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In dit nummer:
Het grote Rusland-dossier. 2 gesprekken met de professoren
Carolina en Hugo De Maegd.
Homes versus Hotels, zij het dat 1 van beiden nauwelijks
meespeelt.
Een gesprek met ir. Van Damme n.a.v. Student Aid.
Voorlichting voor ouders? Ouderdagen dus!
Alles over examens (we zijn er inderdaad vlug bij)
Muziek (Warren Zevon), toneel (De moed om te doden),
film en literatuur.
En uiteraard veel reklame.

EXAMENS

OUDERDAGEN

BLOOD, SWEAT AND TEARS

GENERATIECLOVIS

Voor degenen die al deze goede raad aan hun
laars willen lappen, vermelden we hier de tien
gulden regels voor fanatieke zenuwpezen:

De meeste studenten weten het nu al: de tijd van
feestvieren is voorbij. De cursussen schreeuwen
om inzage. Naast het levensgrote blok-probleem,
zijn er jammer genoeg ook nog een paar kleinigheden die soms immense proporties durven aannemen. De oorzaak hiervan zijn de naderende examens. Wij nestelden ons in de comfortabele zetels van Janine Vanoppen, psychologe van het
PAS, en zetten onze oren wagewijd open.

1. Beschouw elk examen tien keer zo belangrijk
als het is.
2. Droom er steeds van dat je het examen als de
beste maakt.
3. Vertel ook de werkster en de postbode uitvoerig over je examens.
Deze mensen hebben recht op je zieleleven.

Stress is in feite het gevolg van een slechte verhouding tussen de vermeende draagkracht ( wat
je denkt te kunnen blokken ) en de vermeende
draaglast (wat je denkt te blokken te hebben).
Stress komt voor bij mensen die niet echt rationeel denken: ze eisen teveel van zichzelf. Ze denken dat de examenperiode hét moment is om als
een monnik door het leven te gaan. Zelfkastijding
en onzekerheid vieren hoogtij.
Deze houding wordt vaak getypeerd door de uitspraak: "Als mijn eerste examen een fiasco is, zie
ik het voor de rest ook niet meer zitten".

4. Geloof alleen diegenen die je vertellen hoe verschrikkelijk moeilijk het examen is.
5. Vertel iedereen dat je het niet haalt, en geloof
er vooral zelf in.
6. Begin minstens zes weken ervoor met een lijdende uitdrukking op je gezicht rond te lopen.
Tenslotte moet je je bijtijds voorbereiden.
7. Stel daarentegen het leren zo lang mogelijk uit.
Drie dagen ervoor is nog vroeg genoeg.

Wat moet je nu doen om te vermijden het slachtoffer te worden van zo’n depressieve toestanden?
Ten eerste moet je ervoor zorgen dat je voeding
goed is. Vergeet niet: een gezonde geest in een
gezond lichaam is dé manier om je lekker te voelen. Ten tweede is het aan te raden om voor voldoende sport en slaap te zorgen. Nachtjes doorsteken is nu niet bepaald zo bevordelijk voor de
prestaties.

8. Rook voor het examen 40 sigaretten per dag,
drink acht koppen koffie en leef op kalmeringspillen. Op die manier kom je in de juiste stemming.
9. Gooi ook je belachelijke normale levenswijze
van je af. Leer tot middernacht als je anders al
om acht uur naar bed gaat. Dwing jezelf met stalen wilskracht om zeven uur uit de veren als je
normaal pas om elf uur zo monter als een vis
bent.

Sociale contacten zijn minstens zo belangrijk.
Spreek met vrienden af om een paar keer per
week te gaan zwemmen of maak spaghetti met je
lief (of iets dergelijks).

10. Laat je zo vaak mogelijk door je medemensen
vertellen hoe beklagenswaardig en verschrikkelijk
je toestand wel is.

Uiteindelijk moet je ook realistisch zijn: er zit altijd een kans in dat je het niet haalt, maar daardoor vergaat de wereld toch nog niet.

Warning: wie dit niet opvolgt, loopt relatief meer
kans volgend academiejaar andere vakken te
moeten blokken. Stel je voor!

Tenslotte is het leren van ontspanningstechnieken, zoals autogene training of yoga ook wel
goed. Je kent dat wel: lotushouding en langzaam
ademhalen en je voelt je als herboren.
Black outs hebben vaak dezelfde oorzaak: te weinig geslapen en veel te zenuwachtig. Ook het
klakkeloos van buiten blokken is hiervan een oorzaak. Mevrouw Vanoppen wil erop wijzen dat het
begrijpend leren veel meer vruchten afwerpt en
ook dat het veel minder onderhevig is aan black
outs.

Sinds dit jaar werd door de Sociale Dienst van de
RUG een nieuw voorlichtingsinitiatief voor laatstejaarsstudenten van het humaniora op touw gezet. Eigenlijk gaat het hier om informatiebijeenkomsten voor de ouders van de studenten.
Tijdens de traditionele infodagen was het de organisatoren opgevallen dat veel jongeren vergezeld werden van hun ouders. Het zijn vooral mensen uit de landbouw- en onderwijssektor. De informatie op studievlak interesseert hen, evenals
het sociale leven aan de universiteit. Wat kost de
studie? Hoe duur is een kot? Hoe hoog mag de
rekening voor geestrijke dranken oplopen per
week? Wat gebeurt er op sociaal vlak? (Jèèah...).
Als gevolg daarvan werd op elke voorlichtingsdag
een aparte groep voor de ouders ingericht. Dit leverde echter een aantal organisatorische problemen op. Een hoop plichtsbewuste ouders kwamen
op dit initiatief af. Sommigen wilden bovendien
zowel de studieinformatie voor de jongeren als
die voor de ouders bijwonen. (De zeer plichtsbewuste kategorie.)
Dus werden er ouderdagen georganiseerd, los van
de studentendagen. Op de twee zaterdagen hiervoor voorbehouden, kwamen niet minder dan telkens driehonderd ouders opdagen. Met als negatief gevolg dat de dialoog tussen ’informanten’ en
bezoekers niet meer mogelijk was en er alleen informatie ex cathedra gegeven werd.
Sinds dit jaar worden er vijf dagen georganiseerd
in studentenrestaurant Overpoort, inschrijven
vooraf is vereist. Er worden per dag honderdvijftig personen verwacht. Volgens mevr. Taghon
kent deze formule een groot sukses. De volgende
infodagen gaan door op 6 en 20 februari, 5 en 12
maart, tussen 10 en 15u.
Wie staat daar alweer te drummen? En het is niet
de bedoeling dat de studenten nu met hun ouders
meekomen!
BoNan(za).

Idee

Blokken is soms zwijnenwerk
FOTO: JAN

Op het PAS kun je ook de brochure blokwijzer
verkrijgen. Boordevol tips en slechts 20 BF.

LEZERSBRIEVEN

GESPREK MET IR. VANDAMME (LANDBOUW)

Over Petrus en de leerling die hij liefhad en die
steeds aan Zijn borst lag.

TOGO A GOGO

Hoewel Petrus tot rots gebombardeerd werd,
waarop Zijn kerk gebouwd zou worden, moest hij
lijdzaam toezien hoe Jezus zijn liefde met de frivole Johannes deelde. Men kan zich indenken tot
welke afgunst dit geleid heeft.
Het is dan ook geen wonder dat een traumatiese
homohaat als een roze draad doorheen de geschiedenis van de Rooms Katholieke Kerk loopt.
(Wat de historiese grond betreft van het onstaan
van de homohaat in de RKK: gezien het dubieus
karakter van het Evangelie, zie ik mij gerechtigd
deze mytologie eigenzinnig te interpreteren).
Petrus Defreyne, uitredend voorzitter van het Politiek en Filosofies Konvent, heeft zich ontpopt
tot een rotsvast volgeling van zijn patroonheilige.
Ondanks het feit dat een PFK- voorzitter aan een
zekere neutraliteit gebonden is, meende hij in beroep te kunnen gaan tegen de PFK-beslissing tot
opname van het Roze Geweertje, een homopolitieke actiegroep. Waaraan zijn lidmaatschap van
CDS en bijbehorend gekonkel allicht niet vreemd
is. Bij de stemming tot opname op 15 december jl.
waren er 4 onthoudingen: CDS, LVSV, Europakring en VuJo. Het argument waarop Defreyne
zijn beroep baseerde, nl. "geen blijk geven van
een politieke of filosofiese overtuiging" werd enkel aangehaald door VuJo. Zodat men kan aannemen dat de overige verenigingen zich onthielden
op zuivere ideologiese grond. Vanwaar dan de
achterbakse demarche van Defreyne? Is hij door
zijn partij tot de orde geroepen?
Hoe apolitiek de homoproblematiek wel is, is andermaal gebleken uit wat D’s spitsbroeders en zusters in Groot-Britannië hebben uitgevreten:
met de toekomst van clausule 28 in het hogerhuis
hebben de Tories voor de toekomst een volledige
censuur op homo- en lesbienne-informatie mogelijk gemaakt. Waarmee meteen is aangetoond,
waarom het in deze tijden van verrechtsing een
bittere noodzaak is om politieke homoörganisaties (her-) op te richten.
Er is echter méér: D. en Co gaan er blijkbaar van
uit dat homo’s niet in staat zijn om politieke en
filosofiese overwegingen te maken. Om te beginnen is het Roze Geweertje een DEMOCRATIESE vereniging, zoals ook CDS dat beweert te zijn.
En hoewel het duidelijk is dat onze "inspiratiebron", onze homosexualiteits-beleving, niets heeft
van een politieke of filosofiese theorie, kan van
het christendom hetzelfde worden gezegd: bij
mijn weten gaat het daar om een GELOOF.
Voor wie het nog niet duidelijk mocht zijn: wij
schuwen het niet politieke standpunten in te nemen. Om er maar 1 te noemen: volgens ons heeft
een kerk of geloof überhaupt niet het recht om
gelijk welke mening te verkondigen over relaties
en sexualiteitsbeleving. Wij achten mensen verantwoordelijk genoeg, om daar hun eigen weg in
te kiezen.
Exit Peter Defreyne, en god zag dat het goed was.
namens het Roze Geweertje, Koen Verhofstadt.

Beste,
Hierbij enkele aantekeningen bij het beleid van
de resto’s die me toch van het hart moeten. Er is
ten eerste de samenwerking resto’s-visgroothandel Pieters.
Een samenwerking die deze maand nog meer aandacht krijgt door februari-vis-maand en het flauwe logo dat de menufolder ontsiert. Zijn deze
contracten te verklaren doordat de firma Pieters,
de beste prijs-kwaliteitverhouding biedt of zit er
meer achter. Het zou misschien niet eens zo gek
zijn, mochten jullie eens nagaan waar de Sociale
Sektor haar voedingsprodukten betrekt.
Wivina Demeester heeft nog lang niet alle
spuitjes en hormonenpreparaten kunnen doen
verdwijnen. Vandaar mijn diepe wens, om vroeg
of laat een universitair restaurantje opgericht te
zien waar enkel spuitvrij vlees en groen te smaken
valt.
En dan nog iets over het vervangen van de bonnetjes in de cafetaria’s. Zou dit echt zo’n positieve
verandering zijn? M.i. is het huidige systeem stukken hygiënischer. Of voorzien ze ook een monetaire wasserij voor beduimelde bankjes en kleverige geldstukken?
K. Desseyn, Gent.

We kregen vorige week een heuse lezersbrief.
Een lieve. Een waarin men ons, ploeterende vrijwilligers, nu eens niet van mythevorming en egotripperij beschuldigde. Wij stomverbaasd. Na de
roes boden we de ingenieur-briefschrijver een uitgebreid etentje aan en vroegen hem waar het geld
dat we gul in de grijpgrage handen van Student
Aid stortten nu werkelijk naar toe gaat.
Ir. P. Van Damme: "Naar het Noorden van Togo,
bijvoorbeeld. Ik ben er geweest en neem van mij
aan: ze kunnen het gebruiken. (Wij nemen natuurlijk niets aan, wij voeren kritische journalistiek hoog in het vaandel.) Men sterft er niet van
honger, maar van een te hoog cholesterolgehalte
heeft men er evenmin gehoord. Onze eerste taak
is dus produktieverhoging. Aangezien het er maar
5 maanden regent en er alleen dan oogst mogelijk
is, leek het ons aangewezen een irrigatiesysteem
uit te bouwen. Pas op, we bouwen niet zelf. We
mobilieren de bevolking. Een kleine aansporing is
voldoende. Op het ritme van de strijdsong ’Van
Damme Bouwt Dammen’ schieten de werken
geweldig op."

