
Eigen Volk Eerst, MLB doet mee 
UIT Z E L F V E R D E D I

Het Vlaams Blok. Wat 
moeten we ermee 
aanvangen ? Zwijgen we 
ze dood of laten we hen 
uitpraten ? Komt er een 
(koude) oorlog of kan er 
gedebatteerd worden met 
(en tussen) politieke 
uitersten ?

Vragen die sinds de verkiezingsuitslag van 24 
november brandend actueel zijn en eigenlijk om een 
antwoord vragen. De vraag is natuurlijk welk antwoord ? 
Op maandag 18 november in auditorium D van de Blandijn 
werd de toon al gezet voor een mogelijk scenario.

Tweedejaarsstudenten van het HIBO organiseerden 
toen in het kader van een oefening (op punten!) een debat 
over stemrecht voor migranten.

Vertegenwoordigers van de zes in het parlement 
zetelende Vlaamse partijen waren uitgenodigd, waaronder 
ook het Vlaams Blok.

MLB (studentenorganisatie van de PVDA) en VONK 
(Blokbusters) riepen afzonderlijk op tot actie tegen dit 
debat. Ze wilden Francis Van den Eynde (Ex-Voorpost, 
Schamperlezerf), Vlaams Blok-lijsttrekker te Gent en 
ondertussen verkozen kamerlid) en andere Vlaams Blok- 
sympathisanten de toegang ontzeggen, onder het motto 
“Geen spreekrecht voor fascistische en racistische

organisaties'.
Het pamflet van MLB vormde voor de organisatoren 

overigens de aanleiding om BRTN-TV1 te bellen “omdat 
het er wel eens heet aan toe zou kunnen gaan”.

MILJAARDEPATATTEN

De deuren van de Blandijn werden gebarricadeerd en 
met fietssloten verzegeld. De dreiging die uitging van de 
zakken aardappelschillen hield de VMO’ers en andere 
VB-aanhangers buiten. Al zal dat ook wel met de stokken 
van de actievoerders te maken gehad hebben. Het kwam 
slechts tot een kleine vechtparij, nog voor het debat 
begon. Pech voor de BRTN, pech voor de organisatoren.

Francis Van den Eynde geraakte wél in het auditorium 
in de Blandijn binnen. De reden is erg eenvoudig. Geen 5 
actievoerders konden hem herkennen. Iedereen ging er 
blijkbaar van uit dat zijn rechtse sympathieën hem van het 
gezicht af te lezen zijn. (Het motto ‘Ken Uw Vijand’ is 
blijkbaar uit de mode.)

De voltallige groep betogers trok dan maar naar de 
eerste verdieping van de Blandijn, om precies te zijn, naar 
de achter-uitgang van het auditorium waar het debat 
intussen begonnen was met een toespraak van de 
moderator. Het kwam tot heen-en-weer-geschreeuw, 
geduw en getrek tussen de actievoerders (met schillen en 
stokken) en de ordedienst (-annex- beautycase).

BLUSSEN, DIE BRAND

Een onverlaat met een baardje kwam op het lumineuze/ 
idiote (schrappen wat niet past) idee vanuit het 
projectielokaal het publiek te bespuiten met blusschuim. 
Tegen verhitte discussies bleek dit geen gedroomd m iddel, 
hoewel het doel bereikt werd.

Allen vluchtten uit het auditorium, het debat werd 
geschorst.

Wie zich afvraagt wie die oudere nagenoeg kale man

was die iedereen met wuivende gebaren en sussende 
woorden trachtte buiten te waaien : dat was nu eens de 
dekaan der Letteren en Wijsbegeerte. Prachtig.

EN DE WINNAAR IS ...

We kunnen ons afvragen of het HIBO deze afloop niet 
had kunnen voorzien. Op het ogenblik dat iemand van de 
organisatie een pamflet van MLB/PVDA in handen kreeg, 
ging er een telefoon richting BRTN. “Het zou er wel eens 
heet aan toe kunnen gaan”.

Liever laten filmen dan voorkomen...
Het aanwezige publiek kreeg een ander spektakel te 

zien dan dat waarvoor ze betaald hadden, zoveel is zeker. 
Ze kregen de kans niet om kennis te maken met de 
standpunten van 5 van de 6 in het parlement zetelende 
partijen met betrekking tot stemrecht voor migranten. (De 
afgevaardigde van de Vrije Vlaamse Democraten, de VU

in uw dagelijks taalgebruik, kwam niet opdagen.nvdr)
De bedoeling van de actievoerders was het boycotten 

van het debat, met in het achterhoofd “het doel heiligt de 
middelen” als Leitmotiv. U weet wel, de heilige stokken, de 
heilige staven en het heilige brandblusapparaat...

Proficiat, actievoerders, het debat werd stilgelegd, en 
dat was de bedoeling. Is het echter wel verantwoord het 
(onwetende) publiek van dit would-be-debat aan te vallen 
met bluspoeder ?
Boven en onder: de Studenten Tegen 
Racisme op wandel (foto's Tobias)

STUDENTEN

Op deze vraag antwoordden een aantal actievoerders 
dat het publiek ongelijk had te komen luisteren naar het

VB. Het publiek (en eveneens de afgevaardigden van de 
andere politieke partijen) begingen de fout het Vlaams 
Blok een spreekrecht toe te kennen, zo luidde het.

Men kan zich natuurlijk de vraag stellen of dit soort 
polarisering niet meer kwaad dan goed doet. In een 
periode waarin méér dan 1 Vlaming op 10 (en 1 
Antwerpenaar op 4) voor het Vlaams Blok stemt, drijven 
harde acties misschien wel nog méér mensen in het kamp 
van extreem-rechts dan normaal zou gebeuren. Wat niet

belet dat duidelijk stelling tegen het Vlaams Blok ingenomen 
kan worden.

WAT RECHTS IS, KROM IS, 
SLAET AL D 00T

Hebben de organisatoren zich voldoende bezind over 
het fenomeen ‘debat’? Akkoord, ze vonden een mooi 
controversieel onderwerp (wat per definitie nodig is) en ze 
vonden sprekers pro en contra die de toehoorders willen 
overtuigen van hun gelijk.

Vonden ze echter wel de juiste sprekers ? Zo waren er 
bijvoorbeeld geen migranten in het panel, terwijl het 
tenslotte toch over hun (eventuele) rechten gaat. De partij 
die zich expliciet uitspreekt tegen stemrecht voor migranten 
was aanwezig (Vlaams Blok), bepaalde politieke 
tegenpolen in deze materie (PVDA, Vonk, SAP, etc.) 
waren zelfs niet uitgenodigd. De vraag is natuurlijk of de

PVDA bijvoorbeeld wel aan tafel met het Vlaams Blok zou 
willen zitten. MLB wil er niet van weten: “fascisme is geen 
mening, dus luisteren we er niet naar” .

(RE-)AKTIONAIR ?

Bepaalde mensen van MLB en VONK toonden tijdens 
het debat van 18 november hoe zij op het Vlaams Blok 
willen reageren. Er zijn uiteraard nog andere meningen 
onder de aktievoerders tegen extreem-rechts te vinden. 
Het SJ W bijvoorbeeld (Socialistische Jonge Wacht) denkt 
er helemaal anders over. Zij bepleiten in een pamflet (naar 
aanleiding van de gebeurtenissen) een andere aanpak. 
Ze hopen dat er (opnieuw) een koepel ontstaat die een 
echt brede samenwerking tegen racismetoelaat. Zij stellen 
dan ook voor de nationale pluralistische koepel STER 
(Studenten tegen Racisme) opnieuw op te bouwen, met 
alle anti-racistische en anti-fascistische krachten aan de 
unief.

Jammer genoeg is het erg moeilijk een echt 
pluralistische koepel van de grond te krijgen. In concreto 
is STER daar niet echt in geslaagd, om het eenvoudige feit 
dat de 4 kaarters en de paardekop die gewoonlijk aanwezig 
zijn op de vergaderingen, daar niet zitten als antkacist isch 
individu, maar eerder als afgevaardigde van een (wel 
degelijk antiracistische) groepering of partij.

De vraag dringt zich op of de geëngageerden in zo’n 
koepel hun politieke gebondenheid niet beter eventjes in 
de koelkast zouden steken. Het gaat uiteraard wel om een 
politieke kwestie, maar het feit dat een paar (en dan 
meestal kleine) politieke groeperingen het laken steeds 
weer naar zich toetrekken als er acties zijn (en die vaak als 
het ware opeisen), schrikt veel meer mensen af dan dat er 
voor “de zaak” gewonnen worden. (Een discussie die 
verleden jaar tijdens de protesten van de Grijze Massa 
tegen de Coens-decreten ook gevoerd werd, en waarbij 
toen duidelijk voor een niet politiek-gebonden aanpak 
gekozen werd.)

De actie van 18 november heeft het anti-fascisme en 
het anti-racisme niet bepaald aantrekkelijker gemaakt in 
de ogen van vele actievoerders en aanwezigen op het 
debat. Wie doet beter ?

O  Dit bewees hijtweejaarterugtoen hij ons dagvaardde 
(in feite via een omweg de rector dagvaardde) n.a.v. een 
Recht op Antwoord.

PesT en DIA

Geachteexaminandl,

Bij leven en welzijn 
mogen We binnen enkele 
weken weer het feest van 
Kerstm is vieren. 
Traditiegetrouw zal deze 
dag van vrede en vreugde 
weer op 25 december 

plaatsvinden. Het is met grote vreugde dat ik heb mogen 
constateren dat de laatste donderdag voor de kerst- en 
nieuwjaarsvakantie dit jaar reeds op 19 december 
gesitueerd is. Dit, op het eerste zicht onbelangrijke, feit, 
zal er in ruime mate toe bijdragen dat de gedachte van 
vergevingsgezindheid, van familiale gezelligheid, van 
volmaakte harmonie met zijn naaste omgeving maar ook 
ten overstaan van onbekenden, zal primeren. De verklaring 
hiervoor is simpel, maar desalniettemin een waarheid als 
een koe (de os en de ezel buiten beschouwing gelaten).

De laatste donderdag van het eerste trimester wordt 
namelijk, zoals jullie ongetwijfeld zullen weten, de lokale 
studentenbuurt overspoeld door duizenden Gentse 
studenten of ander geïmporteerd tuig. De geweldige 
schade die hiermee, omwille van de tonnen plastieken 

bekertjes, aan het leefmilieu wordt aangericht nog buiten 
beschouwing gelaten, heeft de doorsnee Winternacht- 
bezoeker - want zo heet het festijn - meerdere dagen 
nodig om van de fysieke en geestelijke schade enigzins te 
herstellen, zo dit nog mogelijk zou zijn.

Het is evident dat het Kerstfeest geen echt Kerstfeest 
meer is, wanneer zoon of dochter student met de regelmaat 
van een degelijke Zwitsere klok de feestdis moet 
ontvluchten om zijn ingewanden van de nodige 
opborrelendesmurrieteontlasten. Een recuperatieperiode 
van een vijftal dagen kan, in wetenschappelijke kringen 
wordt dit bevestigd, meestal volstaan.

Ondanks deze heuglijke mededeling, sta ik er op, 
jullie, examinandi, te wijzen op de geweldige, fantastische 
kans die voor het grijpen lig t: nl. de kans om toch nog te 
kunnen slagen. Ik wil dit graag illustreren aan de hand van 
de volgende illustratie.

Enkele jaren geleden was er een student die de eer 
had mijn colleges te mogen volgen. Net zoals de meeste 
van zijn inferieure soortgenoten had hij niet aan de 
verlokking van de alcohol kunnen weerstaan, en volkomen 
onterecht, had hij gemeend het zonder mijn verhelderende 
uiteenzettingen te kunnen stellen. Bij de student thuis was 
men er al van overtuigd dat het volgende academiejaar 
heel goedkoop in aanschaf van cursussen zou worden, 
maar dat was buiten mijn onversaagde en - alle 
bescheidenheid nu eens aan de kant gezet - geweldige 
interventie gerekend. Met liefdevolle stem heb ik de 
jongeman er van kunnen overtuigen terstond de cursus 
ter hand te nemen, wou hij het ooit nog eens bij mijn lieve 
dochter wagen ( ter hand nemen, eveneens).

Sindsdien ontpopte deze jongeling zich tot een 
voortreffelijk en veebelovend wetenschapper, de naam 
van assistent en toekomstig schoonzoon waardig.

Dus, studenten van de RUGent, doe niet zoals jullie 
collega’s die de binnenstad op stelten willen zetten door 
aan infantiele revolverspelletjes deel te nemen, maar 
begin kordaat en onversaagd te blokken. Hier en nul Nu 
of nooit!

Met sympatieke groet en de beste wensen voor een 
geestelijk vruchtbaar 1992.

Prof. Dr. N. Clausus



We zullen nog net kaartjes 
hebben voor Willem Vermandere

CHANCE DAT 7 REGENT
GUESS WHO?

Eindelijk is het dan 
zover: op 11 en 12 
december laat de 
peetvader van de Vlaamse 
rock de AB weer op zijn 
grondvesten daveren. 

Snelle gitaarsolo’s en de door hem uitgevonden “pompende 
baslijn', drumgeroffel als mitrailleurvuur en vocaal geweld: 
Vlaandrens baardige Viking staat er weer. Laat u 
meevoeren op de golven van zijn ongeëvenaarde Karma 
, zie de energie van het podium spetteren en bewonder in 
stilte hoe Barbarossa als een rots in de branding tussen de 
stagedivers de wild pogoénde massa opzweept, de blik op 
oneindig. U raadt het: Willem Vermandere zal u op 
hogergenoemde data weer verblijden met Walls of Sound 
als daar zijn : ‘Lat mie maar lopen’, ‘Ik plantte ne keer 
patatten’ en niet te vergeten ‘chance dat’t regent’.

Nu, de kenners van de Willem, zoals hij gemeenzaam 
genoemd wordt zullen wel weten dat het meestal zo een 
vaart niet loopt. Sinds hun bestelwagentje met 
Fendergitaren en al verdwenen is, beperken zijn 
begeleiders zich tot Spaanse gitaar en vedel. Iedereen 
weet hoe moeilijk het is om met zo’n instrumenten een 
beukend geluid te ontwikkelen. Anderzijds kan niet ontkend 
worden dat de Westvlaamse reus een indrukwekkend 
stemvolume heeft - maar hij schreeuwt nooit, blijft altijd op 
toon en martelt zichzelf niet met schrille kreten. “Onze 
beste bard" (Knack-weekend nr. 47) kan zingen, en dat is 
nog steeds een zeldzaamheid in de muziekbusiness. 
Maar daarom is hij dan ook onze beste bard.

