Of wenst men te evolue-
ren naar een periodiek met allure; 
"SCHAMPER" : goed gemaakt, spits op 
de pen, maar goed gedocumenteerd. Ik 
hoop dat men de laatste evolutie voor-
staat. Men heeft geen behoefte aan 
rioolkranten of tijdschriften. Papier vul-
ling kost te duur en is m.i. zinloos en 
tijdverspillend. Wat de aktie van de 
Jong-Socialisten betreft: schandaal
schoppen en het viseren van personen 
liggen niet in de lijn van de socialistische 
traditie en horen eerder thuis in het ar-
senaal van het poujadisme en goedkoop 
populisme.
Met oprechte hoop op een degelijk stu-
dentenblad.

W. VAN ESPEN 
Secretaris Sociale Raad

Naschrift:
We zijn inderdaad vergeten deze infor-
matie na te checken. We hadden niet 
gedacht dat de rode broeders zo slecht 
geïnformeerd waren. In het interview 
met de Regeringscommissaris (sic) el-
ders in dit blad wordt één en ander re-
chtgezet.

P.S. Heeft het Vast Bureau soms geen 
residentiële woning beschikbaar voor 
Schamper ? Wij zouden wel genoegen 
nemen met het gebouw aan de Onaf-
hankelijkheidslaan, nu YDC toch niet 
veel voelt voor een verhuis. Misschien 
maken we dan minder fauten.

■ ■■■ ■ ■■■ 
■ ■■■ 
■ ■■■ 
■ ■■■
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(vervolg van blz. 1)

in de letterlijke betekenis van het woord 
dan, samen vechten voor deze enige en 
volledige Vlaamse, pluralistische univer- 
siteit. (zucht)

Schamper: Heeft u n u , n u u  benoemd 
bent als regeringscommissaris, de politiek 
voorgoed de rug toegedraaid?

YDC: Om te beginnen ben ik nog altijd 
schepen. Niet lang meer, hoop ik, maar 
ik ben het toch nog. Ik ben van plan om 
mijn mandaat als gemeenteraadslid in 
ieder geval uit te doen tot aan het einde 
van de legislatuur. Voor de rest...ik kan 
daar niet op antwoorden, omdat men in 
het leven nooit "nooit" of "altijd" kan 
zeggen. Het enige wat ik wil is ergens op 
een plaats zijn waar er iets te doen is. 
Hier is iets te doen...daar ben ik blij om. 
Ik ben er.

STUDENTENINSPRAAK
Schamper: Hoe ziet u de rol van de stu-
dentenbeweging aan de RUG in het alge-
meen en die van de studentenvertegen-
woordigers specifiek?

YDC: De studenten hebben een sleutel-
functie aan de universiteit. Ze zijn het 
essentiële element. Net zoals een zie-
kenhuis zonder patiënten iets absurd is, 
is een universiteit zonder studenten on-
denkbaar. Hun mening en hun inzet zijn 
van groot belang.

De studentenvertegenwoordigers zijn 
trouwens allen bekwame individuen. De 
dossierkennis van bv. Meneer Mazijn

heeft op mij een grote indruk gemaakt. 
Ze staan ook voor hun zaak. Ik heb res-
pect voor hen.

Schamper: Vindt u dat deze studentenver-
tegenwoordigers over alles mogen mee-
beslissen?

YDC: Volgens mij is er geen bezwaar 
tegen het feit dat zij in alles inspraak 
hebben. Veel belangrijker is het feit dat 
er in de RvB een soort korpsgeest ge-
kweekt wordt.

Schamper: Vindt u dan ook dat zij mogen 
meebeslissen bij de benoeming van profs?

YDC: Er zijn er die vinden dat dat niet 
nodig is, en er zijn er die vinden dat dat 
een goede zaak is. Persoonlijk ben ik 
van mening dat dat niet onoverkomelijk 
is, ook niet bij de benoeming van profes-
soren.

DE CONTROVERSE
Schamper: Wat vindt u over de foto met 
onderschrift in de vorige Schamper i.v.m. 
uw verhuis naar de Onafhankelijkheids- 
laan?

YDC: Dat is natuurlijk een jammerlijke 
zaak, in die zin dat dat onjuiste informa-
tie is. Wat in dat artikel staat, is com-
pleet onjuist. Ik heb geen beslag gelegd 
op wat dan ook. Het Vast Bureau heeft 
op 8 mei -en dan was ik nog niet be-
noemd als regeringscommissaris- beslist 
dat de diensten van de regeringscom-
missaris zouden overgebracht worden 
naar de Onafhankelijkheidslaan. Toen ik 
hier gekomen ben, heb ik kennis geno-

men van deze beslissing. Trouwens, ik 
ben gekomen, waar mijn voorganger is 
weggegaan, nl. op de vierde verdieping 
van het rectoraat. En dat is hier groot en 
ruim genoeg om hier ernstig te kunnen 
werken. Ik heb trouwens al eens laten 
berekenen wat deze verhuis zou kosten. 
Want, alhoewel het een prachtig gebouw 
is, heeft het toch een dringende mini-
male opknapbeurt nodig. Wij zijn tot de 
conclusie gekomen, dat de kosten voor 
de verhuis en voor die opknapbeurt zeer 
hoog zouden zijn. Ik heb erover gepraat 
met de rector en we hebben besloten 
deze kwestie weer op de agenda van het 
Vast Bureau te stellen. Indien het Vast 
Bureau onze zienswijze deelt, blijf ik 
hier. Ik heb niet naar dat mooie gebouw 
gevraagd en daarbij vind ik dat er kosten 
zijn die meer prioriteit hebben, dan die 
van die verhuis. Trouwens, ik zou liever 
hier blijven. Op die manier sparen we 
dan ook de kosten uit die anders ge-
maakt moeten worden om meerdere ke-
ren per dag mij, per wagen, dossiers te 
komen brengen. Werkelijk, laat mij 
maar hier.

Ik wil er trouwens ook op wijzen dat ik 
niets te zien heb met de verhuis van 
prof. Anselin naar de Sterre. Dat is ook 
een beslissing van 8 mei. Ik begrijp trou-
wens niet dat men zoiets over mij kan 
schrijven. Ofwel heeft men mij bewust 
in een slecht daglicht willen plaatsen, of-
wel heeftmen de moeite niet willen 
doen, zich correct te informeren, wat ik 
ten zeerste betreur

Schamper: Nobody’s perfect.

AFLUISTEREN VAN DE RODE BROEDERS

GOLGATE
Een paar weken terug verzeilde ik bij 
toeval op een debat dat georganiseerd 
werd naar aanleiding van het ontdekken 
van afluisterapparatuur in een lokaal dat 
door de PvdA was gehuurd met het oog 
op een gesloten vergadering.

Het debat, Golgate genoemd naar de 
verantwoordelijke minister van justitie 
Gol, werd geleid door Norbert Van 
Overloop, een exponent van deze partij. 
Na een korte inleiding kwam Johan Pe- 
permans, volksvertegenwoordiger van 
Agalev, aan het woord.

Pepermans staafde aan de hand van vele 
feiten zijn opvatting dat het Gol niet te 
doen is om de oorzaken van de crimina-
liteit op te lossen, maar wel om de 
Staatsveiligheid al zijn vrijheid te laten. 
De commissie justitie tikte Gol alleen 
op de vingers omdat de arrestatie van de 
Bende van Nijvel op zich liet wachten 
(we schrijven nl. anno 1985). De spe-
ciaal opgerichte commissie rond politie, 
die een oogje in het zeil moest houden 
wat betreft de soms eigenaardige prak-
tijken van de Staatsveiligheid, heeft 
echter nooit een onderzoek naar de fun-
damenten van de Staatsveiügheid inge-
steld. Volgens Pepermans heeft Gol op 
een zodanige wijze de controle van het 
parlement op de Staatsveiligheid weten 
te beperken, dat deze nog steeds in staat 
blijft de privacy van de burgers op fla-
grante wijze te schenden.

De volgende spreker, Herwig Lerouge, 
lid van de PvdA, onderhield de toehoor-
ders over de reacties van Gol op de in-
terpellaties in de Kamer m.b.t. de ont-
dekte afluisterpraktijken. De minister

stelde dat het enigszins normaal is dat 
de PvdA wordt afgeluisterd, daar het 
hier een extremistische en staatsgevaar-
lijke groepering betreft. Onder druk van 
de publieke opinie, gesteund door o.m. 
petities, moest Gol echter terugkrabbe-
len.

