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BUITENLAND

Half oktober viel het woord ’ISAG’
voor het eerst uit de alsnog wolkeloze hemel van de naiève eerstejaarsstudent. De ’International Student
Association of Ghent’ is een vereniging waar verder enkel een ’LulletjeRozenwater-in-burger’, (als ik dus)
enig benul van heeft. Gek eigenlijk,
want verschillend van vele andere,
vaak meer succesrijke verenigingen,
heeft ISAG de héle RUG iets belangwekkends te bieden!
Nou, voor de bijl ermee!

ISAG is een overkoepelend orgaan
van hoofdzakelijk buitenlandse studenten voor alle studenten. Hun
tweeledig doel luidt als volgt: ’’Eenheid onder studenten tot welk volk
zij ook mogen behoren en de integratie van buitenlandse studenten in de
Belgische studentenmaatschappij ’’.
Vertegenwoordigers uit meer natiegerichte groeperingen (voorbeeldje? ’Malaysian Student Organisation’) zetelen geregeld in een ISAG-meeting,
waarbij ze een zo doeltreffend mogelijk beleid uitstippelen. En reken
maar dat dit een stuk verder gaat dan
het ”Wat doen we met die lekkere
subsidie-koek?”!
Zo worden trips zowel in België als
in het buitenland met een informatief, ontspannend of kultureel karakter georganiseerd. En ook is er
’ISAG—Night’ waarin nationale spijzen, kleding, gebruiken en dansen
voorgesteld worden, traditioneel gevolgd door een TD. Deze aktiviteiten
dragen bij tot meer begrip en ’t aanwakkeren van wereldwijde interesse
onder onze gasten voor elkaar.
MAAR....
De slimmerd raad al met welk
probleem ISAG al 21 jaar lang
worstelt ! Inderdaad. Enige gretigheid, een beetje belangstelling met
internationale draagkracht vind je
zelden onder de RUG-inboorlingen
zelf ! Hun onvermoeibaar pogen om
ons Belgen in deze kulturele uitwisselingen te betrekken, vindt nog
steeds bitter weinig weerklank.
Nochtans zou de humane verrijking
die ons hier op een presenteerblaadje
aangeboden wordt, ons geenszins
schaden, hm?
Iedere nieuwe ISAG-voorzitter staat
met trammelant in de voeten om nou
eens eindelijk de barrière die de Belgische studenten om onduidelijke redenen blijken op te trekken, voor altijd neer te halen.
Bestaat er dan een barrière? Daar
kun je donder op zeggen ! Jammer,
en beslist een beetje ongeloofwaardig. Vandaar enkele uitspraken van
mensen uit de ISAG-top:
” Tot nu toe gingen slechts weinig
Belgische studenten op onze uitnodigingen in. Verwonderlijk!”
” Belgische studenten wordt vaak
een financiële voorkeursbehandeling
gegeven, en nog is geen serieuze respons merkbaar.”
” De Belgische (studenten) maatschappij komt ons als heel gesloten
voor. Soms lijkt het alsof men voor
ons weglopen wil.”
” Wij zien geen verklaring voor deze
algemeen afwijzende houding. Velen
van ons zijn, althans in het begin, bepaald geschokt.”

Ook van samenwerking met andere
verenigingen komt weinig in huis.
De keren dat er enig initiatief (zoals
met AVRUG bv.) op gang komt,
speelt na een poos de naderende examenperiode voor spelbreker.

Aardig om in dit rijtje te zetten is
ook de houding van Nederlanders en
Duitsers, die de grootste hap in ’t
vreemdelingenbestand vormen en
ISAG koudweg links laten liggen!
Hangt om buitenlandse studenten die tot een ander ras behoren - voor
de meeste van ons een luchtje, dat
ons argwanend, misschien zelfs bang
een stapje achteruit laat doen ? Ongelofelijk!
Een troost voor zich nu toch ietwat
verongelijkt voelende eerstejaarsstudenten: ISAG stond dit jaar niet in
de adreslijst, achter in de studiegids
die je bij de inschrijving meegegeven
werd (Rarara, hoe is dat mogelijk?).
Zonder blikken of blozen toegeven
dat je deze internationale vereniging
niet kende is geen punt.
Het streven naar eenheid (noem het
vrede voor mijn part) en écht sociaal
kontakt aan je universiteit negeren,
doet je andersom hopelijk wel door
de grond zinken van schaamte. Zeker
als je even enthousiast als mensen die
écht voor iédereen belangstelling
hebben, staat te brullen tegen een
vermaledijd heerschap als Le Pen en
zijn trawanten, bijvoorbeeld.
WK

GELD
In de Hoge Raad voor Studietoelagen
mag er ook al eens gelachen worden.
Terwijl iedereen zich zorgen maakt,
waar de nodige miljarden moeten gevonden worden om iedereen een
beurs te geven waar ie recht op heeft,
kondigt de administratie aan, een
middel gevonden te hebben om enkele miljoenen terug te vorderen.

Volgens de wet moet iedereen die
niet (langer) aan de toekenningsvoorwaarden voor een beurs voldoet
deze terugbetalen. Wat nog nooit gebeurt is bij gebrek aan personeel om
het bedrag terug te vorderen, maar
wat veel studenten er wel elk jaar toe
drijft examens ’pro forma’ af te leggen.
De administratie stelt nu voor om de
beurs terug te vorderen van wie zonder gegronde reden stopt. Vraag is
natuurlijk wat een ’'gegronde reden’
is. Zegt een nota hierover: ”De enige
reden waarom niet alle kansen benut
werden, en die door iedereen als gegrond erkend wordt, is het overlijden
van de studietoelagetrekker in de
loop van het cursusjaar”. Of met andere woorden: geen lijken in het
auditorium! Malarialijders, zenuwzieken, opgeroepen verdedigers van
het vaderland, vadermoordenaars,...
moeten wel les volgen, want ’’alle andere redenen zijn vatbaar voor interpretatie en dus betwistbaar”.
G.M.

SCHAMPSCHOT
De Verenigde Staten van Amerika
zullen wel iedere week hun primeur
kennen. Niet moeilijk als je hoort
wat ze verleden week bedacht hebben: ” de eerste moeder in de ruimte ”. Zo kunnen ze er nog wel enkele
jaartjes mee doorgaan natuurlijk: de
eerste moeder van 7 kinderen in de
ruimte; de eerste grootmoeder in de
ruimte; de eerste gescheiden moeder
in de ruimte; de eerste lesbische
vrouw in de ruimte; de eerste lesbische moeder in de ruimte; de eerste
lesbische grootmoeder met 77 kleinkinderen in de ruimte .... Allemaal
de ruimte in ! En binnen enkele jaren dan de weg terug: de eerste moeder op de aarde; de eerste grootmoeder op aarde.... Primeurs genoeg in
de komende eeuwen.

”Baby krijgt baviaanharV’, dat is pas
een primeur ! Het komt nochtans
ook uit de V.S.A. Misschien daardoor dat de eerste protesten kwamen
van de dierenbescherming. En ondergetekende maar denken dat het om
een verkiezingsstunt ging van de oudbakken president Ronald Zonneschijn. Toen ik van het protest hoorde, wist ik wel beter. Regenvlagen
zijn geen beschermde diersoort.

A.Z.

