
RAKETT
Anti-raket-akties krijgen veel aan-
dacht. Zodanig veel dat het een 
ietsje te veel werd voor blauwe 
Guy. ”Teveel aandacht maar te 
weinig raketten”, is blijkbaar zijn 
leuze. Hier geen raketten.

EN INGE
(Vervolg vorige kader) Het histo-
risch gevecht tussen NSV-ers en 
Anti-raketters niet behandelen is 
een schande. Onze korrespon- 
dent verloor er echter armen en 
benen. Erger: zijn tekst ook!

PENNERIDDER
DEN COENE ZEKER
Aangezien de kranten begin maart 
vol stonden met artikels over de zaak 
Coenen, kon een gerenommeerd blad 
als Schamper daar niet aan voorbij 
gaan. Inplaats van de informatie over 
te nemen van Belga en aanverwanten 
zoals de anderen, werden de hoofd-
rolspelers, onze reputatie indachtig, 
dan maar prompt in Gent ontboden. 
Nieuws uit de eerste mond noemen 
ze dat.
Auditorium E, dat voor alle zeker-
heid afgehuurd werd, geraakte niet 
vol in tegenstelling tot de debattafel, 
waaraan Martin Coenen, joernalist 
Humo; Luc Van Den Bossche, volks-
vertegenwoordiger SP; Dirk Velde- 
man, AVBB; prof. Van Isacker, RUG 
Dirk Verhofstadt, Librado en broer 
van ..., en Dirk Voorhoof, assistent 
van Van Isacker, hadden plaatsgeno-
men. Het gesprek zou gaan over de 
pers en haar vrijheid. Het was de be-
doeling n.a.v. de zaak Coenen, de 
ruimere problematiek daarrond aan 
bod te laten komen.
Moderator Voorhoof analyseerde het 
probleem als volgt. Er is vooreerst 
het aspekt van de geheimhouding en 
de wettelijke bescherming van het 
zwijgrecht, vervolgens en daarmee

verbonden de nieuwsgaring en het 
belang van de bronnen. Als derde 
punt is er de dreiging om beschuldigd 
te worden van heling van gestolen 
dokumenten. De problematiek van 
de geheimhouding van het gerechte-
lijk onderzoek moet eveneens aan 
bod komen, en in bepaalde kringen 
is daar reeds een diskussie over ont-
staan (de leuke artikels van LDL bij-
voorbeeld). Tot slot haalde Voor-
hoof het probleem van de voorlo-
pige hechtenis aan, waarbij hij de 
zaak Coenen als een kumulatiepunt 
beschouwde. Van Den Bossche 
reageerde hierop met gefronsde 
wenkbrauwen en inderdaad, de twee 
Leuvense vrouwen die verdacht wer-
den van plakwerk in deze nu toch 
zeker properste stad van België, had-
den het voorrecht om een ganse 
maand van het gevangenisregime te 
genieten. In een lezersbrief, gepubli-
ceerd in Humo van 28/3, drukken 
deze 3 vrouwen hun sympathie uit 
met Coenen door te stellen dat de 
strijd tegen het repressie-apparaat in 
eenheid moet gebeuren en dat de 
pers daarin een belangrijke rol speelt. 
Dus is het voor de vrouwen onbegrij-
pelijk dat de joernalisten hun kollega
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KADERD
(Vervolg vorige kaders) Dit kan 
niet, dachten we. Daarom laten 
we de lezers aan het woord. Op 
p. 4 wilden er enkele van hen iets 
kwijt. Doet u maar jongens, 
(einde kaders)

op die manier aanvielen. "Wie durft 
beweren, kijkend naar haar/zijn eigen 
kwetsbare plekken, niet door de 
knieën te zullen gaan? '’
Gewoon groots! Hun oproep leek be-
antwoord te worden in het debat 
waar alle deelnemers zich in een be-
schermend kordon rond Coenen 
wrongen, toen iemand (naam en 
adres bij de redaktie bekend) uit de

zaal er Coenen op wees dat als hij en-
kele dagen gewacht had voordat hij 
zijn bronnen bekend maakte, de 
ganse pers het voor hem had opgeno-
men, wat heel vlug geleid zou hebben 
tot zijn vrijlating. Vanuit het panel 
wees men er echter onmiddellijk op 
dat het niet de bedoeling was het 
proces van Coenen te maken. Noch-
tans kon men niet om de zaak heen. 
Coenen kwam als eerste aan het 
woord en deed zijn verhaal. Een ver-
haal dat alle kranten reeds breedvoe-
rig hadden verteld, maar waarbij de 
toeschouwers hoopten dat het een 
ander licht zou werpen op de vraag 
waarom hij na een aantal dagen in 
voorarrest te hebben doorgebracht, 
doorsloeg. Volgens hem werd hij be-
ticht van diefstal en heling en hierbij 
speelden de advokaten een opvallen-
de rol. Zij gaven Coenen een weinig 
rooskleurig beeld van het verloop van 
zijn zaak en spraken van maandelijk-
se verlenging van zijn hechtenis. 
Voor de jurist Van Den Bossche was 
dit een onbegrijpelijke fout. Zij had-
den moeten inzien dat er weinig kans 
was op een verlenging van de voor-
hechtenis. Dus Coenen kon het niet 
weten, maar zijn raadgevers des te 
meer. Ook professor Van Isacker, die 
mediarecht doceert aan de RUG en 
reeds in Panorama van de BRT aan 
het woord kwam over deze zaak, 
evolueerde in dezelfde richting door 
zelf een juridisch pleidooi op te stel-
len. Artikel 505 van het strafwet-
boek over heling van gestolen doku-
menten heeft betrekking op zaken.
Papier is een zaak (bedoeld wordt 
het zogenaamde geheime dokument 
waarvan onderzoeksrechter De 
Roeck wilde weten waar Coenen het 
vandaan had) en de enige voorwaarde

GeH aKT
Na 14 dagen platte rust, hebben we 
de doorligwonden gebalsemd, de ver-
zwakte vingerspieren wat losgemaakt 
én de typmachine van onder het stof 
gehaald om er weer maar eens een 
kolom lang op los te hakken en 
Schamper op enig niveau te houden. 
Hopelijk wü er niemand na een der-
gelijke inleiding nog verder lezen 
want ik heb geen inspiratie en geen 
goesting maar wel koppijn en ik krijg 
wat van die spatietoets want hij blijft 
alsmaar haperen en als hij het nog 
een keer doet, kegel ik het hele geval 
tegen de muur, dan kun je er naar 
fluiten, naar je GeHakt.

