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Met een dansend hart melden wij U, jubelend en
chend, uitzinnig van vreugde en geluk
de geboorte van
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GENTSE STOBENTEN RAAD
geboren te Gent, 14 november 1985

Gents Studentenkorps
Raf Suys
Jan Verheeren

(+) , haar ouders
, haar dooppeter
, haar doopmeter

tHHHtMMHHMHHHHHMHHHHHtHHHHHtHHHHHHHHHHHHHHHHHHtHHHtHHHH

Verheug de boreling met uw bezoek op 11 december f85
vanaf 20 u. in kamer 0.09 van materniteit De Brug.
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KERE WEEROM, GEUZE,GEUZE, KAMAGEUSKA....
De Geuzenprijs is ontegensprekelijk verbonden met het taalminnend en v r ijz in nig studentengenootschap 't Zal Wel Gaan
dat in 1852 te gent werd gesticht door
Julius Vuylsteke onder de leuze 'Klauwaart en Geus'.

De Geuzenprijs is een d riejaa rlijks e
p rijs uitgereikt door ' t Zal en zijn
Bond der Oudleerlingen.De eerste Geuzenp rijs werd uitgereikt aan Johan Anthierens.De tweede aan Maurice de Wilde
en Jeroen Brouwers.
De derde Geuzenprijs wordt uitgereikt
aan kartoonist Kamagurka.

Naar aanleiding van die uitreiking wordt
een grootse HAPPENING opgezet.Het hoofdgebeuren speelt zich af in de balzaal,
waar naast de laureaat en z ijn gezel
HERR SEELE ook nog de Frivole Framboos
optreden.Dit duo dat onlangs op een
zaterdagavond te gast was op de BRT met
een speciaal.brengen klassieke muziek
of wat er voor moet doorgaan,aangevuld
met een schitterend kabaret.

zo moeilijk was,maar dat lag eerder aan
onze goede kontakten.Kees van Kooten
heeft intussen reeds zeer positief gereageerd op de uitreiking van de Geuzenp rijs aan K.
Dit programma start om 20 uur(deuren
19 uur)en is afgelopen om 22u45.0m 23u
start dan in de concertzaal een optrdeden van Nederlans beste ROCKABILLY-BAND
JUMP!DICKIE JUMP,die anderhalf uur zullen optrdeden.Daarna begint een f u if /

JOHAN ANTHIERENS is ,als eerste laureaat
zowat een habitué van deze p rijs .
Tot slot zijn wij geslaagd KEES VAN
KOOTEN naar Gent te hal en.Niet dat dat
DERDE GEUZENPRIJS DOOR HET TSG.
wanneer? DONDERDAG 28 NOVEMBER 1985
waar?CULTUREEL CENTRUM VOORUIT
aan wie? K
programma:
BALZAAL: (deuren 19 u)

Kamagurka k rijg t de p rijs omwille
van 1o jaar kreatief non-conformisme.
We kunnen Kamagurka omschrijven als een
eenmans Hara K iri,d ie de afkeer van'
burgedfjk Vlaanderen b l i j f t oproepen
en bespelen.
K moet in de eerste plaats gehuldigd
worden als een baanbrekend cartoonist.
Tien jaar geleden,bij z ijn debuut in
Wumo in de loop van 1976,l ie t K zijn
tekeningen voor het eerst op het grote
publiek los.D it betekende het begin van
een ruchtmakende carrière.Een Vlaamse
kartoonwereld zonder K is allang niet
meer denkbaar.Zijn s t i j l maakte school.
Zijn nog a ltijd groeiende cartoon-oeuvre
k rijg t ook steeds meer internationale
belangstel 1ing.

JOHAN ANTHIERENS
KEES VAN KOOTEN
FRIVOLE FRAMBOOS
KAMAGURKA en HERR SEELE
presentatie:TOM LANOYE
MAJOLICAZAAL
BODEGA met zwoele pianomuziek
CONCERTZAAL:(deuren 22u30)
JUMP!DICKIE JUMP
+ FUIF
kaarten:Gans het programma:
WK 250 f r
Avond z e lf 280 fr

K is tevens een volstrekt onvoorspelbaar
optredend artiest,ondermijnde h ij het
Vlaamse lied met satirische meezingers
en b l i j f t ook de te le v is ie -k ijk e r niet
voor hem v e ilig .

Optreden Concertzaal: 120 fr
Voorverkoop gebeurt pp het secretariaaat
van de Vooruit.
Happening gesteund door Lotto en A.S.L.K.

KANNIE LUGNIE LOBBIENIE....
Die aktiviteiten tonen duidelijk aan dat
zij kontakten onderhoiuden met erkende
Zuid-Afrikaanse Studentenverenigingen en
ook aan culturele uitwisseling doen,
waardoor zij onder de UNO-resolutie vallen. Het P.K. weigert dan ook deze vereniging op basis van die resolutie met
overheidsgelden te steunen."
Ter verduidelijking: de toetreding tot
het P.K. betekent dat de betrokken vereniging kan genieten van enkele tienduizenden Fr. subsidies (meestal 300005).
De dag na de behandeling van de aanvraag
in het P.K. (13 november)stond hetzelfde
punt op de agenda van de G.S.R., maar
werd er wegens tijdsgebrek verschoven
naar de volgende vergadering.
PDG.

I

De Fotoklas organiseert in de loop van
de volgende week nog enkele lessen over
fotografie, vooral gericht naar de
beginnenden. Het gaat hier om delen
3 en 4 van de cursus, die echter wel los
van de rest gevolgd kunnen worden.
Deel 3 handelt volledig over beeld- en
kleurencompositie, en is dus ook best
interessant voor de gevorderde fotografen, die wel iets meer willen weten
over het artis tie k e aspect. Deel 4
behandelt a lle r le i toebehoren voor de
camera-uitrusting ( f l it s e r , f ilt e r s ,

EUROPE? YÈH
De Europakring is één van de weinige politieke verenigingen aan de RUG met een
pluralistisch karakter, en waar er boven
de ideologische strekkingen heen wordt
samengewerkt in het streven naar de Europese eenmaking. Deze eenmaking kan
niet beperkt blijven tot de E.G., maar
betreft ook 0. Europa. Op economisch,
sociaal, cultureel,... gebied zijn er
evenwel nog te veel hindernissen die de
eenmaking verhinderen. Deze grenzen opheffen is zowel de taak van de overheid
als van de man in de straat.
Als studentenvereniging zetten wij ons
in voor het vrij verkeer van de studenten binnen de E.G., waarbij we vaststellen dat er dienaangaande nog te veel
belemmeringen bestaan. Ook de vele
kleine en grote problemen die men als
afgestudeerde ondervindt om in onze
buurlanden te werken, krijgen onze speciale aandacht.
In dit kader wordt er nauw samengewerkt
met de JEB (Jong Europese Beweging) op
Vlaams en de JEF op internationaal
niveau. De JEB kreeg vorig jaar trouwens
ruimere bekendheid aan de RUG toen ze
een geding aanspande tegen onze universiteit toen die de toegang van Europese
studenten tot de faculteit van de diergeneeskunde weigerde. Deze zaak is momenteel in haar eindstadium, maar zoals
je al voldoende kon lezen in Schamper,
blijven er nog steeds problemen.
Verder organiseert de Europakring diverse voordrachten (op 19 december e.k.
komt Europees Commissaris W. De Clerq
een uiteenzetting geven over zijn
eerste jaar in de Commissie), debatavonden, bezoeken aan Europalia (op
27 november hebben we een geleld bezoek
aan Europalia Gent), en een jaarlijkse
studiereis naar de Europese instellingen
in Straatsburg en Luxemburg.
Het kontaktadres van de Europakring is:
Korte Meer 11 (1° verd.) te Gent. Kom je
er ook bij? Dan behoor je tot één van de
grootste politieke verenigingen aan onze
universiteit. See You!!

Zijn werk wordt hoog geprezen of de
grond ingetrapt.de k ritie k b l i j f t hem
bejubelen of kraken,maar één ding is
zekerrK laat niemand onverschillig.

Naar aanleiding van de toetredingsaanvraag tot opname van Protea-studentenvereniging in het Politiek Konvent, werd
de volgende motie goedgekeurd:
"Het Politiek Konvent stelt vast dat CDS
(Christen Demokratische Studenten) in de
discussie met betrekking tot de toetreding van Protea studentenvereniging Gent,
ongeacht de UNO-resolutie 35/206 E van 16
december 1980, er geen bezwaar in ziet om
Protea in het P.K. op te nemen. Dit dient
volgens CDS te gebeuren op basis van de
bestaande toetredingscriteria en niet op
basis van de door Protea ingenomen standpunten. Het bezwaar van CDS dat Protea
geen Zuid-Afrikaanse vereniging is, wordt
duidelijk door hun aktiviteiten ontkracht,
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macro-apparatuur, e n z ...).
Zoals steeds is er ruime mogelijkheid
om vragen te stellen en eigen
problemen naar voor te brengen. De
lessen gaan door op maandag 25.11.'85
om 20.00 h en op woensdag 27.11.'85
om 20.30 h in het Studentenhuis,
St.-Pietersnieuwstraat 45, op de 2e
verdieping. Op dinsdag- en donderdag
bestaat er tevens de mogelijkheid om
z e lf je films te ontwikkelen en je
foto's af te drukken, in de Fotoklas.
Zelfde adres, en telkens vanaf 20.30 h.

