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HEI BLAD VAN PAPIER

BUITEN (%)
Buitenlanders zouden op on-
ze RUG leven. Buiten ermee 
dus. Oh ja ? Hoe dat ? Waa-
rom ? Neen toch ? Toch ? 
Welles ? Nietes ? Hollandi-
tis op p. 2.

BLOOT (!)
En dan mag het eens ero-
tisch zijn. MOET het zelfs 
erotisch zijn. Op zo’n da-
gen lukt het natuurlijk 
nooit. Die zaken ruikt 
Schamper : p. 3.

BRUL (?)
Back in time met Schamper : 
het splinternieuwe GSK is 
oud. Hoe het vroeger was, 
leest u op p. 3. Hoe het nu 
is, komt later aan bod.

RvBEGONNEN
Ooit slaagde de Raad van Beheer van de 
RUG erin zijn  eerste vergadering van het 
akademiejaar u it te stellen tot januari. 
In die tijden betekende het begrip stu-
dentenvertegenwoordiging niets meer dan 
het aantal letters van het woord gedeeld 
door negen min drie. De stoel van de re-
geringscommissaris bleef op die vergade-
ringen gegarandeerd leeg en spreken over 
politieke studentenperikelen was volledig 
u it den boze.
Onze mond viel dan ook wijd open (en als 
Schamper spreekt van een wijde mond...) 
van verbazing toen de eerste vergadering 
van d it akademiejaar plaatsvond op 25 ok-
tober. Meer nog. De studentenvertegen-
woordigers hadden hun mond opengedaan. 
Zelfs de studentenpolitiek werd even ter 
sprake gebracht. Dit alles kon echter 
niet op : DE EEUWIG AFWEZIGE REGERINGS-
COMMISSARIS WAS AANWEZIG (aanwezig ! ) ! ! !

Was d it een belangrijke  vergadering mis-
schien ? Voor Schamper alleszins (zie re- 
daktioneel). Anders waarschijnlijk ook 
wel een beetje. Voorzitter van de verga-
dering was immers de kersverse rektor 
prof Leon De Meyer : hoogleraar in de 
spijkerfilologie en sinds begin oktober 
opvolger van rektor Cottenie (waarvoor 
een goeie stielman al niet kan dienen). 
Niet alleen de rektor was nagel nieuw :

ook de andere leden waren groentjes. Voo-
ral de studentenvertegenwoordiging onder-
ging een wijziging, zowel qua samenstel-
ling als qua s t i j l .  Stanny Ossieur, de 
zetel verwarmer, Miguel Stevens, de vee-
arts in hart en manieren, Dirk Vandepit- 
te, de zwijger en Brigitte Caura, het po-
litie k e  buitenbeentje, werden vervangen 
door Bernard Mazijn, student landbouwin-
genieur (de jongen meent het zo goed), 
Dominique Bernard, studente ekonoraie en 
blauw achter de oren, Geert Mareels, stu-
dent politieke wetenschappen, bekend van 
Namen Noemen en Sabine Lepercque, stu-
dente geneeskunde doch momenteel kindjes 
helpen kopen in Istanboel.
Deze laatste kreeg alvast een plaatsje 
in het vast bureau van de RvB terw ijl Do-
minique Bernard en Bernard Mazijn (moei-
l i jk  hé die namen, daarom voortaan Ber-
nard Bernard) in de Sociale Raad zullen 
zetelen. Geert Mareels viel als progres- 
sieveling meteen u it de boot, z ijn  plan-
nen om in de Sociale Raad te zetelen in 
het water.

Naast postjes verdelen, benoemde deze RvB 
ook een aantal professoren. Opvallend hier-
b ij was vooral de (nog) niet benoeming van 
prof Rita De Caluwé.Om pedagogische rede-
nen werd haar benoeming voor het extra

lessenpakket informatika teruggestuurd 
naar de faculteitsraad. Deze stunt (nog 
nooit werd een prof om dergelijke rede-
nen gediskwalificeerd) was te wijten aan 
de tussenkomst van de studentenvertegen-
woordiging, meer bepaald van Dominique 
Bernard.
Niet alleen d it fe it  was origineel : ook 
de aanwezigheid van de regeringscommis-
saris Van Acker was op zijn  minst opmerk-
zaam. Sinds jaar en dag b l i j f t  h ij immers 
pertinent afwezig en op 25 oktober was 
h ij er plots. Niet zomaar natuurlijk. Op 
tafel lag opnieuw het besparingsplan voor 
het AZ : 50 miljoen verdonkermanen om 
het AZ te (beginnen) saneren is geen s i-
necure. De vorige RvB weigerde d it kor-
daat met het argument dat minister Coens 
maar eerst over de brug moest komen met 
een statuut, toelagen e.a. (de la t gelijk) 
alvorens de RUG dacht aan besparen. Met 
de nieuwe RvB en de aanwezigheid van de 
regeringscommissaris was d it alles plots 
geen probleem : de 50 miljoen werden ge-
vonden en wat die la t betreft : we zien 
wel.
Halen we nog even aan dat de rektor ver-
meldde dat de meeting van de pro-apart- 
heidsvereniging Protea door hem verboden 
werd en dat er maatregelen getroffen zou-
den worden tegen de gebeurtenissen van die 
morgen - gebeurtenissen waarover prof 
Ghysbrecht als dekaan van de rechtsfacul-
te it  bijzonder verontwaardigd was. (zie 
onder)
Dit was het dan : de rektor kon z ijn  
nieuwe hamer opbergen, de studenten hun 
dossiers. Volgende maand toetst men op-
nieuw de kennis.

PH

KNOCK
Het Aktiekomité Boycot Apartheid voert 
sinds geruime t ijd  akties tegen het re-
gime in Zuid-Afrika. Ze doen d it aan de 
hand van pamfletten, affiches, badges, 
petities, betogingen, . . .  Hierbij houden 
ze vooral PROTEA, de pro-apartheidsver- 
eniging, in het oog. Protea organi-
seerde een avond rond 'Waarheid en Ver-
zinsel' over de ideologie in Zuid-Afri-
ka op maandag 28 oktober. Aangezien deze 
avond zou doorgaan in universitaire ge-
bouwen (de Ledeganck) protesteerde het 
Aktiekomité Boycot Apartheid tegen de-
ze gang van zaken. Een staatsbestel dat 
overal ter wereld streng veroordeeld 
wordt, heeft geen recht op promotie bin-
nen de R.U.G.
Om d it protest kracht b ij te zetten, or-
ganiseerde het Aktiekomité een betoging 
op maandag 28 oktober, om 18.00 uur. De-
ze betoging richtte zich tegen rascisme 
in het algemeen en Protea in het bijzon-
der. Ter voorbereiding van deze betoging 
zouden enkele leden van het komité pam-
fletten verspreiden tijdens de pauze van 
de les van prof. Van Meerhaeghe in de 
rechtsfaculteit. Dat d it b ij Van Meer-
haeghe moest gebeuren had zijn  redenen : 
deze prof had zich reeds menigmaal laten 
ontvallen dat Krugerrands kopen een aan 
te bevelen investering is , al was het maar 
om het Zuidafrikaanse apartheidsregime te 
steunen. Van Meerhaeghe huldigt trouwens 
meer dergelijke stel 1 ingemhij is bvb. 
tegen 'de brazilianisering van onze maat-
schappij' : een standpunt dat door het 
Vlaams Blok gretig opgenomen werd in de 
propaganda met naam en toenaam.
Tot uitdelen van pamfletten is het Aktie-
komité die bewuste vrijdag niet gekmen : 
b ij het naderen van het auditorium via de 
'proffen-trap' stoot men op een aantal 
individuen, allen bekend als leden van 
de Nationalistische Studenten Vereniging 
(N.S.V.). Het N.S.V., bekend om zijn  ras- 
cistische standpunten (pro-apartheid) en 
andere visies met kwalijke geurtjes, 
bleek reeds de ganse les aanwezig te z ijn ,
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zowel in de professorenkamer als in het 
auditorium. Een hoogst ongezond percenta-
ge extreem-rechtse militanten dus.

