ALTERDIES

ZWAZWART

PERS& FIER

Na de kiespijn komt de koppijn.
Na Dies Natalis komt.... Ja, wat
zou er nog kunnen komen. Alternatieve Dies Natalis? Daar
zorgde VVS-SVB voor. En wat
zij ervan maken leest u op p. 3

Zwarten zijn altijd zwart geweest. Belgen zijn altijd Belgen
geweest. Zwarten zijn ooit Belg
geweest. Belgen zijn ooit zwart
geweest. En wat daar meer over
te vertellen valt, staat op p. 3

Wij zijn fier en wel hierom: op
27 maart gaat in de Blandijn een
debat door over persvrijheid en
journalistiek. Ook U kunt fier
zijn. U leest Schamper en u weet
het! Ook daarom zijn we fier.

KIESPIJN

Oh wat zijn wij allen blij! De dag dat
U uw stem kunt laten gelden ligt in
het vooruitzicht. Op maandag 13 mei
is het immers weer zover: dan kunnen wij met z’n allen bolletjes kleuren en 4 studenten naar de Raad van
Beheer sturen, alwaar-zij samen op
hun lauweren zullen rusten. De tijd
van beloven dat ze na de verkiezingen zullen blijven beloven wat ze
voor de verkiezingen beloofd hebben
zoals blabla het ooit formuleerde,
ligt in het vooruitzicht.
Op 8 maart werd de voordracht van
kandidaten afgesloten: de namen van
de dingers naar een zetel zijn bekend.
We zetten ze even op een rijtje:
Dominique Bemard: studente in de
ekonomische wetenschappen en lid
van het Liberaal Studentenvennootschap. Dominique Bemard vormt samen met Geert Mareels, student in
de Politieke wetenschappen en licentiaat in de bestuurswetenschappen,
tevens voorzitter van VVS-SVB, de
VEL: Vooruitstrevende Eenheidslijst. Het samengaan van blauw en
rood wordt niet door al wat rood is
in dank aanvaard. Het schokeffekt
binnen VVS is groot en zeker nog
niet uitgedeind.
Naast deze twee zeteljagers is er ook
nog Peter Bohyn, student in de geneeskunde. Daar is hij niet de enige:
ook Sabine Leperkque, ex-voorzitster en huidig vice-voorzitster van de
Vlaamse Geneeskundige Kring stelt
zich kandidate. Doordat deze laatste
de onvoorwaardelijke steun van het
VGK krijgt, lijkt er voor Peter Bohyn
niet veel meer weggelegd te zijn. Er
doen dan ook geruchten de ronde
dat hij zijn kandidatuur zou intrekken.
Verder vinden we Frank Jeuniaux
terug bij de zetel-begeerders. Jeu-

niaux is de enige kandidaat uit de fakulteit Toegepaste Wetenschappen
en wordt daardoor als één der kanshebbers getipt. VTK steunt Jeuniaux
nipt, en dat is niet onbelangrijk.

Uit de landbouw komen 2 kandidaturen: Bernard Mazijn en David Martens. De eerste is reeds vertegenwoordiger in de fakulteitsraad. De
laatste is vooral bekend vanwege zijn
groene kleur. Dat David Martens
kandidaat is, ligt vooral aan het ongenoegen in groene kringen tegenover
de rood-blauwe koalitie. Met deze
voordracht willen ze dan ook bewijzen dat ze wél bereid waren samen te gaan met VVS. Om één of
andere reden heeft VVS dat niet gedaan. Dat VVS wél met LVSV
samengaat, ligt misschien aan een
poging om de ’eensgezinde vrijzinnige reflex’ wat nieuw leven in te
blazen. Wie weet heeft ’t Zal Wel
Gaan iets te maken met deze poging
tot rehabilitatie.
Ook uit de Diergeneeskunde komt
traditioneel een kandidaat: Ludo
Muls is de naam. Wie hem steunt is
nog niet duidelijk. Uit de Letteren en
Wijsbegeerte komt opnieuw een
moralist naar voor: Daniël Van
Herck. Tenslotte zijn er nog twee
kandidaten (naast Mareels) in de
Rechten: Wim Tessier en, je raadt
het nooit, Stanislas Ossieur. Stanny
zal het een derde maal proberen
(derde keer, slechte keer?) en lijkt
ons vooral de kandidaat van de
eeuwige studenten.
Tot zover de summiere voorstelling.
Later hierover meer. Tijd nu om
komputervoorspellingen naar voor te
brengen. Daarvoor hadden we graag
de inschrijvingen in de diverse fakulteiten op een rijtje gezet. Dhr. Van

EINDELIJK!

BUNA WEG
De Sociale Raad van de Gentse Rijksuniversiteit maakt de selectie van de
beheerder van de Dienst Studentenaktiviteiten bekend. Men zoekt daarbij naar een studente) aan de RUG,
die hier zeker nog twee jaar zal studeren.
De toekomstige beheerder zal een
persoon zijn die beschikt over voldoende sociale vaardigheid en sociaal
inzicht, over voldoende tijd (ong. 15
u/week) en over zin voor administra-

tie. Tegelijk zal deze persoon integer
zijn, een zelfstandig oordeel bezitten
en zin voor objectiviteit. Een vergoeding, voldoende om te studeren, is
verbonden aan deze functie.
Kandidaturen zullen zich inschrijven
voor 28 maart, 12 uur. Zij doen dit
middels het invullen van een - strikt
vertrouwelijke - vragenlijst bij Mevrouw Taghon, diensthoofd Sociale
Dienst, St.-Pietersnieuwstraat 45
(De Brug, 1ste verdiep).