Schamper: ’En als Van Damme weg is met z’n
steentjes ?’
PVD: "Het magische begrip is ’Mentaliteits- verandering’. De inwoners moeten in staat zijn hun
ontwikkeling zelf in handen te nemen, zodat ze de
projecten draaiende kunnen houden. Daartoe leiden we in elk dorp een verantwoordelijke op die
instaat voor het onderhoud van pompen, waterputten en ... dammen. De ’opzichter’ licht dan zelf
z’n dorpsgenoten voor."
Schamper: ’En hoe staat het met de gezondheid ?’
PVD: "Zeer behoorlijk, dank je. In Togo gaat het
echter minder goed. De kindersterfte is daar onmenselijk hoog. 50% van de kinderen haalt z’n
15de jaar niet. Wij werken kleinschalig en hebben
nu in elk dorp een kleine apoteek ingericht, waar
alweer de bevolking voor moet instaan.
Ook het onderwijs is er belabberd aan toe.
Nauwelijks 20% van de kinderen loopt school,
waarvan het grootste deel de laagste studiejaren
bevolken.

Er zijn dorpen zonder één geletterde. Maar omdat onderwijs staatsdomein is, kunnen wij daar
weinig aan verhelpen."
Schamper: ’Dank je wel studenten, dus ?’
PVD: "Oh ja, zéker ! (volgt een kwartier loftuitingen, bedankingen en eerbewijzen) Een initiatief
als Student-Aid kunnen wij enkel toejuichen. Het
aantal studenten dat Tropische studeert vermindert, op lezingen komt geen kat opdagen, dus is
populaire voorlichting (wat?) de ideale weg.
De student moet aandacht krijgen voor deze problemen. Zij zijn de beleidsmensen van morgen."

Waarna een beangstigend visioen voor onze ogen
ontrold wordt. Stilletjes sluipen we weg. We gaan
ons steentje bijdragen op de tikmachine.
Jos en ief.

HOMES VERSUS HOTELS ?

LOOS ALARM ?
Wij lezen ook wel eens kranten, zo kwam het dat
ons oog viel op een aantal artikels waarin een
aanval ondernomen werd op home ’Vermeylen’.
Na het verwijt van de Gentse middenstand dat de
unief te goedkope maaltijden verschaft, voelde
een bepaalde kategorie ondernemers zich in de
rug geschoten doordat Vermeylen tijdens de vakantie goedkope kamers zou verhuren. Geheel
ontdaan en met deze nieuwe dimensie van oneerlijke konkurrentie op zak, klopten we aan bij Dhr.
Bracke, beheerder van home Vermeylen.
Dhr. Bracke was verbaasd over de herrie omtrent
zijn beschermeling. Hij moest het probleem via de
pers vernemen, niemand had zich tot hem persoonlijk gericht. ( behalve wij ).

Wij beamen dat ook een dineetje bij kaarslicht in
de Brug niet veel indruk zou maken, en vooral dat
wie het zich kan permiteren helemaal niet in
Overpoort gaat eten.
We wilden niet éénzijdig zijn, dus trokken we ook
naar dhr. Demartelaere, voorzitter van de Horeca. Deze liet ons op onze honger zitten want hij
zegt nooit een beschuldiging aan het adres van de
homes uitgesproken te hebben. Zou de pers dan
toch een dikke duim hebben?

In elk geval nam hij de gelegenheid te baat om te
wijzen op het feit dat de resto’s wél klanten afnemen. In een gesprek met dhr. Van Espen werd
hem beloofd dat er iets zou gebeuren. Maar dat
iets, daar wacht hij nu al jaren op...

BoNan(za)
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"Ik stel vast dat deze problemen zich alleen in
Gent voordoen. Leuven kent dit soort gekibbel
niet. Dat komt doordat Leuven louter een studentenstad is; Gent is een echte stad waarbinnen zich
een studentengemeenschap heeft ontwikkeld.
Rond deze studentenpopulatie heeft zich een
middenstand gevestigd die leeft dankzij de universiteit. Neem ons weg en zij verdwijnen ook. De
situatie wordt omgekeerd. Wij waren er eerst, nu
wil de middenstand -of een deel ervan- ons de
laan uitsturen. Als wij tijdens de vakantie kamers
verhuren dan is dat op aanvraag. Het gaat om
groepen (BLOSO,...), mensen die congressen bijwonen, personen die gewoonlijk in jeugdherbergen verblijven. En aangezien hier geen jeugdherbergen zijn en ons op het hart werd gedrukt dat
er ook geen komt in Gent, nemen wij niemands
klanten af. Ik kan me moeilijk voorstellen dat het
Carltonhotel door ons veel toeristen aan z’n neus
ziet voorbijgaan. Daar hebben we niet eens het
komfort voor, er is één douche per verdieping.
We kregen dezelfde beschuldigingen vroeger al
m. b. t. de resto’s. Door de lage prijzen zouden we
klanten afsnoepen van restauranthouders.
Volgens mij stikt het ’s middags in Overpoort niet
van de am btenaren."

KORT

EDITO

SLAAF MET EEN BOTERHAM
Een bilan maak je nooit alleen. Daarvoor zijn er
aan deze RUG teveel die naar de hoofdrol dingen.

Misschien wordt dit het genereuze orgelpunt voor
dit academiejaar en dat kunnen we alleen maar
toejuichen.

Toch lijkt ook dit jaar het zoveelste overgangsjaar
te worden. En daarmeen bedoelen we heus niet
Schamper want we kijken voor 1 keer verder dan
de muren van ons warme nest.

En dan is er nog de Brug waar er geschuurd, gezaagd, geverfd en geboend wordt als nooit tevoren. We durven er nauwelijks aan te denken dat
hier een student zou moeten wonen. En toch doet
die Filip Lefevere het.

Debatten en andere activiteiten (fuiven laten we
even buiten beschouwing) zijn er de voorbije 4
maand nauwelijks geweest. Als elke vereniging er
eentje op zijn actief heeft, zal het al ruim geschat
zijn. Verleden jaar kon je om 8u in de Blandijn altijd wel wat vinden. Nu zijn de deuren maar al te
vaak gesloten wegens niks te doen.
Minder tekenend voor deze evolutie maar wel even frappant is de personeelswissel die zich aan
de top van de konventen en de actieve studentenwereld heeft voorgedaan.
In schril contrast hiermee : Student Aid.

Amper verouderd in die paar maand, kun je er
met relatief weinig moeite heel wat vriendelijke
woorden uitkrijgen. In ieder geval meer dan uit
de Mona Lisa en het meisje van de Need Company die de muren van ons lokaal opsieren. Maar
die laatste bezit dan weer zo’n stel kijkers die je
de dieperik dreigen in te zuigen.
Het beton achter de poster biedt gelukkig stevig
weerwerk. Krush, have a house-arrest.
(F.V.)

* Glenn Rayp is de nieuwe nationale W S voorzitter.
* Na de diefstal van, hun apparatuur is DE
MOEIAL in na-volging van de Morgen, verschenen met enkel geschreven teksten.
* Van 22 tot 27 februari organiseert VZW Futur
Promotion de "Week van de Student" in het Brusselse Anspach-center.
Deze "Week" heeft de bedoeling laatstejaarsscholieren en studenten informatie ter beschikking te stellen m.b.t. stu-dierichtingen en loopbaanmogelijkheden.
Universiteiten,
hogescholen,
bedrijven,
beroepsverenigingen en overheidsinstanties zullen
er hun informatie verspreiden.
3 verdiepingen van het Anspach Center staan de
hele week open van 10.00 tot 18.00 uur en op vrijdag tot 20.00 uur.

RUSLAND DOSSIER : INTERVIEWS MET C. EN H. DE MAEGD

De Sowjet-Unie. Glasnost, Perestroika en
Gorbachov. Iedereen slaat je er te pas en
te onpas mee om de oren. Voor ons een
reden om eens dieper hierop in te gaan.
Daarvoor contacteerden we Prof. Dr.
Carolina De Maegd (Slavistiek) en haar
echtgenoot Prof. Dr. Hugo De Maegd
(Ekonomie). We kozen voor een taakverdeling. In het interview met Carolina De
Maegd komen o.a. volgende thema’s aan
bod : de contacten tussen Oost en West,
de intelligentsia, de vrouw, de jeugd,
godsdienst, de schrijvers, de SU en haar
verleden. Met Hugo De Maegd hadden
we vooral over de media, Gorbachov,
glasnost en perestroika, de SUekonomie...
Dit leverde 3 pagina’s tekst op en misschien hou je daarom een dorstlesser of
een schnabbel (toastje kaviaar?) toch
beter binnen handbereik.

als een baby...
SCHAMPER: U studeerde af in 1962. Daarop
trok U naar de SU. Wat was uw motivatie en hoe
verliepen de eerste contacten?
CAROLINA DE MAEGD: Naar de SU ging ik in
de eerste plaats om de Russische taal grondig te
bestuderen en terzelfdertijd om materiaal te verzamelen voor mijn doctoraat over ’De vrouw in
het werk en het leven van Tsjechov’. De eerste
contacten met de studenten en de professoren
aan de universiteit zouden heel wat vlotter verlopen zijn indien voor mij toen niet het struikelblok
een levendige vlotte Russische omgangstaal was
geweest. Toen ik in de SU aankwam, voelde ik me
als een pasgeboren baby. Uiteraard beheerste ik
wel de geschreven taal, maar het spreken had ik
vrijwel nooit geleerd. Met het gevolg dat ik alle
moeilijkheden ondervond van de kloof die bestaat
met de snelle spreektaal, waarbij vooral de geaccentueerde lettergrepen hoorbaar zijn en de andere veel minder. Drie maanden had ik toen nodig om me vlot te leren uitdrukken. Maar het grote voordeel was dat, wij Belgen, slechts met een
drietal waren en dus verplicht werden systematisch Russisch te spreken, terwijl de Amerikanen,
Engelsen, Fransen, Italianen e.a. die in grote getalle aan de universiteit studeerden en er het liefste samenbleven.

humanisme
SCHAMPER: Er bestaat ongetwijfeld een wisselwerking tussen West-Europa en Rusland.
Welke waren de voornaamste contacten en beïnvloedingen?
CDM: Ik zal deze vraagstelling in een historisch
kader beantwoorden. De rol van West-Europa in
Rusland is heel belangrijk geweest. Ik denk in de
eerste plaats aan de als het ware beschavende, humanistische factor die West-Europa in Rusland
binnengebracht heeft. Het verbreken van de contacten met Europa heeft steeds voor Rusland een
nadelige invloed gehad. Dit werd heel goed aangetoond na de val van het Kieviaanse rijk (13de
eeuw) dat wel contacten had met Europa, maar
toen door de inval en de bezetting van de Tartaren (2 eeuwen lang) en haar beschaving volkomen verloor en uitbluste tot een rijk van analfabeten. Zelfs de tsaren kwamen vrijwel ongeletterd
uit die catastrofale bezetting die voor mij de
grootste tragedie is die Rusland doorgemaakt
heeft.
Een nieuw Rusland werd geboren onder invloed
van Peter de Grote, die zoals U wel weet de
eerste Russische vorst was die op zo’n radicale
wijze het Russische venster op Europa openbrak
en de Westerse technologie met vaste hand en
vooral ook met groot absolutisme in Rusland binnenvoerde. Hij kende uiteraard enorm veel tegenstand van de conservatieve Russen. Maar de heersende klasse zou zich vanaf Peter de Grote steeds
meer distanciëren van de grote massa, al was het

intelligentsia, die steeds tot vandaag toe de motor
van elke progressieve en op democratie afgestemde beweging is geweest, ging verder met
het leggen van contacten met de progressieve
West-Europese elite. Vaak gebeurde dit ondergronds.