12 P E E K A A
Het P.K. is het konvent binnen de Dienst
Studentenaktiviteiten dat a lle politieke
groeperingen aan de R.U.G. groepeert.
Momenteel z ijn d it de volgende verenigingen: AIB (Anti Imperialistische Bond),
A.K. (Anarchistisch K o lle k tie f), CDS
(Christen Demokratische Studenten), E.K.
(Europakring), L.V.S.V. (Liberaal Vlaams
Studenten Verbond), J.S. (Jong Socialis te n ), MLB (Marxistisch Leninistische
Beweging), SJW (Socialistische Jonge
Wacht) Agalev-Unief (de afkorting is al
lang genoeg), K.U.C. (Katholiek Univers ita ir Centrum), TSG (Taalminnend
Studentengenootschap'T Zal Wel Gaan) en
D.M. (Dolle Mina). De VUJO was to t begin
d it jaar eveneens nog lid , maar die z ijn
sindsdien in de rook opgegaan.
Het P.K., o ffic ie e l eigenlijk het P.F.K.
(p o litie k en filosofisch konvent) verenigt dus enerzijds organisaties die
nauw aanleunen b ij de diverse politieke
p artijen , en anderzijds filosofisch
gerichte groeperingen. Het konvent biedt
aan die organisaties een forum om te
dikussiëren over politieke problemen die
ons als student aanbelangen. Lange, maar
hoogstaande diskussies z ijn dan ook geen
uitzondering.
Deze diskussies worden evenwel regelmatig onderbroken door de aanvraag van
een of andere vereniging to t toetreding.
Het gaat dan meestal over de N.S.V.,de
nationalistische studentenvereniging.
De laatste keer dat d it gebeurde was in
1983, hetgeen toen 2 vergaderingen in
beslag nam, maar het was vergeefse
üoeite, aangezien ze 2 maanden la te r
(februari 1984) werden gevat op fraude,
aangezien ze toen via een mantelorganisatie 2 keer subsidies opstreken voor
dezelfde vereniging, en in een demokratisch Belziekske is d it nog niet toegestaan. Het z ie t er evenwel naar u it dat
ze d it jaar opnieuw willen lid worden,
en d it samen met 2 andere organisaties,
zijnde Protea (die vrienden van Botha
en z ijn Zuid-Afrikaans apartheidregime)
en het K.V.H.V. (Katholiek Vlaams Hoog
studenten Verbond). De aanvraag van
Protea kwam vorige week reeds ter sprake
(zie elders op deze pagina). De andere,
komen w ellicht in de eerstvolgende
maanden aan de beurt, en zal volgens
ingewijden voldoende stof doen opwaaien,
zodat het zeker niet onopgemerkt aan de
lezers van Schamper voorbij zal gaan.
Volgens dezelfde ingevbjden is het
, trouwens evenmin toevallig dat de drie
genoemde vérenigingen in dezelfde
periode hun lidmaatschapsaanvraag indienen. Maar dat is dan weer een ander
paar mouwen.

Stof genoeg dus om weer enkele vergaderingen te vullen. Deze gaan ongeveer
maandelijks door, en staan open voor het
publiek. De vergaderingen staan d it jaar
net zoals het vorig ja a r, onder de l e i ding van An Moerman, Dolle Mina en voorz its te r van het P.F.K.
Tot slot nog vermelden dat het P.F.K.
eind vorig academiejaar het debat in richtte met de kandidaten studentenvertegenwoordigers voor de Raad van Beheer,
waar er toch enkele opmerkelijke u itspraken vielen, en die de verfcozenen nog
voor moeilijkheden kan zorgen. P o litic i
zijn immers bikkelhard.
PDG.

Het Politiek Konvent hielp
ons dit dubbeldik nummer tot
stand brengen met financiële
ruggesteun, waarvoor DANK !

ap arte visie
Vrijdag 8 novembor. Voor de les
van Prof. M.A.G. Van Meerhaeghe
was dit keer wel bijzonder veel
volk komen opdagen. Dat was althans de eerste indruk die uw
reporter had toen hij de Universiteitsstraat binnenwandelde.
Maar hij had beter moeten weten.
In deze woelige (?!) tijden var»
verhitte discussie en andere bezigheden omtrent apartheid, kon
dit niet anders worden dan een
nieuwe episode uit de reeksiVeel
drukte om ... een Professor.
Bij het binnengaan van de faculteit kregen zowel de geïnteresseerde als gedesinteresseerde
studenten een pamflet met standpunten van het NSV,de radicale
Nationalistiche Studentenvereniging, zoals niet iedereen weet.
VVS werd verweten aan desinformatie te doen, de hersenschudding waarover Schamper u reeds
ingelicht heeft,.werd een snijwonde aan het hoofd etc, 1« er
een dokter in de zaal?
In het auditorium was hot antiapartheidskomitee in een gesprek
verwikkeld met de decaan van de
Rechtsfaculteit, Prof. F. Ghysbrecht. Het opgewonden geroezemoes hield onmiddellijk op toen
de nog steeds populaire Prof. in
de Psychologie het woord nam.Hij
legde uit dat de anti-a-ers zouden vertrekken na een kleine
t oespraak.
Op dit moment kwam een geïri+o
teerde Prof. M.A.G. Van Meerhaeghe binnen. Hij vond het
schandalig dat er een toespraak
mocht gehouden worden, en dreig-
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w oest

"De e th e rre c la m e i s i n de v i s i e van de
m e e rd e rh e id de hefboom om h e t m o n o p o lie
fvan de BRT, nvdr)te doen k a n te le n . Zond e r te le v is i e s p o ts geen a l t e r n a t i e f
n ie u w s , geen p r iv c - o m r o e p : M aar d ie pol i t i e k e v i s i e v a l t n i e t z o n d e r m eer te
r ijm e n met de b e d r ijfs e c o n o m is c h e b e la n gen van de d i r e c t b e tro k k e n e n : de p e r s o n de m em in gen en de a d v e r t e e r d e r s , w i e r
re c la m e b u d g e tte n u i t e i n d e l i j k to c h de
h e le o p z e t moeten s c h ra g e n . De p o l i t i c i
hebben de a d v e r te e r d e r s o n g e v ra a g d een
r o l to e b e d e e ld i n h e t d o o rb re k e n van h e t
m o n o p o lie en h e t i s la n g n i e t z e k e r o f
z i j d ie r o l met o v e r t u ig in g z u l le n
s p e le n . "
(p. 51)
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Johan Op de Beeck

OMROEPEN

d e b r t d is c u s s ie

Net nu de discussie over de BRT en haar
positie in het mediabestel het heetst is,
is er bij uitgeverij KRITAK een boekje
verschenen onder redaktie van Johan Op
de Beeck, waarin een aantal auteurs
(Op de Beeck, Boone, Balthazar, Van
Laeken, Tieleman en Voets) hun standpunt
uiteenzetten over de BRT als omroep.
Op een heldere manier wordt de mythe,
alsof het doorbreken van het BRT-monopolie een makkie zou zijn, enigszins de

G rrr...

De verkiezingen zijn achter de rug en hebben voor de groenen zeker niet het verwachte- resultaat opgeleverd. En toch z ijn
er weinig partijen die in hun geschiedenis een dergelijke stemmenwinst konden noteren, zo kort na hun oprichting. ‘ Een fenomeen', zo is de groene beweging misschien nog het best te omschrijven. Tijd
dus om één en ander eens van naderbij te
bekijken en enkele beschouwingen te formuleren die de vaagheden omtrent al wat
groen is of daarvoor wenst door te gaan
op te helderen.

grond in geboord. Inderdaad, waar gaat
men het geld halen om een nieuwe omroep
uit de grond te stampen. Nu reeds worden
we van buiten de landsgrenzen bestookt
met reklame en heeft de RTL zelfs volledige programma’s afgestemd op de
Belgische kijker.

