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STUDEREN MET EEN HANDICAP : BEGELEIDING

GENT MAG NOG BERGEN VERZETTEN
Ik ging op een home omdat dit toch enkele voordelen biedt in vergelijking met de meeste privé-koten. Er waren liften en sanitaire voorzieningen
(aangepaste douche + toilet). Wel moet ik hierbij
opmerken dat deze voorzieningen volledig werden
gefinancierd door de ouders van een gehandicapt
meisje dat hier ook verbleef.
Eens buiten het home kom je constant voor moeilijkheden te staan. De kasseien liggen hier in dc
buurt heel slecht en soms zijn de voetpaden veel
hoger dan de rijbaan. Blandijn en bibliotheek zijn
moeilijk toegankelijk (trappen of scherpdalcndc inritten voor de auto’s), De auditoria zijn nauwelijks
te doen. Je moet altijd vroeg ter plekke zijn, wil je
een plekje bij de uitgang en dan moet je je nog manoeuvreren tussen klapzetel en bank. Ook het resto is enkel toegankelijk via de dienstingang achteraan het gebouw.
Het openbaar vervoer is helemaal een ramp. Zonder hulp raakte ik er vroeger niet op en medewerking van het NMBS-personcel m Gent krijg je amper. In Brugge zijn ze stukken behulpzamer. Een
avondje film in Gent is ook een hele onderneming."

SCHAMPER: "En hoe waren je o
denten en projfen?”

Gent bengelt, zoals wel meer gebeurt, ook op het
vlak van de begeleiding van minder-valiede studenten aan het staartje van de Belgische universiteiten.
Aan de K.U.Leuven en de U.E.Mons bestaat er
reeds lang een begeleidingsdienst voor minder-valiede studenten en aan de V.U.Brussel worden visueel-gehandicapte studenten sinds april 1987 doeltreffend begeleid. Zowel over de begeleiding van
deze studenten als de specifiek Gentse situatie gingen we spreken met Caroline Royeaerd, assistente
bij het Labo voor Orthopedagogiek en Orthoagogiek en coördinatrice van het begeleidingsprojekt.

onderzoek naar de optimalisering van de studiemethodiek voor gehandicapten aan de universiteit
doen. Dit gebeurt zo veel mogelijk i.s.m. bestaande
gespecialiseerde diensten (kliniek voor oogheelkunde van het UZ, Centrum voor gehoorrevalidatie en logopediek) en de reeds voorhanden zijnde
verwezenlijkingen aan de andere universiteiten.
Wij opteerden voor 3 werkgroepen (gezichts-, gehoor- en fysisch gehandicapten) waaraan ook studenten en reeds afgestudeerden meewerken. Voor
dit initiatief werd dit jaar door de RvB een krediet
van 100.000 fr vrijgemaakt."

gen, sociale aangelegenheden, integratie..."

C. Royeaerd: "Het verder studeren op zich, is de
grote uitdaging voor 18-jarigen die minder-valiede
zijn. Je kan ervan op aan dat heel wat studenten en
hun ouders dit idee van meetaf aan afschrijven,
hoewel dit niet steeds noodzakelijk is. Elk jaar studeren aan onze universiteit enkele minder- valieden af. Het kan dus.
We vonden dan ook dat het tijd werd om een project op te zetten voor een begeleidingsdienst voor
studenten van het hoger onderwijs. We zien het
duidelijk ruimer dan de RUG. Binnen dit begeleidingscentrum hebben we een wetenschappelijk onderzoeksprojekt dat erkend is door de onderzoeksraad van de RUG. We willen aan wetenschappelijk

SCHAMPER 'Wat zijn de doelstellingen van deze
begeleidingsdienst?"
C. Royeaerd: "Bedoeling is dat onze begeleidingsdienst in de noodzakelijke technisch- materiële,
psycho-pedagogische, orthodidactische en sociaalmaatschappelijke begeleiding voor studenten met
visuele, auditieve en/of fysieke handicap zorgt.
Ook moeten we fungeren als een informatie- en adviescentrum voor alle onderwijsinstellingen, Medisch-Pedagogische Instituten, Revalidatiecentra
en/of ouders en potentiële studenten, die vragen
hebben omtrent verdere studie, studiemethode,
mobiliteit, huisvesting, vervoer, technische hulpmiddelen, medische en paramedische voorzienin-

Je staat er nauwelijks bij stil, maar heel wat evidenties in je leven als RUG-student zijn dat niet voor
minder-valieden. Constant komen zij voor moeilijkheden te staan, zowel op materieel als individueelpsychologisch vlak. Dat belet echter niet dat jaarlijks enkelen van hen zich als eerstejaars inschrijven om er enkele jaren later succesvol af te studeren."Het blijken er zelfs meer te zijn dan je denkt":
zo verzekerde ons Mevr. Royeaerd van het Labo
voor Orthopedagogiek. Met haar hadden we een
gesprekje en we zochten ook zelf een minder-valiede studente op.
Caroline (Geschiedenis): "In juni 1984 was ik het
slachtoffer van een verkeersongeval. Mijn universitaire studies mocht ik meteen een jaar uitstellen.
Het medisch personeel en mijn moeder stimuleerden me om verder te studeren. Aanvankelijk werd
ik hier met grote problemen geconfronteerd, omdat ik toen zwaar fysisch gehandicapt was. Sindsdien herstelde ik heel goed. Ik neem nu b.v. meestal de trap, iets waar ik vroeger nauwelijks durfde
aan te denken.

Caroline: "De studenten moet
ken, maar meestal zijn ze heelbe:
sen, fotocopieën...). Ze maakten
lijk dat ik dit jaar meekon met dc
WeGe, Het eerste jaar had ik
dat een laatstejaarsstudent
in de buurt van mijn home zat én i
me flink hielp. De contacten me
het home zijn heel goed. De
tal begrip voor mijn situatie
ig wantrouwen van hun ka
voor de studenten".

SCHAMPER: "En was erun'versiu

Caroline: "Die was eigenlijk
Labo voor Orthopedagogiek
hoord. Wel komt J. Van O;
trum voor Studenten vaak
dat wel nodig. Als minderva!
extra doorbijten om er te

SCHAMPER: "Hoe gaan jullie dit concreet realiseren?"
C. Royeaerd: "We willen ten eerste materiële hulp
bieden. Voor visueel gehandicapten gaat het dan
vooral over het aanpassen van cursussen: omzetten
naar grootschrift of Braille of eventueel het opnemen van cursussen op cassette. Wat de auditief gehandicapten betreft gaat het vooral over auditief
versterkende media voor de slechthorenden, het
voorzien in correcte en sterk visuele cursussen en,
indien noodzakelijk, het inschakelen van gebarentolken voor de diep-doven. Bij de fysiek-gehandicapten gaat het in de eerste plaats over fysieke hinderpalen als daar zijn bereikbaarheid van de gebouwen, aanwezigheid van openbaar- en/of privévervoer, overbrugging van trappen of toegankelijkheid
van liften, aangepaste accomodatie, sanitaire voorzieningen... Wat het leer- en vormingsproces betreft, zijn hier vaak zeer technische hulpmiddelen
noodzakelijk, bijvoorbeeld speciale typmachines,
gebruik van PC’s met aangepaste software, enzovoort.
Ten tweede zorgen we voor directe hulp bij het leeren vormingsproces en de eventuele individuele psychologische hulp. Dit betreft vooral de begeleiding

bij een goede studiemethode. Gekaderd binnen
brede, algemene pedagogische principes, dient dit
per student bekeken te worden, afhankelijk van de
graad en het type van handicap. Het opstellen van
een haalbaar studieplan, rekening houdend met bijvoorbeeld vluggere vermoeibaarheid, is hier een essentieel onderdeel van. Uitwisseling van ervaringen
tussen verschillende studenten, kan hier heel nuttig zijn. Bovendien is diepgaand wetenschappelijk
onderzoek naar optimalisering van studiemethodes, aangepast aan diverse types handicap, een
nog te exploreren terrein. Naast het probleem der
individuele studiemethode, kan de noodzaak optreden van constante begeleiding gedurende de lessen
en de praktica zelf.
Benevens het individuele leer- en vormingsproces,
rijst de vraag naar psycho-pedagogische hulp in verband met vragen specifiek rond de eigen handicap.
De gehandicapte student wordt bij zijn verder studeren in het hoger onderwijs, immers maar al te
vaak geconfronteerd met de beperkingen van zijn
handicap. De verwerkingsproblematiek kan hierdoor zeer sterk op de voorgrond treden, er kan
nood zijn aan training van sociale vaardigheden,
aan algemene of specifieke begeleiding van persoonlijkheidsvraagstukken, enzovoort.
Aansluitend hierbij hoort de deskundige begeleiding van de studiekeuze. Door de aard van de handicap is het immers niet ondenkbaar dat bepaalde
studierichtingen voor bepaalde types handicap
minder geschikt zijn. Het inzicht in en de konfrontatie met de eigen beperking en het reëel inschatten van de mogelijkheden, kunnen hier individuele
hulp vereisen.
Een derde punt waar we aandacht voor hebben is
de sociaalmaatschappelijke hulp. Het leven van
een student hoger onderwijs, bestaat gelukkig niet
alleen uit studeren, (vervolg p. 4)
Schamper 256 verschijnt op vrijdag 25 maart. Dat
is meteen ook het nummer waarmee we dit academiejaar afsluiten. We doen het mooi, we doen
het goed en we vertellen je alles waar je 1 jaar op
wacht-te. Alle berichtjes voor de agenda, zoekertjes, reacties, lezersbrieven en molotovcocktails moeten voor do 17 (zeventien!) maart om
20u00 binnen zijn. Met alles wat later komt, voederen we de kolonie Nicaraguaanse bosduiven die
op het rectoraat nestelen.
En dan nog onze excuses voor dit. Vrijdag 4 maart
vonden we er niks beter op een oud pakje Schampers (213, medio november 1985) in de Brug te
leggen, en er ook uit te hangen, alsof het een
nieuw nummer betrof. We waren dan ook blij verrast vast te stellen dat zelfs oer-oude nummers
goed skoren. Dank voor het vertrouwen.
Met een redactionele kus, Schamper.

