SEKS TEN ONDER?
Hij is zo lief meneer...
Dat het boek van Knackjournalist Chris De Stoop in verscheidene
milieus voor de nodige commotie heeft gezorgd, is genoegzaam
bekend. Dat de daaruit voortvloeiende jacht op de seksbazen ook
van invloed zou zijn op de studiebeslommeringen van menig gefortuneerd- student, hadden zelfs wij niet kunnen voorspellen.
Toch zorgt een huiszoeking van de gerechtelijke politie in de
kantoren van Memento en de arrestatie van de Paul V., de
zaakvoerder, voor deze enigszins vreemde link .

Die morgen in de
krantewinkel.
Woensdag 17 februari titelde Het
Nieuwsblad op pagina 6 “Seksbazen
verdelen gestolen visa “ en hoewel
het artikel op de interesse, gereserveerd voor dergelijke onderwerpen, kon rekenen, w erd onze

aandacht pas echt gewekt bij het
lezen van de volgende passage: “Op
basis van tips uit het miiieu viel het
Gentse gerecht vorige week binnen
bij Paul V. een zakenman die een
repititorenbureau exploiteertte Gent.”
Wat is er gebeurd? In april vorig jaar
zijn er uit de Nederlandse ambassade
op de Filippijnen honderden reistoe-

Editaureool
Vooreerst onze welgemeende excuses inzake het niet- en
onvolledig verschijnen van de agenda in de laatste twee
Schampers. Laten we het overmacht noemen. Het overweldigende
aanbod van artikels zorgde voor de onvermijdelijke beslissing
van weglating en inkrimping. Een ander markant feit was, zoals
u wellicht toch moet gemerkt hebben, de toekomstige nieuwe
spelling die we hier in volstrekte exclusiviteit toepasten. Spijtig
genoeg viel één artikel uit de boot. En dan nu: nu!
In de statuten van de G.S.R.
(Gentse StudentenRaad) blijkt artikel
24 op Schampers redactie te slaan.
“De twee afgevaardigden van de
G.S.R. in de re d a c tie ra a d van
Schamper worden verkozen volgens
de hierna beschreven procedure:
kandidaten delen bij de aanvang van
hun agendapunt hun naam mee aan
de voorzitter die dan de stemgerechtigde leden, na motivatie van de
kandidaten, verzoekt een naam neer
te schrijven. De personen met de
meeste stemmen zijn verkozen. Bij
gelijkheid wordt een nieuwe stemronde gehouden. Het mandaat loopt
over 1ja a r en is hernieuwbaar.”B\zar
genoeg verscheen dit bewuste artikel
voor het eerst in de statuten van de
G.S.R. naar aanleiding van de rel
rond de Schampercover nr. 211 naar
aanleiding van het pausbezoek

in1985 (lees er Schamper 300 op
na!). Er werd toen geopperd dat
controle noodzakelijk was opdat een
dergelijk feit zich niet meer zou
kunnen voordoen. En dat aan een
Rijksuniversiteit! Overigens was de
invoering (en is het behoud) van
artikel 24 totaal onnodig, en vormt
het bovendien een niet goed te praten
inbreuk op onze persvrijheid. Zeker
als we erin willen slagen de onafh a n ke lijkh e id van S ch a m p e r te
vrijwaren van censoren en pottekijkers, kunnen we niet dulden dat
het tegen alle kritische schrijverij
ingaande artikel 24 behouden blijft.
Slechts twee bedenkingen wens ik
daaraan vast te knopen. Vooreerst
lijkt het nodig de motieven van de
voorstanders van een hernieuwde
toepassing van a rtikel 24 eens
grondig te onderzoeken.

latingen voor de Benelux gestolen.
Volgens bewijzen die het gerecht
heeft verzameld, zou deze diefstal
bevolen zijn door de Bende van de
Miljardair, de bende die een groot
deel van de internationale vrouwenhandel beheerst. De visa maken het
immers mogelijk Fillipijnse meisjes
naar de Benelux te halen om ze dan
hier in de lokale sexshops “te werk te
stellen”.Toen het Gentse gerecht
binnenviel bij Memento, bleken zich
daar tientallen van de gestolen visa
te bevinden. En hoewel het artikel
stelt dat de rol van Paul V. “voorlopig

Polleke van Memento
Voor elke eerstekanner die de
volgende morgen repetitie had bij
het desbetreffende studiekantoor,
w as b o ve n sta a n d b e ric h t een
donderslag bij heldere hemel, voor
iedereen die al ettelijke jaren de
straten van Gent afdweilt, is het dit
nauwelijks. Sinds Paul V. enkele jaren
terug Memento opstarte, is hij er
immers in geslaagd een reputatie op
te bouwen die niet louter positief
uitvalt. Maar wie is die befaamde
Paul nu werkelijk? Wanneer we ons
oor even te luisteren leggen bij
personen die reeds met hem geconfronteerd werden dan komt er een
gevarieerd beeid te voorschijn. Vast
staat dat de verschijning Paul V.
in d ru kw e kke n d is en n iet lich t
vergeten wordt. Verder komt hij naar

nog nietduidelijk was”, wist het BRTNjournaal van vrijdag 19 februari ons
te m elden dat hij wel d e g e lijk

voren als een hyperactieve, dominante selfmademan, theatraal in doen
en grootsprakerig in woorden, die

In deze Schamper vindt u geen

tellen, namelijk twee mensen voor
de lay out en één om het pakketje
kritie klo ze sch rijfse le n naar de

artikel in verband met een evaluatiesysteem voor proffen. Ten alle prijze
moest dit geheim gehouden worden.
Dankzij een gulle gever en Schamper
als doorgeefluik belandde het op de
redactie van Het Volk. Woedende
telefoons aan hun adres waren het
gevolg. De auteur heeft dan ook
spijtig genoeg - maar om begrijpelijke
redenen - totaal geen zin meer het
artikel nog es te publiceren. Lees dus
(v o o r één keer) Het Volk van
donderdag 18/02. Tot nu toe beperkt
'de censuur' zich nog tot subtiele en
impliciete druk, met alle frustraties
vandien. Wordt het wakende oog
daarbovenop nog geïnstitutionaliseerd ook, dan is onze rol als kritisch
studentenblad definitief uitgespeeld.
De tweede bedenking houdt hier
ook verband mee. Artikel 24 werd ter
uitvoering op de agenda van de
G .S .R .-v e rg a d e rin g de dato 16

drukker te brengen. Zoiets zou totaal
nefast zijn voor Schamper. Daartegenover staat het feit dat iedereen
welkom is bij Schamper, om als
ongebonden redacteur mee te helpen
er een fatsoenlijk studentenblad van
te maken.
Naar de afgevaardigden van de
kringen en konventen toe is dit dan
ook een oproep om nieuws te melden
aan Schamper, maar ons weliswaar
de vrijheid en onafhankelijkheid te
laten zelf onze artikels te schrijven.

de sleutel is die menig poortje opent
en die zijn taak in het universum
ruimer ziet dan dat zijn zaak zou
laten vermoeden. En alhoewel hij
van de begeleiding van studenten
zijn dagtaak maakte, kwam zijn eigen
academische carrière abrupt aan een
einde toen hij in de tweede licentie
Rechten op spieken betrapt werd.

De repetitor van
Mem ento
Om de figuur Paul te omschrijven,
is het misschien goed een voorbeeld
te geven. Aangezien hij een studiekantoor uitbaat, kunnen we even
kijken naar de manier waarop hij zijn
repetitoren behandelt. Hoe gaat hij
tewerk? Stel, je bent student, je zit in
je licenties en je hebt dringend geld
nodig. Je hebt gehoord van een
studiekantoor in de G ebroeders
Vandeveldestraat dat steeds repetitoren zoekt en dat 350 BF per
gegeven lesuur betaalt. In tegenstelling tot wat de driemaandelijkse
mailing suggereert, moet je niet
afgestudeerd zijn, je moet enkel je
behaalde resultaten voorleggen. Vol
ongeloof trek je er naar toe. In een
onderonsje met de kantoorhouder
word je er op gewezen hoe belangrijk
het correct-zijn voor dit studiekantoor
is en hoe essentieel het is dat je je
taak met het nodige verantwoordelijkheidsgevoel uitoefent. Omdat
Paul wil zien welk vlees hij in de kuip
heeft, wordt er met je afgesproken
dat de eerste betaling voor al het
(Vervolg op Pag. 8)

Uiteraard staat de lezersgrievenrubriek steeds voor iedereen open.
Wij hopen dat de afschaffing van
artikel 24 snel een feit zal zijn. Deze
vorm van censuur is overbodig.
Schamper moet immers voor elk
nummer opnieuw een bestelbon gaan
vragen bij de studentenbeheerder,

februari gezet. Waarom juist nu?
Twee eerder verschenen artikels in

die in extreme gevallen nog steeds
die (censureer-)stok achter de deur

Schamper vormen de directe aanleiding, waaronder het artikel over de

heeft.
Deze Schamper zal zoals gebrui-

Onderwijsraad uitSchamper303. Het
kan niet zijn dat niet-redacteurs kant

kelijk weer voor de nodige polemieken zorgen, maar daar dient hij

en klare artikels binnenleveren ter
publikatie. In dat geval moet Schamper maar opgedoekt worden, en zal
de miserabele vervanger, onder een
andere naam - zo hopen wij althans-

ons inziens toch voor. Of niet? Blijf
vooral schrijven!

een redactie, bestaande uit drie leden

commerciële talenten, voor wie geld

Tobias De Pessemier
Hoofd redacteur Schamper
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D E S O C IA L E SE C T O R , E E N
W ANKELEND M O N U M E N T
De sociale sector is het resultaat
van een jarenlange strijd van de
studenten voor een democratisch
onderwijs. Er zijn resto’s, homes,
kinderopvang aan dem ocratische
prijzen, zodat meer mensen de kans
hebben om te studeren. Voor een
kam er in een home m oet men
voortaan 10.000 frank per jaar méér
betalen. Bovendien wil men studenten die in september hun kamer willen
gebruiken, daar ook nog eens voor
laten betalen. Op de Sociale Raad
van 3 februari ’93 kwam men immers
met het voorstel om in september
extra geld te incasseren van de
studenten. Dit was tot nu toe niet het
geval. Alsof een tweede zittijd hebben
al niet erg genoeg is. Voor sommigen
valt de vakantiejob weg, wat nog
extra financiële moeilijkheden geeft.
De Sociale Raad heeft dit voorstel
uiteindelijk niet aanvaard, maar dit is

BETR E F T: H E T IN T E G R A T IE D E B A T VAN S O W E G E

Op donderdag 4 februari ging aan
de Universiteit Gent, Blandijnberg,
auditorium E, een flink bijgewoond
d ebat d o o r m et als them a het
‘integratieconcept’ van het Koninklijk
Commisariaat voor het Migrantenbeleid. Zeer tot onze verbazing en
ergernis vernamen wij achteraf dat
een v e rte g e n w o o rd ig e r van de
organisatoren (SOWEGE, de Sociale
W erkgroep Geschiedenis) bij het
afsluiten van het debat heeft gesteld
dat wij op het debat waren uitgenodigd, maar om onverklaarbare
redenen verstek lieten gaan. We
moeten dit met klem ontkennen. Op
geen enkel ogenblik zijn wij gecontacteerd door SOWEGE in verband
met dit debat. De affiches waren reeds
gedrukt toen wij debatteerden in de

slechts een advies naar de Raad van
Bestuur en het Bestuurscollege.
Dit is niet alles. Ook in de resto’s
moesten de studenten al meer
betalen voor hun maaltijden. Om van

Backstageop21 januari. De uitspraak
van de betrokken jongeman is dus
een flagrante leugen, die de valse
indruk wekt dat wij zouden weigeren
in debat te treden over elementen uit
ons boek “Het Belgisch Migrantendebat” .

de niet-studenten niet te spreken...
Die moeten daar bovenop nog eens
50 fr. per maaltijd extra betalen.

Jan Blommaert & Jef
Verschueren

Dacht je nu dat het voor dit jaar
welletjes is geweest? Vergeet het.
Op 31 a u g u stu s ’92 he e ft het
Bestuurscollege immers het volgende goedgekeurd: “De verkoopprijs
voor de basismaaltijden wordt met
ingang van 1/9T92 vastgesteld en
wordt telkens in maart en september
aangepast.” Met andere woorden,
nu in maart ’93 kunnen de prijzen
alweer omhoog gehaald worden!
‘Gaan ze dan nooit eindigen?’
vraagt een gezond denkend student
zich af. Zo ziet het ernaar uit. Zelfs
een aantal studenten in de Sociale
Raad voeren altijd mee de besparingen door. Het enige wat ik bij zowat
elk onderwerp te horen krijg is: daar
hebben we geen geld voor, we
moeten bezuinigen...
Dat alles is onrechtvaardig. Want
ondertussen weten studenten niet
meer waar ze het geld vandaan
moeten halen om alles te kunnen
b e ta le n : in s c h rijv in g s g e ld , een
duurder kot, steeds duurdere maaltijden, ... Het moet duidelijk zijn: we
kunnen de sociale sector alleen weer
echt sociaal maken als we samen
strijden tegen elke vorm van besparing of prijsverhoging. Dit kan duidelijk
niet in de Sociale Raad, van daaruit
kunnen we a lle e n een ha n d je
toesteken. We moeten samen met
alle studenten ons organiseren om
te protesteren. En duidelijk maken
dat studenten niet zom aar alles
toelaten.
Heb je een voorstel voor een actie
of begint er in je brein iets te werken?
Misschien ben je al met iets bezig...
Laat het ons weten, dan kunnen we
er samen aan werken!
Els Salembier
Student-lid van de Sociale Raad

Universitaire Instelling
Antwerpen

R E A C T IE VAN S O W E G E

P rofessor K ruithof begon zijn
vuurwerk op het debat met de vraag
of J. Blommaert ook aanwezig was.
B lom m aert w as niet aanw ezig.
Kruithof stelde dat Blommaert niet
was uitgenodigd omdat Sowege bang
was voor kritische geluiden over
Paula D’Hondt.
Blommaert zegt dat hij niet was
uitgenodigd om in het panel aan het
debat deel te nemen. Zijn naam stond
ook niet op de affiche. Blommaert
heeft gelijk.
Sowege zegt dat Blommaert in
kaffee Backstage, op informele wijze
weliswaar, op de hoogte is gebracht
van het debat waaraan hij als Het
Publiek kon deelnemen (stond wél
op de affiche). Trouwens, de Backstage hing op 21 januari vol met onze
affiches.
De mededeling op het debat is
n ie t g e daan om B lo m m a e rt in
verlegenheid te brengen, maar wel
als ve rdediging tegen K ruithofs
bewering. We waren best bereid om
kritische geluiden van progressieve
zijde te laten horen. Daartoe waren
Kruithof en Vogels uitgenodigd.
Voor SOWEGE,
Stefan Deconinck

Verdien 60.000
ballen in 5
minuten
...