“ O f e r n a a s t de p o l i t i e k e m a ch th e b b e rs
en hun a c h te rb a n no g v e e l a n d e re la n d g e n o te n op de c o m m e rc ië le z e n d e r z i t t e n
te w a c h te n , l i j k t w e in ig w a a r s c h i j n l i j k .
A a n v a lle n te g e n de B R T z i j n a l le e n op de
e ig e n p a r t ijc o n g r e s s e n en i n de b e v r ie n de p e r s van s u c c e s v e r z e k e rd , m aar d a a r b u it e n l i j k e n z i j op een v o l s t r e k t e o n v e r s c h i l l i g h e i d te s t r a n d e n . ” (p. 69)

Over de politieke architekten van de
eventueel nieuw op te richten omroep,
wordt in dit boekje aardig wat aandacht
besteed, enterecht. De wijze waarop nu
reeds de BRT gebruikt wordt om de eigen
politieke ideeën aan de man/vrouw te
brengen, zet al aan het denken, en het
zullen zeker niet de kleine partijtjes
worden die veel in de pap zullen te
brokken hebben in de grote privé-omroepen.
Een interessante bijdrage ook, wordt geleverd door William van Laeken, onder de
titel "De omroep-als-criticus bekritiseerd” waarin een aantal ideeën geformuleerd worden cetreffende de nieuwsdienst en de kritieken hierop door de
verschillende politieke formaties. Dit
onderwerp is niet nieuw voor Van Laeken.
Ook in De Nieuwe Maand (een tijdschrift
dat ook wordt uitgegeven bij KRITAK)
pleegde Var. Laeken hierover onlangs een
column. Objectiviteit in de nieuwsgaring
mag dan al een moeilijk te bereiken doel
zijn, het blijft volgens Van Laeken toch
nog altijo beter de nieuwsdienst te houden zoals hij is, met niet overdreven
gezagsvriendelijke journalisten, dan hem
in handen te geven van partijpolitiek
gerunde omroepen. Het beste nieuws zou
dan wel eens dat van de leest biedende
kunnen worden.
Kort gezegd is dit boekje een must voor
al wie zich in de journalistie interesseerd en voor al diegenen die in een
discussie over de BRT ook een mondje
willen meepraten of voor diegenen die
niet zomaar de politiek gekleurde argumenten betreffende het mediabeleid wensen over te nemen of te aanvaarden.
Dit boekje is te verkrijgen in de betere boekhandel. In elke buurt is er wel
zo een te vinden.
GJ
Johan Op de Beeck (red.). Omroepen i n
de w o e s t ijn . De B R T - d is c u s s ie . Leuven:
KRITAK. 1995, 144 p., ong. 400 fr.

scenario's kunnen zich volgens de auteur voordoen. De groene beweging vindt
(en/of dankt) haar ontstaan aan de k risis en als deze een oplossing vindt, zal
de groene p a rtij eventueel kunnen verdwijnen. De volgende twee scenario's z ijn
op de eerste gebaseerd, maar volgen een
ander schema en het besluit lig t als
dusdanig ook enigszins anders. De la a tste drie scenario's laten we aan de welwillende lezer. H ij/z ij mag ook iets aan
het boek hebben zonder dat wij het eerst
hebben voorgekauwd.
Dit boekje is eigenlijk vooral leuk, omdat het vlot leest en je op die manier
een idee k rijg t van wat de groenen z ijn ,
waar ze zich politiek situeren, welke verschillen er zijn tussen bewegingen die
zich groen noemen, kortom, je k rijg t een
overzicht van de kleurschakeringen in het
groene boekje.

Een niet onaardige poging hiertoe werd
geleverd door Patrick Florizoone, oudstudent moraalwetenschap aan onze univ e rs ite it, in zijn boekje 'De Groenen.
Ideeën, bewegingen en p a rtije n '.

In een derde deel wordt een b lik geworpen in de toekomst en worden een aantal
mogelijkheden aangestipt in welke richting de groenen zouden kunnen evolueren,
zonder echter profetisch te worden.

Tot slot wordt de toekomst van de groene partijen onder de loep genomen. Zes

De lezer k r ijg t een overzicht van de vele vormen van wetsovertredingen die in de
behandelde periode voor kwamen. In een
leesbare s t i j l doorprikt de schrijver de
mythe vorming rond bendeleiders en benden zoals die van Jan de Lichte, Bakelandt (een halve eeuw later) en de Bokkerijders. Namen die waarschijnlijk door
toedoen van de televisie reeds een stuk
van hun mythische kenmerken verloren
z ijn . Het l i j k t er trouwens op dat hun
bekendheid g e lijk tijd ig is gaan tanen.
Volksvertellingen rond de symbolische open haard z ijn al geruime t ijd u it onze
samenleving verdwenen. Een tijd je geleden waren er nogal wat problemen in
Aalst omtrent de oprichting van een monument voor Louis-Paul Boon. De kunstenaar in kwestie zag namelijk de Lichte
als onderwerp een gepaste ode aan Boon
die over de bendeleider een geromantiseerd werk schreef. Tegenstanders van
het projekt waren gekant tegen het ophemelen van een misdadiger. Z ij verloren
u it het oog dat het eigenlijk om Boon
ging.
De verhalen rond de Lichte speelden meer
in op wat Boon eigenlijk wilde zeggen.
Stof voor vertellingen boden de legendarische bokkerijders in Limburg eveneens.
Toegegeven, de legende van een bok als
vervanging van de traditionele bezemsteel om zicht te verplaatsen is o rig ineel genoeg om van generatie op generatie in stand gehouden te worden. Vanhemel rijc k demythologiseert al deze aspecten door ze in hun socio-economische en
politieke context te plaatsen en door
van daaruit ook te zoeken naar antwoorden op de 'waarom'-vraag, een vraag die
natuurlijk nooit volledig kan beantwoord
worden.
De auteur s te lt een soort robotfoto samen van de echte of vermeende leiders van
de benden. Aan de hand van o ffic ië le
bronnen en lieteratuur b lijk t dat de
Het nawoord in d it boek komt eigenaardig
genoeg van Mark Dubrulle. Eigenaardig zeg
wel, want inzoverre ik mij nog herinner,
is Dubrulle nog niet zo lang geleden u it
de p a rtij gezet wegens bedenkelijke praktijk e n , welke die ook kunnen geweest
z ijn .

De eerste stelling van Dubrulle zijn we
aan het begin van d it artik el bijg etreden, met het tweede deel kunnen we bezwaarlijk akkoord gaan. Uitgeverij Kluwer geeft naar mijn bescheiden mening
een ietsje te weinig aandacht aan d it
boekje. Zo vind ik het een kommerciële
fla te r dat het niet te vinden was op de
stand van KI uwer op 'Het Andere Boek',
de boekenbeurs die ja a rlijk s in Antwerpen in het beursgebouw wordt georganiseerd door een aantal alternatieve organsiaties. Ook op de grote boekenbeurs
kreeg d it boekje te weinig aandacht, en
d it ondanks het f e it dat de groenen mee!"
dan ooit in de belangstelling staan.

In een tweede deel geeft de auteur een
inventarisering van groene bewegingen en
partijen per land en per werelddeel.

Het tweede deel, de inventarisatie, is
vooral belangrijk als naslagwerk. In welke landen zijn er groene partijen te
vinden ? Zitten ze in het parlement of
niet ? Hoe lang bestaan ze al ? Betekenen ze iets in de nationale politiek ?
Dat soort vragen k rijg t hier een al dan
niet uitgebreid antwoord.

Het is helemaal niet zeker of de slogan
'Meer Veiligheid' veel opgebracht heeft
voor de blauwe versnelling b ij de vorige
verkiezingen. Nochtans kan men door vele
mensen de indruk of zekerheid horen verwoorden dat de tijden nu veel crimineler
dan vroeger z ijn . Metj/erschillende beperkingen kan de historicus in zijn vakgebied enig vergelijkingsmateriaal aanbrengen. Fernand Vanhemelryck, professor
aan de UFSAL in Brussel, is al geruime
t ijd bezig met de problematiek van misdaad en bestraffing in de Nieuwe Tijden
(de periode na de Middeleeuwen : 14e15e eeuw tot de Franse Revolutie eind
18e eeuw). Hij l i j k t van de omgekeerde
redenering van hierboven u it te gaan, namelijk dat het er vroeger voor de gewone , eerbare burger veel minder rooskleurig uitzag dan in deze t ijd . Zoals
enigszins verwacht, wordt die stelling dan
weer sterk gerelativeerd. Van Hemelryck
hoeft maar even te verwijzen naar de gewelddadige heksenketels die sommige steden zijn en op het vlak van de bestraffing naar de ta lrijk e landen waar marteltuigen, galgen en andere leuke dingen
voor de mens niet s til staan. Een oordeel daarover hoef je in zijn boek over
de criminelen en degenen die als crimineel werden beschouwd tussen 1400 en
1800 niet te zoeken.

'Het werk van Patrick Florizoone komt a lvast op z ijn t ijd en het is verheugend
dat uitgeverij KI uwer bereid was deze introductie tot geschiedschrijving van de
groenen op de markt te brengen.'

