
INTERVIEW MET REKTOR DEMEYER

WE HADDEN DIT GRAAG IN SPIJKERSCHRIFT 
GESCHREVEN MAAR ALLEEN DE REKTOR KAN DAT
Een interview met rektor De Meyer versieren is niet zo gemakkelijk, de 
rektor is immers een druk bezet man. Edoch, vorig jaar slaagden een 
aantal redaktieleden erin om een afspraak te maken. Maar toen zij pre-
cies één uur te laat op het appel verschenen was de rektor er natuurlijk 
al vandoor. Na die stommiteit durfden deze pientere journalisten niet 
meer in de buurt rektoraat te komen, laat staan dat ze een nieuwe da-
tum zouden vragen.

Eind vorig jaar was het rood op de kaakjes verdwenen (sic) en we vroe-
gen de rektor zowaar weer ten interview. Maar toen had hij het zo druk 
dat dat we besloten te wachten tot 5 januari ’88. Meer nog, we zouden 
er een lunch-debat van maken, iets dat zo’n goeie tien jaar geleden als 
verderfelijk en bourgeois van de hand zou gedaan zijn.

Het lunch-debat is eigenlijk meer uitgedraaid op een gezellig onde-
ronsje, dan op een heus debat. Maar dit is dan ook hét tijdstip van het

jaar om leuke keuveltjes op te zetten. Maar na de lunch moest er ge-
werkt worden, dus haalde deze vermoeide werker pen en papier boven 
om onder aandachtige belangstelling van de overige disgenoten de rek-
tor te interviewen. Het grote en lange rektor-interview dus, want toen 
pen en papier opgeborgen konden worden, waren alle tafelgenoten al 
weg.
Tafelgenoten: Lieve Van den bossche (coördinatrice Erasmus), Walter 
Van Espen (administrateur), Jos Lootens, Vincent Spruytte en een paar 
schamperaars.

Rektor De Meyer won twee jaar geleden de race naar het rektorschap 
van Marcel Storme en dat betekent dat hij tot 1990 de grote "baas" van 
de RUG zal zijn. De rektor komt uit de blandijnvestiging alwaar hij 
zich specialiseert in het spijkerschrift.
Door: DOMINIC PERTRY Vervolg op pagina 3

EDITORIAAL

"LES SIX 
DAUPHINS"

DomPer The Last Emperor’ heeft zijn 
postje ingeleverd. Zijn scepter heeft hij 
in 6 stukjes Gehakt en aan zijn 5 troon-
opvolgers doorgegeven. Het zesde 
(met de namaak-diamanten?) mocht ie 
zelf houden.

Dat betekent dus ook dat voortaan 6 
mensen bekvechten om een editootje 
te schrijven. GD, de langste van de 
bende, trok ook aan het langste eind. 
Dit edito bestaat uit 2 items. Eerst een 
inleiding op het Plan Deman, dat Idee 
zelf elders in dit nummer op uiterst 
aanschouwe-lijke en bevallige wijze 
voorstelt.

Tweedens, een berichtje voor wat, 
once upon a long ago, het zwakke 
geslacht was.

De voorbije 12,5 jaar heeft Schamper 
8 hoofd redacteuren versleten. Versle-
ten is inderdaad het goeie woord. Ter-
wijl de eerste wijze mannen telkens 2 è 
3 jaar volmaakten is dat nu wel even 
anders. 4 hoofd redacteuren in de 
voorbije 2 jaar is inderdaad nogal tra-
gisch. Oorzaken aanhalen valt niet zo 
moeilijk. Verscheidene hoofd-redac- 
teuren kozen, tijdens of na Schamper 
voor boter bij de vis (vaak iets in de 
journalistiek). Vermits er daar wel 
centjes mee te verdienen waren i.t.t. 
de gratis en ondankbare taak dit blad 
te leiden, was voor velen de keuze 
vlug gemaakt.

Een tweede reden is dat de studiedruk 
zo ontzettend werd dat het aantal 2e 
zittijden en zelfs bisjaren binnen 
Schamper angstwekkend steeg.

Een ’her-denking’ van het Scham- 
perbe-leid drong zich op. ’De Jonge 
Wilden’ kozen voor een kern-redactie 
(nu bestaande uit 6 leden). Elkeen

krijgt zijn ta-ken en verantwoordelij-
kheden (een be-paalde sector van het 
universitaire le-ven, financieel beleid, 
reklame...). We vonden zelfs een naam 
voor dit alles: ’Het Plan Deman’. Idee 
is namelijk de think-tank die, 50 jaar na 
haar illustere voorganger, een aantal 
veranderingen voorstelde. De kernre-
dactie is er eentje van. De andere wij-
zigingen of verduide-lijkingen behelzen 
voornamelijk onze interne keuken. Dat 
we die hier niet zo-maar voor iedereen 
te grabbel gooien, spreekt voor zich.

De kernredactie bestaat voor het 
ogenblik uit DomPer, GD, Idee, Bo- 
Na(nza), PolS en WD (alfabetisch). In 
de colofon vind je onze namen voluit. 
Zoals jullie merken 2 dames en 4 he-
ren. Dat kan ergens nog. Maar elders 
kun je, met de beste wil van de wereld, 
geen meiden meer vinden. Vorig jaar 
was 25 % van onze redacteuren vrou-
welijk maar on-dertussen zijn er 2 af-
gestudeerd. Toen we dit jaar de 
Gentse studenten kond maakten dat 
wie wou, mee aan dit blad mocht wer-
ken, daagden er de volgende vrijdag

10 nieuwe gezichten op. Wij ontzet-
tend blij. Tot 1 van ons fluisterde : ’Er 
zitten geen meisjes tussen.’ We keken 
nog eens goed rond en zelfs al zaten 
er enkele adonissen tussen, er viel niet 
1 godin te vinden. We misten iets.

1 enkele femina-troop (??) meende 
hier het bewijs gevonden te hebben 
dat er wat aan het andere geslacht 
schortte. De volgende weken mocht 
hij zijn woorden inslikken want Idee en 
BoNa(nza) leverden voortreffelijk werk 
af.

Dit maar om te zeggen dames, mei-
den, juffrouwen, meisjes en vrouwen 
dat we op je rekenen. Je leest dit blad, 
da’s al een enorme prestatie die we je 
niet zou-den nadoen. Maar als je nu 
ook nog wat van je zou laten horen, of 
je laten zien... we zouden ons geluk 
niet opkunnen.

Met een smeltend hart, GD.



LEZERSBRIEF VAN 
EEN LEZER

Gent, 2 januari 1988

Beste,

Dit academiejaar is vier nummers ver 
en ik heb zo enkele bedenkingen bij 
wat het lijfblad van de RUG-student 
zou moeten zijn. Er verscheen nog 
geen enkele lezersbrief, op eentje van 
een notoir niet-student na (W. Van Es-
pen). Dit betekent toch nooit dat ik de 
laatste le-zer ben? Of zijn de lezers- 
brieven te las-tig en/of te kritisch? 
Verder heb ik in de vorige nummers 
niets teruggevonden over Europalia 
met o.a. Kokoschka in het MHK, als 1 
der weinige nationale hoogstandjes. 
De sukkel die verleden jaar over mu-
sea schreef, heeft er bijtijds het bijltje 
bij neergelegd. Heeft hij geen opvol-
gers of moet ik zelf eens langs-ko- 
men?
Eén raad: stop eens met over jezelf te 
lullen. De vorige nummers stonden 
weer bol van zelfverheerlijking, marte-
laarschap en andere toestanden. Al-
leen het rekeningnummer ontbrak er 
nog aan.
Toch zou het verkeerd van me zijn de 
positieve kantjes niet te zien, want die 
zijn er ook. De verpakking (zowel de 
look als hier en daar een literaire parel) 
is om van te smullen. Wat helaas niet 
belet dat het informatieve aspect vaak 
tot 2 a 3 artikelen te herleiden valt.
Een prachtig ’88 (wensen die jullie vast 
en zeker kunnen gebruiken...)