SPOED UNAAR 1STEK AN PPW

Een morgen in november: 1ste Kan zit braafjes op de prof te
wachten, één en al bereid om zich door kennis te laten overgieten.
U weet wel: blanco A4 voor zich, de vulpen in aanslag, de blik star
op de deur gericht, ... Plots melden zich twee (zogenaamde?)
tweede-kanners met de heuglijke mededeling dat zij een map
verkopen met voorbeeld-werkjes.
Vreugde en jolijt alom: in eerste
Kan is niets handiger dan een aantal
v o o rb e e ld w e rk je s , die s a m e n gesmolten, gesynthetiseerd en licht
gew ijzigd w orden to t het eigen
jaarwerkje. Op dit vlak bestaat reeds
lang een schone traditie in de faculteit
van de psychologie en pedagogische
wetenschappen. Voor de map moet
uiteraard eerst ingeschreven worden.
Zo’n 300 man komt erop af. Ook
wordt een voorschot van 200 frank
gevraagd. De map kan binnen de
week afgehaald worden op een adres
dat op het bord geschreven wordt, en
even driftig overgepend wordt. De
opmerking dient uiteraard te worden
gemaakt naar de overijverige idioten
die d uidelijk niet inzien dat het
goedkoper uitkomt om één seutje
het pakket te laten aankopen om dan
met z’n allen aan het kopiëren te
slaan. Dit verkleint bovendien de kans
op fraude, zoals we zullen zien...

Vroeger kreeg ik nooit
bezoek
Stel u nu eventjes het volgende
voor: u woont in een huis met een
deur met huisnummer in een bepaalde straat in Gent. Binnen enkele
dagen hangt men zo’n 300 keer aan
uw deur met de vraag ‘“t is voor die

map van eerste Kan...” Uw antwoord
is verbijsterend: “hoezo, welke map,
ik ken u n ie t,...”. Er begint u vast al
een licht op te gaan. Wat nu gedaan?
De namen en het adres die de twee
‘o lijke tw e e d e ka n n e rs’ opgaven
blijken vals te zijn. Wat écht is: eerste
Kan w erd 6 0 .00 0 fra n k lic h te r
gemaakt. Een intern onderzoek is
reeds aan de gang, maar het enige
duidelijke vermoeden is, dat de twee
oplichters op de hoogte moeten
geweest zijn van primo
jaarw erkjes gem aakt
worden, en secundo
vakken en proffen, zo

het feit dat er
dienden te
voor welke
het toch niet

om échte tweedekanners ging, wat
vrij onwaarschijnlijk lijkt. Hun smoel
staat immers in het geheugen van
300 doodbrave gedupeerden gegrift,
en wie blijft dan binnen de eigen
fakulteit onherkend?

We roepen alle fakulteiten
op de gelederen in het oog te
houden, en op hun hoede te
zijn voor onbekenden die
voorschotten vragen zonder
veel garanties.
Volgende
keer:
verteer
60.000 ballen in 5 minuten.
Francis Vanden Berghe
(3’de Lic Bedrijfspsychologie)

Resto De Brug uitgemergeld
Al geruime tijd kan men ‘s avond in resto De Brug een lange rij
wachtende en uitgehongerde studenten bewonderen. Niet dat het
eten zo onwaarschijnlijk heerlijk of de bediening zo charmant
geworden is en men de vraag niet kan volgen. Het is gewoon het
resultaat van (alwéér) besparingen.
S inds eind d e ce m b e r is het
avondpersoneel opnieuw uitgedund,
ditmaal met twee. De ontevredenheid
over de huidige situatie bij zowel
personeel als bij studenten is dan
ook groot. Het beoogde doel (besparingen) dreigt volledig in het niet te
vallen door het verlies van klanten-

expres, meer in de volgende Schamper !) opnieuw broodjes aan te
smeren.

studenten en de bijgevolg dalende
inkomsten.

moet dringend weer worden uitgebreid. Met twee extra jobstudenten
kan men zeker de klus klaren, en zou
een goede stap kunnen zijn in de

Men is bekend
Het is misschien de politiek van
algemeen coördinator dhr. Bracke
(onder sommige kringen ook bekend
als “men”) om zoveel mogelijk klanten
weg te jagen, om ze dan vervolgens
viaTele-hap (‘t is geen g rap: broodjes-

pag.2

Schoenmaker, blijf bij
uw leest
Hoe dan ook, het avondpersoneel

richting van een sociaal beleid zoals
het hoort. Want het ongenoegen stijgt
: p rijsve rh o g in g e n , p e rso n e e lsvermindering, onnodige experimenten (de Barrikade en Tele-studenten
komen nog altijd op de eerste plaats.
Of niet soms ?
Nivea

Colofon
Schamper is het officiële, ongebonden en pluralistische studentenblad van de Universiteit Gent. De
redactie bestaat uit vrijwilligers en
komt elke dinsdag samen om 19u
in studentenhuis De Brug (op het
g e lijkvlo ers), St. Pietersnieuwstraat 45. Schamper is telefonisch
rechtstreeks te bereiken op nummer
091/64.70.87 of via het secretariaat
van het studentenhuis op nummer
091/64.70.85 (André Van De Velde).
Lezersbrieven zijn welkom, naamloos is prullenmand. Vermeld ook
studierichting en jaar (indien van
toepassi ng). Op grondig gemotiveerd
verzoek laten wij uw 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
om ingezonden stukken verkort weer
te geven, of om technische redenen
niet te plaatsen.
Schamper 306-4/3/1993
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Nieuw in de RUG Top 30
De Barrikade
Velen onder u kennen wellicht ‘De Grillade’ enkel als de prijzige
studèntenvariant (?) van de Colmar. Maar als we Mare Bracke,
algemeen coördinator van de resto’s en home’s mogen geloven
komt daar vanaf 1 maart verandering in. Het bedieningsrestaurant
op de tussenverdieping van Octopus Overpoort zal dan immers
verbouwd zijn tot bedieningsrestaurant ‘De Barrikade’. Zomaar
een face-lift o f een zoveelste poging iets te doen aan de
duizelingwekkende daling van het maaltijdenverbruik?

gepast. Op het gebied van het aanbod
en de bediening worden ook een
aantal wijzigingen doorgevoerd, zoals
de invoering van een dagschotel
(soep en koffie inbegrepen), naast

Drie weken geleden was nog
amper sprake van het projekt, tot

Dankzij Schamper zal in overleg met Mare Bracke ook gezorgd
worden voor de dagelijkse Vegetarische schotel (VFO); driewerf hoera.
Ook de tafelbediening blijft, ondanks
de belofte dat men binnen het halfuur

de keuze a la carte die behouden
blijft.

VG-tarisch?

Mare Bracke een nota bezorgde aan
een aantal betrokkenen en de bal

prijs (voor de modale student), het
verouderde interieur (de ouderwetse
fermettestijl), de te lange bedientijden, het gebrek aan studentikositeit,

vanzelf aan het rollen ging. De
mensen reageerden binnen de week,

en een onvoldoende aan de studenten aangepast aanbod. (En daar

zochten al direct een periode voor de
verbouw ingsw erken, en hadden

zou nu allem aal verandering in
komen, maar lees vooral verder.)

reeds massa’s plannen klaar om de
afdeling opnieuw in te richten. Op de

Mare Bracke en diens medewerkers
stelden evenwel vast dat binnen de
p riva te m arkt een a a n ta l c o n -

De rode draad

currerende b istro ’s veel sukses
kenden.

En toch slaat deze tussentitel niet
op de Rode R ariteiten van het

koop toe vroegen ze om zelf de
gedaanteverwisseling vorm te mogen
geven. Aan motivatie geen gebrek.

terug buiten kan zijn - doorvoed en
al.

d a a d w e rke lijk aan tafel kunnen
ontmoeten, m.a.w. de socio-club van

bovendien nog een beminnelijke
glimlach bij. Alles inbegrepen in de

de Universiteit Gent’. Weg met de
concurrerende Italiaan, de goedkope
Chinees, en de dagschotel van het
Zwarte Woud. The place to be om
over proefschriften en licenciaatsverhandelingen te discussiëren wordt
voortaan De Barrikade. Dat is toch
de bedoeling. Er wordt gemikt op een
jonger publiek, niet meer op de

prijs.

oubollige verstarde types die nu de
typische populatie uitmaken. En wat
m eer is: er w ordt gezocht naar
sa m e n w e rkin g met een aan tal
kranten teneinde de hongerige ziel
te spijzen tijdens de maaltijd. Gezond
is anders, maar lovenswaardig dit
initiatief. Hiephoi.

Jobbers
Verder kregen we nog de belofte
te horen dat er binnenkort enkele
jobstudenten aan het werk zullen
kunnen, in het voordien door jobbers
onbetreden terrein. Deze zullen dan
tewerkgesteld worden naargelang de
vraag het aanbod overstemt. Met
a nde re w oo rd e n : als er geen
studenten komen eten (wegens
examens of blokperiode), lijkt het
Mare Bracke weinig evident dat er op
zulke ogenblikken ook geen studenten werken, wegens niet beschikbaar.

Het gat in de zak
De meest afgezaagde vraag ever.
wat moet het kosten? De kosten voor
de omschakeling werden geraamd
op 55.000 frank. Alles inbegrepen zonder de publiciteitskosten w elteverstaan. De maaltijdprijzen liggen
echter vrij hoog. Vanaf zo’n 225 frank
is een dagschotel verkrijgbaar, en de
prijs van de menu’s ligt nog een flink
stuk hoger. Maar daarvoor krijg je

En dan nog dit:
"je valt zo makkelijk in slaap als
a lles g oe d g a a t...” , aldus Mare
Bracke. Gezien het dalende omzetcijfer, en het nijpende geldtekort, kan
het niet anders of hij is klaarwakker.
Kijk maar naar de foto!

uiteraard je eten niet op je bord
gesmeten maar geserveerd, moet je
niet zelf het gewicht van het plateautje
torsen, maar is er een gewillige
serveuze voorhanden, en krijg je er

Tobias
Foto: Cisse

N I E U W
v a n a f
1 m a a r t
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Bistro i®
Je hebt maar 30 minuten en je wilt bediend worden
aan tafel, kom dan naar de BARRIKADE
(vroegere Grillade) en kies voor:

KJ

.

Het waarom van
plastische chirurgie

K ortom , de p ro b le e m p u n te n
waren het interieur, de doelgroep-

De Grillade kende van af zijn
opening in oktober 1986 tot zo’n 4
jaar terug een geweldig sukses en

afwisselend dagaanbod, en (vooral)
de prijs.

haalde een gemiddelde van 70 tot 90
couverts per dag. In 1989 werd

TafelnappenM!

eveneens een Avondgrillade geopend als tweede shift van restaurant
‘De Kleine Brug’. De laatste jaren
kende de gemiddelde omzet van de
avondafdeling een stijgend sukses,
in tegenstelling tot de middaggrillade
in restaurant Overpoort, waar een
dalend sukses werd vastgesteld. De
oorzaken van de omzetdaling zijn
v e le rle i. Het n ie t-b e re ik e n van
stude nten als c lië n tg ro e p mag
daarvan de belangrijkste genoemd
worden. Omdanks de volgens Dhr.
Bracke vrij lage prijzen inzake prijs/
kwaliteit-verhouding, vorm de het
s tu d e n te n clië n te e l (van bij het
opstarten) een minderheid t.o.v. de
andere groepen verbruikers. Als
mogelijke oorzaken hiervoor werden
naar voor geschoven: de vrij hoge

identificatie, de bedieningsrotatie (te
lange wachttijden), het gebrek aan

Een aantal actiepunten werden
voorgesteld; zowel aanpassing qua
interieur als qua aanbod en bed iening. H arde kleuren w orden
v e rm e d e n , het s tu k w e rk w ord t
verwijderd en er komt pastelverf en
tijdloos papier aan de muren. Ook
doet indirecte halogeenverlichting zijn
intrede, en verschijnen eraangepaste
tafelnappen (in harde kleuren!) op de
tafels. Het aantal zitplaatsen komt

---------.

AMSAB... Het g aat‘m om het concept

Soep

van De Barrikade. De benaming
refereert immers naar de studententijd van het W e te n s c h a p p e lijk

Dagschotel

Personeel, en de huidige generatie
studenten. Enige nostalgie naar de
60’er en 70’er jaren is hier niet vreemd
aan. Misschien krijgen we zelfs ABBA
op de achtergrond, of Earth, Wind &
Fire, of The Mama’s & The Papa’s ...
en vooral BOTS. Maar er is nog
meer, nam elijk een perm anante
te n to o n s te llin g m et fo to ’s van
studentenprotest, van de jaren ’60
tot nu. De fotolijst zal dan buiten aan
het restaurant hangen, en de reeks
foto’s zou kunnen doorlopen tot in

(

na afloop van een tijdelijke tentoonstelling over de foto’s kunnen

schikking en de plaats van het
v o o rg e re c h te n b u ffe t w ord t a a n -

centrum worden waar ‘s middags de
studenten en assistenten elka a r

beschikken voor de komende studentengeneraties. De bedoelingen
van Mare Bracke gaan nog verder:
“de B arrikade m oet h e t ze n u w -

j

Wil je eens (wat anders dan is er ook:
Koud buffet naar believen met frietjes 350F
Eilet Américain 200F
)
— — Steacfc met pepersaus 2 5 0 F m i------Kalkoentournedos met bearnaisesaus 250F
Mixed-grill archiducsaus 275F
Lamsribbetjes provençale 275F
Zalmmoot met mouselinesaus 275F
Dessertbuffet 50F
Menu van de maand

het restaurant. Er is zelfs een
samenwerkingsakkoord afgesloten
met het universiteitsarchief, zodat zij

rond de 110 a 120 te liggen (er wordt
gerekend op zo’n 80 couverts per
dag, een cijfer dat tot 4 jaar terug
gehaald werd), en het restaurant
wordt met gordijnen onderverdeeld
in twee compartimenten. Ook de

\

Menu van 450F en van 475F
Reserveren
B i s t r o

d e

B a r r i k a d e :

21

7 8
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Nog meer katholieken:
hetK V H V !