Gesimplifieerd zou men d it boekje kunnen opdelen in drie delen. In een eerste
deel tracht de auteur enige duid elijkheid te scheppen omtrent het gevarieerd
begrippenarsenaal dat ontstaan is met de
milieuproblemen en de s trijd daartegen.

Het in it ia t ie f tot definiëring (het
eerste deel) moet vooral toegejuicht
worden, omdat het een aantal mensen die
zich met deze aktuele politieke stroming
bezig houden, zal aanzetten tot meer duidelijkheid en uniformiteit wat betreft
hun in deze kontekst gebruikt begrippenarsenaal. Vier delen onderscheiden zich:
wetenschap (milieukunde/ekologie), ideologie (milieu-ideologie/ ekologisme),
sociale beweging ( milieu-beweging/ekologisctische beweging) en politieke partije n (m ilie u p a rtij/e k o p a rtij).

bendiete

Het grote probleem waar ik echter de hele
t ijd mee gezeten heb, is het f e it dat kwasi niemand d it boekje als serieus naslagwerk zal beschouwen. Niemand gaat zeggen:
'De groenen volgens Florizoone z ijn die
of dat, zus of zo '. Florizoone is geen
a u to rite it op het politieke terrein , maar
een kniesoor die daar op le t. Feit is dat
je iemand de kans moet geven een autorit e it te worden en die kans willen we Florizoone niet ontzeggen.

Maar, niet getreurd, wij hebben dus maar
even iets leuks georganiseerd. Wie d it
boekje w il, kan het door Schamper goedkoper krijgen, en wel op twee manieren :
ofwel stort je 531 f r . (i.p .v . 590 f r . )
op rek. nr. 001-1080187-71 met vermelding
van t i t e l , naam en adres (GEEN portkosten ! ! ) , ofwel haal je het boek z e lf
af in de Colpaertsteeg nr. 9 (Ekologisch Studie- en Onthaalcentrum) met deze Schamper in de hand + 531 f r . Voor
degenen die moeite hebben met oriëntatie , de Colpaertsteeg vind je in de d irekte omgeving van het Boerekot (FLW).
GJ
Patrick Florizoone, De G roenen. Id e e ë n ,
bew egingen en p a r t i j e n . Antwerpen, Kluwer, 1985, 194 p ., 590 f r .

Lichte bvb u it een criminogeen milieu
kwam en neit met zekerheid de leider van
de bende kan genoemd worden. De heldhaftigheid van Bakelandt vervaagt ook als
b lijk t dat h ij zonder scrupules b ij zijn
aanhouding de namen van andere bendeleden onthulde.
Verder passeren een hele reeks mensen de
revue die in hun t ijd tot het uitschot
en de misdadigers werden gerekend. De
houding van de samenleving werd natuurl ij k in de hand gewerkt door het optreden van de verschillende autoriteiten
die elkaar opvolgden in onze gewesten.
Hun gemeenschappelijk kenmerk was de in
onze ogen overdreven en wrede bestraffing van mensen die nu in aanmerking komen om door O.C.M.W.'s opgevangen te
worden.
Vanhemelrijck laat gelukkig niet na enkele oorzaken aan te raken van de wantoestanden. De tite ls van het laatste
hoofdstuk tonen d it goed aan : zwakzinnigheid, alcoholisme, oorlogsellende,
honger, m arginaliteit.
Tot slot kunnen we stellen dat de
grootste verdienste van het werk is dat
het op een zeer leesbare manier een overzicht geeft van hoe c rim in a liteit bekeken werd in de Nieuwe Tijden. Op die
manier geeft Vanhemelrijck de richting
aan waarin gedacht moet worden door de
geïnteresseerde maar niet noodzakelijk
gespecialiseerde lezer.
Ja.
Vanhemelrijck F., E lle n d e lin g e n v o o r
g a lg en r a d 14 00 -1 8 0 0 , Antwerpen/Amsterdam, De Nederlandse Boekhandel,
1985, 206 p.

indigestie
Eén van de (journalistieke ?) gebeurtenissen van het najaar blijkt telkens weer
het uitbrengen van de " Snoecks " te zijn.
Schamper begreep eigenlijk niet goed waarom - welk vlees in de kuip ? - en ging
proefondervindelijk beleven. En we kwamen
te weten wat we eigenlijk al lang wisten:
de snoek is een grote vis, er zit heel wat
vlees (lees "vis") aan. Maar smakelijk is
er niet aan te eten en we vonden het nog
nooit terug op een restaurant-menu.

Waarvoor dit goed ogende en handig verpakte product staat, weet het onding blijkbaar zelf niet. Na een dubbele pagina reclame voor het Gemeentekrediet (voila,
nu
kan Schamper ook weer voort tot november
'86) en de inhoudstafel beginnen we,
lèp,
direkt. Geen akademisch kwartier, geen inleiding, geen entrée.
Neen, onmiddeliijk
de hoofdpla, een grote brok snoek, gegarnierd met een te lichte, literaire saus.
Pittig (in de zin van "prikkelen"...) gekruid met allemaal mooie dingen: mooi papier, mooie foto's, mooie en slimme mannen, mooie vrouwen (zwarte deze keer; de
elegantie van het primitieve, weet je wel),
mooie auteurs, mooie computers,
mooie universiteiten, mooi naakt (" de filosofie
van het naakt is [immers] meer dan het even uit de kleren "!),mooie reizen en ga
zo maar door. Het valt op dat niets zwaar
op de maag ligt. Hier geen gefilosofeer over Het Leven. Neen deze maaltijd beperkt
zich strikt tot het nederig nederbuigen
van de journalist-auteur - en dus van de
lezer - voor zijn onderwerp en/of geïnterviewde. Geen diepgang, geen peper, geen azijn, geen zweem van kritiek. Teveel room,
teveel mayonnaise,
teveel cocktailsaus.
Dseudo-Pseudo-.
Niet dat het allemaal éven slecht is. Het
overzicht van de uitgereikte literaire
prijzen en overleden auteurs is interessant. De literaire kronieken per taalgebied, achteraan, zijn zelfs ronduit goed.
Ook springt er af en toe eens een artikel
boven de rest uit (Daan Bouwens' artikel
over het NTG, bvb.). Maar toch overheerst
dat gepolijste, oppervlakkige, snoekvlees,
gelardeerd met verbazende taalfouten(snoeken van fouten).
Kortom, geen spek voor mijn bek, die snoek.
Aan het slot the same scene: reclame voor
Canon en Knack (voila, de voltallige Schamperredaktie mag onafhankelijk gaan schrijven). En dan de achterflap. Schlüss.
Snoecks is de Dallas van de journalistiek,
de Rambo van het boek. De jaarlijkse Reader's [in]Digest[ie] op luxepapier. Maar
hij staat zo goed. Op ons boekenrek.
"Et,
t'as vu les photos ? Ah, élles sont -vraiment chouettes, hein. Fanta !".........
k l aui.

a frie k s k e :
" Ali je ziet wat en in het buitenland,
onden meen in üedenland en de. Vetenigde
Staten van Amenika, landen zonden enig AAnika-venleden, gebeunt op het vlak van
het Afinika-ondenzoek, dan val je al& Belg
gewoon achtenoven. Wij moeten hien op
onze blote knieën om een aióiitent o{
B.T.K.-pnojectje I o ó te knijgen. En wij
hebben wél een A^nika-venleden !" Dit .va-

reflectie, comparatieve benadering, openbreken van het traditiobele onderzoeksorganigram en aan-dacht voor de meest uiteenlopende aspecten van het onderzoeksveld de voornaamste componenten zijn. Co-

12 uren loop

ren de enigszins bittere woorden van professor M. Van Spaandonck op de persconferentie waarop het nieuwe A.V.R.U.G.-tijdschrift "Afrika Focus" werd voorgesteld.

België hinkt op het vlak van de Afrikanistiek ver achterop. Een gevolg van te
weinig beschikbare middelen, van te weinig centen dus. De RUG is de enige Belgische universiteit met een volwaardig,
over vier jaar lopend, Afrika-programma,
maar
de pensionering van een aantal
mensen in de komende jaren geeft ook hier
geen reden tot optimisme. De Tindemansbebelofte (juni '84) eventueel een insti-r
tuut op te richten, was hol. Ondanks dat,
blijken toch steeds een aantal mensen bereid tegen de bierkaai te vechten. In november '72 werd in Gent de Afrika-Vereniging van de Rijksuniversiteit Gent (afgekort A.V.R.U.G.) opgericht.
Die vereniging stelde zich tot doel de aandacht
voor en het interdisciplinair onderzoek
in verband met Zwart-Afrika te stimuleren
en een snelle informatieverspreiding naar
een breder publiek toe te bewerkstelligen.
TegelijKertijd startte men met het uitgeven van een A.V.R.U.G.-bulletin en in
maart '76 werd een nationaal congres onder het motto "Afrika en de universiteit"
georganiseerd. De pogingen om tot een interdisciplinair informatie- en adviescentrum over Zwart-Afrika te komen,
liepen
telkens op niets uit.