Vorige week werd onder leiding van
prof. Dr. De Rom aan A.Z. te Gent
de eerste harttransplantatie uitgevoerd. Een Belgische première was
het niet, want in Leuven doet men
dit al jaren.
Proefkonijn was een vrouw van 33,
ze stierf de ochtend dat dit blad op
de lichtbak gelegd werd. Wat velen
echter niet weten? is dat het niet de
eerste poging was die werd ondernomen voor een transplantatie.
Een tijd geleden lag er in het A.Z.
een man van om en bij de vijftig, die
ook dringend behoefte had aan een
nieuwe tikker. Omdat er echter niet
dagelijks in de Streekkrant een ruilhart wordt aangeboden, was de man
wel verplicht te wachten tot er een
goede ziel was die de pist uit wilde
zonder maar met een goed hart. Elke
dag opnieuw kwam men hem vertellen dat er nog steeds geen donor gevonden was. Tot hij op een dag ’s
morgens geen eten kreeg. Op zich al
verdacht. Later op de dag kwam men
bloed prikken, iets wat men voordien
nog nooit had gedaan. Redenen genoeg dus om ongerust te worden, en
zijn hart begon iets sneller te slaan
van blijdschap. Het hart bleek te zijn
aangekomen, samen met een team
chirurgen uit Leuven. Maar als je hart
al niet te best is, en het gaat dan nog
te snel slaan ook, is er duidelijk iets
mis. De man stierf van puur geluk en
de Leuvense artsen werden met
/larfelijke groeten terug naar huis gestuurd.
Je bent dan al eens blij dat je iets
gaat krijgen....
GJ

In India zijn de koeien een beschermde diersoort. Vandaar dat er iets anders op tafel kwam tijdens de recente
begrafenismaaltijd. Ook geroosterd
vlees, maar niet beschermd. Zoonlief
zorgde dat alle gasten hun deel kregen: ”Wat vond U van mijn moeder”,
vroeg ie aan Margareth Thatcher.
’’Goed mens, goed mens”, antwoordde ze. ”'Neemt U dan gerust nog een
stukje”, vertelde zoonlief (evenmin
als zijn moeder familie van hij die
zijn grootvader niet was maar ook zo
noemde). (Niet ’grootvader’ maar
’Ghandi’, stommeling)
Indira in het vuur, Popielusko in het
water: de wereld is niet rechtvaardig.
’’Daar valt niet mee te lachen”, hoor
ik iemand zeggen. Ik weet het maar
al te goed, ik ken ook mensen die
niet konden zwemmen. Popelen van
ongeduld om in het sop te springen,
maar halverwege het gepopel uitslieren: ieluskoplons en je bent er geweest. Niet om mee te lachen.
Met tranen in de ogen laat ik U alleen. Dierbare groeten van
Willy Aerheydt

REST0

Een nieuwe dag begint. Alweer eentje van ’’haast je naar de trein”. Lopen om nog een plaatsje te hebben
in het overvolle auditorium en urenlang geconcentreerd luisteren naar de
prof. Geen wonder dat men uitkijkt
naar een gezellig en ontspannend
uurtje ’s middags. Om er een degelijke en warme maaltijd te verorberen
haasten hongerige magen zich met
zoveel trek en enthousiasme naar de
studentenresto’s, maar....
Na ongeveer een half uur in de rij te
hebben aangeschoven, volgt het gebruikelijke patroon: nemen van een
dienblad en een bestek; helaas hangen de etensresten nog op mes en
vork. Daarna volgt de drank, dan
vlees of vis en tenslotte een keuze
tussen aardappelen, rijst, puree of
friet.
In mijn geval vroeg ik rijst, hetgeen
me voorgeschoteld werd met supplementaire friet en rijst die op de toonbank gemorst was, gepaard gaande
met de woorden: ’’Hier... uw rijst”.
Na de ’vriendelijke’ kassierster betaald te hebben, komt de zoektocht
naar een plaats. Wanneer men dan
eindelijk kan toetasten, komt telkens
weer de teleurstelling te moeten vaststellen dat alles koud is. De sla blijkt
alweer niet gewassen te zijn en vol
kijkgaatjes te zitten. Hier en daar zie
je zelfs nog wel eens een klein beestje
en wanneer men goed kijkt, zie je
hoe het je toelacht.
Alles bij mekaar genomen blijkt men
in de universitaire restaurants met
hygiëne niet hoog op te springen.
Om dan maar te zwijgen van de
vriendelijkheid en gastvrijheid van
het personeel dat er werkt.
Claudia Tondeleir

m inder voor m eer
In april ’84 werd de nieuwe Hoge
Raad voor Studietoelagen geïnstalleerd, die moet toezien op de uitbetaling van de beurzen voor hoger en
secundair onderwijs. Als bijkomende
opdracht mogen we een nieuw uitbetalingsstelsel ontwerpen voor het secundair, ’’rekening houdend met de
verschillen in studiekost in VSO,
rijks- en vrij onderwijs....”

Dus vroeg de Hoge Raad aan de
Vlaamse minister van Leefmilieu, waterbeleid en onderwijs om meer geld
(hoe zou je zelf zijn...). Lenssens zei
noch nee noch ja, maar dient als verrassing z’n begroting nu wel in met
90 miljoen minder voor studiebeurzen.
Minder geld dus, al stijgt het aantal
beursgerechtigden elk jaar doordat

Ondanks het schoolpakt blijkt het
onderwijs nl. verre van kosten-loos te
zijn. Studiebeurzen moeten dit opvangen, alleen... er is geen geld voor.
Het budget is 600 miljoen, om de gevolgen van de leerplichtverlenging op
te vangen is er 2 miljard nodig, en
om de inkomensgrenzen een beetje
te fatsoeneren zou er zelfs 3 miljard
nodig zijn.

steeds meer Vlaamse gezinnen wegens de loonmatiging onder de inkomensgrenzen vallen.

Lenssens, gekend vanwege z’n afvalbeleid, kiepert de studiebeurzen
blijkbaar ook de vuilbak in.
G.M.

vubkul-lum

Groot ongenoegen in Brussel. De studenten Germaanse verklaarden de
oorlog aan twee van hun proffen, om
diverse redenen die vooral te maken
hebben met de déontologie van de

proffen. De Moeial staat deze week
dan ook vol met artikels en lezersbrieven. Het gaat om de proffen
Goyvaerts en Van Vreckem. De germanisten verwijten hen een niet al te
nauw nemen met de morele gedragskodes. De feiten variëren van examenklachten, sexuele opmerkingen,
lessen die lijden onder overdadig alkoholgebruik van de docent, enz....
Wij vernamen dat de Moeial-redaktie
dat in hun volgend nummer een
recht op antwoord verschijnt van één
van de belaagden. Uitzien dus naar
volgende week (De Moeial verschijnt
om de 14 dagen).

In Veto deze week een hoofdartikel
over een informatieavond rond de
bevrijdingstheologie en de recente
perikelen rond de theoloog Boff. De
avond werd georganiseerd door Kristenen voor het Socialisme, met de
deelname van 2 proffen en de Boliviaan F. Daemen. De problemen
raakten het theologisch, plaatsgebonden en sociologisch aspekt.

’’Tegen het eind van de eeuw zal het
(audiovisuele) één van de bloeiende
bedrijfstakken zijn van Vlaanderen”,
een uitspraak van Willum Thijssen,
regisseur van ’De toekomst van ‘36‘ ’
in een interview dat door Veto afgenomen werd bij gelegenheid van het
draaien van de film in Leuven. Een
interessant gesprek dat voor een
groot deel handelt over het anarchisme, het thema van de film. Een moderne anarchist aan het woord met
als uitgangspunt ’De toekomst van
het Anarchisme’.
JA

alles gesloten
Voor wie het nog niet gezien mocht
hebben: het rektoraat is afgegrendeld
met slagbomen.
De reden hiervoor leek op het eerste
zicht nog niet zo slecht. Met de redactie van het dagblad Vooruit aan
de overzijde, was het personeel van
het rektoraat meer dan eens genoodzaakt hun wagen buiten op straat te
parkeren. Na heel wat administratieve beslommeringen kwamen de slagbomen er eindelijk, en wie toegang
wenst tot de parking, moet in het bezit zijn van een parkeerkaart.

Een aantal bemerkingen lijken hier
toch op zijn plaats. Voor de zomer
reeds is de ganse Vooruit-redactie
verhuisd naar vergelegen oorden en
zij hebben het rektoraat dus niet
meer nodig om te kunnen parkeren.
Als bezoeker wordt je verplicht je
wagen een paar straten verder te parkeren. Na de vreemde studenten zijn
nu ook de bezitters van een wagen
niet meer gewenst. Gastvrijheid is
wat anders, mijnheer de rektor.

I.O.
De postgraduaat-opleiding tot licentiaat in de bijzondere lichamelijke opvoeding aan de Rijksuniversiteit-Gent
behelst één jaar studie.