“En de andere twee dan T  hoor ik sommigen onder u 
zeggen. Kom zeg. Serieus blijven. Goed, ze hebben 
alledrie een baard, en hun voornaam begint met een W , 
maar u gaat Wannes Van De Velde en Walter De Buck 
toch niet vergelijken met de man wiens naam we 
gemakshalve met WV zullen afkorten ? Over die Gentenaar 
met z’n onnozel brilletje kunnen we heel kort zijn : een 
egotripper die niet kan zingen en niet kan schrijven, maar 
niettemin, en ondanks flagrante bewijzen van onkunde, 
het tegengestelde blijft volhouden. Zielig.

En Wannes. Goed, je kan moeilijk het talent van 
Wannes negeren - en hij maakt mooie Liekens. Maar als 
we hard moeten zijn : hij neuzelt en weinigen zitten zijn 
concerten uit zonder in slaap te vallen. Nu, dat is bij de 
dikneuzige Westvlaming wel eventjes anders. Een 
belevenis, meneer, een hoogtepunt dat weinigen hem 
zullen nadoen. De pure schoonheid van ‘Als ik zing’, de 
lyrische emoties van ‘Mijn land’ worden gerelativeerd door 
zuivere zever a la ‘Mijn gazette’. Want een concert van De 
Man Van De Westhoek is vooral grappig. Tussen de 
nummers door vertelt hij hilarische moppen ; Wannes 
daarentegen, komt meestal niet verder dan “1 volgend 
liedje gaat over Alva. De mensen hebben toen veel 
afgezien." Dat is niks in vergelijking met wat WV allemaal 
uitslaat. En bovendien zit er ook in Willems liedjes zelf 
meer afwisseling. “Een grote meneer”, zouden ze op VTM 
zeggen.

Kortom, een optreden van WV is iets dat je meegemaakt 
moet hebben, en heb je het een keer meegemaakt, dan 
snak je naar nog. Wie dit in zijn oren knoopt, zal een innig 
tevreden mens zijn, volgende vrijdag en de weken die 
komen zullen.

CHARLES ET LES LULUS

Dames en heren, binnenkort is het kerstmis. Een 
mededeling waar u ongetwijfeld steil van achterover valt. 
Snel, haast u naar de Veldstraat en begin plastrons, 
sigaren, kruimeldieven en van die handige ijsemmers in 
roestvrij staal die in geen enkel huishouden mogen 
ontbreken, in te slaan. Zink vervolgens uitgeput in die 
gemakkelijke zetel die u de vorige nieuwjaar van tante 
Justine gekregen hebt, en vraag u af: “Wat nu?”. Antwoord 
dan: “De X-mas Party”.

DeX-mas Party! Dat jaarlijks terugkerende festijn met 
‘s werelds beste groepen, dat goddelijke- ik word lyrisch. 
Dit jaar “met o.a. Charles et les Lulus”. Hebt u ook de 
fijnzinnige allusie gemerkt? “o.a.", dat betekent: “Al de 
andere groepen mogen nergens op lijken, die ene groep 
maakt het allemaal goed. Koop massaal kaartjes voor het 
te laat is.”

Het kan verkeren, placht Bredero in gelijkaardige 
gevallen op te merken. Als je de modale student vorig jaar 
rond deze tijd de naam Charles et les Lulus voorschotelde, 
antwoordde iedereen nog “Wie?”. Dat is eenvoudig te 
verklaren: Charles et les Lulus bestond toen nog niet. En 
als het van hun afgehangen had, bestonden ze nu al niet

meer: een gelegenheidsgroepje, dus. Maar blijkbaar hing 
het niet van hun af, en zijn ze dan maar een Echte Groep 
geworden.

Moet je aan zulke zeveraars je goeie geld wegsmijten? 
Natuurlijk. Bekijk die affiche eens goed. De vent met die 
onnozele pluim op zijn hoed, is Roland- juist, de Roland 
(gitaar). En die kleine daar, dat is Arno Hintjens-jawel, die 
Arno (schorre zang). Ad Caminoto (als in: 
“Caminotogintergeparkeerd”) doet ook mee (synthesizer 
en trekzak). En, niet te vergeten, al is dat op de affiche wel 
gebeurd: Piet Joorens, bekend van het Studio Skoop 
café- en ook wel een beetje omdat er geen experimenteel 
groepje in Vlaanderen bestaat, of hij speelt erin (drums en 
pannen).

Vanzelfsprekend wordt er puur goud geboren als je 
zulke oppergoden bijeenzet. Hun elpee is dan ook niet 
minder dan dat, en wie hem nog niet heeft, legge nu even 
zijn Schamper opzij om de dichtstbijzijnde platenboer te 
overvallen. We gaan ons hier niet tot een opsomming 
laten verleiden, maar het moet ons toch even van het hart, 
dat alleen wie T s  all over now” tot iets kan smeden dat de 
Stones grienend in quarantaine kan doen gaan, er ook 
nog zoiets schitterends als “La Paloma” kan uitpersen. 
Herlees de zin, en u komt er wel uit.

Concerten van de groep met de lange naam hebben 
wel wat van de Acropolis: Arno is duidelijk verdikt, Roland 
ziet er ondanks de camouflerende baard nogal vervallen 
uit, en Caminoto maakt ook al een niet zo frisse indruk. Het 
geheel geeft bijgevolg de indruk van een mooie ruïne. 
Maarrr: de uitvoerders mogen er dan afgeleefd uitzien, 
wat ze brengen is van een etherische schoonheid. Zelfs 
een dikbuikige Westvlaamse veertiger vermocht het niet 
hun Gentse concert vorig jaar te verstoren. In een 
wanhopige poging om op te vallen, schreeuwde hij iets dat 
alleen Oostendenaren kunnen verstaan, maar Arno zette 
hem met een paar welgekozen keelklanken op zijn plaats.

Vervolgens kon de pret weer doorgaan: “ma beebie 
steed at ooi naat loong, zjee vajazjeeee”, orthopedagogen 
konden weer hun hartje ophalen. “Drink till I sink, 
daarentegen, kon Arno wegens jarenlange oefening heel 
wat beter uitspreken, en ook “Let’s get Stoned” ging

behoorlijk. Maar wat malen wij om uitspraak? Het charisma 
dat van het podium afstraalde, de good vibrations, en Arno’s 
onhandige tango meteen gewillig slachtoffer uit het publiek; 
dat is wat telt in een mensenleven.

Ik hoop u ervan overtuigd te hebben dat dit een niet te 
missen gebeurtenis wordt. Resten nog de praktische 
problemen. Ik stel voor, dat u op 22 december een 
vluchtweg uitstippelt van de feestdis weg. Zeg dat u om 
sigaretten gaat en blijf dan zeven uur weg. Werkt geheid.

Oja, Hugo Matthijssen en Mama's Jasje (sorry) komen 
ook op de X-mas Party. Zelfs Tom Lanoye en herman 
Brusselmans offeren hun kostbare pre-kerstmisdagen op 
om voor u plaatjes te komen draaien. Maar zoals gezegd: 
Charles et les Lulus zou u genoeg moeten zijn.

HS

URBAN DANCE SQUAD

20 DECEMBER IN DE BRIELPOORT TE DEINZE

Erzijnwaarschijnlijkweinig muziekstijlen die meer uiteenlopen 
dan de huidige crossover-muziek en de meesterlijke popsongs 
van The Beatles, The Beach Boys en XTC. Over deze laatste 
groep graag even een geheel niet ter zake doende, maar mijns 
inziens niet geheel oninteressante uitweiding. XTC (een naar het 
geniale neigende popgroep o.l.v. Andy Partridge) kent najaren 
eindelijk een stijging in de verkoop. Dat dit in grote mate te danken 
is aan mensen die bij XTC ogenblikkelijk aan de gelijkluidende 
drug (ecstacy) en bijbehorende house-muziek denken, kan de 
pret niet bederven. Wat nu die crossover-muziek betreft, er lijkt 
wel degelijk een link met de lichtvoetige pop van bovengenoemde 
groepen te bestaan. Niet alleen parodieerden The Red Hot Chili 
Peppers de hoes van Abbey Road, ook de leden van Urban 
Dance Squad bekenden in een HUMO-interview dat hun grote 
voorbeeld niemand minder is dan Andy Partridge, de reeds 
eerder genoemde voorman van XT C. Met gefronste wenkbrauwen 
ging ik op zoek naar parallellen tussen beide groepen. Hun hele 
oeuvre schalde menigmaal door de huiskamer, dagenlang. En 
wat is nu de conclusie van deze analyse ? Welaan, beste lezer, 
net als XTC brengt Urban Dance Squad, in zijn genre weliswaar, 
zeer doordachte, knap uitgebouwde composities. Proberen te 
beschrijven hoe de Squad klinkt, is een onmogelijke opgave: ze 
hebben een volkomen unieke stijl waarin allerlei soorten genres 
aan bod komen, gaande van rap over funk tot blues en pop. 
Wanneer deze behoorlijk swingende mix op 20 december live 
over ons uitgestort wordt, zullen alleen de nijlpaardachtigen 
onder ons hier ongevoelig voor blijven.

Jules Verne

DON'T FORGET 
THE DAY 
WE FORGOT

Op maandag 16 
december wordt in de 
Gentse Democrazy het 
project ‘The day we forgot’ 
voorgesteld aan 
m u z i e k m i n n e n d  
Vlaanderen.

M u z i e k !
The Day We Forgot is 

een collectief bestaande uit DavidMoss, Frank Schutte en 
Axel Otto, drie ervaren muzikanten uit het alternatieve 
circuit.

Voor wie het horen van deze namen niet meteen een 
belletje doet rinkelen, stellen we ze even voor:

Tweede in het rijtjé is Frank Schutte (BRD), die sinds 
1973 actief is op het gebied van de geïmproviseerde 
‘noise-art* en experimentele muziek. Hij werkt samen met 
performance-artiesten, schilders en tekstschrijvers. Hij 
heeft muziek gecomponeerd voor het theater, 
experimenteert met het gebruik van nieuwe, electronische 
geluidstechnieken en maakt zijn eigen videomateriaal.

“Music for unknown films” en “Herzstücke” zijn het 
resultaat van een nu al zes jaar durende samenwerking 
met Axel Otto (BRD). Deze laatste experimenteert zowel 
met zelfgebouwde instrumenten als met een uitgebreide 
verzameling van gevonden en gerecycleerd materiaal om 
een nieuwe en persoonlijke muzikale taal te ontwikkelen.

David Moss (nu ook aanwezig op het Vertelfestival) 
staat bekend als een van de oprichters van de Amerikaanse 
‘noise-art'scene. Sinds 1971 heeft hij zich geconcentreerd 
op drie basisideeën in zijn muzikaal werk; de ontwikkeling 
van een bredere percussieve taal en het gebruik ervan op 
de planken, de uitbouw van de stem als een nieuw, 
krachtig instrument dat zo gelijkgeschakeld wordt met de 
drums en zijn voortdurende zoektocht naar de creatie van 
nieuw werk met artiesten uit verschillende genres. In zijn 
muzikale carrière heeft hij samengewerkt met grote namen 
zoals John Zorn en Tom Cora (bekend van o.m. recent 
werk met The Ex).

Deze drie muzikanten werken nu samen om de grenzen 
van de scenische ‘noise-art’ muziek te verkennen en te 
verleggen in het ‘The Day We Forgot’-project, basis voor 
het ontwikkelen van een vrije muzikale communicatie. In 
september verscheen de muziek van hun project op cd (op 
het Duitse Recommended/No man's label).

Te zien dus op 16 december in de 
Democrazy,Reinaertstraat, 125, voorbij de Brugse Poort. 
Men volge het traject van detrolleybus vanaf de Korenmarkt 
richting Coupure. Hier voorbij slaat men na het eerste 
kerkgebouw links af in de Reinaertstraat.

(J.D. en F.T.)

Brielpoort HU MO ZONDAG
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GRATIS N A A R  DE X -M A S  SHOW ? Bel o p  v r ijd a g  13 
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Tijd voor enkele 
bedenkingen! Het 
academiejaar is slechts 
twee maanden oud en nu 
reeds tekenen zich al zeer 
zware gevolgen af bij vele 
studenten onderons. Juist, 
wij hebben het over de 
ta lrijke  fuiven, dopen, 

cantussen en de in buitensporig grote hoeveelheden bier 
gedrenkte avondjes aan de zo vertrouwde toog. Het zijn in 
het bijzonder sommige al te enthousiaste nieuwe studenten 
die zich onledig houden met dergelijk tijdverdrijf, zij worden 
dan ook geconfronteerd met enkele kwalijke symptomen 
- een hoofd als een lekkende kernreaktor, een 
geperforeerde maag en een lever die sterke gelijkenissen 
vertoont met hun prostaat. Verbetering in deze 
zorgwekkende situatie mag op korte termijn niet verwacht 
worden want...Winternacht staat voorde deur. Wederom 
een happening die duizenden slachtoffers zal eisen.

Edoch, een lichtpunt wordt waarneembaar aan de 
wazige horizon. Wij bedoelen dat de geachte studenten 
die de beruchte nacht eens niet willen doorbrengen in ‘this 
th'mg called heil’Overpoort, kunnen uitwijken. Niet naar 
Sberië of de Maagdeneilanden, neen, gedacht wordt wel 
degelijk aan alternatieve locaties in het Gentse. Om dit 
laatste mogelijk te maken, richtten enkele zielen die het 
goed met u ophebben een Winternachtcomité op. Een 
ludieke studentenwedstrijd, een fu if (sic), een 
theatervoorstelling en optredens, ze houden het allemaal 
voor u in petto.

Begeesterd voorzitter van dit studentikoos 
samenwerkingsverband is Dirk De Meulemeester, 
eveneens Beheerder Dienst Studentenactiviteiten. Dirk 
De Meulemeester was zowaar net aan een monoloog 
betreffende Winternacht begonnen, toen wij zijn kantoortje 
in De Brug binnenstormden en hem vroegen...

SCHAMPER: Welke verenigingen zetelen eigenlijk 
in het comité?

DIRK DM. : "...aangaande de deelnemende 
verenigingen. Het spreekt vanzelf dat dit grote verenigingen 
moeten zijn,want ze moeten zich in staat zien iets te 
organiseren. Allereerst is dat het VEK, omdat mijn 
voorganger (Filip Lefevre, nvdr) vorig jaar aan het VEK 

beloofde aai zij het St.-Pietersplein mochten gebruiken. 
Anderzijds, het VRG.Anderegrotefaculteitskringen zoals 
het VTK en het VGK twijfelden over hun deelname, het 
VRG hapte meteen toe. Het werden dus de mensen van 
VEK en VRG."

SCHAMPER: Zit het samenwerkingsverband VRG- 
VEK daar iets voor tussen?

DIRK D M .: "Neen, hun samengaan is puur toevallig. 
De twee praesessen gaven gewoon meteen hun 
toezegging."

SCHAMPER : Je vernoemde daarnet het S t-  
Pietersplein. Geruchten gaan de ronde dat er straks 
een verbod komt op de plaatsing van tenten op het 
plein.