En nu is er "Afrika Focus", het Afrikatijdschrift dat het eind '83 stopgezette
Bulletin moet vervangen. Terzelfdertijd
is het ook een nieuwe fase in de werking
en doelstellingen van de Gentse Afrikavereniging. Het nieuwe initiatief is internationaal gericht en legt zo nodig nog
meer nadruk op de interdisciplinariteit.
Er wordt gestreefd naar een profiel waarvaa mondialiteit, kritische historische

ördinator William Blondeel drukt er sterk
op dat "Afrika Focus" reen gespecialiseerd
tijdschrift is, noch in holle slogantaal
wil vervallen. De redactie hoopt tot een
uitwisselingsforum, wetenschappelijk volwaardig en leesbaar voor een brede groep
geïnteresseerden, te komen.
3ij het inkijken van het eerste nummer
valt onmiddellijk op dat er inderdaad een
grote verscheidenheid aan wetenschappelijke disciplines in de redactieraad is vertegenwoordigd, en dat vertaalt zich ook
in de gepleegde artikels. Toch lijkt het
Dns dat het grote probleem,
opnieuw,
de
verspreiding van de onderzoeksresultaten
laar een breder lezerspubliek toe zal
sijn. Ook in de V.S. bleek men totaal onvoorbereid op de hongerbeeiden uit Ethioiië. En daar staat wel degelijk een enorm
\fr ika-inst ituut.

vubkul-lum

Mens sana in corpore sano, onder d it motto worden overal te velde aerobic, streching en andere lichaamsvriendelijke a k tiv iteiten georganiseerd. Gent heeft een 12-urenloop, Leuven gaat nog 12 uren verder
en raast 24 uur lang door de stad. 24 u
Vélo Louvain-la-Neuve heet dat daar. Wielerliefhebbers a lle r landen verenigt U.
En verenigd waren ze zeker want niet minder dan 200 ploegen hadden de fie ts van
de haak gehaald voor het goede of studentikoze doel. En dan maar klagen dat er teveel fietsen gestolen worden. Misschien
stelen ze daar wel fietsen om naar de hoeren te rijden, hoe je z e lf z ijn , je ma
moest eens langskomen en je fie ts herkennen. En daar de hoeren gaan ze in Leuven, althans naar de avond over de prost it u t ie : een uitgebreid verslag over
die blijkbaar zeer interessante avond evenals een interview met een publieke
vrouw in Veto. Wanneer komt Schamper
aan de beurt ? (nvdr : als er opnieuw
geld is) Kwestie van pluralistisch te
zijn hè.

V 9 tO
B ij Veto hoeven ze zich daaromtrent echter geen zorgen te maken. Zowaal De
Clercq, de vredesbeweging, Schiltz als
het NCOS wisten een deel van Veto op te
eisen. Allemaal niet even zinnig wat ze
wisten te vertellen maar kom, kwantiteit
gaat daar veelal voor kw a lite it.
Of op bedevaart gaan zinnig is , laten we
hier in het midden, kwestie is dat Freek
De Jonghe van Leuven een waar bedevaartsoord maakte waar veel studenten hun eerste-kommunie-rozenkrans voor thuis lieten
en massaal naar de stadsschouwburg trokken, vroom en tevreden keerden ze terug.
Wie er ook aanwezig was; waren de studenten Lichamelijke Opvoeding, al was het
maar om een schietgebedje te prevelen
voor hun zwembad, het schijnt dat het
daar maar trie s tig met gesteld is. Wie
aan de KUL wil zwemmen kan, naar wij gehoord hebben, even goed gebruik maken

a.g./klauó.

van z ijn eigen bad. Een degelijk zwembad
zal dan w ellicht ook op het v e rla n g lijs tje gestaan hebben dat de VLIR (Vlaamse
Interuniversitaire Raad) heeft overgemaakt aan Sinterklaas. Voor één keer gespeeld door onze eigen W ilfried Martens.
Je weet maar nooit.

De buitenlandse studenten zorgen niet a lleen in Gent voor nieuws, ook aan de VUB,,
zorgen z ij voor heel wat inktverbruik.
Heeft het in Gent te maken met insch rijvingsgelden, in Brussel z ijn ze al in het
stadium van.de verkiezingen geraakt. Dat
d it voor heel wat heibel zorgde, bleek
b ij de verkiezing van het bestuur van de
ISAVUB, de vereniging voor buitenlandse
studenten waarbij Audrey, een 44-jarige
Zuidafrikaanse 1e kanner de hoofdrol
speelde. Een gans verhaal met bijhorende
kommentaar in de Moeial van deze week.
We gaan hier het ganse verhaal niet overdoen maar z ij die gëinteresserd z ijn , de
Moeial lig t te r uwer beschikking b ij
Schamper*.
Wie deze week te r beschikking stond van
de Moeial was Johan Anthierens, de naar
Nederland overgelopen wijger, die zoals
gewwonlijk ook d it keer geen blad voor
de mond nam. De mond snoeren is immers
het laatste waar Amnesty International
aan denkt, recht op meningsuiting is een
van hun lijfspreuken en gezien de democratische principes van de VUB werd vorige week Amnesty International-VUB opgeric h t, het hoe en waarom ook in de Moeial.
(■
Verder in d it brussels blad heel wat over
kulturele ak tiv iteiten gaande van Europa1ia to t Jazz. En te rw ijl papa staat te
swingen gaat mama kindjes kopen, wat er
dan met die jonge spruitjes moet gebeuren ? Geen nood : geef ze aan het kinderdagverblijf, ze z ijn in goeie handen. Althans, zo stond het deze keer in de Moeial .
R.M.

Véél volk op het St-Pietersplein.Eén
daarvan was ik.Loopt u mee?
Een lic h t dalend stuk nodigt u it
tot een explosieve s ta rt.B ij de
tweede bocht staat de controlepost
en to t daar gaat alles vlot.Na een lang
recht stuk k rijg je de rekening van
de snelle start gepresenteerd in de
vorm van een populaire m ilt.
U iteindelijk moet je ergens in een bonte massa je aflosser zoeken en dan
mag je h ijg e n ,lie fs t met de kop
tussen de benen.U heeft het begrepen :
d it is de charme van een twaalf-

urenloop.
Rond 11 uur werden de lichten gedoofd en dat had ook zijn chanrfe,tenzij
je moest lopen.Binnen in de tent was
er wel 1icht.Jurylid prof.Ghijsbrecht zond zijn kat en de Beach Boys
wonnen overtuigend de play back show .
Het was 1 uur toen RNS (Rijks Normaal
School)de twaalf-urenloop voor de derde
keer won.VTK en LILA eindigden tweede.
Inrichter HILO mocht als laatste op
het schavot.
D.P.

w hat's in a nam e: tijd
Stel : Schamper organiseert een enquete
omtrent de bekendheid van iets als 'het
GSK' b ij de student. Resultaat : (zeer
voorspelbaar omwille van een opiniepeiling door ons uitgevoerd) : n ih il. Het
GSK is inderdaad een organisatie die,
in re la tie met doelstellingen, nauwelijks
enige Dekendneio geniet.

Toegegeven : ze zijn nog jong (amoer 2
vergaderingen), hebben nog niks kunnen
bewijzen (wat moeten ze eigen lijk bewijzen) . Aan Schamper om één en ander toe
te 1ichten dus.

In het kader van het grote reörgansiatieplan van Koenraad Bostoen (de vorige beheerder van de dienst Studentenaktiviteiten; werd een overkoepelende superstructuur uitgedokterd, gedeeltelijk gebaseerd op wat ooit bestond. Uit de bus
kwam het Gents Studentenkorps : een vergadering met de 4 student-leden van de
Raad van Beheer (door de studenten verkozen) en 2ü gemandateerden namens de
verschillende konventen ( FK, PK, WK, HK
en SK). De bedoeling was naar buiten toe
de standpunten van de vertegenwoordigende verenigingen naar buiten toe te vertegenwoordigen. (punt 1 onder bevoegdheden) Het GSK kan ook naar eigen goeddunken akties ondernemen ter verdediging
van de belangen van de studentenverenigigen, moties stemmen, advies geven, . . .

In d it GSK, dat op 30 oktober een eerste
maal vergaderde, zetelen normaal 8 mensen van het Fakulteitenkonvent (Stepnan
Wyckaert, Jan Verbeeren, Arne Lauwers,
Cathy bUggenhout, Ludo Muls, Philip
Claus, Hans Van Damme en Renaat van Rompaey), 3 studenten van het Homekonvent
iTom Hemelaer, Ann De Backer e" Geert
Verbeke), 3 studenten van het PK ^oorspronkelijk niet aangeduid omwille van
protest tegen het valse vertegenwoordigend aspect van het GSK, la te r een
beetje van tactiek veranderd en afgevaardigd), 4 studenten van het Werkgroepenkonvent (om dezelfde redenen) nog
steeds neit afgevaardigd) en het seniorenkonvent (met Michel De Nijs en Bart
Strubbe).