LEZERSBRIEVEN

PFK +
ROZE GEWEERTJE =
PFK - PETER DEFREYNE
Geachte Schamper-redactie,
Met verbazing nam ik kennis van de lezersbrief van
Het Roze Geweertje. Verbazing omwille van de
heftigheid van het schrijven, alsook van de m.i. misplaatste poging mij voor te stellen als een uitermate
conservatief en intolerant persoon. Quod non. Sta
mij toe mijn mening op de zaak een laatste keer toe
te lichten.
In november dienden 2 verenigingen hun aanvraag
tot toetreding in het PFK in, m.n. de Jong Kommunisten en het Roze Geweertje. In december keurde
het PFK beide toetredingen goed. Het is de taak
van de PFK-voorzitter tolerant, neutraal en objectief tegenover ieders overtuiging te staan. Dit was
dan ook de houding die ik mezelf strikt en consequent oplegde. In die zin heb ik mij nooit verzet tegen de Jong-Kommunisten, alhoewel ik zeker hun
opvattingen en overtuiging niet deel. Hoe zou ik?
Anders was mijn houding ten opzichte van Het
Roze Geweertje. Waarom? Omdat ik voorzitter
was van het POLITIEK en FILOSOFISCH Konvent en het Roze Geweertje geen blijk gaf van enige politieke of filosofische opvatting en derhalve
meer thuishoorde -naar mijn oordeel- in het Werkgroepenkonvent. Dit was en is mijn mening, ik heb
ernaar gehandeld. ’Les évidences des uns sont rarement les évidences des autres.’ Anderen bestreden mijn mening en kregen gelijk.
Ik zag mij geplaatst voor het feit dat ik het vertrouwen kwijtgespeeld was van met name de Jong Socialisten. Aangezien ik deze vereniging respecteer
en haar vertegenwoordiger waardeer, zag ik mij
verplicht mijn ontslag aan te bieden. Men raadde
mij aan dat niet te doen, maar ik bleef er bij dat de
noodzakelijke consensus rond de PFK- voorzitter
verdwenen was. Vandaar mijn ontslag.
In de hoop dat deze lezersbrief een en ander kan
verduidelijken, wens ik mijn opvolger veel succes
toe.
Met democratische groeten, Peter Defreyne.
NVDR: En hiermee is de discussie gesloten.

BENOEMING
HAEMERLYN CK
We schrikken amper nog op van een politieke benoeming in ambtenarij of magistratuur. Hoe zouden we ook, een flink deel van de Belgen hangt zelf
voortdurend aan de bel bij politici en vakbondssekretarissen voor het bespoedigen van de eigen bevordering. Aan de universiteiten zit het eender: een
Einstein zonder lidkaart kan enkel prof worden als
er geen analfabeet met de juiste kleur z’n zinnen
gezet heeft op die vacature. Da’s België, zal je zeggen, en we kunnen enkel hopen dat de partij aan
zet een redelijk begaafd iemand naar voor kan
schuiven, zodat de schade beperkt blijft. We zijn
soepel in die dingen. Aan de RUG is het echter al
een paar keer mis gegaan, en op de laatste Raad
van Beheer zijn ze helemaal uit de bocht gegaan. In
Gent zit het ook niet zo gemakkelijk: waar de andere universiteiten hun ideologische ’eigenheid’
nogal makkelijk kunnen beschennen en in de
kudde het beste schaap kunnen uitzoeken, hebben
aan de Rijksuniversiteit alle wolven vrij spel. Met
alle gevolgen vandien: bij het aanduiden van een
opvolger voor Prof. Elie Van Bogaert voor vakken
als Volkenrecht en Internationale Politiek werd
met 16 tegen 14 stemmen Rita Haemerlynck-Jongbloet aangeduid. Haar stemmen kwamen voornamelijk uit het christelijk- konservatieve kamp waar
ze zelf thuishoort. Ze kreeg ook de stemmen van
drie van de studentenvertegenwoordigers die de
kwaliteit van het onderwijs duidelijk ook niet meer
als kriterium hanteren. Maar het feit dat al die mensen hun kliëntelisme zover drijven dat ze volledig
de ogen sluiten voor de karikatuur die Haemerlynck van wetenschap maakt, is toch niet zo evident.
We verwijten Haemerlynck niet haar rechtse visie
op het wereldgebeuren (of eerder, haar gebrek aan
visie). We vinden het niet gepast, maar geen onoverkomelijk obstakel, dat ze aan de RUG een kolonel van het Belgisch Leger kursus wou laten geven over ’defensieproblemen’. We vonden het zelfs
grappig dat ze een of andere gehandikaptenvereniging wou voordragen voor de Nobelprijs voor de
Vrede. We hebben iets meer problemen met haar
gebrek aan pedagogische kwaliteiten: er zijn
boeiender mogelijkheden dan het monotoon voorlezen van een Franse tekst en die simultaan te vertalen. Het drama zit ’m in de opeenstapeling van
blunders die zelfs Reagan nooit gemaakt heeft. Een
bloemlezing uit haar kursus:
- In 1933 onderdrukten de Amerikanen een opstand geleid door Colonel Augusto Cesar Sandinista. - Landbouwminister Sandino had het moeten
meemaken...
- Chili, 1970, Allende wint de verkiezingen. ’Er
ontstond heel wat misnoegdheid, onder andere
door de levensstijl van Allende, de koperprijs die
daalde en een inflatie van 300% per jaar. In 1973
kwam er een coup en Allende pleegde zelfmoord.’
- Volgens Haemerlynck heette de piloot van de in
1960 door de Sovjets neergehaalde Amerikaanse
U2 ’Frank Powell’. De man heette echter Gary Powers. Baden Powell is de stichter van de Boy Scouts.
- De beste: de Verenigde Staten ’bleven vasthouden aan de Monroe-doktrine (1823), aanvankelijk
gericht tegen alle Europese en Soyjetinmenging in
het kontinent...’Wat een president met visie, om 94
jaar voor de stichting van de Sovjetunie reeds tegenmaatregelen te nemen !
Wist U trouwens dat de Vierde Wereld niet de internationale beweging tegen de armoede is, maar
de OPEC, dat Finland tot het kommunistisch blok
behoort en dat het verschil tussen D-day en het

Oostfront is dat de Amerikanen Europa bevrijdden
en dat de Russen Polen zijn ’binnengevallen’ in
1944 ? De ganse wereldpolitiek wordt trouwens
herleid tot een konflikt tussen ’goeie’ en ’slechte’.
De ganse kursus staat op het peil van een slecht
handboek uit het lager m iddelbaar onderwijs,
alléén is dit een hoofdvak van de licentie- studenten Diplomatieke Wetenschappen en Politieke Wetenschappen.
Nadat de RUG geweigerd heeft iets te doen aan de
tragedie in de sociologie (n.v.d.r. zie Schamper 249)
waar het ene Jantje Middelmaat de andere binnengehaald heeft, gebeurd nu hetzelfde in de andere
richtingen van de Politieke en Sociale Wetenschappen. Wat de paar goeie proffen isoleert in een
vlakte van domheid. Het enige zinvolle dat men nu
nog kan doen is de barak te sluiten, liever dan nog
studenten aan te trekken met nieuwe publiciteitskampanjes en ze nadien een opleiding te geven
waar Vlaanderen mee lacht.
Met de toekomst van mensen speelt men niet.
Ik heb zelf genoeg gewaarschuwd voor de gevolgen
van dit soort beslissing en ik weet welke reaktie nu
weer zal volgen: dat deze brief een schande is, en
schadelijk voor de goede naam van de universiteit.
Eventueel kan Haemerlynck een brief schrijven
zoals sociologieprof Van Parijs: dat hij nooit klachten gehad heeft want dat hij toch steeds op tijd zijn
lessen begonnen is. En de studenten Diplomatieke
kunnen hun kollega’s van de Sociologie vergezellen
op de trein Gent-Brussel- Leuven. Ik had het de enige Vlaamse Rijksuniversiteit anders toegewenst.
Geert Mareels, ex-lid Raad van Beheer.

FREE AZANIA (1)
Ondanks een hocus pocus dat Proteastudentenvereniging helemaal niks te maken heeft met Protea
en dat eerstgenoemde ’bedenkingen’ heeft bij het
huidige bewind bij P. W. Botha in Zuid-Afrika,
keurden alle leden van het PFK (met uitzondering
van VUJO: onthouding) de toetredingsaanvraag
tot het PFK van Proteastudenten af. Inderdaad, het
verzet tegen de misdaad tegen de mensheid, apartheid genoemd, groeit verder zowel in het Westen
als in Azania zelf. De verhoogde repressie P. W.
Botha tegen het zwarte volksverzet duurt ook verder maar zal het niet kunnen indammen.
De arm van Botha reikt zelfs tot in België waar Protea-studenten de bereidheid toont hem op zijn wenken te bedienen: geweldadige boycot van de ’fruitboycotcomitees’ (Kortrijk ’87), ideologische mooipraterij van het Apartheidsreich en de destabilisatiepolitiek t.o.v. de frontlijnstaten, meetings met
pro- apartheidsfiguren, enz.
Wij stellen ons op aan de kant van de bevrijdingsbeweging in Azania. We steunen hun boycotoproep. We strijden tegen racisme, fascisme en
apartheid. Wij verzamelen financiële steun voor de
strijd tegen apartheid. We zetten ons dagelijks in
voor de strijd tegen de gewetenloze uitbuiting. Wij
roepen dan ook alle democraten en progressieven
op zich tevens aan de zijde van het zwarte volksverzet te scharen en een bijdrage te leveren in de strijd
voor een vrij Azania.
B. Lebon, namens AIB-Gent.

FREE AZANIA (2)
1) Het Zuidafrikaans apartheidsregime: de zwarten
vertegenwoordigen 70% van de Zuidafrikaanse bevolking en worden geconcentreerd in reservaten
die slechts 13% van het Zuidafrikaans grondgebied
beslaan. Deze ’thuislanden’ zijn gesitueerd in de
qua grondstoffen en qua vruchtbare gronden

KORT
ADVIESCENTRUM

OFF SET

Het adviescentrum op het Sint-Pietersplein krijgt
meer mensen. Vanaf volgend academiejaar is het
immers afgelopen met de inschrijvingen voor
nieuwe studenten in de Brug. Deze kunnen voortaan om het even wanneer (binnen de kantooruren
wel te verstaan) terecht op het adviescentrum. Daar
worden ze verwelkomd, krijgen wat foldertjes en
wat individuele aandacht en klaar is kees. Ook trekt
voortaan een RUG-team het land rond om op
beurzen e.d. voor wat Public Relations te zorgen.
Ook zou de studiebegeleiding (Welke keuzevakken
neem ik?) beter uitgewerkt worden

Het Studentenhuis koopt een off Set waar voortaan
alle pamfletten en tijdschriften kunnen gedrukt
worden. Goedkoper uiteraard m aar kwalitatief
even goed? Voor het bedienen van deze inktspuwer
werd een jobstudent aangeworven.