Ik had het nochtans ergens over wil-
len hebben. Och ja, over apartheid. 
Sinds kort ben ik pro-apartheid. Niet 
zo van een grens tussen negers en 
blanken en chinezen en zo en als je 
met je zwarte reet op onze blanke 
WC-pot durft gaan zitten, stamp ik 
je ballen tot aan je neusgaten en laat 
ik je je gat afkuisen met je oren. Nee, 
dat is voor - hoe zeg je dat - protea- 
ers, protezen. Enfin, voor kerels die 
in hun kindeijaren herhaalde malen 
en zeer hardhandig op hun kop zijn 
gevallen.

Mijn apartheid is van intellektuele 
aard en ze moet doorgevoerd worden 
op studentenkamers. Ik neem het na-
melijk niet meer dat wij uniefstuden- 
ten moeten samenleven met die klui-
vers die verzekeringen of regentaat 
studeren. Die kerels moeten namelijk 
geen poot uitsteken. Ttz. ze steken 
hun poten wel uit, maar dan naar el-
kaar en niet naar hun kursussen. Met 
andere woorden ze houden zich de 
godganse dag onledig met seks.
Nu heb ik niets tegen seks, integen-
deel, ik bezondig me er zelf soms aan 
en de - als ik mezelf even mag vleien, 
niemand anders doet het - trouwe 
lezer van mijn stukjes zal hebben op-
gemerkt dat er geen GeHakt voorbij-
gaat zonder dat er op de een of ande-
re manier seks in voorkomt (behalve 
dan dat stukje over de Brug, maar 
wie daarbij ook maar enige seksuele 
gedachte krijgt, hoort volgens mij 
niet thuis in deze maatschappij).

Ik wil maar zeggen dat er grenzen 
zijn. Probeer jij maar eens de indeling 
van het staatsapparaat volgens Stuur-
man in je kop te krijgen, terwijl het 
geval dat naast je woont samen met 
verloofde de hele dag krakende bed-
den, aaaah’s, oehoe’s en van die 
enorm hete hhhh’s ligt te produce-
ren. En als het genot een hoogtepunt 
bereikt en ze in wilde ekstaze om 
zich heen beginnen te slaan, zodat na 
enkele rake treffers de duimspijkers 
uit mijn muur schieten en een door 
’t vele koken van ranzig vet glinste-
rende poster met een tip in een heer-
lijk dampend, pas uitgeschonken 
kopje koffie beland, dan hou ik het 
helemaal voor bekeken. Buiten met 
die kaffers! Ik ga de heren van Pro- 
tea proberen te overtuigen om een 
filiaal op te richten en ik ben gaarne 
bereid om daarvoor enige keren on-
zacht op mijn smoel te vallen. Dat 
was het. Volgende keer beter.

vervolg op p. 4 GeHa



gevallen
Falling in love of hoe de titel volledig 
de lading dekt. Wij hadden een poë-
tische, grappiger of diepzinniger titel 
kunnen bedenken, maar dat vond 
men hier blijkbaar al te veel moeite, 
en zo vergaat het de hele film. Twee 
pendelaars die op de trein De Grote 
Liefde ontmoeten, het lijkt wel een 
promotiestunt in de zin van ’klokvas- 
te treinen’. Aanvankelijk wordt er 
nog geprobeerd om het wat origineel 
te houden, door het afwisselend to -
nen van Molly (Meryl Streep) en 
Frank (Robert De Niro), die mekaar 
maar niet opmerken, hoewel ze uit 
dezelfde trein stappen, aan dezelfde 
telefoonstand opbellen, dezelfde 
winkels bezoeken, allemaal zonder 
elkaar op te merken. Die formule, 
die aanvankelijk nog grappig werkt, 
wordt zolang herhaald tot je ook wel 
doorhebt dat ze voor elkaar bestemd 
zijn. Eigenlijk krijg je een verfilmd 
stationromannetje te zien, al worden 
de personages enigszins van cliché-
matigheid gered door De Niro en 
Streep. Wat twee zo’n sterakteurs, 
die bovendien al heel wat sterke, in-
teressante rollen speelden, bezield 
heeft om hun energie in dit brave 
rechtlijnige verhaal (?) te stoppen, 
weet ik niet. De regisseur Grosbard, 
die ook True Confessions maakte, 
kan alleen de bedoeling gehad heb-
ben een kaskraker te maken. An of-
freer and a gentleman voor dertigers 
of zoiets.

body va
E la Nave va, in het Nederlands min 
der willuidend: 'De Bewogen Vaart'. 
Allerlei prominente figuren uit de 
artistieke wereld komen samen op 
een schip om letterlijk de uitvaart 
van een beroemde operazangeres te 
begeleiden. Volgens haar laatste wens 
moet haar as in de buurt van een 
eiland worden uitgestrooid. Onder de 
passagiers is ook een journalist die de 
bootreis wil verslaan. Hij treedt in de 
film op als kommentator/verteller, 
of zo je wil als Fellini himself. Een 
scherpe analyse van het kunstenaars-
milieu, in mooie beelden, met de no-
dige ironie en vooral met erg mooie 
muziek.
Einde en begin leggen schitterend het 
medium film bloot en geven tegelijk 
de evolutie van de cinema weer: in 
de openingssekwens staat een regis-
seur op de kade wat aan zijn kamera 
te draaien, op het einde zie je Fellini 
in de reusachtige Cinecitta studio’s 
met allerlei gesofistikeerde appara-
tuur aan het werk.
Nog zo’n film waar de kijker met de 
manipulatie van het medium gekon- 
fronteerd wordt is Body Doublé, de 
jongste van Brian De Palma.
Volgens de enen platte porno, vol-
gens anderen imitatie-Hitchcock, en 
nog anderen noemen het een obses-
sionele thriller. Wij houden het bij 
een aangenaam entertainende film, 
goed gemaakt en goed geakteerd, zo-
als het hoort. Een body doublé is 
iemand wiens mooie lijf wordt ge-
bruikt in bloot- en vrijscènes. Je 
krijgt dan close-ups van de akteurs te 
zien, afgewisseld met beelden van het 
lichaam van de body doublé. Een van 
de truukjes die je wijsmaken dat ak-
teurs niet alleen kunnen spelen maar 
ook nog eens supermooie lichamen 
hebben.
Over het verhaal willen we niks kwijt 
behalve dat het einde érg verrassend 
is.