Lien Verheist

NVDR: Omdat wij blijkbaar te veel over 
onszelf lullen, zijn er deze keer maar 
een stuk of vijf artikels aan onszelf "ge-
wijd", door de paus dan nog wel. Nu 
tevre-den?
Kom anders gerust af (cfr. editoriaal)

Ik geef het grif toe: ik heb me 
vergist. Na anderhalf jaar gron-
dig veldwerk ter plekke, meende 
ik te mogen besluiten dat het 
Beest in de Mens, ook wel eens 
eufemistisch "student" genoemd, 
een zelf-genoegzaam wezen is, 
uitsluitend gericht op de bevredi-
ging van zijn primaire behoeften: 
dorst, honger, slaap en sex (en 
niet noodzakelijk in DIE orde, 
hee schat). Nu heb ik moeten in-
zien dat sommigen on-der ons 
niet alleen hun spijsverte-ringss- 
telsel en geslachtsorganen opti-
maal benutten, maar ook nog het 
hart op de goede plaats liggen 
hebben. Neen mevrouw, niet ik, 
MIJN hart is één maal teveel ge-
broken.

Wel in aanmerking komen de or-
ganisatoren van STUDENT AID, 
studenten van de oude stempel, 
mannen met ballen aan hun lijf 
dus. We legden ons oor te luister 
aan de kloeke borst van JEAN- 
LOUIS HERRIER, de voorzit-
ter van het Werkgroepencon-
vent, en hoor, wat klopte zich 
daar naar buiten?

Toen Bob Geldof met zijn BAND AID 
de AID-rage aan het rollen bracht, wist 
hij niet wat hij de wereld aan zou doen. 
Nu ging zowaar iedereen aan het AID- 
en.
Verleden jaar kregen ook de Leuvense 
studenten de smaak te pakken: 
STUDENT AID was geboren. De actie 
bracht een slordig half miljoen op ten

Geert Mareels - ooit progressief studentenvertegenwoordiger - ging onlangs 
verslag uit brengen van zijn memorabele "revolutionaire" hervormingen aan 
de RUG bij de Fidel. Castro dus. Naar verluid zou Fidel onze Geert er nogal 
ferm van langs hebben gegeven omdat zijn appetijt een slag in het gezicht 
moet zijn van de hongerende landen, maar voor het overige moeten wij u 
doorverwijzen naar onze konfraters van de C.I.A.
Deze foto waarop Geert en Fidel, de populaire jongens uithangen, verscheen 
op de cover van ’Juventud Rebelde’ het jeugdblad van Cuba.

STUDENT-AID 1988

DANS EEN POGO 
VOOR TOGO c i

bate van VREDESEILANDEN. Dit jaar 
springen ook de andere universiteiten 
in de dans. In Gent krijgt ook OXFAM 
zijn deel van de koek.
Onze jongens pakten de zaken me-
teen groots aan met een extra uitzen-
ding van de nationale debielenshow 
"HOGER LAGER". De RUG zond de ui-
terst bevallige ISA en die deed het en-
ige wat in deze omstandigheden mo-
gelijk was om de eer van onze unief te 
redden: grandioos verliezen.

De tweede week van februari staat he-
lemaal in het teken van STUDENT AID. 
Een kort overzichtje van de geplande 
activiteiten:

Op zondag 7 februari gaat er in sa- 
men-werking met Taxistop een liftaktie 
door. Gesponsorde studenten zullen 
zo vlug mogelijk duimsgewijs de uni-
versitaire ronde van Vlaanderen afleg-
gen.
Maandag 8/2 is de dag van het infor- 
ma-tieve luik. Alternatieve lessen, ten-
toonstellingen en een debat worden 
dan op ons afgevuurd.
De volgende dag (dinsdag 9/2) gaan 
we de sportief-ludieke toer op. Wat er 
dan precies te gebeuren staat, is nog 
niet helemaal duidelijk.

Woensdag 10/2 moet dan uiteindelijk 
de spetterende finale van deze STU-
DENT AID vormen.
’s Avonds gaat er in zaal Vooruit een 
optreden door van o.a. HANS DE 
BOOY, THE NITS en THE POPGUN. 
Het boeltje zal aan elkaar gepraat wor-
den door Mark Uytterhoeven, een in 
Taalstrijdgeile kringen razend popu-
laire gozer. Drukke onderhandelingen 
om ook "Saint" Bob Geldof himself 
naar Gent te krijgen, worden nog 
steeds gevoerd.

Maak u geen zorgemhet lieve geld dat 
u aan STUDENT AID spendeert, komt 
goed terecht. Volgens onze corre-
spondent ter plaatse, worden er water-
putten mee aangelegd. Open uw hart ( 
en liefst ook uw portemonnee) en les 
de dorst van uw Togolose broeder. 
Cheers!
Tot zover de voorlopige informatie 
over STUDENT AID. Meer nieuws volgt 
nog, heeft men me verzekerd. Ik wacht 
vol spanning af. En mag ik dan nu de 
eerste zijn om de leden van mijn 
steeds maar aangroeiende fanclub en 
dan op de eerste plaats Belje, Bolje en 
Anje -groupies van het eerste uur- een 
vrolijk Paas-feest te wensen? Gods 
vrede zij met u...

Pierre Vulgaire (Pie)
In Schamper 252 komt er een Student- 
Aid conceptpagina, check it out !

KOLOFOON
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VICTORIA 2000: NOG 
NIET MET 2000 LEDEN
Schamper haalt het in z’n hoofd om 
het vorig jaar opgerichte ’Viktoria’ nog 
eens onder de loep te nemen. De en-
thousiaste leden lieten immers niet 
veel meer van zich horen. Toch zijn ze 
nog niet uitgestorven, zoals blijkt uit 
volgend schrijven van een Viktoriaan. 
"Er werd Viktoria gevraagd iets over zi-
chzelf te schrijven voor Schamper. 
Weer een mooie kans voor onze femi-
nistische werkgroep om haar beken-
dheid te vergroten. Vanwaar eigenlijk 
die belangstelling voor onze nu éen 
jaar oude werkgroep ? Opvulsel voor 
inspiratieloze redakteurs ? Of geven 
we een progressief tintje aan degenen 
die met ons uitpakken ? Of is het ge-
woon goede wil en belangstelling voor 
wat we doen ? Dat laatste zou natuur-
lijk ideaal zijn. (n.v.d.r. : We schatten 
Viktoria blijkbaar hoger dan ze zichzelf 
schat.)

Viktoria dus. Wie zijn we ook weer ? 
Eigenlijk een allegaartje van blijkbaar 
enkel vrouwelijke studenten die willen 
werken rond rollenpatronen en femi-
nisme. Vorig jaar rond Kerstmis werd 
er besloten om er een werkgroep van 
te maken. We wilden op die manier 
onszelf wijzer maken, alsook een deel 
van de studentenbevolking. We selek- 
teren thema’s volgens aktualiteit en 
belangrijkheid om daarrond een avond 
in te richten. Voor onszelf zetten we 
ook praatavonden op touw over de 
meest diverse onderwerpen. Daarbij is 
het interessant om de verschillende vi-
sies te ontdekken die zich allemaal be-
roepen op de gemeenschappelijke 
noemer ’feminisme’. Verder zijn we nu 
al een hele tijd bezig rond "vrouwens-
tudies". Dit houdt in dat we bekijken 
hoe dit nieuwe vak aan de universitei-
ten en hogescholen van onze buurlan-
den georganiseerd is (we gaan ook al 
eens zelf een bezoekje brengen), waar 
het verstopt zit in Belgie en welke re-
sultaten uit de bus kwamen. Op dit 
vlak staan we nog niet erg ver, o.a. 
door de bijna achterlijke stellingname 
van Belgie hierin. Tenslotte onderhou-
den we kontakten met grotere en klei-
nere organisaties uit de vrouwenbewe-
ging, om op de hoogte te blijven van 
wat er broedt. Je kan ons dan ook 
meestal vinden op vrouwendagen, de-
batten, fuiven en dergelijke. Als je in-
teresse hebt , is het nuttig om weten 
dat we nieuw bloed met open armen 
ontvangen, (n.v.d.r.: Dat komt ons be-
kend voo r.) We vergaderen niet regel-
matig maar als je je adres opgeeft aan 
ons sekretariaat, krijg je de uitnodigin-
gen ( W. Wenemaerstraat 40 t.a.v. Ma-
rieke). Groetjes Viktoria!