EXAMENCODE
En in verband met overtredingen op de examencode is er ook goed nieuws. Vroeger diende je als
student je te wenden tot de voorzitter van de eksamencommissie. Vermits die man of vrouw ook professor is lag het voor de hand dat heel wat studenten liever hun mondje hielden dan bij hen te gaan
klagen. Vandaar dat de RvB besloot daar wat aan
te doen door aan het Adviescentrum voor Studenten een ombudsfunktie te verlenen. Heb je dus in
juni of september klachten dan kun je naar het St.Pietersplein 6 trekken en zal alles er met de nodige
diskretie bekeken worden

INKT IS ZWART,
NEGERS OOK!
Het Werkgroepenkonvent is al een tijdje bezig met
een aktie tegen apartheid. Omdat de folders en de
petitielijsten maar niet uitgedeeld raken, tonen we
je toch maar het pamflet in kwestie. Mooi en een
zachte aanpak.

DIRTY DANCING
En in de homes wordt er gedanst als nooit tevoren.
In Home Fabiola wordt in een cursus klassieke dansen de Fabbies de Weense wals, cha-cha-cha, swing
en een beat-dans aangeleerd. Home Vermeylen organiseert een cursus Jazz-dance.

WAARBORGSOMMEN
Ook op het PFK werd een motie van ’t Zal Wel
Gaan goedgekeurd i.v.m. de waarborgsommen die
de vele seminaries van de studenten eisen als ze een
boek wensen te ontlenen. Dit kan voor een licentiaatsverhandeling of een ander werk vlug oplopen
tot een paar 1000 fr, waardoor het democratisch karakter van het universitair onderwijs in het gedrang
komt. Het Marxistisch- Leninistisch Verbond ging
nog een stapje verder door ook de waarborgsom
die de de Centrale Bibliotheek eist, te veroordelen.

armste streken van het land waardoor de zwarten
gedwongen worden in de Zuidafrikaanse industrie
en landbouw te werken. Deze zwarte arbeiders worden door de overheid beschouwd als buitenlanders
en alle burgerrechten worden hen ontzegd. De welvaart van de gepriviligieerde blanke minderheid berust dus op de arbeid van de zwarte meerderheid.
Apartheid: geïnstitutionaliseerd racisme als ekonomisch uitbuitingsmiddel!
Onafhankelijke buurlanden van Zuid-Afrika, waaronder Mozambique, steunen de anti- apartheidverzetsbeweging ANC. Zuid-Afrika neemt dat niet
in dank af en onderhoudt dan ook allerlei gewapende bendes die in de betrokken frontlijnstaten
terreur en vernieling zaaien. Dat de M.N.R. geen
echte Mozambikaanse oppositiebeweging is met
een welomschreven politiek programma, wordt ook
nog eens duidelijk aangetoond door de methodes
van de M.N.R.- bandieten die in elk dorp dat ze innemen de handen, de neuzen en de oren van onschuldige burgers afhakken. Wil de MJN.R. dan regeren over een volk zonder zintuigen?
Zuid-Afrika wil door de poltico-militaire destabilisatie van de frontlijnstaten het bewijs leveren dat
onafhankelijke Afrikaanse landen geleid door een
in meerderheid zwarte regering, zonder de deskundige begeleiding van de blanken alleen maar kunnen degraderen tot economische puinhopen. Bovendien hoopt Zuid-Afrika hierdoor de frontlijnstaten in een situatie van economische afhankelijkheid te houden en door gedwongen economische
samenwerking van die landen gedweeë vazalstaten
te maken.
2) Protea is een in 1977 opgerichte vereniging die,
voornamelijk op basis van een culturele pseudoverwantschap tussen Vlaanderen en Zuid-Afrika, het
onaanvaardbare apartheidsregime als aanvaardbaar poogt voor te stellen. Door lobbying in politieke, financiële en industriële middens tracht Protea het treffen van economische, politieke of culturele sancties tegen Zuid-Afrika te verhinderen. In
Zuid-Afrika heerst een racistisch regime waarvan
de belangen in Vlaanderen door Protea worden
verdedigd. Racisme is geen ideologie, geen mening,
maar een misdaad tegen de mensheid. Daarom
moeten organisaties als Protea door alle democraten worden bestreden. Daarom ook is deze lezersbrief geen antwoord aan Protea, doch een beknopte
beschrijving van apartheid en van Protea. Ondergetekende wil immers racisten niet tot evenwaardige gesprekspartners verheffen: men discussieert
niet met racisten, men discussieert over rascisten...
Ten slotte vindt ondergetekende het verwonderlijk
dat de Protea- lezersbrief in Schamper 254 werd gepubliceerd zonder enig commentaar vanwege, de
tevens door Protea verdacht gemaakte redactie.
Misschien kunnen de redactievergaderingen van
Schamper voortaan aanvangen met het zingen van
het Zuid- Afrikaans volkslied....
Jean-Louis Herrier.
Naschrift: Wie naschriften wil kan ze ook krijgen. Het
staat u uiteraard vrij om uw discussiepartners zelf te
kiezen. Dat u niet met ’rascisten ’wilpraten is uw goed
recht, maar het gevaar bestaat dan ook u ongewenste
geprekpartners voortaan rascisten bestempelt, enkel
en alleen omdat u er niet mee wil discussiëren.
Dat de lezersbrief van Protea zonder naschrift werd
gepubliceerd is onze zaak, wij hadden trouwens wel
verwacht dat er reaktie op die brief zou komen. En
wat het aanvangen van de redaktievergaderingen betreft, waren wij net de tekst van de Internationale aan
het instuderen, maar u heeft gelijk: het Afrikaans
Volkslied is tekstueel veel sterker... wij hebben alleen
nog een cantor nodig. En vermits de stem van JeanLouis de brombeer zo fris en hemels mooi klinkt als
die van een nachtegaaltje...Ons maak die elite. Ons
vir jou.

Ook deze resolutie werd aanvaard.
Hierbij dienen we wel op te merken voor de iets té
vlug jubelende student dat het PFK geen beslissingen kan opleggen aan de bibliotheken. Het is echter
wel een duidelijk signaal naar de bevoegde overheden.

MEMORANDUM
De Vlaamse Vereniging voor Studenten (W S , of
wat had je gedacht) zond een memorandum naar
informateur Dehaene. Daarin wezen ze op een aantal feiten waar D. niet aan voorbij mocht gaan. O.a.
werd aan de kaak gesteld dat leef- en studiekosten
alsmaar stijgen terwijl de studiebeurzen zelf niet
aangepast worden. Ze veroordelen ook de plannen
van de Vlaamse Executieve om een systeem van
studieleningen in te voeren. Uit een enquete (besteld door de Vlaamse Regering) blijkt zelfs dat, in
om het even welke vorm, studieleningen duurder
zijn dan het huidige systeem en bovendien de lagere inkomensklassen weer eens het slachtoffer
zouden zijn. Ze stellen een aanpassing van de tarieven voor (70 a 100.000 minimum en 150 a 160.000
maximum.
Verder eisen ze dat ook de HOBU-scholen voor
een deel van de kosten van de sociale sector van de
universiteiten opdraaien. W S blijft uiteraard tegen elke vorm van Numerus Clausus en wenst dat
de beschikbare middelen (nu krijgt bvb elke student kinderbijslag,...) herverdeeld worden. (GD)

MILIEU

GROENE
KNAPEN

Dr. P. KNAPEN

EKONOMIE

ECO’S ECHO’S
Verleden week organiseerde ALUMNI een debatavond over de beurscrash. Ze hadden er zowaar
een oude marxist, prof. Mandei (fonetisch) vooruit
de kast gehaald. De man heeft de aangeboden kans
met beide handen gegrepen: twee mopjes, een citaat en de socialisten hebben altijd gelijk... Nvdr:
help
*

*

*

Dinsdag 23 februari hield TOM PETERSON een
voordracht in het Brusselse congresgebouw. Tom
Peterson is de auteur van enkele bestsellers waaronder ’In search of excellence’.
De verkoopcijfers van dit boek zeggen ietsoverde
bedrijfswereld.Slagen als ondernemer is het absolute einde. Je naam wordt dan door economisten
gepreveld bij het slapengaan. Met wat geluk word
je zelfs eredoctor of mag je de Belgische economie
verankeren.
Wat je in ieder geval moet doen is een boek schrijven. Populariteit verzekerd.
In search of excellence is volgens mijn prof inhoudelijk in orde. Lezen dus. Nochtans vonden 1100
bedrijfsmensen het die avond nodig om 15.000 bf.
(vijftienduizend) neer te tellen om het ook nog eens
te horen. Eén bedrijf zond 100 werknemers luisteren. Kwestie van je kaderleden ook eens wat ontspanning te gunnen. Op enkele uren tijd werd dus
16.000.000 bf. uit het raam gegooid. Daarmee betaalt de Staat 65 werklozen een jaar lang 20.000 bf.
per maand of krijgen 40 kansarme jongeren een
universiteitsopleiding. Investeren in mensen ?
Nvdr: die avond heeft hogepriester Tom Peterson
zijn publiek verwend. Na de show keelde hij een
duif. Luidkeels economische toverwoorden gillend
bekeek hij de ingewanden. Daarna voorspelde hij
de beurskoersen.
*

*

*

Aisec, de studentenverening van sommige economisten, richtte woensdag 2/3 een jobbeurs in. Campus recruitment heet dat. Voor de geïnteresseerden, woensdag 9/2 wordt er weer gerecruit. Aiesec
is er voor iedereen die een beetje kans maakt op
een korte sollicitatiestrijd en heeft dus ook de ingenieurs en de juristen uitgenodigd.
Het gaat er heel optimistisch aan toe. Vlotte heren
en knappe dames (slik) verkondigen er dat je veel
geld gaat verdienen en dat je maar beter niets verder studeert. Er wacht je nu al een toekomst in hun
dynamische bedrijf. Nvdr: Niet uitgenodigden met
stalen zenuwen zijn ook welkom...
frostie.