bekaaid theater; jö  !
Het is meestal zo dat wanneer je 
moet studeren, de meeste interessan-
te dingen gebeuren. De zon begint 
opnieuw te schijnen, de lente krie-
belt in je bloed en er zijn veel nieuwe 
en mooie produkties te bezichtigen. 
Op het teatervlak ligt het enige festi-
val van België in het vooruitzicht, het 
Kaaiteater. Hiervan laat het NTG ons 
eventjes proeven door 'Fase, four 
movements on the music o f Steve 
Reich' van Rosas, en 'De macht der 
theaterlijke dwaasheden' van Jan 
Fabre op het programma te zetten. 
Het NTG haalt Jozef Van de Berg 
met zijn 'geliefden' uit Nederland. 
En als eigen produkties wordt een 
zwakke 'Blindeman' van H. Claus 
herhaald en een sterke 'Vader' van 
Strindberg opgevoerd. Laten we alles 
een voor een bekijken.

De Vader
Toen Strindbergs huwelijk stevig op 
de klippen liep, maakte hij om zich 
af te reageren een stuk over relaties 
en hoe een vader nu kan bewijzen 
dat zijn kind, zijn kind wel is. Een 
sterk naturalistisch drama, waarin 
een gezin getekend wordt dat ver-
scheurd is in twee kampen: het ene 
kamp van de vader en de moderne 
tijd, en het andere kamp van de tra-
ditie, moeder en de rest van de vrou-
wen van het gezin. De inzet van de 
strijd is de dochter, en hoe ze moet 
opgevoed worden, thuis bij de vrou-
wen of in de stad waar ze een zelf-
standig leven zou leren leiden. Alle 
middelen zijn goed om de strijd te 
winnen. In het subtiel machtsspel 
tussen man en vrouw gebruikt deze 
laatste een doorslaggevend argument: 
” Wie zegt dat jij de vader van mijn 
kind bent?” Deze vraag wordt een 
obsessie voor de vader, die ook rit-
meester en wetenschapsman is. Aan 
deze laatste vraag gaat hij kapot.

In de regie van Ulrich Greiff wordt 
het aksent gelegd op de tekst door 
sobere akteerstijl en dekor. Dit eist 
veel van de akteurs. Ze moeten al 
hun bewegingen herleiden to t een

Kaos, oorspronkelijk een TV-film, is 
nu in een verkorte versie te zien in de 
bioskoop. De Taviani’s baseerden 
hun film op enkele van Pirandello’s 
Verhalen voor een Jaar: De Andere 
Zoon, Maanziek, De Kruik (weggela-
ten in de bioskoopversie), Requiem 
en Epiloog. Verhalen over familie, 
verleden, liefde dood en kunst, alle-
maal thema’s die de Taviani’s nauw 
aan het hart liggen. De verschillende 
delen worden op een originele ma-
nier aaneengeschakeld: enkele her-
ders willen een raaf op een wrede 
manier afmaken, maar een onder hen 
bindt de raaf een bel rond de hals en 
laat hem vrij. De raaf vliegt over het 
Siciliaanse binnenland (een goed eks- 
kuus voor prachtige natuurbeelden, 
nog een van de stokpaardjes van 
Paolo en Vittorio Taviani) van dorp 
naar dorp, van verhaal naar verhaal.

Vooral Maanziek is een erg mooi ver-
haal, over een brave, zachte man die 
telkens met volle maan in een beest 
verandert, zij het dan niet letterlijk 
zoals in goedkope horror en weer- 
wolfverhaaltjes.

minimum. Toch mag er niets aan 
zeggingskracht verloren gaan, inte-
gendeel. Jef Demedts en Chris Boni 
slagen daar prachtig in. Maar Magda 
Cnudde mislukt. Het enige wat ze 
doet is een pose aannemen van een 
strenge vrouw. Maar het subtiel spel

van een listige moeder, kan ze niet 
aan. Hierdoor wordt de problematiek 
van man-vrouw relatie die het stuk 
bevat, de verdomhoek ingedrukt. 
Deze verminking wreekt zich in het 
tweede deel, dat ronduit als onge-
nietbaar kan omschreven worden. De 
Vader is een sterk tekstueel stuk in 
een sobere kader, dat door Magda 
Cnudde veel aan waarde verliest, 
maar toch genietbaar blijft en als 
aanrader mag beschouwd worden.

De Geliefden
Jozef van den Berg is in Vlaanderen 
al lang geen onbekende meer. Na 
'Moeke en de dwaas', waar Vlaande-
ren stil bij werd, ging deze poppen-
speler op zoek naar een eigen stijl. In 
'De dans van de Bultenaar' bewees 
hij dat hij een meester was in het be-
spelen van het publiek. Na 'Troef o f 
de verdronken visser' vroeg iedereen 
zich af: ”Wat moet er van hem ge-
worden?” Zijn nieuw produkt De 
Geliefden noemen de enen grandioos 
en anderen naiëf. Een schipbreuke-
ling spoelt aan met een kist vol met 
poppen. Hieruit ontwikkelt zich een 
prachtig spel tussen akteur, poppen 
en publiek. De Geliefden is zeker een 
aanrader. Maar de voorstellingen van 
17 april waren lang op voorhand al 
uitverkocht.

Fase en de macht der theaterlijke 
dwaasheden
Deze 2 Vlaamse exportprodukten 
zullen wellicht tot de hoogtepunten 
van het Kaaiteater behoren. We kun-
nen enkel onze hoed afnemen voor 
het NTG dat zij aan het Gentse pu-
bliek de kans geven mee te genieten. 
Anne Teresa De Keersmaker en

STUDIO
STOOP

Programma van 19 tot en met 25/4 
*****************************

Om 20.00u: DE TIJD STAAT STIL 
van Peter Gothar, met 
I. Zamenak, H. Bauer, 
A. Ivan,....

Om 22.00u: LOLA (1981 - BRD) 
van R.W. Fassbinder, 
met B. Sukowa, M. 
Adorf, A. Müller-Stahl,..