Durm van de dienst inschrijvingen
was echter zo vriendelijk ons af te
snauwen aan de telefoon. Hij weigerde ons te zeggen hoeveel studenten
in iedere fakulteit zaten met de
smoes als zou de rektor daar een
schriftelijke toelating moeten voor
geven. Daarvoor was het natuurlijk
te laat. Dat Dhr. Van Durm deze vanzelfsprekend uiterst geheime gegevens hoedanook niet wou prijsgeven
ifc zijn zaak. Wij denken er in ieder
geval het onze van, en danken hem
nogmaals voor de zéér sympathieke
uitlatingen die we mochten aanhoren.
Geen voorspellingen dus: die komen
later wel los. Wat nu belangrijk is, is
vooral de totale oppervlakte aan papier, het aantal liters inkt, de emmers
zweet en de valiezen beloftes die ons
deel zullen worden.
Een komputerprognose? Véééééél
papier, vééééél inkt, véééél zweet en
vééééél beloftes. En daar zal het wel
bij blijven.
pH

afgestudeerd?

Als naar jaarlijkse traditie organiseert
het Fakulteiten Konvent (FK) op
woensdag 20 maart 1985 van 14.00
tot 17.00 u haar jaarlijkse JOB- EN
INFOBEURS voor laatstejaarsstudenten in de Fakulteit van de Ekonomische Wetenschappen, Hoveniersberg 1 (straatje naast Gakko).
Voor het jobgedeelte zullen bedrijven en openbare diensten - met het
oog op het aanwerven van personeelsleden - in de wandelgangen beschikken over tafeltjes. Ga gerust
eens praten met deze mensen.
Daarnaast zullen in Auditorium 2
volgende gastlezingen plaatsvinden:
- Vlaams bedrijfsleven: een uitdaging
voor de jeugd.
(Dhr. M. Santens, voorzitter VEV)
Van 14.00 tot 14.30 u.
- Solliciteren: hoe doe ik dat?
(Dhr. A. Heene, bedrijfsadviseur bij
D.I.P.-adviesbureau)
Van 15.00 tot 15.30 u.
- Toegang to t de RVA en haar dienstbetoon.
(Dhr. Temmerman, RVA - subregionale tewerkstellingsdienst)
Van 16.00 tot 16.30 u.
In de hoop, geachte laatstejaars - en
waarom ook niet voorlaatstejaars - je
te mogen ontmoeten op 20 maart
tussen 14.00 en 17.00 u,
onze vriendelijke groeten.
B. Vercruysse
J. Verbeeren
S. Wjjckaert

GesteeK
Ik kots en kreun. Irritatie houdt mij
overeind, ik kultiveer klachten. Normaal verschaft deze bezigheid mij
vreugde, soms echter verdriet.
Begin maart kraste vier groeven van
onmacht, pijn en woede in mijn
brein. ”Da’s nog weinig”, zegt mijn
liefste. Ik glunder.
Eén. Britse mijnwerkers kunnen nu
hun woede koelen op drilboren.
Dichter bij de hel ditmaal, beuken ze
weeral op een muur. Na een koude
douche breken ze zich opnieuw verhit een weg in donkere diepten. Een
jaar koppig afzien staat hen enkel toe
bij een zwarte toekomst een dito verleden te voegen. Tatcher fluit waarschijnlijk een deuntje.
Twee. Mijn ogen smelten van brandende pijn bij de konfrontatie met
de nieuwe rakettenbetoging-affiche.
VAKA’s doelstelling blijkt het diskrediteren van ons kunstpatrimonium te zijn. Overal gekoncentreerde
lelijkheid hangen to t de regering smekend op of door de knieën gaat.
Schreeuwende affiches vermogen
meer dan joelende palestijnse sjalen.
Op 17 maart opnieuw een betoging
tegen raketten die er toch komen.
Laat deze opmerking eindelijk als
een realistische aanzien worden, niet
als een kleinburgerlijke. Ik waardeer
en minacht de doorzetters.
Drie. Martin Coënen werd gekraakt.
Om het volk te beschermen worden
joemalisten in de ketenen van voorhechtenis geklonken. De waarheid
belichten wordt strafbaar. Christus
zal het ook zo aangevoeld hebben.
Coenen, - publiek gevaar - of een
nieuwe jezus?
Vier. De Deca keldert kunst. Diep in
zalen elf en twaalf trillen de films onder de ondraaglijke hitte. De mensen
druipen van hun stoel, afdruipen zou
zonde zijn van het geld. Elke sekonde davert een gekondenseerde druppel zweet achteraan de zaal van het
plafond op een plastiek-zitting. Chinese foltering voor 150 fr. De Deca
kraakt kunst. Gedurende een aantal
sekonden splijt een schermbreed
’’pauze” de film doormidden, waarna
er gewoon verdergegaan wordt. De
Deca geeft niet om kunst, noch om
mensen. De Deca kent geen excuses.
Voor mijn part mag de Deca dood.
ESTEE
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hetzelfde adres, ten name van de
Schamperredactie. Naamloos is
prullenmand.

Hoofdredactie: Peter Hostens
Verantwoordelijke uitgever:
Geert Joris

zoveel Turkse vrienden in Brussei (zij
zullen de films misschien niet gezien
hebben?).

ROOD - ORANJE
(België - Nederland)
AMAAI, wat ben ik weer erg bevredigd (geestelijk), na het lezen van
Schamper 205, nu ik weer weet waar
ik deze week zeker niet naartoe kan,
mag of zou moeten gaan. Want kiezen waar wel naartoe of wat wel
doen blijkt erg moeilijk: spookhuizen verveelden me al eerder, de
stickers van overleven die ik kocht
blijken, nadat ik op de lotto speelde
(in de hoop een leven van dolce far
niente te leiden - of mag, kan en zou
dit niet mogen?), niet meer afdoende
te zijn, in de RvB moet ik ook al niet
gaan, want ik kan niet tegen een
schop tegen m ’n kloten, me aanmelden om een doctor honoris causa titel gaat omwille van mijn bekendheid
(na mijn debuut in Schamper) ook al
niet meer, Grease is opgedroogd (er
rest enkel nog vettig haar, dus grease
naturel) en Istanbul blijkt slechter
dan Brussel, maar waarom zijn er dan