Na de salonrevolutionair, de
salonheld en de salonsocialist

DeSalonstudent
Van 10 tot 13 februari vond het Europees Salon van de Student
1993 plaats op de Heizel te Brussel. De zesde editie alweer van
dit mega-gebeuren. En ook deze keer hebt u als afwezige niets
gemist. Behalve een paar stylo’s, een diskette en een plastic zak
dan.

Het salon 1993 had een hele rits
mooie, o fficiële do e lste llin g e n :
begeleiden van leerlingen uit het
laatste jaar secundair onderwijs bij
het maken van hun studiekeuze,
verkleinen van de afstand tussen
onderwijs en beroepswereld, inlichtingen verstrekken over derde cyclus
onderwijs aan gediplomeerden, de
internationale mobiliteit van studenten bevorderen en het sensibiliseren
van jongeren voor het belang van
vreem de ta le n. B ovenal is het
Europees Salon van de student
echter dé grote manifestatie waarop
het commercieel concern dat ook het
Student Welcome Pack en Kampus
onder haar hoede heeft, draait.
G elukkig kon uw S cham perredacteur (niét DIEA zoals vorige
keer, Tobias) door de welwillende
medewerking van het studentenblad
Kampus gratis binnen in Paleizen 3
en 8 van de H eizel. N orm ale
ste rv e lin g e n b eta a ld e n er 200
knotsen. Binnen werd de bezoeker
overspoeld met stapels folders en
brochures en belaagd door een
overvloed aan commercieel geweld.
Wie alles aannam wat men in de
handen wilde stoppen, kwam met 3
volle p lasticzakke n w aa rd e lo o s
papier naar buiten.
De twee paleizen stonden volgestouwd met standjes (die de deelnem ers m inim um 6 0.000 fra n k
kostten) van onderwijsinstellingen,
taalscholen en bedrijven. De hogescholen en universitairen kwamen zoals beloofd in de reclamecampagnes - uit alle uithoeken van
Europa. Er was echter geen enkele
écht belangrijke universiteit uit het
buitenland vertegenwoordigd. Het

overw icht van zowel franstalige
onderwijsinstellingen als franstalige
bezoekers was bijzonder markant.
De aanwezigheid van alle nederlandstalige Belgische universiteiten
op een gemeenschappelijke stand
was overigens louter te wijten aan
Minister van Onderwijs Luc Van Den
Bossche die voor hen een redelijke
ruimte gehuurd had. Op eigen initiatief
waren de meeste van deze instanties,
waaronder ook de RUG, naar verluidt
immers nooit naar het salon gekomen.
De meeste stands - vooral de
buitenlandse - waren bevolkt met
slech t g e ïn fo rm e e rd e hosts en
hostessen. Op vrijdag, nochtans de
dag van de specialisaties en de 3de
cyclus studies, kon ik bijvoorbeeld
nergens zinnige informatie krijgen
over een postgraduaat in de sociale
w e te n s c h a p p e n aan een nietBelgische universiteit. Tot overmaat
van ramp kostte een troostend ijsje
dan nog minimum 65 frank (om maar
te zwijgen van de cola en het bier aan
respectievelijk 55 en 60 frank).
Niet getreurd echter, er was nog
altijd de goed uitgeruste infostand
van ons Belgisch leger. Een jeep
fungeerde er als centraal attractief
element, vergezeld van een paal met
w e g w ijz e rs naar o n d e r a ndere
Belamonastir, Rwanda, Cambodja en
Somalië. Het leger is altijd een beetje
reizen ? Internationale mobiliteit van
stu d e n te n ? V olgend ja a r een
E u ro p e e s salon van de jo n g e
beroepsmilitair ? Enfin, er is hoop...
(sic)

DIA

Onlangs werd op een vergadering van het PFK (Politiek
Filosofisch Konvent) het lidmaatschap van het KVHV (Katholiek
Vlaams Hoogstudenten Verbond) tot hetzelfde PFK geweigerd.
Dit tot frustratie en ongenoegen van het KVHV, zo blijkt o.a. uit
een lezersbrief in het Pallieterke en aan onze bijna-Rector-af.
Het KVHK kent op z’n minst een
bewogen geschiedenis. Opgericht in
1902, werd in 1918 ook te Gent een
afdeling uit de grond gestampt. Doel
was de vernederlandsing van het
onderwijs (met katholieke inslag),
maar na deze verwezenlijking werd
het een meer maatschappij-kritische
vereniging.
In de jaren 50 was het KVHV heel
populair, zowat 1/3 van de indertijd
3000 RUG-studenten waren lid. Een
praeses uit die tijd was onze geliefde
ex-premier Wilfried Martens.
Ten tijde van het woelige ‘Leuven
V laam s’ eind jaren ’60, was de
praeses Paul Goossens (ex-hoofdredacteur De Morgen). Ook latere

Blok. Na enkele zware incidenten
(zie ook elders in deze Schamper het
interview met Bert Verhoye) rond
de opvoering van het toneelstuk rond
Verschaeve (een collaborateur uit
WOII) wordt in 1974 het KVHK uit het
Politiek Konvent gezet. Kort daarop
bloedt het Verbond dan ook dood.
O pm erkelijk dat uit de linkse
vleugel van KVHK-Leuven de PvdA
(Partij van de Arbeid, met MLB als
stu d e n te n ve re n ig in g ) en uit de
rechtse tak van KVHV-Antwerpen het
NSV (N ationalistische Studenten
Vereniging, met moederpartij Vlaams
Blok) zijn gegroeid. We kunnen dus
wel stellen dat onze extreem linkse

PvdA-voorzitter Ludo Martens was
in die periode vooraanstaand lid. Tot

en rechtse rakkers dezelfde roots
hebben. Maarzoals het kan gebeuren

daar het eenvoudige.

met broers of zussen, zijn de twee
als kat en hond, als water en vuur.
Beiden willen eikaars extremisme
nogal e xtree m b e strijd e n , een

Van voor naar achter,
van links naar rechts,

ongezonde situatie.
In de jaren 7 0 gaat het KVHV
echter een uitgesproken rechtse

Terug in Gent

koers varen, wat o.a. resulteert in
een praeses met de illustere naam

En sinds ’91 is het KVHV back in
town. Een terugkeer die niet onopgemerkt is gebleven, temeer omdat

Gerolf Annemans, huidig volksvertegenwoordiger van het Vlaams

voor verdraagzaam heid. Volgens
som m igen hypocrisie, m aar het
KVHV repliceert dat voor verdraagza am h eid zijn, m aar m et een
volks(Vlaam s)-nationalistische en
katholieke inslag best kan, wat dit
laatste ook moge voorstellen (interview Het Nieuwsblad, eind ’91).
Jam m er eigenlijk dat Vlaamsgezindheid meer en meer de weg op
gaat van extreem-rechts, hoewel het
dit eigenlijk niet is en zeker de
bedoeling niet kan zijn.
De enige zekerheid momenteel,
is dat ze voorlopig (?) niet als lid zijn
aanvaard in het PFK, en daar zullen
hun verleden en hun onduidelijke
banden met extreem rechts niet
vreemd aan zijn.
Nivea

Aankomende studenten hebben

De beslissing om het HILO vanaf volgend academiejaar zijn
status van onafhankelijke faculteit a f te nemen en te laten
aansluiten bij de faculteit van de geneeskunde en de tandheelkunde
viel bij de HILO-studenten niet in goede aarde. Volgens Max De
Vylder, de praeses van het HILO, was niet zozeer de verandering
zelf, als wel de manier waarop ze werd doorgevoerd de reden van
de ontevredenheid.
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Momenteel is hun clubhuis café
‘Den Deugniet’ op dezelfde St.Kwintensberg en namen ze o.a. deel
aan een betoging tegen rascisme en

Zelftest

Een succesvol studentenprotest

dat hun mening niet werd gevraagd
en dat de verandering zonder enige
inspraak van de studenten door
hogerhand (het rectoraat, volgens
De Vylder) werd doorgevoerd.
Een andere reden voor de ontevredenheid was dat de studenten niet
wisten wat de concrete consequenties van de overgang zouden zijn.
Het risico dat het HILO volledig door
de veel grotere geneeskunde zou
worden overheerst en voortaan als
kleine broer van de geneeskunde

het VNSU (Vlaams-nationalistische
Studenten Unie), o.a. door enkele
verbroederingsavonden en -cantussen.

ze aanvankelijk samen met het NSV

Eind goed,
al goed!!

De studenten Lichamelijke Opvoeding en Motorische Revalidatie
en Kinesitherapie, de twee richtingen
van het HILO, konden niet verteren

resideerden in ‘Vlaams Huis De
Roeland’ -dat nu ook het lokaal
bureau van het Vlaams Blok herbergt.
O ok w erden sch ijn b a a r nauwe
banden aangehaald met het NSV en

zijn dagen zou slijten leek hen niet
denkbeeldig en zoals begrijpelijk is,
trok dit vooruitzicht hen niet echt aan.

Aktie, aktie,...
De ontevredenheid van de HILOstudenten leidde tot een aantal
protestacties, zoals de bezetting van
het rectoraat eind november. Hun
acties waren zo succesvol dat de
HILO-studenten in het vervolg wel
kunnen deelnemen aan de gesprekken over de nakende fusie met de
geneeskunde en de tandheelkunde.
Steven

nu een middel om hun Frans te toetsen aan de gestelde norm om ‘Taaien Letterkunde: Romaanse Talen’te
starten. De test omvat een hoop
oefeningen die aansluiten bij de stof
uit het secu nd air o n d e rw ijs en
voorlopen op enkele problemen uit
de eerste kandidatuur. De student
kan deze oefeningen zelf verbeteren
aan de hand van een volled ig
uitgeschreven antwoordenlijst. Op
een bijgevoegd scoreformulier kan
men dan de vergelijking maken. Deze
test is echter nog geen vrijgeleide,
aangezien men in de eerste kandidatuur nog op (bijna) alle vlakken wordt
bijgewerkt. Maar door de test kan
men zich een beeld vormen van de
onderdelen waaraan in het Frans
nog dient gewerkt te worden. Men
moet wel voor ogen houden dat
R om aanse m eer is dan alleen
literatuurstudie en dus een grondige
kennis van het Frans een vereiste is
voor een vlot verloop van de studie in
haar geheel.
De test (64 p.) kan tegen 100 fr.
verkregen worden op op het Adviescentrum voor Studenten, St-Pietersplein 7, 9000 Gent.
WIF

SCHAMPER SPRAK MET BERT
VERHOYE.
“Ze kunnen m ’n bloed wel zuipen.
We schrijven 21 oktober 1974. Enkele tientallen VMO’ers,
gewapend met fietskettingen, stokken met nagels, flessen en
allerlei andere geïmproviseerde wapens, vallen (gesteund door
leden van het TAK, Were Di, KVHV -en volgens Belga- VNSU )
woest de Blandijnberg aan. Hun doel : de opvoering verhinderen
van het toneelstuk “Verschaeve” dat op verzoek van het LVSV en
het MLB in Auditorium E zou opgevoerd worden. Gevolg : enkele
zwaargewonden, een charge van de politie en enkele dagen later
de oprichting van een overkoepelende organisatie het ‘AntiFascistisch Front’ dat tot taak had de vrije meningsuiting te
waarborgen en alsnog het stuk in Gent opgevoerd te krijgen. De
VMO had ondertussen verkondigd elke opvoering, waar dan ook
in Vlaanderen,
“te verhinderen, desnoods met onze blote
vuisten”. En in gans Vlaanderen waar men het stuk op de planken
bracht, werden bommeldingen gehouden en gevechten geleverd.
En dit alles omdat de auteur, Bert Verhoye, de figuur van
Verschaeve ( een extreem-rechtse priester-schrijver) eens goed
in zijn hemd gezet had. Nu, 2 0 jaar later, is Verhoye met zijn
toneelgezelschap ‘de Zwarte Komedie ‘ in Antwerpen al lang een
begrip. Maar gelukkig doet zijn gezelschap ook af en toe eens
Gent aan. En ditmaal met een satire rond Filip de Winter van het
Vlaams Blok. Een tweede “Verschaeve” ?

Schamper : Bij de opvoeringen van “Uit zelfb evrediging” en “Pak ‘em Filip” in
Antwerpen is er nochthans bijna
geen herrie geweest. Is uiterstrechts dan toleranter geworden
dan 20 jaar geleden ?
Bert Verhoye : Nee, toleranter
niet. W él zijn ze v o o rz ic h tig e r
gew orden.W aar ze vroeger met
fietskettingen op stap gingen, gaan
ze nu op stap in een sjiek kostuum en
de straatvechter proberen ze te
camoufleren onder het type van de
brave schoonzoon. Hun nieuwe
tactiek is een politieke partij oprichten
die het vertrouwen geniet van de
middenstand. En het vertrouwen van

de middenstand verkrijg je alleen
maar als je een sjiek kostuum draagt
met een das, en dat beeld proberen
ze te camoufleren onder het type van
de brave schoonzoon. En om die
reden hebben we voor “Pak ‘em Filip”
een affiche gemaakt waarop Filip de
Winter op straat ligt te vechten en
eigenlijk een kind aan het neerkloppen is. Hij is des duivels daarvoor
(grijnst) want ik heb in Borgerhout (1)
alleen al 2000 affiches daarvan aan
de muren kunnen laten hangen.
Maar het is bij hun gewoon een
kwestie van tactiek : Dewinter is
daar zeer eerlijk in hé. Ze richten zich
op één thema : de vreemdelingenhaat. En als ze dan voldoende
stemmen hebben dankzij dat ene

them a, dan gaan ze hun partij
uitbouwen en die partij bouw je dan
voorzichtig uit via de bekende geijkte
democratosche kanalen. Dat is het
stadium waar ze nu in zitten. Hitler is
ook zo aan de macht gekomen. Maar
je mag niet vergeten dat er in 7 4
geen partij was : dat was een boel
relschoppers, die VMO-militanten. De
Volksunie wou daar niets mee te
maken hebben. Toen ik hun ‘operatie

en de aanleiding is geweest tot dat
stuk over Ulrike Meinhoff, had niets
met politiek te maken, maar het feit

Brevier’ (2) in “Verschaeve” in feite
belachelijk maakte, hebben Xavier

heeft die vrouw -die zeker geen
kandidate zelfm oord was- in de
gevangenis verkracht en gewurgd.