Wat echter helemaal anders uitviel
dan verwacht, was het feit dat nu
ook ’s avonds de parking niet meer
gebruikt kan worden. Toneel-, concert-, en cafébezoekers van de naastgelegen Vooruit moeten hun wagen
maar elders kwijt.

Of was dat misschien de hoofdreden
voor het plaatsen van de slagbomen?
Al die wagens met stickers tegen
atoombewapening en kernenergie!
Men zou nog kunnen gaan denken

dat de RUG links is, en dat is wel erg
slecht voor de public relations.
Waarvoor die dingen er ook mogen
geplaatst zijn, feit is dat het hele
boeltje een bom geld heeft gekost
(iets met zes nullen). Er wordt dus
veel geld uitgegeven om de universiteit af te sluiten. En dan maar klagen
dat het openstellen van de universiteit voor buitenlandse studenten teveel geld kost.
GJ

3. gegradueerden in de kinesitherapie, mits zij slagen voor een toelatingsexamen. Dit toelatingsexamen
mag enkel tenminste twee jaar na het
behalen van de graad van gegradueerde in de kinesitherapie worden afgelegd.

Deze postgraduaat-opleiding is gericht op de bewegingsagogiek voor
groepen die tot nu toe weinig of niet
aan bod komen in de lichamelijke
opvoeding, nl. bejaarden, gehandikapten, ex-hartpatiënten, leerlingen
uit het buitengewoon onderwijs, leerlingen uit het gewone onderwijs die
de normale lessen lichamelijke opvoeding niet kunnen volgen wegens
een tijdelijke of blijvende handikap
en die in aanmerking komen voor bijzondere, meer individuele hulp.
De licentie in de bijzondere lichamelijke opvoeding is toegankelijk voor:
1. licentiaten in de lichamelijke opvoeding
2. licentiaten in de kinesitherapie,
mits zij slagen voor een toelatingsexamen. Dit toelatingsexamen mag
enkel tenminste één jaar na het behalen van de graad van licentiaat in
de kinesitherapie worden afgelegd.

Voor aanvullende informatie kan
men zich wenden tot de Voorzitter
van het Hoger Instituut voor Lichamelijke Opvoeding RUG, Watersportlaan 2, te Gent, tel. 091/24.10.35.
Gent, 31 oktober 1984

a lte r n a tie f:
Het onderzoék naar oorzaken
van oorlog en voorwaarden
voor vrede krijgt blijkbaar een
nieuwe push met de komst van
de euroraketten (het woordje
’eventueel’ laten we angstvallig
voor wat het is). Toch bestaat
de theorievorming omtrent internationale politiek langer
dan de Pershings, de Cruisemissiles, de SS-raketten.... Recentelijk kreeg het kind een
naam: Polemologie. Met de
naam kwam de produktiviteit.
althans naar een groter publiek
toe.
Johan Galtung is een voorbeeld van een produktief polemoloog: z’n bibliografie zou
meer dan 650 titels tellen, hij
is adviseur van vele internationale organen (oa. Unesco,
Unctad, FAO) en verbonden
aan een aantal instituten voor
vredesonderzoek. Zijn recentste boek werd in het Nederlands vertaald en uitgegeven
door De Horstink/Kritak: ’Er
zijn alternatieven!’, ’Vier wegen naar vrede en veiligheid’.
In dit werk worden niet alleen
de ’alternatieven’ van Galtung
behandeld, ook andere heersende theorieën komen aan
bod. Zij worden echter besproken om aan te kunnen tonen
dat ze falen. Deze aloude theorieën zijn ’Conflictoplossing’,
’Machtsevenwicht’ en ’Ontwapening’. Ieder hoofdstuk aan

non de.

De tweede, in eigen beheer uitgegeven roman van M.G. De
Meester heet ’Zuster Frieda’,
en doet daardoor onmiddellijk
denken aan de het-moet-weerleuk-zijn-sfeer van nieuwe
kladderende schilders en jonge
schrijvers die na vier jaar Germaanse filologie aan alles maling hebben en dus ook niet
zouden moeten schrijven.

Zuster Frieda is een aan morfine verslaafde ziekenhuiszuster, die aan wereldse ziekten
lijdt en het bijzonder aangenaam vindt zich voor stervende oude mannen uit te kleden
en hun laatste strijd opwindender maar ook vlugger te laten
verlopen. De nogal polymorfe
perversiteit van zuster Frieda
blijft niet verborgen. Door

één van deze theorieën gewijd,
begint met een stukje algemene theorie en eindigt met de
vraag: ” Is conflictoplossing
(resp. machtsevenwicht, ontwapening) wel mogelijk ?”
Het antwoord is duidelijk: hoe
mooi de voorstanders van deze
theorieën het ook uitdachten,
een oplossing is het niet... Dit
wil echter niet zeggen dat de
auteur er zich gemakkelijk van
af maakt. Ieder hoofdstuk
wordt degelijk uitgewerkt en is

KR ZIJN Johan Galtung
AIXERNATIEYEN!
Vier vvegen naar vrede en vei Ligïieid

DeHonainL'Krifök

voorzien van talrijke voorbeelden. De bespreking van de diverse theorieën wordt zelfs
soms wat te uitgebreid: Galtung is niet bang van enkele
formules, en durft wel eens

haar
schrikbewind kan ze
hiermee bijna een roman lang
doorgaan, maar wordt uiteindelijk aangehouden. Zuster

Frieda leest sexbladen, rookt
als een turk, vloekt tegen moe-

doorbomen en redeneren tot
in het oneindige. Anderzijds
vinden we in het boek ook talrijke overzichtelijke tabellen
en grafieken, overzichtelijk
als men er aandachtig de tekst
bij leest natuurlijk.
Ondanks het vanzelfsprekend
wetenschappelijk karakter van
Galtungs uiteenzetting, lijkt
het me dat hij zijn voorbeelden soms wat al te voorbeeldig heeft gekozen. Ik zeg niet
dat hij een theorie (of het falen ervan) bouwt op enkele
goedgekozen voorbeelden, wel
dat er soms op een wat enge
manier getoetst wordt aan de
realiteit. Daartegenover staat
dan weer dat de laatste bladzijden van het boek gewijd zijn
aan het beantwoorden van kritische vragen van een denkbeeldige, achterdochtige lezer.
Galtung breekt echter niet alleen af; hij bouwt ook zelf
een theorie op (of groepeert
enkele positieve ideeën). Die
noemt hij de ’’vier wegen naar
vrede en veiligheid”. Het zijn
’Transbewapening’, ’Niet-gebonden-zijn’, ’Interne kracht’
en ’Bruikbaarheid naar buiten
toe’.
Onder
’Transbewapening’
wordt een overgang van offensief naar defensief bewapenen
verstaan: overgaan naar conventionele militaire verdediging, paramilitiare verdediging
en niet-militaire verdediging.
Galtung wijst erop dat deze
ideeën niet nieuw zijn en zelfs

n

Joan Jara staat er op haar Brits
paspoort, Joan Alison Turner
Roberts op haar Chileens. Buiten Chili is zij blij de vrouw te
zijn van Victor Jara, in Chili is
zij met die naam niet veilig op
straat.
Op een aangrijpende en meeslepende manier vertelt zij het
levensverhaal van haar man,
hoe zij hem ontmoette, hoe hij
gemotiveerd raakte voor de
strijd van de Chileense bevolking tegen het militaire bewind. Victor Jara begon zijn
leven als zoon van een landarbeidersgezin, dat door de
grootgrondbezitter voor wie
zij moesten werken, uitgebuit
werd. Enkel met zijn moeder
had hij een goede relatie. Later
verhuisden zij naar Santiago,
waar zijn moeder een restaurantje begon voor marktkramers.
Geboeid door Accion Catolica,
een organisatie waar jongeren
uit de buurt werden opgevangen, besluit hij naar het seminarie te gaan. Het regime is er
te streng, en hij houdt het er
slechts twee jaar uit. Later
wordt hij praktiserend antikatholiek.

kaffee
de ploeg
VIEUX TEMPS a
15 (vijftien fr. 20

!) na u.
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Er zijn alternatieven, wegen
naar vrede en veiligheid’ van
Johan Galtung. Uitgegeven
door De Horstink/Kritak,
285 blz.