Hoe ongezond d it wel was ondervonden de 
leden van het Aktiekomité : bovenaan de 
trap werden ze opnieuw naar beneden GE-
SLAGEN. Niet zomaar met de vuist doch met 
veel gestamp en ijzeren ( le t te r li jk )  ge-
weld. Eén van de leden van het Aktiekomi-
té bloedde u it het hoofd, raakte bewuste-
loos en werd ijlings naar het ziekenhuis 
af gevoerd. £3« N.S.V.-ers hadden hem een 
hersenschudding kado gegeven.
Het Aktiekomité Boycot Apartheid vond d it 
alles ernstig genoeg om er de politie  b ij 
te halen, temeer daar twee van de drie 
aanvallers herkend werden als Jan Pourqoui 
(berucht N.S.V.-er met ta lr ijk e  extreem-
rechtse relaties) en Jerry Bosmans (ooit 
veroordeeld wegens het verstoppen van le -
den van de Duitse extreem-rechtse terro-
ristische Hoffmann-Laroche-Groupe die ge-
zocht werden wegens moord). Er werd dan ook 
klacht ingediend b ij de onderzoeksrechter.
Prof. M.A.G. Van Meerhaeghe die na het ge-i 
beuren een babbel

Prof. M.A.G. van Meerhaeghe die, volgens 
getuigen, na het gebeuren een gezellig bab-
beltje sloeg met de daders en bijgevolg ab-
soluut op de hoogte was van de aktie van 
N.S.V. bleek b ij kontakt 'van niets te we-
ten '. Aandringen hielp niet : er was niets 
gebeurd, niets aan de hand.

Volgens de Raad van Beheer was er in ieder 
geval WEL iets aan de hand. Reeds voor het 
gebeuren werd de Protea-meeting in de uni- 
veritaire gebouwen verboden door de rektor 
en op die vergadering van de RvB sprak met 
zijn  ongenoegen u it over het fe it  dat der-
gelijke feiten zich voordeden aan de RUG.
Vervolg van de story wellicht op de recht-
bank of, wie weet, binnen de RUG en dus in 
Schamper. i y

az : zo
"Een a r t ik e lt je  van veertig lijnen  over 
het AZ. En laat het vooral grappig wezen". 
Bon. Eerste g il le r  ; het akademisch z ie -
kenhuis heeft ongeveer 3,7 miljard d efi-
c it .
Het is duidelijk dat de bestuurders van 
de u n ivers ite it er de laatste vier jaar 
een potje van gemaakt hebben. Het AZ dook 
voor het eerst in de rode c ijfe rs  in de 
zomer van 1982 en kon sindsdien een put 
blijven graven van een duizelingwekkende 
diepte. Moet het nog gezegd worden dat 
de Gentse un ivers ite it z ichzelf in een 
situatie  heeft gebracht die door geen en-
kel b ed rijf zou aanvaard worden. Een p ri-  
vé-onderneming zou b ij 3,7 m iljard d efi-
c i t  de boeken dichtklappen, of toch pro-
beren u it te zoeken hoe het zover kon ko-
men, wie ervoor verantwoordelijk is en 
die meteen de laan uitsturen ? (Grapje 
en passant : het staat juridisch vast dat 
de leden van de raad van beheer van de 
RUG aansprakelijk kunnen z ijn  voor d it  
wanbeheer. De mogelijkheid bestaat om de 
32 raadsleden van de voorbije leg is la-
tuur, rector Cottenie op kop en de vier 
studentenvertegenwoordigers aan het 
staartje , te laten opdraaien voor de 
schuldenput. In dat geval verwacht men 
van hen een 11,5 miljoen per kop).

In Gent is men niet zo overtuigd van het 
eigen 'wanbeheer'. Hier heet het dat het 
akademisch ziekenhuis slechts akademisch 
kan b lijven  als er voor betaald wordt.
Dat is op het eerste zicht ju is t . Op het 
tweede zicht ook, maar de precaire s itu -
atie  van de RUG is nogal p articu lie r. De 
diepere oorzaak van het d e fic it l ig t  hem 
in de structuur van het AZ. Het zieken-
huis bestaat u it  een beddenhuis (dat 
steeds verlies maakt) en een verzameling 
poliklinieken (die steeds winst maken). 
Terwijl andere hospitalen de builen met 
de blutsen nemen, om de verliezen onder 
kontrole te houden, bleef in Gent de au-

Oef. Zover z ijn  we dan toch. De Raad van 
Beheer hefte de schorsing van onze subsi-
dies op. U bent dus eindelijk opnieuw de 
gelukkige lezer van een gelukkige Scham-
per.

Wat was er gebeurt ? Onder de vorige RvB 
kwam Schamper in opspraak omwille van een 
tekening rond het pausbezoek. Wat niemand 
voor mogelijk achtte, gebeurde : onder im-
puls van rektor Cottenie en met veel ge-
grinnik van de vroegere studentenvertegen-
woordigers werden de subsidies voor d it 
blad geschorst. De voorwaarde om d it geld 
opnieuw los te krijgen bestond in de op-
richting van een pluralistische redaktie- 
raad. Te gek natuurlijk want hoe kan een 
redaktie meer pluralistisch zijn  dan die 
van Schamper ?! Iedereen (ook U dus) kan 
b ij ons terecht en de enige voorwaarde 
om redaktielid te worden is naar de re- 
daktievergaderingen komen op vrijdag om 
13.00 uur en op maandag om 20.30 uur in 
de Brug, 3e verdieping. Dit is dus gelijk  
een uitnodiging.

De oude RvB vond d it evenwel niet voldoen-
de en had de stok gevonden : Schamper 
moest en zou stilgelegd worden. Een voor-
stel ter oprichting van een 'p lu ralis-
tische redaktieraad' werd echter voorge-
legd, d it keer aan de nieuwe Raad en 
prompt kregen wij opnieuw de toelating om 
te verschijnen.

De 'pluralistische redaktieraad' werd trou-
wens nog niet opgericht want in de statuten 
was een preventieve censuur verwerkt :het 
zou mogelijk geweest z ijn  artikels voor 
Schamper te weigeren vóór publicatie. Om-
w ille  van deze verboden praktijken eist de 
RvB een nieuw voorstel dat nu moet komen 
van het Gents Studenten Korps. Ondertussen 
verschijnen we en wat moet U meer hebben?
Het enige echte BLAD VAN pAPIER is opnieuw 
op de markt. Wie goed keek zag trouwens dui-
delijk het gat dat ontstaan was. Niet ge-
treurd dus ; vanaf heden wordt uw grijze  
leventje opnieuw opgefleurd en wel iedere 
vrijdag. In a lle  resto's, homes, faculteiten 
l ig t  dan het nieuwste nummer van Schamper 
klaar om door U gelezen te worden. DOEN!

tonomie van beide delen een heilige koe. 
Aan het hoofd van de po li's  staan de pro-
fessoren die hun eilandje autonoom behe-
ren. Met de eigen 'kassen' wordt appara-
tuur aangekocht, personeel aangeworyen en 
. . .  de schuldenput van het beddenhuis 
niet gedelgd. Het staat buiten k i j f  dat 
meer personeel en meer apparatuur een be-
tere medische behandeling impliceert en 
dat het Gentse AZ hier wel wat van z ijn  
reputatie aan te danken heeft.
Maar het va lt evenmin te  betwisten dat de 
hoofden van de po li's  en die hardnekkig 
afschermen van elke universita ire inmen-
ging. Alle middelen z ijn  daarvoor goed. 
Over de preciese c ijfe rs  werd zoveel mo-
g e lijk  mist gegoten. Rekeningen werden 
niet of sterk gecamoufleerd voorgelegd. 
Voormalige rector Cottenie moest toege-
ven dat h ij zich n iet genoeg expert voel-
de om de volledige s ituatie  te overzien. 
Inspecteur-generaal van Financiën E. Van 
De Walle l ie t  zich in de septemberzitting 
van de raad ontvallen dat ook h ij geen 
zicht heeft op de s itu a tie . Met rode ka-
ken is men dan maar naar minister Coens 
gegaan met het verzoek z ijn  kabinet de 
poli's  te laten doorlichten. Die Daniël 
Coens was vorige week voor een CDS-mee- 
ting in de Blandijn. In de coulissen 
l ie t  h ij zich ontvallen dat er brokken 
zullen gemaakt worden op het niveau van 
de professoren en de individuele kassen 
van de p o li's . De scalpel l ig t  klaar. Ge-
daan met lachen.