Op woensdag 24 februari werd een eredoktoraat in
de milieusanering uitgereikt aan de 71-jarige dr.
Knapen, voorzitter van de ’Stichting Leefmilieu’sinds de oprichting ervan in 1970. Deze v.z.w. bestudeert de relaties tussen de mens en zijn leefmilieu. Daartoe publiceert ze enerzijds wetenschappelijke informatie voor overheid, bedrijfsleven en
navorsers en anderzijds informatie voor de algemene bevolking.
Dr. Knapen heeft zich verdienstelijk gemaakt op
politiek, sociaal en kultureel vlak. Onder zijn dynamische leiding groeide de stichting uit tot de best
uitgebouwde instelling in het nederlandstalig gebied voor de bescherming van het leefmilieu. Hij
studeerde Letteren en Wijsbegeerte in Namen, later werd hij dokter in de Rechten aan de KUL.
Naast de uitreiking van het eredoktoraat werd
hulde gebracht aan het Centrum voor Milieusanering dat nauw samenwerkt met de Stichting Leefmilieu. Het Centrum vierde zijn derde lustrum. Het
organiseerde tot nu toe aan de RUG een 1-jarige
opleiding, waar al 350 milieuspecialisten afstudeerden. Deze opleiding wordt uitgebreid met een
2-jarig en uniek internationaal studieprogramma.
Door deze engelstalige opleiding (of dacht je dat
een Keniaan Vlaams zou leren) kan men de titel
van ’Master of Science in Environmental Sanitation’ behalen. Alleen al voor de titel zou je het
doen, of niet soms? De studie zal dus opengesteld
worden voor buitenlandse studenten, niet in het
minst voor studenten uit de ontwikkelingslanden.
Op die manier kunnen ze nog iets opsteken van de
fouten die in onze streken op milieuvlak werden gemaakt.
Zouden ze dan toch eens iets beginnen doen voor
Ma Natuur? BoNa(nza)

KORT TWEE

T IS NIE
GELUK NIE
Op di 1 maart behandelde het Politiek en Filosofisch Konvent de aanvraag tot toetreding van Protea-studentenvereniging. Dit deden ze middels een
brief die als volgt begon: "Op advies van Prof dr L.
De Meyer, rektor van de RUG dienen we hierbij
een aanvraag in...." Dit bleek uiteraard een verdraaiing van de feiten. Ooit heeft de rektor er hen
op gewezen dat ze een aanvraag tot het PFK ’konden’ indienen. Zelf daagden ze met 7 man op. Ze
distanciëerden zich van het apartheidsregime in
Zuid-Afrika. Dit klonk ergens al ongeloofwaardig
en het werd er niet beter op toen ze er niks beter
op vonden, te stellen dat ze 1 niks te zien hadden
met Protea en 2 tegen xenofobie, racisme en seksisme waren. Waarop de Jong-socialisten repliceerden, dat zij dus absolüüüüt niks met de socialisten
te maken hadden. Nog vreemder werd het toen
bleek dat de affiches waarmee Protea-s.v. o.a. de
Boekentoren regelmatig ontsierd, niet van hun
hand waren. Vermits elke vereniging om tot het
PFK toegelaten te worden 10 activiteiten dient voor
te leggen, deden de Trotenzers’ (De Protenzer is
de naam van hun periodiekje) dit via 1 van hun publicaties. Het bleek hier vooral om wijnproefavonden (vooral uit Zuid-Afrika), wijncantussen e.d. te
gaan. De 4 zogezegd openbare activiteiten betroffen bvb een stand op een vlaamsnationale boekenbeurs...De uiteindelijke stemming verliep behoorlijk eensgezind. Alle verenigingen waren tegen, op
1 onthouding van de VolksUnieJOngeren na. Hiermee werd het standpunt van de Sociale Raad (30
juli 1986) herbevestigd.

BUONGIORNO ROMA !
Vakantiecursussen Italiaans
en Kunstgeschiedenis
Twee weken cursus + verblijf in Rome

11.590 fr.
juni/juli/augustus/septem ber
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GEZONDHEID

DOKTER, HIJ BEGINT HIJ WEER:
ZOUT
In Schamper 247, de eerste van dit bijna vervlogen
academiejaar, werd met veel poeha de geboorte van
een gloednieuwe reeks gevierd. "Met de dokter op
schoot" moest een vaste rubriek worden waarin gezondheidsproblemen van alle slag, in overleg met
de studentenartsen, onder de stetoscoop genomen
zouden worden.Helaas stierf dit gezonde initiatief
één Schamper verder al een stille dood.
Toen enige tijd geleden voorgesteld werd om deze
reeks een nieuwe kans te gunnen, keek de hele redactie in blok hoopvol mijn richting uit. Hoewel ik
nu al bijna twee decennia lang alles wat ook maar
in het minst gezond heet te zijn, angstvallig uit de
weg ga, heb ik hier in dit legertje kettingrokers,
hoestbuilen, druipneuzen, druiloren en klerelijers
de reputatie een gezondheidsfreak te zijn. Zachtjes
tegenpruttelend nam ik de gewenste stand aan,
kreeg prompt de dokter op schoot en luisterde gewillig en met groeiende interesse naar al het moois
dat ze me in het oor fluisterde. Vrij vertaald -de pikante details laat ik met uw goedvinden achterwege- kwam het op hetvolgende neer: Ons keukenzout (NaCl) bestaat uit Natrium en Chloor. Beide
stoffen zijn noodzakelijk om ons lichaam goed te
laten functioneren. Het zout dat we binnenspelen,
lost op in water. Teveel zout doet echter ons bloedvolume stijgen en verhoogt onze bloeddruk en DIT
kan gevaarlijk worden. Bij een te hoge bloeddruk
moet het hart te hard pompen en geraakt het vroeg
of laat over zijn toeren. Het bloed gaat samenklonteren, de bloedvaten verstoppen en de weefsels die
geen bloed meer krijgen, sterven af. Onze lustige
zouteter krijgt een hartinfarct (een trombose in de
kransslagader van het hart) of een beroerte (daar
raakt zijn hersenslagader van de kook)

En dit alles zou veroorzaakt worden door dat korreltje zout op de frietjes? Natuurlijk niet, alleen
staan we er meestal niet bij stil hoeveel zout we dagelijks binnenkrijgen. Wie tijdens het lezen van
deze onthullingen zijn hart angstig tekeer voelt
gaan en zich in zijn bangste dromen ieder ogenblik
aan een hartinfarct veiwacht, heeft misschien iets
aan de volgende tips: 1. Stop het zoutvat op een onvindbare plaats.
2. Vermijd zoveel mogelijk sterk gezouten voedingsmiddelen als fijne vleeswaren, snacks en voedsel uit blik of pakjes.
3. Groenten kook je niet langer dan strict nodig is
en steeds met het deksel op de pot. Zo gaat hun natuurlijke smaak niet verloren en hoef je geen
smaakstoffen meer toe te voegen.
4. Rooster het vlees en vervang het zout door geurige tuinkruiden.
5. Ook zoutloos brood raak je vlug gewoon. Vooral mensen met hoge bloeddruk kunnen hier baat
bij hebben.
Eenmaal je smaakpapillen zich aan het zoutloze
dieet aangepast hebben, merk je al vlug dat "zoutloos" niet noodzakelijk synoniem voor "flets” hoeft
te zijn. Wie dit artikel vlug even doorneemt in één
van onze fijne resto’s, tijdens het nuttigen van een
schnitzel met archiducsaus, kan hier wellicht alleen
maar eens hartelijk om lachen en gelijk heeft hij.
Wie meent dat deze wijze raad het zout in de pap
niet waard is en louter zout in de wonden strooit,
die zoekt het zelf maar uit. Maar de verstandige laat
ons ongezouten onze mening vertellen en neemt
ons met een korreltje zout. Aan u de keus en boven alles: smakelijk eten!
(PieV, met dank aan de studentenarts)

SOCIALE RAAD

CAFETERIABLUSSERS
Op de vergadering van de Sociale Raad kwamen 2
opvallende punten naar voor. Home Boudewijn
wordt binnenkort op de operatietafel gelegd, er
wordt hem een cafetaria ingeplant. De werken zouden tegen de paasvakantie moeten voltooid zijn
met het oog op de blokperiode. Veel kans dat het
gehamer op een verdieping lager serieus op een
zwoegende blokker zijn zenuwen zou werken. Het
is natuurlijk ook de periode waarin diezelfde student een respektabel aantal liter koffie door z’n
keel giet... Dat is dan beneden kant en klaar te verkrijgen. Voor oktober zouden er in het cafetaria
ook snacks verkrijgbaar zijn. Daar hebben ze dan
niet eens meer het excuus dat ze een uurtje moeten
stoppen met studeren om iets te gaan eten in Overpoort.
Brand!!............ Een tweede punt op de agenda was
-opnieuw- het kamerreglement.Vanaf volgend jaar

zal aan studenten die zich inschrijven een lijst met
veiligheidsaanbevelingen worden meegegeven. Bedoeling is de studenten én hun ouders te sensibilizeren voor het gevaar van een onveilig kot. Bovendien zal men de studenten aanraden een brandblusapparaat te kopen. Door kontakten van de Sociale
Raad met firma’s zou de prijs gedrukt kunnen worden. En dan maar hopen dat het ding werkt en bijvoorbeeld niet ontploft in je handen. Want dan
staan we nog niet veel verder, nietwaar? Maar we
willen jullie natuurlijk niet bang maken...
Er is in elk geval een kamerreglement op komst,
volgens de regeringskommisaris die voor het ogenblik ook nog in de gemeenteraad zit. (Als hij het
dan nog niet zou weten.) Op de volgende vergadering zal de Sociale Raad kennis nemen van dat reglement en haar mening erover formuleren naar de
gemeenteraad toe. BoNa(nza)

STUDENTENBLADEN

STUDENT AID : INFO-DAG

OOK MAAR BLADEN VAN PAPIER

NA HET WATER
KWAM DE KATER

Nieuw!! SKO of de Studiegroep Kritisch Onderwijs. Enkele studenten uit de Raad van Beheer, de
advies- en medebeheersorganen, de faculteitsraden... waren van mening dat dit nog ontbrak aan
onze RUG. Vandaar hun initiatief tot deze SKO.
1 van de initiatieven is een maandelijks blad met de
aardige titel ’RAUWKOST’. Telkens 4 pagina’s
waarvan er 2 gewijd zijn aan zaken i.v.m. de onderwijsproblematiek. Op de buitenzijde wat losse
sprokkels. Het geheel wordt deels door het WerkgroepenKonvent, deels door reklame gefinancierd.
Het eerste nummer had je nu al in handen moeten
hebben.
Een ander blaadje is SIC. Het eerste nummer werd
kwistig door de promotiemeisjes en -jongens in de
resto’s uitgedeeld. Geld genoeg? Inderdaad het geheel is een initiatief van de Nederlandse uitgeversmaatschappij VNU. M.a.w. één of andere holding
komt een graantje meepikken van je studentenbudget. Goedkoop papier, slechte kleurendruk, de in-

houd kan nog net. KAMPUS daarentegen is een
blad voor en door studenten gemaakt. In het begin
was het ongetwijfeld zoeken en dat ging niet zo vlot.
Nu kan deze tegenhanger van UNIVERS Cl'l'E
echter al rekenen op stevige dossiers, een prachtige
4kleurenlay-out en van dat prachtig glanspapier dat
je trots maakt student te zijn.
En dan is er nog het grote maar ooo zo ongevulde
CDS-blaadje STUDENTEN-INFO. Uitgever zijn
de Christen-Democratische Studenten. Het ziet er
vrij onschuldig uit en dat is eigenlijk ook ons
grootste bezwaar. Elke argeloze lezer (én dat zijn
er heel veel) zit al halverwege als hij bemerkt dat
de regeringslijn en de de CVP-partijlijn nauw gevolgd worden. Het PFK behandelde op 1 maart 1.1.
een vraag van ’t Zal Wel Gaan om CDS te verplichten een duidelijker en beter gekleurder naam
voor hun blad te kiezen. Maar ja, het PFK heeft hier
ook al geen middelen ter beschikking om dit te verplichten. (GD)