Buisseret en Eriksson toen opgeroepen mij te vermoorden. Nu is dat
er niet van gekomen, zoals je ziet,
maar vandaag zijn ze voorzichtiger.
Ze zetten mensen op hun zwarte lijst
en dat is dan een signaal voor hun
achterban : als je de kans ziet, klop
die dan in elkaar. Maar tegelijkertijd
distanciëren ze zich daar officieel
van en zeggen : ‘dat is enkel verbaal
geweld’. Kom daar maar eens aan

dat een mens die zich op een
anarchistische manier opstelt door
een systeem kan kapotgem aakt
worden, en dat dat systeem erin
slaagt de rechtsstaat te gebruiken
om een mens te nekken en daarna
nog de witte vlag uithangt en z e g t:
eigenlijk zijn we pacifistisch ... Men

Als je dat laat passeren als een vorm
van behandeling voor anarchistische
elementen in een democratie.... daar
ageer ik tegen. Dat heeft niets met
communisme te maken.

Schamper : U was 20 jaar
geleden dus niet linkser dan
nu?

uit.

B.V. : Helemaal niet. Ik ben sinds
mijn 17 jaar het liberale gedacht-

Scham per : uw sym pathie
voor het linkse gedachtengoed
heeft de laatste jaren plaatsgeruimd voor een meer liberale
visie ?

engoed zeer genegen en met liberaal
bedoel ik niet PVV of VLD hé. Ik
bedoel: liberaal in de zin van het 19e
eeuwse liberalisme waar de anarchie
uit ontstaan is, zoals een Kropotkin.
Zonder de liberalen was er geen Karl

B.V. : Wat bedoel je met links ?

Marx g e w e e st: zij hebben het hem
mogelijk gemaakt zijn theorieën op
papier te zetten. En het feit dat er nog

Schamper : wel... uw stuk
over Ulrike Meinhoff ....
B.V. : (verbaasd) Heb ik ooit
sympathie gehad voor de communistische beweging ? Nee, kijk, ik
probeer geen politieke stukken te
schrijven, wel menselijke stukken.
Wat mij ontzettend geshockeerd heeft

steeds mensen bereid zijn mijn
artikels te lezen die ik schrijf in de
Nieuwe Gazet (en die zijn helemaal
niet partijgebonden) geeft mij het
genoegen dat mensen bereid zijn
om zelfstandig na te denken, zonder
dat hun lidkaart erbij te pas komt.

Schamper : U bent een
individualist, maar in uw
toneelstukken zit ook altijd een
sterke sociale bewogenheid.
B.V.: Dat is toch normaal. Theater
is een heel gevoelig medium waar je
op gevoelens van mensen ontzettend
hard kunt inwerken. Je hebt het meest
directe medium om mensen aan te
spreken. Een gazet, wat is dat nu ?
Misschien gebruiken ze het alleen
maar om een kilo patatten mee in te
pakken... en televisie.... zappen maar.
Maar met theater gaat dat niet hé.
Men luistert en kijkt naar wat je te
zeggen hebt. Daar mag je niet mee
sollen, dat is te belangrijk.

Scham per : Denkt u dat
racisme in de mens zit ?
B.V. : In sommige mensen. Het
is in feite angst, hé. Ik begrijp dat wel,
dat mensen dat hebben, maar ik
dank dat racism e in hoofdzaak
gebaseerd is op een gebrek aan
kennis. Als je dingen begrijpt ben je
er niet meer bang voor. Waarom zijn
mensen bang voor vreemdelingen ?
Als je iemand ziet rondlopen met een
vreemd hoofddeksel dan vraag je
waarom hij dat doet en als die dan
uitleg g e e ft: mijn geloof zegt dat en
d at en d a a ro m ... zo kw eek je
w ederzijds begrip. M aar als de
mensen het echt ontzettend slecht
beginnen te hebben, dan zoeken ze
altijd naar een zondebok.

vervolg p.6

Interview
B. Verhoye
deel 2
Kijk, je woont in de stad en krijgt

die ik interessanter vind dan petitielijsten tekenen of met de linkervuist
omhoog naast vlaggen en borden op
een winderig plein te gaan staan.

18000 frank in de maand via het
OCMW, je moet daar vier mensen
mee onderhouden, het papier bladert
van de muren, je wanden zijn vochtig,
je hebt niet voldoende verwarming
en weinig te eten -en zo leven er
duizenden mensen in dit land op dit
m om ent- en naast je komt een
vreemdeling en die heeft wél een job
gevonden. Dan zegt die man : wat
komt die rotzak hier doen ? En als er
dan een p a rtij v e rk o n d ig t a lle
vreemdelingen buiten te gooien ...
dat waren de Joden in de jaren ’30,
nu zijn het de Marokkanen, die
geviseerd worden.

Schamper : Kan humor een
doeltreffende reactie tegen
uiterst-rechts zijn ?
B.V.: Ik denk het wel, want wat je
belachelijk maakt kan nadien niet
meer au sériuex genomen worden.
En dat vind ik wel belangrijk. Natuurlijk
kan jij dan weer zeggen dat alleen
gelijkgezinden naar mijn stuk komen
kijken, maar ik denk dat mensen die
dit stuk gezien hebben niet meer in
staat zijn om naast zijn naam een
bolletje rood te kleuren omdat hij zo
belachelijk wordt gemaakt. Natuurlijk
g e lo o f ik niet d a t je m et een
schrijfmachine een wereldoorlog kunt
tegenhouden ... laten we maar
zeggen dat het een kleine bijdrage is

(en anderen)

Schamper : u haat fascisten
wel echt hé ?
B.V.: Mijn vader is naar Duitsland
gevoerd toen hij 19 was en mijn
moeder zwanger achter moest laten.
Een deel van mijn familie is terechtgesteld tijdens de oorlog, een ander
deel erna. Je hoort die verhalen
vertellen van je 4 of 5 jaar en je
kweekt een soort organische haat
tegen het fascism e. M aar er is
natuurlijk ook een intellectuele haat
tegen het fascisme -dezelfde als
tegen het communisme trouwens- :
je kan toch geen enkel vertrouwen
hebben in een regime dat de mens
wegcijfert en dat een ideaal hoger
stelt dan de mens.

en ik probeer dat idee eigenlijk te
coördineren. Het idee is dat ze hier
faciliteiten krijgen, en een speelruimte
en dat wij ook totaal openstaan voor
allerlei zaken. Alles gebeurt zeer
spontaan en dat lokt natuurlijk de
mensen aan.
Hier krijgen debutanten kansen
die ze elders nooit zouden krijgen en
dat komt omdat alle theaters puur op
het merkantiele werken. Alles moet
opbrengen: hier is dat niet nodig. Als
wij rond komen is alles in orde. En

Schamper : de Zwarte Komedie is blijkbaar een sprinkplank
geweest voor heel wat debuterend talent : Tom Lanoye,
Herman Brusselm ans, Max
Schnur, Chris Cauwenberghs,
Ingeborg, Ivo Pauwels ... hoe
spoort u al dat talent op ?

Schamper : En merk je nog
enige dankbaarheid later ?

B.V.: Ze melden gewoon zichzelf

B .V . : Er is hier nog nooit in die

aan. De Zwarte Komedie is eigenlijk
meer een idee dan een gezelschap

bestaat maar dan ook nog nooit nog

omdat ik mijn job heb als journalist,
sparen we ook het loon van een
directeur u it . Als je eens zou weten
hoeveel dat ons bespaart, (la c h t).

15 jaa r dat de Zwarte Komedie

nooit iemand kwaad weggegaan en
al de mensen die hier ooit gewerkt
hebben behoren tot mijn beste
vriendenkring.

Scham per :
20 jaar na
“Verschaeve” staat extreemrechts sterker dan het ooit
geweest is. Is dat niet ontmoedigend ?
B.V. : Ik kloot ze nog steeds
zoveel als ik maar kan. Ze kunnen
m’n bloed wel zuipen, daar ben ik
zeker van. Maar het is geen verloren
strijd. We moeten er gewoon mee
blijven doorgaan, want verloren is ze
nooit. Ik had ooit -einde jaren 7 0 was
dat- een interview met Karei Dillen
die toen lid was van de Vereniging
van de Verontruste Ouders ,ik weet
niet of je je die vereniging nog
herinnert, en op het einde van het
interview stond hij op en gaf me een

hand en z e i: “Mijnheer Verhoye, we
zullen mekaar nog terugzien.” En ik
antwoordde: “Zeker weten, mijnheer
Dillen, en hopelijk aan dezelfde kant
van de prikkeldraad.”
E.M.

(1) deelgemeente van Antwerpen
met hoogste percentage VlaamsBlokkiezers.
(2) Operatie Brevier was de door
de VMO georganiseerde illegale
transfer om Verschaeve’s knoken uit
Oostenrijk (waar hij na wereldoorlog
II naar toe gevlucht was) naar de
Belgische heimat terug te voeren.
De Zwarte Komedie speelt
“Pak ‘em Filip” op 6 maart in
“De Media” De Molenstraat 165
9900 Gent . Vertoning : 21.00 u
ingang : 250,-

Geachte literatuuradepten,

Laten we het vooral niet te lang
rekken, w ant het zijn m oeilijke

Hepburn aan kanker en mijn buurka narie aan te v e e l- zan g za a d gevreten. Alsof dat nog niet genoeg
was, moesten de Gentse homo’s en-

momenten. Op relatief korte tijd nam
zowel het Gentse collectief Gorky als

kele weken geleden in het RUG-studentenblad Schamper een schaam-

de Bostoniaanse tegenhanger (?)
The Pixies afscheid van de muziekscene, stierf Nuriev aan AIDS, de

teloze discriminatie ondergaan. Zij
werden immers verbannen naar de

zanger van Les Négresses Vertes
aan een overdosis drugs, Audrey

middenpagina’s van dit krantje en
kregen enige liters roze verf over het
vege lijf gestort, kwestie van herken-

baar te blijven. Ultra-rechtse sympathieën in de redactie worden gezien
als ‘oorzaken waarmee we rekening
moeten houden’, aldus een Belangrijk
Personage. Maar genoeg gezeurd;
er is beterschap op komst.
Het inmiddels tot een krater van
fenomenale afmetingen verdiepte gat
in uw cultuur zal op vier maart van dit
gezegende jaar namelijk opgevuld
w orden m et de poëzie van de

onnoemelijk wereldberoemde Anton
Van Wilderode. De momenteel al

versleten stem een paar gedichten
debiteren. Anton Van Wilderode is

74 jaar oude Cyriel Coupé gaat door

het kroontje op de schitterende reeks
“Middagen van de literatuur” in de

als de schepper van de onvergetelijke
verzen “Hart, blijf nog overmand;/
verloren zoon, steek uw handen/ naar
het onthaal der verwanten/ en de
draf van het vaderland.” De hopelijk
nog krasse grijsaard zal wat uit zijn
nek lullen ove r eigen w erk en
vervolgens met vermoedelijk heerlijk

J. STORY WIJ HEBBEN WAT TE BIEDEN
SCIENTIA

ALS HET OM BOEKEN GAAT

A l een kwart eeuw lang geniet Story-Scientia van een onovertroffen reputatie als
kwaliteitsboekhandel, enerzijds als de typische studentenboekhandel voor het hoger
en universitair onderwijs, en anderzijds als leverancier van scholen, universiteiten,
bibliotheken, bedrijven, laboratoria, researchinstituten, klinieken, ministeries,
rechtbanken, overheidsinstellingen...

W ETENSCHAPPELIJKE BOEKHANDEL

J. STORY - SCIENTIA b.v.b.a.
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Gentse stadsbib. Ga erheen, u zal
het zich niet beklagen. De laatste 80
frank van uw voor de zoveelste keer
mateloos overschat budget zal uit
uw inmiddels groen uitslaande bruine
vriend verdwijnen, maar in ruil krijgt u
drie kwartier Cultuur met grote C (of
Kuituur met grote K, zoek het zelf
maar uit), waarover u met vrienden
en kennissen nog uren zult kunnen
napraten in uw geliefkoosde stamcafé. “De leute” en Dankuwel!
ow

Zie daarvoor alle Franse bastaardwoorden in het Engels, een
rechtstreeks gevolg van de slag bij
Hastings in 1066 alsjeblief. Door
het v e rn e d e rla n d se n van le e n -

Spelling
speelbal?
“O tempora, o mores!” schreeuwde de klassieke ziel in mij bij het
lezen van het interview met professor Taeldeman. Kolkende verontwaardiging en schrijnend ongeloof
woedden in mij en hiervan zal ik de
neerslag in zo beleefd mogelijke
woorden proberen te sublimeren op
papier, misschien ooit nog een stille
getuige ‘s Nederlands débâcle - als
bepaalde elementen in ons taalgebied hun zin krijgen tenminste.
U merkt het: ik heb het niet zo voor
een dictaat van een paar ivorentoren-specialisten over wat u en ik
moeten schrijven en wat niet. Of ik
daar zo mijn redenen voor heb?
Welzeker ! Toegegeven, er zitten een
paar wat professor Taeldeman noemt
“ e m o tio n a le
n o n -a rg u m e n te n ”
tussen, maar laat dat die gelukkigen
die nog over emoties beschikken in
deze harde tijden voor zielen, die
nog niet door het immer oprukkende
m aterialism e van rom antiek zijn
gespeend, niet hinderen om verder
te lezen. Voor de anderen zal ik met
een paar andere elementen komen
aandraven.
Zoals professor Taeldeman o zo
correct opmerkte zal het inderdaad
voor kindjes die een gereduceerd
alfabet moeten leren, makkelijker zijn
dan ooit tevoren. Ook de leenwoorden die door de gehaktmolen
der vernederlandsing zijn gehaald
(ik denk hierbij aan de belachelijke”sitroen”), zullen minder problemen opleveren in de lagere school!
Hoera! Maar wie even verder denkt
dan het lager onderwijs lang is, komt
o n ve rb id d e lijk in het s e c u n d a ir
onderwijs terecht waar barbaarse
vakken als Engels, Frans en Duits
gegeven worden . Deze rebelse
provinciën van ons glansrijke taalgebied weigeren halsstarrig het licht
te zien dat de Grote Acht op het
spellingsprobleem laten schijnen en
in navolging van onze glorieuze
progressiviteit hun spellingen op het
IQ 80 af te stemmen. Aldus zullen
onze arme studenten zich geconfronteerd zien met tak van vreemde
letters (wie heeft ooit van ‘q’, ‘y’, of ‘x’
g e h o ord? ) en n im m e r g e zie n e
spellingsproblemen. Dit net nu terwijl
iedereen weet dat het Frans van de
modale student tot schrikbarende

generatie haar pensioen betaalt, zal
mij een zorg zijn”, is ook het probleem
“hoe leren we hen in godsnaam Frans
en Engels?” geen probleem voor
eminenties van de Nederlandse taal,
maar een probleem voor de leerplancommisies van de vakken Engels en
Frans. Waarmee dit probleem dan
wat ons betreft als opgelost mag
beschouwd worden, zo redeneren

argumenten” edoch ik ga dapper
door.