FG



HOLLANDITIS: nou moe !vreetcom
Binnen de Sociale Sektor bestaat een Com-
missie Menu. Deze commissie houdt zich be-
zig met de planning en evaluatie van de 
menu's. Vandaar waarschijnlijk haar naam.
Nieuwe initiatieven worden eveneens in de-
ze commissie aangekondigd en voorgesteld. 
Komt daarbij dat de vergaderingen steeds 
gevolgd worden door een (GRATIS) maaltijd 
in éér of andere resto. 'Hoera',hoor ik ju l-
lie  allemaal roepen : 'daar wil ik ook b ij 
z itte n '. Nu komt het : DAT KAN !!!
Naast de beheerder van de resto's Van Es-
pen, het hoofd van de resto's, een lid  van 
de financiële dienst (de armen) , T ijl 
Maes voor de dienst Marketing en een lid  
van de Sociale Raad zetelen ook 3 studen-
ten in de Commissie Menu. Z ij zetelen daar 
als vertegenwoordigers van de verbruikers 
en als enige voorwaarde geldt dan ook :
3 x per week een maaltijd nuttigen in een 
studentenresto. Eén maal per maand komt 
men samen en bespreekt men wat de pot 
schaft.

Wie wil zetelen in deze commissie dient 
gewoon z ijn  kandidatuur met naam, adres, 
studierichting en meest bezochte resto 
in b ij de studentenbeheerder Raf Suys, 
adres : Sint-Pietersnieuwstraat 45. In 
december beslist de Sociale Raad wie 
aanvaard wordt, (kandidaturen dus binnen 
vóór december).
Wie niet wil zetelen doch toch opmerkin-
gen heeft omtrent de menu's kan z ijn  
klacht richten aan de Commissie Menu, per 
adres : Stalhof 6. Smakelijk.

Het akademiejaar was nog niet eens be-
gonnen en de universiteiten kregen al 
een vermaning van de Europese Commissie. 
Het is de zoveelste episode in een lang 
verbaal dat in Vlaanderen ooit eens be-
gon met een voorstel van een studenten-
vertegenwoordiger om de buiten-
landers aan de bewuste faculteit niet 
meer in te schrijven, dit wegens plaats-
gebrek. Er was al veel twijfel over de 
vraag of dit wel de echte reden was maar 
de betrokken student, Miguel Stevens is 
de naam van de Westvlaamse veearts, hield 
zijn voorstel staande.

Met de welwillende medewerking van prof.
De Backere (Westvlaams veearts, in de 
vrije tijd urineonderzoeker), van een an-
dere Westvlaming die tot voor enke-
le dagen nog rector van de KUG was, André 
Cottenie en (geen twee zonder een derde) 
met ruggesteun van Daniël Coens, burge-
meester van een ... Westvlaams dorp, CVP- 
er en nog enkele dagen minister van Onder-
wijs, werd in 1984 overgegaan tot de wei-
gering van elke inschrijving van Europe-
se studenten aan de beestenfaculteit.

Dat was echter niet naar de zin van vele 
anderen. De Jong Europese Beweging nam 
aanstoot aan het feit dat precies de Eu-
ropese studenten werden getroffen. Prompt 
werd door deze beweging een proces inge-
leid tegen de RUG dat nog steeds loopt 
bij de Raad van State.Anderzijds werden 
ook protesten genoteerd bij W S  omdat 
hier voor het eerst in Vlaanderen werd 
overgegaan tot een numerus clausus.

Discriminatie van Europese studenten was 
echter geen nieuw gegeven in België. 
Sinds 1976 werden van die studenten (van 
kleuters tot universitairen) bijkomende 
inschrijvingsgelden gevraagd. Dat gaf 
vooralsnog enkel aanstoot in het Frans-
talig landsgedeelte, maar dank zij het 
initiatief van Stevens werd daar ook in

Vlaanderen ruchtbaarheid aan gegeven. De 
franstaligen dwongen diverse rechtzaken 
af en twee keer kwam men tot het Europees 
Hof van Justitie. In februari 1985 velde 
dit Hof het vonnis in de zaak 'Gravier’. 
Het oordeel was hard : binnen het onder-
wijs is elke discriminatie van EEG-studen- 
ten verboden. Geen extra—inschrijvings-
gelden, geen numerus clausus voor Euro-
peanen, geen quota's, weg voorstel Ste-
vens .

De tandem Cottenie—Coens vreesde voor 
een invasie van het Vlaamse land door 
Hollandse en Duitse studenten-legioenen. 
Op dat ogenblik werden de onderwijs-sa- 
neringswetten als sneltreinen door het 
parlement gestuurd. Coens had nog net de 
tijd om aan één van die treinen een wa-
gon toe te voegen : studenten kunnen de 
vroeger betaalde extra-inschrijvingsgel- 
den niet terugvorderen, de rectoren kre-
gen de bevoegdheid om het aantal vreem-
delingen aan de universiteit tot 2 % te 
beperken en nog zoveel kwalijk riekende 
dingen meer. Alle geraadpleegde juristen 
zijn het erover eens : die wet is het 
slechtste werk wat in jaren door het par-
lement werd afgeleverd. Iedereen die te-
gen de wet zondigde zou zonder probleem 
van om het even welke rechtbank in het 
gelijk gesteld worden. Toch keurde het 
parlement deze wet goed op 21 juni 1985.

Precies dezelfde dag kwam de reaktie los. 
Een groep van zomaar eventjes 180 stu-
denten en oud-studenten van de RUG vor-
derden de vroeger betaalde inschrijvings-
gelden terug. Sindsdien is de groep nog 
aangegroeid en het totaal teruggevorder-
de bedrag bedraagt ca. 40 miljoen. De mo-
gelijkheid bestaat dat die groep nog ver-
der aangroeit met de talrijke (vooral 
Duitse) studenten die van dit proces niet 
tijdig op de hoogte waren en zich in het 
begin van dit akademiejaar bij de groep 
zullen voegen.

Volgende stap was de reactie van Cottenie: 
als de studenten niet meer willen betalen 
dau schrijf ik ze niet meer. in. Met de 
steun van de wet van C.V.P.-vriend Coens 
was dit niet langer een probleem, zo 
dacht ie.