CURSIEFJE
Februari eindigde met zotte kuren: sneeuw en hagel teisterden onze voortuintjes. De wind rukte
dakpannen af en hier en daar viel een oude boom
te prooi aan de winter. Waren december en januari dan slechts de voorbode van een echte winter? Is
de Indian Summer van continent verhuisd? Slechts
één van de vele gebeurtenissen die de wereld een
ander aanschijn geven, ’t Moet niet altijd over perestroïka en glasnost gaan. Een sneeuwvlok is minstens even interessant. Het nadeel ervan is wel dat
die alleen maar goed bekeken kan worden onder
een microscoop in een laboratorium "on the rocks".
Slechts weggelegd voor de harde jongens onder
ons, dus. Gorbatchov valt wel te benijden: de Russen zien meer sneeuw dan de modale Belg. Hij kan
zijn hartje eraan ophalen. En, ach ja, de kleur speelt
toch geen rol?De gustibus et coloribus non disputandum est, zei mijn grootvader zaliger altijd. Wat
zijn vrouw dan dacht als hij weer eens een rode
broek met een paarse sjaal en een knalgele trui
combineerde, is tot op de dag van vandaag een ge-

Studeren met een handicap
De gehele sociale entourage, de studentenclubs, de
sportbeoefening... vormen een belangrijk onderdeel van het verder studeren. De actieve deelname
aan dit sociale studentenleven levert voor mensen
met een handicap allerlei problemen op. Voor fysiek gehandicapten kunnen de verplaatsingsproblemen op zich als hinderpaal functioneren, voor auditief gehandicapten is vaak de communicatie de
grote struikelblok. De integratie van gehandicapten in het normale studentenleven is dan ook vaak
zo beperkt dat een zekere vorm van isolering van
de gehandicapte het gevolg is.
Hulp bij dit soort van problemen moet zich kenmerken door een tweerichtingsverkeer: enerzijds
dient de gehandicapte zelf de nodige stappen te zetten (durven vragen van hulp, actieve deelname volgens de eigen mogelijkheden), anderzijds kan van
de medestudenten een zekere medewerking verwacht worden (opstellen van een afhaal- beurtrol,
keuze van activiteiten haalbaar voor de gehandicapte student).
En een vierde en laatste taak die we ons voor ogen
houden is het bieden van informatie en advies. Dit
is heel veelzijdig. Het betreft in de eerste plaats de
abituriënten zelf, en met hen de ouders, instellingen voor secundair onderwijs, MPI’s en de GONbegeleiding, die de vooropleiding van de studenten
verzorgen. Met hen dienen de concrete vragen en
problemen rond het aanvatten van universitair en
niet-universitair hoger onderwijs, per gehandicapte
bekeken te worden. Informatie en advies rond mogelijkheden en beperkingen van bepaalde opleidin-

heim gebleven. Even ondoorgrondelijk als de 29ste
februari. De mensen die op die dag geboren zijn,
blijven in cijfers eeuwig jong. Toch zijn ze op hun
vijftiende verjaardag vaak al grootouders. Wie doet
hen dat na? Gelukkig tellen de wetten op de meerderjarigheid niet voor hen.
Eigenlijk zijn sneeuwvlokjes net zo schaars als die
"29 februari-mensen". Nu maar hopen dat niemand
op het onzalige idee komt om ze ook in een koud
laboratorium aan een onderzoek te onderwerpen.
En daar schijnt de zon. De tentzeilen van de
kraampjes op het St. Pietersplein drogen langzaam
op. Ze wachten op de eerste klantjes en klanten.
Wie wil een pluchen konijntje of kriebelbuik in één
van die gekken tuigen? Zij die in de buurt op kot
zitten zullen weer vloekend een andere slaapplaats
zoeken. De rest amuseert zich. En op een dag zullen de kraampjes weg zijn, als sneeuw voor de zon,
en de cursussen zullen zichtbaar worden, zoals nu
de grauwe straat weer naakt aan het baden is (zoals
die Italiaanse, je weet wel).
Flor Verschaeve

(vervolg p.l)
gen in relaties met bepaalde types en/of graden van
handicap kunnen hier het al dan niet slagen van de
toekomstige student sterk bepalen. Bovendien dienen een aantal materiële en technische afspraken
op voorhand besproken te worden. Denken we
maar aan huisvesting, financiële tegemoetkomingen, vervoer, technische ondersteuningen... Het
tweede werkterrein situeert zich bij de studenten
zelf, gedurende het verloop van hun opleiding. De
veelzijdigheid van de hier noodzakelijke hulp, naar
de gehandicapte student en zijn medestudenten,
haalde ik reeds aan. Tenslotte zal informatie en advies ook noodzakelijk zijn naar onderwijzend en
wetenschappelijk personeel van universiteit of een
andere instelling, dat op diverse niveau’s (al dan
niet universitair) zal instaan voor de opleiding van
1 of meerdere gehandicapte studenten. De info omvat hier zowel psycho-pedagogische achtergronden
van bepaalde vormen van handicap, als de noodzakelijke (extra) voorzieningen die getroffen dienen
te worden teneinde de opleiding ook voor deze studenten zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
Vaak zullen immers bepaalde aanpassingen van
b.v. de universiteit verlangd worden. Ook voor oefeningen en praktica zullen aanpassingen van zowel
personeel als van materiaal noodzakelijk zijn."
Op vrijdag 26 februari organiseerde het Labo voor
Orthopedagogiek en Orthoagogiek een studiedag
’Gehandicapten en Hoger Onderwijs’. Daarin kwamen de 3 werkgroepen, hogervermeld, aan bod en
lichtten mensen van KUL, VUB en UEM de realisaties aan hun universiteiten toe. G
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De info- dag was alvast niet de minstsuccesvolle van
de Student Aid- campagne: in totaal woonden 761
studenten de speciale colleges bij, waarvan 433 opdaagden voor de Oxfam lezingen over Mozambique en 328 voor de vredeseilanden- lezingen over
Togo. Een score die alvast niet gemakkelijk meer
behaald wordt door klassieke debatten en infoavonden! De grootste opkomst genoteerd in de Ledeganck: meer dan 200 luisteraars voor Oxfam en
110 voor vredeseilanden.
Minder gelukkig was het U.Z., waar de sprekers de
auditoria niet hebben gevonden, ondanks het feit

dat ze de gebouwen er zo goed kennen dat ze geen
student nodig hadden om ze te begeleiden.
Er werden 1200 exotische maaltijden verkocht, wat
zorgde voor een opbrengst van 77000fr.
Het werkgroepenkonvent wenst hier één en ander
recht te zetten m.b.t. " de laattijdige medewerking
van de RUG ”, waarvan sprake in sommige kranten: de info- dag had nooit het succes kunnen hebben die ze gekend heeft, zonder de gewaardeerde
medewerking van de heer rector L. De Meyer en
van de dienst studentenresto’s- en homes, waarvoor oprechte dank.
Met dank aan Jean Louis Herrier.

WERKGROEP

OPROEP: INTERESSE VOOR DE
DERDE WERELD?
Wil je meer te weten komen over de problematiek
van Centraal-Amerika, Zuidelijk Afrika, het Midden-Oosten en de Filippijnen? Had je een beter inzicht willen verwerven over de oorzaken en de gevolgen van de droogte in de Sahel, de schuldenlast
van de ontwikkelingslanden, Noord- Zuidhandel en
nog veel meer?
Wil je er ook iets aan doen?
Ben je bereid mee te werken aan de 11.11.11.- kampanje en aan de petitie-aktie van de Vlaamse ApartheidsKoördinatie gericht naar de Belgische banken die Zuid-Afrika financieel steunen? Aarzel dan
niet, werk mee aan een nieuwe PLURALISTISCHE werkgroep m.b.t. de ontwikkelingsproblematiek. Wie de onderstaande inschrijvingsstrook
ingevuld terugbezorgt aan het sekretariaat van de
Dienst Studentenaktiviteiten krijgt een uitnodiging
tot de startvergadering.
(onder omslag met vermelding ’Werkgroep Derde
Wereld’ te verzenden naar of in te leveren bij het
Sekretariaat van de Dienst Studentenaktiviteiten,
St.-Pietersnieuwstraat 45, 9000 Gent.)

Ik ben bereid mee te werken aan de oprichting
en het functioneren van een werkgroep m.b.t.
de ontwikkelingsproblematiek.
Naam en Voornaam:..............................
Fakulteit/richting:............................
Hogeschool:...................................
Jaar:.........................................
kotadres:.....................................
T el.nr.:......................................
Thuisadres:...................................
Tel.nr.:......................................

ZOEKERTJES
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. Sturen naar of afgeven op Schamper, St.- Pietersnieuwstr. 45, 2de verdieping (bij de noodtrappen).

* Al de personen die vinden dat Raymond van het
Groenewoud nooit een brave huisvader had mogen
worden, kunnen zijn oude singles (vanaf louisette
tot aan je veux...) kwijt tegen een zacht prijsje bij
Wim Defoort, Zandpoortstraat 35 9000 Gent.
* Wie stal of vond mijn damesfiets. Hij is half roze,
half blauw geschilderd. Kan (ook anoniem) teruggebracht worden bij Ann, R. v. Gaverestraat 77.
Dank.

* Gezocht: Alle stripverhalen en striptijdschriften.
Zich wenden, Benardstraat 1, bij Willy.

* Fiets weer eens gepikt! do/vr 25/26 februari voor
de Fabiola, grijsgekleurde herenfiets zonder versnellingen K 220 van H. Fabiola zou hem graag terugzien. K 220 bijt zelfs niet.