BoNa(n)Za



(vervolg van pagina 1)

Schamper: De rektor is eigenlijk het 'ge-
zicht" van de RUG. Wat houdt die funktie 
nu precies allemaal in ?

De Meyer: Dat is zeer moeilijk om daar 
op te antwoorden. De job heeft zoveel 
verschillende aspekten, dat die bijna 
niet te omschrijven valt. Het staat in de 
wet, maar er is wel een verschil in de 
praktijk natuurlijk. Het is vooral belang-
rijk om goed samen te werken met de 
administrateur (Nvdr: Van Espen) en 
konflikten te vermijden. Iets wat bij 
mijn voorgangers niet altijd het geval 
was. (glimlacht)

Schamper: In welke mate knaagt het veel-
eisende rektorschap aan uw wetenschap-
pelijke taak?

De Meyer: Zeer veel. Alleen in het 
week-end kan ik mij bezig houden met 
mijn wetenschappelijke arbeid. Ik pro-
beer dan wat artikels te schrijven, je 
mag immers niet vergeten dat ik in de 
week mijn lessen moet doceren en dat 
moet ook voorbereid worden. Maar 
het is inderdaad zeer moeilijk om alles 
bij te houden wat in mijn branche ge-
beurt.

STIEFMOEDERLIJK
Schamper: De RUG wordt in Brussel
toch wel wat stiefmoederlijk behandeld. 
Gent krijgt in vergelijking met Leuven 
(KUL) en Brussel (VUB) niet altijd waar 
het recht op heeft?

De Meyer: Tja, ik geloof dat de RIJKS- 
universiteiten misschien wel '‘stiefmoe-
derlijk" -zoals u dat stelt- behandeld 
worden. Dus ook Luik. Dat is nu een-
maal een Belgisch gegeven: Leuven 
(KUL) kan rekenen op steun van de 
katholieken (CVP), Brussel (VUB) heeft 
de steun van de vrijzinnigen en Ant-
werpen kan terugvallen op een sterke 
Antwerpse lobby. Daar ondervinden 
Gent en Luik de weerslag van, al moet 
ik er direct aan toevoegen dat de 
Luikse politici een veel "Luiksere" reflex 
hebben dan de Gentse politici een 
"Gentse" reflex hebben. Maar een Ver- 
hofstadt -minister vam o.m. We-ten- 
schapsbeleid- heeft toch heel wat voor 
Gent gedaan. En Coens is ook fair ge-
weest: hij heeft steeds de voordracht 
van benoemingen door onze Raad van 
Beheer gerespekteerd, iets dat vroe-
ger niet altijd het geval was.

Schamper: Krijgt de RUG te weinig geld-
middelen? Je hoort daar steen en been 
over klagen, sommigen proffen stellen dat 
de RUG dringend honderden miljoenen 
moet bijkrijgen, wil het zijn edukatieve en 
wetenschappelijke rol nog op een behoor-
lijke manier vervullen ?

De Meyer: Wij zouden inderdaad wel 
wat meer mogen krijgen, maar een 
exact cijfer kan ik daar niet op plak-
ken. Is het honderd miljoen of een mil-
jard: wie zal het zeggen? Ik zou bij-
voorbeeld al tevreden zijn moest men 
niet verder de toelagen voor het "over-

tallig" personeel afbouwen. (Nvdr: 
"overtallig" is een term die in Brussel 
uitgedokterd werd, hij doet trouwens 
sterk denken aan...)

Jos Lootens weet er zelfs cijfers op te 
plakken: "Vroeger kreeg de RUG zo’n 
goeie 90 miljoen voor dat "overtallig" per-
soneel, nu is dat maar 45 miljoen meer 
en er wordt aan gedacht om in de toe-
komst geen enkele frank te geven."

De Meyer: En een ander probeem is 
het demografisch probleem: in de toe-
komst zullen er steeds minder studen-
ten zijn, dat is niet te vermijden. Als je 
weet dat de betoelaging o.m. rekening 
houdt met het aantal ingeschreven 
studenten dan weet je ook dat wij nog 
meer in de problemen zullen geraken.

Schamper: Maar er zijn toch al heel wat 
wetsontwerpen gemaakt om dat betoela- 
gingssysteem te veranderen?

De Meyer: Weet je, ik heb een stapel 
van zeker wel 30 centimeter van wets- 
ontwepen ivm de aanpassing van onze 
financiering. Maar het probleem is dat 
de VLIR (Nvdr: VLaamse Interuniversi-
taire Raad waarin de rektoren van alle 
Vlaamse universiteiten zetelen) niet tot 
een consensus komt over die nieuwe 
financieringsmethode. Sommige univs 
verwachten immers toch een aangroei 
van hun studentenaantal en liggen dus 
dwars. En dan zeggen ze in Brussel: 
"Jamaar, als jullie (de VLIR) het niet 
eens kunnen worden, dan hoeft het 
voor ons ook niet".

Schamper: Dat komt uiteraard de univer-
siteiten niet ten goede.

De Meyer: Allicht, en ik moet daarbij 
opmerken dat de "afbouw" van de uni-
versiteiten al begonnen is in 1971. 
Iedereen heeft zijn mond vol over de 
"afbouw" van het onderwijs sinds 1982, 
toenook het pre-universitair onderwijs 
serieus moest besparen, maar voor de 
univs is dat al zo vanaf 1971, toen de 
nieuwe wet er kwam.

SAMENWERKING
Schamper: Als "liberale" rektor zult u al-
licht wel een lans breken voor de samen-
werking van de universiteit met de indu-
strie?

De Meyer: Ja, ik breek daar een lans 
voor. Die samenwerking laat immers 
toe om het "gemeeschapsgeld" uit te 
breiden met hetgeen we van de indu-
strie ontvangen. Ik weet ook wel dat 
dat slechts voor een paar fakulteiten 
geldt: in de toegepaste wetenschap-
pen is zoiets goed mogelijk. Bijvoor-
beeld in de elektronika. In de Blandijn 
daarentegen, waar ik zit, zie ik dat niet 
direkt gebeuren. Maar die samenwer-
king heef zeker zijn voordelen voor de 
fakulteiten die wel in aanmerking ko-
men: kontakten kunnen gelegd wor-
den, uitwisseling van ervaringen en 
van kennis, de studenten leren hun 
toekomstige werkkring kennen en de 
univ vaart er ook wel bij. Bijvoorbeeld

de samenwerking met Sidmar, waar 
de afgestudeerde studenten hun 
stages kunnen lopen.

Schamper: Is het gevaar niet groot dat de 
industrie alleen die projekten zal steunen 
waar geld uit te slaan valt en de louter 
wetenschappelijke onderzoeken aan zijn 
lot zal overlaten ?

Vincent Spruytte (student toegepaste 
wetenschappen) komt de rektor te 
hulp:
"De industrie steunt ook 'wetenschap-
pelijk gericht onderzoek’. De industrie 
levert bepaalde machines voor onder-
zoek -die de RUG niet kan betalen- 
waarmee nieuwe onderzoekingen kun-
nen gedaan worden."

KUMUL
Schamper: Hoewel een prof tot de best 
betaalde ambtenaren behoort, waren er 
vorig jaar toch 400 aanvragen van proffen 
om aan kumul te mogen doen. Los van 
het feit of zij dat financiële extraatje al 
dan niet nodig hebben, kan men zich dan 
toch wel af vragen of zij hun wetenschap-
pelijke taak, waarvoor zij ten slotte be-
taald worden, niet verwaarlozen?

De Meyer: Dat zou uiteraard niet mo-
gen, maar je mag dat gevaar ook niet 
overdrijven: het gaat om 2 uur per dag 
of om 2 halve dagen per week. Maar 
naast het negatieve aspekt (minder 
tijd), is er ook een positief aspekt: de 
praktijk kan bevorderlijk zijn voor de 
wetenschappelijke arbeid. Een prof in 
de rechtsfakulteit kan de theorie toet-
sen in de praktijk door te gaan pleiten, 
een prof in de geneeskunde kan uite-
raard ook leren uit zijn werk in zijn 
praktijk of in een ander ziekenhuis dan 
het UZ.

NIET TE VOLGEN
Schamper: Hoe "universeel" is het univer-
sitair onderwijs? U lijkt immers niet hoog 
op te lopen met al die curriculumwijzigin- 
gen?

