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happen en druk

Het was tuin vier of tuin vijf !
Zit de rus nog steeds in de keuken
of hebben ze mijnheer pastoor
gedropt ? Wie het ook was, Bruno De Wever weet er nog steeds alles van en (JA) ja, die was er bij en
luisterde er naar.

Wist je dat er buiten pamflettenschrijverij, roddelen en discussiëren in ons aller studentenhuis
nog andere dingen gebeuren ?
En als je goed rondkijkt vind je
wellicht iets hierover op p. 4 en 3

HET SPOOKT AAN DE E5
JUBILEUM VAN
De diergeneeskunde is een halve
eeuw oud in Gent en dat was voor
decaan Debackere de gedroomde
kans om al zijn zieleroerselen naar de
madia door te pompen met als apotheose de academosche zitting van de
de eerste maart waarbij eredoctoraten werden uitgereikt aan dr. Paul
Janssen en prof. Ruckebusch (Toulouse) en alle moeilijkheden nog eens
op een rijtje gezet werden.

EEN

RAS

APART

eens de spookbuilding in Merelbeke
opgetrokken is, plaats zat, maar ook
dat is fout ... Zelfs met die building,
zelfs zonder teveel buitenlanders
houdt men aan de numerus clausus
vast.

daartoe te komen zijn, op zijn minst
gezegd, vrij wereldvreemd.
Debackere wil na het eerste jaar een
numerus clausus invoeren (herziening grondwet) en het programma
van het eerste jaar diergeneeskunde

Het probleem is dan opgelost. Niet
lenger een overaanbod van gediplomeerden. Alleen nog een overaanbod
aan werkloze, opleidingsloze achttienjarigen. Maar dat maakt natuurlijk de zaak niet uit van het syndicaat
van de dierenartsen.

aanpassen om op voldoende vakken
te kunnen selecteren (nieuwe programmahervorming) en tenslotte de
financiering van de universiteiten
zelf herzien die to t nog toe per
student betoelaagd werden en natuurlijk een numerus clausus niet zo
direct gelegen zijn (nieuwe financieringswet).

De diergeneeskunde komt zoals elke
beroepsgerichte opleiding onder zware druk te staan door een overaanbod
aan gediplomeerden. De eerbiedwaardige ’paardedoctoor’ (in de plattelandshiërarchie onmiddelijk te situeren onder pastoor en burgemeester)
heeft zijn imago laten indeuken tot
dat van een gewone zelfstandige die
nauwgezet aan klantenbinding moet
doen.
Een oplossing werd door het syndicaat van dierenartsen gauw gevonden: een numerus clausus. En daarvoor waren alle redenen goed.
Allereerst heeft de faculteit een
schrijnend plaatsgebrek. Het is onweerlegbaar dat de ouwe gebouwen
aan het casinoplein uit hun voegen
barsten. Daar wordt wel aan ’gewerkt’ maar op universiteitstempo.
In Merelbeke, aan de afrit van de E5
staat een spookbuilding af te takelen
in afwachting van de laatste dertig
miljoen (op een totaal van 750 miljoen) voor de laatste installaties.
Eens zover zijn alle plaatsproblemen
opgelost ... en ook de vraag naar een
numerus clausus ? Fout. Want in de
diergeneeskunde heeft men nog een
tweede stok gevonden. De buitenlanders.
In Nederland en Duitsland heeft men
al jaren een numerus clausus en de
Nederlandse studenten proberen die
ingangsstop in het eerste jaar te omzeilen door in België een kandidaatsdiploma te behalen en daarmee in
Utrecht verder te studeren. Utrecht
verzet zich daartegen met alle macht
en kan dat welliswaar volgens Europese wetgeving nauwelijks, maar
nogal wat Nederlanders laten zich
hierdoor intimideren en blijven in
Gent hangen.
Die buitenlanders moeten buiten,
zegt men in de Gentse diergeneeskunde, want we hebben al nauwelijks
plaats om onze eigen studenten les te
geven. Alweer zou de naiève toeschouwer de zaak beklonken achten

De onderliggende reden moet nu duidelijk zijn. De veeartsen zijn niet zozeer bekommerd om degelijk onderwijs, noch om te kleine lokalen met
teveel buitenlanders. De veeartsen
(met het syndicaat op kop) willen
het eigen diploma afschermen van latere generaties.
De andere faculteiten zien deze plannen niet zo goed zitten. De achttien jarigen die zichzelf graag een dierenarts hadden zien worden zullen overvloeien naar andere faculteiten die na
een tijdje ook een ’overbevolking’ zullen claimen en op hun beurt een numerus clausus aanvragen. Geef deze
kettingreaktie een paar jaar en de
volledige universiteit zit met een numerus clausus.
Professor Debackere laat geen kans
onbenut om zijn numerus clausus te
propageren. En niet alleen de gevolgen daarvan zijn op lange termijn
dramatisch, maar ook de wegen om

Alles moet buigen. De achttienjarigen kunnen de pot op. De dierenarts
is toch een ras apart.
(F.G.)