A VIEW ON BRITISH CLASSICS

Hommage aan de klassieke Britse 
füm.
- Dinsdag 23 april 

20.00u: THE SERVANT
van Joseph Losey, 1963 

22.30u: THE MAN IN THE WHITE 
SUIT
van A. Mackendrick, 1950

Rosas, zijn voor het dansminnend 
publiek al lang geen onbekenden 
meer. Met 'Fase, four movements on 
the music o f Steve Reich' braken ze 
door in Vlaanderen. In deze produk- 
tie wordt de minimal music in mini-

male bewegingen omgezet. De kon- 
stante variatie in de muziek wordt 
een variatie in de bewegingen. Maar 
toch moet je goed opletten, anders 
zie je ze niet. De bewegingen worden 
op hun beurt terug geabstraheerd, in 
de schaduwen van de lichamen op 
het witte doek. Dit is gewoon prach-
tig. Als je dan nog weet dat deze 
mensen hard werken en eerlijk op 
zoek zijn naar een nieuwe vorm van 
uitdrukking, dan vraag je je af waar-

om op 10 april zo weinig volk naar 
deze produktie kwam kijken.
Jan Fabre is ook zo’n buitenbeentje. 
Zijn eerste produktie mocht niet uit-
gevoerd worden in onze Katholieke 
scholen, maar werd in het buitenland 
een sukses. Zijn tweede voorstelling 
werd verdeeld onthaald. Er was zoge-
zegd niks te zien, of dat had niets 
met teater te maken, en Fabre was 
een beul voor zijn akteurs ... Maar 
op alle internationale festivals kreeg 
hij een staande ovatie voor de acht 
uren teater. Nu duurt het maar vijf 
uur. Vijf uur visueel spektakel, waar-
in de akteurs zowel akteur als dekor 
zijn. Vijf uur volgehouden concen-
tratie en fysieke uitputting. Jan 
Fabre brengt een totaalspektakel, 
waarin je je moet laten opnemen of 
anders erger je je vijf uur. Op muziek 
van Wim Mertens wordt in vier talen 
elementen uit de dans, opera, kunst-
en toneelgeschiedenis rond een 
sprookje ’De kleren van de keizer’ 
een stuk opgebouwd. Na een sukses- 
rijke tournee in het buitenland mag 
Vlaanderen na een jaar wachten het 
produkt van zijn zoon Jan bekijken 
op 26 en 27 aprü, in het NTG. De 
VPRO heeft er al een prachtige video 
van uitgezonden, terwijl wij op onze 
honger bleven zitten, Arm Vlaande-
ren.

F.C.

- Woensdag 24 april
20.00u: KIND HEARTS AND

CORONETS 
van Robert Hamer, 1949 

22.30u: FILM AND REALITY 
van A. Cavalcant, 1942

- Donderdag 25 april 
20.00u: THE ACCIDENT

van Joseph Losey, 1967 
22.30u: THE LADYKILLERS

van A. Mackendrick, 1955

CAFEE: SKOOP-KLASSIEK

Woensdag 24 april om 20.15 u: 
Kamermuziekklas Conservatorium 
Gent, o.l.v. Dirk Vermeulen, laureaat 
Koningin Elisabeth wedstrijd.

Schamper is het officiële studen-
tenweekblad van de RUG. De re-
dactie bestaat uit vry willige .Mede-
werkers. Klachten i.v.m. het beleid 
van de redactie dienen gestuurd 
naar de voorzitter van de controle-
commissie, p/a St.- Pietersnieuw- 
straat 45, 9000 Gent. 
Lezersbrieven worden verwacht op 
hetzelfde adres, ten name van de 
Schamperredactie. Naamloos is 
prullenmand.

Hoofdredactie: Peter Hostens 
Verantwoordelijke uitgever: 
Geert Joris



Antwerpenaars vormen een eigenaardig volkje. De twijfels beginnen al met het 
woord zelf. Is het nu Antwerpenaars of Antwerpenaren? Goeie vraag, het ant-
woord moet ik u schuldig blijven. Etymologisch is het al evenmin duidelijk of 
er nu iemand zijn hand of dat van een ander in de Schelde gooide, dan wel of 
het dialekt zulke ernstige vormen begon aan te nemen dat men na een jaar of 
wat geen inwoner meer vond die kon zeggen in welke stad hij woonde.
Wij dus een journalist aangeworven ( ’aanwerven’, daar kan het ook van ko-
men), om met een mond vol Antwerpse klanken dito sprekende studenten te 
lijf te gaan die zich verzameld hadden op het kot een hunner leden. Het begon 
zoals te verwachten: de bak bier onder tafel. Probleem: er zaten nog slechts 
vier flesjes in, zodat de interviewer het gesprek vroegtijdig moest stopzetten 
om zich in een naburig café te gaan laven. Maar ja, ’’bier is niet het centraal 
thema in onze werking”, en dat moesten ze dan toch wel eventjes bewijzen.
Ik heb er steeds aan getwijfeld of er ooit ernstige leden in deze en andere 
klubs gezeten hebben. Edoch, zowaar werd mij een papiertje in de handen ge-
stopt, met een handvol klinkende namen, allemaal ooit wel eens praeses ge-
weest in betere tijden. R. Clara (Rektor UIA), H. Vanderpoorten (burgemees-
ter van Lier geweest, ex-minister van justitie en al dood), A. Van Wallendael 
(BRT-journalist) en ga zo maar door.
Het was mij een grote eer een avondje in dit gezelschap te hebben vertoefd. 
Ik hoop dat ze later bij hun baantje ook eens aan mij willen denken.