Toegegeven, het is niet gemakkelijk.
Gelukkig is er nog Vieux-Temps die
me helder houdt, alhoewel... ik heb
andere ervaringen. Er is echter nog
één lichtpunt; de aGENTa, maar daar
blijven enkel de door Schamper onbesproken aktiviteiten over, en wat
als die later wel besproken worden??
Oehabeu (is dit nu plagiaat?), neen,
even serieus: eigenlijk wil ik ESTEE
bedanken om mijn bloedeigen gedachten over de Vlamingen in
Schamper te zetten (anders moest ik
het doen). Ik loop inderdaad met een
hoofd als een tomaatje rond als ik
moet toegeven Vlaming te zijn (en
anders trouwens ook, ik heb schrik
dat ze het toch merken).
En uit respekt kniel ik vanaf nu elke
middag (wie doet mee?) met mijn gezicht naar het noorden en met mijn
handen in de lucht ween ik dan:
waarom zijn jullie slechts oranje,
waarom??
Kameleons zijn jullie die niet rood
zien, evenals België zelf trouwens.
Neem Gent als voorbeeld: er worden
een paar buitenlanders verwacht omdat eens een goed initiatief op het

A A N DE TOGA

KAFFEEG EZW ETS

8 maart betekende voor velen een
vrije dag: Dies Natalis. Het is tevens
de dag van de uitreiking van de eredoktoraten. Die gaat door in de Aula
in aanwezigheid van diverse prominenten. Alleen de regeringsleden ontbraken voltallig, maar dat is de fout
van de RUG: men weet vooraf dat
geen enkele minister zich dan kan
vrijmaken. Ook de BRT bleef afwezig: was de uitreiking in Gent dan
toch zoveel minder dan in Leuven?
10.30 u: de Amerikaanse sledes komen voorgereden, in volle ornaat.
Aan de zijde van de studenten valt
de afwezigheid op van Stany Ossieur.
Daarentegen is er een ruime Hollandse delegatie, en krijgen ook de vertegenwoordigers van de industrie
een speciale vermelding. Niet zonder
reden blijkbaar, want reeds in de
eerste woorden van rektor Cottenie
(die zijn laatste titels van doctores
honores causa mocht uitreiken) valt
’Flanders Technology International’,
en het zou niet de laatste keer zijn.
De eerste eredoctor (Djerassi) blijkt
bovendien de funktie van professor
te kombineren met die van bedrijfsleider in Califomië. Wel is hij al toe
aan zijn elfde eredoctoraat.
De tweede, Shepherd, blijkt zeer gekend te zijn in Vlaanderen, maar dan
wel omdat hij hier te lande een hele
reeks gastcolleges mocht geven. Als
bijkomende beloning krijg je dan een
eredoctoraat?!
Emming, een Nederlander, wekt een
ruime aandacht bij het publiek, waarvan een exemplaar intussen al in
slaap was gevallen. Hij was werkzaam
op het domein van het onderwijs als
instrument van de democratisering,
en zijn konklusie luidt:’’neen, maar”.
Hij komt daarbij naar voor als een
a-politiek figuur.
De laatste eredoctor valt dan weer tegen: bij zijn voorstelling krijgt men
de indruk dat de erkenning meer bedoeld is voor zijn voorganger Lacan
aan de Parijse unief, dan voor het
eigen werk van de eredoctor.

Na de uitreiking van de eredoctoraten viel aan eredoctor Emmerij de
eer te beurt om de feestrede te houden, en natuurlijk kon Flanders
Technology daarbij niet ontbreken.
Hij wees vooreerst op de noodzaak
van de nieuwe technologie om tot
een ekonomisch herstel te komen.
Maaar: daarvoor is het nodig dat er

een grotere samenwerking komt tussen de industrie en de overheid, meer
bepaald ook met de universiteiten.
Dit kan bij ons op Europees niveau,
nl. via het ’Esprit’-programma, waarbij ook kleinere landen of regio’s
(Nederland en Vlaanderen) aan bod
kunnen komen.
De gevolgen op het gebied van de
werkgelegenheid zijn ook weinig
rooskleurig: de rol van arbeid als een
onvermijdelijke produktiefaktor vermindert, en het spookbeeld van technologische werkloosheid zou dan wel
eens reëel kunnen worden. Daarnaast
zou de invloed op de inkomensverdeling dermate kunnen zijn, dat de bestaande onevenwichten wel eens
explosieve gevolgen op dat gebied
kunnen krijgen. Om dit te voorkomen moet er een andere organisatie
komen van werk en vrije tijd, rekening houdende met de demografische
evolutie. We mogen er hierbij evenwel niet van uitgaan dat die andere
arbeidsorganisatie er spontaan zal komen: het is niet omdat alle voorgaande tewerkstellingskrisissen werden
opgelost, dat we er nu moeten van
uitgaan dat alles vanzelf weer op zijn
poten zal terechtkomen.
Intussen was het al ruim 12.00 u geworden, en werd de zitting afgesloten met het zingen van de Brabagonne en de Vlaamse Leeuw, en .... een
receptie. De pracht- en praalkledij
van onze akademie kan weer worden
opgeborgen. Twee dagen vóór Dies
Natalis was de rektor bij Coens geweest, om een besparingsplan op te
stellen. Op 8 maart was men dit
blijkbaar vergeten.
PDG
EUROPA
Ondanks de politieke problemen die
Europa heeft, wordt er toch verder
gewerkt aan de opbouw van de EEG.
Belangrijk daarbij is dat de lidstaten
steeds meer van hun onafhankelijkheid afstaan, en de EEG dus steeds
dieper gaat ingrijpen op diverse domeinen.
Ook op het gebied van het universitair onderwijs laat de EEG zich
steeds meer voelen. Zo kon je in vorige Schampers al veel lezen over de
inschrijvingsgelden van de EEG-studenten, en recent nog over de studie-