Schamper is het officiële universiteitsblad
van de Gentse Rijksuniversiteit. De redaktie bestaat uit studenten die meewerken op
vrijwillige basis. Redaktievergadering elke
vrijdagmiddag om 13.00u in de Brug op de
lste verdieping, St. Pietersiieuwstraat 45,
Gent. Tel 259939.
Artikels, Lezersbrieven en opmerkingen
dienen gestuurd naar bovenstaand adres.
Naamloos is prullenmand.
Klachten over het beleid van de redaktie
dienen gestuurd naar de voorzitter van de
controle com m issie, Meersstraat 21, G eit.
Hoofdredaktie: Geert Joris.
Verantwoordelijke uitgever: Filip Verhoest
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Don Angelo Bozzi, beminden, dat
klinkt niet erg vertrouwd, vrees ik.
Don Camillo zal wel beter bekend
zijn. Geheel ten onrechte trouwens
want de man in kwestie (Don Angelo
Bozzi) praatte zich vorige week donderdag op Radio Vaticano (romeinse
vrije radio), in het razendpopulaire
woensdagochtendprogramma ’Aborti
cosi fan tu tte’ wel danig in de kijker,
nu ja, in de luister, zeg maar.
Hij maakte toen wereldwijd bekend
dat hij in een ziekenhuis in Milaan
begonnen was met zegenen van ’uitgedreven foetusjes’. Om te bewijzen
dat het tenslotte ook mensen zijn,
nietwaar, en dat mensen toch belangrijk zijn, nietwaar beminden ?
Als geëngageerde christenen kunnen
wij niet voorbijgaan aan deze historische verklaring. Want wat blijkt te
schuilen onder de rokken van de
schijnbaar achteloze verklaring van
Don Angelo Bozti ? De nieuwe, hm,
seksuele (ekskuseer me, beminden)
leer van onze moeder de heilige kerk
en haar heilige vader. Pragmatisch en
efficiënt.
In hoofdlijnen, dierbaren, komt het
hier op neer: het blijft de echtgenoten verboden om, hm, in de vleeselijken daad gebruik te maken van de
zgn kunstmatige voorbehoedsmiddelen. Op dit punt, geliefden, houdt
onze Heilige Vader het been stijf (het
BEEN!).
Maar men is niet doof gebleven voor
de grieven van het godsvolk en hoopt
nu een ’duw’ te gevenaan het probleem van de spreekwoordelijke ongelukjes. Dankzij het voorstel van onze broeder Don Angelo Borti. Want
zij die - God vergeve hen - in eer en
geweten besluiten tot de uitdrijving
van ongeboren . leven - moge Gods
banvloek hen ontgaan - kunnen voortaan een beroep doen op de absoluerende zegen van Don A. Borti.
Zo, dierbare beminden, wordt uiteindelijk een optimaal rendement gehaald uit de katholieke eicellen en
hoopt men vooralsnog de stagnatie
van het Godsvolk tegen te gaan. Het
voorstel van Don A. Borti verwekt
(nu ja) echter nog enige weerstand.
Zoals daar zijn, dierbaar geliefde beminde geliefden: wat zal rang en geslacht zijn van deze nieuwe lichting
engeltjes ? Kan men na de zegening
door katholieke hand nog spreken
van, hm, abortus (ekskuseer me, beminden) ? Of moet men het vanaf
nu niet eerder hebben over ’verlossing’ ? Wat als zou blijken dat onder
de ’gezegende verlosten’ een mogelijke Kerkvader mede zou zijn weggespoeld ? Of een nieuwe messias ?
Deze en andere vragen, dierbaar geliefde beminden, zullen worden voorgelegd aan onze broeder Don A.Borti
en de Heilige Vader.
Opdat ze in de duisternis van deze
problemen Uw licht zouden mogen
aanschouwen, Heer bid voor hen !
, ve

Schamper: Wat was de houding van
de belgische overheid en wat was
haar invloed op de Vlaams nationalisten en hun beweging naar het Oostfront ? Ik spreek zowel over de kerkelijke als politieke overheid.
Bruno De Wever: In de jaren dertig is
het onmiskenbaar dat de kerkelijke
overheid de drijvende kracht was
achter het anti-bolsjewisme. Er werden echte kruistochten georganiseerd
van college naar college, van kerk
naar kerk. Met grove bewoordingen
werd het bolsjewisme als des duivels
afgeschilderd.
Bij de bezetting kreeg men dan de
kans om daadwerkelijk het geweer
op te nemen tegen het Rode Gevaar.
Nochtans heeft de kerk zich tijdens
de bezetting gedistancieerd van deze
zaak. Zij heeft de Oostfronters nooit
gesteund. Mensen als Verschaeve mag
men niet als norm stellen. Van Roey
heeft een schrijven gericht aan de
pastoors waarin hij hen verbood nog
zielemissen op te dragen aan de Oostfronters. De kerk heeft dus niet geworven voor het oostfront, maar zij
heeft wel het klimaat geschapen dat
ertoe bijdroeg dat mensen naar het
oostfront trokken.
Schamper: Ik heb nochtans de indruk dat in de publieke opinie de visie nog leeft dat de kerk daadwerkelijk oostfronters geseund heeft. Dat
is dus niet zo. Wat is de reden dat de
kerk haar houding in de jaren dertig
niet concretiseerde in daadwerkelijk
aansporen om naar het oostfront te
trekken ?
BDW: De kerk wist zeer duidelijk dat
zij van het nationaal socialisme niets
te verwachten had. Tenslotte heeft
zij in de jaren 30 evenzeer gefulmineerd tegen het bruine bolsjewisme,
nl het nationaal socialisme. Er waren
kerkvervolgingen in Duitsland, christenen en katholieken zaten in concentratiekampen, dat wist men hier
zeer goed. Het zou m.i. onlogisch geweest zijn moest de kerk zich ten
dienste gesteld hebben van het nationaal socialisme. Volgens mij heeft de
kerk, zoals zij dat zo dikwijls gedaan
'‘ft. de kat uit de boom gekeken.
Schamper: De Belgische overheid
dan, vooral voor de oorlog. Was die
ergens aanleiding ? Is er een band te
leggen tussen tussen de Belgische politiek en de oostfronters ?
BDW: Ik denk dat het heel moeilijk
is om daar een band te leggen. De
katholieke partij zat bv mee in de
hetze tegen het bolsjewisme, heeft
dus ook mee die anti-bolsjewistische
geest geschapen. Maar om nu een
band te zien tussen de Belgische
overheid en de oostfronterij, neen,
daar bestaat geen band tussen. Wel
was de Belgische overheid het mikpunt van hevig anti-Belgisch gezinde
Vlaams nationalisten. Het anti-Belgicisme was natuurlijk wel een factor
die de oostfrontwerving heeft gestimuleerd. De Belgische overheid heeft
wel degelijk een rol gespeeld tijdens
de bezetting. Wie was die overheid ?
In Brussel was er een administratie
door het VNV geïnfiltreerd. De nietVNV gezinde administratie heeft op
een welliswaar bescheiden manier
duidelijk gemaakt dat zij niet akkoord waren met de oostfrontwerving. Zij heeft bvb erop aangedrongen dat diegenen die zich vrijwillig
meldden om naar het oostfront te
trekken en die in staatsdienst waren
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vervallen werden verklaard van de
voordelen die zij genoten. De Duitse
overheid stond dit natuurlijk niet
toe. De Belgische regering in Londen
heeft zeer duidelijk de oostfronters
veroordeeld.
Schamper: Wat waren nu de verschillende motieven ? Als men de verhendeling gelzen heeft kan men een
lijstje hiervan opstellen. Eén enkel
motief komt zelden o f nooit voor.
Het lijstje: het element katholiek
het element anti-communistisch, nationaal socialistisch, voorstander van
een Groot Germaans rijk met een betekenis voor Vlaanderen.
BDW: Eerst moet je de vraag stellen
als je over motivatie begint of men