DIRK DM.: 'Tja, da’s een zeer zware discussie. Gilbert 
Temmerman (burgemeester) is geobsedeerd door alles 
wat met lawaai en muziek te maken heeft, omdat hij in dat 
verband veel klachten krijgt. Als goede burgervader houdt 
hij daar dan rekening mee. Nu moet je wel weten dat er 
slechts vier gezinnen op het plein wonen, die zitten daar 
al heel lang en zijn dus gewend aan al die circussen en 
manifestaties. Waar komen de klachten dan vandaan?

Vreemd genoeg van de Bijloke. Gevolg is in elk geval dat 
men besloten heeft het gebru ik van het plein door studenten 
systematisch te weigeren. Maar voor Winternacht heeft 
men toegezegd. “Logisch," beweren de mensen die wij 
kennen van de politie,"dat komt omdat je ze vorig jaar hebt 
uitgenodigd opeen persconferentie!" - grote ruchtbaarheid 
achteraf in de kranten.

We hebben nu in elk geval de toezegging. 
Donderdagavond was geen enkel probleem, 
woensdagavond kan nog door de beugel maar om 
middernacht moet alles afgelopen zijn. Da's dus wel een 
probleem. We waren aanwezig op verschillende 
vergaderingen met burgemeester en hoofdcommissaris 
van de politie, en daaruit bleek dat het na Winternacht 
definitief gedaan zou zijn met studentenmanifestaties op 
het plein. Ik heb daarop gereageerd, en het is hen nu 
duidelijk dat we in geval van een verbod massaal op straat 
zullen komen. Ze kunnen ons het plein niet zomaar 
afnemen! Want wat moeten we dan met Juridica, de 
Massacantus en de 12-Uren? Moeten we die soms rond 
de Watersportbaan organiseren?

Toen heeft men geantwoord - en daar moeten we sterk 
voor opletten - “Ja, we zijn toch wel wat te streng geweest, 
we zullen in het vervolg elk geval individueel bekijken.” 
Da’s natuurlijk dikke zever want je kunt evengoed elk 
geval ook individueel afwijzen."

SCHAMPER: Maar de politie moet toch inzien dat 
in geval van een verbod de Overpoort helemaal uit 
haar voegen zal barsten?

DIRK DM .: "Jazeker, dat zien ze nu ook in, tenminste 
sinds 27 november: toen werd de Gravensteencantus op 
vraag van de stad opgedoekt en liet men in plaats daarvan 
een Gravensteenstoet toe. Resultaat: een complete chaos 
in de Overpoort tot ‘s morgens vroeg."

SCHAMPER : Tot zover dan de piein-affaire. Wat 
staat er nu op het Winternachtprogramma?

DIRK D M .: "Op woensdag 18 december organiseert 
VEK een ‘praesidiumkamp’. De negen grootste praesidia 
- ongeveer de grootste tenminste - strijden dan tegen 
elkaar in het bijzijn van enkele bekende Vlamingen. Dolle 
studentikoze pret dus. Donderdag wordt dan de kritieke 
avond. Het VRG zorgt voor een Winternachtfuif in de 
Vooruit en om 20.00 u. - da’s een primeur - is er een 

voorstelling van ‘Wilde Lea' van De Blauwe Maandag Cie. 
We hebben de hele zaal afgekocht voor zevenhonderd 
studenten en zijn erin geslaagd de entreeprijs omlaag te 
drukken tot 260 F. Het absolute minimum, daar hebben we 
dus geen frank winst op. Diezelfde avond op het St.- 
Pietersplein pakt het VEK uit met een optreden van o.a. 
Noordkaap en de LSP-band."

SCHAMPER : En hoe gaan we die hele grap 
financieren?

DIRK DM. : "Tja, in eerste instantie natuurlijk via 
sponsering, de benodigde som geld is niet mis. Een paar 
mensen hebben daar de afgelopen weken keihard aan 
gewerkt maar de respons viel dit jaar aanvankelijk wat 
tegen. Potentiële sponsers haalden voornamelijk uit met 
twee argumenten: ofwel was het budget op - einde van het 
jaar - ofwel wensten ze zich te distantiëren van massale 
bras- en zuippartijen. Daarbovenop komt nog ‘ns de 
slechte publiciteit in de pers n.a.v. enkele uit de hand 
gelopen dopen en Gotcha.

Maar we krijgen er nu beter zicht op: het geld begint te 
rollen en verwacht wordt dat we een behoorlijke winst 
zullen maken."

SCHAMPER: Want een deel van de winst gaat naar

een Gentse non-profit organisatie?
DIRK D M .: "Juist. Eerst gaat de opbrenst in een grote 

pot. Daarna worden de centen verdeeld over de Gentse 
vzw en het VEK-VRG."

SCHAMPER: Welke afspraken zijn er gemaakt met 
de politie om de grootste herrie op donderdag te 
vermijden?

DIRK D M .: "Het derde jaar is het nu dat we overleg 
plegen met politie en horeca. De café’s dienen alvast te 
zorgen voor binnenwippers - de feestvierders moeten 
deze maal binnen i.p.v. buiten gehouden worden - er 
komen geen kraampjes en sterke drank is uit den boze."

SCHAMPER: De nachtwinkel zal z’n deuren moeten 
sluiten?

DIRK DM : "De nachtwinkel sluit spontaan!1 Is namelijk 
zo dat in het eerste levensjaar van de winkel op Winternacht 
de hele zaak werd leeggekocht. Volslagen krankzinnig. 
De uitbater getuigde dat mensen in de winkel voor z’n 
eigen ogen flessen drank naar binnen werkten. Alles wat 
enigszins vloeibaar leek ging over de toonbank. De man 
had een formidabele omzet maar bedankt sindsdien voor 
de eer. De nieuwe nachtwinkel op de St.-Kwintensberg is 
op Winternacht trouwens ook niet open."

SCHAMPER: En de Overpoort gaat weer dicht?
DIRK DM .: "Meer dan dat. Het parcours Heuvelpoort- 

Lammerstraat wordt rond 21.00 u. helemaal afgesloten en 
parkeersvrij gemaakt. Wat wijzelf als wens hebben 
aangebracht is dat er geen politiemensen in uniform 
zouden patrouilleren, want dan zoek je problemen. Aan de 
afsluitingen van het parcours zullen enkele ‘radars’ 
geplaatst worden maar de werkelijke ordestrijdkrachten 
houden zich op op een flinke afstand om in te grijpen 
wanneer zich rellen voordoen. Op het parcours zelf loopt 
dan in beperkte mate politie in burger rond.

De studenten zorgen ook voor een self-made 
veilgheidsdienst; niet ‘om erop te kloppen’ maar om bij 
eventuele conflicten bemiddelend op te treden of om de 
politie te verwittigen. De politie kan trouwens niet op alles 
reageren, is gewoon onmogelijk. Vorig jaar bijvoorbeeld, 
kwamen er op Winternacht voor ambulances alleen al 127 
oproepen binnen. Voor ambulances hebben de 
feestvierders nog enig respect, dus die breken ze niet 

helemaal tot op het chassis af, combi’s wel."

SCHAMPER : Kan iemand aansprakelijk worden 
gesteld voor gelijk welke schade?

DIRK D M : "Neen, onmogelijk, we stuurden wel een 
mailing naar de buurtbewoners met de raad om auto’s, 
fietsen en vuilnisbakken binnen te zetten. Preventief, 
meer kunnen we niet doen. Het risico op rellen kunnen we 
ook alleen maar minimaliseren, niet wegwerken. We 
proberen te zorgen voor een optimale organistaie, en al 
onze medewerkers zijn verzekerd. Maar er kan toch van 
alles gebeuren. Trouwens (lacht), nog een pikant detail 
i.v.m. de burgermeester."

SCHAMPER: Vertel, vertel!
DIRK D M : 'Hij zet dus die nacht zijn wekker om twee 

uur en belt dan naar het radio-coördinatiecentrum op het 
St.-Pietersplein met de vraag: “ Is alles in orde daar?” en 
dan antwoord de radiopost: “ Ja, ja, meneer de 
burgemeester, alles gaat prima. Slaapwel, meneer de 
burgemeester.” Ook al staat op dat moment de hele tent 
in de fik, niks aan de hand. De man moet een goede 
nachtrust hebben. Hij zit er tenslotte zo mee in..."

HB

CLAUSTROFOBIA EN DE STOELENDANS
Best leuk, zo voor één 

keer, met z’n 350’en in een 
auditorium mogen 
plaatsnemen geschikt voor 
220 personen,
opeengepakt als 
legbatterijkippen, alle 
trappen bezet, de deuren 
open, en iemand die 

vooraan staat te schreeuwen als de baardige duivel om 
zichzelf verstaanbaar te maken voor het gepeupel.

Iedereen kan het hierboven aangehaalde live 
meemaken. Plaats van het gebeuren: Dunantlaan 2. 
Wanneer? Telkensde eerste kandidatuur Psychologische 
en Pedagogische Wetenschappen daar college heeft. Sla 
er de studiegids maar op na. Maar er is nog meer aan de 
hand. Dus trokken we naar de perskonferentie die 
gehouden werd temidden van het probleem zelf; 
journalisten op de trapjes, pogend leesbaar verslag uit te 
brengen.

Destijds werd slechts één derde gerealiseerd van het 
gebouw dat er had moeten komen, en wat er staat is zelfs 
nu nog niet helemaal afgewerkt. Het resultaat was dat een 
aantal diensten in de periferie jarenlang niet konden 
gecentraliseerd worden binnen dit gebouw. Nu heeft men 
omzeggens alle diensten toch binnen die vier muren 
gewrongen. Daarmee kwamen personeel en voornamelijk 
(alweer) de studenten in een onhoudbare situatie terecht, 
met een dramatisch hoogtepunt in oktober ’91 toen een 
toename met 49% van het aantal eerstejaarsstudenten 
werd vastgesteld.

De eisen van de Vlaamse Psychologische en 
Pedagogische Kring zijn vrij duidelijk:

• Uitbreiding auditorium II tot een minimum van 350 
plaatsen.

• De feestzaal in de Dunantlaan I (onder de studenten 
genoegzaam “parochiezaaltje” genoemd) moet uitgebreid 
en verbouwd worden; het podium neemt teveel ruimte in 
(nl. plaats voor de voltallige Pogues), en er moeten 
schrijftafels komen.

• De cafetaria werd ingepikt door de centrale 
fakulteitsbibliotheek, waardoor de drankautomaten nu 
(bijna) op straat staan. Resultaten zijn o.a. slordigheid, 
vandalisme, files en uiteraard geluidsoverlast voor het 
auditorium; De enige oplossing is de cafetaria te 
verplaatsen naar de afgelegen en ongezellige 
kelderverdieping, die echter nog steeds onder H20 loopt. 
Maar misschien kan daar wat aan verholpen worden.

• De fietsenstallingen moeten ook dringend uitgebreid 
worden.

Heilige Gebouwencommissie der Universiteit, GELD!!!!

Pest

P.S.: Studentenafgevaardigde Mario B. wordt overigens 
dringend verzocht zijn verkiezingsaffiches die de gevel 
van het fakulteitsgebouw nog steeds ontsieren, te komen 
verwijderen, al dan niet in het gezelschap van zijn 
autonbomeplakploeg. Niet vergeten, Mario! Doen! ("m et 
dank aan T.L.)

K O U D  
B U F F E T

Dagelijks ontsnapt 
slechts één iemand aan 
het gewoel en de drukte 
van de Brug: de gelukkige 
achter het cuituurbuffet. 
Het buffet als buffer, 
kunnen zij rustig mijmeren 
over lijnen en volumes, het 
Museum voor Sierkunst en 

de gemiddelde prijs voor een toegangskaartje van een 
voorstelling in de Gele Zaal. In de Overpoort staat 
ondertussen een collega exact hetzelfde te doen. Behalve 
vandaag. Bruusk schudden wij Marjan Loman uit haar 
rêverie met vragen als: zijn die krullen echt, zou u 
spijkerschrift studeren om rector te worden, en vooral, 
hoezo cuituurbuffet. En ja, hoor, wazig in de verte starend 
sprak het orakel.

EEN ADRES

“Het cuituurbuffet is het produkt van een samenwerking 
tussen de Stad Gent en de RUG. Dé RUG zorgt voor de 
buffetten (groot woord voor diepaartafels in de Overpoort); 
Stad Gent voor het budget, o.a. het loon van de 
jobstudenten. Hoe de rest van het budget besteed wordt, 
beslist Kaat Van De Velde, van de P.R.-dienst dezer unief, 
in samenspraak met de 8 studenten-medewerkers."

“Het doel van de buffetten is inlichtingen te verstrekken 
over theater, film, muziek, dans en sport in Gent. Voor 
grijpgrage studenten liggen hierover stapels folders klaar. 
Voor al uw zinvolle vrijetijdsbestedingen (met uitzondering 
van macramé) is er dus maar één adres: het cuituurbuffet. 
Wat niet de bedoeling maar wel een feit is, is dat de 
medewerkers van het cuituurbuffet ook een beetje sociaal 
assistent moeten spelen. Massa’s eerste kanners en 
Erasmus-studenten wijzen wij de weg naar het toilet, de 
jobdienst of andere administratieve toevluchtsoorden.”

WILDE JULES ?

“Wat heb ik daar nu aan ?” hoor ik de Bert 
Vandeslagmulders onder u mompelen. Véél, Bert, véél. U 
kan niet alleen inlichtingen vragen, meestal vallen er ook 
uitzonderlijke koopjes te doen. Dankzy het buffet kon u 
bijvoorbeeld al goedkoop naar “B | Jules en Alice’  en naar 
de generale repetitie van “Wilde Lea". Vooral de Vooruit 
en het NTG willen wel eens een procentje van hun prijzen 
afknijpen. Dit is geen toeval. Een steekproef in de Vooruit 
wees uit dat het publiek op hun voorstellingen lichtjes aan 
het vergrijzen is, hoewel het café volzit met frisse, groene 
blaadjes. Vandaar dat nu het studentenpubliek expliciet 
geviseerd wordt.”

“Bij het NTG was ene Mr. Bossuyt (verantwoordelijk 
voor de externe betrekking aldaar) wel warm te krijgen 
voor het cuituurbuffet. Hij zorgde ervoor dat van belangrijke 
produkties een aantal kaarten, met 20% korting, werd 
weggelegd voor de studenten. Zoals bleek uit de toeloop 
voor “Bij Jules en Alice”, werd dit een groot succes."

KLASSIEK

“Vooral theater is goed vertegenwoordigd aan het 
buffet. Andere gezelschappen, zoals Arca, waren 
aanvankelijk ook enthousiast maar blijven voorlopig 
achterwege met in het oog springende initiatieven. 
Organisators van klassieke concerten daarentegen, lijken 
helemaal niette willen meewerken. Hun berichten bereiken 
het buffet niet of hopeloos te laat. Reserveren voor een 
klassiek concert lijkt voorlopig uitgesloten. Een schande! 
Zo volharden in de boosheid! Welk een gebrek aan 
respect voorde studentengemeenschap in het algemeen 
en ons in het bijzonder...”