Mis. De wet Coens was ter ore gekomen van 
de Europese Commissie en het feit dat hij 
nog werd nageleefd door de RUG-rector deed 
de emmer overlopen. Twee keer werd België 
ter verantwoording geroepen door de Euro-
pese Commissie en toen ons land nog niet 
wilde gehoorzamen vond Europees commissa-
ris Sutherland het welletjes : België werd 
in kort geding voor het Europees Hof ge-
daagd. De Commissie wil in de eerste plaats 
dat de wet verandert. Dit is wegens de ver-
kiezingen niet mogelijk en binnen de Com- 
mttsie zou voor dit argument begrip wor-
den opgebracht, indien de minister alles 
in het werk zou stellen om de naleving van 
de wet te verhinderen. Aangezien de RUG 
een rijksinstelling is, zijn daartoe ge-
noeg mogelijkheden. Maar Daniël vroeg 

niets aan André, liet hem integendeel be-
tijen. Daniël heeft trouwens nog een 
eitje te pellen met de Nederlanders, 
sinds ze in zijn achtertuin over de grens 
een heus vakantiedorp neerzetten op ge-
ringe afstand van 't Zwin. Geen Hollan-
ders aan de RUG, geen Hollanders in Dam— 
me. Wie schrijft het vervolg op de verha-
len van De Coster, onder de titel :'Tijl 
Coens en de Hollanders' ?

De volgende aflevering van het verhaal mag 
in de eerstkomende dagen (hoogstens en-
kele weken) worden verwacht : de uitspraak 
van het Europees Hof in kortgeding. Onder-
tussen ontvingen we van enkele Nederlandse 
studenten de mare een bedanking te sturen 
naar Miguel Stevens : zonder zijn voor-
stel had wellicht niemand eraan gedacht 
de extra-inschrijvingsgelden terug te 
vorderen. Hoe een dubbeltje rollen kan.

WVC

vubkul-lum barre buffel
De VUB-KULLUM is voor de anciens 
al een vertrouwde rubriek, voor 
de nieuwkomers die alles met vra-
gende ogen aanschouwen, graag een 
woordje uitleg. De Schamperredac* 
tie ontvangt van onze Leuvense 
collega's het blad 'Veto' en van 
die uit Brussel het blad 'Moeial' 
Omdat het interessant is ook te 
weten wat er aan de andere univer 
siteiten gebeurt nemen wij deze 
periodieken door en schrijven ge-
woon over wat voor de Gentse of 
de ex-Leuven of -Brusselaar nut-
tig is om weten. Nu weet je het 
dus ook.

In de Moeial is het deze keer al 
NSV wat de klok slaat. Deze natio 
nalistische studentenbeweging, 
die onderandere voor de apartheid 
en tegen abortus is, blijkt het 
zeer moeilijk te hebben om vaste 
voet te krijgen op de VUB pampus. 
TWee bladzijden vol met redenen 
om de NSV niet toe te laten, zelfe 
de rector is bereid om een hand-
je toe te steken. Hij weze echter 
gewaarschuwd want ook in Brussel 
werden net zoals vorige week in 
Gent knokploegen gesignaleerd.

Verder ook nog een analyse over de 
verkiezingen, je weet maar nooit 
waarom je buurman blanko stemde.
De talrijke universitaire raden 
krijgen extra aandacht evenals 
de veelvuldige studentikose acti-
viteiten. Als je in Gent je gading 
niet vindt kun je nog altijd naar 
Brussel, je doet maar wat je niet 
laten kunt.

Veto zond zijn zonen wijd en 
zijd uit, deze indruk krijg je 
wanneer je hun laatste nummer 
inkijkt. Intervieuve en enquetes 
worden zacht sudderend opgediend. 
Het begint op de frontpagina met 
een intervieuw met dr. De Loof, 
het boegbeeld van de Vlaamse deel 
organisatie van de 'Artsen tegen 
Atoomwapens', de vereniging die 
zich de recentste Nobelprijswin-
naar van de vrede mag noemen.
Een openhartig gesprek doch zon-

der wereldschokkende uitspraken. 
Nu we toch over atoomwapens bezig 
zijn doen we maar voort, moeten 
onze Leuvense collega's hebben 
gedacht want ook Greenpeace komt 
ruim aan bod, kwestie van te 
weten wie ze zijn en wat ze doen.

Wat ook interessant is om weten is 
hoe de studenten geneeskunde over 
de kernbewapening denken. Uit 
een enquete blijkt dat een 70*£ 
tegen kernbewapening zijn doch 
een 60^ van de ondervraagden 
vindt dat de 16 raketten mogen 
blijven. De raketten waren een 
van de verkiezingsthema's. De 
verkiezingen behoren echter reeds 
lang tot de voltooid verleden 
tijd. Meteen de hoogste tijd 
voor de Volksunie om eens na te 
gaan welke hun rol nu is. Veto 
was uiteraard op het VUJO-debat 
aanwezig en brengen uitgebreid 
verslag. Misschien heeft u het 
ook gelezen in het studentennumr: 
mer van een bekend weekblad maar 
na het Vlaamse en rode Leuven, 
bleek nu de periode van het stille 
Leuven te zijn aangebroken. De pol 
en soccers blijken er in Leuven 
niet zo over te denken, Het bewus-
te blad was nog maar een paar da-
gen uit of daar werd gepoogd het 
kringleven nieuw leven in te blazen 
Het academiejaar is nog maar een 
maand oud en het succes lijkt ein-
deloos. Wordt het nu het dynamische 
Leuven? We zien het wel een volgen-
de keer, oogjes open en snaveltjes 
toe.

Enigszins bedolven onder al het Europa- 
lia-geweld loopt nog tot 28.11. in het 
Museum voer Schone Kunsten hier in Gent, 
de tentoonstelling " De? School van Bar-
bizon ", een verzamelnaam voor een groep 
Franse landschapsschilders, eerste helft 
19e eeuw. Een slecht gekozen d«*tum voor 
een dergelijk prestigeproject? Misschien 
Feit is wel dat het Gentse museum weer 
een gebeuren met internationale renonmé 
naar Vlaanderen heeft weten te halen.

Barbizon mag gerust het St.Martens-Latem 
van Parijs genoemd worden. Het dorpje 
lag tegen het woud van Fontainebleau aan 
en dus temidden een prachtige natuur. In 
de eerste helft van de 19e eeuw kwamen 
zich hier een aantal bekende en minder 
gekende landschapsschilders vestigen.

Op cultureel gebied blijken die eerste 
5 a 6 decennia van de 19e eeuw bijzon-

der vruchtbaar; Diekens schrijft " Oli- 
ver Twist " en Stendhal " La Chartreuse 
de Parme ", Beethoven componeert zijn 9e 
symphonie en Berlioz zijn Requiem ter-
wijl Daguerre zijn eerste foto maakte.

Met de val van Napoleon Bonaparte en, 
later, met de revoluties van 1830 komt 
men in deze periode ook politiek-insti- 
tutioneel aan zijn trekken. Nu was het 
bijzondere aan de meesters uit Barbizon, 
dat ze het publiek wisten te schokken 
met hun " revolutionaire ", wars van de 
toen geldende academische normen, manier 
van schilderen. Zij waren er namelijk 
niet voor te vinden - en dit als een al 
dan niet bewuste reactie op de land-
schappen van het neo-classicisme en de 
vroeg-romantiek - om hun landschappen te 
esthetiseren, te idealiseren. Voor hen 
geen historische figuren tussen de bomen 
maar gras schilderen zoals gras en rot-
sen als steen. Een aantal kunsthistorici 
beschouwen die artiesten dan ook als de 
voorlopers van de impressionisten. Eer-
der onterecht eigenlijk, maar hier is 
niet de plaats om dergelijke steriele 
discussie aan te gaan.

De tentoonstelling zelf zit - zoals mees 
tal in het Gentse museum - technisch bij 
zonder goed in elkaar. De bezoeker heeft 
dan ook geen enkele moeite het verloop 
van de expositie te volgen.