’Hiiuma’

KOLOFON

Kristallen hoogland wij zijn teruggekeerd’. In dit merkwaardige
geesteskind van Claude van de Berge draait het allemaal om het’kristallen hoogland’; de golvende vlakte ergens in het Andesgebergte gesitueerd maar veeleer symbolisch bedoeld: en plaats van
bezinning, de ideale geestelijke toestand.
Op het hymnische taalritme ontwikkelen zich de twee goddelijke
(of beter gezegd; ’idee- menselijke’)figuren: Huunuu, de man en
Kiira, de vrouw. Ze staan voor de mens in zijn zoektocht, zijn ’dooltocht in de materie’zoals de achterflap van het boek het uitdrukt.
Het is geen roman in de konventionele zin van het woord. Men zou
het eerder als ’lyrisch proza’, of ’proza-gedicht’ kunnen omschrijven: een Indiaans lied.
Het boek is ingedeeld in vijf hoofdstukken, Visioenen’. In het eerste
ontmoet Kiira de geest van de droom, het tweede bezingt de ontmoeting van Huunuu met de geest van de taal, in het derde visioen
vinden Huunuu en Kiira elkaar en samen hebben ze een ontmoeting met de geest van de liefde. Het vierde deel konfronteert Kiira
met de leegte en in het laatste visioen ontmoet Huunuu de schoonheid. Huunuu bezit een geheim, een woord, dat hij met zich meedraagt. Kiira zoekt iemand die zij zich ’poogt voor te stellen’. Het
boek is sterk beïnvloed door de Indiaanse mystieke kuituren, de Indiaanse manier van beschouwen.De eerste bedoeling is hier niet
zozeer vorm geven aan de inhoud maar wel een sfeer scheppen, associaties oproepen Eenzelfde gedachte wordt verschillende malen
herhaald, telkens met andere vergelijkingen en metaforen. De natuur speelt hierbij een kapitale rol. Op de achtergrond verschijnen
regelmatig Indiaanse gebruiken en rituelen. Woorden als ’heilig’
en ’Oostenwind, Westenwind’zijn schering en inslag.Ook de dialoog bij de ontmoetingen, die steeds gelijkaardig verloopt, roept
associaties op met godsdienstige riten. Typisch is ook dat de hoofdpersonages geen handelende personen zijn.En als ze al handelen,
worden ze gedreven. Meestal staan ze, of zitten gehurkt, in aanbidding, dromend in de verten.. Alleen in de liefde volbrengen Huunuu en Kiira dan ook ’de daad van de liefde’. Alles is omgeven met
het waas van mystiek, extase en vervoering. Al bij al een eigenaardig en ontoegankelijk boek, met een betoverende uitstraling. De
zinnen in ’Hiiumaa’werken bezwerend en éénmaal de barrière
doorbroken, is het als een gedicht: het laat een indruk na. Geen
analyse van de werkelijkheid, maar een intuïtief zoeken. Soms ietwat vergezocht en geforceerd mysterieus aandoend maar de sfeer
is er en de ijle vlakte met de eenzame totempalen, de ruïnes van
zonnetempels doemt zo voor je ogen op.
BcL

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.
KERNREDAKTIB: Nancy Boexjan, Gert Dcfever,
Inge Deman, Dimitry Masyn en Pol Sierens.
VERANTW. UITG.; Gert Defever, St.- Pietersnieuwstraat 45, 9000 Gent.
REDAKTIE : Flor Verschaeve, Frank Ostyn, Guy
De Troyer, lef Stuyvaert, Piet Verbeest, Gilbert
Bécaud, Bert Lema en Wim Defoort.
KOMPUTER-LAY-OUT: Barcard c.v., F.Ferrcrlaan 119, 9000 Gent.
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: Dominic Pertiy.
NIEUW !!!:
ABONNEMENTEN: studenten: 120BF, niet- studenten 250 BF, te storten op 001-0481260-22 van
Schamper.

BOEK

!é c rio n s

BOB EN TOON IN LETTERLAND!
op Rode Woensdag, in het Heizelstadium, tijdens
de bekerfinale, waar heel onverwacht de totale
chaos losbarst.
In "Een dag van schaamte" zitten in feite drie verhalen verweven, die heel knap op elkaar inwerken.
De intrige, het komplot waar alles om draait, steekt
goed in elkaar en houdt de aandacht en de spanning konstant hoog. Mendes kruidt zijn verhaal met
twee liefdesrelaties. Tegenover Samantha en Jim,
die geleidelijk opnieuw dichter tot elkaar komen,
plaatst hij de homosexuele relatie tussen Ramadan
en zijn vriend Roland. Deze liefde wordt door de
auteur op een heel mooie en tedere manier, zonder
enige sensatiezucht, beschreven. Het derde niveau
in de roman wordt ingenomen door de talrijke verwijzingen naar de actualiteit. Ook hierdoor verdient deze roman meer dan gewone belangstelling.
Zo legt de auteur voorzichtig de vinger op de bouwvallige staat waarin het stadium zich bevond en
wijst hij op de op zijn minst lakse houding van de
autoriteiten. Toch wil hij niemand beschuldigen.
Zijn enig opzet was een spannende -en daardoor
juist ontspannende- roman te schrijven en daar is
hij prima in geslaagd. Dit is een roman voor op een
bloedhete zomerdag, op het strand of in de hangmat. Het hoeft ook niet altijd Flair of Nietsche te
zijn. In het kielzog van ouwe getrouwe Jef Geeraerts poogt uitgeverij Manteau een reeks smaakvolle thrillers en misdaadromans op te starten. Met
werken van dit kaliber zit het in ieder geval snor.
"Een dag van schaamte" (de titel verwijst naar de
bijna misdadige nonchalence en onachtzaamheid
van de organisatoren van het Voetbalfestijn op de
Heizel) is bijgevolg een dikke aanrader.

Krantenjongens zijn de hyena’s van deze wereld. Ik
stel me ze voor als bleke jongetjes met loense,
bloeddoorlopen oogjes, konstant op de loer voor
een primeur, een pakkende eyecatcher, een schokkende foto. Ze vullen hun leven en hun krant met
het niets en zijn daar volmaakt gelukkig mee. Zo
werd BABOUCHE, een flink bobtail-teefje uit een
Gentse buitenwijk, vorige week in bijna alle
Vlaamse kranten tot heldin van de dag gepromoveerd. Door haar kordaat optreden werd een jonge
dobberman, die bij het spelen in een vijver gesukkeld was, van de verdrinkingsdood gered. Babouche had het allemaal zien gebeuren en had met
alle beperkte middelen waarover ze beschikt - "gekrijs en gehuil", zo noemde een al te ijverige reporter het- de aandacht van haar baasje op de uit alle
macht spartelende dobberm an getrokken. Eind
goed al goed, het hondje werd gered en Babouche
kwam met een foto in de krant. Leuk voor het nageslacht is dat. Wel jammer van die lullige ondertekst: "Terwijl agenten Dobby redden, kijkt reddende engel Babouche stilletjes en diep onder de
indruk op de achtergrond toe". Plaatsvervangende
schaamte stijgt me naar het hoofd. Ik hoop van de
soms wat te enthousiaste verslaggevers hetzelfde.
Drie jaar geleden konden de pershaaien gretig hun
hartje ophalen aan de perikelen rond een wat uit
de hand gelopen voetbalmatch. In vaktermen: het
Heizeldrama. Rond de gebeurtenissen op die fatale
29 mei 1985 in en om het Heizelstadium heeft de
59-jarige Antwerpenaar BOB MENDES een
knappe misdaadintrige opgebouwd. Mendes is in
het gewone leven werkzaam als accountant en is vrij
nieuw in het boekenbedrijf. Pas op 55-jarige leeftijd debuteerde hij met de dichtbundel "Met rook
geschreven". Later volgden nog een thriller en een
tweede dichtbundel en nu staat hij op de drempel
van de doorbraak naar het brede publiek met zijn
nieuwe roman, "EEN DAG VAN SCHAAMTE".
"Een dag van schaamte" is opgevat als het uitgetikte
verslag van een onderzoek naar een geplande terreuraanslag. De Italiaanse Rode Brigades en het
Libische Misdaadsyndicaat willen tijdens de finale
van de Europese voetbalbekervoor landskampioenen in Brussel een aantal Euro- ministers uitschakelen. Hiervoor verzekeren ze zich van de diensten
van de Frans-Algerijnse terrorist en ex-wielerkampioen André Ramadan. Samantha Easters, lid van
een supranationale politiedienst, krijgt lucht van
het zaakje en trekt met haar ex-man, Jim Daniels,
op onderzoek uit. Hun wedren tegen de tijd eindigt

MUSIC WAS HIS
FIRST LOVE!
Iets totaal anders nu: een informatief boek over
muziek. Naslagwerken en schoolboeken vormen
niet bepaald mijn eerste interessepunt, maar wat
bij Betty Mellaerts in ’Het Vermoeden’ kan, moet
ook in SCHAMPER kunnen, zo luidt toch mijn
stelligste overtuiging. Eén van die gelukkigen die
eens in Betty’s legendarische ogen mochten blikken, was ANTOON DEFOORT, de auteur van
"Muziek! Muziek!, Wegwijs in de wereld van geluid
en muziek" Antoon Defoort is muziekleraar in het
hoger pedagogisch onderwijs in Torhout. Hij is ook

ADVERTENTIE
wel bekend als de schoonbroer van de jonge, beloftevolle akteur Jan Dewilde en de vader van de befaamde jazz-pianist Kris Defoort. Een andere Defoort-telg lult op uiterst gesmaakte wijze over muziek in een of ander obscuur studentenblad. Muziek zit de Defoort-clan dus duidelijk in het bloed.
"Muziek! Muziek!" bestrijkt alle domeinen van de
muziekwereld. Het boek opent met een doorlichting van het popwereldje. Het pop- en rockjargon wordt verklaard en de verschillende genres met
hun belangrijkste vertegenwoordigers worden besproken. Tot slot van dit inleidende deeltje mocht
de jongste zoon enkele van zijn helden (Raymond,
Van Veen, Vermandere) interviewen. Het geheel
is mooi geïllustreerd met foto’s van het jongste
T/W - festival.
In de volgende hoofdstukken neemt de auteur zowat alle aspecten van geluid en muziek onder de
loep. Zo komen we bij voorbeeld te weten wat geluidsgolven zijn, hoe muziek ontstaat enz... Je kan

STUDENTENACTIVITEITEN
* Op di 15 maart organiseren VTK en Mamixkring
"VLAANDEREN BIJ NEDERLAND". Een debat
met Prof. L; Van Gerven (KUL, voorzitter Davidsfonds), W. Kuypers (Europarlementslid VU), Prof
K. De Clerck (RUG), Prof Gysels (RUG, oudvoorzitter ANV), Prof H. Pauwels (RUG) en met
als moderator W. Van Daele (ANC). Plaats : Aud
C in de Blandijn te 20u00

FRANS TE FONTEVRAUD

* Op 22 maart organiseren de Jongkommunisten
R.U.G. een debat omtrent de beurscrash van oktober jongstleden. Uitgenodigd zijn André Mommen,
Prof. De Vreker (R.U.G), Prof. Vuchelen (V.U.B)
en Prof. Boehm (R.U.G). Zij zouden ingaan op wat
voor hen de fundamentele, achterliggende oorzaken van de crash waren, en op de vraag of er al dan
niet een recessie komt in 1988. Plaats: Aud. A van
de Blandijnberg, 20.00h.
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Public School van Langley Park, Norfolk

VTOIR WHIE ?

voor studenten in de economie, de rechten, de
communicatiewetenschappen,toekomstige ingenieurs,
geneesheren ; voor alle Hobu-studenten : toegepaste
communicatie, boekhouden, (medisch) secretariaat,
toerisme, etc.