De Meyer: Ik kan het gewoon niet bi-
jhouden: de programma’s worden om 
de haverklap gewijzigd. Ik heb niets te-
gen het aanpassen van een program-
ma, maar het zou op een andere ma-
nier moeten gebeuren. Men heeft geen 
houvast meer. Kijk naar de rechten 
waar de absurde situatie zich voordoet 
dat een prof éénzelfde vak zowel aan 
eerste als tweede kandidatuur moet 
doceren, omdat het vak ingevolge een 
recente wijziging overgebracht is van 
tweede naar eerste kandidatuur. Al die 
studenten kunnen uiteraaard het audi-
torium niet binnen. Zulke toestanden 
krijg je dan wanneer men te overhaast 
te werk gaat.

Schamper: Maar die curriculumswijziging 
is er ondermeer gekomen met de steun 
van de studenten die in de fakulteitsraad 
zaten ?

De Meyer: Binnen 5 jaar kunnen an-
dere studentenvertegenwoordigers er 
weer andere ideeën op nahouden, 
moeten we dan weer gaan ver-ande- 
ren? Er is geen zekerheid meer.
De VAKKEN zouden trouwens veel 
duidelijker moeten omschreven wor-
den, zodoende dat je een welbepaald 
vak slechts éénmaal moet afleggen en 
dan met een gerust geweten de studie 
kan voorzetten in een andere univ, 
want dat vak hoef je dan niet meer af 
te leggen. De vakken zouden dan aan 
alle Belgische universiteiten wel het-
zelfde moeten inhouden. Nu is het ab-
soluut niet zo dat het vak handelsrecht 
in Leuven hetzelfde inhoudt dan aan 
de RUG, om maar één willekeurig 
voorbeeld te geven. Ik moet u ook niet 
zeggen een betere omschrijving van 
de vakken het Erasmus-projekt ten 
goede zou komen.

DE BALANS EN DE 
LEVER

Schamper: Een balans van twee jaar rek-
torschap?

De Meyer: O, die is gunstig. Er zitten 
natuurlijk vervelende kantjes aan de 
job, maar dat zal wel zo met elke job 
zijn. Een taak moet je hoe dan ook po-
sitief aanpakken, anders moet je er 
niet aan beginnen. Maar rektor zijn be-
valt me: die job eist veel (reorganisa-
tie en organiseren ligt me wel. Het is 
zeer zeker een persoonlijke verrijking. 
Al zijn er soms harde tijden: eind vorig 
had ik hier een rektorenkonferentie bo-
venop mijn normaal werk en toen zat 
meer dan 5 uur slaap per nacht er niet 
in.

Schamper: Ligt er dan nog iets op uw le-
ver dat wij niet gevraagd hebben, of heb-
ben wij genoeg gevraagd?

De Meyer: (lacht) Ja, eigenlijk wel. Ik 
zou willen dat het Vast Bureau (dage-
lijks bestuur RUG, nvdr) wat meer 
armslag zou krijgen. De raad van be-
heer (nvdr. waarvan de rektor de voor-
zitter is) telt 32 stemgerechtigde leden 
en eer die het soms eens zijn... Na-
tuurlijk, belangrijke en gewichtige dos-
siers, zo-als de begroting bv., moeten 
door de beheerraad behandeld wor-
den, maar soms kan men ook zo uit-
gebreid uitweiden over details en futili-
teiten dat ik... (zucht) Geef wat meer 
autonomie aan het Vast Bureau en dat 
zal een ef-ficiënter beheer ten goede 
komen.

Ondertussen zijn al onze tafelgenoten 
reeds opgestapt, richting werk, les of 
café, en de rektor moet er ook van-
door, want nieuwe afspraak. Als deze 
jongen en de rektor de Kleine Brug 
verlaten blijven alleen een zekere rege- 
rings-kommissaris YDC en een tafelge-
noot in het restaurant zitten. Bij het 
buitengaan realiseer ik mij dat hij het 
interview zeker in de gaten moet heb-
ben gehad. De regering mag blij zijn, 
de nieuwe kommissaris waakt.

HET GROTE (?) E.E.G.-PROJEKT

ERASMUS ALS HOOFDSCHOTEL: TAAI BEESTJE.
ERASMUS is sinds kort een 
trendy woordje dat aan jullie vo-
cabularium mag toegevoegd 
worden.
Bleek nl. dat de beginletters van 
"European Community Action 
Scheme for the Mobility of Uni-
versity Students", ERASMUS 
opleverden. Dat deze term niet 
volledig juist is, werd ons duide-
lijk toen we verleid werden tot

een etentje met de high society 
van de RUG, zijnde rector De 
Meyer ("Leon" voor de vrienden, 
wij dus), mevr. L. Van den Bos-
sche (coördinatie Erasmus 
Gent), W. Van Espen (ex-be- 
heerder sociale sector, nu admi-
nistrateur- Vincent Spruytte en 
Jos Lootens (studentenvertegen-
woordigers in de RvB). Scham-
per liet zich vertegenwoordigen

door Dominic Pertry (redelijk 
vermoeid na een boe-iend on-
derzoek voor zijn thesis in de 
buurt van het Zuid), en twee on-
wennige rising stars, Inge Deman 
en Gert Defever. Tussen een ap- 
peritiefje en het desserten-buffet 
door, beoefenden we een van 
onze regionale speciali-teiten, 
met name kritische journalistiek.

Lieve Van den Bossche legde ons de 
mogelijkheden uit volgens dewelke 
een student in het buitenland kan stu-
deren. De eerste mogelijkheid bestaat 
erin dat de student op eigen houtje 
naar het buitenland trekt. Daar dit al-
leen betaalbaar is voor de beter be- 
goede klassen en ook heel wat prak-
tische en emotionele problemen kan 
opleveren, zoals het vinden van een 
kot, problemen met de inschrijvingen 
maar ook heimwee, zijn er weinig stu-
denten die voor deze formule opteren, 

(vervolg volgende pagina)



gesteld worden om deel te nemen aan 
VERVOLG ERASMUS-PROJEKT

intensieve programma’s van korte 
duur (maximaal 1 maand, uitzonderin-
gen mogelijk).

Thuis blijven?

Een tweede mogelijkheid vloeit voort 
uit interuniversitaire akkoorden. Dit 
biedt studenten, OP en WP de kans 
om drie tot twaalf maanden in den 
vreemde, maar helaas alleen binnen 
de grenzen van de EG, te vertoeven.

Financieel steunt de EG de student tot 
een maximaal bedrag van 5000 Ecu. 
Vraag ons nu niet hoeveel dat in Bel-
gisch geld is. (Tip : 1 Ecu is gelijk aan 
ongeveer 43 Belgische frankskes) Op 
de nationale studiebeurzen kan je ook 
rekenen. Het grote voordeel is dat de 
erkenning van je studies nu wel ge-
waarborgd is.

Misschien denk je dat er een probleem 
is door het feit dat de programma’s 
van de verschillende Europese univer- 
siteiten niet volledig overeenkomen.
Het is inderdaad zo dat een student uit

bv. de 2de proef veeartsenij in België 
een heel ander programma voorge-
schoteld krijgt dan een in olijfolie ba-
dende Griekse student uit Thessaloni-
ki^ Maar het moet gezegd worden dat 
de saus die het apperitiefhapje verge-
zelde onze smaakpapillen ook geens-
zins onberoerd liet.) De presti-gieuze 
bedoeling van het ERASMUS-project 
is echter niet het verzamelen van di-
ploma’s, maar wel het verbreden van 
de horizont van de deelnemers.
Voor wie dit geen prioriteit is, blijft be-
ter thuis.