Hij verdedigde zich door te refereren 
naar het strafwetboek, dat het afluiste-
ren van vergaderingen niet strafbaar 
stelt. Dat de Staatsveiligheid hier toch 
zijn boekje te buiten is gegaan, geeft hij 
toe, maar dat is geen reden om de wer-
king van de Staatsveiligheid bloot te 
stellen aan een parlementair onderzoek.

Op de stelling dat ondanks alles de wet 
niet werd geschonden, ging Willem De- 
beukelare, lid van de liga van de rechten 
van de mens in . Het is inderdaad zo dat 
het strafwetboek het afluisteren van ver-
gaderingen niet strafbaar stelt. Maar

deze leemte wordt opgevuld door het 
bestaan van het Europees Verdrag van 
de Rechten van de Mens, dat de privacy 
van de burger waarborgt. Daar het 
E.V.R.M. hiërarchisch hoger staat dan 
ons nationaal recht, heeft men hier te 
maken met schending van een geldige 
regel. Verder werd ook het recht op 
vrije meningsuiting en het recht op vrije 
vereniging, beide grondwettelijk gewaar-
borgd, geweld aangedaan.

Tenslotte wees Debeukelare erop dat 
afluisteren wel toegelaten is indien de 
veiligheid ermee gediend zou zijn.En hij 
besloot met de vraag of de PvdA werke-
lijk zo’n staatsgevaarlijke bende is? Uit 
veiligheidsoverwegingen zijn we dan 
maar op onze bezem weggevlogen. 
Thuisgekomen merkten wij een micro 
op, die in de bezem verwerkt zat.....

Alleen al het Idee.

DE FOTOKLAS van het KULTUREEL KONVENT

organiseert cursussen fotografie in de loop van november en deóember. 
*INLEIDING TOT DE FOTOGRAFIE: Alles wat je moet weten om je camera 
te bedienen en er ook degelijke foto’s uit te halen. Lessen op ma 16, woe 18, ma 
23 en woe 25 november, telkens om 20.30h.
*PRAKTIJKSESSIES met model : toepassing van de eerste cursus, uiteraard 
ook toegankelijk voor niet-deelnemers. Sessies in de loop van december; les + 
omschrijving op ma 23 nov om 20.30h (samen met inleidende cursus).
* DONKERE KAMER-WERK: in de loop van december (berichten in Schamper 
volgen).
De cursussen worden gegeven door Mare Mombaerts, graficus en fotograaf, en 
bevatten naast de theoretische uiteenzettingen, ook praktijkvoorbeelden. Er is 
steeds mogelijkheid tot het uit diepen van bepaalde onderwerpen en/of proble-
men. De lessen gaan door in het Studentenhuis De Brug, St.-Pietersnieuwstr. 45, 
en zijn GRATIS toegankelijk.

KOLOFOON
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pluralistische studentenweekblad 
van de RUG. De redaktie bestaat 
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Schamper:
**********

Fakulteitenkonventvoorzitter (het woord 
alleen al) Erik De Jaeger is het afgetrapt, 
tesamen met het dagelijks bestuur, en dat 
omwille van een tikmachine.
Hij en zijn dagelijks bestuur hadden im-
mers beslist een vrij dure tikmachine aan 
te schaffen voor het fakulteitenkonvent. 
En toen de algemene vergadering hen 
daarin niet volgde (te duur, te zwaar, te 
breed, te lelijk, te veel letters en andere 
gegronde kritiek) was de maat vol voor 
De Jaeger: ontslag.
Na jarenlange trouwe dienst (etcetera: te- 
rararara boem) zien we weer een goede 
werkkracht uit het studentenhuis verdwij-
nen. Dag Erik. Domper

**********

Alweer is een schoon postje verdeeld: dat 
van administrateur aan de RUG. Ze wa-
ren met veel, de kandidaten, maar de 
slimsten hebben zich teruggetrokken nog 
voor de RvB ging stemmen, want rektor 
De Meyer hield immers zijn blauwe hand 
boven een rode kameraad, zijnde WAL- 
TER VAN ESPEN.
Die was tot op heden beheerder van de 
RUG-resto’s en heeft de jongste jaren 
een "herstelbeleid" gevoerd (oktopus, de 
kleine Brug, de grillade etc.) waardoor 
het gigantische deficit van de resto’s sterk 
minderde. U raadt het al: Van Espen 
(ACOD:sociaI.overheidsvakbond) won 
met met kilometers voorsprong op zijn 
naaste belager, Luc De Clercq, een CVP- 
er nochthans.
Van Espen, notoire fan van Schamper 
(met sjaal), zit in zijn korrespondentie 
met een Vlaams (???) weekblad nog al-
tijd te zagen over onze "vriendelijkheid 
jegens zijn persoon". Nu tevreden, Wal- 
ter?

DomPer



12 UREN GELOOP

BORN TO RUN
Weken voor de 5de twaalfurenloop uit 
z’n startblokken zou daveren, had ik me 
stellig voorgenomen de zomerse 
(op)voeding op punt te stellen, vervol-
gens met een bijna politieke schaar in 
’La Vie de Nuit’ te snoeien, de intellek- 
tuele, kulturele avonden (na een meer 
dan geslaagde Taal strijd) te beperken 
tot het bijwonen van symposia over 
hardlopen, marathon ,triathlon, sparta- 
thlon en andere sportieve lol, teneinde, 
en aangezien de sportredaktie van 
Schamper (nog altijd) niet over een ge 
motorizeerd rijwiel beschikte dat veilig 
door de bochten van het St.-Pietersplein 
gederigeerd kon worden, de ver-
slaggeving al(mee-)lopende te realise-
ren. Tot het enkele uren voor het start-
sein aan mijn licht gebracht werd dat het 
wel degelijk om een aflossingswedstrijd 
ging, en niet om de veronderstelde 
twaalf uur durende, individuele, afmat-
tende strompelstrijd. Alle moeite voor 
niks dus.

Aanvankelijk wist Grijze Wolk niet goed 
of hij zich in de afgrond zou werpen. De 
opgedrongen zelfmoordpoging, veroor-
zaakt door een kille luchtmassa op 
650m, liet in ieder geval traantjes los, 
die plasjes vormden, en op hun beurt

door gorden kilometerlekkerbekken 
handig en vooral voetig ontweken wer-
den. Voor de gelegenheid fungeerde het 
St.-Pietersplein als een spons die het 
vocht gretig in haar poriën zoog.

Enkelen begonnen om halfeen al aan de 
’the warming up round’ op het ’1,2,1,2- 
ritme’ van de microfoons, al was het 
maar om es de bolle, blozende billen os-
tentatief te ontbloten van het veel te 
lange ’Gent herleeft’-T-shirt. Velen 
vloekten verdorie vanwege vieze vunzige 
vlagen.

Maar de wrede strijdlust brak pas echt 
los toen de heer Balthazar, gouverneur 
van Oost Vlaanderen, en rector De 
Meyer, na veel kiekjes en keuteltjes, de 
duiven met een krampachtige fore-hand 
in het luchtruim katapulteerden, en 
daarmee het startsein gaven.

Sensatiegeile toeschouwers konden met-
een hun hartje op toen een jonge snuiter 
struikelde (over een profvoet?) en ver-
volgens vertrappeld werd (door profvoe- 
ten?). De verzorgers van het Rode Kruis 
hadden met de eerste slachtoffers van 
een voor ongetrainden kwellende loop, 
meteen de handen vol.

In de persbus troffen we organisator Fi- 
lip Lefevere, vergezeld door journalis-
ten,die zich vermaakten met alkohol en 
zoutjes, aangeboden door snoezige hos- 
tessen. Een enthousiaste Lefevere:’Een 
groter succes dan vorig jaar!’. Hoe kon 
het ook anders ?