Ja r a 2

Hij gaat naar de toneelschool,
waar hij les krijgt van zijn toekomstige vrouw Joan die getrouwd is met een Chileens akteur. Zij leren elkaar kennen
op een moment dat Joan ziek
is omdat haar man haar verlader overste en zet haar ’Heer als lezer aanvankelijk denkt ten heeft.
en schoft’ oren dat het niet dat ze ironisch en taalkritisch Joan Jara vertelt het verhaal
mooi meer is. Met deze kom- bedoeld zijn en daar dan uit- hoe Victors leven openbloeit
p onen ten heeft De Meester eindelijk een kater aan over- als succesrijk toneelregisseur,
een reeks van in elkaar haken- houdt want het boek is echt hoe hij de volksliederen van
de gebeurtenissen verzonnen zo slecht. De Meester zijn taal Chili bestudeert en later het
en ze zelfs naar een ontkno- lijdt aan wildgroei. Als dialo- zingen als voornaamste bezigping geleid. Dit heet: een ver- gen niet levensecht zijn, dan heid krijgt.
dienste. De moeilijkheid is dat moet tenminste ook ergens op
hij het allemaal niet uitschrij- een of andere manier blijken Victor Jara zette zich in voor
ven kan. Zijn aanvankelijk, dat dat ook niet de bedoeling de verkiezingsstrijd van Salvablijkbaar onbewust, polyper- was. Meestal zijn die dialogen dor Allende. Met deze laatste
spektief wordt niet volgehou- monstruositeiten, die onder- was hij een van de eersten die
den; zijn taalfouten zijn niet broken worden door een bela- stierf na de militaire machtseens opzettelijk; het taalge- chelijke barok in de aard van: overname, gesteund door de
bruik is hopeloos inkonse- ’’Wijd rust de stilte”, en ’’Lief- VSA.
kwent (cfr. pag. 42: ”Ik weet de stelt ze niet meer tentoon”. Een man die rechtvaardigheid
en gij ook, dat jij en God to- Dit kan geen mens ernstig ne- en eerlijke inkomensverdeling
taal uit elkaar gegroeid zijn.”), men, maar De Meester meent in zijn vaandel droeg en het
het.
lied als wapen had. Hij heeft
J.P. zijn lied niet mogen uitzingen.
maar het pijnlijkste is dat zijn
GJ
metaforen misplaatst zijn, dat
hij geen substantief durft te M.G. De Meester, Zuster Friegebruiken zonder dat er een da, uitgegeven in eigen beheer Joan Jara, Victor Jara, een onadjektief voor staat, dat zijn en verspreid door EPO, 192 pp voltooid lied. Leuven: Kritak,
1984, 276 pp. 550 fr.
ichés zo veelvuldig zijn dat je 398 fr.

*
v
* 0VERP00RT '
, DE BRUG ,
%
* °IJK0nEHDt-||CT
-van 19 tot 23 nov. :

y

toegepast worden in sommige
neutrale en niet-gebonden
landen.
’Niet-gebondenheid’
is geen kwestie van al dan niet
lid zijn van een militair blok,
het gaat hem om het ’niet altijd ter beschikking staan’ van
landen tegenover de supermachten. ’Interne kracht’ betekent een hoger niveau van
zelfvoorziening in economisch,
ecologisch, politiek en cultureel opzicht bereiken d.m.v.
oa. decentralisatie. Tot slot is
er de ’Bruikbaarheid naar buiten toe’, waarmee bedoeld
wordt dat er een ’associatieve
structuur tussen landen en
blokken van landen, gebaseerd
op symbiose en symmetrie,
minder dan tevoren op economische samenwerking’ zou
moeten ontstaan.
Vooral dit laatste hoofdstuk
rond ’alternatieve veiligheidspolitiek’ ruikt sterk naar ’wishfull thinking’. Het boek van
Galtung heeft echter zijn verdienste: het kan de interesse
van de wedijveraars voor vrede
openbreken door op een wetenschappelijke manier argumenten van militairen, politici, industriëlen kritisch te benaderen. De vredesbeweging
kan er maar diepgang mee
winnen. Aan hen is het boek
dan ook opgedragen.
pH
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De zestienjarige Fre staat met
tegenzin op, salueert zijn
’Amigos’, de Beatles en de Stones die de muur van zijn kamer opfleuren, en stommelt
naar beneden. Even later komen oom en tante langs en bagage, vader, moeder en Fre
worden in de auto gepropt,
waarna het zeewaarts gaat,
naar het half vervallen pension
’In den Rode Zeearend’. Fre
houdt zich de hele vakantie
erg afzijdig, loopt verveeld
achter moeder en tante aan.
Hij voelt zich onbegrepen door
zijn ouders, minderwaardig
door zijn geringe studies en
waardeloos op zijn werk. Wat
kan een mens nog meer verdragen?
Op het einde keert zijn zwijgzame teruggetrokkenheid om
in agressie en pesterijen, wat
door de schrijver ’opstand’
wordt genoemd. ” ’s Anderendaags en alle eropvolgende dagen raast boosaardigheid in
Fre’s gemoed. Onrustig en onhandelbaar gaat hij tekeer.
Zijn geremdheid is onherroepelijk overgeslagen in opstand.
Hij is uit zijn isolement gebroken.” (p. 91)
Tussenin krijg je af en toe wat
moraal over de werkmens die
het zo hard heeft, en de rijke
die op zijn rug leeft, over de

oorlog met de onschuldige soldaten en handige diplomaten,
over de TV die de kontakten
tussen mensen wegneemt.
Allemaal waar, maar allemaal
even banaal, vooral door de
manier waarop het gebracht
wordt.

Waarschijnlijk is dit boek bedoeld om de lezer te laten
meevoelen met de jonge Fre
en zijn verzet tegen zijn ouders, zijn werk, de maatschappij. En eigenlijk krijgt de jongen nogal te lijden in dit boek,
maar de lezer nog meer.
’Terwijl de verlofgangers onbelemmerd vreten, perfekt zui-

ja a rlijk s lijk :
Als men de traditionele jaarboeken mag geloven, dan is ieder
jaar een sleuteljaar vol fundamentele veranderingen. Vandaar
de onvermijdelijke publikatie
van weer maar eens een jaarboek. Wij kregen z o ’n boek
onder ogen: ’De Wereld in
1984’, ’Economisch en politiek
jaarboek’.

Gelukkig omvat het blijkbaar
onmisbare chronologisch overzicht slechts 26 van de 207 blz.
Iedere dag gebeurt er wel ergens
eens iets en dat wordt dan ook
degelijk geregistreerd en genoteerd. Zo is het misschien handig om weten dat op 12 januari
1983 Rostow werd vervangen
door Adelman op de ontwapeningsgesprekken; dat op 15
maart ’83 15.000 studenten betoogden te Parijs; dat op 4 april
’83 de eerste Challenger naar
boven werd geschoten; dat Leopold III op 25 september ’83
stierf; dat op 26 april 1984 een
officieel bezoek startte van Ronald Reagan aan China; dat op.,
en dat op ... . Handig maar ver
kom je er niet mee.