De Domper
Daarnaast verleent 
de EG ook nog fi-
nanciële steun aan 
studenten-organi- 
saties die als 
doelstelling de in-
teruniversitaire sa-
menwerking op 
EG-vlak hebben. 
Nu gaan we over 
Gent beginnen 
domperren. Hou u 
vast: bij het ter 
perse gaan van dit 
nummer hadden 
reeds een 75-tal 
professoren, leden 
van WP en OP en 
een aantal studen-
ten een aanvraag 
ingediend om een 
project door
ERASMUS te laten 
erkennen. De 
Gentse organisato-
ren zijn over dit 

aantal zeer tevreden. Het feit dat een 
zesde van de professoren al enthou-
siast gereageerd heeft, vinden zij posi-
tief. Wel moet opgemerkt wor-den dat 
het hier de "jongere" generatie (gebo-
ren tijdens en na de tweede we-rel- 
doorlog, namaak-antiek, dus) betreft. 
Leuk om te weten is, dat alle facultei-
ten gelijkmatig gereageerd hebben. Er 
bleef er niet eentje achter.

Volgens Lieve Van den Bossche is 
deze "eerste ronde" voornamelijk een

test-case: de proffen tasten af wat 
eventueel mogelijk zou zijn.

Pauzeren met everzwijn
We beginnen nu met het beschrijven 
van de mogelijke hoofdschotels die 
men in de Kleine Brug, want daar resi-
deerden we, tot zich kan nemen. 
"Everzwijn" klonk verleidelijk, maar 
Inge en Gert namen het zekere voor 
het onzekere en verkozen een prole-
tarische "Coq au Vin", gegarneerd met 
eikenbladeren (was het dan toch 
everzwijn?) en frietjes. Zoals u van de 
bescheiden redacteurs van dit blad 
gewoon bent, dronken zij daarbij spa 
rood. Ondertussen propte Domper 
zich vol met parelhoen met puree en 
plunderde de Parijse sla.

De rekening
Het ERASMUS-bureau zwemt niet in 
het geld (waar hebben we dat nog al 
gehoord?). Elk project moet aan een 
aantal voorwaarden voldoen. Het moet 
om onderwijs gaan; zuivere research 
is uit den boze. Ook de reciprociteit (= 
wederkerigheid) van de universitaire 
projecten is een vereiste.

Het ERASMUS-bureau (te Brussel) 
geeft ook de voorkeur aan studenten, 
universiteiten en hogescholen uit de 
perifere landen van de EG. Hiermee 
worden in de eerste plaats Portugal, 
Griekenland en Ierland bedoeld, maar 
de Benelux en Denemarken krijgen 
ook meer aandacht. In grote landen, 
zoals Engeland, de BRD en Frankrijk 
bestaat er nl. al heel lang een traditie 
van interuniversitaire uitwisselingsak- 
koorden. Hen klinkt het opzet van het 
ERASMUS-project niet helemaal onbe-
kend in de oren.

Wie in Bologna rechten volgt, om zo-
maar een voorbeeld te geven, zal over 
een goede kennis Italiaans moeten 
beschikken. Maar geen paniek! De 
universiteiten richten zelf taalcursus-
sen in gedurende de zomervakantie. 
Daarenboven kunnen de sylabussen in 
je eigen taal omgezet worden.

De kosten voor dit mammoet-project 
belopen slechts een fractie van wat de 
EG nu aan aan de landbouw besteed.
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HET PLAN DEMAN

NARCISME DEEL 1
*Redaktievergadering begin novem-
ber. Een vijftien ä twintigtal redacteurs, 
vnl. nieuwelingen in het vak, dagen 
op. Een kersverse hoofd redacteur, 
m.n. Dominic Pertry, overschreeuwt ie-
dereen met zijn klachten: geen lokaal, 
geen computer, geen telefoon en voo-
ral geen dicipline onder de redactiele-
den.

*Schamper-redactielokaal, half no-
vember. De hoofdredacteur, overspan-
nen en klaar voor de psychiatrische af-
deling K13 van het UZ, begint dictator- 
allures aan te kweken. De ouwe rotten 
in het vak, al snel bijgestaan door de 
anderen, beginnen te protesteren. 
"Heil Domper" is niet van de lucht. Hij-
zelf reageert met dreiging tot geseling 
van de opstandelingen in het publiek.

*Een duistere plaats, eind november. 
Een tiental redactieleden, samenge-
roepen door de ontslagnemende eind-
redacteur, vergaderen over de zich 
opstapelende problemen binnen en 
buiten de redactie. Al snel komt iede-
reen tot de conclusie dat er op de fi-
guur van de hoofdredacteur niet veel 
aan te merken is, en wijst iedereen met

beschuldigende vinger naar de grote 
hoeveelheid werk, door verhuis- en 
materiaalstrubbelingen vertienvoudigd. 
Na een intermezzo, waarbij de benen 
van Lieve Ectors vergeleken werden 
met die van Dominique Bernard (naar 
de conclusie heeft u het raden), werd 
het Plan geboren. Zoals het goede de-
mocraten betaamt, werd dit Plan arti-
kel na artikel besproken en geammen- 
deerd. De samenzweerders kwamen 
tot een akkoord.
Studentenbeheerder F. Lefevre ver-
trouwde het zaakje wel niet helemaal 
en vermoedde een staatsgreep. Wij 
ontkenden. Schamper heeft nog altijd 
niet de allures van een staat aangeno-
men, al streven we wel naar onafhan-
kelijkheid, en ook naar geld, veel geld, 
heel veel geld, om in te zwemmen 
(dus geen frankskes,a.u.b.) en i.pl.v. 
cola’s ook eens Bacardi’s en Martini’s 
te kunnen drinken. Maar dat is een an-
dere kwestie.

*De volgende dag, Schamper-redac- 
tielokaal (’t wordt eentonig).
Domper, oven/ermoeid, in de diepste 
put waar hij ooit is ingesukkeld, biedt 
zijn ontslag aan. Algemene stilte. Dom-
per wil zijn opvolger aanwijzen. Alge-
mene hilariteit. Als de vreugde om zijn 
onwetendheid enigszins is geluwd,

wordt de "patiënt" op de hoogte ge-
bracht van het roemrijke Plan Deman. 
Na een kwartier uitleg wordt hij één 
van de meest fervente voorstanders 
van dit Plan. Het Plan wordt ter stem-
ming voorgelegd en, wie had het kun-
nen denken, bij unanimiteit goedge-
keurd, de aarzeling van een "zwart" 
schaap, familie van een andere be-
kende marxist, terzijde gelaten.

HET PLAN EN NIETS 
DAN HET PLAN !
De voornaamste reden voor het Plan is 
het verlichten van de zware taak van 
de hoofdredacteur door die in vijf stuk-
jes op te splitsen, iets wat op grotere 
schaal federalisering heet. De kernre-
dactie bestaat uit zes leden, waarover 
verder meer. Deze sukkelaars, door de 
volledige redactievergadering verko-
zen volgens het basis-democratisch 
principe hebben elk zo’n stukje onder 
hun hoede. Eerst en vooral hebben we 
de verantwoordelijke uitgever, die uit 
angst voor molotov-cocktails in zijn 
brievenbus weigert zijn adres kenbaar 
te maken. Ook het adres van zijn kap-
per beschouwt hij als top-secret. 
Verder is er ook een cultureel verant-
woordelijke, die ervoor zorgt dat dissi-
dente minoriteiten, zoals de West-Vla- 
mingen ook aan "gun trekken" komen. 
Miami Vice?

Lieve Van den Bossche verzekerde 
ons dat de gelijkschakeling van alle 
universitaire studies en diploma’s in de 
EG ongetwijfeld nog lang tot het rijk 
van de ’wishful-thinking’ zal behoren.

De Walen bederven het 
dessert

Dit academiejaar lopen er al een 240- 
tal projecten voor de hele EG. 14 
daarvan zijn van Belgische origine. 13 
van die 14 gingen naar Wallonië, wat 
geenszins te verwonderen is omdat zij 
nu eenmaal graag bij de grote broer, 
Frankrijk aanleunen.
Het desserten-buffet naderde (W. Van 
Espen verliet op dit kritieke moment 
de zaal), waarbij de maag van Dominic 
Pertry nog groter bleek, dan we ooit

HISTERISCH
HISTORISCH

Erasmus (1469 -1536) was een Neder-
lands humanist. Hij werd geboren te 
Rotterdam. Hij publiceerde in 1511 
’Lof der Zotheid’, een befaamde satire 
op de maatschappij van zijn tijd. Ver-
der pleitte hij voor een tekstkritische 
en filologische studie van de bijbel-
teksten. Hierbij aansluitend richtte hij 
in Leuven het Collegium Trilingue op. 
Erasmus hekelde de kerkelijke wan-
toestanden, maar ging bijlange na niet 
zo ver als Luther en Calvijn. Zijn wens 
om de kerkelijke eenheid te behouden 
werd niet bewaarheid. Zoals wel meer 
geleerden en humanisten uit de Re-
naissance, had hij geen vaste stek. Hij 
studeerde in Nederland en Parijs en 
vanaf 1499 verbleef hij achtereenvol-
gens in Engeland, Leuven, Engeland, 
Italië, Engeland, Bazel, Leuven, Bazel, 
Freiburg en Bazel. Hij stierf aldaar in 
1536.