ENGELS : voor studenten in de Germaanse talen, in de economie,
de rechten, toekomstige ingenieurs en vertalerstolken, etc.

PROGRAMMA
Naast een basisprogram m a, gericht op het intensief mondeling en
schriftelijk taalgebruik worden een aantal opties voorzien zoals zakelijk en
commercieel F/E, situationeel F/E, literatuur(Engels), redactietechnieken
(opstellen van verslagen en brieven), rem ediëringsoefeningen,
tekstverwerking. Daarbij komt nog een waaier aan activiteiten :
conferenties, uitstappen, film, toneel, dans, etc.

VORMINGSREEKSEN
* W S organiseert een vormingsreeks omtrent ’
Emancipatie problemen van benadeelde groepen
en de nieuwe sociale bewegingen in de jaren 80’.
Ma 21 maart: Nieuwe technologien en tewerkstelling
Ma 18 april: Medebeheer en studenteninspraakTelkens om 19h30 in de Brug.
* ’De recente hervormingen in de SU’. Op 15 maart
behandelt Prof. Dr. Gaus de invloed van Marx op

3.690,14.200,15.490,34.360,-

Lic. Cat. A1919

het zo gek niet bedenken of je vindt het in dit boek.
Hoe steekt een CD-speler in elkaar, met welke instrumenten kun je een lekker Breugheliaans stukje
volkmuziek ineen flansen, Toon weet er alles van.
Het boek eindigt met een summier overzicht van
de muziekgeschiedenis. Verwart u Mozart ook nog
steeds met Stravinsky? Na het lezen van "Muziek!
Muziek" bent u voorgoed van dit pijnlijke gat in uw
cultuur verlost."Muziek! Muziek!" is een mooi verzoigd , grondig gedocum enteerd en prachtig
geïllustreerd naslagwerk . Na OOR’S POPENCYCLOPEDIE is dit de tweede muzikale must op uw
nachttafeltje.
Bob Mendes, Een dag van schaamte, misdaadroman over het Heizeldrama, Manteau Misdaad,
Antwerpen- Amsterdam.
Antoon Defoort, Muziek! Muziek!,Wegwijs in de
wereld van geluid en muziek, uitg. Lannoo, Tielt.
(PieV)

onze geschiedschrijving. Deze avond gaat door in
Elcker-Ik. In hetzelfde kader ook nog een debat dat
plaatsvindt op woe 23 maart. Titel: "Glasnost in de
geschiedschrijving onder Gorbatsjov". Stefan
Blommaert is moderator

SPORT
* Sporttomooi "Zet het Racisme buitenspel",
plaats: het GUSB. Organisatie: M.L.B., 12 maart.

STUDENTENFUIVEN.
* Op 30 Maart organiseert men in de feestzaal van
het boerekot (coupure rechts) een heuse eindejaarsfuif m et optreden van RAYMOND VAN
HET GROENEWOUD. Na het verschijnen van
Calypso qc Soir is hij aktiever dan ooit. Hij verzorgt
met z’n vlaamse mustafa’s een swingend optreden
met zowel covers als eigen werk. Niet te missen dus.
Er is CJP-Korting voorzien.

MUZIEK ! MUZIEK !
* Sinead o’ Conner Zaal Vooruit 14 Maart 20.00U
* The Rammakers Zaal Vooruit 20 Maart 20.00U
* John Cale + Nico P.V.S.K. 24 Maart 20.00U
* Arno (new tour) Zaal Vooruit 29 Maart 20.30U
* The Mission Zaal Vooruit 06 April 20.00U
* Frank Zappa Sportpaleis 10 APRIL 20.00U

POEZIE!
‘KAILAS, een poëzieprogramma van Arlette Walgraef, teksten uit "Hiiumaa" en "Attu" van Claude
Van De Berge. Op 14, 21, 24, 27 en 29 maart in het
ARCA-theater, Sint-Widostr. 3. (tel 25 18 60)

FILM
Een Rainer Werner Fassbinder-retrospectieve in
Studioskoop tussen 17 en 23 maart. Zie affiches in
de stad.

Oosterse - Vegetarische Keuken
OPEN

Frans (Fontevraud) van 2 to t 14 a u g u s tu s 1 9 8 8
Engels (Langley) van 15 to t 2 9 ju li 1 9 8 8

ADVERTENTIE

v.a. 10.100,v.a. 10.760,v.a. 8.480,-

BUDDHASBELLY

?

INLICHTINGEN, INFORMATIEBROCHURE EN
INSCHRIJVINGEN :
VAKANTIECURSUSSEN ROELAND V.Z.W.
KONINGIN ASTRIDLAAN 169, 9000 GENT
(0 9 1 /2 1 .6 0 .4 4 )

8.950,7.500,6.600,-

ER IS NOOIT IETS TE DOEN

* Op 16 maart geeft Hans van Evelen, jurist en lid
van A.I. een voordracht over de collocatiewetgeving in België en over de houding van Amnesty International en andere organisaties hier tegenover.
Plaats en uur: De Brug om 20u00.

r a n k r ij k

v.a.
v.a.
v.a.
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Centre Culturel de l'Ouest in de Loirevallei

W A N N E «

RAA DPLEEG ONS OOK
VO OR E U R O T R A IN

* Op wo 16 maart heeft prof A. Salam (eredoctoraat RUG + Nobelprijs 1979) het over de kenniskloof tussen Noord en Zuid. Plaats: Volderstraat 9,
om 20u00.

TAALCURSUSSEN

FRANS :

ONZE R O N D R E IZ E N
* G R IE K E N L A N D : cruise per z e ilb o o t :
C Y C L A D E N 36.000,* T U R K IJ E : e xp e d itie per vrachtwaqen :
26 .9 7 0 ,-

ONZE C H A R T E R EN L IJ N V L U C H T E N

’s middags : 12 u
’s avonds: 18 u
Ook om mee te nemen
rn

HOOGPOORT 30
9000 GENT
091 / 25 17 32

film in gent

BINNENKORT:
OOK IN UW HOOFD
de film van mijn leven, ik ben heel klein en onwetend geweest en wens daar niet meer aan herinnerd
te worden, als ik toevallig de rewind- toets indruk,
zie ik onmiddellijk grijnzende gezichten, wijzende
vingers, onbegrijpelijke zinnen en lege asbakken in
peleton over me heenstappen, de soundtrack klinkt
als blije vogeltjes die door de kat van de buren gewurgd worden, u begrijpt dat ik als de dood voor
de dood ben, want in de openbarende momenten
ervoor zal deze gruwel integraal en onhoudbaar in
mijn hoofd geprojecteerd worden.

EEN ANDERE
prent die veel van een B-film weg heeft, is LADY
BEWARE, en ook hier is het basisgegeven verre
van interessant. Lady B. legt alle fantasie die een
uitweg zoekt in de ontwerpen voor de etalages van
een warenhuis, maar, een beetje slagroom aan het
been van een etalagepop wekt de perverse aandacht
van een perverse man (contradictio in terminus latijn, om even intelligent te lijken - wees gerust, ik
ben het niet, er moeten fouten in de uitgangen te
vinden zijn, maar laten we weer buiten de haakjes
treden) die ter plaatse krankzinnig wordt en de
idiote grijns in de rest van de film niet meer van het
gezicht krijgt, zowat iedereen acteert trouwens als

de protagonisten (ik kende het woord nog van vorige week) van poppekast Pats. houterig, naarmate
de film vordert, verkleint het budget zienderogen,
want één voor één verdwijnen de nevenpersonages
in het niets, nog een zinnetje op het antwoordapparaat, alsjeblief, en of je je naam eens correct op
een briefje wil schrijven, voor de aftiteling, en dan
naar huis, weer schoenmaker worden.blijven over:
het meisje, de hijger en de hond. nog een vage plot
in de laatste van de knappe etalages en ook hun
werk zit erop. of hoe een intrigerend gegeven tot
een zwakke film kan leiden, geen broeierige opwinding m aar vale keukentegelkilte. een snuifje
ROURKE en een vleugje BASINGER hadden
wonderen gedaan.

ADVERTENTIE

ONMISBAAR
is natuurlijk de herneming van ROOM WITH A
VIEW, weer in de etalage gezet na het terechte
succes van MAURICE. iets koeler dan de woordenloze passie van hét homo-iiefdesverhaal, maar even
stijlvol.

OOK IN
’the life of ief: slapstick (vlak voor de pauze), wat
zich in Hong Kong afspeelt weten we liever niet,
Hector zal iedereen nu wel gezien hebben,dus tijd
voor THREE MAN AND A BABY. luierlol, babytalk en doobi-boobi-kielekielekiele (in English off
course) met drie lieve macho’s, amusement voor
tussen twee cursussen door, wat ook een prestatie
is. en o ja, de Franse versie is Franser. hoewel ik me
afvraag of iemand iets aan deze opmerking heeft

VOOR
stijlvol kun je ook bij Fellini terecht. INTERVISTA blikt terug op het oeuvre van deze regisseur in
prachtige prentjes, tekstballonnetjes zijn gevuld
met zeer Italiaanse volzinnen maar dat mag voor u

geen bezwaar zijn.

DE REST
zit in m’n hoofd, het script is zoek. de pelicule ratelt verder, ik ben nog ouderwets: ik weet dat jij in
je laatste seconden de VIDEO van je leven te zien
krijgt, je kunt hem stopzetten wanneer je wil.
ief
LADY BEWARE (deca) **
THREE MAN AND A BABY (deca) **1/2
ROOM WITH A VIEW (skoop) ***
INTERVISTA (sphinx) **1/2

TONEEL

DE MAN DIE ALLES NOTEERDE
Binnenkort organiseert het Gentse Nieuwpoorttheater enkele interessante projecten, en nodigde
dienaantgaande de verzamelde pers uit voor koffie,
cake en info. We zeiden niet nee.