Terwijl de hazen vooraan om de beker 
(én een gratis vat) streden, was het sce-
nario bij anderen te herleiden tot een 
overlevingstocht in de jungle. Naarmate 
de avondlijke schaduwen hoekjes opvul-
den, stootte je er tegen een voortdurend 
zwellende, zwelgende massa, die met de 
regelmaat van een vallende ster, hun 
fans met ludieke slogans als:’Weg die 
bommen, werk verdomme!’, toe-
schreeuwden. Was de sfeer al niet over-
rompelend genoeg geworden door het 
fanatieke publiek, het gebulder, het ge-
giechel, het gezanik, het gefrunnik, de 
loeiende sirene van ’t Achtste, de dreu-
nende ’beat’ van de LSPband in de 
blauwwitte mosseltent, dan werd dit ge-
beuren besloten in een eerder roman-
tisch fakkeldecor. Toen ging het enkel 
nog om de luttele minuten, die de ster-
ren, verborgen achter een scherm van 
striemende regen, zelfzeker wegtikten.

DyM.

VTK...
WINT...
WEER...
Natuurlijk heeft Schamper 
ook de enige echte ware 
winnaar genoteerd. Aan-
vankelijk heeft uw redak- 
teur nog gepoogd om het 
zelf bij te houden (door 
mee te lopen), maar er was 
geen doen aan. De Vlaams 
Technische Kring (VTK) 
liep van start tot finish aan 
de leiding en won voor de 
tweede opeenvolgde maal 
de 12- urenloop.

Als ze dat volgend jaar 
weer doen -en wie twijfelt 
daar nog aan- dan mogen 
ze de wisselbeker voorgoed 
in hun komputer steken. 
DomPer

"DIE VERDOMDE FLIKKERS'

Donderdag 5 november organiseerde het A.K. 
(Anarchistisch Kollektief) , dat zich erg ijverig ver-
toont de laatste tijd, in samenwerking met het Roze 
Geweertje een filmvoorstelling.

De voorstelling bestond uit 2 delen.

Een eerste filmpje "The damned queers" duurde 
slechts twintig minuten, wat jammerlijk kort was. 
Het was een humoristische open documentaire over 
een kleine homocommune, belicht vanuit deze ge-

meenschap zelf. We leren dat mensen schrik heb-
ben van homo’s - en bijgevolg argressief zijn tegen 
deze, wat de in elkaar geklopte organisator aan den 
lijve moest ondervinden- omdat ze zelf homo-im- 
pulsen moeten onderdrukken: in de traditionele op-
voeding is het nog steeds zo dat jongens geen "vrou-
welijk" gedrag mogen vertonen, meisjes geen "man-
nelijk".
Een vernieuwend aspect van de homo-relatie is dat 
hier geen macho-gedoe nodig is, dat mannen ook 
openlijk voor hun gevoelens mogen uitkomen.

De tweede film "Heat" uit ’72 duurde jammerlijk 
lang. De verwachtingen waren nochthans hoog ge-
spannen: geproduced door Andy Warhol, gekend 
uit de pop-art.

Hij stierf onlangs waarschijnelijk na het zien van 
zijn eigen film: saai, slaapwekkend, slecht geac-
teerd,...Men had ons beloofd dat het een baanbre-
kende film zou zijn...maar wou je wat gezonde ero-
tiek zien, dan was je zelfs daarvoor eraan voor je 
gratis ingang... Rik

LET’S AIDS TOGETHER
HeÄ >  A ID SM ï l e

Dinsdag,27 oktober,20...

Een avond van het soort waarop Gent 
rond deze tijd van het jaar het patent 
lijkt te bezitten: kil, miezerig en vooral 
donker. In het knusse aud.C van de 
Blandijn zijn zo’n slordige 150 positieve 
(al dan niet sero-) jongeren bijeengekro-
pen, op zoek naar het ultieme woord 
over de meestgevreesde ziekte onzer da-
gen, de lepra van de bijdetijdse yuppie, 
de nachtmerrie van simpele zieltjes als u 
en ik: AIDS. Schamper, altijd een golf-
lengte voor, luisterde mee.

De WS-organisatoren vonden deskun-
dige sprekers in de personen van KUL- 
prof. Burggraeve, docent moraal; mevr. 
Dieltiens, Humanistisch Verbond en 
sexueel voorlichtster; en Dr. Thiers, 
hoofd van het Instituut voor Hygiëne en 
Epidemologie en rechterhand van tante 
Wivina. Prof.-sexuoloog Carlier (RUG) 
modereerde het debat in goede banen. 
Centraal deze avond stond de moreel-
ethische kant van de AIDS-problema- 
tiek:wordt AIDS niet misbruikt om be-
paalde groepen van mensen te treffen? 
Hoe belangrijk is voorlichting? En voor-
al : Wat zijn de sociale gevolgen van het 
AIDS-fenomeen? Vlij u zachtjes neer, 
lieve lezer, en luister

In tegenstelling met andere sexueel 
overdraagbare ziektes (waarvan syfilis 
en gonorroe de meest populaire zijn), 
kan AIDS op korte termijn dodelijk zijn. 
Ondanks de ontzaglijke bedragen die in 
de AIDSresearch gepompt worden, is er 
tegen AIDS nog steeds geen kruid ge-
wassen.

In de eerste jaren valt er geen wonder- 
middeltje tegen AIDS te verwachten. 
Daarom blijven we voorlopig vooral op 
voorlichting aangewezen. Voorkomen is 
ook hier gemakkelijker dan gene-
zen. Veel te veel legt de voorlichting 
echter de nadruk op wat niet mag. Zo 
wordt een angstklimaat geschapen: jon-
geren worden afgeschrikt, maar weten 
nog steeds niet hoe het nu wel moet en 
blijven op hun honger zitten. Voorlich-
ting moet een antwoord bieden op hun 
vragen, maar mag zich niet aan morali-
seren wagen.

Ook de recente "Open je ogen"-cam- 
pagne werd even onder de loep geno-
men. De eindbalans bleek niet zo posi-
tief: de boodschap is begrepen, maar 
slechts weinigen hebben daadwerkelijk 
hun gedrag veranderd.Vooral de belang-
rijke doelgroep van de 15-20-jarigen 
lijkt zich over AIDS het hoofd niet te 
breken. Een nieuwe, agressievere, meer 
doelgerichte campagne dringt zich dus 
op. In bepaalde politieke milieus gaan 
de laatste tijd alsmaar meer stemmen op 
om, zoniet de hele bevolking, dan toch 
ten minste bepaalde groepen ervan, aan 
een verplichte AIDStest te onderwer-
pen. In sommige staten van de V.S. wil 
men wet invoeren die deze test verplicht 
voor al wie in het huwelijksbootje wenst 
te stappen. Het panel nam in deze kwes-
tie een eenparig standpunt in :een alge-
mene AJDS-test is totaal zinloos en een 
domme geldverspilling;een AIDS-test 
alleen voor buitenlanders of homosexue

len is immoreel en je reinste discrimina-
tie. Ook het voorstel om een eventuele 
AIDS-controle vooral op Afrikanen af 
te stemmen, vond hier geen genade 
.Mevr. Dieltiens stuurde de bal op wel- 
gesmaakte wijze terug:"Als deze maatre-
gel een feit wordt, dan moet men ook 
maar de politici, die een plezierreisje in 
Afrika achter de rug hebben, kontrole- 
ren."

In Frankrijk stelde rechtse rakker Le 
Pen onlangs voor om AIDS- lijders in 
SIDA-toria te dumpen. Dichter bij huis 
werd een personeelslid van een bekend 
voedingsbedrijf ontslagen omdat hij se-
ropositief was (d.w.z. hij is drager en 
kan door sexueel of bloedcontact AIDS 
aan anderen doorgeven, maar is zelf 
vooralsnog niet ziek). Het is duidelijk: 
AIDS-slachtoffers zijn de melaatsen van 
deze tijd .

En zo liep dit gezellige onderonsje sti-
laan naar zijn eind .Veel wereldschok-
kends heb ik er niet vernomen, maar het 
bleek een gezond alternatief voor het 
tooglullen en pintjes hijsen. Van EU- 
RUG-zijde was er geen simpele ziel ko-
men opdagen. De buitenlandse studen-
ten waren allen naar de Decascoop ge-
vlucht. Of begrepen geen Engels , na-
tuurlijk.

P.V.



DOSSIER 'KAMER TE HUUR'

HUURKONTRAKT & KAMERREGLEMENT: 
ZAAK VOOR DE GEMEENTERAAD ?
Veel studenten hebben proble-
men met hun kot. Naast de be-
scherming van hun huurkontrakt 
missen zij dikwijls een specifieke 
kamerreglementering. De ge-
meente heeft beslist daar wat 
aan te doen...