Dit zijn echter slechts 26 blz; de
181 andere bieden meer, heel
wat meer. Vóór het ’Dagboek
van het jaar’ krijgen we 58 blz.
’Strategische kwesties’: een
achttal teksten van 5 a 10 blz.

over raketten, nationalisme m
Europa, Oost-West in Europa,
Crisis in de USSR, buitenlandse
politiek in de VSA, het Nabije
Oosten,
Midden-Amerika,....
Geen algemeenheden, maar vlot
leesbare overzichten zonder te
vervallen in een saaie feitenweergave.

pen lekker plassen en vlot kakken, verstrijken ongemerkt de
zonnige vakantiedagen.” (p70)

In het begin vraag je je als lezer af of zoiets ironisch bedoeld is, maar het blijkt dat
alles, hoe karikaturaal ook,
doodernstig bedoeld is.
’’Maar spoedig komen ze tot
de ontdekking dat er zich geen
gasknal heeft voorgedaan. Nee,
nee.... Niks is minder waard!
Het is gewoonweg oom Richard geweest die met het blote gat op de plankenvloer van
zijn kamer is terecht gekomen.
De stinkbom heeft daarbij een
zodanig dreunende wind laten
ontsnappen, dat hij het huis
op zijn grondvesten heeft doen
kraken. Mijn God, zo een glashelder kanonschot is het geweest. Misschien stort het huis
elk ogenblik ineen. Hopelijk
gebeurt dit niet. Maar er zijn
ontegensprekelijk op het moment van de knal in het pension In den Rode Zeearend
heel wat barsten en scheuren
bijgekomen.”
Overdrijving die herinnert aan
schoolopstellen, net als de
klungelige taal trouwens, maar
dit boek mist de naiëve charme die van een opstel kan uitgaan. Haast bij elk substantief

bewegingen (oa. India, Sri Lanka) en tot slot enkele portretten. Wie zich wil ergeren kan
dat: zelfs Michaël Jackson is in
het rijtje opgenomen.

In het boek worden eveneens
enkele tendenzen belicht: kinderarbeid in de derde wereld,
immigratie in Europa,... Positief hierbij is dat de bespreking
zich niet beperkt tot de periode
’83-’84. Hierdoor wordt de traditionele opzet van een ’jaarboek’ overstegen. Ook het
hoofdstuk over economie heeft
deze eigenschappen: protectionisme, monétarisme, werkloosheid, schuldenlast,...: begrijpelijke informatie en meer dan ”er
gebeurde dit en dat” .

Vermelden we nog dat het boek
praktisch geen foto’s bevat,
maar wel heel wat tekeningen
van ’ZAK’ op z’n best: bij het
laatste hoofdstuk ’De Wereld in
Statistieken’ zegt ZAK: ’’Statistisch bekeken wordt dit het
minst gelezen hoofdstuk”. Gelijk heeft ie. Wij zeggen er volledigheidshalve bij dat de andeDe grootste aandacht in het re hoofdstukken wél de moeite
boek gaat toch naar de concrete zijn.
beschrijving en ’duiding’ van bepH
langrijke gebeurtenissen in de
periode januari ’83 - april ’84.
Deze worden onderverdeeld in
5 categorieën: oorlogsgebeurte- 'De Wereld in 1984\ Econonissen (oa. Iran-Irak, Ethiopië- misch en politiek jaarboek’,
Eritrea, Grenada), controversen Nr. 7 van het tijdschrift ’De
(oa. de Boeing-tragedie, PLO, Nieuwe Maand’, uitgegeven bij
AIDS), cultuurtrends, sociale KRITAK, Leuven, 207 blz.

een adjektief, bij elk werkwoord een bijwoord, tal van
neologismen. Alles is hier in
het kwadraat:

’’veronderstelt vader pummelachtig (p.15)/ grinnikt tante
afschuwelijk (p.15)/ Onbegrensd blij verlaat iedereen de
bolhoed (NVDR.d.i. een auto)
O hij mankt. Gebroken blijft
hij even op zijn pijnlijke benen
staan. Moeder en tante Leona
begeven zich hinkend naast
het huis (p.19)/ vuilnisbakkentiller/ Overmeesterd door de
tegenaanval sprint de ruigpoot
(NVDR. d.i. een hond) pijlsnel
weg tussen twee populierenstammen. Het gat sleept hij
schijterig tegen de grond aan.
(p.19)/ De koetjes en kalfjes
worden weergaloos uit de
doeken gedaan, (p.22)/ Jamjam...jam, de mosseltjes waren
fameus, doet vader overdreven
kinderachtig. ’Oef... geen mosseltje kan nog in mijn pensje’,
lacht oom slaperig, (p.29)/
Achter de Rus voeren ijverige
meeuwen buitensporige buitelingen uit. (p. 56)/ De vrouwen voelen zich dik verzadigd.
Ze slaan overvloedig aan het
puffen. Ze smelten weg van
het zweet, (p.60)

En wie zou er na het volgende

pablo
Omdat we de Canto General
van Pablo Neruda te laat in
handen kregen, verschijnt er
een bespreking in de volgende
Schamper. Een apiritiefje:

nog geen medelijden krijgen
met Fre?
” ’Jij bent zoveel waard als een
stuk stro’, viel de man heftig
tegen hem uit. (...) de vreselijke uitdrukking had hem het
hart in de keel doen slaan. Er
bleef een wonder over zoals
Jezus van Nazareth er ook één
had middenin het hart.”(p.33)
Waar de titel ’Hete zeeprikkels’ op slaat gaat om de prikkeling die van de deerne Kiki
uitgaat. En als u het mij vraagt
veroorzaakt die prikkeling
nogal rare gevoelens, zoals
”een geweldige jeuk”(p.45) of
een ’’onweerstaanbaar vuur in
zijn buik” (p.83)
Het verwonderde mij nogal dat
dit al ’s mans derde roman is,
en nog meer dat de vorige
twee bij Manteau uitgegeven
werden. Voor zijn debuut
kreeg hij zelfs de prijs van de
VBVB. Als de achterflap gelijk
heeft - ”Het is een prangende
roman van één van de meestbelovende schrijvers in Vlaanderen” - dan ziet het er hier
maar triestig uit. Zo kunnen
we nog. lang op enige erkenning uit het Noorden wachten.
Arm Vlaanderen.
A.G.
Andreas Roels, Hete zeeprikkels. Uitgeverij Epo vzw, 99pp
340 fr.

IK ZAL LEVEN
Ik zal niet sterven. Nu vertrek
ik,
op deze dag vol vulkanen,
naar de menigte, naar het
leven.
Hier laat ik de zaken afgehandeld achter,
nu vandaag de pistoolhelden
op stap zijn
met de ’Westerse cultuur’ in
hun armen,
met de handen die moorden in
Spanje
en de galgen die schommelen
in Athene
en de schande die Chili regeert
en ik houd op met vertellen.
Hier blijf ik
met woorden en volkeren en
wegen
die me weer wachten, en die
met besterde handen op mijn
deur bonzen.
Pablo Neruda, Canto General
Zang XV: Ik Ben.
Uitgeverij Masereelfonds, vertaald door Mark Braet, Willy
Spillebeen en Bart Vonck.
667 pp. 980 fr.

CANTO
GENERAL

Wij kunnen ons langzaamaan zowat
voorstellen hoe pomphouders zich
voelen tov de prijzenpolitiek van
Eyskens. Verantwoordelijken voor
de agregaatsopleiding zitten in hetzelfde schuitje. Twee schampers terug werd de nieuwe regeling in grote
trekken uit de doeken gedaan. Daar
is nu verandering in gekomen, zodanig dat het voornaamste bezwaar ivm
de verplichte datum voor de stageweek voor de student en van het huidige overgangsjaar vervalt. Deze week
valt nu vrij te bepalen en hoeft niet
meer in februari; ’t is te zeggen zo
laat op het jaar voor studenten die
zo vlug mogelijk hun thesis willen
klaar hebben. De rest van de bepaling
blijft zoals uiteengezet in bewust artikel (titel: arme graad/t).

FOTOKLAS

R.U.G.