Hier leek het ons raadzamer de geïnterviewde even te 
kalmeren, had zij misschien nog een laatste opmerking?

“Ja, 1 is hier altijd koud."

(Vergeef ons de woordspeling)

Otsy

De inkt van dit artikel was nog niet droog of er bereikte ons 
al -hot from the needle- volgend bericht: woensdagavond 
27 november werd de video van het buffet in de Brug 
ontvreemd. Commentaar van een medewerker: "De 
snoodaards! Valsschaards! Lelieaards! enz."



ER B R O E D T  IETS IN  D E  R U G -P L O E GMENS SANA IN 
CORPORE MARGRITO

Het academiejaar is 
nog maar twee maanden 
oud en de eerste Vlaamse 
titel in de ploegsporten is 
al een feit. Na het succes 
van de judoka’s (met Trui 
op kop) enkele weken 
geleden waren het nu de 
zwemmende, met ballen 

werpende mannen van het R.U.G.-waterpoloteam die 
voor extatische vreugdetaferelen bij het GUSB-personeel 
zorgden.

Het begon allemaal moeilijker dan verwacht. De halve 
finale tegen de K.U.Leuven verliep immers redelijk 
gelijkopgaand en hat was slechts in de vierde en laatste 
periode dat de Gentenaars via twee doelpunten van 
Johan Daelman definitief afstand konden nemen 
(eindstand: 5-3).

In de finale tegen de V.U.Brussel waren onze jongens 
duidelijk de sterkste. Slechts in de derde periode en dan 
nog wel via penalty kwamen de Brusselaars voor het eerst 
op het scorebord. Jan Lievens (2x) en Johan Daelman 
hadden echter al voor een veilige 3-0 gezorgd zodat de 
wedstrijd probleemloos naar het einde kabbelde (de V.U.B. 
kwam wel nog even opzetten tot 5-3, maar toen was het 
kalf al in het water van het GUSB-zwembad verdronken).

HANDEN EN VOETEN

De voetballers doen het ondertussen ook weer 
schitterend. Na een ietwat moeizame eerste wedstrijd 
tegen Horiton Wem m el (0-1 winst) en een 
doelpuntenfestival tegen H.I.P.B. Gent (8-0), was het de 
beurt aan de V.U.B. om de Gentenaars partij te geven. 
Een wedstrijd die weinig problemen kon opleveren, dacht 
men. Maar voor men het besefte stonden de Brusselaars 
met 0-1 voor en kon men gaan achtervolgen, een spelletje 
dat duurde tot 20 minuten voortijd. T oen scoorde Ba Sadio 
het eerste van zijn twee doelpunten en aangezien Stefaan 
Vandenabeele er ook nog eentje bovenop deed, werd het 
toch nog 3-1. Ongeslagen en met veel zelfvertrouwen 
naar de kwartfinales dus.

Tot slot ook nog wat nieuws over de mannen die 
andere lichaamsdelen gebruiken om iets met de bal te 
doen, de handballers. Die werden net als vorig jaar 
tweede op de Vlaamse titelstrijd na een 16-13 nederlaag 
in de beslissende match tegen de K.U.L. Toch blijven wij 
opgewekt en schrijven...

BDB

De voorrondes van het 
Belgisch kampioenschap 
volley worden in Gent bijna 
traditioneel uitgevochten 
tussen grote broer RUG 
en de kleinere broertjes 
KIHO, PIHOen HIPB (het 
is de bedoeling van 
hogerhand meer 

hogescholen te laten deelnemen in de inter-universitaire 
competities). Hoe groter degroep waaruit je kan selekteren 
hoe sterker de ploeg, logischerwijze.

Dit was, na enkele jaren van laag-conjunctuur, weer 
duidelijk zichtbaar. De betere volleybal-spelers van de 
RUG hebben elkaar opnieuw weten te vinden (soms een 
probleem in Gent; het contact met moeder ‘GUSB’ kan al 
eens zoek zijn).

Liefst 11 Volledige’ (lees nuchtere) spelers uit een 7- 
tal fakulteiten (H IL01, VEK 2, VTK 2, boerekot 2, criminol. 
1, japanologie 1, Politea 2) kwamen die woensdag 
opdagen. Tijdens de eerste wedstrijd (PIHO) werd een 
basisploeg opgesteld. Van dan af werden er gedurende 
het tornooi wissels in gebracht zonder dat de RUG-ploeg

in de problemen kwam. Enkel de KIHO-jongens konden 
door hun opslagdruk enig weerwerk bieden, maar het 
klasse- en gestalteoverwicht zorgde ervoor dat de match 
gemakkelijk in ons voordeel beslecht kon worden.

DE UITSLAGEN

KIHO-HIPB (2-1)
RUG - PIHO (2-0) setstanden: 15/6 15/6
RUG - KIHO (2-0) setstanden: 15/13 15/7
HIPB - PIHO (0-2)
KIHO - PIHO (2-0)
RUG- HIPB(2-0) setstanden: 15/8 15/8

De constante in de ploeg, passeur-neofiet Jan De 
Braeckeleer (VTK) leverde schitterend werk. Met hem in 
deze sleutelrol ziet het er voorde RUG-ploeg veebelovend 
uit.

Minder veelbelovend is dat op 12 februari de VUSF 
kampioenschappen te Leuven plaatshebben en dat 
enkele van onze spelers tentamen hebben!! (S.O.S. 
professoren laat hen gaan !) Dank bij voorbaat.

Rechts: een gelukkige volleyballersploeg 
(let vooral op de broedende nummer 10 
onderaan rechts) (foto Audrey Boone)

ViHiHUDCCillIïSOlMIF© (PAUf ODD
advertentie Dienst Homes en Restaurants RUG

Je had het waarschijnlijk al door, dit is deel drie 
van ons meeslepend epos 'het reilen en zeilen 
van de resto's'. Zoals vorige keer beloofd zullen 
we in deze aflevering het mysterie van onze 
prijzen ontsluieren.
Origineel als we zijn doen we dat weer in drie 
stappen. Deze keer is het echter niet zomaar 
Wat ? Hoe ? Waar ?, maar veel complexer. Ga 
je mee ?

1. DE GRONDSTOFFENKOSTEN

We hadden d it hoofdstuk ook gewoon Wat 
kost het ? kunnen noem en, m aar De 
grondstoffenkosten leek ons leuker.
De grondstoffenkosten zijn nochtans iets waar 
niet mee gelachen moet worden. Zoals we in 
deel één al zeiden kopen wij onze koeien, 
w ortels en aa rdappe len  in massale 
hoeveelheden, zodat een halve centiem per 
stuk meer of minder al een heel verschil maakt. 
Hoe gaan we nu in de praktijk te werk?
In eerste instantie wordteen leveringsperiode 
afgesproken van één jaar. Zo kan bakker S. 
Lager een heel jaar bij ons leveren en 
hebbenwij een vaste leverancier.
Enkel de aankoop van het vlees en de vis 
liggen vast voor een periode van 6 maanden, 
daar deze produkten sterk onderhevig zijn van 
het marktgebeuren (of hoe Saddam de prijs 
van uw biefstuk bepaalt). 
Doordeheleofficiéle procedure die wij moeten 
volgen is het praktisch ook niet haalbaar om 
om de week van leverancier te wisselen (S. 
Lager zou er ook niet mee kunnen lachen) 
Anderzijdskan voordergelijke periodeaande 
hand van recente verbruikcijfers een raming 
opgemaakt worden welke hoeveelheden we 
in de loop van d a t ja a r nodig zullen 
hebben(drie of vier stokbroden).
Op deze wijze is de leverancier zeker dat bin-
nen de offerteperiode een groot kwantum 
af genomen zal worden, wat hem toelaat een 
voordelige prijs op te  geven.
Tijdens die periode zijn de prijzen vast en kan er 
geen prijsverhoging toegestaan worden, ten-
zij de leverancier overmacht kan aantonen of 
een attest weet voor te leggen van het Minis-
terie van Ekonomische Zaken.
Enkele recente voorbeelden:

- verhoging van de broodprijs (brood +1,25fr.)
- de varkenspesthistorie (varkensvlees + 15 tot 
20%)
- de zuivelprijzen (vooral kaas + 30% op 3 jaar)
- palmvetolie (schaarste op wereldmarkt 
wegens moessons in Maleisië)

M.a.w. als onze varkens de pest krijgen of als het 
in de tropen waait, dan zal d it automatisch de 
kostprijs van uw frietjes of dagschotel beïnvloe-
den.
In onderstaande tabel zullen we aan de hand 
van enkele basisprodukten even laten zien hoe 
duurde grondstoffen op vijfjaar kunnen worden.

PRODUKT KOSTPRIJS 1985 KOSTPRIJS 1990
Deegwaren
Rundsgebraad
Varkenshesp
Andijvie
Broodjes(piccolo) 
Kaas(gouda jong)

33,7 fr./kg.
164 fr./kg. 
120 fr./kg.

17.5 fr./kg. 
2,27 fr./stuk
131.5 fr./kg.

35 fr./kg. 
266 fr./kg. 
169 fr./kg. 
19 fr./kg. 

3,3 fr./stuk 
189 fr./kg.

We stellen een sterke stijging vast van melk-, 
zuivel-, brood- en vleesprodukten, anderzijds 
blijven de prijzen van groenten en deegwaren 
min of meer stabiel.
Hier moet wel benadrukt worden dat klimatolo-
gische invloeden een sterke invloed hebben op 
de prijs van groenten en aardappelen. Een 
warme zomer zoals in 1991 zal je een gebronsde 
huid, maar een dunne portefeuille bezorgen. 
De grondstoffen nemen ongeveer 40% in van de 
totale maaltijdkostprijs.
Energie en expbitatie nemen 11 à 12% voor hun 
rekening, en de personeelskosten nemen de 
overige 48 à 49% voor hun rekening.
De productiekosten bespreken we in ons tweede 
punt (na de reclame).

2. DE PRODUKTIEKOSTEN

Duizend kilo spruiten in zakkken is natuurlijk wel 
mooi om naar te kijken, maar het vult je maag 
niet. Daarvoor moet net iets meer gedaan 
worden.
De groenten moeten gewassen worden, het 
gebraad wordt versneden, de koude schotels 
moeten gennaakt worden, de groenten gekookt, 
de kippen gekruid en gebakken,...etc.
Hiervoor hebben we drie zaken nodig :

- energie : water, electriciteit.
- materiaal : van braadslede over be- 

dieningstoog naar tafels en stoelen(en weer 
terug).

- personeelsleden: voor de voorberei-
ding, de produktie, de distributie en ,het af ruimen.

En d it alles kan enkel als hiervoor betaald wordt. 
Voor elk van deze onkostenposten is vlug een 
analyse gemaakt :

- de energiekosten : zijn to t vorige zomer
- de personeelskosten : kennen een

ongeveer stabiel gebleven (tot Saddam de kop 
stak) en komen terug op een aanvaardbaar peil 

- het m ateriaal: is aan vervanging toe en 
vergt investeringen.stijgend verloop (ongeveer 
5 a 6% /  jaar), maar zullen de komende jaren 
sterker stijgen (naar 7 a 9%) wegens de C.A.O.- 
onderhandelingen en de m oeilijke 
regeringsvorming, na de slag van "Zwarte 
Zondag".

3. PRIJSVORMING EN 
PRIJZENBELEID

Waarom kost een spaghetti speciaal 100 frank ? 
Je hebt er ongetwijfeld al wel eens van wakker 
gelegen en hieronder volgt nu het antwoord.

De prijsvorming

De prijsvorming is vrij eenvoudig, alhoewel het 
niet zo klinkt. Onze verkoopprijs wordt gevormd 
door 2 factoren, nl.

- de grondstoffenkostprijs (naargelang 
de menusamenstelling)

- de prijzenspanning (50fr. m.i.v. 01.09.90) 
De grondstoffenkostprijs is afhankelijk van de 
menuplanning en de kostprijs van de gebruikte 
grondstoffen (je kan geen appel van 20 frank 
voor 15 frank verkopen zonder 5 frank verlies te 
maken (reken maar na)).
Hier is er een menucommissie bestaande uit 
studenten voorgedragen door de Sociale Raad, 
die inspraak hebben en toezicht kunnen houden 
op de planning en de organisatie. Heb je je 
suggesties of problemen, trek hen dan bij de 
oren en duw er hen gewoon op (een kommetje 
spaghetti ligt heerlijk).
De prijzenspanning wordt overlegd binnen de 
Sociale Raad (na voorafgaand advies van de 
menucommissie), en dient als tussenkomst in de 
produktiekosten, d ie  niet volledig kunnen 
gedragen worden door subsidies.
En last but not least zal de subsidiëring de grond 
uitmaken van het prijzenbeleid.

Hetprijzenbeleid

Bij het bepalen van het prijzenbeleid kijken we 
enerzijds naar de financiële ondersteuning die 
de overheid ons geeft en anderzijds pogen we 
de sociale dienstverlening zo optimaal mogelijk 
te  maken.
M.a.w. het is een kwestie van centen binnen een 
politiek beleidsverband.
De uitersten binnen een non-profitorganisatie 
zijn enerzijds: de volledige dienstverlening

gratis,en anderzijds: volledige doorrekening 
van alle kosten, zonder winstoogmerk. 
Binnen die twee margesmoet een evenwicht 
gezocht worden tussen de totale kosten voor 
een maaltijd en de subsidietoelagen, wat in 
de praktijk de m aaltijdverkoopprijs zal 
worden.
M.a.w. het is een kwestie van centen binnen 
een politiek beleidsverband.
Zoals we allen weten heeft * papa Staat" een 
dunne portefeuilleenwordenalleopenbare 
diensten geconfronteerd met besparingen. 
Dit heeft als gevolg dat deze diensten op hun 
beurt eigen inkomsten moeten zoeken, wat 
dan weer de onkostenpost voor andere in-
stellingenverhoogd.
Een voorbeeld: voor 1988 werden de vuilnis-
containers gratis afgehaald door de stede-
lijke ophalingsdienst, thans wordt 350 fr. / 
container / dag gevraagd , wat ons enkel 
voorde restaurants ongeveer 1.220.000. frank 
per jaar kost m.a.w. een stijging van de ex- 
ptoitatiekosten met gemiddeld 1,25 frank per 
maaltijd.
Het is dan ook onze opdracht om binnen de 
hedendaagse marktsituatie prospectie te 
doen om nieuwe volwaardige voedingsstof-
fen binnen ons produktieschema op te 
nem en om goede, kw alite itsvolle  en 
goedkope maaltijden op jullie bord te 
serveren.
Een commissie van drie personen leest thans 
ettelijke kookboeken per dag om tientallen 
nieuwe menu' s sa men te stellen die voldoen 
aan deze voorwaarden.