Bij uitstek dus de man om zijn naam 
aan dit ambitieuze EG-project te lenen. 
’Reizen om te leren’ zou straks wel 
eens minder oubollig kunnen klinken 
als nu het geval is.

Het schilderij op de cover werd in 
1517 geschilderd door Kwinten Metsys 
en wordt bewaard in de Galleria Nazio- 
nale, Palazzo Barberini te Rome.

(GD)

De dossierverantwoordelijke zorgt 
voor een vrouwelijke noot in de kern-
redactie en zit momenteel tot over 
haar oren in de student-aid(s). 
Kameraad "Diversen" springt overal in 
waar hij denkt nodig te zijn. Nu eens is 
hij te vinden in het bed van een 
hoertje, dan verschijnt hij weer in smo-
king op een gala-diner. Ook op aller-
hande conserten laat hij zijn scheef- 
geknipte "frou-frou" bewonderen. Een 
man van de wereld, zonder twijfel. 
Broeder "Reclame", die lijdt aan een 
peliculle-verslaving, verzorgt wat hij 
zelf noemt de "public relations". Eerst 
waren wij verontwaardigd dat een 
broeder zich in die buurten waagt, 
maar hij verzekerde ons ervan dat hij 
zijn celibaats-eed trouw blijft. Wij 
content.
Zuster Politiek, die in tegenstelling tot 
wat haar naam laat vermoeden toch 
verdacht vrouwelijk is, verdeelt haar 
vrije tijd tussen het passief bekijken 
van "Ter land, Ter zee en in de lucht" in 
gezelschap van knappe blonde kna-
pen en het bezoeken van Yuppie-cafés 
in verdacht royale straten.

Een andere reden waarom de kernre-
dactie vandaag een feit is, is te zoeken 
(en misschien wel ooit te vinden) in het 
feit dat de beloftevolle nieuwelingen nu 
tenminste niet heel Gent moeten af-
schuimen op zoek naar de sleutel van 
het lokaal.
(Vervolg next page)



FILM IN GENT

WANNEER
GENTIN
FILM?
1988
ik neem me voor (ik ben ook modieus) 
niet meer luid te lachen tijdens in slijm 
verdrinkende snotterscènes, omdat 
het ’gepakte’ meisje naast me dat zo 
lief lachte toen ik vroeg of deze nog 
vrij was dat niet leuk vond. ik neem me 
voor me aan te passen aan het soort 
film dat ik bekijk (bij een yuppie-film 
proberen denken als een yuppie - vols-
trekt NIET dus), ik neem me nog wel 
meer voor, maar dat gaat jullie geen 
donder aan want dit is een film-, geen 
hartsrubriek.

ik wens mensen ook dingen toe. dat 
de smaak van de massa (jij, ja!) dit 
jaar iets minder lijkt op die van oliebol-
len met mosterd, bijvoorbeeld, en dat 
jij (en zit niet voortdurend om te kij-
ken) inziet dat dat inderdaad niet lek-
ker is.

DIRTY
DANCING valt nog net binnen de prij-
zen. als slechtste film van 87, jawel ! 
(applaus) DD is een afgrijselijk lelijk

ding, dat niet alleen volsteekt met - 
maar ook zelf het ultieme cliché IS. 
moet je kunnen. DD is gemaakt om los 
te laten op alle joepie-lezertjes en pa-
thetische tieners (dikwijls één en de-
zelfde persoon), het enige wat deze 
film probeert, is een nieuwe rage te 
ontketenen, net als Saturday Night Fe- 
ver ooit, of Staying Alive later, maar 
daar ga ik me niet over uitspreken, 
want toen was ik nog niet geboren, 
hier geen disco, maar -zoals de titel 
laat vermoeden- een meer dan intieme 
dans die een perfect idee geeft van 
hoe Walrussen zich voort- planten, 
niets vies of aanstootgevend -we zijn 
meer gewoon- gewoon belachelijk, 
goedkoop én op de dansvloer!

het verhaaltje: een klein teder rijkeluis- 
meisken (maar-daar-kan-ze-zelf-niets- 
aan-doen-of-wat- dacht-je) met de 
naam Baby (hoe vertederend) gaat 
met mummy en daddy naar een sjiek 
vakantiekamp ergens tussen bos en 
meer. ze wordt verliefd op de stoere 
dansleraar, oscar walrus, maar die-
zelfde Johnny, verbitterd door de ma-
nier waarop de rijken het personeel 
behandelen, pakt ons klein lief meis- 
kenshartje duchtig aan alwaar zij ver-
drietig alles opkropt ende begraaft in 
haren eigenste zelve, maar zij bijt dap-
per van zich af met dialogen als:

"Daddy (huilend) i’m not a child any- 
more !" (holt huilend hergens heen) 
(halliteratie).

of wanneer de loebas van een dansle-
raar er "i’m nothing" uitperst, zij ant-

woordt: "but, oh, yes, oscar, you are 
everything !" en hup, de dansvloer op. 
zij slaagt er zelfs in om de danslerares, 
Penny de pinguin, te vervangen en het 
hart haren dansinstructeur te verove-
ren. die op zijn beurt, na vele misver-
standen (heel de film is een misver-
stand) het hart haren vaders inpalmt 
en alles komt goed en de slechten 
worden gestraft en ze dansten nog 
lang en gelukkig en wij kwaad de cine-
ma uit ! prachtig bos anders, geef ons 
zo'n bos en wij maken ook zo’n film. of 
we gaan voor Joepie schrijven, natuur-
lijk.

EN DAT
terwijl 500  m. verder de kaviaar ge-
serveerd wordt. MAURICE ontroert, 
grijpt je aan, doet je heimwee krijgen 
naar iets dat er nooit is geweest én 
doet je nadenken (lap, alweer 80%

van het publiek zomaar gediscrimi-
neerd). mooi, intiem, ontroerend, 
warm, enz... de superlatieven voor dit 
jaar zijn opgebruikt, geen nood, ik zal 
ze toch niet meer nodig hebben.

DIRTY DANCING, helaas geen sterren, 
Mc Donald.

MAURICE ****restaurant.

ook nog
UN ZOO LA NUIT **1/2, jammer van 
het zwart-witte hoofdpersonage. 
SU\MDANCE *** een knappe puzzel 
waar een stukje uit ontbreekt.
THE LAST EMPEROR ***

IEF EN BRT

AGENDA BERICHTJES VOOR DE AGENDA DIENEN OP TIJD IN ONZE BUS TE BELANDEN.WAARVOOR DANK.

FUIVEN

* 29 januari met Verkeerd Geparkeerd, 
Homo en Lesbiennejongerengroep, in 
Zaal Kanivo, Kortrijksepoortstr. 168. 
Aanvang 21h30.

CINEMA

* Naar aanleiding van het ’Rusland- 
Dossier’ dat we over enkele weken 
brengen, vermelden we hier even ’De 
Russen komen!’. 7 films die je tussen 
21 en 27 januari, telkens om 20h00 
kunt bekijken in STUDIO SKOOP. 
do 21 jan.: Tango van onze Jeugd 
(Mkrtsian-I984)
vr 22 jan.: Thema (Gleb Panfilov-1979) 
za 23 jan.: Blauwe Bergen (Chengue- 
laia-1985)
zo 24 jan.: Vijf avonden (Nikita Mikhal-
kov-1978)
ma 25 jan.: Slavin van de Liefde (Mi- 
khalkov-1977)
di 26 jan.: Vassa (Panfilov-1983) 
wo 27 jan.: Onvoltooid stuk voor pia-
nola (Mikhal kov-1977).
Centraal staan enkele films van Mikhal-
kov n.a.v. het succes van ’Zwarte 
Ogen’.