en wat weet ik allemaal, dus slecht.
M.a.w. men koppelde idealisme aan
goed terwijl alle meer persoonlijk gerichte motivaties gekoppeld werden
aan slecht. Ik vind dat je dat totaal
moet ontkoppelen. Je moet kunnen
zeggen van iemand: kijk, die houdt
er lamentabele politieke ideeën op
na, wat die doet is niet goed te keuren, maar hij doet het vanuit een idealistisch motief. Je mag dat idealisme
niet automatsich koppelen aan goed
zijn. Iemand die gaat vechten in de
in de Sovjet Unie om zijn gezin een
goed inkomen te bezorgen is anderzijds ook niet a-priori een slecht
mens. Zo kan men op een veel nuchterder manier die motivatie gaan be-

M i
Copyright: Navorsings- en studiecentrum voor de geschiedenis van WO II
studeren. Zo ben ik tot de konklusie
a-priori kan aannemen dat de vrijgekomen dat die Vlaamse oostfronwilligers idealistisch gemotiveerd waters, die groep die ik bestudeerde,
ren. Dat kan men niet. Je moet goed
een idealistisch gerichte vrijwilligersin het oog houden dat motivatie vanbeweging was. Waarom ? Ik heb dat
alles kan zijn: avonturisme, carriérisuit een aantal zaken afgeleid. In de
me, militarisme en anderzijds idealiseerste plaats werd de werving gedrame. We hebben het hier over een magen door politiek ideologische groeterie die te maken heeft het bewuste
pen, nl het VNV, de De Vlag en de
en het onderbewuste, die dikwijls in
SS. Ten tweede gebeurde de werving
mekaar vervat zitten. Voor een hisvanuit
politiek ideologische oogpuntoricus een zeer delikate zaak om
ten. Telkens komen dezelfde zaken
over te geen praten. We moeten
in de propaganda naar voor zoals
echter toch de motivatie kunen bestrijd voor uw godsdienst, strijd voor
studeren.
uw
land, strijd voor uw goed, maar
Schamper: Ik moet nog iets aan het
altijd
zaken vanuit een bepaals idelijstje toevoegen, nl de financiële
alisme.
Er stond bv niet strijd want
voordelen.
je
zal
er
financieel beter van worden
BDW: Bijvoorbeeld. Huurlingen. Wil
of
zo.
Ik
ken maar één soort propaiemand momenteel honderdduizend
ganda
in
die
zin en dat is die om offrank in de maand verdienen, meldt
ficier
te
worden,
maar die beslaat
u bij het Zuid-Afrikaans leger, ik zeg
lechts een klein deel van de propamaar iets.
gandavloed.
Tot hiertoe is het motivatieonderMijn belangrijkste argument is het
zoek van de Vlaamse Oostfronters alvilgende: aan de hand van statistietijd gevoerd in een sfeer van goed en
ken heb ik kunnen opmaken dat het
kwaad en dat als volgt: de oud- oosttoppunt van de werving lag in het
fronter zegden: ’Wij waren idealisten,
eerste halfjaar van 1943. Dat is merkwij waren goed’, de tegenstanders
waardig voor een aantal zaken. Ten
zegden: ’Dat waren geen idealisten,
eerste kwam in januari-februari van
dat waren avonturisten en carrièrisdat jaar de nederlaag bij Stalingrad
ten, mensen die uitwaren op soldij’

OM RO D N EYS TE BEZOEKEN

ER IS ALTIJD EEN REDEN

Aktie studentenkaart

Aktie filmavond

Aktie Disco

Elke maandag en dinsdag tussen
22.00u en 24.00u alle piza’s aan
halve prijs op vertoon van je
studentenkaart.
Geldig van 12 maart tot 10 april

Elke woensdag en vrijdag tussen
22.00u en 24.00u alle piza’s aan
halve prijs op vertoon van je filmticket van die dag.
Geldig van 12 maart tot 10 april