Ik had het over de intrinsieke
waarde van de spelling van om het
even welk woord. Hierbij denk ik
natuurlijk aan de etymologie, de
geschiedenis van een woord door de
eeuwen heen.

de Grote Acht.

Neen, geef toe: het is toch al te
gek dat we een prachtwoord als
“frequentie” met “kw” gaan schrijven,
terwijl in het Engels, het Frans als het
Duits de ‘“qu” wordt gebruikt. Terwijl
men van Ijsland tot Turkije (sorry
voor de Zwarte-Blokkers) droomt van
één gezamelijk Europees huis, wil
het petieterige Nederlands zich even
losscheuren van zijn drie grote buren
op sp e llin g s g e b ie d om aan de
Vlaamse gemakzucht tegemoet te
komen (want merk op: hoewel de
Nederlanders ons op letterlijk alles
voor zijn - sinds kort veroordelen ze
zelfs onze milieucriminelen, omdat
wij hier te laks zijn - is de modale
Nederlandertoch niet gewonnen voor

Z iet U: w oorden zijn net als
a fg e d ra g e n klere n , ze w orden
d o o rg e g e ve n van g e n e ra tie op
generatie en zetten zich telkens weer
meer naar hun dragers, ze nemen
hun vormen aan. Elkegeneratie voegt

Professor Taeldeman merkt in zijn

de fossielen van de mensheid
zitten in zijn taal.

zeggen. Zo is ze niet alleen ondemocratisch omdat ze pas na goedkeu ring
over ons zal worden uitgestort (het
beeld van het vallend varkensbloed
in de film “Carry” van Stephen King
komt me voor ogen), maar bovendien
om nog een andere redenen die ik
zal illustreren a.d.h.v. een stukje uit
het essay “Poëzie en onderwijs” van

H. de Coninck :

“ Democratie wordt de dag van
vandaag al te graag voorgesteld als
de minst slechte staatsvorm. Maar
ze was bedoeld als zonder enige
concurrentie de allerbeste. Misschien
betekent democratie altijd w e l : de
middelmaat aan de macht, maar op

De taal is een soort torenhoog
zandkasteel waaraan elk jaar met
veel zorg enkele nieuwe zandkorrels
mogen toegevoegd worden. Elk volk
h e e ft zijn e igen v le u g e l in d it
magistraal gebouw en elke vleugel
staat in verbinding met elke andere
doorwegen die de geschiedenis heeft
doen o n tsta a n als de d rift der
continenten. Elke mens die leeft
vertoeft in de kamers van het paleis,
en elke mens die geleefd heeft zit
nog samen met zijn geschiedenis in
de muren en de plafonds als een
v e rs tild e schaduw . Nu ju is t dit
sprookjeskasteel, waarin elk waargebeurd en verzonnen verhaal geëtst
staat, willen sommige extremisten
verlaten om het om te ruilen voor een
kille prefab. Of anderen, zoals de
Grote Acht, willen toch wel flinke
verbouwingen doen om het comfort
te vergroten. Het is alsof de Franse
regering zou beslissen om linoleum
te leggen in de Versailles, want die
tapijten zijn echte stofnesten.

diepten is gedaald. Of dit zal beteren
door het peil van het Nederlands
(nog maar eens) naar beneden te
halen en zo de overstap op andere
toch hemelsnoodzakelijke talen nog
groter te maken, is maar al te zeer de
vraag. Hemelsnoodzakelijk, jawel,
voor wie in deze door electronica

Inderdaad, een ware democratie
rondt niet af naar beneden, maar
trekt iedereen naar boven, ook op
het gebied van spelling, professor

terecht op dat spelling “een relatief
onbelangrijk is in een taalsysteem”,

gereduceerde wereld nog iets wil
betekenen op economisch, sociaal
èn cultureel vlak. Maar in navolging

wijze te behouden.

van onze politici, die nu de hele
sociale zekerheid leegzuigen en
denken van “ hoe de v o lg e n d e

het ijle vlak van de “ emotionele non-

P ro fe s s o r T aeldem an

intrinsieke waarde van een schrijf-

Maar daarmee zit ik al definitief op

dat een “taalvirtuoos” nog geen
“taalexpert” is, maar dan repliceer ik
dat de beste stuurlui aan wal staan.
Iemand mag dan in een zolderkamertje nog zoveel boeken lezen
over Italië, een Italiaan zal altijd de
exp ert b lijven. Daarom hebben
schrijvers, dichters en meer van dat
tuig volgens mij veel meer in de pap
te brokken dan om het even welke
taaltechneut. Zij moeten immers het
deeg kneden en er de broden van
maken, zij zullen dus wel het best
weten wat de ingrediënten moeten
zijn zeker?

spelling, professor Taeldeman heeft
zelf de grootste aangeduid, die

vermelden dat zowel de conceptie
als de geboorte van dit wangedrocht
zijn oorsprong vindt in net zo’n

Ik hoop van harte dat ik niet de
enige ben die alleen de gemakzuchtige en de ecoomische kant van
de spelling bekijk, maar nog een hart
heb voor romantiek en de historie
van woorden. Als ik dan echter de
verkiezingsuitslag van het Zwart Blok
bekij k en tel hoeveel jaar de holocaust
geleden is, dan heb ik zo mijn twijfel
over het geheugen van het publiek
en zijn wil om er één te hebben. Ik
vrees dat de verkleutering (ik weet
het: een modewoord) en “la loi du
m oindreéfforf het weer zullen winnen
van het gezond verstand, zoals zo
vaak g e b e u rt...

ze voor buitenlanders nog steeds is,
maar wij zitten er lekker mee! Kijk, ik
kan g erust aannem en dat een
academicus naam wil maken, maar

Kenny Knecht
2° kan BI

hebben gehad, en ga zo maar d o o r:

het moment dat ze werd uitgevonden
was het de bedoeling die middelmaat
toch zo intelligent mogelijk te maken. “

Taeldeman, ook op het gebied van
andere Europese talen, ook door de

Natuurlijk zitten er fouten in de

com m issie als de zijne, nl. het
rampzalige groene boekje van 1954
(zelfs de rode versie was beter denk
ik! ) Voorheen was de dubbelspellingeen leuke absurde grap, wat

enquête op dat veel mensen de
spelling te moeilijk vonden en wil
daar duidelijk aan tegemoetkomen

dik boek dat toch geen kat leest, en
laat onze spelling met rust. Professor
Taeldeman mag dan wel beweren

respect!

taal : door continu gebruik totaal
onregelmatig). Maar deze veranderingen gaan door op continue wijze
en niet sprongsgewijs, op organische
w ijz e en n ie t m e c h a n is c h , en
natuurlijk zijn deze kleren versleten,
maar in deze kleren hangt de lucht
van de leve n s van h o n d e rd e n

tirannie van de Kerk, de lucht van de
frisse Renaissance, de sporen van
alle handelsbetrekkingen die we ooit

peil dan v ro e g e r; dat van de
g em iddelde B lik -le z e r laten we

Italië waar de spaghetti nu eenmaal
vandaan komt. Zo is AIDS en computer een taalkundig monument omdat
de Engelstaligen ze nu allebei ontdekt
hebben. Het is een kwestie van

trouwens in de enquête ook als grote
boosdoener uit de bus gekomen is:
“de fameuse dubbelspelling” . Wel
vergeet professor Taeldeman erbij te

generaties: de lucht van Caesars
wrede onderwerping, de lucht van de
stagnatie in de Middeleeuwen, de

“imbesielen” te hertalen naar het
Nederlands) maar toch een lager

van een woord, door de seintjes die
in de spelling zitten te verdoezelen,
is gewoon onszelf bedriegen, het is
een leugen! Zo is de spelling van
spaghetti, een hommage aan het

wel iets bij en laat wel wat weg, de
echt versleten stukken zijn nauwelijks
nog herkenbaar ( het werkwoord “zijn”
bv, is net als de ellebogen van een

het naar de bliksem helpen van zijn
taal: een teken aan de wand?)

door dus onvermijdelijk het moeilijkheidspeil van de spelling naar omlaag
te halen. Misschien niet “ het peil van
imbecielen” (ik ben zo vrij geweest

woorden, willen we als het ware
vergeten dat we ze geleend hebben,
alsof het onze eer aantast. Ik ga zelfs
verder: het ontkennen van het lenen

schrijf dan bij God een centimeters

m erkt

maar als de taal onaangetast blijft
bezit ze nog een schat die niet te
overzien is: ze vormt dan een band
met de geschiedenis en alle fouten
die we eruit kunnen leren, een link
met onze buurvolkeren en onze
verhoudingen tot hen door de eeuwen
heen.

VOORUIT
GENT
13 M A A R T 1993 M

Culturele Centrale koos
"Samenleven" tot wcrkingsthema
voor 1993-'94.
Niet om veel te klagen over hoe
slecht alles gaat, wel om te kijken
wat eraan gedaan kan worden en
om er dan ook wat aan te doen.
Op 13 maart gaan we van start
met "Breek de grenzen".
Het wordt een leerrijk en amusant, ernstig en uitbundig gebeuren, waarop we een eerste aanzet
willen geven tot het breken van de
grenzen van onverdraagzaamheid,
individualisme en vervlakking.
Een dag Yoor mensen die zich weigeren neer te leggen bij toenemende onverschilligheid, racisme en
vcrrcchtsing.
voormiddag: keuze uit drie debatten:

• vervlakking in de media:
Jaap Kruithof (professor RUG)
Paul Goossens (journalist)
een vertegenwoordiger van de
populaire media
moderator NG Sauw Tjhol
(BRTN-radio-De Brug)
• multikultureel samenleven:
Marita De Sterck (auteur, antropologe)

J a n B lo m m acrt (onderzocksdirekteur UIA)
T u u r V an W allcndacl (om budsm an
Antwerpen)
M o h am cd S e b b a h i (koördinator
W erkgroep M ultikultureel
Sam enleven IPE)
m oderator: Els Ja c x sc n s (BRTN radio "Voor de dag")
• solidariteit:
G eorges D cbunne (cx-sekretaris-,
generaal ABVV)
J e f V uchclen (professor VU B )
M iel D ekeyser (gewezen BRTN-korrespondent in de VSA)
moderator Chris Dcnys (BRTNnieuwsdienst)
namiddag: gevarieerd programma:
• interventies door vertegenwoordigers
van organisaties
• toneel en muziek gepresenteerd door
M ong Rosscd:
De Vieze Gasten, Periekdr • stands
• slottoespraak door Julicn Van
Gccrtsom (voorzitter Culturele
Centrale): "een syndikale kijk op nationalisme, solidariteit en dem okratie''
• optreden Kkl Safari Sok)

inlichtingen: Culturele Centrale Hoogstraat 42 1000 Brussel tel: 02/512.82.61
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BOEHM
bij heldere hemd
Wie het hart op de juiste plaats draagt heeft geen tien sekonden nodig om uit zijn verzameling
beduimelde flardjes Schamper meteen de grauwe en aan reepjes gelezen Schamper 304 met daarin
het interview met prof. Rudolf Boehm op te vissen. Boehm mag zich nauwelijks 2 exemplaren verder
in nog meer eerbetoon verkneukelen daar zijn afscheid van de akademische sien, met de nodige
stijl en Boehms eigenzinnige filosofische curriculum indachtig, de aanleiding is geworden voor de
publikatie van de feestbundel “In Verhouding”: onder de redaktie van Willy Coolsaet zetten 27
auteurs in meer dan 4 0 0 blz. onze kersverse emeritus in de bloemetjes. Besprekeu!
Een paar jaar geleden nog werd
de Blandijnberg al door een gelijkaardig projekt opgeschrikt, “Dwarsdenken”, dat toen Kruithofs zestigste
verjaardag vierde. Dat boek maakte
jammergenoeg een vrij inkoherente
indruk: meer dan één bijdrage had in
de verste verten niets met Kruithof of
zijn filosofie te maken en verloor
zodoende al m akke lijke iedere
relevantie, voor het feestvarken én
voor het publiek, dat dankzij de
organische eenheid van zo’n feestbundel het feestvarken in kwestie
beter kan leren kennen.
Dat onheil werd Boehm dus
bespaard. Hier en daar gaat een
auteur in zijn artikel al eens aan de
e ssen tie van B oehm s kritisch e
filosofie voorbij, sommige stukjes
komen zichtbaar uit een héél andere
kontext maar soit.

Zubilé
N iet alle e n o m w ille van die
koherentie is “In verhouding” een

boeiend en uiterst leesbaar boek
geworden: de bundel is juist tot een
fascinerend filoso fisch avontuur

één van diskussie, konfrontatie en
konflikt.

uitgegroeid dat op eigen benen staat
en niet wat hulpeloos achteraan de

Alwéér Vermeersch

lijvige bibliografie van de jubilaris
bengelt.