Kamerdienst en kamerregle-
ment, Schamper geeft U de 
laatste stand van zaken.

DE KAMERDIENST
Vorig akademiejaar waren er 13355 
hoofdinschrijvingen. 45% daarvan zit op 
een privekot of op een home.

Als je dan even kijkt naar het aantal stu-
denten dat beroep doet op de kamer-
dienst, dan is dit bedroevend weinig 
(928 studenten, waarvan 265 niet univer- 
sitairen.) Er werden in het totaal 1912 
huurcontracteni ngediend.

Waaraan is dit lage aantal nu te wijten? 
De kamerdienst beschikt slechts over 
2212 kamers. Waarom breiden ze hun 
bestand niet uit? In Gent hebben een 
belangrijk aantal verhuurders niets te-
gen hun zwarte medemens, integendeel 
ze werken zelfs in het zwart. Het is dan 
natuurlijk de logica zef dat deze groep 
haar kamers niet zal opgeven aan de ka-
merdienst, de enige verhuurdienst waar 
de belastingsinspectie jaarlijks op visite 
komt.

De huurders moeten zich echter realise-
ren dat als het huurcontract niet geregi-
streerd is (een fisale verplichting), hun 
huurcontract niet tegenstelbaar is, dwz. 
de eigenaar kan de huurder er onmid-
dellijk uitzetten, zonder eerbiediging 
van enige termijn. Deze registratie moet 
geschieden binnen de 4 maanden na het 
afsluiten van het contract.

Na een respektabel aantal doorverwij-
zingen komen we op de juridische dienst 
van de stad Gent terecht. De dienst zit 
ergens verstopt op de Kouter. Mevr. 
Deurinck heeft de "kamerreglement- 
zaak" in handen.

Het kamerreglement werd hot news 
sinds de interpellatie van de heer 
BEKE. De burgemeester gaf zo’n 2 jaar 
terug opdracht aan de juridische dienst 
om een oplossing uit te werken een nij-
pend probleem. 29.000 bebouwde perce-
len in Gent bleken officieel onbewoond. 
Absurd natuurlijk! Op die adressen ver-
bleven in hoofdzaak politieke vluchtelin-
gen en studenten.

De juridische dienst stelde toen "een re-
glement voor de tweede verblijven" op. 
Verhuurders van een tweede woning 
zouden verplicht worden de identiteit 
van de huurders mee te delen aan de 
politie. Het reglement belandde in de 
vergeethoek en werd pas vanonder het

Verder rijst het probleem van de prak-
tische kontrole. De politie of brandweer 
gaan een woning pas binnen op basis 
van een ernstig vermoeden van gevaar 
voor de omwonenden. En zelfs als je 
kotbaas een veroordeling zou oplopen 
bedraagt de boete nooit meer dan zo’n 
1500 frank.

In Leuven bestaat reeds jaren zo’n re-
glement. Volgens mevr. Deurinck kan je 
de bestrafte overtredingen op één hand 
tellen. Kortijk en Brugge volgden deze 
zomer, wat het daar wordt moet de toe-
komst uitwijzen. Er is daar een vergun-
ning ingesteld om een logementshuis uit 
te baten.

Daaraan wordt wordt een onderzoek 
van de kamers verbonden. De bestaande 
reglementen zijn trouwens op sommige 
punten ongelooflijk streng. Zo heb ik op 
mijn kot nergens een alarmsysteem ge-
vonden, laat staan op elke verdieping.

Voor de fiscaal cleane huurder is het be-
langrijk dat een contract van de kamer-
dienst niet alleen de huurder, maar ook 
de verhuurder beschermt. Er wordt ove-
rigens voor alle ingediende contracten, 
gratis een kollectieve verzekering afge-
sloten tegen brand, ontploffingen en wa-
terschade. Persoonlijke bezittingen van 
de student worden hierdoor niet verze-
kerd.

De verhuurders voelen zich natuurlijk 
ook in belangrijke mate beperkt als ze 
hun kamers enkel via deze kamerdienst 
aan de man kunnen brengen. Velen 
stoort het ook dat de kamerdienst pas 
begin augustus start met een adressen-
lijst vrij te geven.

bron: Jaarverslag ’86 
Sociale dienst voor studenten.

KAMERREGLEMENT

Daar waar het huurcontract de relaties 
tussen de partijen regelt, bepaalt een ka-
merreglement aan welke technische ver-
eisten een verhuurde woning moet vol-
doen. Deze zaak is nu aanhangig in de 
gemeenteraad. Wij gingen voor U op 
zoek.

AFGEBRAND KOT (fotot ROL)

stof gehaald na de interpellatie van dhr. 
Beke.

De burgemeester heeft die persoonlijk 
beantwoord:"Daar zijn we mee be-
zig... (hm) ".Dat de vraag van dhr. De 
Beke er een was i.v.m. de technische ui-
trusting van de woning, en niets te ma-
ken had met de identiteit van de huur-
ders drong blijkbaar niet goed door tot 
de druk bezette stadsvader.

Mevr. Deurinck krijgt dus de opdracht 
de zaak opnieuw te bekijken. Zij stelt 
zich nochtans vragen. Haar mening is 
dat de gemeente niet de juridische en 
nog minder de practische mogelijkheid 
heeft om een kamerreglement te ver-
plichten. Want wat houdt zo’n regle-
ment in?

Als je de identiteit van de huurders wilt 
kennen, stelt zich een probleem van pri-
vacy. Als je bestaande verhuurde wonin-
gen technische vereisten wilt opleggen 
(brandveiligheid, minimale leefruimte 
en zo...) is een nationale huurwet een 
noodzaak.

Denk aan de verplichtingen voor hotels 
en campings. Voor verbouwingen en 
nieuwe woningen is echter een vergun-
ning van de stad nodig. In die richting 
wil men alvast gaan werken.

Een kamerreglement heeft volgens 
mevr. Deurinck maar één groot voor-
deel: als je in conflict komt met je kot-
baas en op je kot is iets niet in orde kan 
je met het reglement je kontrakt laten 
vernietigen.

Dat betekent dat je een nieuw kot kunt 
zoeken en je oude niet meer moet beta-
len. Vroeger, nu kan je dat niet...

DHR. BEKE...
De heer Beke situeert het kamerregle-
ment in een ruimer kader dan dat van 
studenten. Denk maar aan de erbarme-
lijke toestand van de woningen van poli-
tiek vluchtelingen maar dikwijls ook van 
"gewone" Gentenaars.

Na de perskonferentie van de Sociale 
dienst deze zomer, diende gemeente-
raadslid Beke (SP) een voorstel in om 
een kamerreglement te verplichten.

Voorbeelden genoeg voorhanden: Leu-
ven, Kortrijk en Brugge.

Burgemeester Monsaert reageerde posi-
tief op het voorstel. Het ontbreken van 
een wettelijke grond voor dit reglement 
werd door hem niet geopperd, "en hij is 
toch een jurist", aldus gemeenteraadslid 
Beke. Bovendien is het een feit dat in

enkele grote steden een dergelijk regle-
ment bestaat. Waarom zou Gent, met 
zoveel studenten dan achterblijven?

Wat is een boete van 60*25 fr ivgl. met 
de verbouwingskosten van een heren-
huis? Het probleem van de lage boete 
(want het gaat om politiereglementen) 
wordt ook dhr. Beke onderschat.

Een kontrolemechanisme daarentegen 
kan georganiseerd worden door de stad. 
Daarvoor bestaan de wijkagenten. Ver-
der kan men een bouwvergunning eisen 
voor zowel nieuwe als bestaande huizen.

Het probleem is dringend. Het aantal 
eenpersoonsgezinnen (buiten de studen- 
tengroep) steeg in de periode 1961-1981 
van, 19000 naar 29000. Dit zijn niet al-
leen bejaarden, maar ook een belangrijk 
aantal jongeren.

Daarenboven is de verkrotting er de 
oorzaak van dat hele wijken steeds min-
der aantrekkelijk worden en daardoor 
steeds meer vervallen.