De Westerse literatuur -zowel belletrie als
economische, filosofische, sociologische, geschiedkundige literatuur- speelde bij de groei van het
zelfbewustzijn van de Russische intelligentsia een
enorme rol. Goethe, Byron, G. Sand, K. Marx,
Hegel, Kant... werden in Rusland met passie
gelezen.
Europa werd dus het grote voorbeeld van het democratisch ideaal dat de intelligentsia wel en de
heersers van het tsarenrijk niet wilden in eigen
land gerealiseerd zien. Maar naarmate de negentiende eeuw verstreek en in het patriarchale Rusland ook de stroom van de industrialisatie begon
aan te groeien -samen met de groei van de steden
en het fabrieksdproletariaat- kwamen ook meer
en meer Westerse vaklui, technici en industriëlen
(waaronder heel wat Belgen) naar Rusland bij de
eeuwwisseling. Het marxisme kreeg hier eveneens
een voedingsbodem. Maar het probleem bleef!
Een heel beperkte elite progressieve Russen met
een open blik op West-Europa stond daar
tegenover -en wordt nu nog dagelijks geconfronteerd met- die grote massa van het Russische
volk, dat onderworpen lag en bleef aan de absolutistische macht van de tsaar, die hierin gesteund
wordt door de Orthodoxe kerk. Hier ligt dan ook
het drama van de Russische intelligentsia.

Maar ik besliste vastberaden na te gaan in
hoeverre Tsjechov een realist was in zijn uitbeelding van de Russische vrouw. Ik wilde als het ware de stem van de vrouw uit die tijd beluisteren.
En daartoe kwam de gelegenheid -een gouden
kans- toen ik in het Tsjechovarchief in de Leninbibliotheek de toelating kreeg te gaan werken en
ik daar meer dan 1000 onuitgegeven en praktisch
onontgonnen brieven van vrouwen aan Tsjechov
doorlas. Dit materiaal lag daar te sluimeren, want
in die jaren was er vanwege de Soyjetoverheid
weinig belangstelling voor dit onderwerp, omdat
zij meer interesse had voor het sociale element en
niet voor het privéleven van de auteurs. Al dit
materiaal verwerkte ik in mijn doctoraat.
Enkele jaren na 1967 begon ik aan mijn speciaal
doctoraat over de groei van het vrouwelijke zelfbewustzijn in de Russische literatuur uit de helft
van de vorige eeuw. Toen begonnen ook in Rusland de ondergrondse revolutionaire bewegingen
te groeien. Ik bestudeerde deze op basis van archiefmateriaal en het literaire oeuvre van de grote
Russische auteurs zoals Toergenjev, Gontsjarov,
Poesjkin, Dostoevsky, Tolstoj e.a. De invloed van
de Russische literatuur op het bewustzijn van de
Russische lezers is een thema dat mij steeds heel
erg heeft geboeid. Tot vandaag toe is Rusland een
enorme boekenmarkt. De liefde voor de literatuur is er zo groot, dat de Unesco in zijn statistieken terecht aantoont dat de SU het land is
waar het meest gelezen wordt op aarde. Er bestaan inderdaad reusachtige oplagen van boeken
in de verschillende talen van de SU.
Elke Westerse best-seller verbleekt bij de oplage
die een best-seller in de SU bereikt. Vandaar is
het niet te verwonderen dat elke buitenlandse
boekenorganisatie grote belangstelling heeft om
in de SU te kunnen uitgeven. Dank zij de tentoonstelling die ik in Moskou organiseerde en de
contacten die ik daar legde met de Sovjet-uitgevers merkte ik hoe belangrijk de contacten zijn
om ook Vlaamse literatuur doorgang te doen krijgen in dit onmetelijk gebied met zo’n dankbaar
lezerspubliek.
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alleen reeds door de taal. Het Frans was de hoftaal, het Russisch de ’lijfeigentaal’, vermits miljoenen boeren tot in 1861 in slavernij leefden. Het
vastsnoeren van de lijfeigenschap of het vastbinden van miljoenen mensen aan de grond door een
beperkte groep grootgronbezitters werd door
Katherina de Grote, die nochtans van oorsprong
een Duitse prinses was, nog erger gemaakt. En dit
alles gebeurde terwijl de Verlichte’ Katherina
boeiende contacten had met Diderot en d’Alembert. Dit is typisch, de Russische tsaar of tsarin
die graag een heel goede indruk maakt op het
Westen als Verlicht despoot’, terwijl de Russische
massa onder ’de knoet’ zucht. ’Het gordijn’ dat
bestaat tussen de heersers in Rusland en de
massa en als het ware gesymboliseerd wordt door
het op een hoogte gelegen Moskouse Kremlin bestaat tot op de dag van vandaag, ook al poogt
Gorbatsjov door een meer direct contact met de
bevolking -straatontmoetingen e.a.- daar een verandering in te brengen.
Vooral na de oorlogen tegen Napoleon blaast een
nieuwe wind in de rangen van de aristocratie.
Vele Russische officieren kwamen onder invloed
van de Franse liberale ideeen en idealen, die zij
tijdens hun verblijf in Frankrijk ontdekten. Op
een ogenblik dat het land geregeerd werd door
tsaar Alexander I (tot 1825) begonnen edellieden
via kleine ondergrondse bewegingen een revolutionaire actie te voeren, die moest leiden tot de
oprichting van een constitutionele monarchie en
een versoepeling van het lijfeigensysteem. Deze
aktie leidde tot de fameuze dekabristenopstand in
december 1825 te Petersburg. Deze werd bloedig
neergeslagen door de nieuwe tsaar Nikolaas I
(1825-55). Ongeveer 100 jaar voordat Stalin met
zijn scepter over Rusland zou zwaaien, begon
Nikolaas als gendarme van Europa te regeren. De
opstandelingen werden opgehangen of verbannen
naar Siberië. Nikolaas I zou net als Stalin zoveel
mogelijk ’het ijzeren gordijn’ op West-Europa gesloten houden. Maar de progressieve Russische

Prof. Dr. Carolina De Maegd-Soëp studeerde
Oost-Europese taalkunde en geschiedenis aan de
RUG. Zij was de eerste en enige studente die deze richting koos toen het Oosters Instituut in 1958
aan de RUG werd opgericht.
Sinds 1962 is zij verbonden aan het Nationaal
Fonds voor
Wetenschappelijk
Onderzoek
(NFWO), waar zij nog werkzaam is als onderzoeksdirecteur. Onlangs werd zij benoemd tot
Professor. Nu doceert zij de Russische taal en literatuur.
In het kader van het Belgisch-Russisch cultureel
akkoord van ons ministerie studeerde zij in 19631964 twintig maanden aan de Lomonosov-universiteit te Moskou. Na het behalen van haar doctoraat aan de RUG verbleef zij steeds in het kader van hogervermeld akkoord en mede op uitnodiging van de Academie der Wetenschappen
van de USSR. in 1969, 1976, 1979-80-81 enkele
maanden in de SU.
Zij is verbonden als recensente aan ’De Standaard der Letteren’ en werkt mee aan verschillende
andere tijdschriften.
In 1981 organiseerde zij in opdracht van het
Vlaams Ministerie een belangrijke tentoonstelling
in Moskou in de bibliotheek voor buitenlandse literatuur op uitnodiging van de Sovjet- autoriteiten. Deze tentoonstelling behandelde de
Vlaamse literatuur vanaf zijn oorsprog tot heden.
Zij was bedoeld als een belangrijk beginpunt voor
de vertaling in het Russisch van een uitgebreide
reeks Vlaamse auteurs.
C. De Maegd richtte de cursus "Russische taal"
op aan de RUG, dienst voor levende talen, 1972
en zij is tevens mede-oprichtster van de inter-universitaire derde cyclus Oosteuropakunde.

maatschappij zonder naastenliefde doodbloedt.
De echte intelligentsia eist een vrij denken en verzet zich tegen de lethargie en de banaliteit van die
pseudo-intelligentsia, die in de SU steeds poogt
de macht in handen te houden. Dit drama wordt
op heel subtiele wijze weergegeven in de Russische literatuur en in de eerste plaats door de
schrijver Iury Trifonov, die het drama van de
Russische intelligentsia vanaf de Oktoberrevolutie in 1917 tot vandaag toe raak heeft weergegeven. Hij doet ons beseffen hoe de euforie
waarmee schrijvers, schilders, toneelmensen, cineasten e.a. de revolutie benaderden.

SCHAMPER: En uw wetenschappelijk werk?
CDM: Het thema van mijn studie over de vrouw
bij Tsjechov lokte in de universitaire en wetenschappelijke kringen in Moskou in die tijd vaak
een glimlach uit. In die tijd sprak en schreef men
nog maar heel weinig over dit thema evenals over
het onderwerp van de vrouwenemancipatie.
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Het Drama
SCHAMPER: Wat bedoelt U hier precies mee?
CDM: Met dat drama bedoel ik dat de Russische
intelligentsia -de scheppende vernieuwende elite
van het land- systematisch door de Russische
overheid werd, en voor een deel ook nu nog
wordt, belemmerd in haar pogingen om een
wereld op te bouwen waarin de echt menselijke
waarden zouden triomferen. Zij strijden immers
voor de mogelijkheid om vernieuwing te brengen
in alle sectoren van het maatschappelijk leven,
waarbij initiatiefname en een vrije ondememingsgezindheid aan bod zouden kunnen komen.
Bovendien beklemtonen zij steeds dat een

Zij zagen deze als een culturele, menselijke revolutie die het echte humanisme in Rusland zou
binnenbrengen en al het laaghartige, tyrranieke,
achterlijke uit Rusland zou wegspoelen. Dat was
reeds in de jaren ’20 volkomen verdwenen.
Duizenden intellectuelen kozen de weg van de
emigratie toen ze merkten dat Lenin en de bolsjewieken die omwenteling niet zo zagen. De bolsjevieken zagen in de revolutie een politieke en
economische omwenteling. Zij wilden ook een
eind maken aan het individuele denken. Hun
leuze was: "Iedereen moet zich onderwerpen aan
de macht van de Communistische Partij en aan de
voor iedereen denkende revolutie!"
Toen na de dood van Lenin in 1924 Stalin de
macht veroverde, werd heel de SU herschapen in
een land waar industrialisatie en collectivisatie de
magische woorden werden, die Rusland de weg
als mogendheid van een zware industrie naar de
’wereldtop’ moesten voeren! De Russische
schrijvers werden eveneens in een grote vereniging samengebracht en uitgeroepen tot "ingenieurs
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van de ziel". Dwang en terreur plonsten de SU in
een somber rijk. (N.v.d.r.: Aan dit thema heeft C.
De Maegd een werk gewijd 'Trifonov en het
drama van de Russische intelligentsia", ter perse
voor 1988)
SCHAMPER : Hoe staan de Russen vandaag
tegenover het Stalinisme?
CDM : Dit is één van de meest delicate punten in
het hele systeem. Zelfs de leiders zoals o.a.
Kroestsjev die een zekere destalinisatie vanaf
1956 waren begonnen, moesten op hun eerste
stappen terugkomen. Steeds opnieuw merkt men
hoe delicaat dit onderwerp is en ook Gorbachov
heeft de grote moeilijkheid om nu precies te kunnen zeggen in hoeverre de waarheid over dit historisch gruwelijk verleden mag en kan onthuld
worden.
SCHAMPER : Is hij behoedzaam, voorzichtig of
loopt hij te hard van stapel?
CDM : Het is heel moeilijk om direct op die
vraag te antwoorden. We kennen de man en de
leider Gorbatsjov zeker nog niet voldoende. Wel
weet ik dat telkens er in Rusland een nieuwe leider komt, de verwachtingen sterk gespannen zijn
om te zien of er in dat logge bureaucratische apparaat nu toch eindelijk eens een verandering zou
kunnen komen. Zo sterk zelfs dat men bijna instinctief naar een vernieuwende leider snakt. Gorbatsjov geeft een heel energieke indruk. Hij wil
alles in 1 keer veranderen of beter zich op alle
terreinen begeven. Zijn politiek van glasnost en
perestroika zijn begrippen waarmee hij ongetwijfeld indruk maakt op de bevolking, die van energieke mensen houdt. Maar de Russen weten zelf
ook wel hoe groot de kloof is bij hen tussen
woord en daad. Daarom wachten ze af en zien in
hoeverre in hun concrete alledaagse leven iets te
merken valt van de perestoika. Vooral op het vlak
van de voeding, de huisvesting, de kledij en alle
andere elementaire sectoren, waarin zo’n grote
schaarste heerst. Gorbatsjov heeft zijn politiek
duidelijk afgestemd op een nauwere samenwerking met het Westen en op die manier zouden wij
hem een Westerling kunnen noemen. Dit is een
begrip dat in de jaren 1840 vooral door de Russische intelligentsia werd verspreid, die met dit begrip bewees dat er in Rusland 2 tegengestelde
groepen waren : zij die wel contacten met het
Westen wensten, waarvan zij de cultuur, technokratie e.a. bewonderden -de Westerlingen- en hun
tegenstanders de Slavofielen, die zich scherp verzetten tegen deze contacten met een Westen,
waarvan zij vooral de vermaterialisering en rationalisering afwezen. De Russische ziel moest intact blijven en niet bezoedeld worden door het
Westen. Dit was hun overtuiging. Schrijvers als
Dostoevsky, Tolstoj en Solzjenitsyn zijn Slavofielen.
SCHAMPER : Welke is de houding van de
jongeren, maar ook van de ouderen tegenover het
Westen?
CDM : De meesten, en uiteraard vooral de jeugd,
worden aangetrokken door onze materiële welstand. Onze goederen zijn dan ook zeer gegeerd
in de SU. Er wordt op dat vlak enorm veel gespeculeerd. Er heerst op het gebied van de Westerse mode -het moeten absoluut Westerse jeans
zijn, ofschoon de SU er zelf produceert- een groot
snobisme. Men heeft uiteraard ook een enorme
belangstelling in de SU voor alles wat ons ontspannings- en cultuur-leven aangaat. Maar de vertoning van Westerse films, popmuziek, popartiesten... is toch nog uiterst beperkt.