Schamper: Het zou leuk zijn, moch-
ten jullie willen beginnen met het 
voorstellen van jullie klubje. Wie zijn 
jullie, wat richten jullie uit?
Bruno Stryckers: Het is dus een stu- 
dentenklub, in de eerste plaats. En 
een ludieke vereniging, gericht op 
ontspanning. Niet om aan politiek te 
doen, zoals in het Politiek Konvent, 
of om aan kuituur te doen, zoals het 
Kultureel Konvent. Het is een streek-
gebonden orgaan. Dit wil zeggen dat 
leden in hoofdzaak uit Antwerpe-
naars bestaan. Mensen uit andere 
streken kunnen hun gading hier ech-
ter ook vinden. Het gaat er dus eer-
der om iets te doen met de Antwerp-
se mentaliteit, als die te omschrijven 
is, tenminste.
Schamper: Doe eens een poging.
Alex Skerath: (eigenlijk een Liere- 
naar, maar laat zich liever Antwerpe-
naar noemen). Dat is dus iets heel 
moeilijk hé.
Schamper: In hoeverre verschilt de 
Antwerpse mentaliteit van een ande-
re mentaliteit?
Alex: Misschien op het vlak van de 
humor. Ik ga niet beweren dat die 
beter is, maar ja, anders.
Frans Lauwers: Een specifiek ken-
merk is het ’steken’ krijgen en kun-
nen ’verdragen’, en er dan ook on-
middellijk een kunnen teruggeven. 
En dat is nu typisch voor een Ant-
werpenaar, want vele andere mensen 
kunnen dat blijkbaar niet verdragen. 
Bruno (mompelend): Ge kunt da na-
tuurlijk nie veralgemenen hé.
Alex: Bij een Antwerpenaar is het 
altijd moeilijk te weten wanneer hij 
’zwanst’ en wanneer niet. Wij ’zwan-
zen’ bijna altijd. Wat we zeggen me-
nen we doorgaans niet, het is eerder 
een sport. Iemand die van buiten 
komt kent dat niet altijd, en kan dat 
wel eens persoonlijk opvatten, ter-
wijl het daarom niet zo bedoeld is. 
Schamper: Behoort tot die ’Ant-
werpse mentaliteit’ ook niet het heb-
ben van een ’dikke nek’? Dat is toch 
wat vele mensen van jullie denken. 
Frans: Ik kan begrijpen dat die men-
sen dat denken, maar eigenlijk is dat 
zo niet. Het is eigenlijk een proberen 
om de ander op een humoristische 
manier te overtreffen. Die anderen 
begrijpen dat verkeerd, nemen het te 
serieus, en daardoor ontstaan misver-
standen.
Bruno: Ik heb dat ooit eens gemerkt 
in een kroeg. Ze hoorden dat ik van 
Antwerpen was en aan de toog zei-
den ze: ”Och die Antwerpenaars, 
dikke nekken.” Mijn antwoord daar-
op was duidelijk: ”Ja jongen, als ik 
jouw vader opknoop in onze stads-
poorten, dan kruip je nog onder zijn 
beden door om in Antwerpen te mo-
gen zijn.” Dit was zeer humoristisch 
bedoeld, natuurlijk, maar dat werd 
door die kerel niet als dusdanig erva-
ren. Als je het mij vraagt: Gent is het 
Madurodam van Antwerpen.
Alex: Uiteindelijk zal van dat idee 
wel iets korrekt zijn. Sommige din-
gen kunnen ontaarden, en als men 
dan begint te overdrijven, ontstaat 
een naam al vlug.

Frans: In den Antwerpen Boven 
(A.B.) gebeurt dat echter op een lu-
dieke wijze. Wij overdrijven daar niet 
in.
Schamper: In hoeverre verschilt den 
A.B. dan van andere studentenklubs? 
Zijn andere studentenklubs niet 
ludiek?
Bruno: Ludiciteit is natuurlijk een 
vlag die vele ladingen dekt. De ene 
beweging vindt het dopen van de pie-
mel in een bierglas ludiek (zie 
Schamper nr. 184, nvdr); de andere 
vinden het leuk iemand te zien kot-
sen door het drinken. Ludiek zijn is 
voor ons iets totaal anders. Bier is bij 
ons niet het centraal thema van onze

aktiviteiten. En ik denk dat we op 
dat vlak wezenlijk verschillen van an-
dere verenigingen. Ook het ledenbe-
stand is bij ons veel evenwichtiger 
dan in andere verenigingen.
Alex: In vele andere klubs worden 
overigens geen vrouwen toegelaten. 
Bv. in ’De Klokke’ (studentenklub 
van het Brugse) mogen geen vrou-
wen; Westlandia is taboe voor 
vrouwen. Daar is trouwens een 
initiatief door vrouwen genomen 
die zich dan zijn gaan groeperen 
onder de naam ’De Westhoek’. En 
in de Zwinneblomme worden vrou-
wen ook uitgesloten.
Schamper: En bij jullie is dat anders? 
In koor: Zeker, natuurlijk.
Frans: Vorig jaar zaten er meer vrou-
wen in het bestuur dan mannen.
Schamper: Uit hoeveel leden bestaat 
den A.B.?
Alex: Er is een verschil tussen effek- 
tieve leden (diegenen die nog in Gent 
studeren) en oud-leden. De oud- 
leden vertegenwoordigen de grootste 
groep.
Frans: Als je iedereen die lidgeld be-
taalt meetelt, dan zijn we met veel. 
De aktieve leden zijn met iets min-
der.
Schamper: Konkretiseer dat eens.
(Er wordt over en weer gediskus- 
sieerd over een aantal dat moet 
schommelen tussen 3 en 30, maar 
niemand raakt er echt uit wijs)
Alex: Globaal gezien gaat het in 
ieder geval minder goed dan vroeger.

Dat is een tendens waarover we moe-
ten bezinnen. Politieke verenigingen, 
dat gaat allemaal best. Dat wordt dan 
ook gedaan met een oogje op later. 
Schamper: Denk je niet dat juist in 
deze tijd, die wel eens gekenmerkt 
wordt door haar toenemende poli-
tieke onverschilligheid, studenten 
zich meer zouden moeten aangetrok-
ken voelen tot die verenigingen die 
dit a-politisme hoog in hun vaandel 
voeren?
Frans: Ja, vanuit dat oogpunt zou je 
kunnen stellen dat klubs zoals de 
onze zouden moeten bloeien. Maar 
het is gek, in Gent is dat niet. In Leu-
ven en Brussel bv. draaien die klubs

op volle toeren.
Alex: Als men spreekt over een toe-
nemende onverschilligheid, ja, dan is 
dat op alle vlakken. Vroeger moest je 
a.h.w. bij een klub horen.
Frans: Hoe komt het dan dat dat nu 
niet meer zo is?
Alex: Onverschilligheid hé ! Tegen-
over alles. Ook tegenover de klubs. 
Bruno: Als studentenklub moet je 
natuurlijk ook open staan voor de 
studenten.
Schamper: In hoeverre staan jullie 
open? Welk beleid wordt er in die 
richting gevoerd?
Alex: Dat is iets wat aan het begin 
van het akademiejaar dient te gebeu-
ren. Vroeger heette dat de ’schach- 
tenronselarij ’. Tegenwoordig noemen 
wij dat de ’come-in’. Dat is dan de 
periode dat wij studenten gaan ronse-
len.
Schamper: Schrikt zo’n studenten-
klub de mensen echter niet af? Het 
verband met zuipen, doop, lagere 
studieresultaten, enz... zijn dingen 
die toch niet uit de lucht gegrepen 
zijn?
Alex: Dat is van vroeger. Wij willen 
van dat imago af.
Bruno: Ik denk dat den A.B. ten on-
rechte onder dat imago lijdt, door 
toedoen van andere klubs. Het is dui-
delijk dat de zwijnerij gekend is van 
bepaalde S.K.-klubs waar dopen en 
kantussen wel eens plegen te ontaar-
den in een soort schouwspel waar 
zelfs Caligula rode kaken bij zou krij-

