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LEZERSBRIEVEN
le bal
Flarden van herkenning rispten mij 
zuur op bij het lezen van Jan Van 
Ryckeghems kijk op ’Le Bal’ (De 
Ballen, sic) van Ettore Scola. Dat 
Van Ryckeghem het wel vaker bont 
maakt in ’zijn’ filmbesprekingen zal 
regelmatige Schamperlezers wel al 
opgevallen zijn, maar, recensies zijn 
nu eenmaal ’persoonlijk’ en subjek- 
tief, is de steeds terugkerende repliek 
bij het in vraag stellen van toneel, 
film, literatuur en boekbesprekingen; 
‘des goüts et des couleurs‘, of zoiets.

Daar kan ik maar gedeeltelijk inko-
men, maar dat is een ander verhaal. 
Wat mij echter zwaar valt, is dat die 
Van Ryckeghem bijlange niet per-
soonlijk werkt, zoals blijkt uit de 
bespreking van ’Le Bal’.

”Op de tonen van de oude hit komen 
een voor een acht vrouwen de balzaal 
binnen, schikken hun kledij in de 
spiegel en gaan elk aan een tafeltje 
zitten, afwachtend. Kort daarna (...) 
verschijnen een tiental mannen in de 
zaal, passeren langs de spiegel en stel-
len zich op aan de bar, recht tegen-
over de vrouwen.” Zo begint Van 
Ryckeghem zijn recensie.
Maar, waarde redaktie, is dat geen 
passage uit Film en Televisie nr 321, 
waar Karen Seberechts over Le Bal 
meldt dat ”in een neon-verlichte zaal 
een achttal vrouwen een na een de 
trappen afkomen, hun kapsel of kle-
ding in een spiegel (de kamera) schik-
ken en vervolgens plaats nemen (...) 
Kort daarna verschijnt een groter 
aantal mannen in de zaal. Zij nemen 
plaats aan de bar, recht tegenover de 
vrouwen.” Aldus Seberechts. Af ge-
schreven dus... of wilt u nog bewij-
zen.

”Aan het stuk schijnt weinig te zijn 
veranderd” vervolgt Van Ryckeghem 
”met dit verschil dat de benadering 
anders is. De kamera maakt een keu-
ze van beelden en leidt de kijker, 
daar waar de theaterbezoeker zelf 
zijn keuze kan maken. Maar dit is 
een probleem waaraan degenen die 
het stuk niet gezien hebben, wel geen 
aanstoot zullen nemen”, zo weet 
V.R. nog te melden.
Film en Televisie weet over hetzelfde 
element dat: ’’voor de verfilming 
fundamenteel weinig aan het stuk 
veranderd werd (...) de benadering is 
natuurlijk heel anders. De kamera 
neemt de plaats in van het theater-
publiek en is in zoverre subjektief 
dat hij voor de filmtoeschouwer een 
beeldenkeuze maakt die het theater-
publiek in alle vrijheid kan maken. ”

Het artikel van V.R. gaat nog een 
tijdje op dit schema door en blijft 
rustig Seberechts kopiëren. Dat Van 
Ryckeghem nogal onbeheerst, vaak 
gooi- en smijtartikelen pleegt over de 
film, alla, maar met knip- en plak-
werk van dit allooi is deze Schamper- 
lezer niet gediend.

Of waaruit nog maar eens blijkt dat 
.Schamperlezers ook andere tijd-
schriften lezen.

Henk Van Parys 
2de Licentie Rechten

ANTWOORD

Waar beroepskritici vaak overvloedig 
uit persmappen putten, kan het zich, 
zoals in dit geval, voordoen dat een 
Schamp er-re dakteur in tijdnood, bij 
gebrek aan persmappen, een beroep

doet op een gespecialiseerd tijd-
schrift als leiddraad voor een per-
soonlijke verwerking. Persoonlijke in-
breng is er duidelijk in aanwezig, 
doch dat is u, ondanks uw klaarblij-
kelijke voorliefde voor komparatieve 
tekstanalyse, (moedwillig) ontgaan. 
Dit, samen met het uitermate ten-
dentieus en oneerlijke doortrekken 
van ”bedenkingen” omtrent één ar-
tikel naar alle andere, doet me sterk 
twijfelen aan de ’eerlijke verontwaar-
diging’ van waaruit een lezersbrief 
van dit niveau wordt geschreven. Uw 
doel is in ieder geval bereikt: uw me-
diageile zelfgenoegzaamheid zal wel 
voldaan zijn en uw bespottelijke 
groot-inquisiteursallures en ongenu-
anceerdheid zijn bekend.
Wat mij betreft kopieer ik tot besluit 
rustig een zinsnede van de Sade: 
”Que peut faire au bonheur, cette 
oppinion de lïmbécile vulgaire/ ”

Jan Van Ryckeghem

kul
Aan de redaktie,

Twee weken lang plozen de leden 
van de Kunst Historische Kring 
(K.H.K.) de voorbije uitgaven van 
’het blad van papier’ door. Ondanks 
een 3-bladzijden lange persnota, be-
gin maart in uw schamperbus gede-
poneerd, vonden we geen jota terug 
van de door ons georganiseerde Kul- 
turele Week van 12 tot 16 maart 11. 
Gaat het om een doelbewuste zet of 
om een onschuldige vergetelheid van 
een blad dat zich voorhoudt alle stu-
denten in te lichten? Meermaals

moesten we vaststellen dat buiten-
universitaire aktiviteiten ruime aan-
dacht kregen (wat op zichzelf posi-
tief is). Maar zou het niet billijk zijn 
evenveel of meer aandacht te beste-
den aan de aktiviteiten van studente- 
kringen die hoger mikken, en zelfs 
slagen, in het organiseren van aange-
legenheden die het louter studenti-
koze overstijgen?
Groetjes kunnen er nog net van af... 
Alain Amould Annelies Goedemé 
Jan Maddens Katrien Vandermarliere 

voor het K.H.K.

spook
Geachte redaktie,
N.a.v. het artikel ’Het spookt op de 
E5’...
Waar verantwoordelijkheid loos is 
aan een universiteitsbeheer, t.o.v. de 
achttienjarigen, t.o.v. de gediplo-
meerden, blijkt het schrander van 
een fakulteit de bestaande noden te 
opperen.
Numerus clausus: bescherming doch 
vooral verantwoordelijkheid. Met af-
schuw spreek ik over een vestigings-
wet: bescherming doch onverant-
woord.
Kent FR andere fakulteiten? De fa-
kulteit Diergeneeskunde is geen kind 
meer van haar tijd...

Geerts Peter 
Galgenberg 34 

9000 Gent

Beste Peter,
Kweekt men in de herbaria van de 
diergeneeskundige fakulteit nu ook 
al zijn eigen marihuana- en canabis- 
produkten? Of is Nederlands steeds 
een probleem vak voor jou geweest?

De redaktie

SOCIALE RAAD
Gewoontegetrouw vergadert de So-
ciale Raad maandelijks. Dit was ook 
deze maand het geval en wel op 26 
april jl.
Hoewel de agenda zulks niet liet ver-
moeden, werd er volgens een insider 
nog nooit zoveel gevloekt als nu. Wij 
haalden er drie punten uit die al of 
niet rechtstreeks belang hebben voor 
de student.

Een van de eerste punten op de ver-
gadering betrof de brief van de rege- 
ringskommissaris inzake studenten-
aangelegenheden. In een vorige 
Schamper werd al melding gemaakt 
van het feit dat de Sociale Raad, van-
wege een schrijven van de minister 
van onderwijs aan het studenten-
korps van Antwerpen, niet meer kon 
tussen komen in interne aangelegen-
heden van studentengroeperingen. 
Om meer duidelijkheid te krijgen in 
deze materie, schreef de voorzitter 
van de Sociale Raad, Johan de Calu- 
wé, een brief aan de regeringskom- 
missaris om meer uitleg, die prompt

gegeven werd. De Sociale Raad kan 
inderdaad niet tussenkomen in inter-
ne aangelegenheden, zoals statuten 
en het buitengooien van verenigingen 
uit de konventen, maar, en dit is be-
langrijk, aangezien de Sociale Raad 
instaat voor de betoelaging (subsidie) 
van de desbetreffende verenigingen, 
kan deze wel een aantal eisen stellen 
waaraan moet worden voldaan, wil 
een konvent nog langer werkingsgeld 
ontvangen. Dit wil dus zeggen dat 
wanneer de Sociale Raad morgen be-
slist dat ook die verenigingen, die 
niet zo hoog oplopen met ons demo- 
kratisch bestel, moeten worden opge-
nomen in één of ander konvent, dit 
laatste haar subsidies in de goot ziet 
verdwijnen indien zij dit niet doet. 
De vraag - is er dan wat veranderd? - 
is dan ook op zijn plaats.

De homes dan. Homestudenten opge-
let! Vanaf nu kunnen jullie een half 
uurtje langer slapen. Geen gerommel 
meer op de gang vanaf 7 uur ’s mor-
gens, maar pas om 7.30u. Het kuis- 
personeel heeft zich in een enquête

le  klasse-onderricht, ervaring sinds 1945
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positief uitgelaten over het voorstel 
om een half uurtje later te beginnen.

Hiernaast werd ook een voorstel tot 
verandering van het intern reglement 
van de homes goedgekeurd. Vroeger 
was het zo dat het beheer van de ho-
mes het recht had om die studenten, 
die wegens tweede zit of stage in 
Gent moesten blijven, een kamer toe 
te wijzen die niet noodzakelijk de-
zelfde moest zijn als die waar de stu-
dent al een heel jaar lang zat. De re-
den waarom dit gebeurde was twee-
ledig. Ten eerste stelt het minder 
problemen en is het goedkoper om 
alle studenten samen op één of een 
aantal gangen te steken (het is dan 
niet nodig een gang te kuisen waar 
maar een of twee studenten verblij-
ven). Ten tweede worden de kamers 
van de homes gedurende de vakantie-
periode verhuurd aan toeristen, iets 
wat veel geld in het laatje brengt en 
er tot nog toe voor gezorgd heeft dat 
de huurprijzen voor studenten niet 
drastisch de hoogte in zijn gegaan. 
M.a.w. het verhuren van kamers aan 
toeristen zorgde ervoor dat de Socia-
le Sektor haar huurprijzen voor stu-

denten sociaal kon houden. Of dit 
nog langer kan duren, wordt nu de
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vraag. De homeraad vond namelijk 
dat iedere student het recht moet 
hebben tijdens de vakantieperiode 
zijn eigen kamer te behouden. Dit 
zou dus kunnen betekenen dat stu-
denten en toeristen kris kras door 
mekaar komen te zitten, met alle be- 
heerstechnische problemen vandien: 
wie zit waar? Wat moet er wel en 
wat niet gekuisd? enzovoort, enzo-
voort. Het lijkt erop dat er nog een 
staartje komt aan deze beslissing. Of 
zoals iemand van binnen de gelede-
ren ons toefluisterde: binnenkort 
gaan ze nog beslissen dat elke friet 
in een aparte friteuze moet gebakken 
worden. (GJ)
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publiceert voor bet eerst 
een lang nederlandstalig verhaal 

van de Vlaamse auteurs 
Dirk GEETS 

en Kamlel VANHOLE

P O TS C H E R V EN
met als hoofdfiguur POL POT, 

op zoek naar een nieuw koninkrijk;
POL POT, volledig in de greep 

van een geheimzinnige bende, 
die onder de leiding van een maffe generaal 

proefnemingen wil doen met onze held.
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m oet ik  e r rn  tekening
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Een donderdagavond, in de buurt 
van de Gentse foor (die ondertussen 
reeds verdwenen is, wat iets zegt over 
de aktualiteit van dit artikel), meer 
bepaald in de Blandijn,auditorium E: 
dat hele grote. Daar zat een hoop 
volk te wachten, niet op Godot (al-
hoewel), maar wel op Ian, Kamagur- 
ka, Pirana, Gal en Zak. Vlaanderens 
Grootste kartoenisten rond de tafel. 
Zet daartussen ene Johan Anthierens 
en het gesprek loopt wel los; althans 
zo zullen Germania als organisatoren 
en het talrijke publiek gedacht heb-
ben. Mis hadden ze het! De avond 
was leuk maar blijkbaar hebben teke-
naars weinig te vertellen. Eerlijk-
heidshalve moeten we melden dat 
ook Anthierens meer moeite kon 
gedaan hebben om iets uit de strot 
der kartoenisten te halen.

Pirana kwam als eerste naast Anthie-
rens zitten. De vraag naar Pirana’s 
dagelijkse bezigheden was ordinair 
maar leverde een nog ordinairder en 
daardoor prettig antwoord op: de 
man is ’vloerlegger’. Daarmee was 
blijkbaar alles gezegd, want op de 
volgende vragen gaf Anthierens 
zelf het antwoord. Ondertussen wa-
ren Ian, Gal en Zak erbij komen zit-
ten en de eerste ’echte’ vraag werd 
gesteld: zijn er vrouwelijke kartoe-
nisten in Vlaanderen, en waarom 
niet? Pirana antwoordde op de ge-
bruikelijke manier: lippen vooruit en 
schouders omhoog, fan wist niet 
waarover men het had. Kamagurka, 
ondertussen nogal ostentatief uit de 
zaal op het podium, backstage, weer 
op het podium, opnieuw in de zaal 
en tenslotte toch tussen Ian en Pira-
na komen zitten, gaf een uitgebreid 
antwoord rond klieren, kinderen en 
verstand.

Anthierens had blijkbaar ingezien dat 
met de heren weinig aan te vangen 
was en stelde nogal droogjes vragen 
aan Gal, die even nuchtere antwoor-
den gaf. Kamagurka begon vervelend 
te worden: meester Anthierens riep 
hem aan het bord waar hij wat teke-
ningetjes mocht maken. Uit de losse 
voet werden zowaar enkele onnozele 
krabbels (abstrakt) op het bord ge-
zet. Ook voor Ian werd het duidelijk 
dat Karna nogal banaal aan het doen 
was. Toen hij dat duidelijk maakte 
kreeg deze een ware krisis die over-
vloeide in een body-building-demon- 
stratie.

Genoeg tijd verspild: het moment 
was gekomen om het ’debat’ eventu-
eel te beginnen. Een onderwerp was 
vlug gevonden: tekenen en geld ver-
dienen of tekenen vanuit een stand-
punt of tekenen voor de lol... hoe zat 
dat bij de heren? Gal wond er geen 
doekjes om: hij vond van zichzelf dat 
hij politiek duidelijk geprofileerd was 
en probeerde zijn tekeningen daar 
ook naar te maken. Ian had het iets 
moeilijker met de vraag. Hijzelf 
dacht te tekenen voor de lol; zijn 
geld verdient hij op een ander, maar 
dan weer niet zó veraf gelegen terrein 
meer bepaald bij Beknopt Verslag in 
het parlement. Daarmee veegde hij 
het argument ’tekenen voor wie klaar 
staat me(|de cheque’ van tafel. Door 
zowel bij de Gazet van Antwerpen 
als de Rode Vaan te tekenen voelt 
Ian zich vrijer. Zijn doel is het relati-
veren van de politiek.

Ondertussen was men vergeten dat 
daar nog iemand zat aan het uiteinde 
van de tafel. ”Of Zak ook nog es iets 
wou zeggen?” Welja, welnee: veel 
had de ex-boekhouder niet te zeggen. 
Hij voelde zich goed bij zijn huidige 
chef, die trouwens in het midden van 
de tafel zat, onder de naam Anthie-
rens.