WERKPAARDEN
SCHAMPER : Hoe staat het met de opvoeding
van de jeugd in de SU? En welke rol speelt de
vrouw in de Russische maatschappij?
CDM : De opvoeding van de kinderen en de opgroeiende jeugd ligt vooral in handen van de
vrouw. Dit kan verklaard worden door het feit dat
de vrouw in het onderwijs, tot aan de universiteit
de hoofdrol speelt. 72 % van het pedagogisch personeel bestaat uit vrouwen. Thuis wordt het kind
ook vaak opgevoed door een alleenstaande moeder. Dit kan sociologisch veklaard worden. In de
loop van de geschiedenis van de SU verloor het
land in de burgeroorlog, in de Stalinistische kampen en in de 2de W.O. vooral mannen. In het begin van de jaren ’50 was er 1 man voor 3 vrouwen.
Velen gingen een buiten- echtelijke verhouding
aan en daaruit werden onwettige kinderen geboren. In de laatste 2 decennia verbeterde, of liever
werd een beter evenwicht bereikt, tussen het aantal mannen en vrouwen. Maar toch blijft de vrouw
-in het geval dat de man vaak verplaatst wordt
voor zijn werk naar verre streken en de vrouw
met de kinderen thuis blijft- vaak met de opvoeding van het kind alleen bezig.
De Staat helpt haar wel in die zin dat zij voor de
kinderen en de opgroeiende jeugd speciale jeugdorganisaties oprichtte; de pioniers en de komsomol.

CDM : Ongetwijfeld zijn die te vinden op cultureel- en onderwijsvlak en op het gebied van de
kosmos-research. Vooral op het gebied van het
hoger onderwijs bestaat er een uitgebreid net.
Men heeft dagonderwijs (5 jaar), onderwijs
s’avonds (6 jaar) en onderwijs per correspondentie. Er bestaat in de SU een enorme drang
naar bijscholing en universitaire diploma’s, die vele materiële voordelen opleveren. Je hebt hier
ook zoals in de VS verschillende universiteiten,
betere en minder vooraanstaande. Er bestaat wel
een numerus clausus en daardoor kan de overheid uiteraard ook de studenten in richtingen leiden die hen op dat ogenblik meer geschikt en nodig lijken. Zo worden meisjes bij voorkeur in de
filologische faculteit geplaatst. Uiteraard mag
men op politiek vlak geen dissident zijn of men
komt de unief niet binnen.
Het cultuurnet is enorm uitgebreid. Bij elke
school, fabriek of instelling vind je een cultureel
centrum, waaruit vaak heel interessante artiesten
komen. Ook de kinderen krijgen de gelegenheid
om van kleinsaf hun artistieke mogelijkheden te
reveleren. De vele activiteiten op sportief vlak
kosten ook practisch niets. Maar uiteraard zet de
staat ook een rem op de verspreiding van boeken,
films, toneelstukken e.a. die tegen de dominerende lijn zouden ingaan. Hier komt het acute probleem van de dissidente bewegingen aan bod.
Vele artiesten weken en wijken nu nog uit naar
het buitenland, omdat zij zich gefrustreerd voelen
in eigen land. Veel ligt in de laden te sluimeren.
Maar de kunstenaars die in de SU zelf blijven,
vinden het pijnlijk dat zovele van hun talentvolle
collega’s hen verlaten; ze voelen zich dan ook als
het ware in de steek gelaten in de strijd tegen de
overheid. Hopelijk geeft de "glasnost" van Gorbatsjov de kunstenaars ook meer vrije speling.

SCHAMPER : Het Joden-vraagstuk is nauw verbonden met de problematiek van de intelligentsia.
Dat maakt het voor hen dubbel moeilijk?

Het lot van de vrouw in de SU is zeker niet benijdenswaardig. Zij wordt er immers vaak gebruikt
als een kracht op wie de zwaarste krachten rusten.
Maar zij werd ook van meetaf aan ingeschakeld in
het industrieel proces van het land, dat zij tijdens
W.O. 2 door haar enorme arbeids-inzet redde van
de ondergang. Men stelt wel dat de SU het eerste
land was waar de gelijke rechten voor man en
vrouw werden verkondigd van bij de revolutie,
maar in werkelijkheid is de vrouw in de SU, meer
een werkpaard dan een daadwerkelijk geëmancipeerde vrouw. Dit feit viel me telkens opnieuw op
als ik merkte hoe in de regering geen enkele
vrouw zit en hoe de hoogste posten op alle vlakken van het maatschappelijk, politiek, economisch... leven in handen van de man zijn. In het
gewone leven is de Sowjet-vrouw ook het grootste
slachtoffer van de strijd die de lichte nijverheid
van in het begin in de SU verloren heeft tegen de
zware industrie.

SCHAMPER : Wat zijn voor U de meest positieve realisaties in de Sowjet-Unie?

licht te brengen.
Want hij is ervan overtuigd dat men het heden
niet kan begrijpen zonder het verleden te kennen.
SCHAMPER : Een delicaat probleem in de SU is
ongetwijfeld de godsdienst. Vertelt U ons eens
iets daarover. Hebben de SU-overheden hierover
cijfers?
CDM : Veel cijfers worden er niet vrijgegeven.
Dat is in de SU steeds hetzelfde probleem als het
om statistieken gaat van delicate materies.
Bepaalde officiële cijfers die afkomstig zijn van
medewerkers van ’het huis van het wetenschappelijk atheïsme’ (Moskou) wijzen uit dat 8 è 10%
van de volwassenen potentieel religieus zijn. Dat
is zo’n 13 a 16 miljoen op een totaal van 160 miljoen. Een tijdschrift van de Sovjet-ambassade in
Keulen geeft een hoger percentage. Zij komen
aan 15 tot 20% (32 miljoen). Opvallend is dus het
verschil tussen cijfers voor binnenlands en buitenlands gebruik!
Maar 1 feit staat vast: De Russische bevolking is
van nature uit sterk mythisch en religieus (en spiritualistisch) ingesteld. Het is een volk dat zich
veel beter in de ’kosmos’ voelt dan op aarde, waar
de ontgoochelende realiteit, frustrerend werkt.
Het is dus mogelijks niet toevallig dat de Rus zo
gaarne de kosmos exploreert!
SCHAMPER : Het lijkt ons dat de meeste
vredes-voorstellen uit het Oosten komen aangewaaid. Is onze indruk juist en hebben ze daar in
het Kremlin sinds kort een goede en doeltreffende Public- Relationsdienst?
CDM : Op die vraag is het niet gemakkelijk te
antwoorden. Het woord M ir’ of ’Vrede’ is een
lievelingswoord in de SU. Leiders en bevolking
gebruiken het te pas en te onpas. Maar wel is het
een feit dat het Sovjetvolk zelf, dat enorm geleden heeft tijdens de laatste wereldoorlog -20
miljoen mensen verloren- snakt naar vrede.

CDM: Vele Joden in de SU behoren inderdaad
tot de hoogste klasse van het intellectueel leven.
Velen passen zich aan en over hen wordt niet gesproken, maar nogal wat anderen kunnen zich niet
aan het systeem aanpassen. Hun droom wordt
dan gerealiseerd als ze een visum krijgen naar de
VS. Israël is bij hen niet meer zo in trek.

Of de Public Relations van het Kremlin nu beter
dan vroeger werkt, wel in ieder geval heeft het
imago van de leider zich gewijzigd. Het echtpaar
Gorbatsjov komt te voorschijn als een dynamisch
ondernemend paar -waarbij vooral dee rol van de
vrouw opvallend is. Vroeger stond deze immers
systematisch in de schaduw van haar man. En mogelijk omdat Raisa breekt met deze traditie en
zich graag eveneens op de voorgrond plaatst,
wordt ze fel bekritiseerd door het establishment.

De Waarheid

SCHAMPER: Eigenlijk is de Slavistiek aan onze
Universiteit veeleer een nobele onbekende ?

SCHAMPER : De verhouding overheid-schrijver.
Hoe is deze?

CDM : Wel weet ik dat wij op het gebied van de
Slavistiek in België toch een vooraanstaande
plaats innemen. Zo denk ik aan ons internationaal getint tijdschrift "Slavica Gandensia" dat
het enige tijdschrift is dat gewijd is aan Slavische
studies in België. Dit heeft Gent tenslotte opgericht. Wel is het een feit dat de door ons opgerichte Interuniversitaire derde cyclus "Oosteuropakunde" die nu reeds tien jaar bestaat en waarvan mijn echtgenoot de drijvende kracht en voorzitter is, enorm veel belangstelling in Vlaanderen
heeft. Jaarlijks krijgen wij zo een zeventigtal studenten uit de meest uiteenlopende kringen van
het maatschappelijk, politiek, economisch leven.
"Oosteuropakunde" is zelfs een uniek iets in heel
Europa. Behalve economie en recht wordt hier inderdaad ook literatuur, kuituur, religie en andere
onderwezen.

CDM : In het vroegere en het hedendaagse Rusland werden de leiders steeds gepassioneerd door
de schrijvers. In de boeken van de meest talentvolle auteurs vinden zij immers terug waar de
bevolking het meeste naar verlangt: de waarheid.
Maar tevens werd de verspreiding van de waarheid door de tsaren en de Kremlinleiders ook
steeds gevreesd. Vandaar dat men de werken censureet of verbiedt en de schrijver allerlei straffen
oplegt, die kunnen gaan tot een definitieve verbanning zoals die van Solzjenitsyn. De Russische
literatuur is ten allen tijde de spiegel van de Russische werkelijkheid geweest en de schrijver is
hier belast met rollen die bij ons door vele anderen worden vervuld. De rol van psychiater, politicus, filosoof, econoom, priester, arts en uiteraard ook kunstenaar.
Het is ook de schrijver -en niet de historicus- in
de SU die de pogingen onderneemt om om de
waarheid over het Stalinistisch verleden aan het

(Gert Defever - Dimitry Masyn)

GLASTROIKA?
trole op de luchthaven van Moskou. Een jonge
bediendde in uniform bekeek mijn pas en vroeg
toen aan zijn overste of Brussel in Egypte lag.