Elke donderdag en zaterdag tussen 22.00u en 24.00u alle piza’s
aan halve prijs op vertoon van je
disco-kaart.
Geldig van 12 maart tot 10 april

van de Duitsers, militair keerpunt
van WO II. Ook hier besefte men dat
de Duitsers de oorlog aan het verliezen waren. Welnu, op dat moment
krijgt men een piek in de meldingen
voor het oosten. Iemand die carrièrist is of iemand die denkt beter te
worden door in dienst te treden doet
dat niet bij een verliezend leger. Het
wordt nog merkwaardiger als we de
werving van ’43 in detail gaan bekijken. ’43 is globbaal een beter wervingsjaar dan ’42 kwa aantal, maar in
de eerste helft van van ’43 is er een
massaal grotere aanwerving dan in de
tweede helft van ’43 wanneer de werving als een pudding in mekaar zakt.
Daar is maar één verklaring voor, nl
in augustus ’43 stopt het VNV de
werving omdat er een politieke breuk
komt tussen SS en VNV. Daaruit
blijken voor mij twee zaken, ten eerste dat het VNV de grote drager is
van de werving in Vlaanderen en ten
tweede, als het VNV de grote drager
is, dan is het duidelijk dat het vooral
VNV militanten zijn die aansluiten
en dat het dus een politiek gerichte
werving was. Mijn besluit daaruit is,
dat het een idealistisch gerichte werving was, maar idealisme is niet gelijk
aan goegkeuring. Ik zeg niet dat het
goede gasten waren. Politiek gezien
hebben ze zich radicaal vergist en ze
hebben zich geëngageerd voor een regime dat het niet waard is om zich
voor te engageren.
Schamper: In hoeverre waren de
voordelen op materieel vlak realistisch ? Zo spreekt men van het krijgen van een boerderij na 4 jaar dienst
en nog andere financiële voordelen.
(We geven hier de conclusie van het
antwoord)
BDW: Laten we zeggen als besluit, zij
werden vergeod, vooral hun familie,
zijzelf niet. Maar de vergoedingen
waren alles bij mekaar niet van die
aard om te zeggen: ik ga daarvoor
dienst nemen. Dus, eminente professoren die de groep vrijwilligers een
huurlingenkliek noemen, verdraaien
op zijn minst de waarheid.
Schamper: Een aantal mensen hebben de kans gekregen terug te keren
uit de opleidingskampen van de SS.
Zij zijn hier in een sfeer van euforie
vertrokken, hoe werden deze mensen
dan hier terug onthaald ?
BDW:. Geen idee. Dat is momenteel
een lacune in mijn studie. Het is mogelijk dat ik een aantal van die mensen ga opzoeken, maar je moet begrijpen dat die mensen moeilijk te
vinden zijn.
Schamper: Eigenlijk stonden die
mensen tussen twee vuren. Enerzijds
werden zij met een scheef oog bekeken door de tegenstanders van het
nationaal socialisme en anderzijds behoorden zij ook niet meer tot de
oostfron tersgroep.
BDW: Heel veel van de ontgoochelden zijn toch gebleven omdat zij vonden dat zij niet met hangende pootjes konden terugkeren. Het waren
heel jonge mensen die veel moeilijker
openlijk konden toegeven dat ze zich
hadden vergist.
Josie Abrahams
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LEZERSBRIEVEN
Antwoord van ’t Zal Wel Gaan op de
lezersbrief van Dolle Mina, gepubliceerd in Schamper van feb. 1984, nr.
186
Liefste Minaatjes,
Jullie maken het echt niet d o l!
Klauwaart en Geus
’t Zal

Geachte,
Laat me toe enkele zaken betreffende het artikel ’slinks tegen slechts’
van Schamper nr. 186, februari ’84,
recht te zetten.
Ten eerste ben ik geen fakulteitsafgevaardigde, maar een vertegenwoordiger van de studentenhomes waar ik
reeds drie jaar een aktieve rol vervul
als homeraadlid.
Vervolgens wens ik te benadrukken
dat ik enkel een wederzijds verkiezingsakkoord heb gesloten met Dirk
Vandepitte en dat alle praatjes over
een ander akkoord volledig denkbeeldig en uit de lucht gegrepen zijn.
Ten slotte wil ik mijn ongenoegen
uitdrukken over de publicatievan een
gissing over de geheime stemming,
gissing die volgens mij ’met 99,99 pet
zekerheid’ verkeerd is.
Tot een volgende kennismaking.
Johan De Caluwé
voorzitter Sociale Raad

Geachte redactie,
Naar aanleiding van het artikel van
SD betreffende de opvoering van
’Das Haus in Montevideo’ door DGT
kan ik als medespeler echt niet nalaten om te reageren.
Mocht SD zich de moeite getroosten,
de programmabrochure duidelijk te
lezen, dan zou hij wel inzien dat ’Dit
jaar wordt de traditie doorbroken’
helemaal geen misleidende reklame
was. De volgende zin legt alles uit.
Maarja, men moet het lezen.
Waar zich de belofte ’Een stuk met
inhoud’ in de brochure bevindt, zou
ik graag eens weten. Trouwens, de
bewering dat er geen inhoud inzat is
ook een loze bewering. Of heeft SD
het niet goed begrepen ?
En dan de keuze van het stuk. Van
bij het begin was het de bedoeling
van Jo Vermaerke en ons allen om
een stuk te brengen dat heel goed
speelbaar was, en iets te bieden had.
De vele positieve reakties die we
mochten ontvangen zijn daar wel het
bewijs van. Men had eens goed kunnen lachen en een prettige avond beleefd. Wat SD dan bedoeld met briljant ? Was het succes even groot geweest met Goethe’s Faust of Lessing’s Nathan ? Of met een ingewikkeld stuk van een modern auteur ?
Hopelijk realiseert SD zich, wanneer
hij het over de akteurs heeft, dat velen voor het eerst op de planken
stonden. Het resultaat mag dan ook
ronduit goed genoemd worden. De
’ook dat nog’ is dan ook onbegrijpelijk.
Dan nog iets. De reakties op het artikel die ik tot nu toe hoorde gaan van
’schandalig’ naar ’hoe durft hij’ en
’heeft hij het stuk wel begrepen?’, ’t
Is maar dat men het weet.
Groetjes,
De Jarger Filip, alias Herr Pastor