programma staat. Maar wat gebeurt
er?? Trams met vlaggetjes, waaah,
gewassen bussen, en .... ja gevlagd
oeoeh, de zwermen zwanen mogen
terug vrij op straat ronddwarrelen,
amaaaai, en overal wandelende
ORANJE (begrijp je) jassen met
meestal een vrouwelijk figuur in weggestoken; Gent is geëmancipeerd,
joeoepieieü! Wat zou ik kunnen,
mogen of moeten fier zijn Vlaming
te zijn.
Erwin Guffens
DOCTOR SINE CAUSA
Geert Joris’ kritiek op de vier toegekende eredoktoraten is van grote
heterogeniteit: twee heren zijn te beroemd, één is te onbekend, en de
laatste is gefrustreerd. Ik twijfel niet
aan de waarheidsgetrouwheid van
deze argumenten: wie is er tenslotte
niet beroemd of onbekend, en gefrustreerd?
Wat minder voor de hand ligt is de
relevantie van deze eigenschappen
in een kritiek op het toekennen van
een eredoktoraat. Persoonlijke verbintenissen en subjektieve eigenschappen spelen ongetwijfeld door in
zulke aangelegenheden, maar dit feit
doet op zichzelf niets af van het
’wetenschappelijk’ werk dat de gelauwerde heren geleverd hebben.
Dat kan ik persoonlijk bevestigen
voor Jacques-Alain Miller.
Ik zeg niet dat er geen kritiek mogelijk is op deze toekenningen, maar
in elk geval moet dat wel een andere
kritiek zijn dan wat Geert Joris formuleert. Om het met zijn eigen
woorden te zeggen: ’’schrijfdiaree en
kak”.
Geert Moerman
Van vandaag af is Geert Moerman
even beroemd/bekend als JacquesAlain Dinges

SCHAMPER
WERFT AAN

Student - Publiciteitswerver
voor het akademiejaar 1985-’86
De kandidaat dient een kommerciële
geest te hebben, met talent voor verkoop.
Hij/zij zal werken op percent. Als
dusdanig bepaalt hij/zij zelf het
maandelijks inkomen.
Iemand met een minimum talent
moet in staat zijn maandelijks ong.
10.000 fr. te verdienen.
De kandidaten moeten ingeschreven
zijn op de rol van de RUG.
Kandidaturen worden ingewacht tot
15 april, en dienen gestuurd naar:
Redactie Schamper
t.a.v. JORIS GEERT
verantwoordelijke uitgever
St. Pietersnieuwstraat 45
9000 Gent
Voor meer inlichtingen kan u terecht
op tel. 091/21.66.48 (G. Joris), of
tijdens de kantooruren op het nummer 091/21.64.04.
duur van de huisartsen.
In dat kader is het dan ook belangrijk te weten in welke mate de EEG
verplichtingen kan opleggen aan de
lidstaten, en of de gewone burger de
beslissingen van de EEG kan inroepen in zijn verhouding met de overheid.
Over dat laatste handelt de spreekbeurt die op 21 maart om 20.00 u
doorgaat op initiatief van de Europakring, onder de titel T)e direkte werking van de Europese bepalingen’, in
aud. C van de Uniefstraat, door Prof.
dr. P. Mathijssen, direkteur-generaal
bij de E.G.
PDO

agenta

TEATER

- HET RODE GRAS (teater Poëzien)
VTB-schouwburg, Paddenhoek 9
Op 15, 20 en 21/3 om 20.30 u
- DE VERZOEKING
Arcateater, St. Widostraat 4
Op 15, 16 en 21/3 om 20.00 u
- INDIA SONG
Teater Vertikaal, Huidevettersk. 40
Op 15, 16, 20 en 21/3 om 20.00 u
- GREASE
Teater Arena, Ooievaarstr. 62
Op 15,16 en 17/3 om 20.00 u
- BLINDEMAN
NTG, St. Baafsplein
Op 15, 16, 17, 18, 19 en 21/3 om
20.00 u (op zondag om 15.00 u)

- HOTELLO
Theater Controverse, Burggrlaan
Op 16 en 21/3 om 20.15 u
- KRAPPE LAATSTE BAND &
KATASTROFE
Arcateater
Op 18 maart om 20.00 u
- DE RAADSHEREN VAN NEVELE
Arcateater
Op 19 en 20/3 om 20.00 u
- TUBUTCH
Teatercafé De Grote Avond
(Vertikaal)
Op 19/3 om 20.30 u
- HET PARK (Botho Strauss)
Mannen van de dam
In balzaal Vooruit
Op 19, 20 en 21/3 om 20.00 u
MUZIEK
- THE FLYING PICKETS
Vooruit, Konsertzaal
Op 15/3 om 21.00 u
- DANIELLE DRORY
(modem ballet)
Zaal St. Juliaan, Lentestraat
Op 15 en 16/3 om 20.30 u
- THE RAKE’S PROGRESS
Opera voor Vlaanderen, Operastr.
Op 15/3 (19.30 u); 17/3 (15.00 u)
- JOHAN HUYS
Clavecimbel Bachrecital
Minderbroederskerk, Oude Houtlei
Op 21/3 om 20.30 u
- MIDDAGCONCERT
Acad. Raadzaal RUG, Volderstraat
Op 21/3 tss. 12.30 en 13.20 u
- PACKARD GOOSE
Zwabber, Kon. Elisabethlaan 51
Op 22 maart om 21.00 u
VARIA
- TALKSHOW ERIC GOEMAN
Kafee Vooruit
Op 17 maart om 21.00 u
- STRIP-ART ?
(F.I. Van Damme)
Gele Zaal, Nonnemeersstr. 26
Op 19 maart om 20.00 u
- IS ER EEN KRIMINEEL IN DE
ZAAL?
Omtrent misdaad en strafprobl.
Door: Anarch. Kollektief
Blandijn, Aud. A
Op 19 maart om 20.00 u