Een tweede vergadering ging door op 14 november en de manier waarop men daar met de
t ijd speelde p le it niet voor een positief
imago, laat staan enige concrete werking.

Het PK had, net als studentenvertegenwoordiger Geert Mareels trouwens, z ijn
aanwezigheid verantwoord : ze waren er
niet omdat ze de struktuur en de bevoegdheden van het GSK aanvaardden doch omw ille van een aantal punten op de agenda. Dat PK afwezig bleef (en WK zelfs
in de boosheid volhard) om het zogenaamd 'vertegenwoordigend aspect' van het
GSK te hekelen, l i j k t een weinig lukratieve taktiek : zelfs zonder de mensen van PK of WK zal het GSK de "Gentse
student vertegenwoordigen"en het kan
dus e ffic ië n te r z ijn de laakbaarheid
van dergelijke praktijken van binnenuit
bestrijden i.p .v . een afwezigheidspolitiek te voeren.

De agenda z e lf omvatte 5 min of meer
ernstige punten : statuten, bossymposium, Schamper, Protea en de verkiezing van een voorzitter e.a.

Iets na achten begon men eraan : de statuten. Een eerste opmerking betrof de
naam : nergens werd het GSK voluit
'Gents Studentenkorps' genoemd en dat
past n ie t. Trouwens : die rraasr past fn
het geheel n ie t, zij' doet denken aan.
legertoestanden, en zou moeten vervangen worden. De discussie modderde wat
verder : Gents Studentenkorps, Gentse
Studentenafvaardiging, Gentse Studentenregering, Gentse Studentensenaat,
Gentse Studentencircus, Gentse Studentenraad, . . . Het minst e lit a ir doch nog
net e l i t a i r genoeg vond men 'Gents Studentenraad'. Vanaf nu is 'GSK' dus een
typfout en moet U lezen 'GSR'. Voorwaar
een ernstige, verreikende en relevante
beslissing. (

-Naast het
veranderen van de naam was het verkiezen
van een voorzitter trouwens de enige beslissing van belang die na drie uren vergaderen genomen werd.

Over de precieze bevoegdheden van de GSR
kwam men niet tot een consensus. Men kon
het er n iet eens over worden of de GSR nu
al dan niet de studenten van de RUG vertegenwoordigde. Een vreemde redenering
voor een orgaan dat pretendeert een soort
studentenparlement te z ijn . Komt daarbij
dat het de GSR van a lle o ffic ië le organen aan de RUG zowat de minst bekende is
(als w ij er niet over schreven . . . )

Er valt dus wel wat te zeggen voor het
voorstel van Mareels om de verschillende
konventen of faculteiten (de organsitievorm doet er niet toe) enkele keren per
jaar een forum te laten organiseren voor
hun achterban, waar de politiek van de
respectieve vertegenwoordigers in de GSR
zou kunnen bepaald worden.In theorie dan
wel, want hoe zou men de studenten warm
maken voor een organisatie die nauwelijks
andere dan adviserende bevoegdheden
heeft. De toekomst van de GSR is dus a fhankelijk van het erkennen van haar beslissingsbevoegdheid door de universita ire overheid.

Tot voorzitter van het GSR werd verkozen (na een viertal stembeurten) :
Jan Verbeeren, gemandateerd namens het
FK en lid van de Vlaamse Geneeskundige
Kring.
Secretaris werd Hans Van Darome (VTK).
In de Ultieme Commissie zetelen Geert
Mareels en Ann De Becker te rw ijl de
Beroepscoirmissie bestaat u it Tom Hemelae r, Geert Verbeke, Renaat Van Rompaey en Ludo Muls.
Vraag ons niet wat de bevoegdheden zijn
van deze commissies. We weten het en w illen het wel zeggen maar we dachten dat
het leed in deze wereld niet groter
moet gemaakt worden als het al is en dergelijke zaken expliceren is , nou j a , frustrerend, zinloos, onnozel, meelijwekkend
(voor de leden), onnuttig, verspillend.

Dan is er nog de kontrole die de GSR
l i j k t te w illen uitoefenen op de studenten in de Raad van Beheer. Die studenten
z ijn echter verkozen b ij algemeen stemrecht en de GSR is corporatistisch. Bij
een eventueel c o n flict kunnen de studentenvertegenwoordigers zich gemakkelijk
aan de besluiten van de GSR onttrekken.
Indien de volgende vergaderingen op eenzelfde manier verlopen (3 punten besproken waarvan slechts één volledig, de rest
doorgeschoven) dan moet men eventuele corv
flic te n niet vrezen : de GSR k rijg t echte
vergader-allures maar daar b l i j f t het ook

re c h t op antw oord rk w
Geachte Heer,
Gebruik makend van het recht op antwoord
dat door de NSV vzw aan de voorzitters
van de afdelingen is gedelegeerd, had ik
graag een aantal rechtzettiingen gepubliceerd gezien m.b.t. het artik el Knock Out
verschenen in Schamper nr. 212.
1) De Nationalistische Studentenvereniging NSV is , in tegenstelling to t wat U
beweert geen racistische vereniging. De
NSV staat maar achter de door de Zuidafrikaanse regering gevoerde politiek van
gescheiden ontwikkeling in zoverre deze
politiek u ite in d elijk le id t tot het
vreedzaam samenleven van a lle volkeren
in Zuid-Afrika in een confederatie van
blanke en zwarte staten. In zoverre de
apartheid een systeem zou z ijn dat de
verdrukking van de zwarte meerderheid
in Zuid-Afrika zou bestendigen, keuren
wij d it stelsel af.
2) Wij ontkennen ten ste llig ste dat de
militanten van het Aktiekomitee Boycot
Apartheid (ABA) naar beneden g e s la g e n
zouden z ijn . Door het plotseling tevoorschijn springen van onze mensen, z ijn de
ABA'ers in paniek naar beneden gevlucht
waarbij er zich een v a lp a rtij voordeed.
3) De hersenschudding waarover U spreekt
l i j k t ons van een heel bijzonder type,
aangezien het slachtoffer in kwestie nog
geen kwartier in het ziekenhuis is geweest. De waarheid is dat het om een onschuldige snijwonde (ten gevolge van de
v a lp a rtij) ging die niet eens gehecht
diende te worden . . .
4) Noch dhr. Jan Pourquoi, noch Jerry
Bosmans - die naam is ons trouwens volkomen onbekend - z ijn lid van de NSV.
5) Er bestaat, voor zoverre wij weten,
geen Duitse extreemrechtse Hoffman-Laroche-Groupe'. Er bestond wel een 'Wehrsportgruppe Hoffman' en verder is er het
farmaceutisch b ed rijf Hoffman-Laroche.
U is blijkbaar niet zo goed geïnformeerd.

6) Wij ontkennen ten s te llig s te elke samenwerking met prof. Van Meerhaeghe. Als
nationalisten en solidaristen voelen wij
er weinig voor een k a p ita lis t en lib e raal als MAG te verdedigen !
De NSV-aktie had als enig doel het verhinderen van de ABA-aktie, die wij interpreteren als illegaal verstoren van
Je lessen. Die aktie ging trouwens verder dan het uitdelen van pamfletten.
Waarom had U het in uw artikel niet over
de verf die de aktievoerders over prof.
Van Meerhaeghe wilden uitgieten ?
Ik hoop dat U bovenstaande rechtszettingen in de eerstvolgende Schamper wil
publiceren, zodat verdere -jurididschestappen van onze kant overbodig zullen
z ijn .
Met beleefde groeten,

Veel kommentaar is er niet nodig
b ij het Protea-proza u it vorige Schamper
(prachtige kartoon overigens).Toch
enkele vraagjes.
Als Protea zo graag afstand wil
nemen van het NSV,waarom laat het dezeheren dan haar pamfletten uitdelen?
En hoe z i t het dan met die Protealeden die regelmatig te bewonderen
z ijn met een NSV-pet op het hoofd?

Als mensen die langs een trap naar
beneden vluchten op het hoofd geslagen worden met een stok of een boksijzer,kun je dat dan wel een "handgemeen" noemen?