KUNSTZICHT

"Het Water": zwart-wit fotografie van 
John Vink over het belang van water in 
Afrika.

THEATER

*N.T.G.: "Pinokkio" (musical), en in het 
NT2 "Pygmalion" van G.B.Shaw. Beide 
t.e.m. 23 jan.

*Arca: "Regarde les femmes passer" 
op 15,16,22 en 23 jan. "Pas de deux" 
op 28,29 en 30 jan. "Het nieuwe kos-
tuum van Vrijdag" op 17 jan. "Het ver-
driet van België" op 25,26 en 27 jan. 
"Over de dorpen" van Peter Handke 
vanaf 30 jan.
*Vooruit: "De Pleisterplaats" van 26 tot 
30 jan.
*Proka: "Lucifer of kwartet van drie en-
gelen en een vrouw" (naar Vondel) op 
20 en 21 jan.
*Zaal Flora: "Dans van de reiger" (Hu- 
go Claus) op 16,22,23,29 en 30 jan., 
en 6 feb. Deze zaal is wel te Gent- 
brugge. Reserveren: 091/28.21.63. 
*Nieuwpoorttheater: "In de eenzaam-
heid van de katoenvelden" (door De 
Tijd) op 21,22 en 23 jan. "Shakexpear- 
ment" op 18,19 en 20 jan. "Gods sum-
mum" op 15 en 16 jan. "De atlantische 
man" (20u30) en "Interieur" (22u30) op 
18 jan.

POEZIE

* "I, being born a woman" van Edna 
St.-Vincent Millay, met pianomuziek. 
Balzaal Vooruit, op 26/1.

MUZIEK

* Ted Hawkins in concert ma. 25 jan. 
20.00U Zaal Vooruit organisatie: On 
The Rox.
* Warren Zevon !!! 4 feb. 20u. Zaal 
Vooruit.

POLITIEK EN FILOSOFIE

* Een themadag door o.a. het semina-
rie van moderne wijsbegeerte op za 16 
jan. in de Blandijn.

(vervolg narcisme deel1)
Er zit wel altijd iemand van de kernre-
dactie in de cafetaria van de Brug een 
legendarische Dame Blanche naar bin-
nen te spelen. Ter plaatse wordt dan 
ook de lay-out opgemaakt.

Wij hopen dat u het verschil met vroe-
ger al gemerkt hebt. Wij in ieder geval 
nog niet, maar wij zijn onze bril dan 
ook kwijt.

yours sincerely, Idee

DomPer: ’t zijn allemaal leugens, echt 
waar.

BLACK IS BLACK

Op di 19 januari vanaf 20u00 in het 
studentenhuis De Brug, organiseert de 
Kritische WErkgroep Landbouw een vi- 
deo-voorstelling en lezing over apart-
heid en landbouw in Zuid-Afrika. De 
klemtoon zal gelegd worden op de be-
tekenis van apartheid als uitbuitings- 
middel van de zwarte landarbeiders 
door de blanke grootgrondbezitters, 
alsook op de Zuidafrikaanse fruitex- 
port als deviezenbron voor het blanke 
minderheids-regime. Spreker is Frank 
Velghe (Boycot Outspan Actie) die 
eind ’87 in Tanzania het ANC-congres 
bijwoonde.

VERDIEND.
Er is een examen aan 

tic univcrsiteit waar je niet 
onderuit komt: je maand-
budget...
Inschrijving, boodschappen, 
studiemateriaal, de huur van je 
•■kot”, spaghetti... Hoe regel je 
dat allemaal'?
Dat probleem heeft de 
GENERALE BANK voor 
je opgelost.

DE GENERALE 
BANK is de eerste bank in België 
die een rekening op maat heeft 
voor studenten. Een rekening 
met échte verantwoordelijk-
heden. Mister Cash kaart, 
cheques, overschrijvings-
formulieren. Plus nog een 
uitgebreide, unieke extra-service

E I N D E L I J K  EEN R E K E N I N G  OP M A A T  V O O R  S T U D E N T E N

op de koop toe. Dat is jouw 
CAMPUS rekening

CAMPUS maakt het je 
financieel een stuk gemakkelij-
ker. zodat je je volop op je studie 
kunt koncentreren. En dat is 
ten slotte toch het belangrijkste.

Vraag inlichtingen bij 
het dichtstbijzijnde GENERALE 
BANKAGENTSCHAP. Je zult 
zien. de CAMPUS rekening 
verdient een “grote onder-
scheiding" '.

Cam&usmmé



TONEEL

PAPA IS BLIJVEN STEKEN IN DE SIXTIES
Klokslag middernacht 31 dec 87 ston-
den we aan de poort van het Pande- 
reitje (de Brugse gevangenis) luidkeels 
de gedetineerden uit te nodigen voor 
een eindejaarsfuif ergens in stad. Nie-
mand daagde op. Ook niet toen we 
schalks wat olie op het vuur goten, 
door te informeren hoe lang het alweer 
geleden was dat ze nog een natuur-
wandeling hadden gemaakt. Het is 
kentekendend voor deze tijd: Men zit 
voor zijn teevee, en daarbij die molen, 
hé, wat doet dit hier, uitstapjes worden 
in de agenda genoteerd, en in groep 
beleefd.

Het theaterfenomeen dat ik vandaag 
met u wil doornemen, vormt hier geen 
uitzondering op. Het is een stuk voor 
mensen die altijd de vuilbak buitenzet-

ten, en precies twee keer in de maand 
iets cultureel doen. Op het podium 
zweven - welliswaar onzichtbaar- en-
geltjes in roze onderbroekjes, een ver-
velende zeemeeuw hangt er stoned 
rond (die Jonathan), en ik meen ie-
mand van de E.O. in de coulissen te 
herkennen: "De Pleisterplaats" van Jo-
zef van den Berg en Marie-Claire 
Stambac natuurlijk, z’n wellicht in 
Oostakker ontvoerde kleuterleidster.

Een vrouwmens dat u toelacht met dat 
ontwapenende bloemenmondje dat 
sommige studentinnen af en toe op-
zetten, om je sympathie en hoofse in-
borst op te wekken. Het zelfde soort 
truttigheid waar Els Helewaut teveel in 
verdrinkt.

Vorig jaar was van den Berg al enkele 
keren in een uitverkochte Grote Zaal 
Vooruit, en die truuk moet nog eens 
herhaald. Over de inhoud van het stuk 
had ik het al in Schamper 244, en als 
ik zie dat ik daar 3 lijntjes voor ge-
bruikte, weet u het al: Er gebeurt niet 
amechtig veel in "De Pleisterplaats". 
Jozef van den Berg speelt zichzelf 
(met heelwat ironie over z’n eigen suc-
ces), en enkele handpoppen, die hij in 
z’n koffer meeheeft, vormen z’n fami-
lie. Ik vraag me af of hij op kerstavond 
ook met die sixtiesshow aan de kal-
koen zat. Dan komt er een vrouw op 
het podium, die muziekinstrumenten 
bespeelt, en met Jozef iets begint dat 
me doet denken aan de "Jeansreeks", 
een soort moraliserend jeugdboeken-
complot uit mijn tijd (één maffia was

dat). Daarop komt het stuk eigenlijk 
neer: een mooie setting en beweging, 
maar geen verhaal. Geen engage-
ment; geen pure schoonheid (Stam-
bac verwart het vrouw-zijn met on-
schuld, blote voeten en blozende wan-
gen); geen fluitje controverse; en naar 
ik vermoed wierookstaafjes en succes-
telegrammen in de kleedkamer. Dit is 
allemaal heel erg goedbedoeld, en de 
aarde is rond, en vroeger droeg ik nog 
geen haarstukje. Deze voorstelling 
mankeert LEF. Het is suikerspin voor 
vage langharigen, en de reeds vermel-
de echtparen. "De Pleisterplaats" wiegt 
in slaap, en Karl Marx is niet voor niets 
gestorven. (PolS)

"De Pleisterplaats"
Jozef van den Berg 
Grote Zaal Vooruit
*250-300-350 fr. (Avondvoorstellingen) 
Rangverhoging voor studenten.
Op 26,27,28,29 en 30 jan. 
*100-150(volw.) op wo,za om 15u. 
(Aangepaste kindervoorstelling)