Er werd wat verteld over choqueren-
de tekeningefi, over negerinnen, over 
de pers, over kritiek, over ’kak,pis,en 
poep’-prentjes, tot Kamagurka vond 
dat het tijd werd zich nog eens te la-
ten horen (zich laten zien was reeds 
overvloedig gebeurd). Anthierens was 
nogal passief naar zijn oordeel en Ka-
rna dacht dat het beter was dat hij

verder modereerde. Hij modderde in-
derdaad wat aan zodat Anthierens op 
zijn beurt zich richtte tot het publiek 
wie vragen had, kon die nu stellen... 
Grootse stilte in het kwadraat. Ka-
magurka profiteerde ervan om een 
verhaal voor te lezen uit zijn grote 
vertelboek: het was een leuk verhaal 
maar daarmee is nogmaals alles ge-
zegd. Eén vraag kwam naar boven, 
gericht aan Kamagurka, over tekenin-
gen in verband met de dood van 
John Lennon.
De dood van Lennon? Dat wist 
Karna nog niet. Hij wist het wel van 
Reiser en werd zowaar emotioneel. 
De vraag was gesteld en het werd 
weer stil.

Een fotograaf die zowat ieder woord 
op de foto moet vastgelegd hebben, 
vroeg tenslotte iets waar kartoenisten 
beter dan wie ook kunnen op ant-
woorden: een tekeningetje op het 
bord. Dat zagen de heren wel zitten. 
Een onderwerp werd vlug gevonden: 
Kamagurka (wie anders) sterft. Zak 
tekende een graf met attributen 
(kakpispoep, weetjewel), Gal be-
dacht initialen, Ian had ”nog nooit 
gehoord van Karna” en Pirana ten-
slotte maakte zijn stilzwijgen goed 
door de man op zijn kruis te plaatsen 
(hoe bedoel je?). Kamagurka mocht 
zijn zegje nog es doen en Anthierens 
kon eindelijk melden dat het afgelo-
pen was. Het was welletjes geweest: 
leuk maar weinigzeggend... Kartoe-
nisten moeten het hebben van hun 
tekeningen. (pH)

de beste s tu u rlu i
W.A.L. staat voor Werkgroep Alter-
natieve Levensstyl. Het is gegroeid 
uit het voormalige GEMBIR. Dit 
laatste stond voor Gentse Milieube-
wuste Ingenieurs.

W.A.L. wil mogelijkheden scheppen 
voor universiteitsstudenten om sa-
men te werken aan hun eigen levens-
stijl. Het is een zoeken in vele rich-
tingen:
- mens- en milieuvriendelijke alterna-
tieven voor de huidige produktie- 
en konsumptiemaatschappij;

- ontwapening en vrede;
- participatie en medebeslissingsmach 
van mensen in alle domeinen, die 
hen aanbelangen;

- een nieuwe opvatting van de ekono- 
mische Strukturen, arbeid en be-
hoeften.

W.A.L. staat open voor eenieder die
hierover wil denken en/of ageren, in
het bijzonder de universiteitsstudent

De aktiviteiten situeren zich op vol-
gende vlakken:
- informatie verzamelen en kritisch 

bespreken;
- informatie verspreiden via voor-
drachten, pamfletten, en andere 
media;

- nagaan hoe de alternatieve weten-
schappen aan bod kunnen komen in 
de RUG (keuzevakken, eindjaar- 
werken,...);

- verrichten van wetenschappelijk de-
tailonderzoek;

- uitwerken van praktische Projekten;
- samenwerking met andere gelijk-

soortige organisaties;
- studiebezoeken.

Naast deze (maandelijkse) aktivitei-
ten, hebben regelmatig (met als 
streefbeeld maandelijks) interne bij-
eenkomsten plaats. Hierop wordt de 
werking geëvalueerd, uitgewerkt, en 
eventueel bijgestuurd.

W.A.L. wordt wellicht opgenomen in 
het WK (werkgroepenkonvent) op de 
eerstvolgende vergadering. Wanneer u 
dit artikel leest, zal de beslissing om-
trent het al of niet ingewilligd ver-
zoek voor opname waarschijnlijk 
reeds bekend zijn. Voorlopig blijft 
het kontaktadres: W.A.L., p/a Luc 
Maes, Kortrijksepoortstr. 254, 9000 
Gent, tel. 091/25.35.12.

Luc Maes

Vlaanderen bekroop een vreemden 
fierheid toen onze Gentse toxico-
loog Aubin Heyndrickx het bed op-
maakte voor vijf Iraniërs die zwaar 
vergast, vergiftigd en verbrand na een 
Iraaks bombardement neerkwamen 
in het Gentse Akademisch Zieken-
huis.

Heyndrickx, die al eerder had opge-
treden bij Kurt Van Eeghem, die 
geen interview uit de weg ging in alle 
kranten van het land en in Humo zijn 
verleden vertelde in een merkwaardig 
gekuiste versie, inviteerde nu de ka-
mera’s als een macho florence Night- 
ingale.
Ondertussen heeft het team van pro-
fessoren dat de Iraniërs verzorgde 
(Heyndrickx mocht dat niet eens 
want hij is apotheker) een perskonfe- 
rentie gegeven. Professor Vermeulen 
zit met de one-man-show van Heyn-
drickx in de maag. Al eerder werd de 
deskundigheid van Heyndrickx aan-
gevochten toen hij opvallend terug-
houdend was over zijn eigen onder-
zoeksrapporten. Veel té terughou-
dend voor een man die dagelijks de 
media afschuimt met verslagen en 
ziekenkaarten.

Of zou die schuchterheid te wijten 
zijn aan zijn apparatuur die volgens 
sommige bronnen zo rudimentair is 
dat ze dergelijk vluchtige gassen niet 
eens kon detecteren. Heyndrickx 
noemde nochtans de gassen met 
naam en formule, en bleef op zijn 
standpunt dat een chemisch bombar-
dement de oorzaak van de verwon-
dingen moest zijn.
Op de perskonferentie wou het on-
derzoeksteam zich echter niet over 
de oorzaak uitspreken. Men kon het, 
volgens hen, het best vergelijken met 
chemische verbranding, en alle ande-
re verhalen daarrond vonden ze wei-
nig wetenschappelijk gefundeerd. 
Professor Vermeulen hekelde die ’an-
dere verhalen’ trouwens als deonto- 
logisch op het randje. Bovendien 
bleek de methode die Heyndrickx 
aan de wereld konde deed een louter 
klassieke therapie te zijn, die volgens 
teamlid professor Colardyn evengoed 
in Teheran kon toegepast worden. 
Waarom dan de show? Het drama-
tisch verhalen van een sterfgeval? 
Het triomfantelijk terugvliegen van 
de vier ’geredden’?
Het Akademisch Ziekenhuis, het uit-
hangbord van de RUG, met een mil-
jardenput (zie elders in dit nummer), 
houdt van wat vaudeville. Heyn-
drickx houdt van spotlights. Het 
komt zijn privé-praktijk ten goede 
en geef toe... we kunnen nog eens 
lachen.

(F.G.)



ROODBAARD MET 
KLEURPOTLOOD
Een woning in de Krijgslaan te Gent. 
Binnenin zitten wij: Michel Buylen, 
ikzelf en m’n cocker spaniël. Buylen 
zag het levenslicht in 1953 en behaal-
de het diploma van licenciaat in de 
romaanse filologie in 1975. Hij be-
gon reeds zeer vroeg te tekenen, en 
bouwde langzaamaan een reputatie 
op in Belgische kunstmiddens. Buy-
len is verguisd en verheerlijkt gewor-
den om z’n verfijnd realisme, en oog-
stte heel wat verwondering met z’n 
subüeme kleurpotloodtechniek. Om 
direkt tot de kern van de zaak te ko-
men, informeer ik naar het feit dat 
hij zo verschrikkelijk veel op m’n 
cocker spaniël lijkt.

Schamper: Laten we bij je haar be-
ginnen. Het begin is dat Michel Buy-
len lang haar heeft, zelfs nu nog anno 
1984.

Michel Buylen: Het begin is niet dat 
Michel Buylen lang haar heeft. Het 
begin is dat Michel Buylen haar heeft 
van een vrij aparte kleur, nl. fel rood. 
Een kleur dus die je weinig vindt. Be-
halve in Ierland dan. En dat moest 
uiteindelijk overgekompenseerd wor-
den. Ik heb géén lang haar omdat de 
hippies lang haar hadden. Ik heb lang 
haar omdat ik dat toffer vind. Het is 
ook veel warmer in de winter en vrij 
koel in de zomer. Da’s iets dat de 
mensen niet weten.
Schamper: Daartoe wou ik komen. 
Je eerste kreatieve pogingen waren 
psychedelische kunst?
MB: Ja. De psychedelic is eerst en 
vooral een filosofie; de filosofie van 
Thimothy Leary: ’’Open your head, 
let the pictures come”. Met gebruik 
van een aantal middelen, voorname 
lijk LSD. Ik heb dat natuurlijk nooit 
gebruikt, zo dom was ik niet. Het be-
wustzijn dat alles mogelijk was, ging 
samen met de muziek van Jimi Hen- 
drix, met platen als ”For their sata- 
nic majesties request” van de Rolling 
Stones, of ’’Seargant Peppers lonely 
hearts club band”, waar alle soorten 
muziek door elkaar gegooid werden: 
van pré-jazzy toestanden via Indische 
muziek naar symfonische rock, naar 
atonale muziek, naar zuiver elektro-
nische eksperimenten. Een enorme 
uitbarsting van kreativiteit in die pe-
riode.
Vooral Karl Gustav Jung stond toen 
vrij centraal. In de psychedelic mid-
dens toch. De archetypes van Jung 
werden door India-freaks vertaald 
door karmische knopen, een Indisch- 
Tibetaans begrip. Je karma is je le-
venskracht die zich spiraalvormig 
naar een bepaald punt begeeft via de 
verschillende reihkarnaties. De karma 
is de som van al je handelingen in al 
je levens. Ik wil duidelijk stellen dat

ik daarin niet geloof, maar het is hier 
wel belangrijk. Nu, jij verricht hande-
lingen, ik verricht er. Er zijn hande-
lingen die we allebei verrichten. Bij-
voorbeeld, we wassen ons met water. 
Je hebt de katharsis van het water. 
Het herleven, het nieuw worden, 
schoon worden via water. Dat gaat 
van doopsel tot de badkamer. In de 
serie van de karmische handelingen 
komen we tot knopen. Onze karma’s 
kruisen zich. Dat is ook een arche-
type. Jung was dus zeer centraal.
Een aantal mensen dachten dat de 
thematiek van de nieuwe kunst ar-
chetypisch moest zijn. We moesten 
komen tot het uitbeelden van arche-
types. We konden niet missen, dan 
waren we zeker universeel. Natuur-
lijk een vrij naiève gedachte. Dus, 
wat deden we? We schilderden re-
genbogen, pluimen, het water, de zee

en de boten op de zee, de krankzin-
nigheid - ikzelf heb een portret van 
Ophelia gemaakt - het vuur, de bo-
men, de levensboom, vrouwen die uit 
het vuur ontstaan in symmetrie met 
de levensboom, de boom als symbool 
van de mens, die ook vertikaal op de 
aarde staat, als symbool van de an-
tennes om de kosmische stralen op te 
vangen, enz... Kristus kwam daar 
waarschijnlijk ook bij kijken. 
Schamper: Die stond ook vertikaal 
op de aarde.
MB: Ja (lacht), hij stond ook verti-
kaal. We schilderden het fenomeen 
van het kruis, niet alleen als kristelijk 
symbool, maar ook als kruising, als 
symbool van het symbool, van het 
archetype. Ook kleuren kwamen 
konstant terug: knal-blauw, rood,... 
Zoals de platenhoezen in die periode. 
Mijn werk was zwart-wit hoor.
Schamper: Je hebt eens in een inter-
view met Laurens de Keyser gezegd 
dat Jimi Hendrix je alles geleerd 
heeft. Vertel nu ’ns wat hij je alle-
maal geleerd heeft.
MB: Hij leerde dat alles mogelijk 
was. Dat je in een gitaarsolo atonale 
toestanden kon gebruiken, dat je in 
een melodie kon overgaan tot puur 
lawaai en dat het lawaai dan weer 
melodie kon worden. Hendrix heeft 
ook veel indruk gemaakt door de 
techniciteit van z’n werk. Die vent 
had een enorme techniek. En er is 
nog heel wat meer. In die psychede-
lische periode kwam ik tot een figu-
ratie via een abstrakte vormentaal 
van wriemelende elementen, hartjes, 
rondingen, wormpjes, enz... (AFB 1 
EUCHARISTIE, 1973, oostindische 
inkt op papier, lOxlöcm). Er kwam 
geen arcering aan te pas. Als je dicht-
bij keek was het een pure non-figura- 
tieve psychedelic toestand. Van ver-
der af kwam de figuratie. Hendrix

was daarin belangrijk omdat die figu-
ren totaal geïmproviseerd waren. Ik 
had een schema opgebouwd; de kon- 
toeren van de motieven. De manier 
hoe het motief zou ontstaan was 
pure improvisatie.
Schamper: Een soort écriture auto- 
matique? Wat trouwens ook Jungi- 
aans kan zijn.
MB: Ja, maar met dat verschil dat ik 
wist waar ik naartoe ging, gezien er 
een totaalopzet was. Te vergelijken 
met een baslijn in de jazz, de makro- 
struktuur, met daarop een improvisa-
tie, de mikrostruktuur. Als een verge-
lijking tussen muziek en schilderkun-
st opgaat, waaraan ik sterk twijfel. 
Schamper: Is het feit dat alles moge-
lijk was, te vergelijken met het poly-
valent karakter van de kunst na '45, 
o f na het abstrakt ekspressionisme, 
om preciezer te zijn. Verschillende 
stromingen bestaan dan gelijktijdig. 
Alles is mogelijk, van abstraktie tot 
figuratie.
MB: Dat heeft er niets mee te ma-
ken. De psychedelic werd niet als 
kuituur ervaren door het kunstfo-
rum. Niet op muzikaal vlak bijvoor-
beeld. Nu speelt Boulez de muziek 
van Frank Zappa; dat was toen totaal 
onmogelijk. Het waren rock-arties- 
ten, het was variété. Als Hendrix 
overleden is wisten ze op de televisie 
zelfs niet dat het om een gitarist 
ging. Ze spraken over de zanger Jimi 
Hendrix als over de zanger Will Tura. 
Het had niets met kuituur te maken, 
dachten ze. Het was ook geen under-
ground, want dat wordt te vaak ge-
associeerd met Andy Warhols Facto- 
ry, op filmhistorisch vlak. Het werd 
beschouwd als variété. Ook bij de 
schilderkunst was dat zo. Rond ’66 - 
’67 - ’68 ontstaat er een grote dicho-
tomie tussen twee kreatieve proces-
sen nl. de officiële avant-garde en de 
vrij spontane kunstrichting die toen 
psychedelic heette. In de literaire we-
reld heb je dat eigenaardig genoeg 
niet. William Burroughs wordt wel 
beschouwd als een belangrijk auteur, 
Kerouac ook. Ook die andere, die 
geestigaard met zijn baard... Allan 
Gainsbourg. Leonard Cohen heeft in 
het begin veel meer betekenis gehad 
als auteur dan als zanger-komponist. 
Je hebt die scheiding dus wel in de 
plastische kunsten en misschien nog 
meer in de muziek.
Schamper: In die tijd stel je dus psy-
chedelische werken tentoon, uitge-
voerd in Chinese inkt, zwart-wit,... 
MB: ...met zware Indische toestan-
den, pseudo-religieuze bullshit. Ik 
ben dus zover gegaan, en daar 
schaam ik me dood om, dat ik het 
portret het gemaakt van Maharischi 
Mahesch, de stichter van de transcen-
dente meditatie, één der gevaarlijkste 
sektes die er bestaat. Jk heb dat ge-
daan.