BUITENLAND
Terwijl in de vorige eeuw de slavernij in de Verenigde Staten was afgeschaft, konden grootgrondbezitters in Cuba nog lange tijd wel gebruik maken van gratis arbeidskrachten. De VS waren in staat om Cuba,
als voormalig Spaans bezit, in te lijven. Deze gedachte werd zeker overwogen, maar al snel verworpen. Bij
inlijving zou Cuba immers onder
het Amerikaans wetssysteem vallen
en daarmee zou ook daar de slavernij
ophouden te bestaan. Een oplossing
was snel gevonden. De VS gaven
Cuba in naam hun onafhankelijkheid. Het eiland diende zich echter
geheel te schikken naar de wensen
van de grote bovenbuur. Amerikaanse handelaren en naar Cuba geëmigreerde grootgrondbezitters konden
zo blijven profiteren van de - nog
steeds aanwezige - slavernij.
Dit voorbeeld van hoe de VS met
Cuba omsprong is illustratief voor
het beleid van de VS t.a.v. geheel
Midden-Amerika.
De situatie in de verschillende Middenamerikaanse landen weze gekenmerkt door een kleine groep rijken
die, gesteund door het nationale leger, alle politieke macht bezaten.
Haar macht berustte grotendeels op
de goede betrekkingen met de VS.
De grote - arme - massa moest onderworpen worden aan dit ’hoger belang’.
Logsicherwijze hebben in de loop
van de jaren op vele plaatsen op kleinere of grotere schaal opstanden
voorgedaan. Evenzoveel keren is

door de plaatselijke machthebbers
geprobeerd de onrust de kop in te
drukken.
Sinds enkele jaren zijn de baken wat
verzet. Cuba liet in 1959 zien dat de
overwinning van een volk op zijn
machthebbers mogelijk was. Voor
straf werd het geboycot en daarmee
gedwongen steun te zoeken bij het
Sovjet-blok. Het uitstralingseffect
van de Cubaanse revolutie in de regio
was desondanks erg groot.
Het gevolg voor de VS was tweeledig.
Uit
ekonomische
overwegingen
moest voorkomen worden dat andere
landen dit voorbeeld gingen volgen.
De Amerikanen zagen de kommunisten al in Mexico aan hun grenzen
staan. Daardoor kon elk ingrijpen
van de VS gelegitimeerd worden onder verwijzing naar de expansie van
de Cubaans-Russische invloedssferen.
Ten tweede moest het opstandige
volk in toom gehouden kunnen worden. Het bewijs echter dat de onrust
te herleiden was tot sociale wanverhoudingen, was de instelling van de
’Alliance for Progress’. Dit zgn sociale programma, dat beperkte landhervormingen die eigen vooruitgang
moest opleveren voor de grote massa,
omvatte, mislukte totaal.
Na de mislukking van de ’Alliance
for progress’ legde de VS weer de nadruk op militaire ondersteuning van
de diktaturen in de regio ter veiligstelling van haar belangen ,wat met
de komst van Reagan to t ongekende
hoogtes werd opgevoerd.

----- GETUT-------Het GUT is weer herrezen
Na het (nogmaals) mislukken van het
project waarmee het GUT eind okt.
1983 was begonnen, en de daarop
volgende periode van inaktiviteit is
het GUT weer in gang geschoten.
Sinds begin februari gaat er elke
woensdagavond om 20.00u in de SuEn (Hoogpoort) een sessie door onder leiding van Mare Mombaerts. Behandelde onderwerpen zijn o.m. bewegingsexpressie, tekstanalyse, grime, ... Deze sessies gaan door tot de
paasvakantie. Voor wie geïnteresseerd is, is er nog wel een plaatsje
vrij.
De bedoeling is volgend jaar vanaf
oktober te kunnen beginnen met een
produktie die dan ergens rond kerstmis zou worden opgevoerd. Maar dat
is voorlopig nog toekomstmuziek.
Meer inlichtingen over het GUT zijn
te ktijgen bij:
Koen Van den Broeck
St. Jansvest 16
9000 Gent

— STAKER------Op donderdag 15 maart organiseert
de rechtkritische werkgroep (RKW)
een debat rond het thema ’STAKINGSRECHT’.
De discussie zal worden toegespitst
op de liberale wetsvoorstellen om het
stakingsrecht te begrenzen dmv een
referendum onder de werknemers en
om het recht op arbeid te beschermen door het strafbaar stellen van
deelname aan een stakingspiket.
Ook de aansprakelijkheid van de vakbonden zal behandeld worden.
Aan dit debat nemen deel:
G. VERHOFSTADT (voorz. PVV)
B. SIMOENS (alg. adv. Fabrimetal)
L. DEVOS (ACLVB)
M’ KOOYMAN (ABVV)
De moderator is Willy VAN EECK—
HOUTE, assistent op het seminarie
van Sociaal Recht.
Het debat gaat door in N.B. II, Universiteitstraat 4 om 20.00u

Gelukkig is er een groeiend verzet
waarneembaar tegen de Midden-Amerika politiek van Reagan. Niet in
het minst vin de VS zelf , waar voor
elke brief naar Reagan waarin steun
betuigd wordt voor zijn beleid, 100
brieven met negatieve reakties op
zijn bureau belanden.
In Europa staan de regeringen niet te
juichen over de Reagen politiek en
krijgen de solidariteitskomitees veel
symphatie van de bevolking.
De regering Reagan heeft duidelijke
taal gesproken: de strategische en
ekonomische belangen in MiddenAmerika moeten tegen elke prijs verdedigd worden. Het prestige van de
VS als supermacht staat op het spel
in Midden-Amerika, aldus Reagan.