De Media
SCHAMPER: Elke Belg heeft zich via de media
een beeld gevormd over dé SU en dé Rus. Klopt
dit met de realiteit ?
HUGO DE MAEGD: Het beeld van de Belg
over de SU is er zeker, in vergelijking met vroeger, op vooruitgegaan. De media brengen objectievere informatie over de SU. Over de gewone
Rus hebben de mensen in het Westen een beeld
dat minder met de realiteit klopt. Een aantal kenmerken die mij opvielen, en die hier zelden aan
bod komen, zijn dat de Russen van hun land houden. Ze zijn nogal gehecht aan hun Russische
aard en zijn gevoelig voor de mening van buitenlanders over de SU. Ze reageren vaak op het gevoel, opwinding hoort er dan ook bij. Ze zijn
zachtaardiger, behulpzaam en geduldig. Ze zijn
(behalve op politiek vlak) weinig gedisciplineerd.
De Rus heeft veel belangstelling voor zowel kuituur als natuur. Genieten van het leven, praten,
vaak over niet- materiële aspekten zijn eveneens
kenmerken van het Russische volk.
SCHAMPER: En vice versa ? Wat denkt, wat
weet de Rus over het Westen en eventueel zelfs
België ?
HDM: Er is uiteraard een verschil in de graad
van geïnformeerdheid tussen de massa en de intelligentsia. Over het algemeen is België er toch
weinig bekend. Ooit stond ik bij de douanecon-

SCHAMPER: Beschouwen ze het Westen als een
gebied vol honing en wijn ?
HDM: In de pers werd er lange tijd veel aandacht
besteed aan de negatieve aspekten van de Westerse samenleving (werkloosheid...). De massa is
er zich wel van bewust dat we in het Westen materieel beter leven. Toen ik met een bouwvakker
op een Moskouse werf praatte vroeg deze me uit
welk land ik afkomstig was. Ik zei hem: "België."
"Ha, dan ben je rijk!", was zijn onmiddelijke reaktie. De Russische jeugd houdt van Pepsi Cola,
Westers popmuziek en jeansbroeken. In die mate
zelfs dat als iemand met een westerse jeans ’s
nachts door een donkere straat loopt, kans maakt
overvallen te worden en zijn broek te verliezen.
SCHAMPER: Er was een periode dat het Westen
in de Sovjet-media een sombere, negatieve toon
meekreeg. Nu worden er toch duidelijk een aantal
veranderingen doorgevoerd die er heel Westers
uitzien. Hoe wordt dit benaderd ?
HDM: Die verwesterlijking van de SU mag je niet
overdrijven. In Rusland heb je altijd al twee tegengestelde krachten. Een pro-Westerse kracht
en een tegenkracht. Ook binnen de intelligentsia
hebben we beide groepen. De officiële media
staan nu veel positiever t.o.v. het Westen dan
vroeger. De SU-pers wordt minder negatief in
haar berichtgeving over het Westen telkens er een
détente is. Halen we maar de pre-Reaganperiode
aan. Toen Reagan zelf aan de macht kwam en

zich agressief opstelde, reageerden de Russische
media in dezelfde zin. Vooral de laatste tijd is er
meer contact tussen Oost en West en komen
boodschappen meer ongecensureerd over.

O O S TE U R O P A K U N D E

SCHAMPER: Gorbatsjov legt een aantal hervormingen op van bovenaf. Volgens verschillende
waarnemers spelen ze in op huidige behoeften en
veranderingen in de SU-maatschappij. Dit belet
geenszins dat ze niet altijd even populair zijn, omdat een aantal zekerheden dreigen te verdwijnen.
Vertrouwt de bevolking het of wacht ze nog even
af?

Interuniversitair derde cyclusonderwijs
Oost-Europakunde

HDM: Het is zo dat hij voor zijn hervormingen
kan rekenen op de intelligentsia. Natuurlijk zijn
er groepen die bang zijn hun positie te verliezen.
Ook onder de intelligentsia is er verdeeldheid.
Een groep reageert enthousiast, maar de anderen
zijn heel voorzichtig. Bijvoorbeeld met de glasnost in de geschiedenis. Men moet ook rekening
houden met het feit dat de massa eigenlijk conservatief is. Per slot van rekening merkt ze nog
niet zo heel veel materiële verbetering. Maar
Gorbachov kan rekenen op de steun van de pers
om de bevolking voor zijn ideeën te winnen. Er
zullen inderdaad een aantal zekerheden verdwijnen. Prijsstijgingen kunnen straks voorkomen
worden omdat de ondernemingen meer vrijheid
krijgen om hun prijzen vast te stellen. Er zullen
talrijke ambtenaren verdwijnen wegens personeelsafslankin- gen in de Moskouse ministeries. Ook
in de nijverheid zullen banen verdwijnen doordat
de ondernemingen meer financiële verantwoordelijkheid dragen. In het ergste geval kunnen straks
ook bedrijven gesloten worden.

Het interuniversitair derde cylcusonderwijs Oost-Europakunde vindt sedert 1978
plaats op basis van interuniversitaire
(RUG, KUL, RUCA, VUB) en interdisciplinaire samenwerking die op het vlak
van de Oost-Europakunde uniek is in de
hele wereld.
In dit kader worden tal van cursussen
aangeboden. Elke kursus omvat 30 uur
per jaar en wordt overwegend 's avonds
gegeven. Aan bod komen recht (VUB,
KUL), ekonomie (RUG), literatuur
(RUG, KUL), en kultuurgeschiedenis
(RUCA, RUG, KUL).
De kursussen zijn kosteloos. Licenciaten
die 5 vakken volgen en slagen in het examen krijgen een diploma. Niet-licentiaten
krijgen per vak een getuigschrift. Elk jaar
zijn er een 60-tal inschrijvingen.
De koördinatie van dit interuniversitair
derde cyclusonderwijs Oost-Europakunde
is in handen van H. De Maegd, Hoveniersberg 4, 1ste verdieping.

Er komen meer bureau’s voor het plaatsen van
arbeiders. Officieel bestaat er in de SU geen werkloosheid. Bijgevolg is werklozensteun er ook onbekend.
SCHAMPER: Dan wordt werkloosheid straks
ook een feit in de SU ?
HDM: Het is natuurlijk zo dat bepaalde vormen
van werkloosheid er altijd al bestaan hebben.
Bepaalde regio’s en bedrijfstakken kennen tekorten, andere hebben dan weer overschotten. Er
zijn veel werkaanbiedingen, zeker voor Siberië,
omdat de werk-en levensomstandigheden er veel
moeilijker zijn. Er valt nog zo veel te gebeuren in
de SU dat werkloosheid er zeker niet hoeft te komen in de eerstvolgende jaren.
SCHAMPER: Welke zijn de belangrijkste hervormingen in het kader van glasnost en perestroika ?
HDM: ’Glasnost’ betekent openheid, de waarheid
zeggen en de waarheid spreken. Zo definieert
Gorbachov het. Deze glasnost is volgens hem belangrijk voor de socio-economische veranderingen
en voor de demokratisering. Hij voegt er aan toe
dat het niet volstaat om de waarheid te kennen en
te spreken maar dat men er ook moet naar handelen. Ligatsjov, de tweede man in de partij-hiërarchie, ziet de glasnost louter in functie van de perestroika. In de praktijk is er wel meer openheid in
de pers. Er is nu meer verscheidenheid in de berichtgeving. Misdaad en kriminaliteit komen meer
aan bod. De kommentaren zijn meer verscheiden
en er zijn meer lezersbrieven.
’Perestroika’ betekent herstruktureren, reorganiseren, vooral van de ekonomie. Maar ook op andere vlakken zijn er hervormingen. Bijvoorbeeld
van het kies-systeem. Hierbij mogen er meer kandidaten zijn dan er te begeven zetels zijn. Opgemerkt dien te worden dat de partij aan de basis
ligt van alle hervormingen en veranderingen. Aan
haar machtspositie wordt niet geraakt.

hindernissen
SCHAMPER: Als Gorbachov consequent zijn
glasnost doorvoert dan zal de positie van partij en
leger toch minder stevig worden. Zal dit niet de
hindernis worden waar ook hij niet overkan ?
HDM: In dit systeem gaan de hervormingen uit
van de overheid. Ook dienthij zijn positie te consolideren door te zuiveren. Maar het politieke
systeem verandert niet. Zolang de machtsverhouding aan de top van de partij pro Gorbachov is
kan hij doorgaan. Het leger heeft hij onder controle. Het is helemaal niet zo dat als hij of de
Russische onderhandelaars in Genève een akkoord bereiken, het leger toch zijn eigen weg
gaat.
SCHAMPER: Gorbachov blijft niet eeuwig jong.
Gaat de SU niet over twintig jaar opnieuw gekonfronteerd worden met een logge bureaukratie. Nu
beweegt er wel wat maar dat blijft niet duren.
HDM: U refereert wellicht naar Breznjev. Die
had ook ambitieuze plannen. Maar hij voelde een
zekere weerstand en liet alles vallen. Chroestjov,
een doordrijver, liep ook tegen de lamp want hij
bereikte met zijn hervormingen geen successen. G
is het typed van de doordrijver. Hij heeft het zelf
ook al gezegd: ’Als ik voel deat ik niet kan slagen,
dan hou ik er mee op.’ Dat moeten we uiteraard
afwachten. Misschien is de tijd ook rijpen en beseffen de Russen dat er toch iets moet veranderen.

De SU-ekonomie
SCHAMPER: De SU-ekonomie heeft in de 20ste
eeuw een aantal hervormingen en veranderingen
gekend. Iedere keer veel poeha maar vaak heel
vlug weer opgeborgen. Kunt U de grote lijnen geven en eventueel de reden waarom ze gestrand
zijn ?
HDM: In 1917 veroveren de Bolsjewieken de
macht. Alle gronden worden genationaliseerd. De
banken versmelten tot één bank en de nijverheid
wordt genationaliseerd. Eigenlijk voldeed Rusland toen niet aan de voorwaarden die Marx geformuleerd had om een kommunistische maatschappij te worden. R. kende geen kapitalistisch
systeem, er was geen grote massa bestaande uit
het industriële proletariaat. De meeste mensen
werkten in de landbouw maar voor Lenin vormde
dit geen probleem. Hij wist de massa landbouwers
voor zich te winnen door hen een stukje grond te
beloven. Toen hij de macht had was het nog niet
duidelijk hoe hij het ekonomisch systeem zou organiseren. Weldra brak de burgeroorlog uit en
ging men over naar het oorlogskommunisme. Er
ontstond een zeer sterk door de overheid geleide
ekonomie. Heel de nijverheid, de binnen- en buitenlandse handel werd genationaliseerd. Ook produktie en distributie kwamen volledig in handen
van de overheid. De landbouwbedrijven waren
vaak heel klein en konden nauwelijks voorzien in
de eigen behoeften en bovendien moesten ze nog
eens een deel van de produktie afstaan aan de
steden en het leger. Het geld verdween en de ondernemingen betaalden elkaar met leveringen.
Ook de lonen werden in natura betaald. Lenin
had er nochtans aanvankelijk aan gedacht een
geldsanering door te voeren om op basis daarvan
de ekonomische ontwikkeling mogelijk te maken.
In de herfst van 1920 stond de SU- ekonomie toen de Bolsjewieken wonnen- op instorten.
Lenin schakelde over op de NEP (Nieuwe
Ekonomische Politiek). Dit was een formule die
opnieuw op het geld zou steunen. De SU werd