Schamper: Enfin, je bent dan toch 
volwassen geworden.
MB: Nee. Er is nog een tussenperiode 
tussen de psychedelic en het realisme 
van nu, nl. de periode van de mind- 
scapes. Een mind-scape is het verder 
bouwen op de hippiethematiek, maar 
met het gebruik van realistische mid-
delen.
Schamper: Je neemt dus de stap van 
de louter tweedimensionaliteit naar 
de illusie van een derde dimensie?
MB: Ja. Maar het ging dus wel om 
een psychedelic thematiek.
Schamper: Maken veel jongeren die 
periode niet mee? Ik bedoel jonge 
kunstenaars.
MB: In die periode werd dat veel ge-
daan. Je had hier Magical Pencil, Ro-

nald Bruynoghe; ik weet niet wat er 
van die tiep geworden is... Ook de 
mensen van de mind-scape school, 
waarvan er geen enkele naam overge-
bleven is. Behalve Hypnogosis bij-
voorbeeld, die de platenhoezen van 
Pink Floyd ontwierp. Hij heeft nu 
een eigen videostudio.
Schamper: En Roger Dean.
MB: Ja ook. Hij was minder realis-
tisch, maar hoorde er ook bij. 
Schamper: Wat nu bestempeld wordt 
als zeemzoeterige koek.
MB: Ja, ja. Ik heb soms a la limite 
heel zoete dingen gedaan. Een lezen-
de vrouw langs een meer. Ze wordt 
begeleid door een luipaard. Ik heb 
ook een vogel geschilderd die uit een 
waterlelie ontstaat (AFB 2: LIGHT— 
LOVERS ON CALM WATER, 1975, 
oostindische inkt op papier). Ik heb 
Pegassus geschilderd, die je ook te-
rugvind op één van de hoezen van 
The Who. Toen, rond ’76 had je al 
werken die uitsluitend realistisch wa-
ren. Een appel, een zeezicht, een aan-
tal stillevens,... Soms vrij symbolisch, 
want ik had daar enorme komplek- 
sen over om die dingen te doen. Ik 
schilderde een kaars, maar daarrond 
vlogen toevallig prachtige nachtvlin-
ders.
Schamper: Dat is de periode waarin 
de interesse voor het Japanisme is 
ontstaan. Je baseerde je voor je stil-
levens op ikebanakomposities.
MB: Toen ik tot een eenvoudige 
vorm van figuratie kwam moest ik 
het werk investeren van een aantal 
andere elementen. Dat waren altijd 
natuurgebonden elementen. Het 
kwam neer op het getekende, het re-
ferent en de schaduw. De schaduw is 
zeer belangrijk in de ikebana. Ik val 
toevallig op zo’n boek over ikebana. 
Ik heb dat dan beginnen bestuderen 
en dan ben ik bewust gaan werken in 
de verbrede ikebanatraditie. Je moet 
weten dat ik dus géén bloemschikker 
ben. Ik werkte wel volgens de struk- 
turen van de verschillende ikebana- 
scholen. Dat was de overgangspe-
riode.

Schamper: En toen werd Caran 
d ’ Ache rijk.
MB: Toen kwam Caran d’ Ache. 
Eerst om de zwart-wit tekeningen in 
te kleuren. Kleurpotlood is het een-
voudigste middel dat er bestaat. Ie-
dereen heeft het gebruikt in de kleu-
terklas. Ik heb gewoon niet ver ge-
zocht. Ik was wel ver van te verwach-
ten dat het kleurpotlood zoveel mo-
gelijkheden kon bieden. Ik zag het 
toen eerder als een meer gekontro- 
leerde vorm van akwarelleren. Dat



was vrij geruststellend. Ik moet nog 
even zeggen dat ik bij het overscha-
kelen van de psychedelic naar de 
mind-scape tot een punttechniek was 
gekomen. De puntjes zijn in m’n 
werk gebleven. Hun belang is kon- 
stant gaan dalen, tot ze kompleet 
verdwijnen rond midden ’82. 
Schamper: Je bent dan gekomen tot 
een vorm van 'kleurpotloodschilde- 
ring'. Andere kunstenaars die ook 
het kleurpotlood hebben gebruikt 
zijn altijd vrij grafisch gebleven. Ik 
denk hierbij aan David Hockney.
MB: Het is vrij logisch. In de mind- 
scape kwam er geen enkele lijn aan te 
pas. Alles werd met puntjes gedaan. 
Ik maakte eigenlijk met de hand een 
rastercliché. Zo kon ik in zwart-wit 
de volumes goed weergeven.

Schamper: Het streven naar volume 
bracht je tot een gelaagde kleurpot- 
loodtechniek. (de ene laag kleurpot-
lood wordt over de andere getekend. 
Zo kunnen er een 40-tal lagen boven 
elkaar komen te liggen. Als resultaat 
krijgt men een zeer rijke kleurinten- 
siteit. Nvdr.)
MB: Inderdaad. Het volume is er 
waarschijnlijk gekomen onder in-
vloed van de mind-scapes. Ik was 
toen ook sterk beïnvloed door Bum- 
Jones, de Prae-Raphaëlieten en door 
de Franse symbolisten.
Schamper: Het volume kwam eerst 
in de stillevens. Toen je landschap-
pen moest tekenen, verdween het vo-
lume, want je tekende ze als prenten, 
foto's, platte vlakken dus, die achter 
het stilleven op een fond waren ge-
prikt.

MB: Ja. Ik heb dikwijls het land- 
schap in het stilleven geïntegreerd als 
een poster aan de wand (AFB 3: Cl— 
GALE MALAISIENNE, ca 1980, 
kleurpotlood en oostindische inkt op 
papier, 17,5x23cm). Dat is dan geen 
landschap, maar een stuk papier dat 
aan de wand hangt en dus deel uit-
maakt van het stilleven. Ik vond dat 
een logische manier om landschap-
pen en stillevens te gaan samenbren-
gen.
Schamper: Je komt daar zeer dicht 
bij het Fotorealisme, namelijk de fo-
to als foto schilderen, een stuk pa-
pier dus, en niet het onderwerp van 
de foto. Is het tekenen van die stuk-
ken papier waarop prenten gedrukt 
staan de stap naar het gebruik van 
foto's in je huidig werk?
MB: Voor de mind-scapes had ik ook 
al een enorme dokumentatie nodig, 
omdat ik een heleboel dingen moest 
samenbrengen op een realistische ma-
nier. Die dokumentatie ging van de 
geïllustreerde Larousse naar de Artis- 
boeken over bloemen en vogels, naar 
foto’s uit tijdschriften, enz... Ik wou 
de foto’s wel ombuigen naar mijn in-
dividuele geestesgesteldheid, naar 
wat ik wou bereiken eigenlijk. Ik heb 
dan wel duidelijk gesteld dat ik fo-
to’s gebruikte, aangezien ik de foto’s 
zelf tekende. De foto’s zijn dan gro-
ter gaan worden, om dan te komen 
tot het zuivere landschap. Ik stel het 
nu eenvoudig, want het is kompleks- 
er dan dat.

Schamper: Je stillevens waren geba-
seerd op Japanse strukturen. Is dat 
ook zo bij de landschappen ?
MB: Ik moet nog steeds konstateren 
dat ik werk in de geestesgesteldheid 
van ”Zou Hokusai dat interessant ge-
vonden hebben?”. Het is iets anders 
dan Hokusai. Maar als iets niet kan 
fungeren in m’n innerlijk Hokusai- 
museumpje, dan denk ik dat ik het 
werk niet maak.

De landschappen zijn zeer streng op-
gebouwd. Die opbouw kan je laten 
verwijzen naar Mondriaan. Nu, Mon-
driaan refereert volledig naar de Ja-
panse architektuur. Er is dus een lijn. 
Schamper: De tweespalt is gekomen 
bij de naakten, waar er een poging is 
geweest om naast de kompositie een 
psychologische geladenheid in het 
werk te brengen. Een geladenheid 
waarvan je me onlangs gezegd hebt 
dat ze toch niet precies is wat je 
zoekt.

MB: Ik weet inderdaad niet of ik op 
het ogenblik nog psychologische ge-
ladenheid zoek. Ik denk dat het on-
mogelijk is geworden. Vroeger was 
de schilderkunst psychologisch gela-
den. Maar er was ook een verhaal dat 
door iedereen gekend was. Bijvoor-
beeld de geboorte van Christus, de 
blijde intrede, familieportretten, my-
thologische taferelen. De banden wa-
ren bekend. De psychologische gela-
denheid was duidelijk en je kon ze 
begrijpen omdat er theatrale technie-
ken waren aangewend, bijvoorbeeld 
bij Rubens. Nu bestaan zulke verha-
len niet meer, want we hebben geen 
gemeenschapsdenkbeelden meer. De 
psychedelic en de Art Nouveau wa-
ren misschien de laatste pogingen om 
te komen tot een echt gemeenschaps-
denkbeeld. Wat kunnen we nu nog 
doen aan psychologie in een schilde-
rij? Je hebt eenvoudige opposities 
die nog funktioneren en die vrij dom 
zijn. Bijvoorbeeld de zachte blonde 
en de wulpse brunette. Waar ik toe 
wil komen is het lichaam zelf te laten 
spreken. Het lichaam bestaat auto-
noom en wordt door mij niet geïnter-
preteerd. Maar uiteindelijk is ieder-
een verantwoordelijk voor z’n eigen 
lichaam. Het lichaam op zichzelf, het 
vlees op zichzelf is psychologisch ge-
laden (AFB 4: SECRET, 1982,kleur-
potlood op papier, 44,5x44,5cm). Ie-
mand zal zich ook gedragen op de 
manier zoals hij gebouwd is. Een dik-
kerd zal zich voordoen als iemand 
die wel dik is, maar uiteindelijk zeer 
charmant en joviaal. In welke mate 
wordt dit opgedrongen door het dik 
zijn? Die vent heeft misschien hele-
maal geen zin om joviaal te zijn. 
Vrouwen zijn ook meer gemarkeerd 
dan mannen. Je kan zeer goed zien 
hoeveel geboortes ze achter de rug 
hebben.
Schamper: Van een man kan je toch 
ook zien hoeveel bier hij in z'n leven 
gedronken heeft.
MB: Dat wel, ja. Maar het leven van 
een vrouw staat meer in haar lichaam 
geschreven.
Schamper: Is de vrouw nog niet uit-
geput in de schilderkunst?
MB: Als je een katalogus zou maken 
van alle mannen en alle vrouwen die 
geschilderd zijn geweest in de wereld- 
schilderkunst, dan zou je tot een vrij 
groot evenwicht komen.

Schamper: Je krijgt ook leuke reak- 
ties van hevige feministen op de 
vrouwen die je tekent.
MB: Ja, maar feministen kunnen er 
gewoon niet tegen dat je een vrouw 
schildert. Da’s eenvoudig. Daar be-
gint het probleem. Het wordt dan be-
schouwd als een toegeving aan gla-
mour. Wat bij mij doelbewust niet 
het geval is. Ik geef het lichaam weer 
zoals het is, wat volledig het omge-
keerde van glamour is. Glamour is 
het opwekken van een niet-bestaande 
wereld. De vrouwen van May fair en 
Playboy vind je niet op straat. 
Schamper: Jouw kunst is dus in feite 
feministisch. Je toont de vrouw zoals 
ze is.
MB: Ik denk dat mijn kunst feminis-
tisch is. Ja, echt. ’’Madame Bovary, 
c’est moi! ”. Het gaat dus ook om mij 
uiteraard. In het lichaam van een an-
der weerspiegel je jezelf. Het lichaam 
bestaat tegenover jouw lichaam, en 
tegenover het lichaam van de toe-
schouwer die naar het schilderij 
kijkt. Dat is eigenlijk het fungeren 
van die werken. Men neemt mij een 
heleboel dingen zeer kwalijk. Als ik 
haar onder de oksels schilder bijvoor-

beeld. Da’s al veel erger dan een kut 
geworden.
Schamper: Waarom is dat denk je? 
MB: Omdat de mannenmaatschappij 
nog altijd van vrouwen zit te dro-
men. En in dat droomwereldje is al-
les perfekt. Men denkt dat het per- 
fekt is als er geen haar onder de oksel 
staat.
Schamper: John Berger heeft ge-
schreven dat schaamhaar het (sek-
sueel) aktieve aspekt van vrouwen 
toont o f symboliseert. De man heeft, 
als opdrachtgever van het schilderij 
en als toeschouwer, de vrouw steeds 
passief willen houden.
MB: Niet enkel passief! Hij heeft 
haar ook gemarkeerd, gebrandmerkt. 
Ik zie fundamenteel - ik zeg wel fun-
damenteel - geen verschil tussen cli- 
toridectomie en het scheren van 
schaamhaar in de Hellenistisch-Turk- 
se beschaving. Het is een markeren 
van iets. Playboy merkt, want Play-
boy zet vrouwen ertoe aan om van 
borsten te veranderen, door plas-
tische chirurgie te gaan gebruiken. Ik 
speel daar niet met mee!
Schamper: De vrouw is vanaf de re-
naissance ontdaan van alle schaam-
haar. Bij Van Eyck is dat niet het ge-
val.
MB: Nee, maar bij Michelangelo ook 
niet. De david heeft haar. Wat geestig 
is, is dat renaissanceschilders - en zij 
die erna komen - als zij schetsten, 
wel schaamhaar tekenden. Maar ze 
durven het niet tonen aan de op-
drachtgever. Het schilderij is dan ’op-
gekuist’. Zelfs ’De Bron’ van Ingres 
heeft in de voorstudies altijd schaam-
haar. Enkel in het schilderij zelf valt 
het schaamhaar weg. Dat is toch vrij 
sprekend voor de kompleksen die de 
kunstenaars hadden tegenover ieder-
een.
Schamper: Wat heeft een schilder te 
zeggen ? Wat moet hij zeggen ?
MB: Een schilder zegt niets. De schil-
derkunst maakt helemaal geen la-
waai. Het is een zwijgende kunst. 
Wat de schilder móet zeggen is een 
groot probleem. Dat is het probleem 
waar ik mee worstel. Zeker niet de 
meest individuele ekspressie van de 
meest individuele emotie. Daar zit 
gans de 20ste eeuwse schilderkunst 
volledig in vast. Zelfs iemand die ik 
enorm acht als Francis Bacon geeft 
de meest individuele ekspressie van 
de meest individuele emotie weer. Ik 
zou zeggen, maak er de meest univer-
sele ekspressie van de meest indivi-
duele emotie van. Men moet na mijn 
tentoonstelling te hebben bezichtigd 
tot de konstatatie komen dat het re-
ferent belangrijker is dan de schilder-
kunst zelf. Ik hanteer een zo perfekt 
mogelijke techniek, maar wat ik wil 
is dat die techniek eigenlijk niet meer 
bestaat. Voor m’n marines snij ik een

aantal elementen uit het oneindige 
linnen van de visuele ervaring. Die 
elementen breng ik om verschillende 
redenen naar voor. Ze brengen bij 
mij, in het echt, emoties op. Of ze 
komen overeen met een bestaande 
emotie in mezelf. Da’s een vrij ro-
mantische toestand. Die dingen wor-
den door mij volledig individueel ge-
zien. Ik breng ze naar het publiek. 
Wat belangrijk is, is niet alleen dat 
het om schilderkunst gaat, maar 
vooral om zeeën (AFB 5: EEN 
ADER IN DE SAFIER, 1983, kleur-
potlood op papier, 36x35,5cm). 
Schamper: De schilder toont dus aan 
de toeschouwer die dingen waaraan 
de toeschouwer normaal zou voorbij 
gaan.
MB: Ja.
Schamper: Is dat ook het geval bij de 
abstrakte schilderkunst, lyrisch o f 
geometrisch?
MB: Ik denk bijvoorbeeld dat de 
waardering voor Pollock veel te ma-
ken heeft met hineininterpretierung. 
Ook vanwege Pollock zelf. In welke 
mate beeld ik me in iets mooi te vin-
den? Ik hou enorm van abstraktie, 
en zeker van de Signisten, Hartung, 
Soulages,... Daar ben ik gewoon ka-
pot van. Maar in welke mate gaat het 
niet om het zich inbeelden van een 
schoonheidservaring?