gen.
Alex en Frans: Dat is poëtisch om-
schreven.
Bruno: Bij ons heten de kantussen 
’klubs’, waar niet het bier centraal 
staat, maar waar het erop aankomt je 
diskussievaardigheid te testen. Er 
wordt gespeeched, en je inkasserings- 
vermogen wordt getest doordat je 
het onderwerp wordt van een speech. 
Zo iets komt ten goede aan de stu-
dent, die op die manier leert zijn 
spreekangst te overwinnen, iets wat 
zeer veel voorkomt bij studenten. 
Niemand is een geboren spreker. Als 
dichter wordt men geboren, tot rede-
naar wordt men opgeleid.
Schamper: Den A.B. als inrichter van 
een kontinue assertiviteitskursus? 
Bruno: Zo ekstreem zou ik het nu 
ook weer niet willen stellen. Maar ik 
vind wel dat het een positieve zaak is 
dat je je binnen een gesloten kring 
kan oefenen in welsprekendheid. 
Schamper: Is die ’geslotenheid’ nu 
net niet dat waar jullie en de meeste 
andere studentenklubs aan lijden? 
Alex: Dat is het gevaar van alle vere-
nigingen.
Bruno: Wij hebben trouwens zo veel 
aktiviteiten, dat er bij ons voor elk 
wat wils te vinden is.

Schamper: Hoe staat het met de poli-
tieke en filosofische opstelling van 
den A.B.?
Alex: Dat verschilt in theorie en 
praktijk.
Frans: In theorie heeft den A.B. geen 
enkele politieke of filosofische bin-
ding. Dat staat ergens ongeschreven, 
maar dat staat zo in de statuten. Dat 
is zo. Wij houden ons niet met poli-
tiek bezig, maar in de praktijk wordt 
er, gezien de overtuigingen van de 
verschillende mensen, natuurlijk wel 
over politiek gepraat. Op filosofisch 
vlak kan gesteld worden dat de mees-
te leden van den A.B. vrijzinnig zijn. 
Er zijn misschien veel katholieken 
naar onze klub gekomen, maar de 
meeste zijn niet lang gebleven. Poli-
tiek behoort iedereen tot socialis-
tische of liberale hoek. Maar dat 
heeft uiteraard niets met den A.B. te 
maken. Dat zijn de mensen die als in-
dividuen tot onze klub behoren. 
Bruno: De verscheidenheid aan me-
ningen is overigens zeer interessant. 
Mensen horen niet alles vanuit één 
hoek, maar worden gekonfronteerd 
met verschillende meningen. Mensen 
kunnen zich op die wijze aan elkaar 
spiegelen.
Het ludieke aspekt vormt a.h.w. de 
koepel van de vereniging. Binnen die 
koepel staan individuen, met een 
eigen overtuiging, die het ludieke als 
bindmiddel hebben. Den A.B. is, 
denk ik, daardoor één van de enige 
verenigingen waar eminente personen 
van diverse politieke pluimage naast 
elkaar staan, verenigd door het lu-
dieke, bv. op een banket.
Schamper: Lang geleden bestond er 
een vrij nauwe band tussen ’t Zal Wel 
Gaan en Antwerpen Boven. Wat is 
daarvan overgebleven?
Alex: ’t Zal is ook voornamelijk libe-
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een gesprek met... 
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die nog moet vervuld worden is dat 
het papier tot het dossier behoort. 
Hier klopt het echter niet meer vol-
gens Van Isacker, want het ging om 
kopieën, dus de beschuldiging van 
heling ging niet op. Wat betreft de 
specifieke zaak zelf brachten vooral 
de advokaten het er slecht van af.
De in breng van Dirk Veldeman van 
de Algemene Vereniging van Be- 
roepsjoernalisten in België (AVBB) 
beperkte zich tot een voorstelling 
van zijn vereniging, waarna hij al vlug 
duidelijk maakte dat van hem niet te 
veel inbreng verwacht moest worden, 
aangezien er beroep was aangetekend 
door Humo tegen de uitspraak van 
het bureau van het AVBB, dat ge-
steld had dat de hoofdredakteur en 
de verantwoordelijke uitgever van 
het blad Coenen te weinig begeleid 
zouden hebben. De zaak was dus nog 
hangende.
Hoe moet dat nu verder met de pers-
vrijheid ? Alle sprekers namen daarbij 
dezelfde houding aan. Sinds 1870 
werd er volgens Van Isacker geen en-
kele joemalist meer veroordeeld op 
basis van het niet kenbaar maken van 
zijn bronnen. Zoals Knack-magazine 
stelde, werd de noodzaak van een be-
roepsgeheim voor joernalisten dan 
ook niet echt aangevoeld. Die gods-
vrede tussen gerecht en pers werd en-
kele jaren geleden verbroken rond de 
zaak Pour, waarbij de hoofdredak-
teur veroordeeld werd eveneens op 
basis van heling van gestolen doku- 
menten, hetzelfde argument dat nu 
aangehaald werd tegen Coenen. Alle 
sprekers vonden dat de godsvrede de 
beste situatie was, en op die manier 
hoeft het zwijgrecht niet wettelijk 
geregeld te worden omdat zo een 
wettelijke regeling steeds uitzonde-
ringen en dus misbruiken toelaat. 
Over het voorstel van een Orde van 
Joernalisten, dat door justitieminis-
ter Gol geopperd werd, lieten de 
sprekers zich eveneens negatief uit.