een soort socialistische marktekonomie. De
staatsbedrijven mochten zelf over hun ekonomische aktiviteit beslissen. De sleutelsektoren
bleef de overheid kontroleren. Er werden terug
private ondernemingen toegelaten in andere sektoren naast landbouw. Daar ontstond dan ook,
naast de massa arme boeren, een rijkere klasse
van Kulakken. In de handel zouden de private ondernemers overheersen en private nijverheidsbedrijven mochten opnieuw personeel in dienst nemen. Bedrijven mochten verhuurd wordedn en op
een gegeven ogenblik waren het er meer dan
10.000. De grote bedrijven bleven echter in handen van de staat. Later zou wegens een diskriminatie tussen privé- en staatsbedrijven het belang
van de privésektor afnemen. Tijdens de NEP werden ook weer banken opgericht, waarvan de
staatsbank de belangrijkste was. Er was ofrficieel
werkloosheid die op een bepaald ogenblik zelfs
14% bedroeg. Een nationalem planning was er
nog niet. Pas in het midden van de jaren ’20 ontstaan de eerste jaarplannen die weinig succes kenden. Het eerste vijfjarenplan omvat de periode
1928-1933. Men krijgt opnieuw een ander ekonomisch systeem. Hier wordt de grondslag gelegd
van het eigenlijk SU-systeem, waar administratieve leiding en planning onder leiding van Stalin,
centraal staan. In de periode 1929-1936 wordt de
landbouw gekollektiviseerd. Onder dwang worden
kollektieve boerderijen opgericht: 1000000 gezinnen worden gedeporteerd en de landbouwproduktie daalt gevoelig. Wel laat Stalin nevenbedrijfjes toe tot 0,5 ha. Nijverheid en handel komen opnieuw volledig in handen van de staat. De
overheid leidt en haar plannen worden bindend.
Tijdens de periode 1930-32 wordt het bank- en
kredietsysteem hervormd. De staatsbank krijgt
opnieuw het monopolie’ op de kredietverstrekkiing op korte termijn. Daarnaast worden enkele
banken opgericht (die in de jaren ’50 zullen versmelten) om de investeringen te financieren. Dit
systeem zal de basis vormen voor de snelle
ekonomische groei die er in de volgende jaren
gerealiseerd zal worden. Na de dood van Stalin
(1953) komt er een nieuw ekonomisch beleid met
hervormingen. Dit beleid wordt bepaald door
Malenkov en zal zich vooral richten op de konsumptie. De koopkracht van de bevolking stijgt en
de produktie van de konsumptiegoederen dient
sneller toe te nemen. Malenkov zal in 1955 verdwijnen omdat hij niet genoeg aandacht besteedde
aan de produktie- middelennijverheid. Chroestjov
voerde wel een nieuw landbouwbeleid. Hij had
nogal wat kritiek op het beleid van zijn voorganger Stalin omdat in de periode 1940-53 de
nijverheidproduktie met slechts 10% toenam. De
prijzen die de landbouwers kregen werden dan
ook drastisch verhoogd. Er werden meer produktiemiddelen voor de landbouw voorzien. Tussen 53 en 58 steeg de landbouwproduktie met
51%, wat een heel goed resultaat was. Tijdens de
periode ’59- ’65 bedroeg het cijfer slechts 14%
terwijl men 70% gepland had. Het landbouwbeleid van Chroestjov was dus niet geslaagd. In de
nijverheid wordt de leiding spektakulair hervormd. Regionale raden gaan voortaan de nijverheidsproduktie leiden (ter vervanging van de sektoriële ministeries die afgeschaft zullen worden).
De planning gebeurde dus minder centraal maar
op regionaal vlak. Naderhand ging Chroestjov
toch weer meer centraliseren. Na de val van
Chroestjov werd in 1965 door Breznjev en Kosygin de leiding weer radikaal gewijzigd. Een sektoriële leiding werd ingevoerd met tientallen
nijverheids-ministeries. Zij organiseren, benoemen de managers en geven de planopdrachten. In
1973 zal de leiding opnieuw aangepast worden.
Men kan voortaan twee soorten associaties oprichten: nijverheids- en produktieassociaties. De
nijverheidsassociaties zijn een tussenschakel tussen de ministeries en de ondernemingen. De produktieassociaties zijn grotere ondernemingen die
uit de fusie van kleinere ontstonden. In 1979 werd
het ekonomisch systeem weer eens aangepast.

De drie huidige banken (de staatsbank, de investeringsbank en de bank voor buitenlandse handel)
worden vervangen door zes banken die elk ge-relateerd zijn met een bepaald sektor.Ook hier dus
weer meer decentralisatie. Sinds 1 januari ’87 is
ook de buitenlandse handel hervormd en kunnen
bijvoorbeeld een zestigtal ondernemingen zelfstandig optreden in het buitenland, terwijl dit
vroeger het monopolie was van het Ministerie
voor Buitenlandse handeld. Joint Ventures (met
tot 49% buitenlands kapitaal) kunnen opgericht
worden. Tal van individuele aktiviteiten die vroeger gelijkschakeld werden met sluikarbeid worden
officieel toegestaan. Personen kunnen voor eigen
rekening goederen produceren of diensten leveren voor konsumenten (privé-restaurantjes werken op deze basis). Ook koöperatieven kunnen
opgericht worden.

deel van onze tewerkstelling zou verdwijnen zonder de handelscontacten met de SU.
SCHAMPER: Het lijkt erop dat de graanproduktie in de SU aan het toenemen is. Eigenlijk
beschikken ze over eenenorm potentieel dat onbenkut wordt gelaten ?
HDM: De SU is de grootste graanproducent
maar was ook tegelijk de grootste invoerder van
granen (74% van de produktie). Het zal heel
zeker nog een eindje duren voor de SU kan voorzien in haar eigen behoeften, laat staan, graan zal
kunnen produceren. Jaarlijks gaat om en bij de
20% van de graanproduktie verloren. Voor
andere landbouwprodukten varieert dit van 10 tot
30%. Machines ontbreken, er zijn onvoldoende
wisselstukken, opslagplaatsen of er is een gebrek
aan geschoold personeel. De wegen voldoen niet.
Het potentieel van de SU valt niet te schatten.
Wat de ondergrond betreft weten ze zelf niet wat
er te vcinden valt en een probleem is dan ook nog
het ontginnen in Siberië. De mentaliteit van de
Russen heeft er veel mee te zien. Ook het bu-reaukratisch systeem is mede verantwoordelijk. Eén
oplossing is op het weer wijzen maar dat kun je
niet altijd. Het systeem biedt ook voordelen. Tijdens de werkuren is er veel tijd om te praten, te
wandelen. Al lachend zegt men wel es dat de Rus
op zijn werk uitrust van de inspanningen die hij
moet leveren buiten zijn werk (bv. in een rij voor
de winkel wachten). Een Rus heeft alle tijd, stelt
vaak uit. Tijd speelt er absoluut geen rol. Time is
money’ is iets wat ze daar niet kennen. Ze hebben
alle tijd om te lezen en zich te kultiveren. Praten
doen ze graag, denkende zo de problemen op te
lossen, wat helaas geen waar is
Dimitry Masyn - Gert Defever

overbodig
SCHAMPER: Uit al deze hervormingen blijkt dat
een deel van de ambtenaren-bureaukratie overbodig wordt. Zullen zij dit zomaar aanvaarden ?
HDM: Er wordt inderdaad slechts een deel van
de bureaukratie overbodig. De bevoegheden van
de bureaukratie tegenover de ondernemingen
worden gereduceerd, maar zoals ik al zei, het bureaukratisch apparaat zelf blijft bestaan. De tientallen nijverheidsministeries verdwijnen niet maar
worden enkel afgeslankt. Het is niet uitgesloten
dat zij zullen proberen de hervormingen te ondermijnen. Er is een bureaukratische elite die tracht
haar positie te verdedigen en eventueel door passief verzet alles kan bemoeilijken. Dat is vroeger
al gebeurd. Deze hervormingen in het kader van
de pere-stroika gaan verder dan alle hervormingen van de voorgangers van Gorbatsjov. Ze gaan
evenwel niet verder dan deze van Lenin.
SCHAMPER: De SU heeft enorm veel grondstoffen. In hoeverre komen die op de wereldmarkt ?
HDM: Ik geef een paar cijfers: De SU is de
grootste petroleum-producent (waarvan 20% geëxporteerd), grootste aardgas-producent (waarvan 11%), grootste ijzerertsproducent (24%),
tweede producent van geraffineerd koper (7%),
tweede producent van goud (8%) en derde producent van steenkool (3%). De SU drijft dus ook
handel met niet-Comeconlanden en dit op basis
van bilaterale akkoorden. Dit is logisch vermits de
munten niet convertibel zijn. De export dient om
de import te financieren. Het plan en de nationale behoeften primeren. De buitenlandse handel
is er aan ondergeschikt.
SCHAMPER: Enerszijds kan men stellen dat de
SU dus best in staat is om haar grondstoffen-export als ekonomisch wapen te gebruiken. Anders
gesteld, is de SU ook in staat om de (kapitalistische) wereldekonomie nieuwe impulsen te geven ?
HDM: De SU heeft een grote invloed op de ekonomie van andere Oost-Europese landen, maar
de invloed van het Westen is niet zo groot.
Dwarsliggen is er niet bij vermits onze import
veel meer gediversifieerd is. Het is wel zo dat een

Prof. Dr. Hugo De
Maegd werd in 1959 licentiaat in de Ekonomische Wetenschappen (RUG), in ’61 licentiaat in de Politieke
en Sociale Wetenschappen (KUL) en in
1962 licentiaat in de
Handels-en Financiële
wetenschappen
(RUG). Hij verbleef in
de periode ’64-’65 een
twintigtal
maanden
aan de universiteit van Moskou in het kader van
het Belgisch-Russisch kultureel akkoord. In 1968
werd hij Dr. in de Ekonomische Wetenschappen
aan de RUG met een proefschrift over de kontrole van de staatsbank op de ekonomische aktiviteit van de nijverheidsondememingen in SU. In
1969, 1976, 1979-80-81 verbleef hij enkele maanden in de SU in het kader van hogervermeld akkoord. Tussen 1965-73 werkte hij achtereenvolgens als aspirant en aangesteld navorser van het
NFWO, sindsdien is hij werkzaam aan de RUG.
Nu is hij direkteur van het Seminarie voor
Toegepaste Ekonomie, voorzitter van het interuniversitair
derde
cyclus-onderwijs
OostEuropakunde dat werkt onder auspiciën van het
NFWO. Hij is sekretaris van de interuniversitaire
contactgroep OostEuropakunde en is vertegenwoordiger voor België bij het International Commitee for Sovjet and Easteuropean Studies.

Perestroika: een nieuw
hoofdstuk ?
SCHAMPER: Perestroika, een nieuw hoofdstuk,
of de zoveelste bladzijde in een lang verhaal?
HDM: Nu wordt er terug hervormd in het kader
van de perestroika. In de SU zelf spreekt men van
radikale hervorming. Blijkbaar hebben de voorbij
hervormingen weinig positiefs opgeleverd... Ze
waren niet radikaal genoeg en wijzigden het SUsysteem (van centrale en administratieve leiding)
zelf. De ekonomische groei vertraagde. Nu zullen
de bedrijven meer autonomie krijgen zodat ze beter op de markt van vraag en aanbod kunnen reageren. M.a.w. de ministeries krijgen minder
bevoegdheden over het ondernemingsbeleid.
Totaal nieuw is dat de direkteurs van de ondernemingen vanaf ’88-’89 door de algemene vergaderingen van het personeel zullen verkozen worden.
De eigenlijke benoeming dient wel nog door de
overheid bekrachigd te worden. Nieuw is ook dat
de bedrijven zelf hun leveranciers en afnemers
zullen kunnen kiezen. Waar ik niet zo gelukkig
mee ben is het feit dat dat vele van deze hervormingen pas worden ingevoerd in de jaren ’90. Er
kan in die periode nog heel veel gebeuren. De
staatsondernemingen zullen moeten zorgen voor
meer zelf-financiering. Zo kunnen geen subsidies
van de overheid verkregen worden. Dit zou een
eind moeten maken aan het feit dat in ’86, 13%
van de ondernemingen met verlies werkte. Sluiting hangt dan ook een aantal ongezonde bedrijven boven het hoofd. De vergoedingen van het
personeel zouden ook meer afhankelijk worden
van de resultaten van het bedrijf. Ook het banksysteem wordt hervormd.
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Er is een examen aan
de universiteit waar je niet
onderuit komt: je maandbudget...
inschrijving, boodschappen,
studiemateriaal de huur van je
"kot" spaghetti... Hoe regel je
dat allemaal?
Dat probleem heetl de
GENERALE BANK voor
je opgelost.
DE GENERALE
BANK is de eerste bank in België
die een rekening op maat heelt
voor studenten. Een rekening
met echte verantwoordelijkheden. Mister Cash kaart,
cheques, overschrijvingsformulieren. Plus nog een
uitgebeelde, unieke extra-servke
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op de koop toe. Dat is jouw
CAMPUS rekening.
CAMPUS maakt hei je
financieel een stuk gentakkelijker, zodat je je volop op je studie
kunt koiieentrerer). En dat is
ten slotte toch het belangrijkste.
Vraag inlichtingen bij
het dichtstbiizijnde GENI-RALB
BANKAGEN TSCHAP. Je zult
zien, de CAMPUS rekening
verdient een “grote onderscheiding" !
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De studentenrestaurants bieden je de mogelijkheid om in een ST U D E N T IK O Z E SFEER je vrienden te ontmoeten en voor W E IN IG G ELD een LE K K E R E én G E Z O N D E m aaltijd te kiezen.