Aan de hand van 2 neo-classicistische 
landschappen wordt het " revolutionaire" 
van de nieuwe manier van landschappen 
schilderen aangetoond; het ideële, gepo-

lijste werk uit die vroeg-romantiek 
steekt inderdaad af tegen de eerder don-
kere, natuurlijke tinten van Michel, 
voorloper van de Barbizon-schilders.
Zaal per zaal komen dan de verschillende 
persoonlijkheden aan bod; Corot, Millet, 
d'Alligny, Devigne, Theodore Rousseau 
(beschouwd als de geestelijke vader van 
de troep), Daubigny ... Zijn vooral te 
onthouden "Rotsen van Fontainebleau" van 
d'Alligny, een werk dat ergens Cézanne 
aankondigt, " De jager " van Decamps, 
waarin we qua coloriet en penseeltech- 
niek duidelijk Goya kunnen herkennnen, 
en " Terugkeer van de markt " van Troyon 
(bekend van de affiche).

Toch mis je iets, bij het doorlopen van 
de verschillende zalen. Er is iets es-
sentieel mis met de doeken uit Barbizon. 
Er gaat geen léven van uit, er is geen 
vonk die overslaat, het is dode kunst en 
bijgevolg irrelevant voor het nageslacht 

voor ons dus. De koeien leven niet, er 
is geen vogel die fluit. Alles is even 
statisch, ook de " Zaaier " van Millet 
(niet aanwezig in Gent). En wat dat re-
volutionaire betreft, dat kun je ook 
mooi vergeten. Dit is te braaf, te klein 
burgerlijk, saai zelfs. Te rustig en zon 
der enige zweem van dynamiek. Landschap-
jes schilderen voor grootmoeders schoor-
steenmantel. De enige die daar enigszins 
van vrij te pleiten lijkt, is Corot, die 
vooral met zijn etsen het conformisme 
weet te ontlopen.

Voor de volledigheid ook nog vermelden 
dat de School van Tervuren o.l.v. Hippo- 
lyte Boulanger een sort Belgische tegen-
hanger van de Barbizonschool is en in 
die zaal valt een heerlijk werkje van 
Felicien Rops te bewonderen.

Een matige tentoonstelling dus. Tech- 
nisch-didactisch perfect, (kunst)-histo-
risch interessant. Inhoudelijk, maar ei-
gen aan de werken zelf, eerder zwak.

ktcLua.



G e S c h e n K  v a n  K o e n  ?
Dit jaar wordt het Gents Student-
en korps heropgericht aan de R.U.G. 
Het G.S.K. wil een overkoepelend 
orgaan voor elke vorm van student-
enbeweging zijn. In dit artikel 
gaan ve in zo weinig mogelijk wo-
orden pogen een overzicht te schet-
sen van dit grootse instituut.

In zijn interne organisatie was het 
oude G.S.K. nog enigzins vergelijk-
baar met het huidige, de manier van 
samenstellen was echter totaal an-
ders, maar daar komen we nog op te-
rug. De leden van het korps waren 

onderverdeeld in 4 konventen:
FK, PK, KK, SK. Het G.S.K. had een 
^wetgevende macht" gevormd door een 
algemene raad, met 35 stemgerecht-
igde, rechtstreeks verkozen leden + 
een groeiindex van 1 lid per 200 
studenten. Konventsvoorzitters en 
leiders van door het G.S.K. erkende 
verenigingen werden beschouwd als 
leden, maar waren niet stemgerecht-
igd. Een voorzitter, 2 ondervoor-
zitters en 3 sekretarissen werden 
met een 2/3 meerderheid door de A.R. 
(algemene raad)verkozen.

Niet de volledige geschiedenis ech-
ter, want die gaat terug tot 1933 
-toen: G.3.Dorps-, maar wel die van 
de periode '67-'69: het rechtstreeks 
verkozen G.S.K., chronologisch de 
direkte voorloper van het nieuwe 
G.S.K.

De "uitvoerende macht" bestond uit 
een dagelijks bestuur (D.B.) geleid 
door een bij 2/3 meerderheid verko-
zen algemeen sekretaris (A.3.).

De belangrijkste figuur binnen dit 
systeem was de A.S., hij beheerde 
de financieën en vertegenwoordigde 
het G.S.K. naar buiten toe. De 
laatste algemeen sekretaris was 
Wim Van der Eist, VNSU pro-preses 
(en zoon van de Volksunie voorzit-
ter Frans).

Gedurende het academiejaar '58-*59 
bleek echter dat de politiek gebon-
den verenigingen, die het gros van 
de raadsleden leverden voeling met 
het universitair leven verloren.
Dit ten voordele van het faculteit- 
enkonvent dat veel sneller inspeel-
de op de veranderende omstandigheden. 
Er kwamen ook nog moeilijkheden met 
V.V.S. (het G.S.K. was toen officieel 
het "plaatselijk centrum van de Ver-
eniging der Vlaams Studenten) en bo-

Binnen het D.B. waren de A.3., de 
adjunct A.3. en de kommisievoor-
zitters stemgerechtigde leden. De •_ „„„ „ . , ..
voorzitter vin de A.S., de konvent- X ^ f V * 3 ?°S d? rotisering 
voorzitters en de buitengewone kon- van de A’R’ De ingewikkelde organi- 
missievoorzitters waren lid van het 
D.B. maar hadden geen stemrecht. De 
leden van het D.B. hadden geen stem-
recht in de A.R. Dit lijkt ingewik-
keld, het is het ook (en dan bespaar 
ik jullie nog alle uitzonderingen).

Om dit G.S.K* samen te stellen Wer-
den algemene verkiezingen georgan-
iseerd (in tegenstelling tot het 
nieuwe G.S.K., waarvan de leden ver-
kozen worden binnen de konventen).
De laatste verkiezing ging door op 
27 maart 1968 en had de volgBttéEe 
uitslag:

C.D.S. :8 verk
Vlaams soc. front : 3
L.V.S.V. : 3
V.N.S.U. : 15
Belgisch dem. verbond : cl
Links eenheidsfront :3

Wê A

satie werkte een overdreven parle-
mentarisme in de hand wat nog werd 
in de hand gewerkt door interne moei-
lijkheden bij de grootste organisa-
ties: C.D.S zette zich af tegen de 
C.V.P. en verloor haar subsidies, 
binnen het V.N.3.U. greep een pa-
leisrevolutie plaats die de beweging 
totaal ontwrichte.
Het volgende jaar werden de bevoegd-
heden van het G.S.K. dan ook over-
gedragen op het F.K.

Jan Du Chau

Vandaag heb je  zin om eens over Het Le-
ven te schrijven. Het Leven met een 
hoofdletter. Het grote Leven van de k le i-
ne man. Maar zin hebbende om over Het Le-
ven te schrijven, weet je  eigenlijk niet 
zo goed hoe te beginnen. Want Het Leven 
is een breed onderwerp. Je zal er mis-
schien een stukje van in woorden kunnen 
vatten, maar nooit het ganse Leven. Maar 
kom, dat is niet nodig. Je hebt geen zin 
om perfekt te worden. Want van __iets 
dat perfekt is , z ijn  de scherpe kantjes 
afgeschaafd en j i j  b l i j f t  nog graag eens 
haperen.
En terw ijl je  de vorige zinnen eigenlijk  
zomaar een beetje geschreven hebt, om het 
blad wat op te vullen, ondertussen is er 
in je hoofd een gebeurtenis aangetreden 
waarvan je  denkt dat je  verslag moet ma-
ken in d it stukje over Het Leven.
Daarom is het nu t i jd  om aan de lezer de 
observator van die gebeurtenis voor te 
ste llen. En die observator ben j i j ,  stu-
dent en ook schrijver van d it  stukje. En 
omdat j i j ,  schrijver van d it  stukje, ook 
student bent, heb je een kronisch tekort 
aan geld. En om daaraan wat te doen ga je  
in de weekends, als het in te llectuele le -
ven in de universiteitsstad s t il  l ig t  
voor garçon spelen in een restaurant in 
je  geboortestad. Je doet het eigenlijk  
niet graag en je  bent schandalig onder-
betaald, 100 f r  per uur, en soms vraag 
je  je  af waar je  meer belang aan zou 
hechten : aan die 100 f r .  of aan een uur 
van je  leven waarin je  zoveel interessan-
te r dingen had kunnen doen dan met scho-
tels eten zeulen. Maar soit : het is dus 
over een gebeurtenis in dat restaurant 
dat je  het wil hebben. En die gebeurte-
nis is eigenlijk  geen GEBEURTENIS maar 
een gewoon huwelijksfeest. Een beschei-
den etentje in het restaurant want het 
was slechts een burgerlijk huwelijk, een 

; ondertrouw zeggen ze in je  geboortestad 
nog steeds en zo bekijken ze het ook. Zo-
als je  eerst je  onderbroek en dan pas 

^e broek aantrekt.