GEHEIMEN
in de BRUG
Zeefdruk is een van de vele druktechnieken zullen velen denken. Toch onderscheidt zeefdruk zich door de
enorm verschillende mogelijkheden
die onstaan uit een zeer eenvoudige
techniek met eenvoudige middelen.
Sinds enkele jaren staat er een volledig uitgerust zeefdrukatelier ter beschikking van de studenten van de
RUG. Ondanks de vele mogelijkheden die hierdoor ontstaan, is de belangstelling van leerling-drukkers zeer
klein. Daarom sommen wij nog even
op wat er allemaal kan gebeuren:
- je wil iets anders doen dan blokken, bv eens creatief bezig zijn: in
zeefdrukklas staat al het materiaal
gratis ter beschikking;
- je wil experimenteren met zeefdruk
of je loopt met originele (of juist
niet) ideeën rond, wel, kom het eens
proberen ...
- je organiseert een debat, fuif, lezing
TD, ... en je hebt een affisje nodig: in
zeefdruk kan je die komen maken
aan onklopbare prijzen, mits zelf de
handen uit de mouwen te steken.
Laat je niet afschrikken door het onbekende, maar laatje erdoor lokken:
de verantwoordelijken voor het zeefdrukatelier zullen je inwijden in de
’geheimen’ van de ’zeefdrukkunst’ en
je zolang helpen als nodig, om je met
een mooi resultaat buiten te laten
wandelen.
Kom eens kijken op een maandag- of
donderdagavond, vanaf 20.00u beneden in het studentenhuis De Brug,
St. Pietersnieuwstraat 45.
De Rugzeefdruk voert ook bestellingen uit voor studentenorganisaties. Inlichtingen en prijzen bij de beheerder van de dienst studentenactiviteiten of tijdens de openingsuren.
De verantwoordelijken,
Koen en Pat

AGENDA
DONDERDAG 15 MAART
* TD CvC Party
Tweede jaar architectuur
Plaats: Zaal Artevelde
Aan vang: 21.00u
* TD Prins Karnaval
Organisatie: SK GHENDT
Plaats: Korenbloem (Ottergemse st)
Inkom 60 Bfr
* Cursussen Opening Wijsbegeerte,
Psychologie, Symbolisme
Plaats: Nieuw Acropolis, Clementinalaan 183
Aanvang: 19.00u
* TD Nacht van de Scheikunde
Plaats: Concertzaal Vooruit
Inkom: 80 Bfr
DINSDAG 13 MAART

Onze taal is die van
de
solidariteit met de volkeren van Midden -Amerika. Zij verdienen onze
steun in hun strijd voor zelfbeschikking en sociale rechtvaardigheid.
’hun strijd, onze strijd: internationale solidariteit’
Over deze problematiek gaat woensdag 14 maart een vorming door:
HET AMERIKAANS IMPERIALISME IN MIDDEN AMERIKA, dit in
de Brug om 20.00u, georganiseerd
door WECZA, KWEL en AIB
(werkgroep Centraalen Zuid-Amerika)

Kursus: De koöperatieve beweging
Overzicht van de koöperatieve bewegingen.
Plaats: Elcker- Ik, Hoogstraat 9
* Sobere maaltijd ten voordele van
de Filippijnen in het KUC, Kortrijksepoortstraat 254 van 12.00u to t
14.00u
Ook nog op vrijdag 16 maart !
WOENSDAG 14 MAART
’The - Country - Needs - You ’ -fuif
Concertzaal Vooruit
Optrden van Choke

C IT T A d e l l e DONNE
In afwachting van Fellini’s laatste
E LA NAVE VA, speelt momenteel
diens ’VROUWENSTAD’.
Deze uit 1980 daterende prent, die
overigens in vrouwenmiddens fel omstreden is, voert ons mee door een
mozaièk van scènes en sekwensen
verbonden door de figuren van Snaporaz (Marcello Mastroianni).
De film start met het tonen van een
trein die een lange tunnel binnenrijdt. Snaporaz is in slaap gesukkeld
en verglijdt in een erotische droomwereld. In zijn compartiment komt
een knappe vrouw zitten die hij wil
verleiden. Hij volgt haar naar het toilet, kust haar, maar wordt in zijn
spelletje onderbroken doordat de
trein stopt. De vrouw stapt uit en na
wat aarzelen volgt Snaporaz haar
door veld en bos. Hier begint zijn
vreemdsoortige belevenis. Hij komt
terecht op de meest eigenaardige
plaatsen, gaande van een hotel vol
groteske mili tante feministen tot de
villa van Katzone, een superverleider
die zijn tienduizendste verovering net
binnenhaalt en die er een soort eredienst aan de fallus op nahoudt. De
verschillende sekwensen getuigen van
een verbluffende fantasie met als
hoogtepunt de roetsjbaan langs dewelke Snaporaz van onder een bed
minutenlang naar beneden glijdt, onderwijl geconfronteerd met erotische
jeugdherinneringen becommentarieerd door drie oude mannetjes in een
wagentje.