KONGOZWART

LUUCE VINTST !
Jaarlijks worden er honderden Jicentiaatsverhandelingen klaargestoomd
en ingediend door evenzoveel studenten die weinig andere woorden dan
’thesis’ en aanverwante over de lippen krijgen. Gelukkig zijn er nog een
aantal die een ruimer gehoor vinden
dan de gesloten universitaire wereld.
Veel te weinig nochtans, maar ja, de
Belgische uitgeverijen heten niet allemaal Kritak. Dit Leuvense lichtpunt
in de uitgeverswereld gaf onlangs
’Kongo made in Belgium ’ van Luc
Vints uit. Een onvoorstelbaar beeld
van het image van de kolonie in België wordt hierin opgehangen.

die de mateloze pretentie kan hebben op zeventig jaar tijds van een
plekje brousse een moderne stad te
maken, van alle watervallen elektrische centrales, van een oerwoud
een modelplantage, van een inham
op een baai een ultra-moderne haven
en van wilden en kannibalen, dokters
ingenieurs of bisschoppen. En toch
is dit alles op kleine schaal gebeurd
in die grote Kongo, die de fierheid is
der Belgen en hun dagelijke zorg”,
aldus J. Lamote in zijn boek ’Wolkenkrabbers in de wildernis’ uit ’55.
Die mateloze pretentie hebben dan
toch in ieder geval de kleine Belgen.

De ondertitel van het boek luidt
1Beeld van een kolonie in film en
propaganda’ en zegt onmiddellijk
vanuit welke invalshoek Vints de
Kongo bekijkt. Een eerste pluspunt
geldt dan zeker al de originaliteit van
het onderwerp. Een hele resem propagandamiddelen passeren de revue,
van chromo’s bij de chocoladeverpakking (de brave negers deden ons
onze lever wegvreten!) tot filmmateriaal dat hij iets uitgebreider behandelt, omdat dit het specifieke onderwerp van zijn licentiaatsverhandeling
was.
Een onderwerp als propaganda en
publieke opinie kan nooit de volledigheid bereiken tenzij men encyclopedisch tewerk gaat. Tot groot genoegen van de lezer vermijdt Vints
een dergelijke benadering, alhoewel
het voor de film even die richting
lijkt uit te gaan.
”Er is niemand op de gehele wereld

Paternalisme en rascisme in verschillende dosering waren de hoofdbestanddelen van de propagandamachine die over de brave burgers rolde.
Vints toont op welke manier de 3
grote pijlers van de Belgische kolonie
- namelijk de overheid, de koloniale
ondernemingen en de kerk - gebruik
maken of eerder misbruik maken van

DOCTOR REVOLT
VerVroeqde Schittering

Juicht allen, juicht. VVS is een licht
opgegaan. Ik zeg u, waarlijk, één verlichte geest heeft het eindelijk gewaagd een stoutmoedig initiatief te
nemen en is met een voorstel voor de
dag gekomen dat van een dusdanig
niveau is, dat men ver in de archieven
mag duiken om een gelijkaardige heldere lamp terug te vinden.
Op 8 maart reikte de RUG 4 eredoctoraten uit aan 4 sinistere heren
(want enkele mannen plegen goed
wetenschappelijk werk te leveren),
wiens bekendheid niet veel verder
reikt dan de loonlijsten van de firma’s bij wie zij hun ’’bevindingen weten om te zetten in praktische toepassingen”, om er dan nog meer geld
voor te krijgen.
VVS zou VVS niet zijn als ze niet
zouden reageren. Dit keer echter niet
door met spandoeken het gezichtsveld van de geïnteresseerden te gaan
benemen of het schoonmaakpersoneel te vervelen met het strooien van
briefjes die na esthetisch neergedwarreld te zijn, door niemand meer gelezen worden.
Neen, eindelijk besloten zij, de bijbei
getrouw, de vijand met de eigen wapens te verslaan.
VVS-studentenvakbeweging
reikte
(ook op vrijdag) 4 alternatieve eredoctoraten uit aan mensen die zich,
volgens hen, ’’onderscheiden hebben
in hun strijd voor een rechtvaardiger
en menselijker maatschappij”.
Een eerste eredoctoraat ging naar
Arthur Scargill, leider van de National Union of Mineworkers. Zijn dagelijks optreden voor de televisie, met
achter hem een stuk of wat mijnwerkers, hebben Margareth Thatcher
niet kunnen overtuigen van het openhouden van de mijnen. Een laatste
blijk van steun voor een - en mis-

schien wel dé - vakbeweging die hiermee haar voornaamste slag verloren
heeft.
Nelson Mandela, leider van het African National Congress (ANC), mag
zich in de gevangenis gelukkig prijzen
dat de Gentse studenten bij deze
even aan hem denken. Mandela symboliseert zowat de Zuidafrikaanse
Vrijheidsbeweging, die strijd voert tegen racisme en apartheid in hun land.

Een derde doctoraat honoris causa
gaat naar Daniël Ortega, leider van
het Frente Sandinista de Liberacion
National. Na 19 juli 1979 is Nicaragua begonnen aan de heropbouw van
hun land en een alfabetiseringskampagne, waardoor 400.000 Nicaraguanen leerden lezen en schrijven. Ondanks de toenemende steun van de
CIA aan de kontra’s blijven de Nicaraguanen geloven in hun revolutie.
Het Vlaams Aktiekomitee Tegen
Atoomwapens (VAKA) tenslotte,
krijgt een eredoctoraat voor hun jarenlange strijd tegen de wapenwedloop van NATO- en Warschaupakt.
”300.000 mensen betoogden op 23
oktober 1983 in Brussel in de overtuiging dat in een werkende demokratie de regering niet doof kan blijven voor hun protest. Met een beslissing to t plaatsing van de raketten
pleegt deze regering dan ook moord
op een ganse generatie.”
Dit was het dan. Het ene groepje teveel wetenschappelijk werk, het andere te weinig. Als de RUG nu tracht
een middenmaat te vinden, heeft
deze aktie toch iets opgeleverd.
En toch is het verwonderlijk dat ook
VVS zich weer stort in een vorm van
heroisme, waar ze zich zelf tegen afzetten. Waarom niet gewoon de ere-