Beckett
Het Nieuwpoorttheater is een rustig gebouwtje in
de Nieuwpoort, een straatje met kasseistenen niet
ver van St.-Jakobs. Liefhebbers van de Gentse
Feesten kennen het zeker als het zaaltje waar ze
ooit Anna Domino zagen stuntelen, of een rasta
hoorden toasten voor een nachtelijk publiek met
korte beentjes en glazige ogen. Tijdens het aca- demiejaar wordt er echter kuituur bedreven. Met minieme financies welliswaar, wat Dirk Pauwels van
het NPT ertoe aanzette elk project in te leiden met
"sinds we toch zoveel geld hebben...’1. Een eerste
leuk project is de BECKETT-week, net voor de
paasvakantie. De Nederlandse toneelgroep DE
SALON brengt opeenvolgend drie stukken die
geïnspireerd zijn op zijn oeuvre. Aan het WISSELTHEATER vroeg men om ook iets in elkaar te
wroeten (op drie en een halve week!); een film in
opdracht van Beckett met BUSTER KEATON
werd opgesnord; er wordt een luisterspel opgezet
met o.a. Jessie DE CAUJWE en Wim VAN
GANSBEKE voor de BRT; en Erik DE VOLDER
brengt "Solitudes", een eigen voorstelling met een
10 a 12 mensen, met wie hij elk één dag samenwerkt
om dan de laatste dag tesamen te komen.

Eigenlijk was de Ierse schrijver Samuel Beckett
best een funky kereltje. Hij begon met romans te
schrijven, en stapte later over naar het toneel. Zijn
thematiek bleef echter hetzelfde: het absurde in het
leven. Naarmate zijn werk vorderde ging hij hierin
wel verder, en liet de zinloosheid steeds duidelijker
worden door nog minder emballage en een kalere
structuur. Zijn personages zijn de ultieme mens,in
zijn kraag gegrepen, en uit zijn stamcafé gesleurd.
Van Beckett is vooral zijn eerste toneelstuk, "En
Attendant Godot” bekend, een onder duivemelkers
erg populair stuk.
De Salon is een Nederlands gezelschap rond Anne
Marie Prins. Voor de drie stukken die zij in Gent
brengen, baseerden zij zich op het werk van
Beckett. In "Beckett 1" draait alles rond geluid.
Drie mensen staan op de scène. De man, koptelefoon op, concentreert zich op het probleem hoe een
aantal steentjes gelijk over zijn zakken te verdelen
zodat hij overal evan zwaar is (een thema dat Paul
Clark al bespeelde in "Sucking Stones"). De vrouw
stelt zich, in tegenstelling tot de man, wèl existentialistische vragen. Ze probeert, zoekt maar vindt
niet. De derde, een cellist, leidt hen met zijn muziek. In "Back to Beckett"staat het beeld centraal.
Drie mensen vertellen tegelijker- tijd hetzelfde verhaal, en zoeken zichzelf hierin, maar het verhaal
gaat steeds door. "Beckett 3" dan is een vervolg de
eerste voorstelling. De gebaren zijn van een ritueel
karakter, en vormen een decor tesamen met de muziek. Over de inhoud van de stukken vind je meer
in het laatste nummer van NIEUW1POORT. En

dit is de speellijst:
Donderdag 24 maart:
1. Luisterspel
2. Film (met Buster Keaton)
3. Het Wisseltheater met "Theaterfragment n 2"
Maandag 28 maart: "Solitudes" van Erik De Volder
Dinsdag 29 maart: "Beckett 1"
Woensdag 30 maart: "Back to Beckett"
Donderdag 31 maart: "Beckett 3

uitzonderlijk niet bij de Fnac (voor Beckett dus
wel), maar bij het NPTzelf, op 25.12.96, a 200fr. Dit
is ook de prijs voor ons sterfelijke studenten voor
één van de Beckett-avonden; een abonnementje
voor de hele week gaat è 750fr. Voorts moet ik nog
vertellen dat alles om 20.30u doorgaat, dat de data
voor Mydlack 6,7,8,9 en 16 april zijn, dat het buiten
alweer regent en dat alles hier in zeven haasten is
moeten gebeuren. En nu naar bed. (PolS)

Bij de haard
Mensen die in de paasvakantie in Gent studeren,
lezen nu verder. In New York heb je naast het gewone theater met avondvullende voorstellingen
ook een clubcircuit. De stukken zijn er kleinschalig, aggresiever, en kan je ook zien als een soort
nacht-club-acts. Danny MYDLACK brengt solotheater, begeleidt zichzelf op akkordeon (iets Talking Heads-achtig), en komt straks naar Gent, om
hier in 5 huiskamers toe te slaan. Iets als Chambre
d’Amis,hoewel je deze vorm van theater jaren geleden al had. "BIG KID, LTiT'LE MAN" is een aaneenrijging van kleinburgerlijke tafereeltjes, die hij
met de aangepaste liefde en warmte verhaalt. Naast
de muzikale begeleiding maakt hij ook gebruik van
dia en video. De locaties zijn verspreid in Gent, en
het aantal plaatsen is beperkt. Reserveren doe je

Muziek! Muziek !

WE’RE ONLY IN IT FOR THE MONEY.
Beste vrienden, klasgenoten, er bestaan geen zekerheden meer in het leven: patronagetoneel,een
fenomeen dat zelfs mijn grootvader ouwbollig
vond, beleeft opnieuw een revival te Torhout. "Wat
doet mijn vrouw van 2 tot 5”, is een grappig stuk dat
mede dank zij de akteursprestaties van Jan Dewilde
en Heidi Desimpelaere een toneelbelevenis wordt
die lang blijft nazinderen. InTorhoutse scoutslokalen.
We dwalen af, ik zou jullie vandaag in deze spreekbeurt willen onderhouden over twee concerten van
wereldformaat die binnenkort ons land aandoen: te
weten JOHN CALE + NICO en FRANK ZAPPA.
Op donderdag 24 maart zal er in het Paleis Voor
Schone Kunsten een klein mirakeltje plaatsvinden.
Hoe ik dat weet? Naast het lezen van de krant bezoek ik zo nu en dan eens een optredentje. Tot nu
toe is enkel John Cale erin geslaagd om ondergetekende werkelijk te ontroeren. Dat kan jullie waarschijnlijk geen reet schelen en daarom probeer ik
U trouwe lezer via een andere weg te overtuigen tot
tijdelijke emigratie naar Brussel.
John Cale verkeerde rond ’63 in het avant- garde
milieu te Boston waar hij tesamen met 12 pianisten
(onder wie John Cage) tijdens een slordige 36 uur
één thema 886 keer herhaalde. Wie de ganse set
bleef kreeg achteraf het dubbele van zijn entreegeld
terug. Later was hij tesamen met Lou Reed het

brein achter The Velvet Underground, de sixtiesgroep die onder de hoede van Andy Warhol een
hoop klassiekers de wereld instuurde: Sweet Jane,
Waiting for my man, Heroin, Femme Fatale, Sunday Morning... Na zijn vertrek gaat hij koppig zijn
eigen weg. Terwijl Lou Reed telkens nieuwe versies
maakt van het enige dat hij kan schrijven, met name
een bloedmooie Rock en Roll song, verwijt men
Cale wel eens dat hij te intellektualistisch uit de
hoek zou komen. Inderdaad zijn nummers kan je
niet na één repetitie coveren, maar beklijven desalniettemin. Vooral de platen Paris 1919, Music for
a new Society en Caribbean Sunset bevatten pa-

reltjes. Verleden jaar ging te A’dam zijn klassiek
stuk Falkland Suite in première. Een stuk gebaseerd op 4 gedichten van Dylan Thomas die op serene wijze de dwaasheid van oorlog symboliseren.
En dan heb ikhet nog niet over sman’s live reputatie gehad. Vroeger choqueerde hij zijn publiek door
strotten van levende kippen af te bijten. Nu staat
hij live op het scherp van de snede en spreidt zijn
leed doorheen zijn nummers.Tweede gaste die
avond is Nico. Eerder dit jaar was ze te Antwerpen.
Onze man ter plaatse is nog steeds ferm onder de
indruk van deze gewezen Femme Fatale. Naast eigen werk en covers van de V.U. brengt ze steevast
"Jim Morrison’s favorite song." ( inlichtingen en
kaarten P.V.S.K. 02/5142194)
Op 10 april komt Zappa naar het Sportpaleis te
Gent. Nee, op sportief vlak zal het geheel niet bijster overtuigend zijn maar de muziek daarentegen,beste vrienden,des te meer. Zijn platen hebben
ondertussen de kaap van de 50 overtreden en zijn
niet allen even genietbaar.
Wel is er variatie zat: van klassiek werk ( samen met
The london Symphonic Orchestra), tot swingende
popplaten. Ooit nam hij de trilogie "Shut up and
play yer guitar” op, als reaktie tegen de pers die beweerde dat hij geen gitaar kon spelen. Het resultaat
van deze woedeaanval is een driedubbele LP vol
met prachtige gitaarsolo’s die iedere would be gitarist doet knarsetanden.

Wanneer hij zijn twee vaste items’politiek en sex’
aanraakt is hij onklopbaar. De laatste jaren kreeg
hij nogal last met enkele senatorsvrouwen die vinden dat platen met aanstootgevende teksten ofwel
uit de handel genomen ofwel met een duidelijke
sticker gemarkeerd moeten worden.
Live brengt hij naar een verluid een wervelend totaalspektakel. Hij overloopt op één avond zijn
ganse carrière onder de welklinkende naam
BROADWAY THE HARD WAY. Zappa zal op
ÏO april terug met een sigaret tussen zijn snaren
zijn band met strakke hand doorheen zijn eigen
hersenspinsels voeren. Veel tijd tot nadenken krijg
je wel niet meer.. De voorverkooppunten kunnen
de langharigen nu al niet vlug genoeg meer bedienen. Dat ik dat op mijn leeftijd nog mag meemaken.
Ziezo eindelijk kan ik afscheid nemen, in de verte
lonken mijn cursussen.. Volgende keer draag ik de
fakkel over aan een éminent oud-leerling van dit
instituut: Boudewijn Brabant. Eertijds schreef hij
ophefmakende artikels in Joepi, werd later leraar
en wil nu nog meer: eventjes de glorie voelen van
muziekrecencent(nou ja) bij schamper. Hij zal iets
plegen overeen generatiegenoot van hem: Leonard
Cohen (sorry ief,David Sylvian kunnen we echt niet
maken.) Beste klasmakkers en lieve lerares dank u
voor uw aandacht. Zijn er nog vragen? (so long
WD)