Indien je hierover of over andere al dan niet 
eetbare problemen vragen hebt, verwijzen 
we je  door naar de leden van onze menu-
commissie, die bereidwillig op al je  vragen 
zullen beantwoorden. De lijst van deze 
cu lina ire  kenners zal in de volgende 
Scahmper openbaargem aakt worden.

We wensen je alvast smakelijk eten, en van 
harte succes voor 1992!



Talen een trum

TUSSEN DROOM EN DAAD STAAT GELD
H e t  H u i s

(Misschien nu ook in 
uw tuin:)

Z e l f b e w u s t e  
ondernemingen die ietwat 
schuchter de kop opsteken 
als jong groen dat door de 
schors van een vermolmd 
systeem groeit. Zelfs in dit 
barre seizoen kan je ze 

zien: niet enkel in Moskou en omstreken, ook aan uw 
eigenste RUG.

Begonnen in 1982 als een experiment is het 
Talencentrum anno 1991 met zo’n 2500 cursisten per 
jaar uit zijn voegen gegroeid. Het heeft daarenboven nog 
een stapel sterke troeven in handen: het is efficiënt, 
grotendeels zelfbedruipend, dynamisch, en het past perfekt 
in het Europese profiel van de RUG. Toch zijn al die tijd 
een vast statuut -en dus de nodige subsidies- uitgebleven. 
Binnen de strukturen van de RUG is er geen plaats, en 
vooral geen geld. Naar aanleiding van dit alles hadden wij 
een gesprek met een nog steeds zichtbaar bevlogen 
algemeen coördinator (= meneer direkteur) Valère Meus, 
over de strijd, de frustraties, het succes en de stoute 
dromen voor de toekomst.

ZEI U GELD?

Al sinds de oprichting in 1982 is het Talencentrum 
nooit in de normale subsidiestroom van de RUG 
terechtgekomen. Om toch het hoofd boven waterte kunnen 
houden en een service te kunnen blijven aanbieden,is 
men moeten uitwijken naar de commerciële sector. “Een 
gedwongen keuze, maar daarom nog geen slechte", zo 
zegt Meus. “Commercieel werken betekent immers een 
challenge: steeds opnieuw worden we gedwongen om 
ons aan te passen aan de markt en ons niveau hoog te 
houden. Maar uiteindelijk hebben we voor een copromis 
gekozen waardoor we zowel academische als commerciële 
taken konden combineren: uit de commerciële sector 
halen we het geld om de studenten te subsidiëren. We 
kregen eigen middelen in handen en werden daardoor

minder afhankelijk van het al dan niet verkrijgen van 
eventuele subsidies." Maar de financiële lijdensweg is 
lang. Enige tijd terug moest “VZW TALENCENTRUM” 
wegens te zware financiële lasten in de kast worden 
geborgen. Al maakte dit de positie van het Talencentrum 
binnen de strukturen van de RUG -en dus de zekerheid 
omtrent de toekomst- niet meteen duidelijker. De gevaren 
die op de loer liggen, zijn legio. Zo duikt in Meus' boze 
dromen steevast een minister of staatsecretaris van 
migranten op, die ergens in Gent een gratis centrum 
opzet, dat wel de grote middelen heeft, maar niet de 
jarenlange ervaring van zijn centrum. Dat zou de doodsteek 
betekenen voor het Talencentrum.

IK ZOU ZELFS MEER ZEGGEN: 
GELD

Meus moet zijn lange-termijn planning dan ook van 
jaar tot jaar herzien. Door een akkoord met de RUG is de 
situatie voor dit jaar positief geëvalueerd. “Twee jaar 
geleden al was er een voorstel voor een RUG-subsidie 
voor diegenen die bij ons een cursus volgen. Maar van het 
voorgestelde bedrag schoot toen op de begroting niets 
meer over. We hebben dan vanuit het Talencentrum een 
symbolische geste gedaan om van de basisprijs (5000 fr) 
1000 fr aan de studenten terug te betalen. Voor dit jaar 
hebben we de onderhandelingen nauwkeuriger gevoerd, 
waardoor er veel meer uit de brand gesleept is. “ De RUG 
legt nu de charmante som van 3500 fr per student bij, wat 
maakt dat je voor je cursus Frans of Portugees slechts 
1500 fr moet neertellen. Voorwaarde (wathadjegedacht?) 
is dat je een full-time student bent, en dat het over een 
cursus gaat die speciaal voor studenten ingericht is, of er 
tenminste voor open staat. Wil je een ‘puur commerciële’ 
(elk beest heeft een naam) cursus volgen, dan dok je de 
volle prijs af.

VOOR NIETS GAAT DE ZON OP

Aan het genereuze aanbod van de RUG hangt echter

wel een ‘maar’tje (ofwathadjegedacht 2?): zij betalen 
slechts voor 1000 studenten, terwijl er nu al meer dan 
1300 ingeschreven zijn. Het Talencentrum heeft een 
verhoging van het budget aangevraagd, maar de begroting 
is nog niet goedgekeurd. “Intussen trachten wij aan het 
financiële euvel te verhelpen door de bezettingsgraad van 
de groepen wat op te trekken. Maar dit blijft wel beperkt tot 
de lagere niveaus.” Vanzelfsprekend wordt niet geraakt 
aan de deelnemersaantallen in de commerciële groepen.

Het Talencentrum haalt zijn inkomsten overigens voor 
een aanzienlijk deel uit de cursussen Nederlands voor 
anderstaligen. Toch vrij merkwaardig. Die cursussen 
worden immers lang niet uitsluitend bevolkt door 
ERASMUS-,TEMPUS-e.a. uitwisselingsstudenten (wie 
zo’n beurs heeft betaalt de volle prijs), de meerderheid van 
de cursisten blijkt zelfs niet-studenten te zijn: buitenlanders, 
migranten of asielzoekers. Op een verzoek om ook deze 
vaak weinig kapitaalkrachtige mensen te subsidiëren 
antwoordde de raad van beheer dat zoiets haar taak niet 
was. Ook het stadsbestuur en ministeriële overheden 
blijken eenzelfde mening toegedaan...

Door zijn succes heeft het Talencentrum wel 
ongeveer zijn maximale capaciteit bereikt. “Alweer een 
gevolg van onze halfslachtige status” , zucht Meus. “Het is 
zeer moeilijk om in de gebouwen van de universrteit 
voldoende leslokalen te vinden die toch enigszins voldoen 
aan onze minimale eisen: een stopcontact vooraan, ruimten 
die akoestisch toch een beetje te doen zijn en dus geen 
auditoria voor onze kleine groepen. Met de verschillende 
diensten moeten we de zaken bovendien soms zeer 
diplomatisch aan boord leggen... Maar het probleem stelt 
zich lang niet uitsluitend voor ons: de uitrusting van de 
hele universrteit voldoet lang niet meer aan de moderne 
noden."

WAAR VOOR UW GELD

Naast verschillende gespecialiseerde cursussen (o.a. 
infomatica) kan je in het Talencentrum terecht voor negen 
(9!) Europese talen. Ook de lessen zijn geconcipieerd 
vanuit een praktische instelling. “We willen de vaak

passieve kennis uit het middelbaar onderwijs actief maken. 
Dit houdt een fundamenteel andere visie in: niet over de 
taal lesgeven, maar ervoor zorgen dat de cursisten de taal 
achteraf praktisch kunnen gebruiken. Vandaar ook het nut 
van de talenpractica en de zelfstudie: men kan er zelf 
oefenen. Maar het vergt wel een arbeidsintensieve aanpak. 
We hebben niet enkel de strukturen en de opleid ing van de 
lesgeverstegen, maarvooral het bestaande materiaal. De 
meeste van onze cursussen moeten we zelf schrijven, 
een dure zaak.”

Er wordt dan ook veel van de lesgevers en administratief 
personeel gevergd, terwijl er weinig voor in de plaats kan 
worden geboden: geen carrièremogelijkheden, een relatief 
laag loon en voor de meesten enkel een contract van 
beperkte duur, -d.w.z. één contract per cursus!-. Voor 
flexibiliteit wordt blijkbaar een hoge sociale tol betaald, en 
het hoeft u dan ook niet te verwonderen dat er een groot 
verloop is onder de lesgevers.

I HAVE A DREAM

Ondanks al die problemen zijn de dromen voor de 
toekomst lang niet mis. “Het streefdoel is om elke student 
in zijn of haar vakgebied een of twee cursussen aan te 
bieden naast het bestaande curriculum, Duits voor de 
rechten, Engels voor de geneeskunde, enz. Later zouden 
die cursussen dan semi-officieel kunnen worden of 
misschien zelfs opgenomen worden in het officiële 
curriculum. Dit zou het Europese imago van de RUG zeker 
ten goede komen. Maar deze ideeën bevinden zich nog 
maar in een denkfase. Ze passen in elk geval in de 
plannen voor een algemene eerste kandidatuur.”

Een eerste test van dit mogelijke systeem is de speciale 
cursus voor de economisten die iets moet verhelpen aan 
de vaak erbarmelijke resultaten bij de taalexamens. Er 
lopen onderhandelingen om als alternatief voordie taaltest 
100 uur taallessen te organiseren, verspreid over vier jaar. 
De rector zou zich alvast achter deze plannen geschaard 
hebben. Toch zal ook het slagen van dit opzet een kwestie 
zijn van, jawel, geld.

(KV)

W&r\s&m tit&l

JE HOUDT HET NIET VOOR MOGELIJK
Ze zijn weer bezig in 

de Germaanse: ze kunnen 
daar geen presidium 
verkiezen of 1 is boel. Vorig 
jaar zijn ze er zelfs in 
geslaagd om amok te 
maken nog voor alle 
stemmen gedeponeerd 
waren (een unicum in de 

wereldgeschiedenis). Maar problemen zijn er nu immers 
altijd. Meestal is dat dan ook het enige wat de 
presidiumleden aan het leven in de spreekwoordelijke 
brouwerij bijdragen, want de meesten blijven na de 
verkiezingsstrijd op hun lauweren annex luie kont rusten. 
“Activiteiten? Hoe bedoelt u?".

Nu, dat was vroeger. Dit jaar leek iedereen het erover 
eens: deze keer waren er degelijke mensen uit de bus 
gekomen, noeste werkers, de fine fleur van de Vlaamsche 
Jeugd. En zie: we zijn nog geen maand vertrokken of er is 
al sprake van een schaduwpresidium (SP), Germaniak.

Een SP! Je kunt het zo gek niet bedenken, of het 
bestaat. Hoewel ze daar zelf aanvankelijk niet van op de 
hoogte waren: “Het enige wat we wilden doen, was een 
poëziebundel uitgeven. Naar aanleiding daarvan kregen 
we te horen dat we een SP waren, en vervelende klieren 
bovendien. Nu, als ze dat dan toch dachten, konden we 
evengoed leden werven.” Een vrij onnozel begin dus, 
maar hetzelfde kan van de Boston Tea Party gezegd 
worden. (Qua vergezochte vergelijking niet slecht, 
nietwaar?)

Ik ben te uwen gerieve mijn licht gaan opsteken. Mijn 
gesprekspartners waren, voor Germania, preses Lieven 
Germonprez(es) en voor Germaniak (volledig 
vertegenwoordigd) preses Erwin Plancke, despeelpreses 
(vrouwelijk, en wegens oververhitte mannelijke 
belangstelling omgedoopt tot vrijetijdspreses), de poëzielig 
preses, de cultuurpreses en de kritisch preses, die er de 
leut inhoudt met opmerkingen als “U merkt het, dit presidium 
bestaat uit randdebielen”. Ergens te velde lopen ook nog 
een logopedisch en een betweter-preses rond.

KLACHTEN

Maar, vraagt u, wat hoe wanneer waarom en met 
welke middelen? Welnu:

Het SP blijkt een initiatief te zijn van kersverse 
eerstekanners. Zij vinden dat Germania te weinig voor 
eerste kan doet. Meer bepaald merken zij op dat sommige 
presidium leden bepaald onvriendelijk zijn en dat Germania 
niets doet om de sfeer binnen de eerste kan te bevorderen. 
Een eerstekanner moet werken en zwijgen, heeft een 
presidiumlid kernachtig samengevat. Dat laatste bleek 
achteraf een grapje - toch maar onbeleefd, vindt 
Germaniak. Toen enkele eerstekanners met het idee van 
een poëziebundel kwamen aandraven en door het 
presidium op lachen, gieren en brullen onthaald werden, 
besloten zij die bundel maar zelf uit te geven. Het SP was 
geboren.

De versie van Germania is natuurlijk lichtjes 
verschillend. Vooral de kritiek van het “nietsdoen” Wekt 
enige verontwaardiging: “Elke maand een sportavond en 
een theateravond, een bus naar de boekenbeurs, om de 
haverklap een fuif, (urenlange opsomming;om esthetische 
redenen doorde redactie ingekort); niks?!“ . Snikkend zijgt 
mijn gesprekspartner in elkaar. “Dat is oneindig veel meer 
dan het vorig presidium presteerde!", perst hij er nog 
astmatisch uit. “Kan zijn,” zegt het SP, “Maar 1 is in ieder 
geval nog niet genoeg”.

ACTIE

Nu, dan moet Germaniak maar bewijzen dat zij beter 
kunnen. Dat is vooralsnog niet het geval: een informele 
enquête bij een, toegegeven, niet geheel representatief 
staal van- kortom, ik heb het aan een paar eerstekanners 
gevraagd, en ze waren niet meteen wildenthousiast. “Een 
klein vriendenkliekje,” was het verdict. “Nog maar weinig 
van gemerkt; veel drukte om niks.". “Maar” , zegt Germaniak: 
“Je mag niet vergeten, dat we nog maar net begonnen zijn. 
Een eerste doelstelling is dus meer leden te werven dan

de huidige dertig. Als eerste activiteit gaan we binnenkort 
een EuropaliatentoonstelIing bezoeken. Het hoofddoel 
blijft echter die bundels op poten te zetten: poëzielig 
(gedichten, hoe raadt u het) en prozalig (kortverhalen)” . 
Een germanist kijkt duidelijk niet op een woordspelinkje 
meer of minder. Voor poëzielig, dat in februari zou moeten 
verschijnen, heeft de desbetreffende preses al wat 
gedichten verzameld. De oogst lijkt uw verslaggever op 
het eerste gezicht niet echt overtuigend: enkele (heel) 
goeie, maar vooral veel flutgedichten.

KERSTMIS

De vraag is natuurlijk: “Wie zal dat betalen?” Voor 
poëzielig is dat naar het schijnt geen onoverkomelijk 
probleem, aangezien de nodige kopieën op slinkse wijze 
gratis genomen worden. Die jeugdige mafiosi toch. Voor 
andere activiteiten stelt het probleem zich uiteraard wel. 
Kan Germaniak voor zijn activiteiten niet alsnog 
samenwerken met Germania, dat uiteraard wel over poen 
beschikt? Zouden hun gedichten bijvoorbeeld niet in 
Literatuurlijk, Germania’s maandblad, kunnen verschijnen?