Het spookbeeld van de korporatis- 
tische Orde van Geneesheren had 
daar klaarblijkelijk iets mee te maken 
(de AVBB kan geen bindende uit-
spraken doen, zodat zij zeker niet de 
funktie van een Orde heeft). Een 
humo-lezer drukte het zo uit: ”Dan 
kunnen we straks Coenens meubelen 
ook door de deuren en ramen zien 
vliegen, of nijdig-ijverige deurwaar-
ders stevige muilkorven zien aanbin-
den voor andere koppig aards...”
Het meest gedenkwaardige werd op 
het einde gezegd. Wie het zei is niet 
belangrijk, iedereen ziet namelijk in 
dat de toenemende praktijken van 
het gerechtelijk apparaat met het op-
treden tegen de pers (2 akties in 4 
jaar na meer dan 100 jaar rust) en 
het misbruik van de voorhechtenis 
een bepaalde, veranderende mentali-
teit aan het licht brengt. Men is dui-
delijk aan het onderzoeken hoe ver 
men kan gaan. Enkel een eensgezinde 
houding zoals de 3 Leuvense vrou-
wen beklemtoonden en zoals op het 
debat (misschien eerder een panel- 
gesprek) bleek uit de standpunten 
van politieke, universitaire en media-
wereld, kan een definitief punt zet-
ten achter deze mentaliteit.
Wat betreft Coenen zelf moet het 
ons toch van het hart dat we de me-
ning van vele mensen uitdrukken 
door te stellen dat we van een Humo- 
joernalist een hardere houding had-
den verwacht. Zat er bijvoorbeeld 
geen reeks over het Belgisch gevange-
niswezen in? Natuurlijk, het argu-
ment van de persoonlijke keuze is be-
grijpelijk, maar was deze zaak nog 
louter persoonsgebonden? Humo 
roept bij de lezers een bepaalde le-
venshouding op, en wij vragen ons af 
of dit nu de geloofwaardigheid niet 
aantast van het blad voor zijn lezers, 
en natuurlijk ook voor haar bronnen, 
met alle gevolgen vandien. De zaak 
Coenen mag voor het blad geen be-
grip worden. De toekomst zal echter 
uitwijzen wat daarvan aan is.

Ja

OPEN
Open brief aan de dames en heren or-
ganisatoren van de staking en wat 
daaromtrent gebeurde op donderdag 
21 maart.

Niemand kan ontkennen dat er on-
der de studenten wrevel heerst over 
de plaatsing van kernraketten en het 
optreden van de regering daarom-
trent. Er is dus wel degelijk reden tot 
aktievoeren.
Een staking is hiervoor een middel 
zoals een ander; de manier van orga-
nisatie deed echter wel vragen rijzen. 
Waarom werden de studenten zelf 
niet geraadpleegd (uit een enquête 
blijkt wel degelijk dat meer dan de 
helft van de studenten tegen de in-
stallatie van kernraketten zijn, maar 
wil iedereen wel door middel van een 
staking hiertegen ageren?)?
En waarom werden we voor een vol-
dongen feit geplaatst: geen der orga-
nisatoren heeft zich vooraf bij de stu-
denten getoond om wat dan ook om-
trent een staking te verklaren. Wie 
organiseert dan wel ’een staking van 
dé studenten van de RUG’? Zijn en-
kele honderden studenten en sympa-
thisanten voldoende om te spreken 
in naam van alle studenten zonder 
overleg met dezen?
Zolang niet alle studenten geraad-
pleegd zijn over het al dan niet sta-
ken (liefst door middel van een ge-
heime stemming) en hierover niet 
met een demokratische meerderheid 
beslist is, bestaat er geen staking van 
de studenten van de RUG, hoogstens 
een geisoleerde aktie: hoe luid daar-
bij dan ook geschreeuwd wordt. In-
dien men in naam van de demokratie 
tegen het ’ondemokratisch optreden’ 
van de regering wil aktie voeren, dan 
geeft de stem van de meerderheid der 
studenten, en geen rookbommen, 
brandblusapparaten of verfspuitbus- 
sen gezag aan die aktie.

D.M. Imschoot

VLAAG
In een vlaag van ongebreidelde verza-
melwoede viste ik een dezer dagen 
uit mijn prullenmand een knap stuk-
je politieke verkiezingsnonsens op, 
blijkbaar opgesteld door twee rots-
vaste, maar dan ook verkrampte mei 
68-ers, i.c. GEERT MAREELS en 
DAVID MARTENS. Schamper is 
voor mij de enige uitweg, daar mijn 
budget niet zover reikt, dat ik dui-
zenden exemplaren van een verkie- 
zingskrant kan laten drukken.
Met weinig kennis van zaken, maar 
met veel utopische mooipraterij, sla-
gen deze politieke kleurenblinde en 
zijn kompagnon erin, de nietsver-
moedende student mee te slepen op 
de barrikades. Wat zegt ge? Voor-
beelden? Die zijn er genoeg.
- Door nietszeggende slogans, bij laag 
wolkendek uit de lucht gegrepen, 
trachten ze de brave student voor 
zich te winnen, maar deze rekent en-
kel op reële, konkrete beslissingen, 
weliswaar ten zijner voordele!
- Tot driemaal toe wordt er in hun 
blaadje met veel lof gesproken over 
het volgens hun ongeprezen boeg-
beeld, ene Brigitte Caura, die bij mijn 
weten op de RvB nooit heeft tussen-
gekomen, tenzij met het voorlezen 
van een voorgekauwde tekst over 
politieke onderwerpen die niets met 
het universiteitsbeleid te zien heb-
ben.
- Onze probleemfakulteit van de dier-
geneeskunde wordt alweer, zoals we 
het uit de filosofische en politieke 
hoek gewoon zijn, op het achterplan 
gedrukt. Miguel Stevens, student 
nota bene en geen assistent, is de

eerste, sinds jaren die voor de oplei-
ding van 800 verdrukte studenten in 
de bres springt. En juist om die reden 
wordt hij door VVS verguisd of, hoe 
voor VVS de opleiding van alle stu-
denten een prioriteit is.
- In hun opwelling van ’demokratise- 
ring’ vergeten ze dat er nog zoiets als 
eenvoudige studenten bestaan, die 
zich dan ook maar al te gefrustreerd 
voelen door uitspraken als ’demokra- 
tisering van de vorm en inhoud van 
het onderwijs’ en ’streven naar een 
onderwijs dat bijdraagt tot de kultu- 
rele, sociale, politieke en ekono- 
mische emancipatie van de gemeen-
schap’ (sic), blijkbaar een overblijfsel
- qua taalgebruik - van de vorige Coa-
litiepartner van eerstgenoemde.
Hoe demokratisch deze jongens wel 
zijn, blijkt uit het standpunt dat in 
een ’demokratische’ unief geen 
’rechtse’ groeperingen thuishoren. 
Weten ze met zichzelf dan nog wel 
blijk? Tot 13 mei.