Op de vraag of kamers dan niet duurder 
zullen worden klonk antwoord rechtuit 
:"Ja.
Dit is altijd een gevolg van een regle-
mentering. Laten we de vrije markt spe-
len dan blijft een onrechtvaardige toe-
stand verder bestaan. We moeten een 
keuze maken. Het is trouwens ook een 
rechtvaardiger opstelling tov. bona fide- 
verhuurders. Die worden nu benadeeld 
door huisjesmelkers, die inderdaad la-
gere prijzen vragen, in ruil voor onveili-
ger koten weliswaar."

Een nationale wet? De wil hiervoor is 
niet aanwezig, waarom zou de gemeente 
die bevoegdheid dan niet op zich ne-
men. Bovendien heeft elke stad z’n spe-
cificiteit, dus dat moet hoedanook door 
de stad zelf uitgewerkt worden.

DE BRANDWEER
Dat het kamerreglement niet voor mor-
gen is bleek uit ons gesprek met brand-
weercommandant Dulombard. Wij wa-
ren de eersten die hem vertelden dat de 
kwestie "actueel" was.

De commandant wees ons op de e- 
norme moeilijkheden ivm. de uitvoer-
baarheid van zo’n reglementering. 
Brandpreventie is veel ingewikkelder 
(duurder) dan het plaatsen van enkele 
blusapparaten.

NB, FO & GD.



BLOEDT DE SOCIOLOGIE DOOD ?

HET CIRCUS

Tussen de enkele mammoetrichtingen 
die onze unief rijk is, bevinden er zich 
ook enkele kleintjes.
B.v. de richting Sociologie, een aanhang- 
seltje van de Faculteit van de Rechten. 
15 licentie-studenten Sociologie vonden 
dat de talrijke achterhoedegevechten, 
pesterijen en andere bewijzen van on-
kunde maar es moesten ophouden en 
besloten hun klachten op papier te zet-
ten. 5 van de 8 studenten (!) Sociologie 
le licentie hielden het hier al voor beke-
ken en besloten hun studies in Leuven 
voort te zetten. Ze werden er met open 
armen ontvangen, de overstap verliep 
vlot en wat meer is, nu kunnen ze er 
ECHT sociologie studeren.

De 15 hebben het dan ook letterlijk over 
’het sociologiecircus’, waar een aantal 
artiesten thuishoren, de leeuwentemmer 
prof. dr. H. Brutsaert (1), de jongleur 
prof. dr. G. Van Parijs (2) en de koord-
danser dr. C. Kruithof (3). Tussen (1) en 
ere-directrice prof. dr. M. Versichelen 
bestond er een vete (een vete waar je 
meer over kunt lezen in een boek van 
Van Poucke, in Het Scheermes van 
Ockham, uitgegeven bij Hadewijch, 
1986).

Daarop volgde een strijd om benoemin-
gen tussen (1) en (2), en tussen (1) en 
(3). Een verpeste sfeer en een versnip-
perd bibliotheekje zijn de trieste balans.

Een tweede probleem situeert zich in 
het AIDS-TEAM (Algemene Informa-
tie Demografie en Statistiek). Hoofd 
van dit korps is prof. dr. H. Page. Haar 
wetenschappelijke kwaliteiten worden 
door niemand betwist, maar ze is hope-
loos verstrikt geraakt in het administra-
tieve kluwen om voltijds benoemd te 
worden. Een aantal vakken weigert ze 
dientengevolge te doceren. In januari 
1988 gaat ze voor een paar maanden 
naar het buitenland, en ze verplicht de 
studenten nu een loodzwaar studiepak-
ket in 1 enkel semester af te werken. 
Hopeloos én tegen de wet.

Er is nog meer. Ook over prof. dr. G. 
Van Parijs hebben ze enkele ’bedenkin-
gen’. Hij wordt een woordkunstenaar 
genoemd omdat zijn basiscursus (86 p.), 
2e kand., ’Encyclopedie van de Sociale 
Wetenschappen’, slechts een opsom-
ming is van onderlijnde woordjes, en in 
de licenties doet hij nauwelijks meer dan 
het herhalen van de banaliteiten uit de 
basiscursus.

STUDENTEN IN DE RAAD VAN BEHEER

DE CLOWNS
In de Raad van Beheer, het hoogste or-
gaan van onze unief, zitten vier studen-
tenvertegenwoordigers. Op het moment 
van de redactie van dit artikel, lopen er 
maar drie rond in Belgenland. Nummer 
vier, Dominique Bernard, schijnt de ge-
vaarlijke cholera in Afrika aan een on-
derzoek te onderwerpen. Over haar be-
vindingen zullen we uitwijden in de vol-
gende Schamper (als zij tenminste wil).

Maar nu, ladies and gentlemen, the 
muppetshowü Yèèèhèèèü!

kunnen zichzelf verkopen, zoveel is ze-
ker. Het bewijs is dat ze geen politieke 
kleur nodig hadden om zich van een -al 
dan niet grote- aanhang in alle facultei-
ten te verzekeren. Zijzelf wijten dit aan 
het feit dat ze "ongebonden" zijn.

Toch willen ze zich collegiaal opstellen 
t.a.v. de twee andere studenten, die wél 
een politiek profiel hebben. M.b.t. Jos 
Lootens kunnen we ons hier al vragen 
bij stellen. Het feit dat Lootens noch in 
het Vast Bureau, noch in de Sociale 
Raad, noch in het UZ zetelt, schrijven 
zij toe aan ongelukkige omstandigheden 
(sic).

Zowel Lieve Ectors als Vincent Spruytte 
zijn van plan zich in te zetten voor het 
verkrijgen van pedagogisch bekwamere 
professoren. Dit willen ze niet alleen 
verwezelijken door op te letten bij de 
benoemingen, maar ze ijveren ook voor 
een controlemechanisme op deze be-
kwaamheid tijdens de loopbaan van de 
profs. Het systeem zou werken met en-
quêtes naar de studenten toe.

Verder willen ze ook het imago van de 
unief opveizelen d.m.v. public relations. 
Ze zetten zich ook in voor een volledige 
steun aan het Erasmus-project, met de 
wens dat volgend jaar de RUG eraan 
zou deelnemen. Verder wensen ze ook 
in de interne keuken orde op zaken te 
stellen, zoals het herstructureren van het 
wetenschappelijk personeel.

Gelukkig voor hen worden al heel wat 
van deze onderwerpen in commissies 
besproken.

Aan Schamper richten ze de vraag ob-
jectief te blijven (blijven!, roddelaars) en 
niet te vergeten iedereen aan het woord 
te laten, ook hen. Op de valreep wisten 
ze ons ook nog aan te raden nooit 
schamper over een persoon te spreken.

Schamper? Jos Lootens, de derde stu-
dentenvertegenwoordiger die we van-
daag in de schijnwerpers vangen, is altijd 
druk in de weer voor het Goede Doel; 
"waar is hier de nooduitgang?"(KJ)

Dat goede doel is volgens hem zich in-
spannen voor zijn progressieve achter-
ban. Maar hij wil ook de belangen van 
de andere studenten behartigen, dit in

die daartoe bereid zouden zijn. Dit valt 
echter te betwijfelen: de manier waarop 
Lieve Ectors en Vincent Spruytte met 
de kandidaturen voor de Sociale Raad 
gesjoemeld hebben, kan volgens Loo-
tens niet door de beugel. Ook Domini-
que Bernard kan haar handjes niet in 
onschuld wassen. Haar gebrek aan poli-
tieke en morele verantwoordelijkheid 
wordt getypeerd door het feit dat zij, 
een trouw lid van LVSV, ex-studenten- 
beheerder R. Suys, CDS- er, een hele 
reeks blanco volmachten heeft gegeven.

Jos Lootens wil zijn beloften van voor 
de verkiezingen waarmaken. Of dat bin-
nen de mogelijkheden ligt, valt te betwij-
felen. De sociale sector ligt hem in ieder 
geval nauw aan het hart, m.n. de situatie 
van de jobbers. Ook wil hij iets doen aan 
de wildgroei van de extra-licenties, die 
vaak verpakking zonder inhoud zijn 
(sic). Daarbij komt nog dat hiervoor 
geen beurzen worden verleend, wat de 
financiële drempel verhoogt.

Er moet toezicht worden gehouden op 
de pedagogische kwaliteiten van de 
profs. Het imago van de RUG moet niet 
worden opgepoetst d.m.v. public rela-

De structurele armoede in de Sociologie 
heeft, volgens deze studenten, 3 oorza-
ken.