Karim Van Overmeire
praeses NSV-Gent 85-86

Ik kan U verzekeren dat het de moeite
waard is. Mocht U ook geïnteresseerd zijn
om deze cursus te volgen, laat U dan niet
afschrikken door het mogelijk afsterven
van bepaalde klieren. De organisatoren hebben diverse CVP-politici bereid gevonden
om hun taak over te nemen. Het kostte wel
wat moeite om ze te overtuigen, maar
waar welsprekendheid faalde, deed een
spiegel de rest. Eigenaardig genoeg heeft
men de enige persoon die persé wou meedoen, Erik van Rompuy, moeten weigeren.
Het schijnt dat h ij zelfs voor iemand met
het gestel van een o lifa n t fataal zou z ijn .
Ach beste lezer, Uw g rijs , grauw, griezelig vervelend boulot-metro-dodo-leventje zal na uw p lu ra lis tific a tie een groot
sprankelend, fr is vuurwerk van een feest
worden, met de smaak van wilde lemoenen
n atuurlijk.

Kijk naar m ij, ik ben te g e lijk e rtijd lid
geworden van het NSV en het AFF, ik ben
de gazet van Antwerpen beginnen lezen en
heb vastgesteld dat ze nooit lie g t, behalve als ze de waarheid niet verteld,
maar dat is iets anders, ik ben tot het
inzicht gekomen dat het socialisme fantastisch is maar dat een roomsblauwe politie k van recht-door-zee en op t ijd inslaan de enige ju is te is , ik ben hartstochtelijk tegen raketten maar vind
plaatsing toch noodzakelijk, natuurlijk
is het apartheidssysteem verwerpelijk,
maar dat heeft me niet belet om het ze lf
in te voeren tijdens mijn koffie-uurtje:
de melk mag blijven maar de koffie heb
ik naar thuislanden gestuurd .
GeHa

SCHAMPER is het officiële? weekblad van
de studenten aan de Rijksuniversiteit
van Gent. De redaktie bestaat uit vrijwilligers en komt samen iedere vrijdag
om 13.00 u en iedere maandag om 20.30 u
in de Brug, Sint-Pietersnieuwstraat 45,
derde verdieping.
Lezersbrieven zijn welkom op bovenstaand
adres. Naamloos is waardeloos. Op verzoek
en bij ernstige motivering laten wij uw
naam weg.

oprecht antwoord
Vreedzaam samenleven in Zuid-Afrika ? Is
de verdrukking van de zwarte meerderheid
geen f e it ?? Beste vrienden van het NSV,
trek z e lf uw conclusies en organiseer een
anti-apartheidsbetoging. Dat zou pas een
grondige weerlegging z ijn van de s te lling dat NSV racistische standpunten propageert.
Dat de verwondingen van de AA-militant
het gevolg zouden z ijn van de val l i j k t
nogal onlogisch : de bewuste persoon was
de eerste in de r i j , kwam het eerst in
kontakt met NSV en 'v ie l' vervolgens van
de trap OP de andere m ilitanten. Zijn val
was de zachtste van allemaal, z ijn verwondingen het zwaarst . . .
Wat de informatie omtrent extreem-rechts
b e tre ft, geven wij toe dat NSV veel bete r op de hoogte is van a lle r le i extremistische toestanden. Meer details dus b ij
NSV ? Hou ons op de hoogte !!

Ik verkeer in a lle staten sinds ik geplura lis tific e e rd ben-verwart u de term a.u.
b. niet met geplastificeerd (de hartstreek van onze premier) of gemummificeerd (Ronald Reagan). U zu lt denken :
h ij bedoelt dat h ij in a lle staten geweest is , de een na de ander. Neen, ik
bedoel echt in a lle staten teg elijkert ijd . Weliswaar is een dergelijk fysiologisch opdelingsproces enkel mogelijk
na jarenlange oefening en een streng d ieet van tornatoketchup, instantkoffie,
prentbriefkaarten en chemische barbituraten die, via een omweggetje langs de
bijnieren, rechtstreeks op de DNA inwerken zodat de hypothalamus een groenachtig vocht begint af te scheiden dat afgevoerd wordt langs de lymfekanalen, de
alvleesklier doodt en de dikke darm verdunt en, eens het de haarvaten heeft bere ik t, haaruitval, AIDS en s y filis veroorzaakt. Simpel maar kom er ze lf maar
eens op.

Als je met een emmer verf langs een trap
naar beneden vlucht,krijg je wel spatten
natuurlijk.Waar z ijn die spatten heen?
En,last but not least (TAK,hier schrift
een Vlaming Engels!),is het nog nooit
in die kasserkoppen opgekomen dat een
rector wel eens een beschaafd mens
kan z ijn die helemaal niets moet weten
van (onwettige)apartheidspropaganda
in universitaire gebouwen?
Ziedaar enige vragen die ik graag beantwoord had gezien.
Namens Rechtskritische
Werkgroep,
Peter Provoost.

SCHAMPER maakt deel uit van het Konvent
voor Informatie, Ontspanning, Service en
Kuituur doch wordt gecontroleerd door een
reduktieraad die nog moet opgericht worden op initiatief van het Gents Studenten
Korps en met goedkeuring van de Raad van
Beheer. Op financieel vlak wordt SCHAMPER
gecontroleerd door de studentenbeheerder
binnen de Dienst Studentenaktiviteiten en
door de Sociale Raad.
Hoofdredaktie : Peter Hostens
Verantwoordelijke Uitgever : Geert Joris

Advertentiedienst : SCHAMPER-REKLAME
St. Pietersnieuwstr.45
9000
GENT

Venit, v id it, etc
Toen de paus in België verbleef stelden
een aantal heidenen vragen rond dat bezoek : kwam hij op pastoraal bezoek (en
waarom dat geflikflooi met Martens, Gol
en Boudewijn) of als staatshoofd (en wanneer mag Gorbatsjev dan z'n adepten toespreken op een vliegveld bij Gent:) ? Dat
soort vragen getuigt wel enigszins van
gebrek aan inspiratie, maar goed, als er
spijkers liggen kan je ze beter hij laag
water zoeken.
In ij' tempp schreef journalist Hacourt
een boekje over het staatje waarvan de
Paus het hoofd is en over de ontelbare
zaakjes waarin het Vaticaan gewikkeld is.
M-t het stoelgeld van de beminde parochiaan wordt irmers gespeculeerd in allerlei onchristelijke beleggingen, wordt er
geld versluisd naar de Maffia en terug.
Het personeel van het Vaticaan leeft onder feodale arbeidsverhoudingen, de
grootste fan van S o l i d a m o s c duldt geen
vakbond in eigen land en namen als Sindona en kardinaal Mareinkus, de bankiers
van het Vaticaan, haalden herhaalde1ijk
de pers n.a.v. het faillisement van de
Banco Ambrosiano, toen het pas heel erg
begon te stinken.
Het meet voor de Christenen die niet
blind geloven (zalig zijn zij die niet
zien en toch geloven) harde tijden zijn.

Enerzijds hun geloof dat pleit voor eenheid met de armen, voor een afstand doen
van materiële rijkdom om geestelijke rijkdom te verwerven. Een geloof dat zich
principieel opstelt langs de kant van de
onderdrukten, en zelf jarenlang moest opboksen tegen Keizers en Koningen.

"De Alledaagse Onwerkelijkheid" is een
door Eco zelf gemaakte selectie van essays
die hij pleegde in de Italiaanse pers
(o.m. de Corriere della Sera) en (pseudo)wetenschappelijke tijdschriften. Vooral
de eerste twee, "Reis in de hyperrealiteit" en "De nieuwe middeleeuwen",
staan
,op hoog niveau. Eco wil hierin de maatschappij van de Verenigde Staten van Amerika, en de eventuele decadentie ervan,
beschrijven, analyseren en,
in de mate
van het mogelijke, verklaren. Nu is zoiets niet nieuw natuurlijk. Reeds van het
einde van de eerste wereldoorlog bekeek
de bange Europeaan het grote Amerika met

Een Paus die z'n priesters veroordeelt als
ze zich in Zuid-Amerika aan de kant van
het volk scharen.
Een Kerk die niet duldt dat een priester
aan politiek doet tenzij je kardinaal 0lando di Bravo heet en oproept om dienst
te weigeren terwijl CIA-huurlingen een
land binnenvallen.
Een Paus die tegelijk tegen onverdraagzaamheid pleit en Jean Marie Le Pen in
privé-audiëntie ontvangt. Luister naar
mijn woorden en kijk niet naar mijn daden ? En wanneer valt Reagan Vaticaanstad binnen om daar eens vrije verkiezingen te eisen ?
Zielig het dilerrma van de brave katholiek die van z'n vrouw houdt maar ze toch
niet met 23 kinderen wil opzadelen omdat
de pil niet mag. (De vermoorde paus Johannes Paulus I wou dit standpunt nochtans veranderen. Aartsconservatief Woitila wil er niet van horen, net zomin als
ie de Augiasstal binnen de Vaticaanse financiën wil uitmesten.)