Schamper: Is de schoonheidservaring 
bij een lyrisch abstrakt werk niet zui-
verder, net omdat het om een direkte 
abstraktie gaat, dan die bij een realis-
tisch werk, wat in feite datgene 
toont wat een schoonheidservaring 
teweegbrengt. Geeft de lyrische ab-
straktie niet de schoonheidservaring 
zelf weer?
MB: Dat zou zo moeten zijn. De 
lyrische abstraktie zou in haar ideale 
staat op dezelfde wijze moeten fun-
geren als de muziek. Er is niets dat 
minder figuratief is dan muziek. 
Schamper: Alhoewel men dikwijls 
gepoogd heeft figuratie in de muziek 
te brengen...
MB: ...door onomatopeën. De na-
bootsing van vogeltjes in de zoveelste 
symfonie van Meneer X. Het klutsen 
van het water bij Debussy, enzo-
voorts. Uiteindelijk is dat iets vrij 
abnormaals in de muziek. De mu-
ziek is niet figuratief, punt. 
Schamper: Zijn er twee verschillende 
soorten schilderkunst, abstrakte en 
niet-abstrakte?
MB: Nee. Er bestaat alleen maar DE 
schilderkunst. Wat fundamenteel is 
in de schilderkunst is de schilder-
kunst zelf. Het schilderen.
Schamper: Wat is een anekdote?
MB: Dat zijn kaartende kardinaaltjes. 
Je hebt ikonografie. Dat handelt over 
de gemeenschapsdenkbeelden. Dat



gaat van religie naar mythe, enz... 
Dat zijn géén anekdotes. Als de iko- 
nografie niet meer bestaat, ontstaat 
het anekdotisme. Dat is o.m. gebeurd 
in het midden van de vorige eeuw. 
Anekdotiek is bijvoorbeeld het put-
ten uit een literair werk. Toestanden 
die in een roman beschreven zijn, 
gaan naschilderen bijvoorbeeld. 
Schamper: Is het driedimensionaal 
schilderen van één baardhaartje anek-
dotiek?
MB: Nee. Want één baardhaartje be-
tekent niets. Een baard betekent 
trouwens helemaal niets. Je kan geen 
baard doen kaarten. Je zit daar met 
figuratie. Er zijn mensen die anekdo-
tiek en figuratie verwarren.

Schamper: Verwacht de toeschouwer 
niet te veel dat hij op een schilderij 
de echte werkelijkheid kan terugvin-
den, terwijl dat niet de bedoeling van 
de schilderkunst is. Ik denk aan de 
beenhouwers - met alle respekt voor

beenhouwers - die een stilleven met 
appels prachtig vindt, omdat hij de 
appel er als het ware kan afnemen.

MB: De bedoeling is eerst en vooral 
een appel te schilderen, zichtbaar te 
maken. Het schilderen van een appel 
is een appel uit zijn kommerciële 
kontekst halen. Je moet de appel eer-
st uit de Delhaize halen. Je moet een 
appel isoleren. Je moet hem schilde-
ren en niet opeten. Het is een vertui- 
gen van een appel in zijn funktionali- 
teit. Het gaat erom wat het precies is 
een appel te schilderen en vooral een 
appel te ZIEN. Normaal zie je een 
appel niet als een visuele ervaring, 
maar als iets om er je buik mee te 
vullen. Mocht men de dagelijkse visu-
ele werkelijkheid intensief kunnen 
integreren in het leven, dan was de 
schilderkunst waarschijnlijk overbo-
dig. Mocht men konstant kijken en 
niet zien, dan zou de schilderkunst 
overbodig worden.

Schamper: In Japan legt men wel al-
ledaagse Objekten als schoonheidsob- 
jekten in de woning. Men heeft daar 
ook weinig schilderijen aan de muur 
hangen.

MB: Japan heeft ook een ganse wo- 
ningsymboliek. In de ’Hulde aan de 
schaduw’ van Tanisaki heb je een 
heel hoofdstuk dat gewijd is aan het 
Japanse toilet. Dus wat het is om te 
pissen en te kijken naar de volle 
maan. Heel serieus bedoeld hé. Wij 
kennen zo geen huizensymboliek. 
Wij kennen wel het ’gezellig rond de

haard’ bijvoorbeeld, maar een toko- 
nama (mediteerruimte, Nvdr.) heb-
ben we niet. Een Japanner zal enorm 
argwanend zijn tegenover een inflatie 
van beelden aan de wand. Eén beeld 
is genoeg. Anders is hij bang dat hij 
de beelden alleen maar zal zien zon-
der ze te bekijken. Als er maar één 
beeld is, is de kans groter dat hij het 
ook echt bekijkt.

Schamper: Wat vond je van de ten-
toonstelling van Michael Buthe in het 
Museum van Hedendaagse Kunst te 
Gent?

MB: Da’s het probleem van de avant- 
Garde. Het is een grandioze tentoon-
stelling. Visueel prachtig. Hij kan 
duidelijk heel grote doeken aan. Op 
een boeiende manier. Anderzijds is 
Buthe een door en door psychedelic

artist die psychedelic gebleven is. 
Wat niet negatief is. Het is misschien 
zijn grote verdienste. Maar ze moeten 
bij mij niet afkomen in 1984 dat het 
gaat om hedendaagse kunst. Het is 
een gefosiliseerde thematiek. Neem 
’Weergaloos’ van Simon Vinkenoog 
en je hebt een perfekte katalogus 
voor Buthe. Het gaat voor mij niet 
meer om avant-garde of om heden-
daagse kunst. Het gaat om kunst van 
1967 tot en met 1972 in 1984 ge-
bracht.

Schamper: Hoe moet je de jonge uni-
versitaire intellektuelen wijsmaken 
dat kunst de moeite loont om naar te 
kijken o f zelfs om te kopen?

MB: Dat neemt zijn tijd. Het is zoals 
wijn. Wijn proeven, daar heb je ook 
een aantal jaren voor nodig. Sommi-
ge mensen vinden het essentieel om 
schilderkunst in hun leven te integre-
ren. Ze moeten het daarom niet be-
zitten. Ze zijn vaak al tevreden om 
naar mooie werken te kijken in een 
tentoonstelling. Anderen voelen de 
noodzaak om het te bezitten. Het 
kan dan gaan om een belegging, wat 
een heel dom ding is; of het gaat om 
een intieme ervaring tussen de koper 
en het werk. Zou hij het niet kopen, 
dan zou hij een stuk van zichzelf ver-
liezen. Iemand die een kunstwerk 
koopt, koopt zichzelf. Het wordt 
dan enorm essentieel.
Schamper: Wat mag men vooral niet 
kopen?
MB: Wat men niet graag ziet.

Jan de Zutter

BERICHTEN
Hooggeleerde Dames en Heren, 
Geachte Collegae,

Enige dagen terug kwam mij een feit 
ter ore dat in de geschiedenis van 
onze Alma Mater allicht zonder voor-
gaande is. Onze vertegenwoordigers 
bij de Raad van Beheer hadden het 
plan opgevat een openbaar lokaal, ge-
legen St.-Pietersnieuwstr. 45 (studen-
tenhuis BRUG), om te vormen tot 
een privé-klub voor henzelve. Graag 
had ik hierover een en ander gezegd. 
Ik betwijfel geenszins de noodzaak 
tot regelmatig vergaderen voor onze 
studenten-afgevaardigden in de Raad 
van Beheer, noch betwist ik hen het 
recht de beschikking te hebben van 
een lokaal alwaar zij hun dokumen- 
tatie en konsultatie zouden houden. 
Edoch, die lokalen hebben zij reeds: 
op de eerste en tweede verdieping 
van ons studentenhuis zijn daartoe 
lokalen voorzien, die deftig ingericht 
en goed verwarmd zijn, en zodoende 
in al hun noden kunnen voorzien.
De vraag die ik mij nu stel is de vol-
gende: hoe noodzakelijk is het voor 
deze heren, een openbaar lokaal op 
te eisen, er voor tienduizenden fran-
ken kosten aan te maken (schilderen, 
vasttapijt aanbrengen, vergulde lam- 
brizeringen, speciale kroonluchter 
van om en bij de 230 kg, speciaal 
slot, edm...) wanneer het enige doel 
ervan is als klub te dienen, alwaar de 
heren enkele keren per jaar een toast 
zullen uitbrengen op hun eigenstezel- 
ve en hun overgeihflateerde ego’s? 
Zullen deze environementale gege-
vens hun graad van kompetentie ver-
hogen? Dit valt zeer te betwijfelen, 
aangezien zij enkel van plan zijn er 
een bar te installeren alwaar zij voor 
zichzelve geestrijke dranken zullen 
verstrekken.
Bij mijn weten hebben dergelijke 
produkten slechts in één geval een 
kompetentie-verhogend effekt, en 
dat ligt helemaal niet op het vlak der 
dossierkennis maar eerder op dat der 
oratorische kwaliteiten van hij die ze 
tot zich neemt (alhoewel de ’gave 
van het woord’ in de politiek niet 
misplaatst is, kunnen we het feit in 
twijfel trekken of deze gave precies 
ontstaat door het gebruik van alko- 
holika, dan wel er slechts tijdelijk 
door verhoogd wordt).
Zullen de gedane kosten hoe dan ook 
enig effekt hebben in oge het doel 
waartoe ze gemaakt werden?
Het is mijn bescheiden mening dat 
ontspanning belangrijk is in deze sa-
menleving. Ons allen zijn de stresse- 
rende situaties van alledag bekend, 
maar het is zeer de vraagfcpf de maan-
delijkse bijeenkomsten van de Raad 
van Beheer een zo stress-verhogende 
werking zouden hebben op onze ver-
tegenwoordigers, dat zij er een spe-
ciale relax-salon zouden kunnen voor 
eisen? Zulks heeft Koen Bostoen, 
beheerder dienst studentenaktivitei- 
ten, zeer goed ingezien, zodat hij tij-
dens een gesprek met steller dezes 
onomwonden toegaf dat het hier 
slechts een ’GRILLETJE’ der bene-
ficianten betrof.
Hoe, waarde lezer, worden wij geacht 
een dergelijk ’grilletje’ te rijmen met 
de niet-aflatende,( stresserende in-
spanning die wij en onze ouders moe-
ten leveren teneinde het zo fel be-
geerde ezelsvel te bekomen? Beter 
nog: mijn gesprekspartner wist mij 
zelfs mede te delen dat deze kost op 
de begroting kon, gezien er binnen 
afzienbare tijd op diezelfde begroting 
enige posten zouden geschrapt wor-
den. Het blijkt namelijk in de bedoe-
ling van onze vertegenwoordigers te 
liggen de gelden van onze Alma Ma- 
•;er, voorzien voor het financieren 
van kulturele, sociale, politieke of 
filosofische na-schoolse aktiviteiten 
af te schaffen of ten minste te gaan 
’her-verdelen’. Deze herverdeling 
heeft uiteraard tot doel een vermin-
dering der uitgaven te realiseren.

DES VOLKS
Dat deze hele redenering een sarkas- 
tisch-ironisch bijsmaakje heeft merkt 
iedereen, maar dat ze tevens gevaar-
lijk is, zal voor de meesten niet zo 
meteen duidelijk zijn. Nemen we 
slechts een paar mogelijke gevolgen 
voor ogen:
De kans dat studenten buiten de kol-
leges hun vertier zouden gaan zoeken 
in de talrijke drankgelegenheden die 
onze stad rijk is (de idee hiertoe kre-
gen ze onder impuls van het voor-
beeld dat onze vertegenwoordigers 
gaven), in plaats van aan enige vor-
mende aktiviteit deel te nemen, zou 
in grote mate kunnen toenemen. De 
gevolgen zijn divers:
- Een meetkundige toename van het 

vandalisme en de bandeloosheid van 
studenten onder invloed.

- Hiermee parallel een toename van 
de aangerichte schade aan het roe-
rend en onroerend goed van onze 
Alma Mater.

- Daardoor een toename van de cij-
fers op de post ’herstellingen’ met 
enige honderdduizenden.

Een ander gevolg: door het overdadig 
drankgebruik dalen de studiepresta-
ties en dus ook het aantal studenten 
dat slaagt. Bijgevolg daalt ook het 
aantal inschrijvingen (de potentiële 
studenten denken namelijk dat het 
dalend slaagpercentage te wijten is 
aan de studiedruk), en daardoor ont-
staat een verlies van inkomsten voor 
het patrimonium van de RUG.
Dat het nevenverschijnsel van het da-
lend aantal universitair gediplomeer-
den het evenwicht op de arbeids-
markt zou herstellen is een dwaling. 
De niet-gediplomeerden komen (zo 
zij al niet vroegtijdig sterven aan een 
leverkwaal) immers toch op de ar-
beidsmarkt en gaan in andere sekto- 
ren het oneven wicht nog vergroten. 
Hierbij wil ik het nog niet hebben 
over de gevolgen die de toename van 
het alkoholverbruik zou hebben op 
het algemeen straatbeeld: de ladder-
zatte massa’s zouden ten langen leste 
een reëel gevaar kunnen vormen voor 
onze demokratie, en dat kan toch 
niet de bedoeling zijn...
Derhalve, waarde lezer, moet ik mij 
verzetten tegen het toekennen van 
dit lokaal aan onze studenten-verte- 
genwoordigers in de Raad van Beheer 
Tijdens de lektuur van bovenhavig 
stuk heeft u kunnen opmerken dat 
mij slechts één zaak voor ogen stond: 
het veilig stellen van de kwaliteit van 
onze Alma Mater, haar diensten, haar 
personeel, haar studenten. Ik meen 
hiermee een goede zaak te hebben 
behartigd.

Johannes Vuylsteke 
student aan de RUG

germania
Germania ging dit jaar door met de 
Gentse studentenwereld met puur 
kuituur te bestoken. De traditie, die 
een aantal jaar geleden begon om het 
kruim en de kruimels der Nederlands 
talige auteurs (denken we maar aan 
Kees van Kooten, Hugo Claus, Wil-
lem Frederik Hermans,...) naar de 
Blandijn te lokken en tot ophefma-
kende bekentenissen voor de mikro- 
foon te dwingen, werd in stijl verder- 
gezet. Dit jaar werd afgesloten in een 
bomvol aud. E met een debat tussen 
de vijf grote cartoonisten die Vlaan-
deren rijk is.
Tijd dus om de bloemetjes eens bui-
ten te zetten en alle trauma’s, opge-
daan tijdens de examens, van zich af 
te schudden.
Op 5 juli 1984 neemt Germania ont-
roerd afscheid van alle tweede liesers 
tijdens een grootse afscheidsfuif. Ie-
dereen is welkom in de zaal Van 
Eyck, Lange Kruisstr. 4, vanaf 21u. 
Tot dan! (An De Moor)



A .Z  U t HET 
ZIEKENBEDJE
Het Akademisch Ziekenhuis, het pa-
radepaardje van de RUG, is in een 
put gesukkeld van 2,7 miljard frank. 
De patiënt probeert de stand nog 
hoog te houden, maar de rode cijfers 
op de begroting laten geen spoedig 
herstel voorspellen. Het mes erin, 
zegt de raad van beheer, jobs weg, 
diensten weg.
Alternatieve geneesheren wijzen als 
ziekte-oorzaken vooral de roze wat-
ten aan, waarin A.Z. en toppersoneel 
zich mochten koesteren. De raad van 
beheer weigert op deze oorzaken in 
te gaan.

Op zichzelf zou dit geen ramp zijn, 
indien het A.Z. het statuut had van 
’openbaar ziekenhuis’. Negentig pro-
cent van het deficiet kon dan afge-
wenteld worden op de gemeente, de 
provincie en de staat. Maar voor de 
universiteit werd een dergelijke vei-
ligheidsgordel nooit ingebouwd.