Ludo Muls 
Fac. Diergeneeskunde
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raai en socialistisch.
Bruno: Bepaalde personen binnen 
den A.B. vonden dat er meer plaats 
moest zijn voor een filosofische en 
politieke werking. Ze hadden een 
dubbel lidmaatschap.
Schamper: Hoe zit het tegenwoor-
dig?
Bruno: Uit hetgeen ik zo kan opma-
ken bij ’t Zal Wel Gaan blijkt het 
filosofisch denkwerk en de kompen- 
satie die zij daarbij zoeken, niet zo 
goed in evenwicht te zijn. Intellek- 
tuele arbeid moet bij hen gekompen- 
seerd worden door ’de piemel uit de 
broek’, goed, voor mij hoeft dat 
niet zo dadelijk.
Schamper: Is een streekklub niet sek- 
taristisch, overdreven nationalistisch 
misschien?
Bruno: Je kan het ook vanuit een an-
der oogpunt bekijken. Ik woon in 
Antwerpen. Als ik studieproblemen 
heb, kan ik altijd wel bij iemand te-
recht die ook in Antwerpen woont. 
Als ik een lift wil, kan ik misschien 
meerijden met iemand van de klub 
die over een auto beschikt.
Wij zonderen ons niet af van andere 
studenten. Integendeel. Wel van an-
dere verenigingen van het S.K. (se-
nior enkonvent, het overkoepelend 
orgaan van de streekklubs, nvdr) om-
dat hun doelstellingen wel eens dur-
ven af te wijken van de onze. Wij 
hebben ook een pausdebat willen or-
ganiseren. In ’t Zal was men daarover 
in de wolken, hoewel het eigenlijk 
meer de taak is van zo’n vereniging 
om zo’n debat te organiseren.
Het van Antwerpen zijn beperkt zich 
bij ons tot het feit dat het een bind-
middel is.
Schamper: Hoe zit dat bij andere 
klubs?
Frans (wijzend op Alex): Onze mi-
nister van Buitenlandse Zaken.

Alex: Vroeger was dat veel uitgespro-
kener. Klubs hadden maar een af-
fiche uit te hangen, en iedereen van 
die bepaalde streek kwam daar op af. 
Bruno: In onze klub beginnen meer 
en meer mensen van andere streken 
toe te stromen. Onze vice-praeses is 
bv. van Roeselare. Het is niet meer 
zo uitgesproken streekgebonden als 
vroeger.
Alex: In sommige andere klubs wil 
men die streekgebondenheid wel wat 
sterker bewaren, hoewel ook dat be-
gint te verminderen. Feit is, dat die 
klubwerkingen zich in vele gevallen 
beperken tot het aan de toog zitten 
drinken.
Bruno: Dat is dan ook wat de stu-
dent een slechte naam bezorgt. De 
student is gekend door buitenstaan-
ders van studentikoze aktiviteiten, 
zoals zuipen, de doop,... De vooroor-

delen van de mensen worden hier-
door versterkt. Wat zie je immers? Je 
ziet studenten over straat lopen, be-
smeurd met mayonaise en andere 
troep, zo nu en dan iemand die zijn 
maaginhoud dringend kwijt wil, en 
daarvoor de goot uitkiest om verder 
te lopen alsof er niets gebeurd is. De 
mensen zien de student niet blokken, 
natuurlijk. Maar als ze hem zien, dan 
ligt ie te rollen in de goot of snuit hij 
zijn neus met zijn lint.
Ik vind dat er een dringende herpro-
filering moet gebeuren van de stu-
dentenvereniging. Met het steeds 
teruglopend ledenbestand, wordt het 
dringend tijd dat men zich over een 
en ander gaat bezinnen. Wat wil de 
student? Welke aktiviteiten wil hij? 
Schamper: Hoe is het gesteld met pet 
en lint?
Bruno: Daarin wordt zeker niet over-
dreven. Wij dragen enkel een lint tij-
dens de ’klubs’. Een ’klub’ is een spel 
en ten teken dat het spel een aanvang 
kan nemen, worden de linten omge-
hangen. Op dat ogenblik gelden be-
paalde spelregels (praeses, vice- 
praeses,...). Na de klub wordt het lint 
afgedaan en dat wordt niet meer aan-
gedaan. Bij andere klubs is dat niet 
zo. Kijk maar in de Overpoortstraat. 
Hoevelen lopen er daar niet rond die 
zich d.m.v. hun lint willen bevestigen 
ten aanzien van de andere studenten. 
En het zijn zij die het hardste brullen 
over de dikke nek van de Antwerpe-
naar.

Schamper: Wat is de relatie van den 
A.B. met het Seniorenkonvent?
Frans: Die relatie heeft Bruno ver-
broken.
Bruno: Die relatie is nooit al te sterk 
geweest. Elk jaar opnieuw wordt er 
besproken of we ons bij het S.K. zul-
len aansluiten of niet. Maar de doel-
stellingen van het S.K. en van den 
A.B. blijken nogal uit elkaar te lig-
gen. Zolang wij over voldoende man-
kracht (en vrouwkracht, men moet 
voorzichtig zijn) beschikken, om de 
werking van onze klub op poten te 
houden, zie ik een toenadering tot 
het S.K. niet onmiddellijk als een 
prioriteit.
Frans: Vroeger zwaarde den A.B. de 
plak in het S.K. De Senior Seniorum 
bv. was een A.B.-er, maar dat is dan 
alweer 15 jaar geleden.
Schamper: Je vertelde me dat T)e 
Zwinneblomme’ met het geld dat ze 
verdienen naar Mexico gegaan zijn. 
Leg dat eens uit.
Alex: Neem dat er dit jaar ong. 
6.500 aanwezigen waren die 500 fr. 
inkom moesten betalen. Dat geeft 
eén aardige som waarmee je al iets 
kan doen. Zij gaan daarmee op reis. 
Wie mag mee? Enkel zij die van 
Knokke zijn en in de klub zitten. 
Ook de afgestudeerden van het vorig 
jaar mogen mee. Zo’n bal organiseren 
kost uiteraard een hoop tijd en ener-
gie. Met de winst gaan zij op reis, 
waarom niet. Waar bij ons het lu-
dieke het bindmiddel is, is dat bij 
hen uiteraard iets anders. Zij hebben 
dan ook bijna geen enkele andere 
aktiviteiten.
Schamper: Nog een laatste vraag. 
Ooit gehoord van het ’Plan Bostoen’?
........: Stilte.
Frans: Het plan wat?
Bruno: Nooit van gehoord!
Schamper: Juist, ja!

G.J.
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