“We hebben het geprobeerd”, zegt Germaniak, “maar, 
zoals gezegd, ontving Germania ons nogal paniekerig als 
zijnde concurrenten en ondergravers van hun 
machtspositie. Germania is niet in staat tot enige zelfkritiek- 
vandaar dat wij een kritisch preses aangesteld hebben. 
Onze berichten worden van Germania’s prikbord 
gescheurd; als we een grapje maken dat we iemand uit het 
presidium willen omkopen, worden we serieus genomen. 
Over het algemeen schilderen ze ons af als pretentieuze 
onnozelaars.”

De zaken zijn hier duidelijk een beetje geëscaleerd, 
waarschijnlijk ook door Germania’s angst, dat het gekrakeel 
van de voorbije jaren herbegonnen is. Zo te horen vinden 
de Germaniakken hun “echte” collega’s dus maar niks. 
Dat is echter niet zo, zeggen ze: “De slechte wil komt maar 
van één kant. Wij zijn niet tegen Germania. We willen een 
aanvulling zijn op hun activiteiten, en ook samenwerking

sluiten we hier nog a ltijd  niet uit. Bij de 
(presidium)verkiezingen volgend jaar, zullen er allicht wel 
mensen in het presidium komen die begrip tonen voor 
onze standpunten. Het enige wat we echt vragen, is meer 
aandacht voor initiatieven uit de eerste kan. Of dat via ons, 
of op een andere manier gebeurt, maakt ons niks uit.”

Germania is al even categoriek: niemand in het 
presidium wil Germaniak tegenwerken. “Alle berichten 
waarvoor geen toestemming aan een presidiumlid 
gevraagd werd, verwijderen wij van ons prikbord - niet 
alleen die van Germaniak. Dat we hun papiertjes 
wegnamen, had niks met een boycot en alles met 
plaatsgebrek op ons prikbord te maken”, aldus mijn 
spokesman. De meeste presidiumleden menen overigens 
dat Germaniak vooral niet overschat moet worden. “Laat 
ze doen, het zal wel overgaan, het interesseert ons niet 
echt”, is de (lichtjes neerbuigende) teneur. Van paniek is 
er geen sprake (meer).

Hoe staat Germania dan t.o.v. een toekomstige 
samenwerking met Germaniak? “Kijk eens: er is hier ook 
al een eerstekanner komen eisen dat we een enquête van 
hem financierden: anders stapte hij naar de rector, zei hij. 
Zijn enquête bestond uit één vraag: ‘Welke talen zou je 
eventueel willen studeren?’. De antwoorden lopen uiteen 
van Swahili-Servokroatisch tot Oudkerkslavisch- 
Istroroemeens. Desondanks zijn we zo vriendelijk geweest 
hem zijn geld te geven. Je kan toch moeilijk beweren dat 
we niet inschikkelijk zijn. Bovendien zijn er al gedichten 
van eerstekanners in de vorige Literatuurlijk opgenomen. 
Als Germaniak met concrete voorstellen voor de dag 
komt, wat tot nu toe nog niet gebeurd is, zullen we die 
zeker in overweging nemen."

Bij beide partijen zit de kerstsfeer er blijkbaar al diep in. 
Niemand draagt de ander een kwaad hart toe, iedereen 
mag doen wat hij wil en samenwerking is altijd mogelijk. 
Een mens zou haast vergeten wat hier nu eigenlijk het 
probleem was.

HS.

\



THEATER, w at dach t u ?
ESN "VAL" FÜR ZWEI

Twee acteurs, twee 
reuze-fauteuils, een 
kartonnen doos en een 
toch wel merkwaardige 
theatertekst. De 
combinatie van deze vier 
elementen maakt van DIE 
ZIMMERSCHLACHT een
pretentie loze en vaak

aandoenlijke theaterproduktie.

Een huwelijk -en dan vooral het kleinburgerlijke 
huwelijk- kan soms merkwaardige trekken vertonen. Zo 
ook de tekst die auteur Martin Walser aan dit onderwerp 
heeft gewijd. DIE ZIMMERSCHLACHT .Oefeningsstuk 
voor een echtpaar, zweeft ergens tussen een halve tragedie 
en een hele komedie in en zou wel eens verdomd goed bij 
de werkelijkheid kunnen aansluiten. Het geheel draait 
rond het huwelijk van Felix, leraar, en Trude. Beide zijn 
uitgenodigd op het feestje van een van Felix’ vrienden. 
Felix wil echter niet op de uitnodiging ingaan. Reden 
daarvoor is de aanwezigheid op het feest van Benno, een 
andere vriend van Felix, die vrouwlief geruild heeft voor 
een schoonheid van 22. Felix vreest de confrontatie met 
deze vrouw en de bekoring die daarvan wel eens het 
gevolg zou kunnen zijn. De uiting van deze frustratie is het 
begin van een urenlange discussie tussen beide partners, 
zowel over de meest gewone feiten die bij een huwelijk om 
de hoek komen kijken als over ‘serieuze’ zaken.

De dialogen grijpen plaats in een enkel kamer. Om 
deze kamer voor te stellen werden een reuzegrote 
kartonnen doos en twee enorme fauteuils op het podium 
geplaatst, symbolen voor respectievelijk de kwetsbaarheid 
en de kleinburgerlijkheid van bovengenoemd huwelijk. 
Felix en Trude redetwisten nu eens over banale gegevens, 
waarbij geregeld oude koeien uit de sloot worden gehaald, 
en komen dan weer tot diepzinnig conversaties, annex 
verzoeningen. Het huwelijk wordt daarbij vooral gezien als 
een val, letterlijk, figuurlijk en in de twee betekenissen. 
Men zit erin en men kan er niet uit. Ook de invloed van 
buitenaf is daarbij belangrijk: de muren van de kamer 
blijken weinig solide en geven zowel toegang tot muizen 
als muizenissen. Soms stort een deel van de kamer in. Als 
dat laatste gebeurt kan men ofwel weglopen, ofwel opnieuw 
beginnen. Felix en Trude kiezen voor het laatste; Theshow 
must go on, of zoiets.

Deze produktie heeft echter weinig met showte maken. 
De Duitse regisseur Thomas Köller koos duidelijk voor 
een sobere aanpak van het geheel. Acteur Mare Verstraete 
is daarbij de perfecte gefrustreerde burgerman, nu eens 
ergerlijk dan weer ontroerend. Tegenspeelster Marijke 
Pinoy sluit daar bijna perfect bij aan. Het hoeft toch niet 
altijd meer te zijn...

UIT HET VUISTJE

Het moet gezegd, het moet toegegeven, het moet zelfs 
worden geschreven: Dokter de Vuyst is een 
muziekspektakel in de beste zin van het woord. Pure 
ontspanning, dat zeker, maar dan wel op een professionele 
leest geschoeid. Kortom: een aanvaardbare moderne 
adaptatie van het Faustverhaal.

Het is bij het NTG een traditie geworden om minstens 
een keer per seizoen een ‘muziekspektakel’ in elkaar te 
boksen. Peter Pan, Pinokkio, Christus wordt weer 
gekruisigd, Jungle book,... het waren stuk voor stuk 
voortreffelijke produkties (het aangename), gekoppeld 
aan hoge publiekscijfers (het nuttige). In hoeverre dit nog 
met theater te maken heeft, is moeilijk te zeggen. ‘Niks’ 
vinden sommigen, ‘genoeg’ vinden dan weer anderen. 
Het is maar hoe je het bekijkt. Het NTG gaat in elk geval 
door met dit initiatief dat als doel heeft: “het ruimst mogelijke 
publiek een paar uur verrassen en entertainen, met het 
beste muzikale spektakel waartoe men met artistieke en 
technische mogelijkheden in staat is.” Ditjaargafmen de 
opdracht aan Jan Leyers en Bart Peeters om een dergelijke 
produktie te creëren. Het werd een proces waarbij Leyers 
de filosoof in zich liet ontwaken en Peeters op zijn beurt de 
theaterwetenschapper in zich wakkerriep. Het resultaat is 
Dokter de Vuyst geworden, en moderen versie van de 
Fausttragedie. En het werkt.

Het verhaal is eenvoudig en heeft nog weinig met de 
oorspronkelijke ‘Faust’ te maken. De duivel, die hier 
Lucien heet, en God, hier Armando Dio, sluiten een soort 
deal: voor ‘een halve ketel rijstpap en zeven bakken bier’ 
wedt Lucien met zijn tegenstander dat hij eender welke 
mens voor zich kan winnen. Deze gebeurtenis gript

plaats, net op het moment dat ene Johnny de Vuyst, 
student geneeskunde aan ene Vlaamse universiteit, een 
beetje genoeg heeft van zijn cursus anatomie en detuttel- 
woordjes van moeder Angèle. Liever zou hij de wereld 
behoeden voor de Apocalyps en denkt dit te doen door het 
uitbaten van een macrobiotisch frituur, annex 
benzinestation (zonder lood). BijJohnny en Angele. Frieten 
en naft. staat echter in schril contrast met het ontbreken 
van p. 184 in Johnny’s cursus anatomie, het vak waarvan 
hij spoedig examen zal moeten afleggen. Bovengenoemde 
duivel Lucien komt voor Johnny dan ook op het gepaste 
moment en in ruil voor een simpele bloed handteken 
belooft hij de simpele student een ander leven.

Dat laaste is zeker een dankbaar gegeven om in de 
vorm van een spektakel te gieten. Zolang hoef je echter 
niet te wachten. Van bij het begin word je immers al 
meegevoerd in de wonderlijke wereld van God en duivel. 
Koen Crucke, alias Armando Dio, moet het vooral van zijn 
stem hebben en is misschien niet echt de meest geschikte 
‘acteur’ voor deze rol (Roger Bolders ware ongetwijfeld

Peter de Graef (spel). Hoeweldit hun eerste samenwerking 
is, zijn de twee al langer actief in het theaterbedrijf. Het 
uitgangspunt voor hun stuk was ‘Le Horla’, een kortverhaal 
van e Maupassant. Hierop baseerde De Graef zich om in 
samenspraak met Nys ‘Et voila...!’ te schrijven.

Het stuk verhaalt over een man die de held wil zijn van 
zijn eigen leven. Hij doet in duistere zaakjes, zou zich 
eigenlijk moeten schamen. Maar: het is toch gewoon goed 
dat hij dit halfslachtige bestaan zonder moeite kan 
aanhouden? Bovendien houdt hij zich bezig met literatuur 
en filosofie en andere grootse dingen...Dat verhindert 
echter niet dat hij het gevoel heeft uit elkaar te vallen. Op 
Nova Zembla ging het er niet anders toe.

( V V )

Onder: Die Zimmerschlocht ‘Glaasje op, 
laat je zetelen" (foto Luk Monsaert)

beter geweest). Duivel Mare Peeters daarentegen is 
schitterend. De man profileert zich onmiddellijk als een 
echte satansfiguur en maakt gedurende de hele avond de 
sterkste indruk.

Qua tekst is Dokter de Vuyst niet altijd wat het had 
moeten zijn: sommige zinsneden zijn op zijn minst banaal 
en zelfs overbodig. Veel wordt echter goedgemaakt door 
de (live!) muziek en de daarbij horende -vaak originele- 
songs. Technisch gezien vloeit deze produktie perfect in 
elkaar. De talrijke acteurs bewegen zich vlot doorheen het 
immense en verschuivende decor, de scènes gaan voorbij 
in sneltempo en geven de toeschouwer nauwelijks de 
kans zich te vervelen. Dit althans voor wat het eerste deel 
betreft. Na de pauze wordt niet echt veel meertoegevoegd 
aan het (toch al magere) verhaal en lijkt het geheel meer 
‘spektakel om het spektakel' te wezen, niet echt een 
gezond uitgangspunt.

Dokter de Vuyst is over het geheel genomen niet 
vernieuwend of origineel, maar dat hoeft nog niet te 
betekenen dat deze produktie niets met theater te maken 
heeft. Soms komt het erop aan even de adem in te houden 
en je te laten onderdompelen. Je merkt vanzelf wel 
wanneer je terug naar boven moet.

(ADW)

VAN HEEMSKERCK EN 
BARENTSZ ACHTERNA: ET 
VOILA...! NOVA ZEMBLA

Nova Zembla’s eerste produktie ‘Et voila...!’ is op 
dertien en veertien december te gast in het 
Nieuwpoorttheater. ‘Et voila...!’ is een monoloog die 
ontstond door samenwerking tussen Luk Nys (regie) en

AGENDA

NTG

DOKTER DE VUYST van Bart Peeters en Jan Leyers. 
Regie: Jan Verbist.

Tot en met 1/2 om 19u30 in het Tolhuis-complex, 
Tolhuislaan.

Kaarten (500,-) op het nummer 091/25 32 08

MISDAAD EN STRAF naar F.M.Dostojewski 
Tot en met 11/1 om 19u30 in NTG-Minnemeers. 
Kaarten (300,-) op het nummer 091/25 32 08

ARCA

DIE ZIMMERSCHLACHT van Martin Walser 
Regie: Thomas Köller
Elke woe, do, vrij, zat om 20u. in ARCA, Sint-Widostraat 
Kaarten (300,-/250,-) op het nummer 091/25 18 60

NIEUWPOORTTHEATER

ET VOILA..! (NOVA ZEMBLA)
13-14/12 om 20u.30 in het NPT, Nieuwpoort 35

GROEN (Oud Huis Stekelbees)
20,21,26 en 27/12 om 20u.30 en op 22 en 28/12 om 

15u. in het NPT, Nieuwpoort 35

Kaarten (300,-/200,-) reserveren bij FNAC

(ADW)

RIFF RAFF

Als alles goed gaat 
komt op 18 december de 
nieuwste film van Ken 
Loach in roulatie. Hij heet 
Riff Raff -Engels voor 
‘uitschot’- en wie de film 

eerder dit jaar zag op het FBmgebeuren weet dat de 
aankoop van een toegangsticket in dit geval geen verloren 
geld is (Riff Raff was onlangs nog goed voor een Felix als 
Beste Europese Film).

Van Loach is ondertussen bekend dat hij het als filmer 
zijn taak acht sociaal relevante dingen te vertellen. Vorig 
jaar uitte zich dat nog in het uiterst kritische Hidden 
Agenda, en ook in Riff Raff blijft Loach deze weg volgen. 
Meer nog, van een fictief verhaal zoals dat Hidden Agenda 
beheerste, is er in Riff Raff nauwelijks sprake. De film krijgt 
op die maniereen meer dan documentair karakter: Loach’s 
koel registrerendecamera volgt een groep Ierse en Schotse 
bouwvakkers die in Liverpool aan de slag proberen te 
komen.