Cursus ’’Fotografie” : inleiding tot het fotograferen met oa.: camera, lenzen, perspectief, belichting, scherptediepte,
beeld- en kleurencompositie, filters, flitsers, enz....
Data: WOENSDAG 28 november 1984 vanaf 20.00 u
DONDERDAG 29 november 1984 vanaf 21.00 u
DONDERDAG 06 december 1984 vanaf 21.00 u
Lesgever: Mare Mombaerts (graficus/ fotograaf)

WOENSDAG

05 december 1984 vanaf 20.00 u

Plaats: Studentenhuis (St.-Pietersnieuwstraat 45) tweede verdieping

Inlichtingen: Fotoklas (zelfde adres), iedere dinsdag en donderdag vanaf 20.30 u

bestolen

Een andere nieuwigheid is ook dat
men nu per twee studenten de leerkracht-mentor volgt gedurende de
stageweek. Gezien het groot aantal
studenten zal het toch al een overrompeling worden op de betreffende
scholen. Wij kijken ondertussen al uit
naar de volgende verandering. Aan
het huidig tempo afspraak binnen
twee Schampers.
JA

Schamper is het officiële studentenweekblad van de RUG. De redactie bestaat uit vrjj willige m edewerkers. Klachten i.v.m. het beleid
van de redactie dienen gestuurd
naar de voorzitter van de controlecommissie, p/a St.- Fietersnieuwstraat 45, 9000 Gent.
Lezersbrieven worden verwacht op
hetzelfde adres, ten name van de
Schamperredactie. Naamloos is
prullenmand.
Hoofdredactie: Geert Joris
Verantwoordelijke uitgever: Peter
Hostens

Inleveren blijkt in te zijn tijdens krisisjaren, en levert heel wat op voor
de schatkist. Eén derde van je inkomen inleveren blijft echter zwaar op
de lever liggen. Dat is nochtans wat
de beursstudenten overkomt, doordat de bedragen van de studietoelagen al sinds 1971 nauwelijks - en
sinds ’79 helemaal niet meer - werden aangepast aan de stijgende levensduurte.

De naakte cijfers tonen nog het best
hoe de student in z’n blootje wordt
gezet: de maximumbeurs voor een
kotstudent (74.300 fr.) zou geihdexeerd in 1984 : 100.305 fr. moeten
bedragen, of zo’n 25.000 fr. meer.
De zelfstandige studenten krijgen de
zwaarste klap: hun maximumbeurs,
die geihdexeerd reeds 144.000 fr.
zou moeten bedragen werd vorig jaar
verlaagd van 111.400 fr. naar 96.500
en hen wordt dus maar liefst 50.000
fr. door de neus geboord.
Dat studeren er met goedkoper op
geworden is, blijkt uit het feit dat de
totale studiekost (levensonderhoud
inbegrepen) ondertussen opgelopen
is tot 138.000 fr.
Vergeet daarbij niet dat je zo’n maximumbeurs pas krijgt als je inkomen
ver onder het socio-vitaal minimum
zit. Zei daar iemand Demokratisering
van het onderwijs ?
Geert Mareels

Het was jammergenoeg niet mogelijk de zevenhonderd ongestelde studenten
op één voorpagina-foto te plaatsen. Wie er daar niet op staat, staat misschien
hierop. Nee? Ook niet? Het spijt ons. Volgende maal allemaal op de eerste rij
lopen: uw foto in schamper wordt gegarandeerd. Tenzij u natuurlijk ondertussen welgesteld bent geworden. Dan zien we uw foto elders wel.

AA GENT AA

MOT-REAGAN
” I think we arranged it'\ waren de
eerste woorden van Ronald Reagan
tegenover zijn Republikeins publiek
bij het binnenlopen van de eerste verkiezingsresultaten. Zijn rivaal Mondale kon niet anders dan algauw zijn
verlies toe te geven. Het stond vooraf
eigenlijk al vast, spanning was er dus
niet meer. Maar goed, omzeggens
drie op vijf van de effektieve kiezers
stuurde Reagan naar het Witte Huis,
ondanks of misschien dankzij zijn
vergevorderde leeftijd.
Maar ouderdom is een goede reklame, schreef R.W. Emerson destijds,
en het kan niet ontkend worden.
Aan zijn televisie-ervaring en zijn humoristische tussenkomsten heeft de
president veel te danken bij zijn herverkiezing. Mondale gaf het grif toe:
” Ik kom niet zo goed over op televisie en het is beangstigend, vast te
stellen hoe bepalend de commerciële
spots van 20 sekonden zijn bij de
p r e s i d e n t s v e r k i e z i n g e n Meteen
komt de derde medespeler van deze
kampagne op de proppen: de media,
(niet voor niets gaf Joan Hemels zijn
recentste studieboek over de massakommunikatie als titel mee: ’Massamedia als medespelers’. Dit even terzijde.) De rol van de televisie - het
overheersend medium in de Verenigde Staten - en van de presidentiële
debatten is moeilijk in te schatten.
Eén ding staat vast. Het speelde niet
in het voordeel van de Demokratische kandidaat.
Reagans charisma was bepalend. Of
hij bekwamer is, intelligenter, geschikter voor het hoogste Amerikaanse ambt, speelt geen rol. Hij is
gewoonweg een stuk populairder en
sympathieker dan de fletse Mondale,
en precies déze eigenschap komt het
best tot uiting in de media, zeg maar
de TV. De commerciële spots (die
ettelijke miljoenen kosten om op de
prime-rate uitgezonden te worden)
van akteur Ronald Reagan op zijn
paard in Californië of tijdens het
houtzagen, spreken de Amerikanen
veel meer aan dan de weke Walter
Mondale die een gesprek voert met
een vakbondsman van de Detroitse
staalfabrieken. Hij besefte dit ook
wel, en halfweg zijn kampagne probeerde Mondale daar een mouw aan
te passen. Daarna zag je hem rondtrekken met korte mouwen en zonder das. Maar daarmee heeft hij het
televisiepubliek niet kunnen bekoren. Het stereotype van Mondale als
een koude, fletse figuur is blijven leven.
Met dit alles is het duidelijk geworden dat het niet zozeer een keuze
was tussen een Republikeinse en een
Demokratische kandidaat, maar veeleer een keuze tussen twee persoonlijkheden, die gestalte kregen door de
media, minder door hun programma.
Dat programma, waarvoor ze maandenlang de kans kregen het uiteen te
zetten, benadrukte Reagans kansen.
De belastingen verlagen en van Amerika het sterkste land ter wereld maken, klinkt immers leuk in de oren.
De opiniepeilingen gaven al gauw aan
dat Mondale een forse achterstand
had op zijn Republikeinse rivaal. Die

polls spelen een steeds grotere rol bij
de presidentsverkiezingen, en geven
een vrij betrouwbaar beeld van het
stemgedrag van de Amerikaanse kiezers.
De kwasi-onoverbrugbare achterstand heeft Mondale ook niet kunnen inlopen bij de televisiedebatten.
Kwam hij nog als overwinnaar uit
het eerste, het tweede debat kende al
veel minder een winnaar. Mondale
leek vermoeid en Reagan zette bij tijden het publiek op zijn hand met
zijn flauwe grapjes, die ons nogal gemaakt overkomen, en geenszins
spontaan, laat staan echt grappig.
Maar kom, de Amerikanen vinden
hem very funny en voor de kampagnestrategen van de Republikeinse
partij is dit het voornaamste.
Walter Mondale toonde tijdens hef
tweede debat een vermoeide indruk
na de lange kampagne, waarin hij
eerst moest afrekenen met zijn twee
mededingers voor de Demokratische
nominatie, de zwarte Jesse Jackson
en de jonge Gary Hart. Nadien was
het schipperen geblazen voor Mondale tussen al de drukkingsgroepen
die hem steunden in de ”run to the
White House”. Van de vakbonden,
de vrouwenbeweging, de zwarten,
de joden, de freeze-beweging,.... kon
hij wel de leiders overtuigen, maar
dit geldt veel minder voor de basis
van al die groepen. Er zijn de tegenstrijdige belangen van bijvoorbeeld
de arbeiders van de wapenindustrie
en de freeze-beweging die de bewapeningswedloop wil afbouwen. Verder
hebben een goed deel van de vrouwen, de arbeiders en de jongeren tegen elke traditie in - hun stem gegeven aan Reagan. Omdat hij populair
is, zowel bij jong als bij oud. Omdat
er een ekonomische heropleving
heerst door de Reagonomics, met
name een lage inflatie en belastingsverlaging. En omdat hij de Verenigde
Staten opnieuw machtig en sterk
maakte. Tenslotte zijn een deel Demokratische kiezers gewoonweg
thuisgebleven om welke reden ook.
Nochtans maakte Mondale ook hier
van de media gebruik om telkens
weer zijn kiezers aan te jutten naar
de stembus te trekken en hebben
zijn running-mate Geraldine Ferraro,
Jackson en Hart hem daarin volledig
gesteund. Het heeft niet mogen baten, evenmin als de stunt van Mondale om een vrouw als vice-presidentskandidaat aan te duiden.
Het is de veel sympathiekere, maar
semi-seniele Reagan die nogmaals
vier jaar lang het Witte Huis zal bewonen. Voor de Amerikanen de
machtigste man ter wereld, alsook
de joviale Califormische cowboy, die
het TV-medium volledig beheerst, en
daaraan veel te danken heeft. Voor
ons, Westeuropeanen, behoort hij samen met zijn Russische en Chinese
konfraters tot het kliekje hoogbejaarden die alle mondaine touwtjes in
handen houdt, Mondale en het
Griekse spreekwoord ’’Grijs haar is
een teken van ouderdom, niet van
wijsheid” ten spijt.
B.V.