Primo : de richting Sociologie heeft 
slechts 3 professoren. M.a.w. 3 verschil-
lende benaderingen en dat is wat te eng. 
Secundo : Het aantal keuzevakken 
m.b.t. bijzondere sociologie is bijzonder 
beperkt.
Tertio : de Faculteit van de Rechten oe-
fent de voogdij uit over pol & soc en laat 
deze doodbloeden.

De verschillende probleemsituaties die 
je supra kunt vinden, maken elke keer 
de sociologiestudent tot de dupe van dit 
alles.

Volgens hen zijn er slechts 2 alternatie-
ven. Ofwel wordt de richting pol & soc, 
door de RUG, uitgebouwd tot een 
aparte en volwaardige faculteit (cfr. de 
andere grote universiteiten.) Ofwel 
doekt men de richting Sociologie een-
voudigweg op en worden de studenten, 
niet langer met een kluitje, het sociolo-
gische riet ingestuurd.

GD

tions. Een betere doorstroming van de 
informatie richting bevolking, zou al 
veel aan de negatieve klanken i.v.m. de 
RUG veranderen.

Wat Erasmus betreft wil hij ervoor ijve-
ren dat dit geen project voor een finan-
ciële elite onder de studenten wordt.

En Schamper (zijn wij dat?) moet maar 
de wantoestanden aan de kaak stellen. 
Genoteerd!

Alleen al het Idee.
Tekeningen: Jeroen Grillaert

De Menucommissie

is op zoek naar 3 
studenten-consumenten 
om de Produkten die je 

in onze resto’s kunt 
aanschaffen te proeven 
en te smaken en later te 

bespreken.

Voelen je smaakpapillen 
zich geroepen, laat dan 

wat van je horen bij 
Filip Lefevere, 

studentenbeheerder, 
le  verdiep in de Brug.

Voor 1 decenber!!



FILMS IN GENT

ZWARTE OGEN
DICHTEN GENIETEN

"ALS GOD ME ZOU VRAGEN WAT 
IK ME VAN M’N LEVEN HERINNER 
ZOU IK ANTWOORDEN:
HET SLAAPLIEDJE DAT M’N MOE-
DER ZONG, HET GEZICHT VAN 
ELISA DE EERSTE NACHT EN DE 
OCHTENDNEVELS VAN RUSLAND. 
DAT IS ALLES."

Terwijl buiten de wereld zich wentelt in 
georganiseerd verdriet op commando 
(Allerheiligen, Allerzieligst) loop ik 
door Gent. ik waag me niet op kerkho-
ven vandaag. Ik ben de doden al verge-
ten en ik ben er zeker van: zij mij ook. 
toch hangt er iets vreemds doods over 
de stad, de ader van deze grijze buurt 
klopt niet. alle kafees zijn leeg.

Ik voel me maandag, ik warm me aan 
een film. OCI CIORNIE klinkt ook zo 
heerlijk exotisch.

Een eenzaam drinkende Romano (Mas- 
troianni) doet het verhaal van z’n leven 
aan een eenzame, dorstige klaagmuur, 
men zou zoiets nu een psychiater noe-
men en er duur voor betalen.

De camera dringt de laatste gelukkige 
familiefoto binnen en schildert vandanaf 
de evolutie van blije flierefluiter naar 
hopeloos verliefde dwaas en terug.

MIKHALKOV maakt van dit doorde-
weekse gegeven een prachtfilm, omdat 
hij clichés mijdt als ik kerkhoven: een 
reis van Rusland naar Italië is niet de 
eeuwige boemeltrein die wuivend het 
station uitstoomt, maar Romano reist, 
volledig in de sfeer van de film, op paard 
en kar door de Russische nevels, onder-
tussen de hele wereld verliefde praat 
toeschreeuwend, voeg daarbij een sub-
tiele liefdesverklaring in een modder-
bad, een zakenreis als handelaar in on-
breekbaar glas, op zoek naar het kippe- 
hok van z’n geliefde, en je begrijpt dat 
het hier niet gaat om de zoveelste uit-
gave van LOVE STORY.

ZWARTE OGEN is een briljante tragi-
komedie, een ontroerend epos over 
liefde en de eeuwige drang naar vrijheid, 
ik ben er stil van geworden (voor wie me 
kent een onfeilbare referentie), als ik 
buitenkom is het kouder, ik denk aan 
een vriend, hij is dood. ook ik ben bes-
met.
***

als het dinsdag wordt, wordt alles weer 
gewoon, de doden slapen verder onder 
hun chrysanten, over hun leven zal nooit 
een film gedraaid worden, want zij wa-
ren nooit een ster. RITCHIE VALENS 
wel. dat ’only the good’ jong sterven wil

LA BAMBA bewijzen. Ritchie heeft 
nooit gelogen, nooit gevloekt, nooit ge-
stolen. hij rookte of dronk niet en deed 
niet aan sex. tenzij per ongeluk natuur-
lijk. z’n broer raakt vreselijk gefrus-
treerd van het succes van deze verper-
soonlijking van het goede en gaat bijna 
ten onder aan de eerder genoemde on-
deugden. Als de ster uit de hemel valt, 
sterft hij ook een beetje, hoe kan het an-
ders: zij zijn één persoon.

LA BAMBA bewijst dat het nooit goed 
is bevooroordeeld een film te gaan be-
kijken. De fïftiessfeer en de schitterende 
wortels van de rock’n’roll maken deze 
film een aangename ervaring. En als je 
erin slaagt Bob en Ritchie als één per-
soon te zien, zodat je een mens van 
vlees en bloed krijgt ipv de zwart-wit 
kladjes die ze afzonderlijk zijn, kan LA 
BAMBA zelfs ontroeren, eventjes maar 
natuurlijk, want ook zijn chrysanten zijn 
allang verwelkt.
***

donderdag, een cursus zuipen lijkt me 
wel geschikt. BARFLY schijnt te willen 
zeggen: drink gerust, maar doe het met 
stijl.

Dat doen FAYE DUNAWAY en MICKY 
ROURKE voorbeeldig, ze cirkelen als 
vliegen rond de duistere bars (die 
beeldspraak!), iedereen ’booz’ afbede-
lend. Micky gaat daarbij graag op de 
vuist met de dikdoenerige barkeeper 
(niet doen of ik roep m’n broer-) Stal- 
lone en mag zelfs eens winnen. Daar 
zouden wij persoonlijk veel voor over 
hebben.

Henri is BUKOWSKI en dus schrijver, 
z’n talent wordt opgemerkt, maar z’n 
vluchtige kennismaking met de upper

MUZIEK

ROCK AROUND GHENT
WD OP TALENTENJACHT IN MUZIEKLAND

overige konserten moet je als de blik-
sem een gele briefkaart sturen naar " 
Schamper- Epirock" Sint Pieters- 
nieuwstraat 45 9000 Gent.

Vermeld je stulpadres en tevens welk 
concert je wil zien. De eerste 10 ( 5 per 
concert) zullen die kaart dan persoonlijk 
overhandigd zien.

"This is the end, beautiful friend," dit
wauwelt NICO nu al 15 jaar maar toch 
heb ik de indruk dat deze wereld nog al-
tijd voortkruipt.

Wonderboy Dirk Tanghe is back in 
Town (zie toneel) en aan de horizon 
verschijnen alweer interessante concer-
ten. Eerst wil ik de aandacht vestigen op 
een aantal Belgische groepen die onder 
de noemer "Epirock" in zaal Vooruit 
aantreden:

* Op 24/11 hebben we The Scabs

N.a.v. hun pas verschenen nieuwe Maxi 
" The Pump " zullen ze u ten dans spe-
len. Onlangs waren ze nog te gast in de 
Epibrant, waar ze veel frisser óverkwa-
men dan op Polderrock deze zomer.

* Op 1 December zullen opperkreuner 
Walter en de anderen het vuile water 
van de Leie bezingen. Zij schijnen ook 
een nieuwe single opgenomen te heb-
ben: A- Rum A- Dum Dum. ( Als je het 
mij vraagt was In - A- Gadda - da - Vida 
als titel ook niet slecht geweest, maar dit 
projekt schijnt ergens op een goeie 
ouwe concept LP te bestaan.)