Net als in zijn vorige film ’The Outsiders’ is Coppola’s laatste prent
RUMBLE FISH (rusty James) gebaseerd op een roman van de Amerikaanse schrijfster S. E. Hinton. Éénzelfde th em atiek wordt aangsneden: jongeren van een lage komaf uit
het stadje Tulsa komen in gewelddadige situaties terecht en dromen van
heldendom, liefde en broederlijkheid. Hier primeert echter vooral de
zelfvernietiging waarvoor de Rumble
Fish, agressieve Siamese visjes die
zelfs hun eigen spiegelbeeld aanvallen, als metafoor staan.
De tiener Rusty James droomt van
een heropleving van de tijd van de rivaliserende jeugdbendes waarbij hij
zichzelf de rol van leider toebedeelt.
Hiermee wil hij in de voetsporen treden van zijn broer, de Motorcycle
Boy, die hij mateloos bewondert. Deze vroegere bendeleider is een levende legende die zijn imago niet van
zich kan afschudden. Op heel veel
punten verschilt hij van zijn broer die
hem nooit zal kunnen navolgen, iets
wat hem in de loop van de film duidelijk wordt.
Dit vrij banale, romantische puberverhaaltje heeft Coppola omgetoverd
tot een verbluffend knap visueel en
auditief schouwspel. Sentiment,
kitsch en kunst heeft hij gecombineerd tot een magische filmervaring,
waardoor ’Rumble Fish’ uitgroeit tot
een van de beste films van het huidig
commercieel circuit. Dit gebeurt vnl
door de uitermate knappe vormgeving waarvoor Coppola, voortbordurend op video-clip en reklamespot,
allerlei technische hoogstandjes bedenkt. Zeer opvallend is de perspec4|
tiefwerking die, gecombineerd met
dieptescherptefotografie, zorgt voor
vlijmscherpe en treffende beelden.
Talloze close-ups en detail opnamen,
allerlei camerainstellingen en -bewegingen bewerkstelligen een intensivering van de kijkervaring en creëren
een broeierige atmosfeer. Eveneens
treffend is het zeer knap en functio-

Fellini troont de toeschouwer mee
langsheen de associatieve aaneenschakeling van Snaporaz’ droombeelden.
Deze spelen zich af tegen de achtergrond van een zeer scherpe manvrouw- tegenstelling. Op zijn tocht
maken we kennis met twee zijden
van Snaporaz’ persoon. Enerzijds de
onrijpe sukkel met een infantiele veroveringsdrang en anderzijds de man
die twijfelt of hij wel zou ingaan op
zijn onmiddelijke erotische impulsen
en niet beter terug zijn treinreis aanvatten. Dit is dan ook de rode draad
doorheen de film, herhaaldelijk wil
hij terug naar het station om zijn bestemming te bereiken. De trein is zijn
enige houvast. Van de bestemming
weten we niets. Het enige wat de toeschouwer van de weg verneemt,
speelt zich af tussen twee tunnels.
Betekenisvol zijn de eerste en de laatste sekwens van de film: de trein die
een rechte, zwarte tunnel binnenrijdt, een duidelijk erotisch symbool
dat ons bovendien geen direct uitzicht toont. Snaporaz leert niets uit
zijn tocht, telkens opnieuw begint hij
zijn gedroom waarbij hij de vrouw
tot voorwerp maakt van zijn begeerte. Hij is een onstabiele figuur die
constant twijfelt maar toch toegeeft
aan zijn veroveringsdrang. Hij wil een
’held’ zijn maar wordt voortdurend
met zijn mislukkingen geconfronteerd. In feite wordt hij die wil manipuleren, zelf gemanipuleerd. Vergetend dat een vrouw meer is dan

een louter seksobject, geeft hij zichzelf op zijn zwakste kant bloot en is
bijgevolg zeer gemakkelijk te misleiden. Schitterend in dit opzicht is de
scène in het bos waarin de vrouw
met de bontmuts hem fotografeert
en verdwijnt terwijl hij tegen een
boom staat en met de ogen dicht
wacht op een kus.
Snaporaz zoekt de vrouw (of beter,
wat de vrouw voor hem is, nl een
lustobject), achtervolgt een onbereikbare illusie en manifesteerd voortdurend zijn onmacht. Dit komt goed
tot uiting in de vrouwen die hij ontmoet. Door degene die hij wil verleiden, laat hij zich om de tuin leiden
en degene die wel met hem wil vrijen,stoten hem af (zoals de vrouw op
de motorfiets) ofwel blijkt hij impotent (zoals bij zijn vrouw. Het prachtigste beeld dat duidelijk maakt dat
hij wel degelijk een illusie najaagt, is
de pop naar het einde van de film.
Stelde zijn droombeeld eerst de
vrouw met de bontjas voor, op het
einde is het een monsterachtige ballon in de vorm van een vrouw die
doet denken aan reeds eerder voorgestelde moeder- en hoerfiguur.
Snaporaz stijgt samen met de ballon
op, tevreden en zelfgenoegzaam dat
hij de feministen een hak heeft gezet
en de vrouw heeft gevonden zoals hij
die zich voorstelt. De ballon echter
wordt door een gemaskerde feministe met kogels doorzeefd en de illusie
stuikt in. Snaporaz wordt wakker op
de trein, doch zoals gezegd niet wijzer, maar slechts om even te verpozen alvorens een volgende droomtocht te beginnen. Hij is niet in staat
om de vrouw op haar echte waarde
te schatten.
nis Hopper als de aan de drank kapot
gaande vader en Tom Waits als de
barman Bennie (En voor wie het interesseert, ook de onbenullige Diane
Lane figureert hier als het liefje van
Mat Dillon).