Het boek bestaat uit vier delen die
elk aansluiten bij de vier assen

Uitermate belangrijke is tenslotte
dit: van enig hermetisme is gelukkig

w a a rro n d B oehm s filo s o fis c h e
sterrenhem el wentelt. In Deel I,
“Kritiek van het theoretisch weten”
wordt het meer theoretisch epistemo-

geen sprake. Het boek gaat er niet
vanuit dat het alleen maar Boehms
inwijdelingen zal bereiken, maar
wordt vanuit een publieksvriendelijk
perspektief verteld.
En dat v o lg t gew oon uit de
filosofische methode die hier door de
auteurs wordt gebruikt, tenslotte toch
Boehms allereigenste visie op de
ware techniek van het filosoferen:
die van de kritiek. Boehms filosofie
wordt niet zomaar schools uiteengezet maar daarentegen juist aan
een spervuur van vragen, twijfels en
nimmer aflatende schaamteloosheid
blootgesteld. Kritiek is de ultieme
toetssteen van iedere filosofie: de
teneur van deze bundel is er dan ook

logische aspekt van Boehms werk in
de schijnwerpers geplaatst zoals dat
vooral zijn uitdrukking vond in diens
magnum opus “Kritiek der grondslagen van onze tijd ” . Coolsaet,
Moyaert en Vermeersch gaan o.a.
dieper in op Boehms stelling dat de
verankering van het ideaal van het
zuivertheoretisch weten en de daaruit
volgende objektieve kennis in het
westers wetenschapsbedrijf één van
de oorzaken is van een aantal
fundam entele wantoestanden die
onze beschaving al eeuwen kopbrekens bezorgt. In dit deel schrijft
Guy Quintelier een stukje “Waarom

Memento toch!
(Vervolg van voorpagina)

werkt zelf in het zwart en volgens de
geruchten heeft hij daar ook al zijn

geleverde werk pas vanaf de tweede
maand zal gebeuren. Bovendien kun
je kiezen tussen een betaling in het
wit of het zwart. Daar het eerste noch
voor jou noch voor je ouders fiscaal
aantrekkelijk is (kindergeld, fiscaal
niet langer ten laste), opteer je net als
drievierden van je collega’s voor het
laatste. Nu zijn er verschillende
m o g e lijkh e d e n . O fw el w ord je

mannetjes. Correct? Hoe ver het kan
komen blijkt uit het feit dat verscheidene repititoren er, ondanks het
verlies van de centen waar ze recht
op hebben, er toch, moegetergd, de
brui aan geven.

inderdaad vanaf de tweede maand
betaalt. Voldoende reden om een

Maar al deze praktijken zijn klein
bier vergeleken met de gevolgen van
het juridisch vreemdgaan van Paul.

kaarsje te gaan branden in de St.Baafskathedraal en uw eerste vat te
geven. Ofwel, en dit komt wel vaker
voor, word je slechts een gedeelte of
helemaal niets betaalt. Wanneer je
dan je beklag doet bij Paul, die
correctheid toch zo hoog in het
vaandel voert, krijg je te horen dat er
momenteel geen geld is omdat de
ouders nog niet gestort hebben
(foei!), er geen geld in het kantoor
aanwezig is (een formaltiteit, morgen
geregeld), hij het vergeten is/was,
enz. (zolang de voorraad strekt) en
dat het allemaal wel in orde komt. Zo
word je dagen, weken, maanden aan
het lijntje gehouden zonder dat je
Paul op enige manier kan dwingen je
te betalen. Je blijft doceren want
anders vlieg je buiten en kan je naar
je geld fluiten. Je kan Paul niet
aangeven bij de belastingen want je

And now the end is
n ear...

Los van de eventuele strafrechterlijke
vervolging, heerst er bij Memento
chaos. Hoe het verder moet, wie zal
coördineren, wie zal lesgeven, hoe
deze betaald zullen worden,...mag
Joost weten. Vandaag, woensdag
24 febr., blijken voor de vakken
gegeven aan de licenties Rechten
slechts tw ee (2) repititoren beschikbaar te zijn en dit dan nog enkel
voor zakenrecht en boekhouden, de
rest blijft een groot vraagteken. Het is
zo ver gekom en dat repititoren
klasgenootjes moeten ronselen om
toch maar de vakken te kunnen
geven. En dit allem aal op een
ogenblik waarop het klaarstomen van

filosoferen?”, wat mij betreft één van
de hoogtepunten van deze bundel:
helder, minimaal, aards en raak. En
een antwoord op de gestelde vraag,
dat niet zomaar van tafel geveegd
kan worden. “Filosofie is principiële
kritiek op wantoestanden” zei ooit al
zijn leerm eester en zo blijkt de
toekomst van de filosofie opeens
weer gered want wantoestanden zijn
er altijd wel voorhanden.
In Deel II “Diskussie over materiële
en morele behoeften” o.a. over de
the ore tische achtergronden van
Boehms maatschappijkritisch denken buigen m ensen als Lode
Frederix, Jacques de Visscher, Leo
Apostel en meer zich over een aktueel
Utopia, waarin wordt gesteld dat de

begeleiding van hun kroost snel een
einde aan de gerechtelijke escapades
van de zaakvoerder zodat het leventje
ten huize Memento weer zijn gewone
gang kan gaan. Misschien krijgen ze
dan waar voor hun geld. Is dit niet het
geval, dan kan de vraag gesteld
worden of de continuiteit van de
gegeven lessen en een efficiënte
v o o rb e re id in g , de h o o fd b e ko m mernis van een studiekantoor, kan
gegarandeerd worden.

...and I face the final
curtain
Op de valreep vernamen we nog
dat de voorlopige hechtenis van Paul
door de raadkamer met een maand
verlengd is. De beschuldiging luidt
“valsheid in geschrifte in overheidspapieren” , wat juridisch gekw alificeerd wordt als een misdaad. Goeie
rechtenstudentjes w eten dat dit
theoretisch bestraft wordt met een
straf van 5 tot 10 jaar hechtenis. Een
en ander wordt nog bemoeilijkt door
het feit dat Paul een strafblad wegens
b e d rie g lijk e b a n kb re u k b lijk t te
bezitten.

centrale vraag w aarop Boehm s
down-to-earth-filosofie een antwoord
geeft, luidt: “Wat hebben we nodig
?”, over Freud en de herinnering aan
ongebruikelijke professorale gew oonten, over zijn filosofie van
menselijke behoeften en belangen
waarvoor hij aan Kant, Feuerbach en
de psychoanalyse schatplichtig is
een mensbeeld dat er vaak één van
consequente licham elijkheid, bescheidenheid en beperking, aanv a a rd in g en m a a ts c h a p p e lijk e
flexibiliteit blijkt te zijn.
Het blijft een diskutabele optie...
Boehm wordt hier en daar ook al
eens terechtgewezen; zijn al dan niet
rationele (of gerationaliseerde ?) visie
op het socialisme als noodzakelijke
basisvoorwaarde voor het overleven
van de mensheid op aarde ook die
optie (dat “geloof’ ?) wordt dankbaar
op de korrel genomen.
Ook in Deel III, “Kritiek van de
technologische produktiewijze” blijft
Boehms hoofdwerk uit 1974 stof tot
diskussie opleveren. In een ander
pareltje onderzoekt Ernst Woit de
in vlo e d van het re v o lu tio n a ire
werkelijkheidsdenken van Nietzsche,
Husserl, H eidegger en de fenomenologie in het algemeen op de
ontw ikkeling van Boehms eigen

de studenten voor de examens op
kruissnelheid dientte komen. Hopelijk
komt ervoor de ouders die het nodige
geld hebben neergeteld voor de

Pétit
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filo so fie die a.h.w. noodzakelijk
m aa tsch ap pelijk relevant is. En
natuurlijk worden hier ook Marx en
E ngels in hun filo s o fis c h e eer

hersteld: Boehms “Kritik de Grundlagen des Z e ita lte rs” leest zich
immers bovenal als een kritiek op de
grondslagen van het kapitalisme. Hier
komt de langverwachte Rote Rudi
om het hoekje loeren wat de herkomst
van de bijdrage van een man als Jef
Turf meteen verklaart uiteraard. Ludo
Abicht pleegt een korte beschouwing,
geïnspireerd maar niet echt relevant,
over Fukuyam as einde van de
g e sch ie d e n is,
Ludo
D ie ricks
(Boehms konfrater in “Ecogroen”) en
Jaap Kruithof spitten daarna de
aktuele ecofilosofie van Boehm uit.
Het vierde en laatste deel, “Vragen
omtrent het politieke handelen”, laat
de op sociopolitieke praxis beluste
aktivist of naar degelijke filosofische
a chterg ro nd so llicitere n d e rode
jongen naar mijn gevoel echter wat
op de honger zitten. Bovendien lukt
het mij niet het verband te zien tussen
Geiszlers overigens uiterst interessante uiteenzetting over Boehms
begrip van de literatuur en het zgn.
politiek-filosofisch discours. Taminiaux gaat verder in op die toch wel
enigszins arbitraire bloedverwantschap tussen politieke praxis en
e s te tisch o o rd e e l. S okolow ski,
Lavaert en Held tenslotte putten zich
tenslotte nog uit in een bezinning op
Machiavelli’s machtswellust en het
“Homo homini lupus”adagio van
diens ontspoorde leerling Hobbes
maar daar is Rudolf Boehm slechts
nog een klein stipje aan de horizon.
We kunnen evenwel niet klagen
en de kramp in onze zitspieren noopt
ons tot een ingehouden staande
ovatie. Een enthousiast boek dat
voorbijgaat aan de vrij steriele praktijk
van de filosofische monumentenzorg.
Lord Moloch I.
Het boek (uitgerust met een
volledige lijst van publicaties door
Boehm), uitgegeven door KRITIEK,
Genootschap voor Fenomenolgie en
Kritiek v.z.w., geredigeerd door Willy
Coolsaet, telt 464 blz., kost 880 Bf/44
fl en kan verkregen worden bij
KRITIEK Keizer Karei straat 160,
9000 Gent, rek. 448-0600001-57.

Examen is oorlog

Daarom was het ook een proefuitzending. ’
Toen Bart Peeters en Jan Leyers
aan Hugo Matthysen vroegen om
mee te werken aan hun musical

Hugo Matthysen lichtelijk in de war.
Villa Tempo, Beri Beri, Het Leugenpaleis, Verre zwijnestreken, Zapp, De Konijnen, Red onze
planeet, De Tachtigers, Frankenstein of Smrntwsk alleen!, Dag Sinterklaas, De Baanbrekers, De
Bomen, The Yèh-Yèh’s, Dankuwel!, Misdaad, seks & verse vis, De Ritme Kings, Zeep, Het
Heiligdom, De Bart Peeters-shows, doe Roxy verzameld! Door Hugo Matthysen. Ivanhoe., Carlos
& Co., De Hermannen, De Kleinste Show, Hugo Matthysen verzameld!, Gloednieuw Gedachtengoed
en De man zonder lijk.
Dit zijn zo ongeveer (ZO ONGEVEER!!!) de voornaamste verwezenlijkingen van Hugo Matthysen (37),
de man die al drie jaar Torhout/
Werchter presenteert, die meewerkte
aan ongeveer alles van De Nieuwe

degene die jou aangereden heeft: “U
zijt u blind, zeker!”, om het wat extra
kracht bij te zetten, maar niet uit

gewicht aan gegeven, omdat wij toch
de Boechoutse dikkenekken zijn en
zo;

respect.’

“Dokter De Vuyst”, was het antwoord
(althans volgens het programmaboekje): “Ik haat musicals, dus fuck
off”. Eigenaardig genoeg schrijft hij
zelf de genres die deel uitmaken van
elke musical, namelijk toneel en
num m ers. Vanwaar dan die a fwijzende houding?
‘Musical, dat is een genre dat
ongelooflijk in clichés vastzit. Er moet
een ballet inkomen, er moeten twee
o n tro e re n d e n u m m e rs inzitte n ,

Snaar, aan “I had a woman and a
radio” van Tom Wolf, aan En nu

sowieso onzin is, want psychologie
is iets waar mensen zich na hun
kleutertijd niet meer zouden mogen
mee bezighouden- zo is dat er
misschien wel iets meespeelt van
teleurstelling. De heer Kruithof, die ik
toch al lang ken, verwacht van mij dat
ik taboes zou bestormen, enzovoort.
Ideologisch gesproken veronder-

Hugo Matthysen als derde beste
radiofiguren. Niks speciaals, deze
twee laatste; ware het niet dat in
1991 niet eens een reeks, maar
slechts één aflevering van Het
Leugenpaleis in de eth e r werd
gegooid (21 juli). Als symbolische
winnaars van deze Pop Poll brachten

stel ik dat hij mij rangschikt onder het
verfoeilijke postmodernisme, wat in
de meest rudimentaire vorm betekent
dat de moderne mens alleen nog in
staat is tot pastiche of imitatie. Als hij
mij daaronder catalogiseert, kan ik

Bart en Hugo als Cas Goossens en
Eugène Flagey in een afgeladen volle

hem strikt genomen geen ongelijk
geven. Dat verfoeilijk vinden, is iets

AB een memorabele voorstelling van
De Floeren Portemonnee.

anders.
Wat ik doe, is geen geëngageerde literatuur, wat Jaap Kruithof
natuurlijk belangrijk vindt. Maar ik
merk dat er bij mij altijd ernstige

Zijn eigen werk omschrijft Matthysen als ‘levensbeschouwelijke
paralogica', terwijl hij in de boeken-

thema’s opduiken als: wat is de band
of het verschil of het conflict tussen
taal en werkelijkheid en in hoeverre
is het onmogelijk om een onderscheid
te maken tussen de twee: dat de taal
de werkelijkheid bepaalt. Het probleem van de identiteit duikt ook altijd
op, de opsplitsing van het ik. Ik denk
dat dat wel interessante filosofische

bijlage van Het Volk beweerde “onder
de oude benaming kolder” te vallen.
Dit kan enige verbazing wekken.
Kolder is toch een eerder negatieve
term, die onmiddellijk aan dijenkletserij en platte Gaston en Leo-humor
doet denken?
‘Het is natuurlijk tijdsgebonden...

thema’s zijn. Als professor Kruithof
zou beweren dat het hol is wat ik doe,
dan moet ik hem daarop tegen-

‘t Is vergelijkbaar met wat ik in De
Morgen las: “migrant” is ondertussen
ook al een scheldw oord, tegen-

heid. Bij een aanrijding zeg je tegen

grappig, heb ik u it goede bron
vernomen. Hij vond dat zijn naam
misbruikt werd enzovoort. Ik vond
dat de kwaliteit van het stuk in kwestie
niet stond of viel met het gebruiken
dan wel misbruiken van de naam
Jaap Kruithof. Het was ook absoluut

werk afkeurt?
‘Ik vermoed dat het op psych o lo g isch vlak -w a t n a tu u rlijk

Belgische zanger, “Red onze planeet”
als tweede beste Belgische CD, Het
Leugenpaleis als tw eede beste
radioprogramma en Bart Peeters en

Antwerps is; daarin worden “ge” en
“gij” gebruikt, zoals in alle Vlaamse
dialecten, en de u-vorm als het iets
deftiger o f iets indringender moet
overkomen, helemaal niet uit beleefd-

De heer Kruithof, die ik weet te
waarderen, vond dat absoluut niet

Hugo Matthysen het niet erg of
vervelend dat een intellectueel zijn

Humo’s Pop Poll 1991 vermeldt
Hugo Matthysen als tweede beste

Waarom?
‘Dat komt omdat mijn dialect het

Tuinhek. Hoezo?
‘Wel, de verklaring is heel simpel.

echt ziet zitten. Hij beschouwt de
schrijver als één van de dragers van
de burgerlijke cultuur, met de ermee
sam engaande vervlakking. Vindt

optreden van Zijne Fakheid.

thysens werk lijkt de afstandelijkheid
te zijn. Bij het aanspreken van de
leze r vind je a ltijd de u-vorm .

werd de naam Jaap Kruithof vervangen door de fictieve professor

doe ik dat niet. ’
Het lijkt erop dat prof. Kruithof
Matthysens werk in zijn geheel niet

zegt ‘een soort eindredactie’ was.
Eind vorig jaar sprak Schamper
met deze taalvirtuoos in een lawaaierig lokaal ergens in het onherbergzame Aartselaar, na een schitterend

zeggen, je m oet zeggen “joodse
mens”... Hetzelfde met “kolder”, dat
klinkt slecht, je moet het, weet ik veel,
“absurdistisch” noemen...'
Een ander kenmerk van M at-

Op 25 oktober 1990 verscheen in
Humo een stukje van Matthysen dat
zogenaam d handelde over prof.
Jaap Kruithof. Dezelfde tekst stond
in “Verre zwijnestreken”, maar daar

niet mijn bedoeling om de man in
kwestie onderuit te halen, dus ik
dacht: als hij dat niet ziet zitten, dan

serieus (twee maal), aan Saint-Amour
1992 en aan Sneeuwwit, een toneelstuk dat binnenkort (volgens de
laatste berichten zou hier moeten
staan 'volgend seizoen' NVDR) in
Arca op de planken staat en waarin
Hugo Matthysens rol naar hij zelf

woordig moet het “allochtoon” zijn;
een neger moet je “zwarte” noemen,
en “jo o d ” mag je ook n ie t m eer

structuur van “My fair lady”, maar
dan over een kassière in de GB...’

spreken.’