* 9 December is de première van de 
nieuwe 2 Belgen aan de beurt. Na een 
geslaagde try out in de Epibrant zijn ze

bereid om onder de werktitel " the day 
my pat went mad" die avond iets te for-
ceren. Als de perkussionist (Pat) niet te 
gek wordt, zou het wel eens interressant 
kunnen worden.

Vrijkaarten

Concreet nu ( iets wat m’n wiskundele-
raar destijds tot pleures toe herhaalde) : 
De Concerten gaan telkens om 22 uur 
door in de Vooruit. (Deuren 20  Uur).

Onder het motto " Democratisering van 
de Rockconcerten" kan je er telkens 
voor de belachelijke prijs van 170 Bfr 
in. Als je je vooraf aandient bij de Music 
Man, Vooruit, Bilbo of Epibrant mag je 
persoonlijk nog eens 20 fr inslikken.

Tenzij je gratis binnen wil natuurlijk, dat 
kan : de organisator geeft voor elk 
concert 5 vrijkaarten aan de lezers van 
dit proper gelay-out blad. Voor de 
Scabs moet je je zo vlug mogelijk naar 
de Epibrant begeven. (Overpoortstraat) 
De eerste vijf personen die daar bege-
leid met een Schamper beleefd (hou 
onze naam hoog) een kaartje vragen 
zullen gratis 1 kaart krijgen. Voor de

The Chills

Verder zou ik jullie ook willen sensibili-
seren om naar 2 andere concerten te 
gaan.

Op 28 november "THE CHILLS": een 
cultband afkomstig uit Nieuw Zeeland. 
Eerlijkheidshalve moet ik toegeven dat 
ik nog maar sporadisch enkele nummers 
gehoord heb. Afgaande op die enkele 
impressies en de lovende kritieken in de 
pers (o.a. OOr’s popencyclopedie 6e 
editie) durf ik stellen dat het een prach-
tige muziekavond zal worden. Volgens 
diezelfde encyclopedie zijn het vooral 
hun diepmenselijke aspecten die de aan-
dacht van de Europese pers trokken. Op 
28 nov. zal je kunnen oordelen of het al 
dan niet een nieuwe hype is.

De groep die op 6 dec. in de Vooruit 
speelt zal altijd verbonden blijven met 
de helaas te vroeg overleden Mare Mij- 
lemans.
Hij was het die destijds de TRIFFIDS in 
Vlaanderen introduceerde (de bespre-
king van z’n nagelaten werk kan je in 
Schamper 250 lezen).
Hun optreden op T/W  87 stelde mij iets 
teleur, omdat hun sfeer op zo’n grote

class (in bed) jaagt hem terug de kroeg 
in.

BARFLY is wazig van rook en alcohol, 
zoals het leven, zullen sommigen zeg-
gen. sommigen niet: van Bukowski krijg 
je of acute acné of vreselijke dorst. Ik 
behoor tot de tweede soort. Ik hou van 
z’n wankele wereld van sex en alcohol, 
z’n uiterlijk is voldoende om me er niet 
aan over te geven, ook dat is pedagogie, 
denk ik.
***

Demagogie, dat is wat filmmaatschap-
pijen gebruiken om hun laatste produkt 
aan te prijzen, ’een meesterwerk!’, ’een 
pièce de résistance",... als de kassa’s ra-
telen kan het ze weinig verdommen. 
Bioscoopuitbaters zouden bordjes moe-
ten plaatsen: ’opgepast, gevaar voor af-
stomping.’ of ’handwerk, voor een échte 
film zie zaal 11.’ waar dan ZWARTE 
OGEN geprogrammeerd staat, wat ook 
zou helpen is de raad: ’lees eerst 
SCHAMPER voor u THE UNTOU- 
CHABLES gaat bekijken.’ zodat u hem 
niet gaat bekijken, zodat u weer een bad 
trip gespaard blijft, we hebben het beste 
met u voor.

lef
***

La Bamba **1/2 (Sphinx, Deca)

Zwarte Ogen **** (Deca)

Barfly *** (Deca)

The Untouchables * (Deca)

ief

weide verloren ging. (Dat gevoel had ik 
in 83 ook met John Cale, hij maakte het 
achteraf goed met twee beklijvende kon-
serten. "John, please come back and stay 
for good this time").

Hopelijk zullen the Triffids in een kleine 
zaal ook beter overkomen. Denkend aan 
hun legendarische gigs op het Futurama 
festival, zal dat geen probleem zijn. Hun 
aanzien steeg vooral bij het uitkomen 
van Born Sandy Devotional. Een melan-
cholische plaat waarbij we dat typisch 
Westvlaams gevoel van treurigheid erva-
ren.

In the Pines, een LP opgenomen in een 
ordinaire schaapstal, laat zien dat de 
song an sich nog altijd belangrijker is 
dan techniek. Hun nieuwe LP sluit per- 
fekt aan bij hun eerder vernoemd werk.

Tot Slot, als je Lou Reed optelt bij twee 
reeds vermelde legendes, welke legen-
darische sixtiesformatie krijg je dan ?

Bezorg ons het juiste antwoord en je 
krijgt van ons een schriftelijke toelating 
om met lang haar de Brug te betreden.

If you’re going 
to S.F., 

make sure 
you have 

some flowers 
in your hair.

With love from Joey (W.D.)



TONEEL

Thé Jäter
William Shakespeare mag dan al een 
tijdje "deze aardse beslommeringen" 
ontvlucht zijn, zijn stukken worden nog 
regelmatig gespeeld. Ook in "Need to 
Know", het eerste stuk van de Need- 
company, wordt de toeschouwer om de 
oren geslagen met enkele fragmenten 
uit ’Antonius en Cleopatra’. "Need to 
Know" was trouwens één van de vijf 
Vlaamse produkties die deze zomer be-
kroond werden in Amsterdam. Het ging 
in april in première en reist de wereld 
rond tot in ’88.

Need to know is geen gewoon toneel-
stuk. Het is een complexe vormgeving 
van ideeën. Naast de tekst uit Antonius 
en Cleopatra zitten er ook beelden in uit 
een film van de Britse Granada Tele-
vision. Daarin stelt een moderator aan 
enkele zakenmannen een rollenspel 
voor, waarin ze geld en macht moeten 
afwegen tegen mensenlevens.

Het thema van macht zit ook in Shake-
speares drama, maar daar vormt de te-
derheid van de liefdesrelatie tussen An-
tonius en Cleopatra een tegengewicht. 
Los van deze twee blokken is er ook ei-
gen tekstmateriaal, dat tot stand kwam

tijdens de repitities. André Pichal, die al 
de huiscomponist was van het Epi-
gonentheater (waarvan de Need- 
company een soort voortzetting is), 
schreef enkele stukjes muziek, en er zit-
ten ook twee snuifjes Mozart in.

Jan Lauwers is erg te spreken over dit 
stuk, en over het gezelschap waarmee 
het tot stand kwam. Naast z’n oude 
kompanen van het Epigonentheater trok 
hij ook nieuwe acteurs/actrices aan. Ge-
woon mensen die hij toevallig kende, en 
ook twee via audities. De naam Need- 
company duidt trouwens op de nood-
zaak om als toneelgroep met elkaar te 
kunnen opschieten.

In het infoboekje van het Nieuwpoort- 
theater, "Nieuw!Poort", lees ik dat het 
de eerste avond al feest was. Jaja. In elk 
geval wordt dit geen duidelijk afge-
tekend werkstuk. De eigen ervaringen 
en thema’s, zeg maar de vrucht van 6 
jaar vernieuwend theater, sluipen hier 
doorheen een Shakespeare en de film 
"Kidnap,Terror and the State".

1

De voorstelling kadert ook in het project 
"Theater aan Televisie voorbij" van het

Amsterdamse Mickery-theater. In deze 
serie wordt gezocht naar wat nu precies 
de invloed van het medium televisie op 
het theater van vandaag is, en wat het 
kan gaan worden.

TOILET

Terwijl het academiejaar vordert, begin 
ik steeds meer op het toilet te zitten. 
Doorheen de scheidingsmuur hoor ik er 
het leven in de woonkamer van een ge-
pensioneerd Gents echtpaar. De dagen 
korten, en ik verlaat enkel nog m’n kot 
voor wat boven deze familiale ver-
wikkelingen schijnt uit te zullen stijgen. 
Deze Need to Know zou wel eens zo’n 
avond kunnen worden. (PolS)

"Need to Know" van de Needcompan, 
regie en script: Jan Lauwers.
Op wo 25, do 26 en vrij 27 nov. in het 
Nieuwpoorttheater, aanvang 20u30. 
Tickets:200 fr. (studenten), in de Fnac.