Centraal staat het personage van Stevie, een eenzame 
jongeman die zoals velen zijn heil komt zoeken in het door 
algemene achteruitgang geplaagde Liverpool. Van het 
weinige dat hij verdient kan hij ónmogelijk een flat huren 
en daarom trekt hij, zoals de meeste van zijn collega’s in 
een kraakpand in. Zijn leven kent aanvankelijk zonnige 
momenten, niet in het minst doordat hij een meisje leert 
kennen (Susan), maar naar het einde van de film toe blijkt 
eens te meer dat Stevie gevangenzit in een eindeloze 
spiraal van ongeluk.

Riff Raff is mede door zijn verhaal een sociale aanklacht 
op het Engeland dat Thatcher achterliet. Het sterke aan 
Loach’ film is dat hij Stevies situatie specifiek geneog 
maakt -geen gewone aanleiding om kritiek te spuien dus- 
en de aandacht vestigt op de waardigheid waarmee de 
arbeiders hun lot weten te dragen. Daardoor is Riff Raff 
een warme, zelfs humoristische film geworden. De 
ondersteunende muziek van Stewart Copeland zorgt in 
dit opzicht voor de juiste toets. Een kleine aanrader van 
een oprecht filmer.

Studioskoop: 7/10

EN VERDER...

...speelt in Decascoop 
Terry Gilliams The Fisher 
King, waarover Schamper 
na het Filmgebeuren 
delirisch berichtte en een 
exclusieve 9/10 uit de

...komt binnenkort in datzelfde complex de 
langverwachte Belgische film Boys, waarin wij onszelf 
ongetwijfeld zullen herkennen (als figuranten weliswaar) 
en waarin Michael Pas aan de uitdrukking ‘je bent jong en 
je wil wat’ gestalte probeert te geven.

...doet Sphinx eindelijk nog iets waar het goed in is. Te 
weten: van 12 tot 25 december spe len ,daar in 
samenwerking met het lovenswaardige De Ander Film 8 
films (!) van de Duitse meesterfilmer Wim Wenders. Het 
programma was bij de Schamper-deadline nog niet 
volledig, maar o.a. volgende titels staan zo goed als vast: 
ALice in den Städten, Tokyo-Ga, het waanzinnig mooie 
DerHimmel über Berlin én (weliswaar onder voorbehoud) 
dé film van de jaren tachtig Paris, Texas, met Nastassia 
Kinski en Harry Dean Stanton. Geen dank.

Apple toverde.

jup, terug van nooit weggeweest

DE MEER WAKKERE LEZER HAD 
NATUURLIJK AL GEZIEN DAT DIT 
HET VERVOLG IS VAN DE FILMRUBRIEK 
(TRADITIEGETROUW) TE VINDEN OP P.8



Of eens een titel voor Schamper verzinnen
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■» u i l  D E C E M B E R -teM: 
RUG ROCK met Paradise 
Regained, Honey Chain, 
Southern Comfort, Jim 
Crow en Rumble Fish 

(Balzaal Vooruit, 20u00) — Concertserie De Verzoeking 
: Jean Luc Fafchamps brengt Triadic Memories’ van 
Morton Feldman (Nieuwpoorttheater, 20u30) ••• 
Tentoonstelling : “De universlteit bouwt: 1918-1940” 
(Centrale Bibliotheek, Rozier 9, dagelijks van 9u00 tot 
18u00, nog tot 20 december, gratis, org. Interbellum en 
Centrale Bibliotheek) ••• Expo : Hedendaags Glas 
(Gruuthuusehuis, Korenlei 15, dagelijks van 9u00 tot 
12u30 en van 13u30 tot 17u30, nog tot 31 december, org. 
Museum voor S ierkunst) ••• Debat : Nieuwe 
technologieën, participatief management (een 
uitdaging voor de vakbonden) met Johan Maes, hoofd 
studiedienst ABBV Vlaanderen en Jo Cottenier, co-auteur 
van “Detijd staat aan onze kant” (Clubzaal Vooruit, 20u00, 
org. vzw Imast) ••• Europees feestie : ESN-Fuif (den 
Twieoo, Overpoortstraat, 21 u30,80-60 fr., org. Erasmus 
Student NetWork Gent, VRG en Germania) •••

WOENSDAG 11 DECEMBER~  De Wilde Klassiek; 
Jan De Wilde & Prima La Musica (Theaterzaal Vooruit, 
20u00, org. Trefpunt) ••• CDR: “dBase" lessenreeks van 
2 namiddagen op 10-12 december (Centraal Digitaal 
Rekencentrum, Campus Sterre, S9, Krijgslaan 281,14u00- 
16u30) — LêZiOfl: De Man als Cliënt (Clubzaal Vooruit, 
20u00, org. Centrum Jos van Ussel) ••• Niveau: Level 42 
+ The Blessing (Elizabethzaal Antwerpen, 20u00,1040- 
860-810-710 fr.) • -  Dog Show: God Bullies (Democrazy, 
Reinaertstraat 125,20u00,300-250 fr.) — : Open
avond over de strijd tegen het fascisme met Paul 
Verbraecken, Marxistisch econoom en medewerker van 
het AFF (Studentenhuis ‘De brug’, Sint-Pietersnieuwstraat 
45 ,20u00, org. Socialistische Jonge Wacht) ••• 

DONDERDAG 12 DECEM BER- Duke: Blues night 
met Willy Donni en groep (Duke, A. Van

Stopenberghestraat, 22u00, gratis) — Vooruit Geluid : 
“Berlin” door Peter Hollinger en Die Elefanten (Balzaal 
Vooruit, 20u00) • -

VRIJDAG 13 DECEMBER ••• Modern Jazz : Phil 
Abraham, Bart Zegers, Geert Helsen en Ron Van 
Rossum (Duke, 22u00,150 fr.) —

MAANDAG 16 DECEMBER ••• Concertserie De 
Verzoeking: Jan Michiels en Inge Spinette brengen werk 
van Debussy, Poulenc en Stockhausen (Koninklijk 
Muziekcoservatorium, Hoogpoort 64, 21u00, org. 
Nieuwpoorttheater) ••• Concert : The Day We Forgot 
(Democrazy, Reinaertstraat 125,20u00, 300-250 fr.) • -  
TV-Qpname: Wie Schrijft Die Blijft (Café Vooruit, 20u00, 
org. BRTN TV1-Vooruit) —

WOENSDAG 18 DECEMBER ••• Vooruit Geluid : 
L’Orchestre Privéde Pierre José (Balzaal Vooruit, 21 u00) 
•••

DONDERDAG 19 DECEMBER— Bluesnioht: “Harry 
doesn’t mind” (Duke, A. Van Stopenberghestraat, 22u00, 
gratis) • -  Kristal: Winternacht (Overpoortstraat) — Piano 
: Frank Abbinanti (Tetraeder, Bomastraat 26, 20u00, 
200-150 fr., org. Logos) • -

VRIJDAG 20 DECEMBER ••• X s l : Urban Dance 
Squad+Ad Van Meurs A.K.A. The Watchman (Brielpoort 
Deinze, 20u00, 580-530 fr.) ••• Kerm i t : Chicago Blues 
Festival (Concertzaal Vooruit, 22u00, org. De Zwoele 
Kikker) •••

ZATERDAG21 DECEMBER— Swing Jazz: “Relax 
Max” (Duke, 22u00,150 fr.) — ßgfc: The Wailers (Vooruit, 
21 u00, org. Lipstick Notes Live) •••

ZONDAG 22 DECEMBER ••• Jingle Bells : X-Mas 
Show met o.a. Charles et Les Lulus (Brielpoort Deinze, 
20u00, 500 fr.,) •••

DINSDAG 31 DECEMBER ••• Oudejaarsavond 1 : 
Rhyme Cut Core + Blade + Fuif + Verrassingen
(Democrazy, Reinaertstraat 125,22u00, concert 300-250 
fr., fuif 150 fr.) ••• Oudejaarsavond 2 : Wooden Horses + 
The Honolulu Lovers (Concertzaal Vooruit, 23u30) »• 
Oudejaarsavond 3 : Ouwejaarsnachtfeest (Diverse Zalen 
Vooruit, 20u00) • -

JAS
Problemen in verband met uw 
rechten en plichten ?

*  huur, onderhoud, herstellingen van uw kot
* legerdienst
* bestaansmiddelen weggevallen
* betwistingen over afstamming
* en alle andere juridische problemen

Het J.A.S :
Juridisch Advies voor Studenten !!

Studenten adviseren u volledig vrijblijvend en gratis in de spreekkamer van de 
BRUG, St.Pietersnieuwstraat, 3 verdieping.

Spreekuren : W O EN SDAG  V A N  16.00 tot 18.00
D O N D E R D A G  V A N  18.00 tot 20.00

Kom eens langs, het J.A.S laat u niet in de kou staan !

De Vier nu ook in kleur

DENK GRIJS, SCHRIJF GROEN

H e t  H u i s

Wit papier wordt uit een 
soort pulp geperst met 
behulp van chemische 
verbindingen, die 
biologisch niet afbreekbaar 
zijn. De produktie ervan 
slorpt enorm veel energie 
op en water en lucht raken 
sneller vervuild. In België 

wordt kringlooppapier vooral uit economische redenen 
geproduceerd omdat er ieder jaar een tekort van enkele 
100.000 tonnen papier is om de totale behoefte in België 
te dekken ten gevolge van het gebrek aan hout. Papier is 
uitgegroeid tot één van de belangrijkste grondstoffen, dus 
de recyclage ervan is een economische noodzaak. Door 
oud papier te gebruiken wordt onze industrie bovendien 
minder afhankelijk van de grondstoffenbevoorrading uit 
het buitenland. Het zou echter een enorm voordeel zijn om 
de produktie van kringlooppapier om ecologische redenen 
in gang te zetten. Sinds de jaren ’70 wordt papier massaal 
gerecycleerd. Vandaag de dag wordt meer dan 90% van 
ons karton uit oud papier gewonnen en bestaan de kranten 
(de VUM-groep uitgezonderd) voor 50% uit gerecycleerd 
papier. De grondstof voor kringloppapier is oud papier en 
niet hout, zoals bij wit papier. De produktie ervan is dan 
ook minder belastend daar er minder water en energie 
nodig is. Bovendien is de grondstof afval, het oude papier. 
In België bestaat het afval voor±30% uit oud papier en dus 
betekent recycleren ook de afvalstroom beperken. 
Kringlooppapier vergt ook geen houtkap, dat bijna altijd uit 
produktiebossen afkomstig en dus ecologisch armer is. 
Portugal en Brazilië legt, om zijn produktie op te drijven, 
Eucalyptusbossen aan. Het nadeel zit hem daarin dat 
deze Eucalyptusbossen niet in deze massa in deze 
omgeving thuishoren. Ze slorpen het water van de 
ondergrond als het ware “leeg”, met alle gevolgen vandien.

Een vaak geopperd bezwaar dat kringlooppapier 
inferieur is aan wit papier is vandaag de dag voltooid 
verleden tijd. De produktie van kringlooppapier is lang uit 
zijn kinderschoenen gegroeid en momenteel zijn alle 
gangbare kwaliteiten kringlooppapier leverbaar. Storingen 
e.d. bij het gebruik van kringlooppapier kunnen teruggeleid 
worden tot onvoldoende afstemming van het gebruikte 
kringlooppapier op de gebruikte apparatuur. Bovendien

heeft kringlooppapier een pluspu nt voor op wit papier daar 
kringlooppapier minder doorschijnend is dan wit papier. 
Dat houdt in dat ook zeer dunne soorten kringlooppapier 
aan beide zijden bedrukt kunnen worden. Deze eigenschap 
van kringlooppapier is zowel uit milieu- als uit financieel 
oogpunt belangrijk. Hoe dunner het papier, hoe minder 
grondstof er nl. nodig is en hoe goedkoper het wordt.

Er bestaan echter verschillende vormen van 
kringlooppapier. Zo bestaat er bv. het pulp-herbruik (dat 
ontstaat bij het perforeren van kursusblokken etc). Om dit 
pulp te herbruiken worden er zwaar vervuilende derivaten 
aan toegevoegd die samen met het afvalwater in ons 
milieu terecht komen. Het is wel iets milieuvriendelijker 
dan wit papier maar echt “kringlooppapier" is het niet.

Verder bestaat er ook ontinkt recydagepapier dat dan 
weer milieubelastender is door de procedure van het 
ontinkten. De 5000 pakken fotokopiepapier die naar 
aanleiding van de petitie aangekocht werden door de 
unief behoren tot dit gedeeltelijk ontinkt papier.

Het “echte” kringlooppapier is grijs van kleur doordat 
de inkt gelijkmatig wordt verdeeld. De inkt wordt er dus niet 
uitgehaald, maarblijft er gewoon inzitten. De kursusblokken 
die verkrijgbaar zijn bij de J.N.M. (Kortrijksepoortstraat 
140) en Oxfam W.W. (Lammerstraat 16) en verkocht 
worden door kringen als Geographica, VGK en VLK 
behoren tot deze kathegorie.

Kringlooppapier gebruiken is dus verstandig als men 
aan de toekomst denkt. Eis dan ook van je vereniging, 
kring of werkgroep, dat ze de overstap maken naar 
kringlooppapier. Handel dus niet zoals de landbouwkring 
VLK, b.v., die vroeger hun groeiblaadje op kringlooppapier 
afdrukte, en die nu wit papier gebruiken. Of zoals de kring 
van de geneeskunde die weigert haar blaadje op 
kringlooppapier te zetten omdat de inkt zou uitlopen. Het 
Werkgroepen- en Home-konvent gebruiken daarentegen 
wel al kringlooppapier. Waar blijven de overige konventen 
?! Tevens maken wij er een punt van dat op alle niveau’s 
van het bestuur kringlooppapier gebruikt wordt. De nota’s 
Pedagogie, de Rechten en de Landbouw zal een 
gemotiveerd voorstel ingediend worden om kringlooppapier 
te gebruiken. Het kringlooppapier is nu wel aanwezig in 
het centraal papiermagazijn, nl. 5000 pakken. Maar daar 
niemand hiervan op de hoogte was, werd het niet gebruikt. 
Vanaf 5 november werd dan ook op mijn initiatief een brief

rondgestuurd naar ongeveer 4oo diensten om hen te 
stimuleren dit kringlooppapier te gebruiken. In de twee 
daaropvolgende weken waren er reeds 600 pakken weg. 
De belangstelling en het inzicht is er dus! Dring er dan ook 
bij je prof etc. op aan, om voortaan kursussen op 
kringlooppapier uit te geven. Maar denk eraan, ook 
kringlooppapier is milieubelastend, wees er zuinig mee.

door Mario Boulez, en de 
andere drie studentenvertegenwoordigers.

Heb je klachten, suggesties, Mario is iedere 
woensdagnamiddag aanwezig op de Brug in de zaal van 
de studentenvertegenwoordigers (gelijkvloers) van 13u30 
tot 16u30.