S L A P  S T I K  S L I P
Een uitnodiging voor de perscon-
ferentie van La Nuit Erotioue? 
Geef maar aan GeHa ,zeiden ze 
op de redactie met een sardoni-
sche grijns op hun dunne kleur-
loze lippen.Wij genieten daar 
van een reinig opbeurend imago.

Enfin,een nachtje geilen is al-
tijd mo^i meegenomen,dus wij op 
26 oktober naar de Vooruit,al-
waar het G3V,organisator van het 
spektakel,zijn tenten had opge-
slagen.

Huiverend van eerbied leidde men 
uw verslaggever binnen in het 
wufte interieur van een gelegen- 
heidsbodega.En nadat men geza- 
melijk de Schenner had gedankt 
voor de aanwezigheid van Scham-
per, schetste een kalende ancien, 
die dat gebrek probeerde te com-
penseren door het laten staan 
een keerborstel,voor de geïnte-
resseerde dames en heren van de 
pers de geschiedenis van het 
Centrum voor Seksuele Voorlich-
ting.!! ij deed daar behoorlijk 
lang over,maar dat kon ons nau-
welijks schelen,zolang we maar 
gratis porto'tjes kregen.Bijn 
betoog werd trouwens op een aan-
gename wijze even onderbroken 
door Tom Lanoye die een kortver-
haal voorlas.

Daarna ’-as het woord aan de heer 
voorzitter van het CSV,nog geen 
kalende ancien,maar hij laat 
toch al een snor staan, just in 
case.Het was hem een grote eer 
ons de redenen mede te delen van 
het waarom van zo'n nacht van de 
erotiek .Ten eerste bestaat het 
CSV nu al 25 jaar,ten tweede 
moest de uitgave van het tweede 
jaarboek van de seksualiteit en 
van een aantal brochures gevierd 
worden.Cver dat jaarboek en die 
brochures zullen wij u in een 
van de volgende nummers wel eens 
prettig onderhouden,want er komt 
nog meer.Exclusief in première 
mocht de pers de aan het spekta-
kel verbonden tentoonstelling 
"De Onbeschaamde Blik" in ogen-
schouw nemen.De erotische kunst-
werken die te bezichtigen varen, 
varen op,een paar uitzonderingen 
na»helemaal'ons kopje tee.Vat 
niet kan gezegd worden van de

beloofde confrontatie met ero-
tische 1 ingerie,platenhoezen en 
pure porno.En ook niet van de 
her en der verspreid staande 
videoschermen waarop allerlei 
al dan niet erotische films te 
bekijken vielen,als je ten min-
ste de moite nam om te blijven 
rechtstaan en als je er niet om 
gaf een film zonder geluid te 
kijken.
Einde van de persconferentie en 
gepast rondhangen bezorgde ons 
een vrijkaart."aarop wij ons en- 
toesiast stortten in wat de 
nacht van erekties en natte 
slipjes had moeten worden.Let op 
de dreigende ondertoon van deze 
zin.

Bodega,tentoonstelling en vide-
o's hadden we al gezien,wij dus 
naar de voorziene performances. 
José Yan Den Broucke wachtte het 
publiek in zijn blootje op en 
toen de meesten pl-ato hadden 
gevonden,verscheen zijn vrouw 
Mireille,ook in der nakie.El-
kaar diep in de ogen kijkend , 
gingen ze voor elkaar staan en 
Jos4 liet zich zowat de vol-
gende twintig minuten steeds 
weer in Mireilles armen vallen. 
Duw weg,val.Duw weg,val.Toen de 
uitputting nabij was,wanten ze 
zich om beurten en enkele geluk-
kigen onder het publiek kregen 
een brandende kaars aangeboden. 
Eindeju kunt ons geloven of niet 
maar deze performance beeldde 
het feit uit dat de erotiek 
slechts kan betreden worden na 
een zuivering van het alledaagse. 
Kunst met de K van kak,dat merkt 
u wel.

De namen van de uitvoerders van 
performance numero twee ben ik 
kwijt.Beroemdheid is er dus nog 
niet bij or hen.Vanachter een 
kartonnen doos ma-kten ze -en 
aantal onnoemelijke muzikale ge-
luid en, terwijl er een hoop na- 
tuurdia's geprojekteerd werden. 
Bedoeling wa~ de ess-ntie van 
erotiek blo-t te leggen.ledereen 
werd er bloedgeil van,-ant na 
dertig -ekcnden was de ganse

zaal a-n het kleurenwiezen en 
dat,zoals u waarschijnlijk wel 
weet,is des Vlamings meest ge-
liefkoosde voorspel.

Club Moral ten slotte sloot het 
eerste deel af.Annemie van Kerk-
hoven haalde uit een aantal ma-
chines een soort brulgeluid, 
terwijl de brosgeschoren slijm- 
bal Danny De Vos de volgende 
diepzinnige verzen in de micro-
foon riep:
'Man is b-ng.
Ik betaal niet.
Effect.
Ik betaal op het einde van de 
maand.'
Op de achtergrond werden intus-
sen parende schildpadden en een 
soort huisvrouwenstriptease ge-
pro j ekteerd . Een performance die 
onze hele visie op erotiek in de 
war bracht, dat moet gelegd ’-or-
den. Vij dachten namelijk dat 
het een aangenaam iets was.

Ma-r de apoteose van de avond 
moest Paris Follies worden,een 
Vlaamse internationaal geroemde 
travestietenshow.Mannen in een 
jurk die een aantal liedjea play 
backen zijn om te gieren,geef 
toe.Na tien minuten zijn we kok-
halzend buitengerend,zo schoon 
was het*

Nog nooit zó genoten van de bui-
tenlucht als die avond.Op de te-
rugweg bedachten wij de volgen-
de mooie slotzin:
De n^cht van de erotiek is er 
één van de impotentie geworden. 
Uw toegenegen,

GeHa.

En op dat bescheiden feestje z ijn  naast 
de trouwers natuurlijk ook de respectie-
ve ouders aanwezig, en dan nog wat broers 
jen zusters en een bomma en een bompa. En 
jbomma eet n iet van haar menu van 1500 f r .  
'de man want ze is niet goed aan haar maag 
van de ap eritie f en bompa va lt na een 
kwartier in slaap en wordt niet meer wak-
ker voor de ganse bende naar huis gaat.
Maar het is niet over bompa en bomma dat
Ij e wil verte llen , maar wel over het vol-
gende : na het eten drinken de heren een; 
cognac b ij hun koffie en de dames een zoe- 
tteke en omdat alkohol een Vlaming nu een-
maal sentimenteel maakt en je  zoon of doch-
te r maar één keer trouwt, beginnen ze over 
Het Leven. Het Leven in het algemeen en 
het leven dat de trouwers vanaf nu samen 
zullen leiden. Tis te zeggen na de kerk-
dienst natuurlijk , wSnt na de ondertrouw 
moet eerst de boventrouw komen, dat is lo-
gisch.
|En terw ijl ze daar dus bezig z ijn  een boom 
op te zetten over Het Leven, de heren met 

'hun cognac en de dames met hun zoeteke, 
verheft één van de broers die er niet al 
jte slim u itz ie t ,  z ijn  stem en h ij roept 
vol patos : 'Tleven, tleven is ne s tr ijd !"
In de s t i l te  die even de tafe l overvalt, 
jknikken allen ernstig van ja . Het is een 
jwaarheid waar ze geen speld tussen kun-
nen krijgen.