Op Boechout Pop, een jaarlijks

voor ons is d a t n a tu u rlijk lo l

festival in de gelijknamige gemeente,
traden Jan Leyers, Mare Kruithof,
Bart Peeters en Hugo Matthysen
samen met Romeo Spinelli aan het

gaan spelen...’
En de eerste uitzending-m et-

eind van de avond op als verrassingsact, onder de naam Romeo
Spinelli en de Hoefijzertjes, als
een soort reünie van het covergroepje
Beri Beri. Hoe staat Matthysen daar
tegenover?
‘Ik vind dat ongelooflijk gezellig,
en dat is het enige wat telt. We hebben
daar eigenlijk niet voor gerepeteerd,
en het klonk ook navenant... E r is
daar d oor de b uitenw ereld veel

trappen, zo nog eens expres slecht

publiek van Het Leugenpaleis (op 11
november 1992)?
‘Ik vond het zelf een meevaller.
Z o ie ts is te ch n isch o n g e lo o flijk
ingewikkeld; plots hadden we geen
echte controle meer over wat we zelf
aan het zeggen waren, qua volume
en zo; de comm unicatie m et de
technici ging heel moeilijk wat betreft
het starten van jingles en eindigen
van platen; of we in of uit de ether
waren, wisten we eigenlijk zelden.
Pag. 9

gezongen door het frêle meisje, de
vader m oet er een sentim enteel
nummer in zingen, het koor moet ook
twee nummers hebben, je moet een
finale hebben m et iedereen, er
moeten veel decorwissels zijn, er
moet spektakel zijn,... Kortom, een
musical, dat is teveel een invuloefening. ’
Maar door zelf een musical te
schrijven kan je dat clichépatroon
toch doorbreken?
‘Dat zou kunnen maar dan
noemt het niet meer musical. Wat ik
onder een musical versta, dat is het
ding dat we allemaal kennen, de

Wie de muziek van de zogenaamde “Boechout-scene” bekijkt,
merkt dat Bart Peeters (met The
Radios), Jan Leyers (met Leyers,
Michiels & Soulsister) en nu ook Mare
K ru ith o f (m et The M a rga rita s)
“commerciële muziek” maken, en dat
Hugo M atthysen inderdaad niet
bepaald aartsm oeilijke literatuur
voortbrengt, maar vlotte, komische
stukjes schrijft, terwijl je zijn muziek
ook niet echt als “alternatieve postpunk” kan omschrijven.

(vervolg op Pag.10)

Matthysen II

Kalender
Tentoonstellingen - Beurzen

(vervolg van Pag. 9)

We vragen Hugo Matthysen of
‘Ik ben het absoluut niet eens
met uw constatering. Met alle respect
voor mijn collega’s, maar ik zie geen
vergelijkingspunt tussen de teksten
van The Radios en die van mij. ’
‘We moeten de puntjes op de i
zetten; commercieel betekent verkoopbaar, dus met een minimum aan
kw alite it. O rdina ire b ro l is n ie t
verkoopbaar, tenzij het commercieel
verpakt is, in de pejoratieve zin van
het woord dan. Dat ik mijn best doe
om mij goed te formuleren, zou ik
eerder communicatief noemen. Maar
als het gaat over het commerciële,
dan is er geen vergelijking tussen
bijvoorbeeld Soulsister en mijzelf. Als
Soulsister commercialiteit 100 heeft,
-in strikte verkoopstermen- dan heb
ik commercialiteit 1,8.’
“De man zonder lijk”, Matthysens
recentste bundel, moet dan toch een
uitzondering op deze regel zijn: 1°
het is een best of- boekje, 2° het kwam
uit net voor de Boekenbeurs en 3° er
staat precies één gedichtje in (van
vier regels) dat nog nergens anders
verscheen.
‘Dat boek is verschenen op
Nederlandse aanvraag, omdat de
vorige daar niet echt uitgekomen zijn.
Wat betreft het m om ent van uitbrengen, dat heeft alleen te maken
m et de Hollandse markt; dat het
toevallig net voor de Boekenbeurs is,
is dan meegenomen. ’

zijn studies (wijsbegeerte) invloed
hebben (gehad) op zijn werk.
‘Mijn
altijd neen.
beestje dat
gedreven. ’
‘Ik ben

standaard-antwoord is
Het is de aard van het
mij tot de filosofie heeft
van nature, denk ik, een

algemeen beschouwend iemand, en
ik z a l e e rd e r een p a a r dagen
gedeprimeerd rondlopen omdat er
altijd een breuk blijft tussen geest en
m a te rie dan o m d a t e r in m ijn
persoonlijk leven iets zou misgaan.’
‘M aar wat ik wel geloof, is dat
w e in ig m e n se n w o rste le n m e t
filosofische vragen. Om een banaal
voorbeeld te geven; dat mensen
denken: mijn leven o f mijn situatie is
uitzichtsloos, wegens god-w eetwelke reden, -geen werk, vrouw gaan
lopen- is n atuurlijk gew oon een
filosofische vraag. Is er een finaliteit
in dit bestaan, ja of neen? Zijn wij
producten van het toeval, ja o f neen?
En zo ja, wat dan?’
Dan stelden we maar de vraag
watje aan een opleiding wijsbegeerte
overhoudt voor je verdere leven...
‘Een opleiding wijsbegeerte -in
mijn geval was dat zo-, is eigenlijk
een tra in in g in h e t leze n van
filosofische teksten. Qua levenswijsheid is dat nul komma nul, en dat
is m aar goed ook. In de eerste
kandidatuur begonnen we met 50
man, waarvan er 40 worstelden met

vragen; al die 40 hebben carnaval
n ie t gehaald. H e t g a a t om het
vermogen om een tekst zorgvuldig te
lezen en het vermogen om problemen
te analyseren; je bent misschien iets
sneller in het ontmaskeren van foute
redeneringen o f het ontdekken van
onuitgesproken premissen. Maar ik
vind dat heel veel. ’
Tot slot nog een kernachtige
s lo tb e m e rk in g vo o r de G entse
studenten, of een gouden tip, of een
interessante filosofische bespiegeling?
‘Wel, het is misschien een
ongelooflijk cliché, m aar wat ik al
heel snel heb geleerd van een niet
dom medestudent -en zijn stelling
was, denk ik, terecht-: EXAMEN IS
OORLOG. Het is niet belangrijk, ik
bedoel met het oog op de quotering,
dat de student zijn leerstof kent op
het moment dat hij het examenlokaal
betreedt; van belang is wat die prof
uiteindelijk op dat blad schrijft. Dus
het komt er maar op aan van op de
een o f andere manier die mens ervan
te overtuigen dat je het kent. Daarom
hoéf je het niet te kennen, dat kan
ook absoluut bluf zijn, dat kan zijn
door je houding, je kleding, weet ik
veel. Je moet hem m aar kunnen
overtuigen om op dat blad een getal
te zetten dat liefst hoger is dan 9. ’
ow

Psychick Warriors ov Gaia zijn
ongetwijfeld Nederlands best bewaarde geheim. Ze brachten reeds
twee singles uit die m om enteel
moeilijker te vinden zijn dan een
spelfout in een Schamper-artikel en
zodoende is hun bekendheid een
schamele imitatie van die van mij .
M aar m et hun CD “Ov Sacred
Grooves And Biospheres-New Edge
Folk Classics” (trouwens uitgebracht
op K K -R ecords, B e lg ië ’s best
bewaarde geheim) doen ze een gooi
naar appreciatie bij het gevreesde
‘Grote Publiek’.
Als lid van dat zootje ongeregeld
doet u er dus best aan deze Ridders
van de Geest te gaan bekijken, op 6
maart in de Democrazy. Zij brengen
dan een 3 ( drie) uur durende mix van
tribal dance grooves en body music
(excuseert u mij mijn taalgebruik, dat
heb ik van m’n grootmama). Hun
muziek doet denken aan het ding
van The Orb, met geluidsgolven die
de rituele beats overspoelen en zo
een prachtig ambient-kasteel bou-

wen. Dit is avant-garde for the
(underground) people.
wihim

Greatest Nits
(Vooruit, 2 april)

* RE-VA (infobeurs gehandicapten) Flanders Expo 11 mrt - 14 mrt
* Lut Lenoir Magnus Fine Arts, Ch. De Kerckhoveln. 83/2
6 feb-6 mrt
* lan Kane Moving Space, Grauwpoort 19 27 feb - 4 apr
* Rode Rariteiten AMSAB-museum (Bagattenstr.) tot 15 mrt
* Sierkunst Uit Melanesië Museum Voor Sierkunst 12 mr-18 apr
* Zilver In Beweging Museum Voor Sierkunst 12 mrt-18 apr
* Lichtweefsels uit Sardinië Oudheidkundige Musea 3 mrt-30 apr
* Jeugdboekenweek Stedelijke Openbare Bibliotheek 6 mrt-29 mrt
Info
\ 'x
10 mrt Studeren In Spanje Adviescentrum, St.-Pieterspl. 7
11 mrtEvolutie van de Anatomo-fysiologie van de Tong Tussen
1478-1839 Fac. Geneesk., De Pinteln. 185
11 mrt Landschappen van de eerste Europeanen, door Prof. M.
Antrop Aula Universiteit, Volderstr. 9 (18 u)

Activiteiten
* wo 3 mrt *

Nieuwpoortteater

Een Kleine Remedie Tegen De Hoest
(Toneelschuur, 20u30)

NTG minnemeers
ciné Sphinx
ARCA

De Repetitie (19u30)
Casanova (reg. Fellini, 20 u)
Johan Padan en de Ontdekking van Amerika

* do 4 mrt *

Bib. Gent (Zuid)
NTG minnemeers
Vooruit teater
ARCA

Anton van Wilderode over eigen werk (12u30)
De Repetitie (19u30)
All For Love (Blauwe Maandag Cie, 20 u)
Johan Padan en de Ontdekking van Amerika

Flanders Expo
Jobhappening
Sabbattini, Burgstr. 24 Imi-TATI (20u30)
NTG •minnemeers
De Repetitie (19u30)
Vooruit teater
All For Love (Blauwe Maandag Cie, 20 u)
ARCA
Het Geloof (20 u)

gewaand woord, zijnde “klasse”. Tot
voor kort vond ondergetekende “Hat” ,
een zes nummers tellende akoestische mini-lp, het hoogtepunt van de

* za 6 mrt *

en piano vo e re n m u zika a l de
b o ve n to o n te rw ijl z a n g e r-te k s tschrijver Henk Hofstede blijft volhar-

Flanders Expo
Jobhappening
Democrazy
Psychic Warriors Ov Gaia
Sabbattini, Burgstr. 24 Imi-TATI (20u30)
Flora, Teaterstraat 33 Juffrouw Margriet (20u15)
NTG minnemeers
De Repetitie (19u30)
Vooruit teater
All For Love (Blauwe Maandag Cie, 20 u)
ARCA zolder
De Raadsheren (17u30)
ARCArepetitieruimteDe Obaldies (20 u, extra voorstelling !)
ARCA
Mannenzaken (20 u)

den in inte llig e n te m aar vooral
cryptische tekstkastelen. Laat “Ting”,

* zo 7 mrt *

miezerige ventjes, maar daar bracht
“Ting” verandering in.
Percussie, waaronder beeldhouwwerken en zestig matchboxes, cello

The Nits zijn sympathieke leden
die fijne plaatjes maken. Dergelijke
uitspraken geven vandaag de dag
aan le id in g to t hoog oplaaiende
controverses in het Schamperlokaal,
alwaar zich langharige lieden met
vreemdsoortige baardgroei bevinden
die op de meest ongepaste momenten “Seattle boven !” uitschreeuwen,

World” en het vrolijke , het moet niet
altijd Kierkegaard zijn, “I try” op

waarna zij rechtspringen en met
gespreide benen op een tennisracket
vre e m d so o rtig e arm bew egingen
maken. Niettemin wil ik het met U, te

poezelige wijze uw gehoorkanalen
strelen. En vooral, be there en masse
in de Vooruit, alwaar u een fijne avond
wordt aangeboden door Hollands’

herkennen aan dat intellektuele
brilletje, even hebben over deze

ouwe rotten in het vak.

beschaafde Nederbroeders die al
schijfjes uitbrachten toen U en Ik nog
naar Stars on 45 luisterden. Een
goed overzicht van hun carrière valt
te beluisteren op de dubbele liveverzamelaar “Urk”, die nog steeds
garant staat voor een uitgestorven

*1 75 RUG Mus. Voor Dierkunde en het Herbarium tot 19 mrt
* Jobhappening Flanders Expo 5 mrt - 6 mrt
* Dirk Boes Gele Zaal, Nonnemeers 26 5 mrt - 17 apr

* vr 5 mrt *

De Zil’vren Vloot
Fiel de biet, jonge
(Democrazy, 6 maart)

* 8 Eeuwen Gentse Ziekenhuizen Mus. A.Vander Haeghen tot 13 mrt
* De Lederindustrie MIAT tot eind ’93

de s in g le “ Soap bu b b le b o x ” ,
nachtradio-lieveling
“C hristin e ’s

NTG minnemeers

De Repetitie (15u )

* ma 8 mrt *

Vooruit geluid (21 u)

Anthony Davis, James Newton, Abdul Wadud

* di 9 mrt *

De Sloef
The Two Bunnies (gratis inkom)
Ongeletterde Liefde Maldita Vencidad (Overpoortstr.)
* wo 10 mrt *