De vraag rijst hoe het zover is kun-
nen komen? Andere sektoren van 
de universiteit werden rigoreus ge- 
kontroleerd, maar het Akademisch 
Ziekenhuis slaagde erin een put te 
graven van 2.700.000.000 frank.
Het ziekenhuis is als belangrijkste 
uithangsbord van de universiteit 
steeds met de beste égards behan-
deld. Tekenend daarvoor zijn de mil-
joenenaankopen en de dubbele wed- 
des die aan professoren en weten-
schappelijk personeel worden uitbe-
taald, in dien ze zich akkoord verkla-
ren uitsluitend voor de universiteit te 
werken. Hun wedde ’daalt’ van 190 
procent naar nog slechts 100 procent 
indien ze toch een privé-praktijk 
kumuleren. Deze regeling werd in 
1980 onder impuls van rektor Hoste 
door de raad van beheer gesluisd om 
de meest getalenteerde medici tegen 
te houden naar een nog lonender pri- 
vé-praktijk over te stappen. Wat toen 
een regeling leek die kwalitatief ver-
antwoord was, steekt nu toch schril 
af tegen de saneringsplannen van de

universiteit die gericht zijn vooral op 
het lagere personeel.

ADERLATING

Bovenop het miljardentekort rekent 
de universiteit dit jaar op een min- 
derontvangst van 330 miljoen, als ge-
volg van al eerder genomen sanerings-
plannen. Deze eerste financiële terug-
val wil de raad van beheer opvangen 
door 140 banen die dit jaar nog va-
cant komen, niet meer op te vullen. 
Betere antwoorden heeft men blijk-
baar op deze spiraal niet gevonden. 
Hoeveel minder-inkomsten zal deze 
diensteninkrimping weer tot gevolg 
hebben? En hoeveel banen zullen 
hier weer door sneuvelen?

Het antwoord is dat dit niet de fun-
damentele vraag blijkt. Hoofdbekom-
mernis van de universiteit blijft voor-
al: de centrale overheid in de waan 
houden dat aan het tekort gewerkt 
wordt. De RUG bibbert en beeft 
voor een diepgaand onderzoek door 
deskundigen van buiten de universi-
teit. Zij zouden een desastreuze aan-
kooppolitiek vinden; een financieel 
beheer dat overgelaten werd aan me-
dici; het gebruik van universiteitsap- 
paratuur en -personeel voor privé- 
praktijk; en een heleboel geld dat uit 
’het niets’ te voorschijn komt en in 
’het niets’ weer verdwijnt.

De universiteit wil haar eigen was 
witten. De raden binnen het A.Z. 
moeten tegen september zelf plannen 
uitwerken, die overtuigend genoeg 
overkomen om externe wijsneuzen 
buiten te houden. Het resultaat is na-
genoeg voorspelbaar. Een aantal 
diensten worden afgebouwd, en een 
deel van het personeel zal ofwel ont-
slagen worden, ofwel moeten af-
vloeien. Kortom, er zal op alle ni-
veaus harder gewerkt moeten wor-
den. En dat zal hard aankomen op de 
hoogste sporten van de ladder, die

LUNCHTEATER IN GENT

Elke donderdag vanaf 3 mei tot en 
met 28 juni organiseert de vzw AN-
JER PRODUKTIES lunchteater, tel-
kens tussen 12u30 en 13ul5, in 

Teater Vertikaal 
Hu idevetterskaai 

9000 Gent

Elke donderdag kan je meegenieten 
van een voorstelling, geschreven en 
gespeeld door Gentenaars, waarin 
Gentse aktualiteit op de korrel wordt 
genomen (op do. 31 mei is er géén 
voorstelling).
Dit alles wordt je gebracht in een lu-
dieke sfeer en aangeboden met een 
uitgebalanceerde lunch. De prijs be-
draagt 130 frank - met lunch, of 

60 frank - zonder lunch.

VOORSTELLINGEN:
- 3 en 10 mei: TV-TRUKEE. 
Auteur en regisseur: Lucas de Bruy- 
cker; akteurs zijn Patrick Snoeck, 
Greet Devos, Peter Van Haelter.
- 17 en 24 mei: NE SERIEUZEN 
HUTSEPOT. Auteur en regisseur is 
Eddy Daese; akteurs zijn Eddy Daese 
Sonia Berbiers, Hugo Van Damme, 
en Rik Vanderheyden.
- 7 en 14 juni: CONTACT-O-MATIC, 
Auteur Freek Neyrinck en regisseur 
is Philippe Lepez.
- 21en28 juni:DE LAATSTE TRAM 
Met Herwig De Weerdt als auteur en 
André Vermaerke als regisseur.

Reservatie gewenst, op tel: 25.38.53. 
Organ. vzw ANJER PRODUKTIES, 
i.s.m. F. Masereelfonds, p/a Twee- 
bmggenstraat, Gent.

tot nog toe in roze watten gekoes-
terd werden met dubbele weddes, 
privé-praktijken en pers-open- 
doekjes. De reklamestunt met de 
Iraniers (waarover meer elders in dit 
nummer) is hier een tekenend voor-
beeld van.

Het A.Z. ligt al lang aan een baxter.
Het ziektebeeld werd veroorzaakt 
door veel te grote vensters, die veel 
te wijd openstonden, wat in deze 
frisse kontreien, zoals genoegzaam 
bekend, onvermijdelijk moet leiden 
tot een griepje. En tegen deze griep, 
beste vrienden, is nog geen enkel af-
doend middel gevonden.
We kunnen misschien de longen weg-
snijden, schijnt de raad van beheer te 
denken.

(F.G.)

'WERK'VERSLAG 
VAN EEN KONVENT

Schamper is het officiële universiteitsblad 
van de Gentse Rijksuniversiteit. De redak- 
tie bestaat uit studenten die meewerken op 
vrijwillige basis. Redaktievetgadering elke 
vrijdagmiddag om 13.00u in de Brug op de 
lste verdieping, St. Pietersnieuwstraat 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 commissie, Meersstraat 21, Gent. 
Hoofdredaktie: Geert Joris. 
Verantwoordelijke uitgever: Filip Verhoest

We gaan het hier kort houden. We 
worden in dit streven geholpen door 
het onderwerp, want veel is er niet 
over te schrijven. Een bilan van anno 
83-84...

Elke maand werd er eindeloos ver-
gaderd om tot geen enkel besluit te 
komen, of beter gezegd om te beslui-
ten dat men niet tot een besluit kon 
komen.
Een standpunt over de motie Gol 
was zogezegd niet mogelijk, maar 
men zag daarbij over het hoofd dat 
een onthouding ook een standpunt is 
ofte de niet vrijuit gaande houding 
van de apathie.
Het projekt studiebegeleiding verd 
op een typisch Belgische manier op-
gelost, m.a.w. er werd een kommissie 
opgericht. Resultaat: twee man en 
een paardekop. en het doel was daar-
mee al bereikt.
Twee infobeurzen waarvoor enkele 
mensen opdraaiden, en die zeker niet 
de te verwachten respons kregen.

Dat is het zowat. En dan hebben we 
het nog niet gehad over de voorstel-
len om het bij naam meest represen-
tatieve orgaan voor de RUG-student 
wat demokratischer te maken. Dit 
wil zeggen: er kwam geen verplicht 
opgelegde enquête en geen algemeen 
stemrecht voor alle studenten van de 
richting in een minstens driemaal per 
jaar te organiseren Algemene Verga-
dering.
Maar klap op de vuurpijl, alhoewel 
men hier beter spreekt van een luci-
fertje, was toch wel de verkiezing van 
de nieuwe voorzitter. Er waren twee 
kandidaten om volgend jaar weer 
eens teleurgesteld hun ontslag te ge-
ven. Vooreerst Koen van den Brou- 
cke van Politeiia, de kring die los van 
de leden van het Dagelijks Bestuur 
zich het meest met het FK bezig-
hield. Op de vergadering werd aan de 
mensen van deze kring echter duide-
lijk gemaakt dat zij eigenlijk meer 
obstruktie voerden (want zo wordt 
een kritische ingesteldheid graag af-
gedaan) dan daadwerkelijk de han-

den uit de mouwen te steken. Maar 
ja, men heeft het niet voor ’een man-
telorganisatie van de VVS’, want het 
rode gevaar is te mijden ondanks het 
feit dat het niet méér aanhang heeft 
dan het NSV, volgens voorzitter 
Mare Rogiers in zijn jaarverslag. Wat 
het VVS - dat overigens niets met het 
FK te maken heeft - in dit verslag 
komt doen is ons niet duidelijk, of is 
ons maar al te duidelijk?! Rancune 
is namelijk een moeilijk te verbijten 
pijn.

Maar goed, we gingen het kort hou-
den. De tweede kandidaat was Ber- 
nard Vercruysse. Meer kan over deze 
deus ex machina niet gezegd worden. 
De reddende engel van zogenaamd 
rechts hield voor het geboeid FK-pu- 
bliek een maidenspeech op een blijk-
baar overtuigende manier. En nu de 
klap op het strijkstokje: de heer Ver-
cruysse werd bij een FK-vergadering 
nog nooit opgemerkt aan de lange 
tafel op de derde verdieping van de 
Brug. U leest het goed, het FK koos 
een voorzitter uit het onbekende, op-
gedoken in het VRG en zonder enige 
voorkennis gedropt, gewogen en 
goed bevonden door een tweederde 
meerderheid. Daar waar Koen van 
den Broucke geregeld op de vergade-
ringen aanwezig was en als lid van 
Politeiia deelnam aan de aktieve wer-
king van deze kring binnen het FK, 
koos men toch voor het onzekere on-
der het motto: alles is zekerder dan 
links.

Ondertussen liggen Leuvense toe-
standen in het verschiet, namelijk 
een kleine exodus uit de ASR (de Al-
gemene Studentenraad, die te verge- 
ijken valt met het FK). Hier en daar 
werden reeds uitlatingen in die zin 
opgevangen. Als de daad bij het 
woord wordt gevoegd zou het FK 
wel eens nog dieper kunnen zakken 
tot op het niveau van een ’quantité 
négligable’ waar het dit jaar naartoe 
zonk. (J.A.)

VERSCHIJNT OP DONDERDAG
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HAPPENED ?WHAT
’Happen-ing: gebeurtenis’ vonden wij 
in ons woordenboek, en wij daar 
naartoe dus, want als er iets moet ge-
beuren zal het niet zonder ons zijn. 
Met goede herinneringen aan de 
grootse manifestatie in de Sint-Pie- 
tersabdij van weleer, waarbij onge-
veer achter elke pilaar wat anders te 
beleven viel, waren onze verwachtin-
gen tamelijk hooggespannen. Helaas, 
dit jaar niets van dit alles: een banaal 
avondje optredens in zaal Vooruit, 
en indien niet door het KK georgani-
seerd, dan zou iemand anders daar 
wel voor gezorgd hebben. Maar op-
tredens kunnen ook interessant zijn, 
dus laten we niet meteen beginnen 
kankeren.
Snowy Red, een Brusselse new-wave 
ensemble dat recent voor een dege-
lijke single tekende (The Long Run), 
kon hier slechts met 3 a 4 nummers 
even boeien; voor het overige was dit 
geeuwen tot we pijn in onze onder-
kaak voelden. Gelukkig was er nog 
een afleidingsmanoevre voorzien in 
de vorm van een video-show, zodat 
we niet écht zijn ingeslapen.
Tom Lanoye dan, met een portie sar- 
kastische onzin, die niet te lang uit-
gesmeerd werd, en dus grappig ge-
noeg bleef om zijn interventie ge-
slaagd te kunnen noemen.
Arbeid Adelt!, vroeger duo, later trio 
en in deze nieuwe bezetting reeds 
met vier (tegen het jaar 2000 waar-
schijnlijk uitgegroeid tot symfonie-
orkest), lieten er geen gras over groei-
en: keiharde, industriële sound. Mar-
cel Vanthilt als een springbok over 
het podium, kortom: een heerlijke, 
goed georganiseerde chaos, muziek 
die zorgvuldig ontdaan werd van es-
thetische pretentie en daardoor erg 
kon fascineren.
Tot slot Vlaanderens meest zingende 
tekenaar, met zijn New Primitives.

Wie Kama’s optreden op de Nacht 
van de Waanzin vorig jaar gezien had, 
kon bij deze nieuwe groep slechts het 
volgende vaststellen: wat aan muzi-
kale kwaliteit gewonnen werd, is aan 
visuele attraktie verloren gegaan. De

muzikanten werden teruggedrongen 
in een loutere begeleiding van Kama- 
gurka’s podium-akt, volbrachten de-
ze taak weliswaar professioneel, maar 
stonden er verder tamelijk ongeinte- 
resseerd bij. De stijl van Karna zelf

behoeft geen toelichting: revelerend 
bij een eerste konfrontatie, maar wie 
het al eens meemaakte, heeft het al 
eens meegemaakt.
Eindbalans van deze Happening: ne-
gatief, geen enkel origineel aspekt in 
de organisatie, tijdens de ongezellige 
pauzes slechts de bekende, vervelen-
de Concertzaal Vooruit sfeer. Zelfs 
een klein beetje licht was ons niet ge-
gund, dus wie dacht van even enkele 
bekenden op te zoeken kon dat ook 
wel vergeten...

M.V.
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In de periode volgend op de Oscar-
uitreikingen, komen ook naar Gent 
een aantal genomineerde en bekroon-
de films afgezakt. Een impressie over 
twee ervan.

zijn bijna spreekwoordelijke ’punch’ 
volledig aan de oppervlakte zou ko-
men. Een prent waar niemand van 
wakker van ligt, en die toch iedereen 
gaat zien.

Vooreerst Terms of Endearment’. 
Hieraan hoeft niet teveel inkt te 
worden verspild. Deze film, die met 
het grootste aantal Oscars ging lopen, 
blijkt niet meer te zijn dan een alle-
daagse, middelmatige prent over de 
doorsnee Amerikaan in zijn volle me-
diocriteit. Een verhaal over de liefde- 
haat relatie tussen een possessieve en 
gefrustreerde moeder (Shirley Mc- 
Laine) en haar dochter (Debra Win- 
ger) die af te rekenen heeft met een 
langzaamaan kapotgaand huwelijk. 
Op speels oppervlakkige wijze schetst 
de film in het eerste deel de familie-
relaties om dan met dochterliefs kan-
ker meer de melodramatische toer op 
te gaan.
Niets is overladen in deze film, alles 
is netjes gedoseerd om de lach en de 
traan tijdig af te wisselen. Een nette 
film over zogenaamde alledaagse en 
herkenbare situaties waar zonder e- 
nige scrupules het smakeloos-kom- 
merciële de boventoon voert. De film 
bereikt een toppunt van ongepast 
walgelijk sentiment als regisseur 
James L. Brooks plots een kanker te 
voorschijn tovert als deus ex machina 
én katharsis. De ziekte en de dood 
van de dochter als loutering en on-
waarschijnlijke verzoening voor de 
overlevenden.
Debra Winger en Shirley McLaine 
zijn aan te zien, maar worden te vaak 
ondergedompeld in de lulligheid van 
het verhaal. Een lichtpunt zou Jack 
Nicholson kunnen zijn, maar deze 
verschijnt slechts té sporadisch opdat

Typische lach- en traankoek die gre-
tig wordt verteerd.