GeHa



moevies ien tawn...
Zoals we in de vorige Schamper al schre-
ven: volop nieuwe films in de zalen, en 
om eerlijk te zijn, het werd tijd ook. 
Alleen hebben we hier te weinig plaats 
om ze allemaal te bespreken. Een mis-
kleun als Babel Opera laten we met veel 
plezier voor wat hij is. Het enige wat 
daarover geschreven kan worden is één 
lange scheldlitanie en aangezien Scham-

per tegenwoordig ook al op zijn tellen 
moet passen, zwijgen wij en laten jullie 
scheldwoorden zoeken voor die mensen die 
wegens hun status van erkend kunstenaar 
subsidies verspillen aan dergelijke ge-
drochten, waarmee we de censuur omzei-
len, dialektisch jullie kreativiteit 
stimuleren en wanhopig proberen een punt 
te zetten achter deze zin.
Voorlopig hebben we nog de vrijheid om 
de films te bespreken die we willen. Eén 
daarvan, The Times of Harvey Milk, gaat 
over de homostrijd. Niet dat we persé 
ons pluralisme willen gaan bewijzen of 
zo. 't Is maar dat we niet verkeerd be-
grepen willen worden.

No Milktoday
Harvey Milk is een pakkende dokuwentaire 
en het palmares liegt er niet om. Ep- 
stein en Schmiecher kregen naast een 
prijs in New York en Nyon ook nog eens 
de Oscar voor de beste dokumentaire.

A C A D E M Y
AW ARD
W IN N E R

BEST DOCUMENTARY 
THE TIMES OFHARVEY MILK

De beginbeelden tonen de president van 
de Board of Supervisors van San Francis- 
co die voor de televisie meedeelt dat 
burgemeester Moscone en raadslid Milk 
in hun bureau werden doodgeschoten. Van 
daar vertelt de film aan de hand van ge-
tuigenissen en archiefbeelden de wat ei-
genaardige karrière van Harvey Milk.
In de jaren zestig gaf hij bestaan als 
beursspekulant op en engageerde zich in 
avant-garde theater en de anti-Vietnam- 
beweging. Uiteindelijk belandde hij in 
San Francisco, waar hij een fotozaak be-
gon in het Castro District dat toen een 
soort toevluchtshaven werd voor homo's 
en lesbiennes. Milk was betrokken bij 
alles wat daar gebeurde, tot de buurt-
werking toe. Doordat hij voor alle min-
derheden opkwam werd hij in zijn dis-
trict erg populair. Tussen 1973 en 1978 
stelde Milk zich drie maal kandidaat 
voor de Board, maar niemand gaf hem een 
serieuse kans. Pas toen de progressieve 
burgemeester Moscone een nieuwe verkie- 
zingsmethode -per district- goedkeurde, 
werd Harvey verkozen. In de nieuwe ge-
meenteraad zetelden voor de eerste keer 
een militante homo, een zwarte vrouw, 
een Chinees Amerikaan en een advokaat 
die voor de vrouwenrechten opkwam. Maar 
er zat ook ene Dan White bij, ex-brand- 
weerman en verdediger van de traditio-
nele waarden, (waar hebben we dat de 
laatste tijd nog gehoord?)
Milk's grootste overwinning als raadslid 
was zijn kampagne tegen een wetsvoorstel 
dat homo's uit het onderwijs wou weren. 
President Carter en zelfs Reagan steun-
den hem in zijn verzet en de homobewe-
ging triomfeerde. ''Als jullie de homo's 
uit het onderwijs willen bannen omdat 
rolpatronen zo besmettelijk zijn, dan 
zouden er toch veel meer nonnen op 
straat moeten lopen", was een typische 
Milk repliek in een TV-debat.
Kort na die overwinning gaf raadslid 
White zijn mandaat op. Een dag later 
kwam hij op zijn beslissing terug maar 
dat was onwettelijk. De progressieve 
vleugel en vooral Milk waren trouwens 
erg tegen zijn herbenoeming. Burgemees-
ter Moscone zou een andere kandidaat 
zoeken maar kreeg er de tijd niet voor. 
Dan White trok gewapend het raadshuis 
binnen en schoot Moscone en Milk neer. 
Een groot deel van San Francisco was ge-
schokt en een indrukwekkende stille op-
tocht was daar de uiting van.

Het proces dat daarop volgde had een erg 
verrassende uitslag. White bekende de 
twee moorden, zijn advokaat pleitte 
doodslag en gaf wraak op als motief. Bo-
vendien waren er verzachtende omstandig-
heden: White leed onder financiële moei-
lijkheden en onevenwichtigheid ten ge-
volge van ...eten van teveel junkfood. 
Een zorgvuldig geselekteerde jury ver-
oordeelde White niet tot de elektrische 
stoel, zoals verwacht, maar tot 7,5 jaar 
cel. Daarmee werd Milk de martelaar 
van de homobeweging en de tijd werd rijp 
voor Reagan.

Pervola
Een tweede film die zeker het vernoemen 
en het zien waard is, is Pervola van Or- 
low Seunke. Voor wie zich de naam Seun- 
ke niet meer herinnert: zijn langspeel- 
debuut De Smaak van Water was een klein 
publiek sukses op het filmgebeuren van 
1982 en viel in de prijzen op de festi-
vals van Venetië en Toronto. Op het 
laatste filmgebeuren zagen we Seunke's 
tweede, Pervola, Sporen in de Sneeuw, en 
dat was een bevestiging van wat we al 
lang dachten: dat hij talent zat had.

Pervola gaat over de tocht die twee uit 
elkaar gegroeide broers ondernemen om 
aan de laatste wilsbeschikking van hun 
vader te voldoen: begraven worden in een 
afgelegen dorp in het hoge Noorden. Si- 
mon is een aan lager wal geraakt varié- 
té-artiest, die ondanks het feit dat hij 
door zijn vader verstoten en onterfd 
werd, toch het initiatief neemt tot de 
tocht. Hein, een suksesvol zakenman,gaat 
alleen mee om enkele bewijsstukken van 
zijn oplichterij in verband met de erfe-
nis te laten verdwijnen. De tocht z’lf 
doet door zijn barre omstandigheden de 
konflikten losbarsten. Simon komt als de 
de sterker^uit deze konfrontatie doordat 
hij veel beter tegen de ontberingen van 
de tocht is opgewassen, maar vooral door 
het besef dat hij helemaal niet door 
zijn vader werd verstoten en dat dit en-
kel een leugen van zijn broer was om het 
hele bezit te erven. Een mooie coup de 
théatre aan het eind suggereert dat er 
toch nog een toenadering mogelijk is.

Kurosawa, Ran. Volgens de promotoren dé 
filmgebeurtenis van de eeuw en als je de 
pers moet geloven (geef toe, wie doet 
dat nog) stonden Tokyo en Parijs erdoor 
op hun kop. Gent in elk geval niet: 25 
man/vrouw op een donderdagavond,, 't is 
triest, ja.