MUZIEK

SENTIMENTAL HYGIENE
OVER ADVOKATEN, GEWEREN EN GELD

Nu de walm van kerstdag langzaam voorbijtrekt wordt 
het weer tijd voor m’n tweewekelijkse bijeensprokke- 
ling van clichés. December ’87 zal ons vooral bijblij-
ven als de maand waarin The Triffids bewezen hun 
succes waard te zijn. Ze gaven een goed , let wel 
geen legendarisch, concert: het werd een soort ’best 
of’ met by the way een ode aan the Godfather of 
Punk: Lou Reed (Sweet Jane). Onze huisfotograaf 
slaagde erin, ondanks de zeer summiere belichting, 
de zanger-martelaar van dit notoir gezelschap op 
gevoelige plaat vast te leggen, (zie foto)
WARREN ZEVON schijnt er eindelijk weer eens in 
geslaagd te zijn om een Band bijeen te krijgen. Op 
zich misschien een fait divers maar diegene die ooit

maakt al jaren pareltjes maar kreeg nooit het finan-
ciële succes waarop z’n platenfirma gehoopt had. Met 
het gevolg dat hij z’n kontrakt kwijt was en z’n band 
niet meer kon betalen. Hij heeft zich dan jaren bezig 
gehouden met solo op te treden, waaronder het nu al 
legendarisch geworden live concert op TW ’83. Hij 
ontroerde aldaar vele duizenden met enkel een vleu-
gel en gitaar die hij afzonderlijk betokkelde als bege-
leiding van zijn rocksprookjes.
Hij begon zijn carrière ooit als pianist bij The Everly 
brothers op het moment dat die twee al jaren de pen-
sioengerechtigde leeftijd bereikt hadden. Dat dit hem 
niet geschaad heeft bewijzen z’n platen: van z’n 6 
worden vooral ’Warren Zevon’, ’Excitable Boy’, ’Stand 

in the Fire’.’The Envoy’ en ’Sentimental- 
Hygiene’ nu al als klassiekers aanzien. 
Waarom hij niet meer te vinden in de 
nieuwe editie van de popenceclopedie 
is voor ons dan ook een groot raadsel. 
Hij kwam verleden jaar met Sentimental 
Hygiene na een lange afwezigheid bij-
zonder krachtig uit de hoek. Niemand 
minder dan REM, Neil Young en Bob 
Dylan deden zijn nieuwe composities 
eer aan door hem op die plaat te bege-
leiden. Als we je tot slot vertellen dat 
zowel Jackson Browne als Springsteen 
het destijds de moeite vonden om hem 
van de ondergang te redden - Zevon 
beweert een black out van tien jaar te 
bezitten - en dat Linda Rondstadt drie 
van zijn composities tot hits omvormde 
dan denk ik dat je reden genoeg hebt 
om op 4 FEBRUARI in de VOORUIT 
aanwezig te zijn. Na 5 eenzame jaren 
krijgen we terug gezelschap van Car- 
melita, Roland, Excitable Boy, Jesus en 
vele anderen.
Een van de dromen van een muziekre-
censent blijft nog altijd het als eerste 
ontdekken van een nieuwe band. Weet 
je nog dat in Schamper 247 Chacok 
Twice, de groep rond stergitarist Dries 
Vanhove, een vermelding kreeg naar 
aanleiding van hun debuut-single. Op 
dit moment toeren ze in Duitsland, met 
in het voorprogramma Jan Bardi, be-
rucht voor zijn mistige goochel-act. 
Vergeet vooral niet dat Ted Hawkins op 
25 januari in de Vooruit zit ( 20 uur), 
Warren zevon & band op 4 Feb. Vooruit 
(20 uur) en Tom Waits zou in April 
langskomen ( bestaat de Sint dan 
toch?)

W.D. alias Rusty James

"JACQUES BREL, HET GEWE-
TEN VAN VLAANDEREN"
Eind januari organiseert ’t Zal Wel Gaan een 
avond rond Jacques Brei. Johan Anthierens, 
bezig met een biografie over Brei, en France 
Brei -dochter van- komen spreken. France 
Brei brengt ook een film mee: "Jacques Brei 
a l’Olympia en 66", een op-name van het af-
scheid aan Parijs. Kaarten in voorverkoop bij 
de leden van ’t Zal, en in volgende ca-fés: 
Staminee Artevelde; St- Pietersnieuwsstraat; 
’t Gebed Zonder Eind, naast de Minard; en 
de Gekroonde Hoofden, Burgstraat, ’t Zal 
heet u welkom op woensdag 27 januari in 
aud. E van de Blandijn om 19u30.

HET UNIVERSITAIRE BERICHTENHOEKJE

* Het WerkgroepenKonvent (WK) heeft zichzelf ook een ka- 
dootje gedaan. Een kersverse Brother CE-550 die er (voorlopig 
nog) als een juweeltje uitziet.
* Ander nieuws uit het WK. Jean-Louis Herrier trekt zich eind ja-
nuari terug als voorzitter van het WK.
* SoJuWe wil vanaf dit burgerlijk jaar een nieuwe wetswinkel be-
ginnen. Vroeger had je de Rechts hulpboetiek, maar die is net 
zoals de organiserende werkgroep ergens verdwenen. Een lokaal 
krijgen ze niet, wel een aantal uren waarop ze de Brug onveilig 
mogen maken.
* Het heeft een eindje geduurd maar de GSR heeft eindelijk (wie 
wacht er op?) een voorzitter gekregen. De gelukkige heet Ann 
d’Huysse, studeert Geneeskunde. Zij volgt in deze functie Ber- 
nard Mazijn op.
* De gevel van de Blandijn wordt voor ca. 11 miljoen opgeknapt. 
Het betreft hier vooral de bouwkundige staat (loszittende stenen 
en lekkende dakgoten) en niet zozeer de graffiti die het gebouw 
moet opfleuren.

SCHAMPER SIGNALEERDE....

* Erotiek zit in een klein hoekje. Onlangs was één van onze re-
dacteuren getuige van een "Romantische Gebeurtenis" op een 
Gentse stadstram. Plaats en tijdstip onthouden we u, maar 1 van 
de streetcar-cowboys heeft een verhouding met een huisvrouw op 
muiltjes. Ze laat zich voor haar huis oppikken, toert een rondje 
mee, en wordt weer ten huize afgezet. Onderweg worden 
woordjes gefluisterd, schouders beroerd, borsten tersluiks beke-
ken, en controlerende blikken achterom geworpen. Onze jongen 
plengde een traantje, en is weer aan een dagboek begonnen.
* M.L.B.-nieuws: Peter Praet in ’83 met "Angie" op de achter-
grond: "Lenin hield van de Rolling Stones." - Bart Verschelde 
(vorig jaar RvB- kandidaat) op de studentenvergadering van De 
Morgen: "Geen enkele student is geïnteresseerd in gokken, cul-
tuur en mode." Waarop het volk begon te morren. Pech Ver-
schelde, daar gaat weer een revolutie.
* Een fiets van een Schamper-redacteur steel je niet zomaar. Een 
berichtje in het kader van de herwaardering van onze politie-
diensten. Tijdens de Kristallnacht had een of andere snoodaard 
het lef de fiets van 1 onzer mensen te ontvreemden. Die trok, na 
de vaststelling der feiten, naar de Bijloke alwaar hij tussen zijn 
snikbuien door, het hele verhaal vertelde. Met de moed der wan-
hoop zocht hij in de Gentse straten en rond het station. En dan, 
op de fietsenparking van Home Fabiola vond het blijde weerzien 
plaats. Enkel een onbekend groen fietsslot stond het volmaakte 
geluk (en een vreugde-ritje) in de weg. Dus opnieuw naar de Bij-
loke. Daar stapte hij in één van die supersnelle combi’s, liet zich 
door de Gentse straten rijden en bewonderen. Met een enorme 
tang werd het slot vermorzeld en knalden de champagne-kurken.

De Vliegende Schamperbrigade 

Dom

FOTO: PETER DEBRUYNE

eens de kans kreeg om de live LP ’ Stand in the Fire’ 
te beluisteren weet tot welke pracht zulks leidt. Zevon