Een andere begenadigde film, ’The 
Right Stuff van Philip Kaufman, is 
in tegenstelling tot de vorige best te 
genieten. ’The Right Stuff’ is geba-
seerd op de gelijknamige roman van 
Tom Wolfe en behandelt in een note- 
dop een belangrijke periode uit de 
geschiedenis uit de Amerikaanse 
ruimtevaart, waarbij vooral veel aan-
dacht wordt geschonken aan de ’pe- 
tite histoire’. Tegen de achtergrond 
van deze ruimtevaartgeschiedenis 
wordt het centrale thema van het 
’heldendom’ ontwikkeld op twee ni-
veaus. Enerzijds de anonieme stoere 
piloten die op een verloren vliegveld 
ergens in de Nevaja-woestijn bij elke 

.gelegenheid hun leven op het spel _ _ 
zetten, om aan grensverleggend werk 
te doen.
Boegbeeld van deze ’knuppelkeien’ 
is Chuck Yeager (Sam Shepard), de 
man die als eerste in oktober 1947 
de geluidsmuur doorbrak. Een mijl-
paal uit de geschiedenis van de lucht-
vaart en tevens de aanzet tot de 
ruimtevaart, waaraan echter uit mili-
taire overwegingen niet de minste 
ruchtbaarheid werd gegeven.
Anderzijds zijn er de 7 testpiloten, 
die binnen het kader van het Mercu- 
ry-projekt, aangeworven werden om 
een opleiding als astronaut te krijgen. 
Ook deze hebben ’the right stuff’ die 
er hen toe brengt hun leven te riske-
ren, maai’ toch hebben we hier te

doen met een totaal ander type held, 
nl. de gecreëerde held, afhankelijk 
van en gemanipuleerd door weten-
schap, politiek en vooral de media. 
Hierover gaat het grootste gedeelte 
van de film.

Op sterk ironische wijze wordt ge-
toond hoe ze eigenlijk voor de we-
tenschap niets meer dan proefkonij-
nen zijn, die aan de meest harde en 
vernederende tests onderworpen 
worden; hoe ze eigenlijk minder 
menselijk dan chimpansees worden 
geacht, omdat ze nog een eigen wil 
en opinie hebben. Ook de rol van de 
politiek wordt op de korrel geno-
men. Het Mercury-projekt is in aller-
ijl ontwikkeld om de achterstand op 
de Russen in te halen en hen te over-
troeven. Bijgevolg wordt van heel het 
projekt een nationale zaak gemaakt, 
waarbij de astronauten worden tot 
moreel geladen boegbeelden, van al 
wat de ’vrije wereld’ theoretisch 
voorstaat. Uiteraard is hier de rol van 
de media, met het magazine ’Life’ op 
kop, van cruciaal belang. Via publi- 
katie van biografieën, perskonferen- 
ties en uitvoerige verslaggeving van 
de experimenten, wordt door de pers 
mee de mythevorming rond de astro-
nauten bepaald. Hierbij schuwt men 
zelfs de vervalsing niet, zoals n.a.v. 
de mislukte onderneming van Gus 
Grissom. Intern worden tegen hem 
sociale sankties uitgevaardigd (zoals 
het niet uitgenodigd worden bij de 
president), maar uiterlijk worden op 
flagrante wijze de feiten verdraaid, 
opdat aan het perfekte imago van de 
astronaut niets zou geschaad worden.

De politici gebruiken via de media 
het projekt ook voor persoonlijke 
doeleinden. In dit verband wordt een

schitterende karikatuur van Johnson 
geschetst.

Ook de astronauten maken gebruik 
van de media. Ze spelen bewust in op 
de mythevorming en wedijveren met 
elkaar om de meest krasse uitspraken 
te doen. Evenzo gebruiken ze de 
dreiging van de pers t.o.v. de weten-
schapslui om hun eigen wil af en toe 
door te zetten. Heel deze opgeblazen 
fake wordt op het einde van de film 
a.h.w. gesynthetiseerd in een groots 
feest dat door Johnson ter ere van de 
ruimtevaarders wordt gehouden, ter-
wijl terzelfdertijd in schrif kontrast 
daarmee Chuck Yeager, die bewust 
doodgezwegen was, zich klaarmaakt 
om in alle anonimiteit te proberen 
zijn zoveelste rekord te vestigen.

Technisch gezien is hier beroep ge-
daan op heel wat speciale effekten, 
die samen met de verzorgde foto-
grafie, heel wat visueel mooie beel-
den creëren. Speciaal vermeld moet 
de montage, die samen met de ironie 
het sterkst bij blijvend aspekt van de 
film is. Deze film is geen absolute 
aanrader, maar toch een beter ele-
ment uit de laatste Amerikaanse bios 
bioscoopinvasie. Ondanks de bij wij-
len te lang uitgesponnen scènes is hij 
te smaken, zelfs voor wie zich een 
aantal (gezonde) vragen stelt rond 
het begrip ’heldendom’, zoals Kauf-
man dat ondanks al zijn relativering 
toch nog hanteert.

Jan Van Ryckeghem
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THUISKOMST
’Uitgestelde thuiskomst’ is de derde 
roman van Elisabeth Marain, ver-
schenen bij Manteau, Antwerpen. 
Het boek telt 158 pagina’s, waarin 
Elisabeth Marain het leven van Thé- 
rèse Masena, een kapiteinsdochter, 
verhaalt; een niet zo diepgaande 
schets.

Niet zo diepgaand volgens mij, om-
dat Marain de verschillende niveaus 
van de roman te fragmentair naast 
mekaar plaatst, zonder degelijk in te 
gaan op de kern van elk niveau.
Met Ludovic Ledoux, haar nieuwe 
vriend, die voor zijn wetenschappe-
lijk werk verplicht is te reizen, vlucht 
Thérèse de wereld rond, pogend om 
in elke nieuwe stad ’terecht’ te ko-
men. Het lijkt wel of ze binnen het 
bestek van de roman nooit ’thuis’ 
komt, worstelend met haar vér verle-
den (een zeereis met haar vader), 
haar verleden (huwelijk met Justus), 
en het heden (met Ledoux). Daartus-
sen verweeft de schrijfster Thérèse’s 
onderzoek naar de biografie van Ika 
Loch, een 19de eeuwse ’hoerenma- 
dam’. In Ika Loch zoekt Thérèse 
naar de zin van haar bestaan, maar in 
feite helpt dit haar niets vooruit.

De zoektocht van Thérèse lijkt me 
soms de elitaire tocht van een vrouw 
die het zich kan permitteren niet 
écht in de wereld te staan. De té lite-
raire dialogen getuigen dikwijls van 
een zelfde wereldvreemdheid. De 
korte zinnen en de veelheid van frag-
mentjes vertragen het verhaal en lij-
ken me teveel als puzzelstukjes van 
een 1500-stukjes-puzzel, waarbij de 
achtergrond zo egaal gekleurd is, dat 
het weken kan duren voor de puzzel 
voltooid is...
Als het de bedoeling is, de essentie 
van het verhaal niet te beschrijven, 
omdat ”wij (...) nooit volledig (kun-
nen) doordringen tot de kern van ons 
bestaan” (zie achterflap), dan is de 
schrijfster erin geslaagd.
”Mijn diepste wezen blijft voor mij 
ontoegankelijk”, schrijft zij verder 
nog. Zo ook voor de lezer, die aldus 
op honger blijft zitten.

(C.B.)

KERNWAPEN
Vrede is zowat het meest gekommer- 
cialiseerde woord van het jaar gewor-
den. Zelfs het rode kruis verkoopt 
plakkertjes met de slogan ’voor meer 
vrede’... En Duitsland won het voor-
bije songfestival met ’een beetje 
vrede’.
De rede van rektor Piet De Somer in 
de boekenwinkels zien liggen met 
’Er zijn alleen verliezers. Gedachten 
over kernbewapening’ smaakt dan 
ook een beetje wrang, een beetje 
goedkoop. Maar zijn openingsrede 
aan de Leuvense universiteit, enkele 
maanden terug, overstijgt het kom- 
merciële.

”De plaatsing van nieuwe raketten in 
Europa zou volgens deskundigen de 
atoombalans opnieuw in evenwicht 
brengen. Het verleden toont aan dat 
dergelijke evenwichten slechts van 
korte duur zijn en dat ze snel worden 
gekompenseerd door tegenmaatrege-
len in het andere kamp, met als ge-
volg dat de balans van wederzijdse af-
schrikking steeds zwaarder geladen 
wordt. ”

Het is niet nieuw. Niet briljant. Niet 
schokkend. Maar alle argumenten ko-
men netjes op een rijtje en bovenal 
getuigt dit boekje van de Gentse laf-
heid. Waar De Somer in Leuven een 
standpunt durft in te nemen, weigert 
Gent elke diskussie. Hier zijn onze 
afgevaardigden in de raad van beheer 
tot dergelijke uitspraken ’niet ge-
machtigd’. En de rektor zwijgt 
koortsachtig. Een kleine rondvraag 
op de redaktie bevestigde het ver-
moeden dat elke rede van deze man 
te reduceren is tot ’alles mooi, gewel-
dig en fantastisch’... En geef toe, nu 
kan je over bewapening gelijk welk 
standpunt innemen. Maar dat?!

(F.G.)

PIET DE SOMER, Er zjjn alleen ver-
liezers. Gedachten over kernbewape-
ning, De Nederlandse Boekhandel, 
42 blz.

Wanneer je een boek koopt of krijgt, 
is het een normale reaktie dat je eerst 
en vooral de achterflap leest, zodat je 
tenminste een eerste notie hebt over 
wat het boek eigenlijk handelt.
Dat een achterflap ook foutieve of 
verkeerd-interpreteerbare informatie 
kan geven, daar denk je meestal niet 
zo gauw aan. Wanneer je dan begint 
te lezen en de informatie die je op de 
flap vond geen duidelijkheid blijkt te 
brengen, voel je je in eerste instantie 
bedrogen. Een verkeerde druk op de 
achterflap? Of een verkeerde kaft? 
Dat is de eerste indruk die je hebt 
wanneer je begint te lezen in De 
Stoelendans van Paul Koeck. De ach-
terflap handelt immers voor twee 
derden over de opstand van Kolwezi 
van mei ’78 en voor één derde over 
het feit dat ook in ons land de agres-
sie tegenover gastarbeiders toeneemt. 
Je begint dus te lezen en je verwacht 
je aan een andere visie op de gebeur-
tenissen in Zaire in 1978. Niets is 
echter minder waar. Het boek staat 
vol Arabische namen en als de auteur 
na 5 bladzijden eindelijk aan zijn 
tweede zin begint, is de relatie met 
Kolwezi helemaal zoek.
Wat blijkt: het één derdetje van de 
achterflap, nl. de zin ”Ook in Europa 
neemt de buitenlandse agressie tegen 
buitenlandse gastarbeiders toe. Kun-
nen wij ons voorstellen dat vanuit 
hun geboortelanden para’s worden 
gestuurd om hun landgenoten te ont-
zetten?” vormt het uitgangspunt van 
de roman. Alles is omgedraaid. België 
en Frankrijk zijn Marokko en Turkije 
geworden, de opstand van Kolwezi is 
de opstand van Brussel geworden.

De oorlogslektuurmachine blijft op 
volle toeren draaien. Méér nog, de 
stroom boeken en studies lijkt zien-
derogen te stijgen. Nochtans is nie-
mand gediend met een overstroming. 
Naast de grote naslagwerken, de 
World War, Wereldbrand en andere 
luxe uitvoeringen komen er meer en 
meer studies over deelaspekten op de 
markt. Zo is er o.m. de studie van 
Bruno De Wever over Oostfronters, 
waar we het voor twee weken over 
hadden en die binnenkort in boek-
vorm wordt uitgegeven.
Met die overstroming waarover we 
het daarnet hadden bedoelen we dat 
er teveel over één onderwerp wordt 
gepubliceerd, zodat dit onderwerp 
als het belangrijkste historisch feit 
uit de geschiedenis van de 20ste 
eeuw begint door te gaan. Als over-
gangspunt was WO II ongetwijfeld 
een uitermate belangrijk historisch 
item. Men spreekt gewoonlijk van 
voor en na WO II, waarbij men dan 
wijst op de enorme veranderingen die 
plaatsgrepen met deze oorlog als 
scharnier. Maar ook WO I was een 
belangrijk breekpunt. Een eeuw 
duurt 100 jaar, en het enorm gegeven 
van de ontvoogdingsstrijd van de ver-

Tot zover is alles duidelijk. De ver-
draaiingen zijn echter op zo’n aritfi- 
ciële manier gebeurd, dat het boek 
niet meer boeit. Je moet konstant 
nadenken over wat er nu weer be-
doeld wordt, waar je je bevindt (in 
België of Marokko), en je moet een 
goede kenner van Brussel zijn om je 
enigszins te kunnen voorstellen wel-
ke plaatsen er bedoeld worden.
”...een koloniale roman (...) die heel 
wat vooroordelen te lijf gaat!” . De 
verteller (Paul Koeck in de gedaante 
van een arabier) doet niet veel anders 
dan blanke vrouwen versieren en met 
hen naar bed gaan. De arabier komt 
over als een beest dat als enige voor-
deel heeft dat de paarlust van de 
mens niet aan een seizoen gebonden 
is; de blanke vrouwen behouden hun 
waardigheid en komen over als zeer 
geciviliseerd, maar toch steeds bereid 
om met elke man naar bed te gaan, 
en zeker met de onderdrukker, de 
arabieren.
Neen, geef mij maar een roman van 
een Zuid-Amerikaans schrijver, die 
de toestand in zijn land beschrijft 
die hij zelf heeft meegemaakt, of van 
een marokkaans schrijver die be-
schrijft welke situatie hij meemaakt 
als gastarbeider in ons belgenlandje. 
Ik hoef helemaal geen missionaris, 
die het nodig vindt in de huid van de 
’arme negertjes’ te kruipen om te ver-
tellen hoe zij zich wel voelen.

(GJ)

PAUL KOECK, De stoelendans, uitg. 
Manteau Antwerpen, 1983.
ISBN 90 223 0826 X, 188 pp.

schillende kolonies wordt veel min-
der besproken. Daarbij hebben de 
oorlogen ook wel een rol gespeeld, 
maar de Engelse historicus G. Barra- 
clough vindt deze ontvoogdingsstrijd 
veel belangrijker, want oorlog of 
niet, de onafhankelijkheidsdrang zou 
het toch gehaald hebben.
In zijn 4-delige televisiereeks over de 
deportatie, die enkele maanden gele-
den op het scherm verscheen,, had 
Maurice De Wilde o.m. een gesprek 
met Carlos H. Vlaemynck, historicus, 
afgestudeerd aan de RUG, auteur van 
’Dossier Abbeville’, waarin hij de lot-
gevallen beschrijft van een aantal 
Vlaamsgezinden en andere burgers 
van ’verdacht allooi’, die door een sa-
menwerking van de Belgische en 
Franse overheid naar Abbeville ge-
transporteerd werden, waar een aan-
tal onder hen, waaronder Joris van 
Severen - leider van het Verdinaso - 
aan hun einde kwamen. Vlaemynck 
blijft zich bezighouden met wegvoe-
ringen, en zijn laatste werk in de 
reeks handelt over de deportatie van 
een aantal mensen naar Engeland. 
’Een aantal mensen’ is wat veel ge-
zegd, want slechts één persoon komt 
aan het woord. v. p g ii

NAAR ENGELAND GEIEP0R1EERD



VAN ALLES HEEL VEEL
PAUL DE WISPELAERE BIJ GERMANIA
Schamper: ”Rugwaarts naar de
toekomst, het gezicht op de ver-
loren dagen gericht.” is een veel 
geciteerde zin uit ’Tussen tuin en 
wereld\ Een auteur die zoiets 
schrijft, krijgt wellicht het etiket 
'escapisV mee.

Paul de Wispelaere: ’Tussen tuin en 
wereld’ beschrijft op een nogal ge-
prononceerde manier de situatie 
waarin een personage terecht is ge-
komen. Je moet natuurlijk niet dit 
personage - dat buiten dit boek niet 
bestaat - zonder meer met mij gelijk 
stellen. Dat is niet juist. Het is een 
fout die ik wel vaker heb gekonsta- 
teerd, dat men zomaar van een per-
sonage overstapt naar de auteur. Dat 
wil natuurlijk niet zeggen... ik wil 
niet proberen te ontsnappen en doen 
alsof dit personage niets met mij te 
maken zou hebben of omgekeerd. 
Maar ik leef ook nog buiten de we-
reld die in deze roman wordt opge-
roepen.