MUZIEK
DONDERDAG 22 NOVEMBER:
Orkest De Volharding: de Grote en
Glorieuze Revolutie
Plaats: Vooruit, Balzaal
Aanvang: 20.30 u
Inkom: 180/220 fr.
- Middagconcert
Plaats: Academische Raadzaal RUG
Volderstraat 9
Aanvang: 12.30 u (tot 13.20 u)
Inkom: 50 fr.

DONDERDAG 22 NOVEMBER:
- Na ’84 (zie boven)
- Wilde Heren (zie boven)
- Het tapijt vol
Plaats: café De Grote Avond
Huidevetterskaai 40
Aanvang: 12.30 u (tot 13.15 u)
Inkom: 80 fr (150 fr met lunch)
- Video-avond ’De Magie van de dans’
en ’De clown Charlie Rivel’
Plaats: Sabbatini’s Burgcentrum
Burgstraat 24
Aanvang: 19.30 u
VRIJDAG 23 NOVEMBER:

INFORMATIEF

- Jesus Christ Superstar
Plaats: Theater Arena
Ooievaarstraat 62
Aanvang: 20.00 u

MAANDAG 19 NOVEMBER:
- Voordracht: Vrij verkeer over de
grenzen heen; enkele aspecten van
Europees vervoerbeleid.
Door: Dhr. Gielen, transportattaché
voor België bij de E.G.
Plaats: Blandijn, aud. A
Aanvang: 20.00 u
Organisatie: Europakring Gent
- Cursus Filosofie voor beginners
Plaats: Elcker-Ik, Hoogstraat 9
Aanvang: 20.00 u
DINSDAG 20 NOVEMBER:
- Discussieavond omtrent Nicaragua
Plaats: Elcker-Ik
Aanvang: 20.00 u
WOENSDAG 21 NOVEMBER:
- Avond ivm de welzijnssector
Plaats: ’t KUC,
Kortrijksepoortstraat 254
Aanvang: 20.00 u
- Anarchisme? Nooit van gehoord!
Plaats: Elcker-Ik
Aanvang: 20.00 u
DONDERDAG 22 NOVEMBER:
De Doolhof van de Staatshervorming
Plaats: Elcker-Ik
Aanvang: 20.00 u

Het moet gezegd dat Schamper onmogelijk verantwoordelijk kan zijn
voor verkeerde, te late, vergeten aankondigingen: wij zijn eigenlijk ook
maar mensen, alhoewel van een zeer
bijzondere soort. Wie ons blijft vertrouwen, kan nog steeds zijn activiteiten doorsturen naar Schamper,
St.-Pietersnieuwstraat 45. Wie de
PTT niet vertrouwt, vindt onze bus
op de eerste verdieping aldaar. Dit alles natuurlijk 2 weken op voorhand.
Om u te dienen.
N.B. Wij danken U voor de vrijkaarten. Wij wisten dat U onze aanwezigheid op prijs stelde, meer
zelfs: erdoor vereerd was.
Zonder dank.

STUMC
$r€€D

THEATER
MAANDAG 19 NOVEMBER:
- De koning sterft (extra voorstelling)
Plaats: NTG, St.-Baafsplein 17
Aanvang: 20.00 u
DINSDAG 20 NOVEMBER:
- De koning sterft ( zie boven)
WOENSDAG 21 NOVEMBER:
- Na ’84
Plaats: Arca, theater aan de Lieve
St.-Widostraat 3
Aanvang: 20.00 u
- Wilde Heren
Plaats: Theater Vertikaal
Huidevetterskaai 40
Aanvang: 20.00 u

PROGRAMMA STUDIO SKOOP
Programma voor de week van vrijdag
16 nov. t/m donderdag 22 nov ’84.
20.00u: TROON VAN BLOED’
van: Akira Kurosawa
22.30u: ’IL PREFETTO DI FERRO’
van: Pasquale Squitieri
In het café: Klassiek concert op 21
nov. om 20.00u
Françoise van Hecke, zang en piano
Katrijn Friant, piano
Werk van Poulenc, Satie, Seiber, Milhuad, Scott-Joplin

vonk, vuur en asse
Er was eens, aan de voet van een
berg, een volk dat in welvaart leefde.
Maar, zoals altijd, dat kon niet lang
duren, en al gauw kregen de riemen
werk om de buiken een beetje aan te
spannen. Over dat volk regeerde er
een koning die veel belastingen eiste,
maar er niets voor in de plaats gaf.
Uitgenomen een goed getraind leger
dat de stoute mensen onder de knoet
hield. Er was, natuurlijk, ook een
kerk. Ook zij eiste belastingen, en
ook zij gaf er niets voor in de plaats.
Uitgenomen de belofte op betere tijden na de dood, zodat er geen empirische verificatie kon gebeuren.

De mensen, die nu geen tijd meer
verkwistten aan eten, hadden tijd om
daarover na te denken. Hoe meer ze
dachten, hoe meer honger ze kregen.
Hand in hand hielpen de koning en
de paus nu de mensen die anders
dachten terug op het rechte pad,
door hen meteen de keer (of zo) over
te snijden. Zo belandden ze direkt in
die beloofde betere tijden, alhoewel
ze nu moeite hadden met het doorslikken van de rijstpap aldaar. Dit
terzijde. Dus waren de paus en de koning er een beetje in aan ’t kappen.
De brave boeren werden nu pas echt
kwaad. Ze bestormden kerken en
kloosters, en aten daar direkt de hosties op. De honger was nu al een
beetje gestild. Maar nu werden de anderen pas echt kwaad, al die mooie
beelden kapot ! Het leger vloog er
eens goed in, alles werd nog kapotter
gemaakt, en de boeren hadden hun
lesje geleerd. Ze hadden nog wel honger, maar het verhaal is hier gedaan,
want alles bleef bij het oude.
In Kemmel, zie die berg hierboven,
natuurlijk alleen bekend omdat de
koers er passeert, maar de mensen
doen daar heus veel meer dan een
heel jaar wachten totdat hun dorp op
TV komt (met de koers), in Kemmel
dus brengt een entrousiaste massa
uit de buurt dit gebeuren op scène

fu tu ris m e

Op negen november kwam Anne
Clark voor de derde keer naar België,
ditmaal in de Vooruit te Gent. Ter
gelegenheid daarvan was de konsertzaal goed volgelopen en in een rustige sfeer zette Anne Clark de avond
rond half tien in met ’sleeper in metropolis’.

in beeld. Want het gaat hier namelijk
over de Beeldenstorm (1566) die
daar ter plekke uitgevonden en dan
geëxporteerd werd. Overigens is de
vergelijking met de gebeurtenissen
van toen en die van nu niet al te ver
te zoeken, en omwille van die redenen hebben een massa plaatselijke inboorlingen, geleid door een deskundig team van Echte Toneellieden, een
volksspel ineen gestoken. Resultaat:
naast het feit dat het initiatief alleen
al bewonderenswaardig is (wie doet
immers nog wat vandaag?), wordt er
een aangenaam tot verbluffend
schouwspel gebracht.