RESTO OVERPOORT____________________
O c to p u s van d e S tu d e n te n re s to ’s

- De Self
- De moestuin
- De Oven
- De Snackbar
- De Sandwichbar
- Het Cafetaria
- De Grillade
- Kunst Zicht

____________________ RESTO DE BRUG____________________
- De Self
- De Snackbar
- De Sandwichbar
- Het Cafetaria
- De Kleine Brug

RESTO ASTRID

RESTO SINT-JANSVEST

RESTO FLW

- De Self

- De Self

- De Snackbar

- De Snackbar

- DeSnackbar

- Het Cafetaria

- Het Cafetaria

- Het Cafetaria

De Kleine Brug
12 u -14.30 u

- De Self

Als u rustig én gezellig wilt tafelen, kies
dan voor het bedieningsrestaurant “De
Kleine Brug”
U heeft de keuze uit 3 menu’s :
- 200 ff -

Soep, sandwichbar, dagschotel
- 250 f f -

De Grillade, een bedieningsrestaurant

Soep, saladbar, dagschotel

in het hart van Resto Overpoort

dessertenbuffet & koffie
- 400 ff -

M e n u 250 ff:

Soep, saladbar, ribstuk of viszootje of

- Saladbar

lamsribbetjes

- Eén van de grillades :
tournedos
lamskoteletten
vlees-, vis- en zeevruchtbrochette
mixed grill
- Dessertenbuffet naar hartelust

12 u -14.30 u
De Grillade

FILM IN GENT

GEEN KUNST, KLUNS
WEINIG

een brand z’n doos soldaatjes tot een vormeloze
massa smelt en het niet echt leuk meer is. hoewel...

boeken -opgestapelde letters, verzamelde woorden- zijn voor mij literatuur, weinig muziek -noten, tonen, ladders- is sterk genoeg om voor een
flard soundtrack voor m’n leven te zorgen, heel
weinig films betekenen meer voor mij dan een
verhaaltje, een deuntje, een zucht die langskomt
en weer vertrekt.

HOPE AND GLORY is charmant en grappig, en
tegelijkertijd diepmenselijk en treurig, de naieve
toon van de film maakt veel meer duidelijk dan
alle primaire Vietnamprenten tesamen. de vraag
is of Spielberg het in zijn EMPIRE OF THE
SUN beter zal kunnen, ik denk het niet, meester,
ik denk het niet.

weinig kunst betekent Kunst voor mij. kunst moet
iets schenken, iets bijdragen, een lege plaats in je
ziel (het is maar een woord voor die abstracte,
persoonlijke waardenschaal) vullen met iets wezenlijks. STRANGER THAN PARADISE was
kunst. MAURICE en HIMMEL beloofden dat er
iets op til was en kijk, nu is er CARAVAGGIO.
er volgen weer jaaaren pulp. geeft niets, het leven
heeft weer even zin.

CARAVAGGIO !
uitroepteken, meer kan ik er eigenlijk niet over
zeggen, je moet het zelf meemaken, deze stille
pracht, 12 schilderijen van de 17de-eeuwse schilder-moordenaar uitgewerkt in felgekleurde tableaux-vivants, zijn zo intens dat dit geen film
meer is, maar een ervaring. Caravaggio is een
zorgvuldig opgebouwde sfeer, die zorgvuldig weer
doorbroken (niet ontluisterd!) wordt door plots
opduikende anachronismen (een rekenmachine,
een vrachtwagen, een gloeilamp), het is AMADEUS met diepgang en zal dus nooit zo groot
worden - maar ook dat is kunst: het betekent voor
iedereen iets verschillend en voor velen niets.

ADVERTENTIE

OVER
SALO, het testament van Passolini,hoef ik het
niet meer te hebben, die heeft iedereen al gezien,
deze burleske zal vandaag nog heel weinig mensen shokeren, tenzij je erin slaagt de verzameling
bloedworsten voor ’the real thing’ te nemen, je
nog nooit geconfronteerd bent met de zieligheid
van een slap mannelijk lid of gewoon te weinig
geslapen hebt. SALO is zéér vervelend en hoogstens lachwekkend, maar verboden, gebannen
plaatjes verkopen goed.

het speelt zich af in een naturistenkamp, en ook
hier worden ze teleurgesteld, alleen, bij de sch v d
z komt dat omdat er helemaal niets vies te bespeuren valt. naaktheid staat hier voor bevrijding
en de primitieve gewoontes van de Joegoslavische
bergbewoners voor bekrompenheid, de film toont
wat er gebeurt als je die twee in contact brengt,
boeiend, maar het is als met de parabel van de
herder en z’n kudde, we kunnen er ons niet in
terugvinden.

ALS
Alex al een beetje gek is, dan is de helft van de
bevolking van het Amerikaans dorpje in
RIVER’S EDGE totally NUTS. Too Many Psycho’s In One Movie, dat iedereen op hetzelde moment op dezelfde plaats totaal uit de bol gaat, is
op z’n minst onwaarschijnlijk te noemen, zelfs in
big USA. maar dat de aanleidingen daarvoor volstrekt onbestaand zijn, is ronduit ongeloofwaardig. en dat stoort, toch is dit lang geen slechte
film. de ietwat macabere, onverschillige sfeer
waarin het geheel gedrenkt is, slaat over op het
publiek, gelukkig maar, anders zou het allemaal
een beetje te lachwekkend worden, en door de
grove overdrijvingen wordt dit net geen film
waarvan de familiemoordenaar te Steenokkerzeel
verklaart: ’ik had net RIVER’S EDGE gezien en
ik voelde me een beetje wee worden.’

ik zoek een woord voor CARAVAGGIO. ik kom
niet verder dan ’bloedmooi’, het overkomt me
niet alle dagen dat men mij de mond snoert.

HET .
is opvallend dat de betere film dezer dagen uit
GB (ongetwijfeld in reclame aldaar) komt.
de ’verpulperisering’ in de USA stimuleert de jonge Britten tot creatieve, originele expressies, en
dat is niet alleen omdat de concurrentie klein is.
zo’n typisch Britse, kleine film is HOPE AND
GLORY. de oorlog wordt bekeken door de ogen
van een jongetje, in zijn fantasiewereld voeren
tinnen soldaatjes bloederige oorlogen en storten
er overal in z’n buurt vliegtuigen neer. als de radio meldt dat grote mensen dat ook eens echt willen uitproberen, worden al z’n dromen plots levensecht. een bombardement is een prachtig
vuurwerk, een ruine een ideale speelplaats, tot in

dere:
nt in.
Het moest er van komen, de westvlaamse
zanger/beeldhouwer is op 25,26 en 27
feb. te gast in NT2 (minnemeers).
Hij begon zijn carrière als zanger toen
een vriend Willem inschreef in het humorfestival te Knokke zonder dat hij het
wist. Zijn populariteit als kleinkunstenaar
begon te stijgen zodat hij besloot zijn leraarscarrière op te geven en verder zijn
tijd te verdelen tussen het podium en zijn
atelier ergens in het afgelegen Steenkerke.
In zijn nummers gaat hij telkens te keer
tegen het jachtige leven, de corruptie, het
materiële en het zinloze van de oorlog...
Hij doet dat echter op een subtiele manier zodat zijn teksten niet vlug pamfletair worden. Volgens hemzelf waarschijnlijk de reden waarom hij nu nog altijd
succes kent, vroeger werd hem verweten
dat hij te braaf was, kleinkunst moest heilige huisjes instampen. Nu blijkt dat hij in
zijn nieuwste liedjes meer verdoken kritiek spuit dan al die slogans van de al
reeds lang begraven vlaamse protestzangers.
Zijn nieuwste tour. ’zo gezeid,zo gezongen’ is gevuld met zowel bezinnende als
volkse, ontspannende liederen. Zijn enige
tekort, de magere muzikale beleiding,
wordt moeiteloos opgevangen door zijn
muzikanten en zijn altijd boeiend charisma. Alle door heimwee verteerde westvlamingen weten onderhand wel waar ze
op 25,26en 27 zullen vertoeven. Maar
daar Vermandere nu ook al in Groningen
verstaan wordt, kan het voor de anderstaligen geen probleem zijn om zich te laten vertederen door de weemoed van een
voiksbard afkomstig uit een barre achterhoek.
(WD)

men. want op het laatste halfuur na (een snelle,
spannende thriller) is het allemaal een beetje
traag en gekunsteld, en zeer Amerikaans, terwijl
ik me afvraag wat Michael bij Glenn gaat zoeken
als hij zo’n lief, knap vrouwtje en zo’n schattig
zoontje heeft, ik zei het al, ik bij vrij conservatief
in die dingen.

ief

OOK

IN

exotisch (Italië, Joegoslavië, allemaal zo dichtbij
veraf) is DE SCHOONHEID VAN DE ZONDE,
ook daar komen vieze ouwe ventjes op af, want

FATAL ATTRACTION vindt iedereen zich blijkbaar terug, nu ben ik vreselijk verliefd en vreselijk
trouw en vreselijk (...) ontgoocheld buitengeko-

CARAVAGGIO (skoop) **** !
HOPE AND GLORY (deca) ***
DE SCHOONHEID VAN DE ZONDE
(deca) **1/2
FATAL ATTRACTION (deca) **1/2
RIVER’S EDGE (deca) ***
SALO (sphinx)
NO WAY OUT (deca) ***

MUZIEK

WARREN ZEVON:
RECONSIDER ME?
Verleden week donderdag was het eindelijk zover,
het - o.a. in dit blad met veel poeha aangekondigde - concert van Zevon zou eindelijk plaatsvinden. Aan belangstelling was er geen gebrek, een
uitverkocht huis dat van 20 tot 21.03U opgewarmd werd met een compilatie van het betere
Springsteenwerk dat rechtstreeks via de PA de
zaal ingestuurd werd.

Drie na negen dus,een rustige Zevon geflankeerd
door twee heren en twee schone meiden stapt het
podium op . Na drie gedreven nummers Lawyers,
guns and money; Boom Boom Mancini en Detox
Mansion sprak hij ons voor de eerste toe: ’Glad
to be back in Belgium, and Ghent ’. Ironisch
voegde hij eraan toe: Is there anybody from Brussels or California tonight? Veel tijd om de ironie
van deze woorden te snappen kregen we echter
niet. Daar zat hij al achter zijn klavier, deze keer
jammer genoeg geen vleugel, en zette Johnny strikes up the Band in. Eindelijk met band in Belgi'e
dus.Na Roland the Headless Thompson gunner,
een moderne stevige versie van de afgezaagde
Universal Soldier, stelde hij die ook voor. Op
drums zat de vaste stek in de groep van David
Lindley, ooit de rechterhand van Jackson Browne.
De cirkel was weerom rond,het vriendenclubje
had Zevon terug het podium opgekregen.