Dat personage is een aspekt van mij; 
het is een samenloop van persoon-
lijke levensomstandigheden waarin 
ik ineens weer op een nogal heftige 
manier met mijn verleden gekonfron- 
teerd werd. Dat is het persoonlijke 
aspekt; en dat heb ik proberen te ver-
binden - in een ruimere, kritische 
zin - aan de dimensies van verleden 
en toekomst. Bijvoorbeeld aan een 
tijdsopvatting zoals in het marxisme 
wordt gehuldigd, een tijdsopvatting 
met een toekomstperspektief waarin 
wordt aangenomen dat er een besten-
dige vooruitgang is. Zulk soort opvat-
ting van de geschiedenis deel ik niet. 
Ik heb geen reden het te doen. Als je 
zonder de bril van een gelovige of zo, 
de geschiedenis bekijkt, dan konsta- 
teer je dat de essentiële dingen zich 
steeds weer herhalen.

Toen ik ’Tussen tuin en wereld’ 
schreef, wou ik weten wat mijn 
ouders, die in de jaren dertig volwas-
sen waren, lazen over grote proble-
men als oorlog en vrede. Ik heb de 
kranten van die tijd zorgvuldig gele-
zen en dan zie je dat er over die pro-
blemen op exact dezelfde manier als 
nu werd gedacht. Van de wapens die 
toen nieuw waren, en die men vrese-
lijk vond, de nieuwe tanks, de 
nieuwe kanonnen en slagschepen, 
daarvan zei men: het is ondenkbaar 
dat er met zulke wapens, die zo’n 
grote vernietigingskracht hebben, 
nog ooit een nieuwe oorlog zal uit-
breken... En wat zegt men nu? Het-
zelfde! Men leert dus niets van de 
geschiedenis.

Dat is een denkwijze die ik ook voor 
mijn rekening neem, ik ben een onge-
lovige op dat gebied. Dat leidt na-
tuurlijk gemakkelijk tot een zeker 
pessimisme, defaitisme, daar ontsnap 
je niet aan. Je weet natuurlijk dat je 
naar de toekomst moet, met de blik 
gericht op de verloren dagen, zoals in 
dat boek staat. Dat is het element 
nostalgie, nostalgie naar een tijd die, 
in tegenstelling tot wat politici ons 
graag voorhouden, zeker niet slechter 
was dan deze tijd.

Er zijn twee bewegingen, denk ik, die 
het leven van ieder mens bepalen. De 
ene beweging is er een van kontinui- 
teit en de andere, die deze eerste be-
weging onderbreekt, is de lijn van de 
diskontinuiteit. Die twee zijn besten-
dig aanwezig. Maar in bepaalde perio-
den overheerst de ene boven de an-
dere. Als je jong bent overheerst de

lijn van de diskontinuiteit, je moet 
breken met veel dingen om volwas-
sen te worden. Maar dat moet weer 
in evenwicht komen. Het volstrekte 
overheersen van de diskontinuiteit 
- zoals we dat de laatste decennia in 
de ekonomie en de industrie mee-
maken - brengt de mensen tot wan-
hoop. De grond wordt soms letterlijk 
onder je voeten weggehaald. Heim-
wee naar de verloren dagen is heim-
wee naar een tijd met meer kontinui- 
teit. En dat is de; als ie het zo wilt 
noemen, eskapistische dimensie. 
Maar de situatie van mijn personage 
is natuurlijk veel geprononceerder 
dan mijn eigen situatie.

Schamper: U tracht vaak fiktie met 
essayistiek te verbinden, te konfron- 
teren met elkaar in een en hetzelfde 
boek. Heeft u literatuurtheoretische 
redenen om dit te doen? Kunnen 
klassieke, narratieve patronen in deze 
tijd niet meer volstaan?

PdW: Het is een algemene regel denk 
ik, dat de theoretische opvattingen 
die je hebt en die je dan ook verde-
digt, in feite steunen op een persoon-
lijke aanleg. Schrijvers die het verhaal 
verdedigen zijn schrijvers die op een 
natuurlijke manier voor het vertellen 
begaafd zijn. Ze verdedigen hun 
eigen terrein. Een ander type schrij-
ver is meer intellektualistisch geaard, 
en daar reken ik mezelf toe. Je hebt 
wat gestudeerd, je komt in aanraking 
met literatuurtheorieën, en dan pro-
beer je theoretisch te verdedigen wat 
in feite al in je zit. Maar die verdedi-

ging heeft wel zin denk ik. Ik verde-
dig mijn positie omdat ik denk dat ze 
een juistere vorm van realisme verte-
genwoordigt. Met vertellen alleen 
ontgaat je veel. Als je vertellen kom- 
bineert met denken en beschouwen, 
ben je méér in staat tegenstrijdige, 
uiteenlopende, ambivalente facetten 
van de werkelijkheid te vatten. Dat 
denk ik, maar het is een verdediging 
achteraf.
Schamper: U spreekt over kontinuï- 
teiten en u zegt dat het essentiële in 
de geschiedenis niet veel verandert. 
Tijdens de lezing zei u dat diversiteit 
eigenlijk de vrijheid is. Hoe koppelt

u beide ideeën? Is de diversiteit dan 
enkel een diversiteit van vormen?

PdW: Maar ook van opvattingen. 
Kijk, er zijn een aantal opvattingen 
die ik bestrijd. Waarom? Ja, omdat 
ik ze verkeerd vind. Maar ze moeten 
wel bestaan! Er is geen keuze, dat is 
iets principieels: ofwel vind je dat de 
grootst mogelijke diversiteit op alle 
gebieden moet bestaan, ofwel, als je 
dat niet vindt, dan kom je tot opvat-
tingen van een geleide kuituur: dit 
mag bestaan, maar dat niet. Dan kom 
je in totalitaire opvattingen terecht. 
Daar ben ik ontzettend tegen. Er 
moet van alles heel veel zijn. Natuur-
lijk als er van alles veel is, dan heb je 
naast vele vrienden ook veel vijan-
den. Maar dat vind ik goed, dat is 
demokratisch.

Schamper: Kan u dat los zien van 
een vooruitgang? Wat is het nut van 
diversiteit als er geen vooruitgang is?

PdW: Ja...ja... dat is een heel intelli-
gente vraag eigenlijk... Ik geloof dat 
het zo is dat de regimes waarin het 
grootste vooruitgangsgeloof heerst, 
of althans wordt gepredikt, en waar 
de toekomstperspektieven het stel-
ligst worden uitgedragen, juist dikta- 
toriale regimes zijn. Bijvoorbeeld de 
marxistische; er is in mijn ogen geen 
geschiedenisopvatting waarin het 
toekomstperspektief en het vooruit-
gangsgeloof met zulk een onbetwist-
bare stelligheid wordt verdedigd als 
in het marxisme. Ik denk dat er geen

onmiddellijk verband hoeft te be-
staan tussen een demokratisch regi-
me en vooruitgangsideeën. Het kan, 
maar het hoeft niet. Wanneer in een 
demokratisch bestel grote diversiteit 
heerst zullen er ongetwijfeld opvat-
tingen bestaan die inderdaad geloven 
in een bepaalde vooruitgang. Laten 
we maar zeggen de Verlichtings-
ideeën, die in een demokratie blijven 
bestaan. In zo’n regime krijgen voor-
uitgangsideeën de kans zich te ont-
wikkelen, maar ze kunnen dit niet op 
een autoritaire manier doen. Ze wor-
den bekritiseerd, tegengesproken... 
zo blijft het in evenwicht.

Schamper: U zou dus ook het be-
staansrecht erkennen van ideeën en 
ideologieën die de vernietiging van de 
demokratie impliceren? Tolerantie 
is toch een zeer rekbaar begrip?

PdW: Dat is zeker zo. Bovendien 
hebben we met het aan de macht 
komen van Hitler het grootste histo-
rische voorbeeld van een demokratie 
die zichzelf de nek omdraait. Ja... 
wat doe je daarmee... Je zou toch 
moeten stellen dat een bepaald regi-
me dat als basisprincipe de vrijheid 
heeft, geen partij of machtsvorming 
kan toelaten die de grond van haar 
bestaan bedreigt. Dat kan niet, daar 
moet de grens zijn.

Schamper: Aan de maatschappijkri-
tische inslag van uw werk moet toch 
een bepaald idee verbonden zijn over 
de macht en de mogelijkheden van 
de schrijver in deze tijd.

PdW: Ik geloof niet dat de schrijfsi- 
tuatie principieel anders is dan een 
andere situatie waarin iemand ergens 
van overtuigd is. Ik geloof dat het 
een algemeen kenmerk is van de 
mens dat hij datgene waarvan hij 
overtuigd is wil uitdragen. Als je geen 
schrijver bent doe je dat op een an-
dere manier. Je probeert, al is het 
maar in een gesprek met vrienden, 
anderen te overtuigen van je inzich-
ten. Dat is een heel elementair gege-
ven. Als mens probeer je inzichten 
naar buiten te brengen. Je probeert 
anderen deelgenoot te maken van je 
opvattingen. Voor de schrijver ligt 
dat niet principieel anders. De schrij-
ver wil gewoon lezers winnen voor 
zijn standpunt. Maar van deze ele-
mentaire behoefte naar ’macht’, dat 
is nog een hele stap. Ik geloof niet 
dat je via literatuur deze stap kan 
zetten, alleen al niet omdat mensen 
die denken zoals je graag wil dat ze 
denken, daardoor alleen al van de 
macht zijn uitgesloten. Je zou kun-
nen zeggen: de macht is altijd in ver-
keerde handen. Maar hoe komt dat? 
Omdat de juiste handen nooit naar 
die macht grijpen, die macht niet 
willen hebben. Dat is een paradox 
waarvan ik niet weet hoe je eruit 
komt. Een heel fiktief voorbeeld. Als 
ze je morgen zeggen: je mag eerste 
minister worden, doe je dat? Dat 
doe je niet. Geen sprake van. Dat doe 
je niet. Maar er is ook geen sprake 
van dat ze je dat vragen natuurlijk 
(lacht)!

Schamper: Dus de schrijver streeft 
'liet naar macht?

PdW: Nee, dat geloof ik echt niet, 
maar - en dat is natuurlijk iets anders 
- je hebt een kuituur en je hebt kul- 
turele waarden en je vindt dat die 
waarden verdedigd moeten worden. 
Zij zijn de continuiteit van een kui-
tuur. Maar door wie worden die 
waarden verdedigd? Nooit door de 
politici; in de uitoefening van hun 
macht doen ze nooit anders dan die 
waarden vertrappen. Dus moet er wel 
een klasse zijn, en die bestaat niet al-
leen uit schrijvers, die toch op allerlei 
manieren van deze waarden blijft ge-
tuigen. Want als ook dat weg valt is 
er niets meer. Dat zou pas de onder-
gang zijn. Dan verval je in de ver-
schrikkelijkste barbarij. Het is al ge-
beurd in Nazi-Duitsland, en het kan 
opnieuw gebeuren. Het zal wel zijn 
reden hebben dat schrijvers, journa-
listen, professoren in diktatoriale re-
gimes gemuilband of verbannen wor-
den.

Schamper: Het is wel erg merkwaar-
dig dat u als maatschappijkritisch 
schrijver dan een staatsprijs aan-
vaardt. Laat u zich zo niet kronen 
door het establishment?

PdW: Ja... ik begrijp het wel hoor, ik 
begrijp dat je zo denkt. Maar die prijs
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wordt je dan toch toegekend - offici-
eel door de minister uiteraard - maar 
eigenlijk door een literaire jury. En 
dan vond ik dat het weigeren van zo 
een prijs een kaakslag was ten op-
zichte van een jury die bestaat uit 
collega’s schrijvers en critici; maar 
dat is geen voldoende reden. Er is 
ook dat gevoel van...ja, van gechar-
meerd te zijn. Het is een menselijk 
gevoel. Maar het is ambivalent, dat 
geef ik toe.

Schamper: Maar de prijs weigeren 
zou wel konsekwenter geweest zijn, 
gezien de inhoud van het bekroonde 
werk.

PdW: Ja, dat is waar, als je volledig 
konsekwent bent dan zou je zo han-
delen. Maar het maakt toch werkelijk 
veel verschil uit of je zo’n prijs écht 
van politici krijgt dan wel van een li-
teraire jury. Bovendien kent België 
bijna uitsluitend ’officiële’ prijzen: 
staatsprijzen, privinciale prijzen,... 
Je zou ze dan allemaal moeten wei-
geren.

Schamper: Het is wel verwonderlijk 
dat in uw proza het eerder klassieke, 
epische verhaal nog een vrij belang-
rijke plaats inneemt. Alsof in deze 
problematische wereld het schrijven 
zélf niet problematisch is.

PdW: Voor bepaalde fragmenten is 
dat zeker waar. Maar het is minder 
waar wanneer je de boeken bekijkt.

De manier waarop die gekonstrueerd 
zijn, het vermengen van verschillende 
tekstsoorten door elkaar, de inbreng 
van de reflexie op bepaalde plaatsen., 
dan vind ik dat dit de stelligheid van 
je bewering aantast. Ik beschouw mij 
niet als een experimenteel schrijver, 
maar als een schrijver die de werke-
lijke grondslagen van het schrijven en 
het vertellen zodanig ter diskussie 
stelt, dat hij bestendig afbreekt ter-
wijl hij schrijft.

Schamper: Laatste vraag: U sprak tij-
dens de lezing over het Nieuw We-
reldtijdschrift. U was de laatste 
hoofdredakteur van het ter ziele ge- 
gane Nieuw Vlaams Tijdschrift. In-
middels richtten een aantal oud- 
NVT-redakteurs DIOGENES op. Hoe 
kijkt u tegen deze evolutie aan?

PdW: Ik betreur dat het NVT ver-
dwenen is. Maar door het wegvallen 
van de subsidies en door wrijvingen 
tussen de uitgever en sommige redak- 
teurs, kon het zo niet meer verder. 
Dat het NVT verdween, is een beslis-
sing van de uitgever geweest. Hij wou 
een nieuw blad brengen dat journalis-
tiek met literatuur kombineert en 
heeft daarom Herman De Coninck 
aangetrokken. Dit betekent niet dat 
ik in slechte verstandhouding leef 
met de andere NVT-redakteurs die 
nu DIOGENES hebben opgericht. 
Dat is in alle vriendschap gegaan. 
Maar nu het NWT er is, vind ik het 
erg prettig om aan het nieuwe blad 
mee te werken. (F.A.-K.B.)
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Het PFK, in vergadering bijeen op 
30 maart 1984, keurt de stelling bij 
de studentenvertegenwoordigers Ste-
vens, Ossieur en Vandepitte af, die 
ernaar streeft de financiële proble-
men aan bepaalde fakulteiten op te 
lossen ten koste van buitenlandse 
studenten, en in het bijzonder Neder-
landers en Westduitsers. In het kader 
van het bestaande vrije verkeer van 
werknemers, en van de onderlinge er-
kenning van diploma’s, meent het 
PFK overigens dat een dusdanige op-
lossing indruist tegen het geldend Eu-
ropees recht, zoniet minstens tegen 
de geest van het Europees recht, voor 
zoverre ze betrekking heeft op de 
verschillende behandeling van Belgi-
sche en niet-Belgische EG-studenten, 
zodat door de benadeelden juridische 
stappen kunnen worden gezet om de-
ze oplossing nietig te laten verklaren.

Tevens wijst het PFK op de makro- 
ekonomische en kulturele voordelen, 
die uit de aanwezigheid van deze bui-
tenlandse studenten voortvloeien. 
Dergelijke houding kan ten slotte 
aanleiding geven tot verdere afwim- 
peling van de financiële problemen 
op alle buitenlandse studenten.