Een professioneel team dus, heeft
het op zich genomen samen met een
honderdtal mensen uit de buurt daar
een spektakel op te bouwen dat publiek uit gans België hoort te trekken. De regie was in handen van Rik
Hancké. Hij slaagt erin de massa amateurs zeer funktioneel te gebruiken.
Soms komt de boel nogal statisch
over, maar het zal wel onmogelijk
zijn iedereen die geen tekst op te
dreunen heeft, losjesweg te laten improviseren wat hem te doen staat. Bij
massascènes ziet de scène er dus uit
als een schilderijtje, maar dit komt
niet negatief over. Integendeel, want
dank zij choreografe Lea Daan (al
eventjes vijftig jaar in het vak), komt
de bende mensen over als één lichaam waarvan elk orgaan funktioneel is. Als je er dan nog de kostumering en de belichting bijneemt, bekom je de mooiste beelden die je je
kunt inbeelden. Kleur, beweging,
achtergronden versmelten to t een
Breugeliaans schouwspel. De kostumering, de belichting, zelfs de gevechtsscènes, alles duidelijk werk van
connaisseurs. Het decor, bij de aanvang slechts een schuine, zwarte, onheilspellende wand, breekt bij de verschillende bedrijven subliem open tot
kerk, schuur, bos, schavot, toneel,
heuvel, veld, alles gewoonweg. De

Maar bij toneel krijg je dus vooral
spelers te zien, what about them?
Wel, eerst en vooral: het zijn geen
mensen die spelen voor hun brood.
Het volksspel is vooral leute, en er
werd veel vrije tijd voor opgeofferd.
Je moet er dus een positief uitgangspunt aannemen. Er gebeuren frekwent dingen, op en rond de scène,
waarvoor je je even moet inhouden
om niet te lachen. Vergeten we ook
niet dat licht, decor (zeer mobiel),
klank, etc... tijdens de voorstellingen
in handen is van die amateurs. Dat
het licht in de zaal aanfloept tijdens
de voorstelling moet je dus niet in
woede doen uitbarsten. Ach, er zijn
veel mankementen. De teksten zijn
bijwijlen onverstaanbaar. Gelukkig
werd een tekstboekje verkocht aan
de ingang, maar het is in de zaal enigzins donker om te volgen. Doden kijken op scène even op of tante Irène
wel in de zaal zit of hoe ver ze al zitten in de scène, veranderingen in het
decor haperen soms of een toneeldoek wordt omgekeerd gehangen;
vooraleer dodelijk gekwetst neer te
storten kijkt soldaat Eddy even om
of hij wel goed zal vallen, enzovoort.
Maar het zou geen fair play zijn om
daarvoor ’Vonk, vuur en Asse’ de

En volgens mij ligt daar juist het positieve van dit volksspel. Het is een
spel van, voor en door de plaatselijke
bevolking. Eindelijk kunnen ze eens
aktief deelnemen aan een serieuze
theaterproduktie. Wekenlang werd
alle vrije tijd opgeofferd om iets
groots op te bouwen, daar, in hun eigen enigszins vergeten streek (uitgenomen van de koers dan). Een honderdtal mensen, van zeven tot zeventig, mogen fier zijn op HUN toneel.
Overigens nog een geluk dat er zoveel
mensen aan meewerkten, want vooraleer pépé Gaston, kozijn Dirk, tante Paula en de vriend van de buur gekomen zijn om Freddy (die stamelt
en puisten heeft maar mag meewerken aan het ombouwen van het decor) te zien, wel tegen dan komen er
al een duizendtal mensen, eindelijk
eens van alle slag (en niet alleen die
die tot de toneel-elite denken te behoren), over de vloer en zijn de organisatoren al meer uit de kosten.
Mooi zinnetje overigens. Daarbij
komt dat heel die bedoening in Kemmel groot maar pretentieloos is. Het
is een schouwspel waar je met plezier
naar kijkt, terwijl je in Arca gemakkelijk een dutje kunt doen en nadien
vlijtig meepraten over hoe goed het
wel was.
Toneel moet dringend uit de toren
van ’vertier voor de elite’ komen.
Toen ik onlangs een toneelblad las
in ons aller unief, mompelde er iemand ’blasé’. Wreed ! Ik wil maar
zeggen dat zij het ginder tenminste
doen, en dat wij er veel te gemakkelijk kritiek op leveren.
Thomas Siffer
Volksspel ’t Westquartier
tot 25 november - Kemmel

re v o lu tie e n z...
twee vorige (The Sitting Room, en
Changing Places). De nummers uit de
laatstgenoemde elpee kenden het
meest sukses, maar ook het nieuwe
werk kon het publiek overtuigen.

Dat is de ietwat ironische titel waaronder ’De Volharding’ (uit A’dam)
in samenwerking met Bemlef een
muzikaal programma brengt.

Het hele programma stond reeds op
band, en dat gaf het optreden weinig
bewegingsvrijheid. David Harrow had
het reisje naar België mogen meemaken om te zorgen voor wat begelei-

’De Volharding’ is een eigenzinnig
orkest, opgericht aan het eind van de
jaren ’60 en bijgevolg vol kritiek op
de maatschappij, en meer specifiek
op de traditionele struktuur binnen
de symfonieorkesten. Bij hen is er
geen dirigent die alle beslissingen
neemt, maar gebeurt alles in demokratisch overleg tussen de leden. Ze
stellen zich to t doel de barrières tussen verschillende soorten muziek en
hun publiek en de uitvoerders te
doorbreken; ze brengen dan ook een
mengeling van klassiek, jazz, improvisaties, avant-garde en strijdliederen.

dende klank op de synthesizer en
voor het aan- en uitzetten van de
bandrekorder. Het was dan ook pas
tijdens de laatste nummers (oa. Wollies) dat er wat entoesiasme uit de
zaal kwam.

De sterk persoonlijke problematiek
van onder andere liefde, (vlucht uit)
de maatschappij, onzekerheid en
zelfmoord domineerde zowat alle
teksten, zowel van de nieuwe elpee
(Joined Up Writing) als van haar

tiep die dat tekende mag mijn slaapkamer komen inrichten. De muziek
werd geschreven door Wannes Van
De Velde, als Vlaanderens keel opengaat klinkt het prachtig maar zijn de
woorden niet meer te verstaan. De
achtergrondmuziek,
sober doch
funktioneel. De grimering is van eenzelfde hoog niveau als alle aspekten
die in handen waren van De Professionelen. Afgehakte hoofden die nog
lekker nabloeden, een speler die in
het eerste bedrijf een gezonde haardos heeft, is in het tweede bedrijf
een schurftige kaalkop, bloed vloeit
bij gevechtsscènes, mens toch, het
kan niet op !

grond in te boren. Er wordt met overgave geakteerd, zo goed mogelijk.
Niet iedereen is een Jo Demeyere; en
dat moet je er maar bijnemen. In feite wordt er juist mooi geakteerd, als
je met mooi een emotie bedoelt, ipv.
’’gelijk in ’t echt”.

Het vrij sterke optreden kon niet verbergen dat dergelijke poëzie op noten het best beluisterd wordt laat op
de avond in een rustig hoekje met
een tekstblad bij de hand. Na een
klein uurtje was het afgelopen, en
dat was net op tijd om niet vervelend
te worden....
R.C.

Henk Bernlef - eigenlijk Henk Marsman met schrijverspseudoniem J.
Bernlef - is bekend als essayist, romanschrijver en dichter, en kreeg dit

jaar de Constantijn Huygensprijs.
Bemlef ”schreef en selekteerde een
aantal teksten dat, zonder illustratief
te zijn, dezelfde tegendraadse eigengereidheid bezit als de muziek die de
volharding pleegt te spelen ” (dixit de
persbrochure). Teksten van Bemlef,
Tomas Transströmer, Cesar Vallejo
en Kurt Schwitters.

In het eerste deel dient het orkest
ter ondersteuning van Bernlef, na de
pauze worden de rollen omgekeerd.
Dit optreden - in koproduktie Masereelfonds/Vooruit - is te zien op donderdag 22 nov. om 20.30 u in zaal
Vooruit. Reservatie: 091/25.56.34.