TONEEL

Pol de Vrek
West-Vlaanderen. Eindeloze vlakten, en 
in elke greppel een boerenzoon die je 
ervan verdenkt een onteigeningsakte op 
zak te hebben. Ergens aan die kanten, 
zeg maar tussen Lichtervelde en Aart- 
rijke , ligt de stad Torhout (17000 inw.). 
Herr Seele stak er z’n eerste kattekwaad 
uit, in een onbewaakt ogenblik plantte 
onze Vader er een rockfestival neer 
(Woodland, wat later Rock Torhout 
werd), en de nu 31 lentes tellende belof- 
tevolle regisseur Dirk Tanghe werd er 
geboren. Straks kunt u in het NTG z’n 
nieuwste bewerking van een klassieker 
gaan bekijken: "De Vrek" van Jean-Bap- 
tiste Poquelin , ofwel Molière.

Dat Dirk Tanghe vertrouwd is met het 
bewerken van oude stukken, mag blijken 
uit z’n palmares. Bij de amateursgroep 
Rembert uit Torhout, waar hij eerst nog 
zelf acteur was, zette hij twee stukken 
van Shakespeare neer. Met Romeo en 
Julia trok hij bovendien door Vlaande-
ren. Een heel eind verder, afgelopen sei-
zoen, werd hij tesamen met Malpertuis 
Tielt op het eerste Nederlandse Thea-
terfestival te Amsterdam in de bloemen 
gezet voor "De Getemde Feeks". In een 
interview met de Gazet van Antwerpen 
(Tanghe studeerde aan het con-
servatorium in die stad) zegt hij hiero-
ver: "Theater moet herkenbaar zijn voor 
de mensen van nu. Vooral jonge mensen 
zijn echt bang van klassieke stukken. Ze

kregen die op school ingelepeld als dode 
stukken tekst. De media die ons omrin-
gen zijn bovendien zo up to date dat een 
stuk als "Romeo en Julia" absoluut een 
nieuwe geut moet krijgen." Opvallend is 
ook dat zijn interpretaties noch schok-
kend of extravagant zijn, maar wel voor-
zichtig vernieuwend, en toch ook terug-
vallend op het vertellen van verhalen.

Molière was een Frans toneelschrijver 
onder het bewind van Louis 14, de Zon-
nekoning. Hij produceerde een 30tal 
stukken, veelal gebruik makend van 
reeds bestaande bronnen en verhalen. 
"L’Avare" behoort tot een vijftal dat 
eruit springt: de ’karakterkomedies’. 
Naast de andere kluchten en meer spot-
tende blij spelen, zijn dit stukken die 
door één centrale figuur, zeg maar kari-
katuren van een ondeugd, worden be-
heerst. In "De Vrek" zien we hoe een 
oude weduwnaar zich met z’n gierig ka-
rakter in een eenzame positie werkt. 
Zowel zijn kinderen als de gemeenschap 
verachten hem. Op zekere dag wordt hij 
verliefd, en wil met een jong meisje, dat 
eigenlijk de ver- loofde van z’n zoon is, 
in het huwelijk treden. Tenslotte zal hij 
toch aanvaarden dat hij gehaat wordt, en 
zijn vlucht zoeken in z’n autoritair en in-
halig bestaan.

De vraag is nu hoe Dirk Tanghe het 
stuk bewerkt heeft. Ene Charles Dullin

zei ooit dat het gevaar bij "De Vrek"is 
dat je teveel vervalt in het brengen van 
een serie sketches over de gierigheid, in 
plaats van het toneelstuk zelf te spelen. 
Maar dit citaat werd in de persmap door 
Tanghe zelf aangestipt. De vraag is ook 
of het interessant is een stuk van 3 0 0  
jaar geleden nog eens te spelen, terwijl 
we al allemaal de moraal eruit kennen. 
Zal de inhoud niet te licht uitvallen? Is 
Molière nog bespreekbaar? Ik weet het 
niet; zelf zag ik nog nooit een regie van 
Dirk Tanghe, maar hij schijnt al behoor-
lijk werk geleverd te hebben. In het-
zelfde interview met de GvA verklaarde 
hij ook nog te popelen om met doorge-
winterde acteurs aan de slag te kunnen. 
En dat hij hoopte "dat het geen oude 
paarden zijn die zich afvragen of ze nog 
eens moeten rennen". Als u straks in de 
stalles of op één van de balkons in het 
NTG gaat zitten, neem dan alvast üw 
zweepje mee.

(PolS)

"De Vrek" van Molière

regie: Dirk Tanghe

van 14 tot 30 nov in het NTG

Aanvang: 20u, de zondag om 15u

niet op woensdag.

Tickets:250-220-130 fr. (091/25 32 08).

AGENDA
— STUDENTENACTIVITEITEN —
- "WAAR HET VISIOEN ONTBREEKT 
VERWILDERT HET VOLK" door de 
Duitse protestantse theologe 
Dorothee Solle op vr 4 dec om 
20u in Aud E in de Blandijn.
- "LEZINGENCYCLUS" met op 19 
nov Vandenhove, 24 nov Paolini 
en op 1 dec Buren. Dit gaat 
door in de Gele Zaal telkens 
om 20u; org. Centrum voor 
Artistieke Confrontatie.

-3de HISTORISCH FILMFESTIVAL 
ma 30 nov. Andrej Roeblev 
wo 2 dec. Le Retour de Martin 
guerre (Vigne) 
di 8 dec. Alexander Newsky 
(Eisenstein) en op 

wo 10 dec. II Decamerone (Pa-
solini) . Een abonnement kost 
220 fr. Inkom = 70 fr. Alles 
begint om 20u behalve ma 30 
nov : 19u, in de Blandijn.
Org. van Sowege en VGK.

-DE R00D-GR0ENE BEWEGING, 
een debat georganiseerd door 
KUC en Jongsocialisten RUG 
met Magda Aelvoet, Paul Pa- 
taer (senatoren), H. Dierckx 
(Hoofdred. Nieuw Links), Luc 
Van Den Bossche (parlements-
lid) en Jef Ulburghs (euro-
parlementslid) op di 24 nov 
om 20u00 in de Blandijn (C)
Toegang gratis.

"LITERATUUR EN COMMERCIE"
Linkse auteur aan het woord in 
de Vooruit op do 3 dec.
- " MENS EN BEEST" Midas Dekkers 
over relatie tussen mens en dier.
26 nov om 20u in de Vooruit.
- Op wo 18 nov poogt het V.R.G. 
een danspasje in de Vooruit.
----  THEATER --------------- — __

* ARCA

- "DE BROEK" Heel de maand nov 
de wo,do,vr en za telkens om 20u. 
Door een studentenpromotie zullen 
de prijzen voor dit stuk in dec 
gevoelig lager liggen (zie volgende 
schamper).

* NIEUWPOORTTHEATER

- "TRIOMFTOCHT DER M0EDEL0ZEN" 
door Dies Irae; vr 20 en za 21 
nov om 20u 30.
- "NEED TO KNOW" door Needcompa- 
gnie; wo 25 t.e.m. vr 27 nov om 
20u 30 (zie ook kultuurpagina).

* VOORUIT

- Het Pools festival loopt nog 
t.e.m. 24 nov.
- "CASERMA MAGICA" door Johan 
De Boose loopt van do 26 nov 
t.e.m. wo 2 dec (juist de zo 
niet) telkens om 20u30.
- "THE ARCHER'S PARADOX" vr 4 
dec om 20u30 (muziek experiment).

* NTG

- "DE WREK"; tot eind nov tel-
kens om 20 u, uitgezonderd de 
zo om 15 u en de wo niet.

—  MUZIEK ----------------------

- THE SCABS in de Vooruit 24 nov.
- THE CHILLS op 28 nov in de 
Vooruit.
- DE KREUNERS te zien op 1 dec 
eveneens in de Vooruit.
- THE TRIFFIDS zijn te bewonde-
ren op 6 dec , en hoe raad je 
het, in de Vooruit.
- 2 BELGEN op 9 dec in de V....