NAAR ENGELAND GEDEPORTEERD (VERVOLG)
Luc Desramault, die voor de oorlog 
gouwleider was van het Algemeen 
Vlaams Nationaal Jeugd verbond (A. 
V.N.J.) - wat algemeen bekend stond 
als de jeugdvereniging van het V.N.V. 
(Vlaams Nationaal Verbond) - vertelt 
zijn wedervaren.
Een machteloos verhaal van een 
machteloos iemand die van de ene 
gevangenis, in de meer erge zin van 
het woord, naar de andere, met een 
zachter regime, wordt getranspor-
teerd. Vooral de behandeling in Bel-
gië is het vermelden waard. De groep 
werd richting Oostende vervoerd. 
Daartoe behoorden een aantal kom- 
munisten en Joodse vrouwen en kin-
deren die voortdurend het woord 
’verraders’ naar het hoofd geslingerd 
kregen. Zij werden met een Franse 
goederenboot naar Engeland ge-
bracht, met als bestemming het ei-
land Man (tussen Engeland en Ier-
land). Op het einde van de oorlog 
worden zij gerepatrieerd. In België 
aangekomen worden een aantal on-
der hen terug opgesloten in het Klein 
Kasteeltje, dat toen dienst deed als 
gevangenis voor incivieken. Luc Des-
ramault behoorde ook tot deze 
laatsten.

Heel het verhaal is sterk overladen 
met persoonlijk leed, leed dat voor-
al werd veroorzaakt door het incom- 
municado (zonder enig kontakt met 
familie of vrienden) houden van de 
gevangenen. Dit is dan nog enkel zo 
in het begin, want Desramault slaag-
de er wel in een boodschap te laten 
overbrengen via het Rode Kruis. 
Voor het overige was het regime op 
Man niet zo slecht, relatief gezien na-
tuurlijk. Er was zelfs een bibliotheek 
en over de stemming viel er niet zo 
te klagen. Alleen waren er die joden. 
”Ik ben nooit anti-joods geweest, 
maar na wat ik daar in het kamp heb 
meegemaakt vrees ik dat, had mijn 
verblijf er langer moeten duren, ik 
het onvermijdelijk geworden zou 
zijn.” Vooral het feit dat zij zich zo-
gezegd lieten bekeren door vier en-
thousiaste Duitse paters-medegevan- 
genen in de hoop te kunnen emigre-
ren naar roomskatholieke landen, zit 
Desramault dwars. Het waren dus 
weer Joden zie. Het lijkt wel alsof in 
de denkwereld van Desramault Joden 
onaantastbare engelen zijn, waarbij 
het niet in hun definitie past dat ze 
pogingen doen om hun lot te verbe-
teren. Trouwens, voor men naar En-
geland kan afvaren moet het gezel-
schap een tijdje in de haven wachten.

Zij mogen niet uit de bus en krijgen 
niets te eten. Dan is er weer een jo-
din die erin slaagt met één van de be-
wakers alleen te zijn, en die terug-
komt met wat snoep die ze dan ver-
koopt aan de anderen. Het is gek en 
misschien toevallig, maar wie durft er 
nu nog anti-Joods te zijn. Wij hebben 
de indruk dat Desramault zich moet 
bedwingen, want hij kon evengoed 
zich gaan keren tegen Tsjechen of 
Polen, de verschillende nationalitei-
ten van de Joden op Man.
Uit de vier uitzendingen over depor-
taties door Maurice De Wilde, had-
den wij al sterk de indruk gekregen 
dat Dr. Vlaemynck eigenlijk een 
beetje huilebalkte. Zoals hij sprak 
over de arme Joris van Severen en de 
andere mensen in Abbeville, die zo-
maar werden neergeschoten door 
dronken Franse bewakers. Die in-

druk wordt nog verstevigd door dit 
werk. Vlaemynck laat Desramault 
het verhaal vertellen zonder een en-
kele onderbreking. De emotionaliteit 
kan natuurlijk tussen de bladzijden 
uit geknepen worden. En emotiona-
liteit is geen goede voedingsbodem 
voor een wetenschappelijk werk. Het 
is te begrijpen dat men als historicus 
erg getroffen kan worden door een 
historisch voorval, maar het is niet te 
begrijpen dat men die emotionele 
schok kritiekloos wil opleggen aan de 
lezers. Op geen enkel ogenblik wor-
den er vragen gesteld aan Desra-
mault. Hij kan ronduit zijn verhaal 
doen, met de nadruk on ’ziin’. zon-

der dat er gevraagd wordt naar ver-
duidelijking, kortom: het kontrast 
tussen mondelinge geschiedenis en 
smartlapperij. Heel deze vormgeving 
brengt mee dat er een aantal zaken 
onbeantwoord blijven of weinig be-
nadrukt worden. Bij de transport- 
akties in Engeland zelf hadden de ge-
vangenen bagage - een aantal bezit-
tingen - verdiend met werken in 
Leeds. Meer wordt daar niet over ge-
zegd. Men verdiende dus wel geld, 
iets wat van velen hier in België niet 
kan gezegd worden. Over de persoon 
die ervoor zorgde dat Desramault in 
leper op een zwarte lijst kwam wordt 
niet méér gezegd dan dat hij hem 
kent. Hoe hij daar dan achter geko-
men is en wie dat dan is zegt hij niet. 
Al wie zich geviseerd voelt duike 
maar onder. Hopelijk verdwijnt half 
leper niet.

Voor al wie graag plezierig leesbare 
oorlogsverhaaltjes leest is dit boekje 
zeker aanbevolen. Iemand die eerder 
een meer wetenschappelijke objek- 
tieve benadering verwacht met de be-
tekenis van een tijdsdokument kan 
beter met Desramault en de andere 
gedeporteerden zelf gaan praten. 
Vragenlijst en recorder wel vereist.

(J.A.)

VLAEMYNCK, C.H., ’’Naar Enge-
land Gedeporteerd”, uitg. De Neder- 
landsche Boekhandel, A’pen/A’dam, 
1984.



Op 31 maart ging in Brussel een na- 
tonale reflektiedag i.v.m. abortus 
door, waarop Prof. Dr. J.J. Amy een 
inleiding hield over de strijd voor le-
galisering van abortus in België. Dok-
ter Amy is diensthoofd gynekologie 
in het VUB-ziekenhuis. Hij werd on-
langs veroordeeld tot één maand ge-
vangenisstraf met uitstel, wegens het 
uitvoeren van een abortus. Onze ver-
slaggeefster was ter plaatse en sprak 
met hem.

Schamper: Waarom bent u vóór a- 
bortus uit het strafrecht? Welke 
waarden zitten daar voor u achter? 
Op welke indikaties bent u vóór a- 
bortus: medische, sociale, ekonomis- 
che, eigen beslissingsrecht van de 
vrouw, o f nog andere... ?
J.J.Amy: Als arts vind ik abortus een 
gezondheidskwestie. Tegemoet ko-
men aan de aanvraag van de vrouw 
voor een abortus is een kwestie van 
de volksgezondheid. Daarbij komt 
dat abortus nooit volledig kan voor-
komen worden: er zullen altijd fou-
ten gebeuren ivm de antikonceptie. 
Deze kunnen van technische of van 
menselijke aard zijn, maar er zal zich 
steeds een klein percentage van onge-
wenste zwangerschappen voordoen. 
Het is dan ook hypokriet van het ge-
recht dat aan ons wél gevraagd wordt 
het probleem op te lossen, maar als 
we openlijk stellen dat we het doen, 
dat we dan veroordeeld worden.
Toch moet de vrouw uiteindelijk, op 
welke indikatie ook, de beslissing ne-
men of zij een zwangerschap uit-
draagt of niet. Niet de politieke par-
tijen, niet de rechters noch de artsen 
ondervinden zélf de gevolgen van een 
ongewenste zwangerschap, dus heb-
ben ze ook het recht niet om er zich 
mee te moeien. Wat ik wel vind, is 
dat de abortus moet begeleid worden 
in die zin dat er over een goede anti-
konceptie voor de vrouw in kwestie 
moet gesproken worden, teneinde er-
voor te zorgen dat ze geen tweede 
keer moet terugkeren...
Schamper: Wat bedoelt u met ”Ik 
ben stilaan tot het inzicht gekomen 
dat de strijd voor liberalisering van 
abortus een politieke strijd is. ”?

Amy: Het is in ieder geval een strijd 
voor de rechten van de helft van on-
ze bevolking. Verder vind ik het zeer 
erg dat mensen aan de macht hun wil 
aan de vrouwen dikteren en dat o.a. 
de rechters geen afstand kunnen ne-
men - in hun uitspraak - van hun filo-
sofische overtuiging, of de sociale 
klasse waartoe ze behoren. Daarbij 
kunnen we stellen dat de onafhanke-
lijkheid van de rechterlijke macht he-
lemaal niet bewezen is. De onver-
draagzaamheid en de partijdigheid 
van de rechters is met dit proces be-
wezen. Ze denken dat de wereld ein-
digt bij de muren van het justitiepa-
leis. Het argument van de aanklager, 
dat de H. Maagd beviel toen ze 14

was - wat niet in de bijbel staat ver-
meld - vind ik als vrijzinnige erg grie-
vend. En dat kinderen uit de zwarte 
ghetto’s in New York zonder moeite 
kunnen bevallen, dat vind ik een 
schandalig argument. Hij weet niet 
eens wat zich daar afspeelt en hoe 
erg het wel is... en ik heb er vijfjaar 
gewerkt!
Ach, een politieke kwestie... abortus 
is een facet in het geheel. Het poli-
tiek bewind poogt nu de klok op alle 
gebieden achteruit te zetten. Jaren-
lang waren er geen ernstige vervol-
gingen, en nu zijn er veroordelingen. 
Maar dat kadert gewoon in de inleve- 
ringspolitiek die de regering op alle 
terreinen voert. Onze strijd voor le-

Het Seniorenkonvent is al een halve 
eeuw oud en etalleert dit in de cen-
trale bibliotheek van de rozier. Ook 
Schamper ligt achter het glas, zjj het 
dan zedig bedekt met een papiertje 
dat enkel de titel nog laat zien, want 
dit blad zou volgens de konventsle- 
den hen steeds - en zeer onterecht - 
in een verkeerd daglicht plaatsen.

Vijftig jaar terug hadden de studen-
ten klubs dezelfde reputatie als van-
daag. Een bende zuipschuiten die 
met pet en lint de brouwerijen een 
uitweg bieden voor de krisis en vice 
versa. Maar een halve eeuw terug 
wou Dr. Mon de Goeyse aan dit ima-
go verhelpen en de student stijl en 
waardigheid bij brengen, wat uitein-
delijk leiden moest tot ’een sterk 
Vlaamsch volk’.

Mon zou niet kunnen lachen met het 
uiteindelijk resultaat; ook al leek het 
in de eerste jaren best te lukken. Î e 
foto’s tonen deftig aangeklede heren 
uit de betere rangen en standen, die 
onder de klubvlag de fles champagne 
kraakten. De klubs hadden de succes-
formule gevonden. Een student was 
klublid en het lint een prestigeob- 
jekt. Maar de tijden, u vult zelf maar 
in. En de vrouwen vooral, zegt men 
in het seniorenkonvent. Naarmate er 
meer vrouwen naar de unief kwamen 
is onze ambiance weg. Het lief wil 
thuis blijven of naar de cinema, en 
komt ze dan toch naar de klub dan 
begint de één te vrijen en wordt de 
ander jaloers.

Nog dertien klubs overleven, en voor-
al de thuisklubs, buiten de universi- 
teit, bloeden dood bij gebrek aan le-
den. Alleen West-Vlaanderen houdt 
stand. De prestigieuze Gravensteen-

galisering kadert eigenlijk ook in de 
strijd tegen de werkloosheid en teger 
de inleveringen...
Schamper: rioe wordt volgens u lega 
lisering van abortus tegengewerkt? 
Amy: Ik zei het al: dit kadert in het 
geheel van de houding van de rege-
ring tegenover de minsten in de be-
volking. En de kerk is misschien ook 
een aspekt. Daarom reken ik eigen-
lijk op een toenadering met de kris-
tenen. Dat dit niet zo onoverkome-
lijk is, blijkt toch al in Wallonië. Ik 
hoop ook dat ik de kristenen nergens 
voor het hoofd heb gestoten. In onze 
’pluralistische maatschappij’ zou 
moeten plaats zijn voor tolerantie. 
En dat kan een oplossing zijn voor 
het huidig konflikt.
Pro Vita anderzijds is een randfeno-
meen. Die mensen menen het waar-
schijnlijk eerlijk. Maar volgens mij is 
dat maar een beperkt groepje. Die 
aktieve extremisten zijn niet het 
grootste probleem. De apathische 
meerderheid houdt de legalisering 
door hun stilzwijgendheid méér te-
gen, terwijl die amorfe massa wél een 
beroep doet op ons, als arts of para-
medisch personeel, om hun proble-
men op te lossen. Ze geven echter 
nooit blijk van solidariteit. Ja, vanuit 
Nederland kreeg ik een steuntele- 
gram van de organisatie ’Wij vrouwen 
eisen’, maar van de geaborteerde 
vrouwen zélf mag je niets verwach-
ten.
Schamper: Welke is volgens u een 
strategie naar legalisering?
Amy: De pre-elektorale fase is de 
moeilijkste: het is zeer moeilijk om 
enkele mensen, politici, ervan te o- 
vertuigen om hun verantwoordelijk-
heid op te nemen.
Verder moeten we aantonen dat de 
wet zoals hij nu is, niet kan toegepast 
worden. En we zitten nu door al de 
processen en de vervolgingen op een

feesten, die vroeger duizenden stu-
denten aanlokten uit alle Vlaamse 
universiteiten, verkommerden tot 
zielig folklore-restantje waarbij het 
bier alle inspiratie wegspoelt en de 
lintdragers elkaar om beurten de hel-
dendaden vertellen van hun voorgan-

breekpunt. Dan kunnen we twee 
richtingen uit: terugdeinzen en zeg-
gen dat alles verloren is, of standhou-
den, wat wil zeggen - misschien méér 
veroordelingen tegemoet gaan om 
reaktie uit te lokken, zowel in het 
parlement als in de publieke opinie. 
Ik wil niet onderduiken. Ik wil die 
politieke - dus lange en harde - strijd 
blijven voeren, al kost dat jaren. Ik 
ben ervan overtuigd dat we het goed 
voor hebben en dat we zullen over-
winnen. En zelfs al was ik van dat 
laatste niet overtuigd, dan nog wil ik 
moreel blijven verder strijden. Trou-
wens, door de veroordeling geeft het 
gerecht ons nu zélf wapens in de han-
den!
Schamper: Klandestiene abortussen, 
gebeuren die meer naarmate meer 
vrouwen horen van de veroordelin-
gen?
Amy: Ik geloof van wel. De laatste 
twee jaar is er een toename van het 
aantal inkomplete abortussen in 
spoedopname, en dat is een indirekte 
parameter voor klandestiene abortus-
sen. Twee maanden geleden kwam er 
een vrouw binnen met een doorprik-
te baarmoeder, die bekende breinaal-
den gebruikt te hebben, en een an-
derhalf jaar geleden is er een vrouw 
gestorven aan een slecht uitgevoerde 
abortus.

Schamper: Hoeveel klandestiene
abortussen zouden er zijn in België? 
Volgens Prof. Van Den Enden zou-
den er dat zo ’h 50.000 per jaar zijn. 
Amy: Neen, dat geloof ik niet. Veel 
vrouwen gaan naar Nederland, en er 
worden er al een goed aantal in Bel-
gië zelf geholpen. Volgens mij laten 
zo’n 14 a 20.000 vrouwen zich per 
jaar aborteren, maar het ligt dichter 
bij de 14.000 dan bij de 20.000. En 
zo’n 7.000 abortussen worden in Bel-
gië zelf uitgevoerd. (C.B.)

gers... een halve eeuw terug. 
Overigens moet het mij van het hart 
dat de opvatting, dat dit blad iets te-
gen de pet-en-lint-ers zou hebben, 
volkomen misplaatst is.

(F.G.)
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