het medium film. De studie begint
natuurlijk, zoals elke studie over
Kongo, met l’enfant terrible van de
monarchie, Leopold den tweede.
Door allerlei manoeuvers wordt centraal Afrika zijn persoonlijk bezit.
Slechts door zich het imago van
kruisvaarder van de anti-slavenhandel
aan te meten, kon hij op een onverschillige welwillendheid rekenen.
Hierbij is de publieke opinie vanzelfsprekend van enorm belang. Kongo
moét bekend raken, zoals Vints het
stelt. Met dat doel haalt men de
meest stompzinnige zaken uit (in de
ogen van een negentientachtiger dan
toch). Een treffend staaltje zijn de
steeds terugkerende negerdorpen als
attraktie op de reeks wereldtentoonstellingen die in België op het einde
van de 18de en het gebin van de 19de eeuw werden georganiseerd. Nog
in 1930 op de wereldtentoonstelling
van Antwerpen ter gelegenheid van
het 100-jarig bestaan van België duiken zwartjes als ijsberen van de zoo
in het water om geldstukken op te
vissen, die daar door voyeuristische
toeschouwers van achter de ballustrade werden ingeworpen.
Wat echter niet bekend werd was,
dat door het systeem van ekonomische uitbuiting een nieuw soort
slaven ontstond; slaven die nu niet
meer werden weggevoerd, maar die
ter plekke verplicht werden te werken voor (in hoofdzaak) Leopold’s
beurs. De kritiek hierop komt echter
eerst uit het buitenland. Pas achteraf
roert de opinie zich hier, wat dan
ook zal leiden tot de overname van
de kolonie door België in 1908.

wilde die men alle anti-deugden van
de Westerse samenleving toedicht,
of die men voorstelt als een groot
kind. Het is maar goed dat kerk en
kapitaal elkaar de hand reiken om
de zwartjes ’beschaving’ te brengen.
Aan de hand van het propagandamateriaal, aangevuld met de inspanningen van de overheid, geeft de
auteur ons een idee van waartoe
zulke denkbeelden leiden.

Vints verrast de lezer door op het
einde de link te leggen met het huidige derde-wereld-toerisme. De vooroordelen t.o.v. zwarten zijn blijven
bestaan, Afrika is zijn eenzijdig exotisch beeld nog niet kwijtgespeeld.
De schrijver vergeet echter te vertellen of er nieuwe groepen zijn die het
hedendaagse beeld beihvloeden, of
dat het anderzijds op de oorspronkelijke denkbeelden verder bouwt.
Met een knappe lay-out en het rijke
fotomateriaal, dat hier van groot belang is, draagt dit prettig leesbaar
werk bij tot de popularisering van
een stukje geschiedenis. Daarom
alleen al is het een aanrader.
Ja

Dit gaat ongeveer gebaard met het
populariseren van het medium film,
waarvan men al vlug de propagandistische waarde ziet. Alle belangengroepen zijn dan ook verantwoordelijk voor het beeld dat de publieke
opinie verovert van de barbaarse

VINTS LUC, Kongo made in Belgium, Beeld van een kolonie in film
en propaganda, Uitgeverij Kritak,
Leuven 1984,116 p., 595 fr.

doctoraten uitreiken aan N.U.M.,
A.N.C., F.S.L.N., en VAKA? Is het
echt nodig om steeds weer de leader
of the gang in de bloemen te zetten,
wetende dat deze leader geen leider
kan zijn zonder zijn achterban?
En ook VVS maakt zich mijns inziens schuldig aan de ontkenning van
het feit dat er ook vrouwen rondlopen op deze aardkloot die zich inzet-

ten voor een rechtvaardiger en menselijker maatschappij.
Een laatste opmerking gaat in de
richting van de wens tot institutionalisering van dit initiatief. En niet in
de Blandijn asjeblief, mensen als deze
hebben evenveel recht om in de aula
een woordje te richten tot het
publiek.
G.J.

PIEMEL, HE!

Na een suksesvolle Antwerpse serie
komen DE MANNEN VAN DE DAM
naar Gent, meer bepaald naar de
VOORUIT, met het stuk HET PARK
van Botho Strauss. Vijf opeenvolgende dagen (19-23 maart) zullen blijkbaar viriele Mannen van... de bewerking van Midzomemachtsdroom van
Shakespeare opvoeren.
Dit stuk vermelden we hier extra om
3 redenen: 1/ omdat het een stuk is,
2/ omdat er een affiche van bestaat,
3/ omdat er kaarten gedrukt werden.
Zo kun je elk stuk extra aandacht geven, horen we je denken. Inderdaad.
Maar daar zit het hem juist: over de
affiches en de kaarten is wat meer te
zeggen. Over het stuk misschien ook,
maar dat zien we later wel.
Wat de affiche betreft nu: een deftige heer met jas, hemd, stropdas,
bolhoed, snorretje en brilletje kijkt
ons grijnzend toe. Niet veel bijzonders tenzij de broek: die is er namelijk niet. Resultaat: een al even deftige piemel kijkt ons al even grijnzend toe. En dat mocht niet in Antwerpen: geen affiches in officiële gebouwen. Nu is het stuk (en de affiche) dus te Gent, en ook de Vooruit kreeg bericht dat een piemel zomaar openbaar uitstallen niet kon.

Een schriftelijke bevestiging bleef
echter (voorlopig?) achterwege, zodat de deftige heer zijn neigingen
nog steeds niet moet onderdrukken.
’t Pallieterke greep het voorval zowaar aan om nog maar eens de dekadentie van deze tijd, het verloederen
van onze maatschappij, het al te
choquerende van de kunstwereld aan
te klagen en nogmaals Fatsoen, Respekt voor vrijheid van man en vrouw
en Eerbied te prediken.