REVUE
GENŒSKUNDEH

Traditiegetrouw wordt 
I  in de faculteit 

"  " 1 geneeskunde een revue
U A 3 B 3 S y U A 3 i iS A 3 3  gebracht. Dit jaar heeft de 

Revue Geneeskunde  
RUG (met toneel, dans, muziek, sketches en film) echter 
een extra-feestelijk tintje: hij staat in het teken van 30 jaar 
U.Z. Bovendien gaat de opbrengst naar de vzw 
Kinderkankerfonds.

De Revue is een project van het derde Doctoraat 
Geneeskunde RUG, in samenwerking met de studenten 
van het eerste, tweede en vierde Doctoraat en de Vlaamse 
Geneeskundige Kring.

Het gebeuren heeft plaats in de Groene Zaal van het 
S int-Bavocollege, Reep 5 (ingang Lange 
Boomgaardstraat), op dinsdag 10, woensdag 11, vrijdag 
13 en zaterdag 14 december 1991, telkens om 20u00.

Schamper is het officiële, ongebonden en pluralistische 
studentenblad van de Universiteit Gent. De redactie bestaart 
uit vrijwilligers en komt elke donderdag samen om 19u00 
in studentenhuis De Brug, tweede verdieping, St. 
Pietersnieuwstraat 45. Schamper is te lefonisch 
rechtstreeks te bereiken op ons gloednieuw nummer 091 / 
64.70.87 (tevens het nummer van de Fotoklas) of via het 
secretariaat van het studentenhuis op nummer 091/ 
64.70.85 (André Van De Velde).
Lezersbrieven zijn welkom, naamloos is prullenmand. 
Vermeld ookstudierichting en jaar (indien van toepassing). 
O p g ro n d ig  gem o tivee rd  ve rzoek la ten  w ij u w  naam  weg.. 

Lezersbrieven dienen betrekking te hebben op de 
studentenproblematiek en de RUG in het algemeen of 
artikels in Schamper in het bijzonder. De redactie behoudt 
zich het recht voor ingezonden stukken verkort weer te 
geven.

Schamper 292 van woensdag 11/12/91

Hoofdredacteur: Bart De Becker 
Eindredactie: An Audenaert 
Redactie: Hajo Beeckman, Ethel Cornelis, MarcCrouse, 
Boris Cruyssaert, Tim De Cock, Sam De Graeve, Kar! 
Degryse, Tobias De Pessemier, Sophia Devos, Annelies 
De Waele, David Fierlafijn, Sarah Guiette, Dirk Jacobs, 
Leen Ku|ken, Bruno Lefever, Anja Otte, Kristof Papin, 
Jürgen Pieters, Francis Puype, Hans Seminck, Frank 
Stevens, Filip Tollenaere, Paul Van Den Broecke, Jan 
Van de Vreken, Ingrid Van Lysebeth, Els Verbeten, Karei 
Verhoeven, Veerle Vogelaere, Kristof Waelkens, Frédéric 
Wille
Publiciteit: Koen Petiels
Fotografen: Tobias De Pessemier, Filip Van Bourgognte 
en Audrey Boone (Fotoklas).
Lay-out: Bart De Becker, Dirk Jacobs

Verantwoordelijke Uitgever
Tim De Cock 
Keigatstraat 6 
9910 Ursel

Drukkerij: Druk In De Weer c.v., Blekersdijk 12, Gent 
Oplage : 5000 exemplaren, gratis verspreid in alle 
faculteiten, resto’s en homes van de RUGent 
Distributie: Yves De Buck



URGA

Ongeveer zes jaar na het 
monsterlijk goede Zwarte 
Ogen brengt de Russische 
regisseur Nikha Mikhalov 
opnieuw een klein 
meesterwerk u it Terwijl zijn 
vorige film nog was gebaseerd 

op een novelle van Chekov, besloot Mikalhov deze keer een 
prent te maken op een zelfgeschreven scenario.

Urga speelt zich grotendeels af in de Mongoolse steppe. Het 
eerste deel van de film wordt beheerst door weidse vergezichten 
van waaiend g ra s : ergens daar middenin woont een gezin met 
drie kinderen en een grootmoeder. Zij voorzien in hun onderhoud 
door zelf vee te kweken. Op een dag vindt het gezinshoofd, 
Gombo, de chauffeur van een verongelukte truc en hij neemt de 
man mee naar huis. Centraal staat hier een mooie, lange scène 
waarin de Mongoolse gastvrijheid prachtig wordt geportretteerd.

De minimale situatie van het eerste uur slaat in het tweede 
deel volledig o m : Gombo trekt met de chauffeur naar de stad en 
daar raakt hij ietwat in de ban van de Chino-Westerse 
consumptiemaatschappij. Hij koopt een fiets en een TV, en de 
condooms waarom zijn vrouw hem eigenlijk stuurde - in China 
geldt nog steeds een kinderbeperking - laat hij voor wat ze zijn.

Wat m.a.w. begint als een spaarzaam bijeengefilmde ode 
aan de natuur, het leven en de vriendschap, verandert al gauw in 
een halludnante parabel van de ondergang van de wereld. De 
kijker krijgt een aantal scènes te verwerken die in scherp contrast 
staan tot de natuurscènes van deel 1. Mikalhov werkt in de 
tweede helft van zijn film ook met een aantal droomsekwensen 
die zijn boodschap tot de verbaasde toeschouwer laten 
doordringen. Op zijn televisiescherm ziet Gombo zijn vrouw bv. 
te paard wegrijden, ten teken dat hun ondertussen al lang 
uitgestelde paringsdaad kan beginnen. Tegelijkertijd wordt de 
titel van Mikhalovs prent duidelijk : de Urga is een Mongoolse 
lassostok die de nomaden in de steppegrond plantten om te 
tonen dat zij ergens in de buurt met hun vrouw de liefde bedreven. 
Toevallige passanten werden op die manier vriendelijk verzocht 
in een boogje rond de Urga om te lopen. Het doet me plezier te 
zeggen dat zulks van deze nieuwe Mikhalov niet kan gezegd 
worden, ook al moet me van het hart dat het uiteindelijke einde 
ronduit overbodig is.

Studioskoop: 9/10.

CITY SLICKERS

U heeft het ongetwijfeld al opgemerkt : bij wijze van 
trampubliciteit schreeuwt City Slickers zich het label “ leukste 
komedie van het jaar" toe. Nu weten U en ik wel dat zoiets op zich 
al van weinig goede smaak getuigt, toch wil ik er langs deze nog 
eens op wijzen dat dit onding (regie Ron Underwood- inderdaad, 
een flauwe woordspeling lag voor de hand) nog wansmakelijker 
is dan dat “leukste komedie van het jaar" deed vermoeden.

Want wat b lijk t: een en ander begint er al behoorlijk fishy’ uit 
te zien wanneer opde credits twee keerde naam van Billy Crystal 
verschijnt Eén keer als acteur en één keer als ‘executive - 
poducer’ : hetgeen in realiteit betekent dat de schoonbroers van 
Crystal - weliswaar onder de pseudoniemen Bruno Kirtoy en 
Daniël Stem - de andere mannelijke hoofdrollen voor hun rekening 
mogen nemen, én dat Crystals vrouw instond voor het 
samenpuzzelen van de soundtrack, het eigenhandig schilderen 
van de studiodecors en het verzinnen van het script.

Vooral dat laatste is meer dan duidelijk. Het verhaal gaat over 
een PR-jongen (Crystal) die geplaagd wordt door een kolossale 
midlife-crisis. Om zijn leven wat schwung in te pompen besluiten 
zijn boezemvrienden (“Kirby’  en “Stern“) hem een origineel 
verjaardagscadeau te geven: ze nodigen de stakker uit met hen 
mee te gaan naar een echte farm in het Westen. De bedoeling is 
dat ze daar, met een vijftal andere midlifers, een kudde vee naar 
het Noorden van de States brengen.

Al bij al een nog niet noodzakelijk fout gegeven, maar er is 
meer: niet alleen wordt in City Slickers kwistig gestrooid met 
uiterst belegen clichés rond het verschijnsel middelbare leeftijd, 
wanneer de drie ‘spitsbroeders’ op de farm aankomen dreigen 
ook alle platitudes rond paarden, cactussen en blonde deernen 
van stal gehaald teworden. En inderdaaad, onder de farmgenoten 
bevinden zich 2 rasjoden, 2 rasnegers en 2 rednecks. U merkt 
het, beste vrienden, we're in voor ongetwijfeld de leukste komedie 
van het jaar.

Al bij al is het dus ook niet zo verwonderlijk dat mijn ‘posse’ 
en ik op het gepaste ogenblik de Decascoop zijn uitgehold. Om 
de centrale boodschap van City Slickers te parafraseren: 
‘Sometimes a man's gotta do what a man's gotta do.' Mogen het 
pek en de veren hun juiste bestemming vinden.

Decascoop: 1/10

5 0 .0 0 0  k ilo  b o eken , 
rom ans, lite ra tu u r &  strips 

vo o r w e g g e efp rijze n .

DIT MAG U NIET 
MISSEN:

2500M 2 GROOT!

De Centrale Boekhandel importeert 
duizenden boeken rechtstreeks uit 

Amerika. Grote oplagen van de 
bekende uitgevers halen wij exclusief 
naar Europa. Bulkimport waarbij 'n 
boekenprijs per kilo de basis vormt!

Pachtige vakliteratuur en 
tekstboeken worden op deze wijze 

ongelooflijk goedkoop.

W H Y  P A Y  M O R E ?
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ANATOMY 
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EUROPA MORTAL THOUGHTS
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SINT-ANNAPLEIN 63 9000 GENT (09I) 25 08 45

FOR US CINEMA IS STILL 
ADVENTURE

SEE YOU IN
STUDIO SKOOP

Europa van de Deense regisseur Lars von Trier is een film 
die in een jong verleden meermaals in de prijzen viel. In Cannes 
werd hij bekroond met de Grote Prijs van de Jury, en ook de jury 
van het jongste Gentse Filmgebeuren wisten von Triers 
cinematografie te respecteren. Dat de film het goed doet op 
diverse filmfestivals is allesbehalve toevallig: Europa is nl. een 
prent die het perfecte compromis belichaamt van ku nstzinnig heid 
en relatieve toegankelijkheid.

De film is geconstrueerd rond een welomschreven verhaal. 
Leopold Kessler (Jean-Marc Barr) is een jonge Amerikaaan die 
kort na de Tweede W ere ldoorlog  in een nagenoeg 
platgebombardeerde Duitse stad aankomt. Zijn Duitse oom 
bezorgt hem werk bij de spoorwegfirma Zentropa, een van de 
weinige Duitse bedrijven die -vooral dankzij hulp uit de 
Amerikaanse hoek- de economische verschrikingen van de oorlog 
te boven kunnen komen.

Al gauw na zijn aankomst raakt de vredelievende Leopold 
verstrikt in een onoverzichtelijk net van persoonlijke relaties, die 
allen van hem tegenstrijdige zaken wensen. Zo wordt hij 
aangesproken door een Amerikaanse kolonel die hem als spion 
op de treien wil laten functioneren. Tegelijk echter wordt Leopold 
verliefd op de dochter van zijn baas, Katharina (BarbaraSukowa), 
die allianties heeft met een anti-Amerikaanse terreurorganisatie. 
Op het einde van de film weet de (anti)held dan ook niet meer aan 
wiens kant hij nu eigenlijk staat, en het is een beetje jammer dat 
ook regisseur von Trier in de eindsequens het overzicht verliest.

Van bij het begin is Europa nl. een film die tot in het kleinste 
puntje geniet van een schitternde fotografie. Het montagewerk 
doet denken aan Eisenstein en andere constructivisten (vooral 
het werken met twee op elkaar geplaatste filmlagen werkt 
hallucinant), en door functioneeel ingepaste ‘citaten’ (Hitchcock 
o.a.) toont von Trier zijn kennis van de filmgeschiedenis. Ook het 
gebruik van een bezwerend verteller (Max von Sydow) doet de 
kijkergeen moment vergeten dat hij naar een filmconstructie kijkt.

Ondanks al die technisch-esthetische ingrepen slaagt von 
Trier er bovendien nog in een boodschap meetgeven. De titel van 
de prent doet anno '92 ongetwijfeld enkele (econom ische) belletjes 
klinken, en de regisseur lijkt me door middel van enkele 
raakgekozen metaforen een waarschuwende vinger op te steken. 
Een vinger dan wel die vermomd is als een genietbare, mooie 

film.

Ik val liever meteen met de deur in huis om u te zeggen dat 
Mortal Thoughts van Alan Rudolph de betere Decascoopfilm 
van de jongste filmarme maanden is. Mortal Thoughts vertelt bij 
monde van Cynthia (Demi Moore) het verhaal van een moord 
waaraan deze jonge vrouw medeplichtig was. Ze doet haar relaas 
onder het alziende oog van een politiecamera, in het bijzijn van 
2 inspecteurs (onder hen een opnieuw goed scorende Harvey 
Keitel).

Het slechtoffer waarover Cynthia verhaalt was ene James 
Urbanski(een opnieuw aan overacting leidende Bruce Willis). De 
maan werd vermoord door zijn eigen vrouw Joyce (Glenne 
Headley) en uit wat de kijker in de falsh-backs te zien krijgt, was 
zulks niet echt onbegrijpelijk. James terroriseerde zijn vrouw 
mentaal en fysiek, en ook haar omgeving, haar kapsalon, en haar 
beste vriendin (inderdaad, Cynthia) kregen te lijden.

Daarmee is de kous echter niet af. Al van bij het begin kan je 
als toeschouwer vermoeden dat er met Cynthia’s vlotte verhaal 
iets aan de hand is. En nog voor Keitel iets in de gaten heeft denk 
je de ware toedracht achter de verraderlijke flach-backs door te 
hebben. Het interessante aan Mortal Thoughts is echter dat 
uiteindelijk blijkt dat je je mening (deels) moet herzien: niet alleen 
zijn een aantal details belangrijkerdan aanvankelijkverawcht, die 
kleine elementen die je wel opmerkte heb je duidelijk verkeerd 
ingeschat.

Verantwoordelijk is daarvoor op de eerste plaats de vertolking 
van Demi Moore. Ze geeft op een uiterst geloofwaardige manier 
gestalte aan haar personage, daarnaast is er de uiterst droge 
sfeerzetting van Rudolph (cp. The Modems), die het kapsalon 
van Joyce en Cynthia omtovert tot een bijna symbolische ruimte: 
het uitermate saaie leven dat ze leiden -en dat wordt verpersoonlijkt 
door hun beider mannen- kan niet anders dan leiden tot 
dramatische ontsnappingspogingen. Al bij al iets meer dan een 
middelmatige film dus.

Decascoop: 6,5/10

ZIE OOK PAGINA ZES VOOR MEER FILM ...

Studioskoop: 8/10