Ran bevat vele typische Kurosawa-ingre- 
diënten. Het historische tijdskader van 
de zestiende eeuw, vol burgeroorlogen en 
clantwisten, massale gevechtsscènes, 
surrealistische elementen en een histo-
rische en literaire basis.
Het eigenlijke uitgangspunt vormde het 
historische feit van de Motornari Morika- 
wa-clans drie zonen slagen er door hun 
saamhorigheid in het door hun vader ver-
worven bezit te handhaven. Ongeluk moet 
echter veel interessanter zijn dan geluk 
want Kurosawa vond het leuk de geschie-
denis om te draaien, namelijk zo dat de 
drie zonen door allerlei intriges en 
verraad het machtige rijk en zichzelf 
ten onder brengen. Daardoor ontstonden 
parallellen met de tragedie van King 
Lear.

De eens zo machtige shogun (krijgsheer) 
wordt door zijn oudste twee zonen ver-
bannen. Hij doolt als een karikatuur van 
zichzelf rond, alleen nog vergezeld van 
zijn nar en een trouwe dienaar, te trots 
om naar zijn derde zoon te gaan, die hij 
zelf verstoten had. Maar niet alleen de 
teleurstelling in zijn zonen drijft hem 
naar de waanzin. Hij wordt bovendien ge- 
konfronteerd met zijn verleden vol gru-
weldaden: hij ontmoet zijn schoondoch-
ter wiens hele familie hij heeft uitge-
moord, haar broer die hij de-ogen uit-
stak, hij doolt rond in de ruïnes van 
een vesting die hij heeft platgebrand. 
Het kan verkeren, moet hij gedacht heb-
ben. Op de duur warrelt hij als een 
spook rond, zonder enig aanzien of ge-
zag,en hij komt tot het besef dat zijn 
macht alleen op geweld berustte.

Naast de al genoemde bekende Kurosawa- 
elementen is*rook de sterke ' ver tolk ing 
(vooral,sran hoofdrolspeJerTatsuya Nakadai 
die ook al Kagemusha speelde). Een nieuw 
element is echter de sterke vrouwenfi-
guur, die geleid door wraak, het Ichi- 
monji-rijk in het verval stort.
Ran is een ontroerende tragedie, een be-
zinning over geweld en een wervelende 
spektakelfilm met indrukwekkende ge-
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Pervola werd deze winter gedraaid in 
Noorwegen bij temperaturen van min der-
tig tot min veertig graden. "Er kon daar 
in Noorwegen een hoop misgaan. Het paard 
wilde de slee niet trekken, er was te 
veel sneeuw of er waren te weinig wol-
ken. "Met een helderblauwe hemel lijkt 
het niet koud op een filmdoek, ook al is 
het min dertig graden", zegt akteur Bram 
van der Vlught. Op de vraag of alles 
niet beter in een studio kon worden op-
genomen antwoordt hij: "Bepaalde aspek-
ten van kou kun je niet spelen; Gerard 
Thoolen en ik vonden soms dat we er nog 
niet koud genoeg uitzagen, dan wreven we 
onze gezichten in met sneeuw."

Het is tenslotte een erg sobere film ge-
worden, die wordt gedragen door de ster-
ke akteursprestati.es van Gerard Thoolen 
(Simon), Bram van der Vlugt (Hein) en 
Melle van Essen (de gids Aapo). Sober en 
van een zeldzame kwaliteit. De vele Ne-
derlandse nepthrillers en soft-porno's 
kunnen er iets van leren.

vechtecènes begeleid door het geluid van 
hoefgetrappel, zé imposant dat wij daar 
voor een vervolg op de Leeuw van Vlaan-
deren alleen maar van kunnen dromen.

a.g.

Ran
Een derde zeer waardevolle film die In 
de bioskoopzalen loopt is de nieuwste

AD VERTENTIE‘

metser
Een Belg bouwt graag, dat weet iedereen. 
Hij houdt van gezellige huisjes, maar 
vooral van kerken en kerktorens. Je 
kunt je geen dorp inbeelden zonder mini-
mum een kerk. Daarom zou je kunnen ver-
onderstellen dat een stuk over een bouw-
meester werd geschreven door een Belg.
Neen : het was de Noor Hendrik Ibsen die 
het drama 'Bouwmeester Sol ness' schreef.
Een stuk over de frustratie van een bouw-
meester, belicht vanuit verschillende hoe-
ken en personen; vanuit z ijn  personeel 
die h ij demoraliserend u it schrik dat ze 
zijn  gelijke zouden worden ; vanuit zijn  
vrouw die treurt om het verlies van haar 
ouderlijk huis en haar kinderen en van-
u it de huisdokter aan wie h ij z ijn  angs-
ten verte lt. Dit alles wordt versnelt b ij 
de komst van Hilde Wangel, een jong 
frivool wicht, die als kind naar hem op-
keek als h ij een krans op de kerktoren 
van haar dorp hing. Hilde maakt alles in 
hem wakker, z ijn  jeugddromen, z ijn  loop-
baan, z ijn  huwelijk, . . .  en de re la tiv i-
te it  van d it alles. Wat heeft h ij niet 
moeten opofferen ? Wat heeft het hem a l-
lemaal opgebracht ? Als ultieme oplos-
sing besluit h ij van nu af samen met H il-
de luchtkastelen te bouwen, want d&t is 
het wat de mensen graag hebben. Voor h ij 
d it zal doen, wil h ij als afsluiting van 
een vorige periode, een krans op de to-
ren van z ijn  nieuwe huis hangen.

Je kunt verwachten dat een stuk over 'den 
bouw' in een afgewerkt dekor wordt ge-
speeld. Dit gebeurt ook. Het N.T.G. con-
strueerde een pracht-dekor dat driemaal 
verandert. Van overheersend koud w it, over 
zacht bruin met veel groen naar een open 
terras gebaad in veel licht met op de 
achtergrond een ladder. Ook de kostuums 
zijn  verzorgd en in orde.
De acteursprestaties z ijn , met uitzon-
dering van Magda Cnudde, behoorlijk. Mag- 
da Cnudde probeert door een beetje hip 
te doen, er jong u it te zien. Maar dat 
beetje hip is naar mijn mening overdre-
ven hups en wulps. Z ij zet een domper op 
wat heel prachtig zou kunnen worden. Ik 
denk maar aan het mooie acteerwerk van 
Shris Thijs als boekhoudster met typiste- 
s t i j l ,  Chris Boni als zachte treurende 
moeder en Mark. Willens als gefrustreer-
de Teer!ing-bouwmeester. Ook de regie is 
meer dan voldoende. Herman Gil is en Jos 
Verbist frissen d it zware stuk op, ver-
sieren het met veel franjes en maken het 
in de mate van het mogelijke luchtig en 
goed verteerbaar. Maar alhoewel het 
N.T.G.-gezelschap een degelijke presta-
t ie  levert, moet ik Ibsen g e lijk  geven 
dat je  beter z ijn  stuk leest en in je  
dromen opbouwt.

FC
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Agalev-studenten-Gent organiseren op dins-
dag 5 navewfaer om 20 u in De Brug een le-
zing : 'ONTMANTELING VAN DE GROEI' door 
Erik Van Den Abbeele (Internationaal ont-
moetingscentrum Basisgroepen) over a lter-
natieve ekonomie in theorie en praktijk ; 
over alternatieve streekontwikkeling, eko- 
loqie en autonomie, moderniseren of de- 
industrialiseren en de ideeën hierover 
van een aantal ekologische denkers.

WIJ ZIJN ü EEN FLINK STUK TEGEMOET GEKOMEN !

D boekenfonds marnix n.v.

NU IN HET 'HART' VAN DE STUDENTENBUURT :

St.- Pietersnieuwstraat 107
Elke dag doorlopend van 8.30 u tot 18 u.

Op zaterdag van 10 tot 13 en van 14 tot 18 u.