De grote hits dan maar: Excitable boy, Sentimental Hygiene en werewolves, voorafgegaan door
een prachtige pianointro.
Even leek het erop hij afscheid zou nemen, hij
nam echter zijn elektro-akoestische gitaar te
hand, verzekerde ons dat hij een folksinger by trade was en dat hij dit beter niet zou vergeten.
Vreest hij dat hij binnen twee jaar,wederom door
iedereen verlaten, solo de whiskybars zal mogen
afschuimen? Hij begon zijn akoestische set met
de factory en meteen werd duidelijk dat hij zijn
songs speelde, maar ons niets meer gaf. Misschien
zijn we op de plaat te veel verwend maar zijn
mondharmonicasolo klonk te fel beneden het peil
van de plaatsolo van Dylan.
De trend werd duidelijk,we hoorden zijn liedjes
maar hadden bijwijlen de indruk dat hij afwezig
was.Toen hij ’reconsider me’ speelde, weigerden
we onze mening over hem te herzien. We zochten
tientallen excuses voor zijn minder concert. We
hadden hem waarschijnlijk te veel op een pied de
stalle geplaatst, het belgisch bier is ook niet alles
.... Hoe dan ook, zijn nummers blijven er staan, en
mischien spaarde hij zijn energie voor onze
noorderburen, de rotzakken. Al bij al een concert
dat uit 75 procent klasse, 20 procent routine en
vijf procent verveling bestond. Het kan niet elke
keer feest zijn. (WD)

BUONGIORNO ROM A!
Vakantiecursussen Italiaans
en Kunstgeschiedenis
Twee weken cursus
+ verblijf in Rome:

11.590 fr.
juni/juli/augustus
Informatie : Hélène Raets
Tel.: 0 1 6 /6 0 33 84

ADVERTENTIE

TONEEL

DE MOED OM VADER
TE WORDEN
Vaders zijn in de literatuur toch meestal maar vage figuren. Stille en wat afwezige Einzelgänger,
die hun idealen allang verruild hebben voor de afwisseling der dagen. De vrouw des huizes ziet de
dingen allemaal wat klaarder, en durft al eens
raad te geven, of een voorbeeld te zijn. Ik neem
hier zomaar een boekje uit het rek, "Een zuil van
zout" van Kristien Hemmerechts, en zie: een
ouwe knar, die welliswaar z’n vrouw overleeft,
maar zonder een duidelijke reden kranteknipsels
begint te verzamelen. Vaders sleuren het gezin
dan misschien soms wel in vreemde avonturen
("Hotel New Hampshire"), achteraf lopen ze er
toch maar verdwaasd bij.

DE MOED OM TE DODEN
Door Theater Malpertuis
Regie Karst Woudstra
NT2 (Minnemeers)
Do 18, Vr 19 en Za 20 febr. om 20uOO.
Reserveren: N.T.G. (of 091/25.32.08)
230fr. (niet-genummerde plaatsen)

De in Stockholm geboren dichter- toneelauteur
Lars NOREN ziet die vader- figuur echter anders.
"De moed om te doden" ,dat straks speelt in NT2,
is een regelrechte afrekening tussen een vader
(Dries WIEME), en z’n zoon (Leslie DE GRUYTER). De vader, een oude kelner, organiseert
een feestje voor zijn zoon Erik en diens vriendin
Radka in de flat van de zoon. Toen we het stuk
twee jaar geleden in Tielt zagen, was deze flat een
lege kamer met een sterk vertekend perspectief.
Een ongezellige plaats. Op de feesttafel, smerig
en goedkoop, staan kaarsen en wijn. Het stuk
toont het verloop van de avond, en de spanningen
tussen de drie personages: de sombere, gesloten
zoon; de babbelzieke vader, die in z’n aftakeling
toch berekend blijft; en de ’verdwaalde’ vriendin,
rol waarin Ingrid DE VOS toen, net als in de
Mare Didden-film "Brussels by Night”, een meer
menselijk tegenwicht vormde voor al dat mannenleed.

De moed om te doden, met Bien De Moor en Dries Wieme.
FOTO: Norbert MAES

KOLOFOON
SCHAMPER is het ongebonden, pluralistisch studentenblad van de RUG. De
redaktie bestaat uit vrijwilligers, en komt
elke vrijdag tesamen om 13.00h in de
Brug, tweede verdieping, St.- Pietersnieuwstr. 45. Tel. sekretariaat studentenhuis: 25/99/93.
Lezersbrieven zijn welkom, naamloos is
prullemand. Op uw grondig gemotiveerd
verzoek laten we uw naam weg.
KERN REDAKTIE: Nancy Boeijan, Gert
Defever, Inge Deman, Dimitry Masyn en
Paul Sierens.
VERANTW. UITG.: Gert Defever.
REDAKTIE ; Jan Du Chau, Flor Verschaeve, Frank Ostyn, Guy De Troyer,
lef Stuyvaert, Piet Verbeest en Wim
Defoort.
LAY-OUT-ONTWERP: Dominic Pertry,GD.
KOMPUTER-LAY-OUT: Barcard c.v.
TEKENINGEN: Geronimo.
DRUKKERIJ: P.V.B.A. Goff,
Pijnderstraat 28, Gent.
OPLAGE : 5000 exemplaren, gratis verspreid in alle faculteiten, resto’s en homes van de Rijksuniversiteit Gent.
Reklame-regie: Dominic Pertry.

De vader en de zoon hebben elkaar niets meer te
zeggen, en toch raken ze niet van elkaar los. Het
feestje is dan ook een eindpunt, waarin de zoon
zichzelf ertoe moet brengen zijn vader af te maken. Hij moet de moed zoeken de seniele en afhankelijke oude man te doden.

"De moed..." speelt al 3 jaar, en kreeg al flink wat
lovende kritieken mee. En terecht, het is een essentieel stuk met moeilijke en uitzichtloze dialogen, een subtiel verwerkte dreiging, en een alleszins erg interessante relatie- schets. De weekendfilm van de BRT mag dan wel altijd op "waar gebeurde feiten" gebaseerd zijn, bewaar ons van die
toestanden. De rol van Radka wordt nu gespeeld
door Bien DE MOOR. Zij vervangt de o.a. van
"Springen" bekende Vlaamse fatale, Ingrid De
Vos (die je trouwens nog op de foto ziet). Ondanks de lovende kritieken, was Ingrid indertijd
teleurgesteld over de kleinschaligheid waarin je
goeie stukken altijd verzuipen, en die spanning
zag je ook op de scène. We hadden ze graag nog
eens terug gezien, maar het wordt dus Bientje.
Soit... (Vanderelst?)
(Pols)

Deze week geen literair nieuws, maar niet
getreurd. Onze man is aan het lezen geslagen, en
werd al gesignaleerd, ijverig een artikeltje aan het
kakken.
foto: Caroline Dossche)

Op zaterdag 20 februari concerteert
E D D Y FLOYD in zaal vooruit vanaf
20.00 u.

AGENDA
FUIVEN

VORMINGSREEKSEN

* 18 februari met de Rechts-Kritische Werkgroep,
in zaal Kanivo, Kortrijksepoortstraat 168.
Aanvang om 21h.
Vooraf 50fr. (bij medewerkers), de avond zelf
60fr. De 15 RKW-leden mogen voor niets binnen.
Discobar "Ambiance en Engagement".
* 18 februari organiseert VPPK in Concertzaal
Vooruit een spetterend Vrij-Podium met achteraf
een fuif.

* W S organiseert een vormingsreeks omtrent ’
Emancipatie problemen van benadeelde groepen
en de nieuwe sociale bewegingen in de jaren 80’.
Ma 22 feb. : De derde feministische golf / Ma 7
maart: Racisme en de opgang van extreem rechts
/ Ma 21 maart: Nieuwe technologien en tewerkstelling / Ma 18 april: Medebeheer en studenteninspraak

DEBATTEN
* ’SCK IN OPSPRAAK’ : Een debat over de
toekomst van het studiecentrum voor Kernenergie (S.C.K.) in Mol. Het panel bestaat uit
mensen van het SCK, het Staatssekretariaat voor
Energie, het VAKS, P. Staes (Europarlementslid)
en G. Eggermont (RUG- assistent en A B W ).
Dit alles op do. 25 februari 1988, in aud E van de
Fac. Toegep. Wet. Plateaustraat 22. Toegang
19u30, aanvang 20u00.
Een organisatie van de Werkgroep Ingenieurs en
Maatschappij m.m.v. Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming (J.N.M.)
MUZIEK
* Willem Vermandere NT2 25,26 en 27 feb.
* The Godfathers 29 feb. 1988 vanaf 20.00u in
Zaal Vooruit.
* U.D.O. ( ex- Accept) + Vow Wow in Zaal
Vooruit op 1 maart vanaf 2O.00u
* Sinead O’ Conner Zaal Vooruit 14 maart vanaf
20.00U
* Herman Brood en the wild Romance live in
zaal Vooruit op 9 maart.
* Frank Zappa 10 april sportpaleis te Gent

* Elcker-Ik en SoWeGe organiseren 3 vormingsavonden en een debat n.a.v. de recentste gebeurtenissen in de SU. Op di 23 feb heeft Jan Vermeers (Knack) het over de huidige geschiedschrijving sinds Gorbatsjov. Op di 8 maart geeft
Prof. Dr. Doom een overzicht van de Sowjetgeschiedenis (1917-1985) en als laatste is er Prof.
Dr. Gaus die op di 15 maart de invloed van Marx
op onze geschiedschrijving bekijkt. De eerste 2
avonden gaan door in de Brug, de 3de in ElckerIk. Het debat vindt plaats op woe 23 maart. Titel:
"Glasnost in de geschiedschrijving onder Gorbatsjov". Stefan Blommaert is moderator.
POPKWIS
* In café Sulferdoze gaat in samenwerking met
radio Toestel een popkwis door. De inschrijving
bedraagt 75fr, maar er is voor elke deelnemer een
prijs voorzien gaande van etentjes, platenbons,
cassettes.... tot een heuse compactdiscplayer voor
de winnaar. De vragen zullen handelen over
populaire muziek van de laatste 25 jaar. Het
spreekt vanzelf dat de vragen iedere ronde
moeilijker zullen worden. De preselekties zijn op
23 feb., 1 maart, 15 maart en 22 maart telkens om
21.00U stipt. Er zijn maximum 20 deelnemers per
preselektie, men dient zich wel op voorhand in te
schrijven bij Eric in Café Sulferdoze. Wanneer de

halve finale, de finale en de superfinale ( de
laatste 4 in de studio van Toestel) zullen plaatsvinden wordt later bepaald. Voor meer inlichtingen of inschrijvingen café Sulferdoze elke weekdag na 12 uur (tel 25.03.52), Verlorenkost, Gent.
(Verlengde van de Plateaustrasse)

Kaarten 320/380 fr.

TONEEL
* N.T.G.: "De miraculeuze come-back van MEA
L. LOMAN", première op 20 febr.
NT2: "De moed om te doden" van Lars Norèn
(zie cultuur). "Tucholsky” door De Zwarte
Komedie, op 22 februari. Alle voorstellingen om
20.OOu, tel.: 25.32.08
* ARCA: "Over de dorpen" van Peter Handke,
doorlopend in febr., op wo, do, vr en za, let wel,
niet in Arca, maar in zaal Roeland (Korte
Kruisstr 3 (nabij Mageleinstraat). "Als het ware
toevallig een vrouw Elisabeth", op vr 26, za 27, zo
28, ma 29 febr, en di 1 maart; door De Internationale Nieuwe Scène. "Pas de deux", op wo, do,
vr en za. "Bomans Sprookjes", op 28 febr. Alles
om 20.00u, tel.: 25.18.60, of in de Fnac.
* VOORUIT: "Gilles" van Hugo Claus door Jan
DECLEIR, in de Grote Zaal op 25,26 en 27 febr.
Aanvang om 20.30u, tel: 23.82.01 (of secretariaat)
* NIEUWPOORTTHEATER: "Emma", door
Les Ballets Contemporaines de Belgique (proefvoorstelling). In samenwerking met het NPT.
Eind febr. Reserveren in de Fnac, Veldstraat.
POEZIE
* Op vrijdagavond 28 febr: "Geschreeuwd of Gezongen", met Bart CHABOT, Herman BRUSSELMANS, Coenraed DE WAELE, Johan
JOOS, e.a. Reserveren op 35.37.00, kaarten a
250/200fr. In de Gele Zaal, Nonnemeersstraat.

Zoekertjes (maximaal 5 lijnen) zonder kommercieel oogmerk (gezocht, gevonden, verloren of
zomaar...) zijn gratis: andere (te koop, te huur,
tikwerk) worden betaald naargelang de ruimte die
ze innemen (zie verder). De redaktie behoudt
zich het recht voor om zoekertjes niet te plaatsen.
1 lijn bevat 45 tekens (inclusief spaties). Indien
het kommerciële advertenties betreft betaal je 10
BF per lijn. Zenden aan of afgeven op St.- Pietersnieuwstr. 45, 2de verdieping (bij de noodtrappen).