Ook wat de kaarten betreft, gaat het
om exhibitionistische neigingen. Nu
eens niet vanwege De Mannen van
Den Dam, maar vanwege onze kant:
wij stellen zomaar eventjes DRIE
VRIJKAARTEN voor dit stuk tentoon. We stellen ze niet alleen tentoon: we geven ze nog weg ook! Aan
wie? Aan de eerste drie Schamperlezers die op vrijdag 15 maart, om
13.00 u op de eerste verdieping van
de BRUG ons zeer beleefd komen
vragen of ze asjeblief ook zo’n vrijkaart kunnen krijgen. Dan zullen wij
U zeer beleefd een kaart overhandigen: s ’il vousplaït!
pH

VERZOEK
”Uw rijk kome, Uw wil geschiedde..”
Raaraaraa, uit wat komt dit? Nee,
niet uit een affiche tegen het pausbezoek. Dit zinnetje zou je als leiddraad kunnen gebruiken in de ’Verzoeking’, een produkt van Hugo
Claus in een regie van Jaques Commandeur en gebracht door Doris
Van Caneghem. Een Claus-freak
ben ik echt niet, en als hij begint
over zijn Uidipoes, krijg ik het op
mijn heupen. Maar de Verzoeking
is een steengoede tekst, die je echt
niet kapot krijgt.
Een non staat voor de viering van
haar dertig jaar non zijn. Maar zij
zou liever in haar cel blijven zitten
en door boetedoening de Heer naderbij komen en haar verleden vergeten. Maar dat mag niet, de burgemeester en de bisschop zullen aanwezig zijn. Dus krijgt ze een pilletje in haar mond en wordt meegenomen. Op de receptie meent ze
in de bisschop haar ex-man te herkennen en wordt hysterisch (dit
wordt uitgelegd als extatisch, ze
heeft de heilige Jozef gezien).
Maar als ze begint te plassen, wordt
ze - met veel verontschuldigingen naar het toilet afgevoerd. Daar sluit
ze zichzelf op, zodat een jongentje
van 11 door het venstertje moet
kruipen om de deur te openen. Met
een gesprek tussen het jongentje
en de zuster eindigt het stuk.
Doris Van Caneghem brengt deze
tekst heel goed in een sober dekor.
Maar het visueel maken van de tekst
heeft ze wel last. Niet, dat het stoort.
Maar zo’n tekst leent zich niet zo
goed voor een eenakter. Je hebt enerzijds de realiteit waar de non zich bevindt en anderzijds de seniele bedenkingen die ze in zichzelf maakt.
Twee verschillende werelden die je
moeilijk tesamen op scene kunt brengen. Toch wordt dit geprobeerd, met
matig succes.

PARANOIA’S
Brazil is een van de meest kontroversiële films van de laatste tijd. De
kommentaren gaan van rotslecht tot
subliem, waarbij de eerste groep zich
dan achteraf beschaamd kan afvragen
of ze soms niet alle intellektuele
grapjes en hints hebben begrepen, en
of de film tenslotte toch niet goed is,
want ja, ’t is toch Terry Gilliams van
Monthy Python, en eens held altijd
held.
Orwell’s hallucinaties herschapen als
het eeuwige proces van Kafka, bedoeld als satire, maar noch bijtend,
noch komisch. Het geheel verdwijnt
in de technische grootstandjes en
(soms magnifieke) effekten.
Het verhaal start wel drie keer opnieuw, en veeleer dan beklemmend,
werken die herhalingen irriterend.
Op een paar grapjes valt er niet te
lachen, zelfs niet groen. Deze film
valt ernstig te nemen, hekelt onze
technologie en ambtenarij op een
niet bijster originele manier. Personages zijn stereotiepes, al worden ze
wel goed vertolkt.
Brazil bewijst nog eens dat geld geen
certificaat biedt voor inventiviteit en
originaliteit. Het is jammer dat we
alweer eens minder kunnen lachen,
nu ook Monthy Python zichzelf
ernstig gaat nemen.

Maar de tekst is enorm. De taal is
anaal, sexueel doorspekt. Een religieuze beleving gebracht in dagdagelijkse taal, verankerd in een verdord
brein. ’’Dorsten als een teef naar U
geur...”, ”Hij moet niet in mij zijn,
want dan is Hij mijn kind, en moeder
zijn is mij te klein...”, ’’Hij heeft mij
bezocht de lieve ramp, de gruwelijke
ongena...”.
Dit zijn een paar citaten uit een goed
produkt dat je altijd kunt bekijken in
de Arca-teater op donderdag, vrijdag
en zaterdag tot einde maart.
Frank Colman

GERMA
Dat teaterteksten niet alleen dienen
om te lezen, maar dat ze ook gespeeld worden, werd ons reeds samen
met de eerste lepel pap door ons
mama meegegeven. Vandaar dat studenten die veel met dramateksten gekonfronteerd worden, wel eens jeuk
in hun vingers krijgen om zelf zo’n
tekst op de planken te brengen, zoals
dat heet. De Gentse Germanisten
hebben blijkbaar last van een dergelijke toneelfobie, want met drie verschillende teatergroepen (Nederlands
Duits en Engels toneel) is het geoorloofd om over een zekere ’dramatische aktiviteit’ te spreken.
Het pas dit jaar opgericht Nederlands
Germanisten Toneel beet dit jaar de
spits af met een stuk van Walter van
den Broeck over preiverkopen, partnerruil, huwelijksperikelen en meer
van dat moois. Veel werd beloofd,
weinig gegeven. Het grappige en verrassende verhaal werd de nek omgewrongen door amateuristisch geklungel, want het woord akteren was hier
zeker niet op zijn plaats. Als de betrokken mensen (ik noem hun namen niet om hun de eeuwige haat
van de teaterliefhebber te besparen)
nog eens zin hebben om ’stukjes te
spelen’, dat ze dat dan doen ergens
in een garage of in het stadspark op
een zonnige woensdagnamiddag,
maar dat ze er a.u.b. niet het woord
toneel opplakken, en dat ze ook niet
vragen dat er mensen naar komen
kijken.
Dezelfde ramp vrezend voor het
Duits Germanisten Toneel had ik alvast enkele kostzakjes besteld, maar
gezien ik die een week later nog niet
had, werd het Duits toneel maar gelaten voor wat het was. Het schijnt
dat het vrij goed was.
Dan maar naar het Engels toneel geweest. Dit jaar was het niet Shakespeare die het risico liep genadeloos
verkracht te worden, maar op de
affiche stond ’Bedroom Farce', een
stuk dat in 1977 in première ging en
van de hand is van de mij onbekende
Alan Ayckbourn. Het geheel werd
bescheiden aangekondigd met slogans als ”the most talented company
in the business” en ”no serious theatergoer can afford to miss it”.
Alles speelt zich af tussen vier echtparen en in drie slaapkamers. In de
eerste slaapkamer vieren Delia (Peggy
van Sumere) en Emest (Francis
Buyse) hun huwelijksverjaardag, in
de tweede organiseren Malcolm (Luc
Moens) en Kate (Tine Vannieuwen-