BeeSee

(de voorbespreking van Betty Serveert is te vinden op de volgende pagina;

Nieuwpoortteater
NTG minnemeers
Democrazy
ciné Sphinx
Vooruit teater

Het Liegen In Ontbinding (Kaaiteater, 20u30)
De Repetitie (19u30)
Bettie Serveert - Deus
De Moeder (reg. Fudovkin, 20u)
“Och Mengs” (T Gebroed, 20 u)

en let u vooral ook op de supersteraanbieding van Het Genootschap)

* do 11 mrt *

Nieuw poortteater
NTG minnemeers

Het kan nog steeds! Het kan nog steeds!
Aarzel niet langer en schrijf je in voor het grootste culturele festival voor Belgische en Nederlandse studenten: de
Pythische Spelen van 14t/ml7 April in Tilburg, Nederland. Bel:
09-31-13-66.22.71 voor info of inschrijvingen.
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Het Liegen In Ontbinding (Kaaiteater, 20u30)
De Repetitie (19u30)

* vr 12 mrt *

Bijloke Festivalhal Kon. Filharmonisch Orkest Van Vlaanderen
Nieuw poortteater
Het Liegen In Ontbinding (Kaaiteater, 20u30)
Sabbattini, Burgstr. 24 Imi-TATI (20u30)
NTG minnemeers
De Repetitie (19u30)
NTG tolhuis
Onpaardans (19u30)
ARCArepetitieruimteHet Geloof (20 u)

\
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INNER CIRCLE
FISH
THEJAYHAWKS
THE TUBES
KRIS DE BRUYNE
THE NITS
THE NITS
EINSTÜRZENDE
NEUBAUTEN
MAURANE
SUZANNE VEGA
DINOSAUR JR
KRAFTWERK

Laat eens een
ballonnetje op
(Democrazy, 10 maart)

Serveert”, in het thuisland op handen
g e d ra g e n d o o r de v e rz a m e ld e
muziekpers en goed voor succes
aan de overkant van het kanaal en
de oceaan. Ik verwittig u op voorhand:
“Palomine”, hun debuut-cd, brengt
mij tot extatische hoogten en brengt
mij tot dingen die gewoonlijk alleen
voor de S e a ttle -lie fh e b b e rs zijn
weggelegd (zie boven).
“Hoe is het in godsnaam mogelijk”,
vraagt u zich natuurlijk af, vooral zij
die me kennen als de eminente
Sartre-liefhebber.
Wel, er is het intense en emotionele stemgeluid van Carol van
Dijck, de grillige gitaarpartijen en naar
de sixties-referende m elodieuze
baslijnen en de stiltes voor de storm
waarna wild aan de snaren getrokken
wordt. En er zijn Songs, die een
hoofdletter verdienen : het van een
briesend orgel voorziene “Leg” ,
“Palomine” mettempoversnelling aan
het slot, het headbangende ‘The Kid’s
allright”, de magistrale single ‘Tom
boy” en ga zo maar door. Enige
bezwaren zijn het voor debuut-cd’s
onvermijdelijke het-is-altijd-hetzelfdegekniesoor en de drummer, die af en
toesteken laat vallen (kent u trouwens
die mop al van die drum m er...
geschrapt door redactie).
U wordt allen verwacht op 10maart
in de Democrazy, alwaar de lieftallige
Bettie ten dans zal spelen. Put on
your blue suede combatboots.

DEM ENTIA 1 3 OF. P. CoppOfaO
D E M O N 0 - C ohan)
T W B M E <D- A i— n to )
THE CHANGELING (P . M adalO
TALES O fT H W O K O L C o n m n )

BeeSee

+ RUBICON

H ugo C laus (zie ook vorig e

regie van Hugo Claus is ook heel erg

Schamper!) vertaalde en regisseert
dit werkstuk van Jean Anouilh uit
1950. Het verhaal in een notedop:
Graaf Tijger wil in zijn kasteel een
toneelstuk opvoeren. Hij koestert een
heel oprechte liefde voor de niet-

Claus. Decadentie, intriges, karika turale figuren, suggestie, sex en
drank, verpakt in een stalen decor
zwanger van soms luchtige dialogen;
jammer genoeg soms vrij voorspel-

adellijke Lucille, die hij de rol van
Sylvia in “La doublé Inconstance”
van Marivaux laat spelen. Voor de
onschuldige Lucille zal de immoraliteit
en de decadentie van het adellijk
gezelschap wreed en pijnlijk samenlo p e n m e t de in trig e s van h e t
toneelstuk dat ze repeteert... Komiek
en tra g ie k, Ie ro sé e t Ie n o ir
verstrengeld tot Pièce Brillante.
Schamper ging kijken naar de
generale repetitie, en kwam opgelucht buiten: een stuk van NTG dat
best te pruimen valt. We zouden toch
graag eens het o o rsp ro n ke lijke
werkstuk van Jean A. willen door-

baar.
De Repetitie speelt nog tot 10
april in NTG Minnemeers, telkens
van woensdag tot zondag. Reservaties op tel. 091/25.32.08. Maar,
het kan nog e e n v o u d ig e r (en
goedkoper...)

Schamper geeft 10 tickets
weg aan wie ons minstens 3
titels uit Claus’ verzamelde werk
kan opsommen. De eerste 10
regels van ‘De Koele Minnaar’
volstaan ook. Haast en spoed u
op maandag 8 maart om 12 u
naar onze Scham perredactie
(zie colofon) en barst aldaar in
lachen uit.

nemen, want De Repetitie in een

Tobias

Alweder Het
Genootschap

Net zoals in de ‘vroege stukken’ van Franz Xaver Kroetz, zijn zgn. boerenen volksstukken, hebben de twee personages in ‘Mannenzaken’, Otto en
Martha, geen macht over de taal. Ze kunnen er geen o f nauwelijks gebruik van
maken. Onder de kromme zinsbouw, de magerheid van woorden, de hulpeloze,
scheve grammatica, de erbarmelijkheid van zinnen voltrekt zich het verloren

VOORUIT GENT
VOORUIT GENT ORIGINAL LINE-UP!
VOORUIT GENT

10 x DE REPETITIE

20 x Mannenzaken

VOORUIT GENT
VOORUIT GENT

Genootschap
De Gulle Hand
biedt:

2TAKT

ELISABETHZAAL
ANTWERPEN
VOORUIT GENT
VOORUIT GENT
VOORUIT GENT
TEATERZAAL
ELISABETHZAAL
ANTWERPEN
VOORUIT GENT
VOORUIT GENT

INFO + TICKETS PER POST : 091 20 47 40 • NIET OP DE OPENBARE
WEO GOOIEN AUB - VU ON THE ROX - SDW

G enootschap
Dient Klacht n!
Massa’s affiches
Betty Serveert!

Schamper kon de hand leggen op
een groot deel van het overschot aan
affiches van Betty Serveert (op
woensdag 10 maart concert in de
D em ocrazy!!!), u w eet wel, het
schattige pluche hondje en de oranje
achtergrond. Zo’n 35 exemplaren
tooien nu ons redaktielokaal, en
misschien volgen er nog meer. Onze
hoofdredacteur begint echter te
klagen over diens niet aflatende
hoofdpijn de laatste tijd - wat die kerel
al niet aan z’n hoofd heeft - dus
gooien wij het felle oranje maar de
deur uit. Loop dus gerust eens langs,
op woensdag, aan het kultuurbuffet
in de Brug, of anders klopt u maar
eens aan ons deurtje (zie colofon).
De Democrazy en Schamper verwachten u vol ongeduld, ook op 10
maart...
Pag. 11

verhaal van deze twee mensen. Twee mensen die niet meer in staat zijn tot
liefhebben. Het verhaal is simpel en hard maar juist door deze hardheid en
eenvoud zo raak en doeltreffend. Het stuk handelt over de onmogelijke,
catastrofale liefde van Martha, een kreupele, vrouwelijke slager van
ingewanden, voor Otto, een ijzervlechter. Ze kunnen elkaar niet bereiken. Met
de taal doen ze zichzelf steeds geweld aan, daarin hun hulpeloosheid
uitdrukkend. De stiltes zijn zeker zo intensief communicatief als de dialogen.
Ze zijn immers de momenten van waarheid.
‘Mannenzaken’ zal gespeeld worden in het dialect, omdat het een meer
introverte, besloten taal is dan het A M . We zullen geen ‘oorspronkelijk’
dialect gebruiken, maar een soort kunsttaal, zoals Kroetz die ook gebruikt. De
personages zijn primitief, maar zeker niet dom, misschien wel zeer intelligent.
Ze reageren eerder instinctief dan vanuiteen gedachte, ze zijn gedesoriënteerd,
verloren en kunnen enkel nog of apatisch o f aggressief worden omdat ze
buitengesloten zijn. Hun aggressiviteit richt zich dus altijd op de ander en dat
zijn meteen de enigen die ze kunnen bereiken: elkaar! Kroetz’ stukken spelen
zich a f in de lage sociale klasse, toch stijgen de personages uit boven het
exotische, het karakteristieke o f het clichématige. De miserie, de motieven en
de mogelijkheid om elkaar daadwerkelijk te bereiken zijn veelomvattender.
Het raakt iedereen. ‘Mannenzaken’ is in 1970 geschreven en er bestaan vier
bewerkingen van. Wij zullen het oorspronkelijke stuk spelen: een harde,
hartverscheurende, bittere liefdesgeschiedenis in een slagerij. De catastrofe
die zich hier voltrekt is kras, m aar meedogenloos eerlijk. Het zwijgen
explodeert...
Anny Van Hoof (regie). In ARCA van 13 maart t/m 17 april.

Na 'Het Geloof' vrezen wij het allerergste, en alle
duivelskunstenaars mogen dan ook op woensdag 10 maart om 12
u naar het beruchte kultuurbuffet in de Brug komen waar we hen
eens flink (20x) zullen verwennen...

Alweer 70 jaar VEK
eerste slachtoffers gevallen
De Vlaamse Econom ische Kring (V.E.K .) ontstond in het
academiejaar 1923-1924, als afscheuring van de rechtskring. De
Econom ische Wetenschappen hadden toen nog geen eigen
faculteit en vormden nog een onderdeel van de Rechten. Eerste
praeses was A lfons Tirez, later m edestichter van Voseko
(Vereniging Oudstudenten Economie).

Het duistere verleden

dens, sport, stuk voor stuk activiteiten
waarin de VEK een stevige reputatie
te verdedigen heeft.

Doelstellingen waren vooral de
vervlaamsing van de unief en het
ijveren voor een aparte faculteit.
Beide doelstellingen zijn intussen
gerealiseerd, waardoor gaandeweg
de a a n d a ch t op a n d e re , m eer

Bij dit alles wordt gretig gebruik
gemaakt van hun uitvalsbasis de
Yucca. Dit café is niet zomaar een
clubhuis : het beheer en uitbating is
in handen van de VEK zelf en dit

FOR US CINEMA IS STILL
ADVENTURE

weekcomité gedestilleerd werd. De
feestweek is dan ook in de eerste
plaats bedoeld als een hulde aan de
m e d e w e rke rs, de leden en de
sponsors, maar zoals het feestcomité
beklemtoonde : “Iedereen Is Welkom!”
De activiteitenkalender hebben we
in de vorige Schamper reeds gegeven
en voor meer info kunt u trouwens
altijd in de Yucca (St.-Pietersnieuwstr.
105) terecht.
Kom dus gerust eens langs,
weliswaar op eigen risico.

Nivea

SEE YOU IN

STUDIO SKOOP

4 CIN EM A'S + FILMCAFE
S IN T -A N N A P LE IN 63 9000 G E N T (09I) 25 08 45

studentgerichte zaken werd toe'gespitst. Veel over de geschiedenis
van de VEK is er niet gekend en

Daar gaat 'm: het erratum!

sinds ongeveer 6 jaar. Indertijd een
enorm risico - de vader van de
toenmalige praeses stelde zich zelfs
persoonlijk borg - maar nu plukt de

daarom terug naar het heden.

VEK de (rijpe) vruchten van deze
investering.
Ook de sponsors doen hun duit in
het zakje, zodat de VEK kan buigen

N.v. VEK,
multinational
De VEK is één van de grootste
studentenkringen aan de RUG met
zo’n 750 leden op 1100 economiestudenten. Daarenboven is de VEK
w e llich t de a ctie fste kring. Het
ernstige werk als debatten, praatavonden, bedrijfsbezoeken, boekenverkoop, ..., worden niet geschuwd,

In deze omstandigheden is het
dan ook niet verwonderlijk dat het

maar de nadruk ligt toch vooral op
het studentikoze, het ludieke. Fuiven,
cantussen, galabal, reizen, optre-

praesidium een dertigtal leden telt,
w a a ru it
- sam en m et e n ke le
vrijwilligers - een 17-koppig feest-

over een actieve en vlot draaiende
werking met een sterke financiële
basis.

De volgelingen

Normaal worden alle onenigheden
tussen Schamperleden binnen de 4
muren van ons hoofdkwartier met
een partijtje armworstelen opgelost.
Maar u begrijpt dat sommige vergrijpen te ernstig zijn om op die manier
uit de wereld geholpen te worden.
Zoals laatst, toen een jonge belofte
van het Schamperteam stoutmoedig
zijn naam (OW) over die van de
echte auteur (Wihim) kleefde. Deze
laatste kan dit uiteraard niet ongestraft
laten en daagt de onverlaat uit tot
een bloedig steekspel op leven ende
dood. U wordt allen in Middeleeuws
gewaad verwacht op maandag 1
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, h uif je

genaamd Wihim dat in de regionen
van het Schamper-redactielokaal
welig tiert, zal zich op 1 maart
kunnen verlustigen in de aanblik
van het duizendkoppige leger van
ondergetekende dat tot de tanden
gewapend zal toezien hoe ik met
gevleugelde volzinnen en spitsvondige spitsvondigheden mijn
concurrent naar de onherroepelijke
nederlaag dwing. Ten aanval!
Arrividerci! Dankuwel!
ow

wihim
‘eat your heart out Rode Ridder’
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rijstvla en gortepap.
En op 3 maart kan u in café “In de
Boer Geuris” zien hoe de gehele
Schamperredactie 1000 keer “Mare
Verbeiren die het artikel over Carlier
sch re e f in S cham per 304 heet
eigenlijk Jan Bauwens. Hiervoor 1000
maal onze excuses” zal schrijven.
Deze keer zonder fouten graag.
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maart op de binnenkoer van het
Gravensteen. Na afloop is er gratis
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Reactie:
Het krapuul in ‘t kwadraat