neel aanwenden van schaduwen en
het daarmee samenhangend clair-obscur. De decors ademen een koude,
beklemmende sfeer uit en doen bijwijlen surrealistisch aan. Een mooi
voorbeeld hiervan is de openingssekwens van de scène op de kermis,
waar de oudbollige kermis in zeer
scherp contrast staat met de massieve,lineaire brug en de gladde, hellende betonwand. Al de beelden zijr
zeer precies gekadreerd waardoor eer
maximum aan effect wordt bereikt
De gehele zwart-wit fotografie doet
vaak denken aan Orson Welles.
Onlosmakelijk verbonden met het visuele aspect is de auditieve kant van
de zaak. In samenspel met het kamerawerk en motage is de muziek van
’Rumble Fish’ ongehoord goed. De
bekende gebalde en sterk ritmische
percussie van Police-drummer Stewart Copeland komt hier uitstekend
tot zijn recht en bezorgt de beelden
een extra ’slag’kracht.
Mat Dillon is als Rusty James een
weinig intelligente jongen die door
zijn impulsiviteit en kortzichtigheid
zijn dromen nooit zal kunnen verwezenlijken. Hij ondergraaft zelf het
imago dat hij probeert op te bouwen
en zet vaak zijn leven op het spel.
Bovendien is hij zeer narcistisch wat
blijkt uit zijn fantasie over zijn mogelijke dood. Mickey Rourke laat een
sterke indruk na in zijn rol van de
Motorcycle Boy. Hij is in zichzelf gekeerd, kleurenblind en neemt schijnbaar afstand van zijn omgeving. Hij
is veel verder geëvolueerd dan zijn
broer daar hij zijn verleden zeer sterk
relativeert en alles zeer kalm benadert. Toch steekt iets onrijps in zijn
manier van handelen op het einde
van de film waar hij bijna ritueel met
de visjes zijn ondergang tegemoet
gaat. In de bijrollen zijj Le vermelden
een (eens te meer)schitterende Den-

Zeer sterk is de manier waarop de
politieagent, de enige autoriteit in de
film, in beeld wordt gevracht. Helemaal in het zwart uitgedost, gaat van
hem een enorme dreiging uit. Telkens als hij verschijnt, staat hij daar
en is er, als komend uit het niets.
Moest hij ooi_t gaan of lopen da^n
zou hij die dimensie verliezen en
voor de kijker menselijke allures krijgen.
Als laatste punt aan te stippen is de
factor tijd. De tijd wordt in de film
gevisualiseerd, niet alleen door het
voortdurend in beeld brengen van
klokken en uurwerken maar vooral
door voorbijdrijvende wolken die
boven de stad hun schaduw afwerpen
en als metafoor staan voor de voorbij glijdende tijd.

Voor wie de soms overdreven gewelddadige scènes kan verteren is dit
een sterke aanrader. Hopelijk krijgt
deze in Amerika gekraakte film hier
de belangstelling die hij verdient.
Programmatte: Decascoop, 15.00u
en 22.3Ou
(Jan Van Rijckeghem)

Op zijn tocht wordt hij vaak door
vrouwen misleid of weerstaan. Belangrijk in dit opzicht is het gebeuren
dat zich in het hotel afspeelt. Daar
heeft een congres plaats van woeste
feministen die de man afschilderen
als het kwaad in eigen persoon. Ze
verzetten zich tegen de verdrukking
en de erotische onderwerping van
vrouw. Hierin zijn ze echter karikaturaal want ze bieden geen echte oplossingen voor de man-vrouw verhouding zoals zij die zien. Het feminsime
zoals de vrouwen in het hotel dat
vertegenwoordigen is niet gespeend
van elk snobisme en is slechts op revanche uit.
De charmeur Katzone is een exponent van wat de infantiele zijde van
Snaporaz zou willen zijn. Verrukt
loopt hij rond in de galerij met foto’s
van diens veroveringen, begeleid door
gezucht, gekreun en gesteun. Anderzijds trekt het zuiver geslachtelijke
van Katzones relaties hem niet zo
aan want uitgerekend op het feestje
t.g.v. de tienduizendste verovering
van Katzone, stelt hij zijn vrouw
voor samen oud te worden. Wat zij
schamper van de hand wijst.
In deze prent kiest Fellini geen partij, zowel man als vrouw krijgen er
van langs. Noch Snaporaz noch de
feministen kunnen een alternatief
voor hun beider steriele houding vinden. Deze film is zeker niet Fellini’s
beste doch kan best als een aanradertje beschouwd worden.

Programma Calypso- Club II, 22.00u.
Jan Van Rijckeghem

WAKKER

Zoals elke lezer al weet, is Schamper
van geen kleintje vervaard als het er
om gaat nieuws te verzamelen.Daarom weten wij nu reeds wat anderen
pas veel later te weten komen.
Het gaat hierom. Het Kultureel Konvent, ook al een organisatie die zelden stilzit,richt elk jaar een Happening in. Bij vorige gelegenheden was
dat telkens zo een monsteroperatie
dat, alhoewel veel volk opdaagde,de
kosten nooit werden gedekt. Nadat
ze in december jl. probeerden een
manifestatie te organiseren met enkel jazz en cabaret en daarop geen
kijklustigen verschenen, proberen
ze het nu over een andere boeg te
gooien. Door allerhande kuiperijen en lage listen is onze reporter
immers te weten gekomen dat het
Kultureel Konvent ook dit jaar een
Happening organiseert. Deze zou
doorgaan vlak na de paasvakantie
op een nog onbekende plaats en
als optredens zouden reeds ‘Arbeid
Adelt!’ en ‘Snowy Red’ zijn vastgelegd. Op zich reeds een memorabel feit, want Arbeid Adelt! treedt
al meer dan een jaar niet meer op
en Snowy Red behoort tot de nieuwe generatie topgroepen die optreden m et een complete videoshow.
Zeker iets om naar uit te kijken,
zo dachten wij. Wij houden jullie
op de hoogte.

advertentie

KOPIE REPRODUCT
Onderbergen 70, Gent, tel.23.24.38
Graaf Arnulfstr.3,Gent, tel.241251
(aan Blandijn)

STUDIO SKOOP PRO^RAMMATIE
Programma voor de week vanaf vrijd.
9 maart tot en met dond. 15 maart.
20.00u: THE LAST WAVE’ - Australië 1977 van Peter Weir
met Richard Chamberlain, Olivia
Hamnett, Gulpilil, ...
22.30u: ’AAN MIJ DE WRAAK’ Japan 1979 van Shohei' Imamura
(ballade van Narayama) met Ken
Ogata, Rentaro Mikuni, Chocho Miyako, Mitsuko Baisho, ...