borgh) een feestje en in de derde
kamer zeurt Nick (Hans Claus) zijn
echtgenote Jan (Katty Baertsoen) de
oren van het hoofd dat hij met een
zere rug het bed moet houden. Het
laatste koppel Trevor en Susannah
(Peter Michielsen en Katrien Geraert)
zorgt voor leven in de brouwerij,
want hun gekibbel zorgt niet alleen
voor het mislukken van het feestje,
maar ook de viering van de huwelijksverjaardag valt erdoor in het
water (wat niet te wijten was aan de
gaten in het plafond, waar Ernest
voortdurend naar zoekt) en de gekwelde Nick wordt de hem zo nodige
rust ontzegd, terwijl hij daarnaast
vreest zijn vrouw te verliezen aan de
getormenteerde Trevor. Natuurlijk
loopt alles goed af, want daarvoor is
het tenslotte een blijspel.
De hele voorstelling was in het Engels, of wat verwacht je van Germanisten. Echt spontaan werd er niet of
toch vrij zelden gesproken, maar dat
zou waarschijnlijk ten koste geweest
zijn van de verstaanbaarheid. Dat er
al eens een woord verkeerd uitgesproken en dan herhaald werd en dat
er soms op twee plaatsen tegelijk gespeeld werd, mocht het sukses van
het stuk niet bederven. Dat sukses is
voor een stuk te danken aan de regie
van Dirk de Corte, maar vooral de
glansprestatie van Peggy van Sumere
bracht de voorstelling boven amateursniveau. Dat de BRT of andere
niet-gouvemementele
instellingen
deze rasaktrice nog niet ontdekt hebben, is mij een raadsel. Claus en
Moens waren overtuigend en bij momenten bijzonder grappig als respek-tievelijk de door rugpijn geplaagde
echtgenoot en de would-be feestjesen surprisebouwer. Het paar dat alle
geluk moest verstoren, verstoorde
echter ook de voorstelling, want
noch de prestaties van Michielsen,
noch die van Geraert kwamen boven
de middelmaat.
Het dekor was verzorgd en funktioneel: drie slaapkamers met elk een
apart kleur, waarbij de erbij horende
echtparen in dezelfde kleuren gekleed waren, grappig was dat wel;
er werd niet uit de rol maar wel uit
bed gevallen en het geheel sloeg zeer
goed aan bij het publiek dat zich die
avond kostelijk geamuseerd heeft,
en dat liet blijken door een lang en
entoesiast applaus aan het einde.
De kostzakken zitten opgeborgen tot
volgend jaar, voor als het Nederlands
toneel probeert zijn prestaties over te
doen of misschien zelfs te verbeteren. Voor het Engels toneel blijven
ze alvast in de kast liggen.
irsee

“DE PROSTITUEES VAN DJAKARTA”

A SOLDIER S STORY

A Soldiers story opent met een sfeerbeeld van een café voor zwarten: gedempte kleuren, broeierige sfeer, ambiance. We horen en zien Patty Labelle (jaja, die van ’Voulez-vous
coucher avec moi’) muziek van Herbie Hancock vertolken. Dat de Canadese regisseur Norman Jewison met
zoveel zorg zijn muziek heeft gekozen, is niet te verwonderen als je
weet dat hij ooit Jesus Christ Superstar en Fiddler on the Roof maakte.
Louisiana 1944. Een zwarte sergeant
wordt vermoord, naar men vermoedt
door blanke officieren op de KuKlux-Klan. Washington stuurt de
zwarte kapitein Davenport, met advokaatsdiploma van Harvard op zak.
om het onderzoek te leiden. Alle
hogere officieren, allemaal blank natuurlijk, behandelen Davenport neerbuigend en weigeren aanvankelijk
mee te werken aan het onderzoek,
omdat ook zij vermoeden dat het om

door TIEDRIE

blanken gaat. Davenport, de integere
held, zal zijn onderzoek uitvoeren en
to t een verrassende, zij het minder
prettige konklusie komen.
Dit is Amerikaans, dit is een melodrama, dus glad, evenwichtig tussen
entertainment, spanning en de net
klaarzittende traan. Een mogelijke
oscarwinnaar voor beste film, beste
bijrol of beste scenario. Het stevige
scenario laat al vermoeden dat een
toneelstuk (A Soldier's play, van Ch.
Fuller) aan de basis ligt, maar toch is
het hier tot een volwaardige film verwerkt, met funktioneel gebruik van
flash-backs, die de getuigenissen van
de betrokkenen tónen, zelfs al blijken achteraf sommige gelogen te zijn
wat wil zeggen: ook het beeld kan
liegen.
A Soldier’s story is een goeie entertainmentfilm die uitstijgt boven de
vrijblijvende probleemfilms die op
zaterdag zo vaak de BRT ontsieren.
AG

In N.T.G. op w oensdag 2 7 m a a rt ’8 5 om 14 uur.
re g ie : Tone Brulin

Gedramatiseerde collage van gedichten van de Indonesische auteur
W.S. Rendra, rond de Christus-figuur als beschermer van armen en
verdrukten.

Losse tickets: 150 fr.

Groepen: 120 fr.