Maar de tijd dat de Christenen de kooplieden uit de tenpel verjoegen ligt ver :
nu (lebben de schoften de winkel overgenomen. Hacourt geeft een leuk beeld van wat
er onder de toonbank zit en dan heeft ie
het nog niet eens over de hulp van het Vaticacn aan Nazi's om naar Zuid-Amerika te
vluchten, over extreemrechtse groupuscules
als Opus Dei die onder de vleugels van de
paus, progressief-christelijke ideeën willen
uitroeien of over een CIA-agent Van Branteghem die persattaché van de Heilige
Stoel wordt.
Veel effekt zal het boekje wel niet hebben : de Paus is bovenal een TV-figuur en
beelden blijven langer hangen dan cijfers...

#rédérk hacourt
Geert Mareels
Een van de mooiere dingen aan dit boek
is zeker ook de manier van vertellen.
De auteur hanteert een bijzonder vlotte taal, die het boek doet lezen als
een roman. Emotionaliteit wordt niet
uit de weg gegaan, maar wordt ook niet
gebruikt om abortus daardoor op platte

Abortus. Velen praten erover, weinigen
weten precies waarover ze het hebben.
Het is ook niet altijd makkelijk om er
iets over te zeggen: zij die het meegemaakt hebben houden het immers liever stil. Het blijft immers illegaal
én een heet hangijzer, vooral in een
periode zoals nu, waarin het aantal
abortussen misschien numeriek niet toeneemt, maar zeker wel het aantal dat
in de openbaarheid komt. De reden hiervan ligt misschien wel voornamelijk bij
die artsen die er steeds meer mee te
maken krijgen en niet stilzwijgend w i l len blijven toezien op het feit dat
enerzijds het aantal niet-profdissioneel
uitgevoerde abortussen te hoog blijft
en anderzijds de onwaarheden over abortus in het rond blijven gestrooid worden, en dit niet in het minst door
groepen mensen die hier blijkbaar hun
specialiteit van hebben gemaakt (zoals
pro-vita).
In het licht hiervan kan het boekje dat
door dr. Jo Philippe werd geschreven,
misschien het best gezien worden. Het
is een pleidooi van edn arts die de
binnenkant van de illegaliteit wil laten zien. Duidelijker nog blijkt de onmacht waarmee de meeste artsen zitten
om daadwerkelijk iets aan een situatie
te doen waarvan zij vinden dat ze
scheefgetrokken is.
Op een aantrekkelijke manier, onder de
vorm van een dagboek, beschrijft Jo
Phiiippe de werkelijkheid van het praktizeren van abortus. Zij/hij (het is
niet erg duidelijk of dn auteur een man
of een vrouw is) beklemtoont dat het
uitvoeren van abortus altijd een noodmaatregel is, die veel beter had voorkomen worden. En het is vooral de wetgeving en de onwetendheid van de mensen die hieraan ten grondslag liggen.
Dat de pólitici in dit verband enige
verantwoordelijkheid hebben, staat
hier buiten kijf.

K o r t o m " C o m e si
fa
una
te s i
di
laurea" zou verplichte lectuur moeten zijn
voor alle .....thesispromotoren - assistenten én proffen. Een half uurtje voor
het slapen gaan. Of op 't toilet. Er zouden minder drama's gebeuren.

En anderzijds een Paus die massameetings
in St. penijs 'een ontmoeting met gelovigen' noemt maar nadien aan tafel kruipt
met de machtigen wiens rijk wel van deze
werëld is.

Wie dezer dagen nog konsekwent in z'n geloof wil blijven wordt noodgedwongen tot
een pervert anti-clericalisme gedreven.
Gelukkig kan jezuiet Versteylen nog een
paar schapen terug naar de groene weiden
brengen (Psalm 23).

E PO DOSSIER INTERNATIONAAL

Ecomania nervosa

wijze aan te prijzen. Integendeel, de
auteur verwijt - terecht - de aktieve
tegenstanders het gebruik van bijna
uitsluitend emotieve argumenten bij de
verdediging van hun ideaal (het verbod
op abortus) en kiest in haar/zijn pleidooi zelf voor rationele argumenten.
Opvallend en prijzenswaardig is ook de
mate van zelfkritiek die de auteur bij
zichzelf aan de dag weet te leggen. Dat
ook de arts kan f^len, wil de auteur
niet ontkennen. '0 & arts is en mag ook
niet de held van het abortusverhaal
worden zoals de auteur dat in het boek
ook niet is, maar als gewoon mens zoveel mogelijk een eigen weg tracht te
zoeken en probeert zijn of haar eigen
geweten te volgen.

Met zijn verbazende roman "De Naam van de
Roos" (waarvan onlangs een luxe-editie op
de markt kwam), heeft Umberto Eco,
prof
semiotiek aan de universiteit van Bologna,
zijn vaste stek in de geschiedenis van de
wereldliteratuur veroverd. Ongetwijfeld
in navolging van het succes van die roos,
bracht de Amsterdamse uitgeverij Bert
Bakker twee andere titels van Eco uit, nl.
"Hoe schrijf ik een scriptie" en " De alledaagse Onwerkelijkheid. Essays."
Het eerste werk is sinds zijn verschijnen
in 1977 zowat het lijfboek geworden van
de Italiaanse student die een scriptie
moet schrijven. Terecht trouwens.
Het
boek geeft immers alle tips die een thesistudent zou moeten krijgen. Tips voor
zowel de keuze van je orjerwerp als voor
de vorm van de eindredactie. Zo leert Eco
je onder meer hoe een scriptie te schrijven in 1 maand (je betaalt en laat je
scriptie schrijven of je jat er één van
een verre universiteit). Aanwijzingen ook
hoe je kunt vermijden door je promotor
uitgebuit te worden.
De grote kwaliteit van het werkje is dat
alle specifieke problemen worden benaderd
vanuit de invalshoek van de "groene"
(?)
student. Daarbij schrijft de auteur op
een de r g e l i j k e , vlotte m a n i e r
dat
het w e r k z i c h v l o t laat l e z e n w a a r door het uitst i j g t b oven alle encyclopedie-cursussen.
Als "document humain" is dit boek zeer
waardevol. Het is een overtuigend pleidooi voor de legalisatie van abortus
onder de vorm van een ervaringsrelaas
maar misschien meer dan dat is het een
vingerwijzing naar de politici die
op dit vlak nog heel wat te leren heb-ben en die dringender dan ooit hun verantwoordelijkheid moeten opnemen.
GJ
Jo Philippe, Dagboek van een d o k te r .
O m tre n t a b o r tu s . Antwerpen/Berchem:
EPO, 1985, 128 p.. 375 fr.

Labas
"Op 11 augustus 1950 vond voor de Verenigde Kamers de eedaflegging van kroonprins Boudewijn plaats. De machtsoverdracht was een feit geworden. Vlak voor
de kroonprins de eed wilde afleggen riep
Julien Lahaut, voorzitter van de Kommunistische Partij, luid 'Leve de Republiek!
.
Precies één week later, op 18 augustus
1950, belden twee mannen aan bij ds famillie Lahaut te Seraing. Een paar ogenblikken later was Lahaut dood. Deze
moord, die altijd als een politieke
moord is bestempeld, werd nooit opgehelderd. Na 12 jaar zette men het zoeken
naar de moordenaar stop, na 25 jaar werd
de zaak geklasseerd.
33 jaar later startten Etienne Verhoeyen
(BRT-medewerker van Maurice de Wilde) en
Rudi van Doorselaer, beide historicus,
naar aanleiding van een anoniem telefoontje dat op de BRT-redaktie was toegekomen, opnieuw het onderzoek.
En met succes dit keer. Twee jaar later
is de moordenaar gevonden, de zaak voor
het grootste gedeelte opgehelderd,
Dit boek vertelt geen gewoon misdaadverhaal. Het geeft het relaas weer van een
onderzoek dat voordien nooit grondig
werd gevoerd. Verhoeyen en Van Doorselaer hebben zich de vraag gesteld waarom
het gerecht nooit tot een oplossing is
gekomen in deze zaak, daar waar twee
historici dot wel konden.) Het ging dan

verwondering, met ontzag ook, maar vooral
met wantrouwen. Zo schreef George Duhamel
in 1930 zijn giftige "Scènes de la Vie
Future" na een rondreis door de States en
ook Johan Huizinga nam in zijn "Geschonden Wereld" van '43 de V.S. af en toe op
de korrel. Het verschil bij Eco is dat de
Italiaan het Amerikaanse levensmodel en
zijn cultuuruitingen niet vergelijkt met
het Europese, maar de Amerikaanse maatschappij op zich-zelf bekijkt. Door zijn,
zoals hij het zelf noemt, "onverzadigbare
nieuwsgierigheid en intellectuele stoutmoedigheid", komt hij tot een ongemeen
scherpe analyse. Van daaruit komt hij dan
tot vragen bij enkele aspecten van de Europese, cultuur.
Deandere essays behandelen verder de meest
uiteenlopende onderwerpen; over het waarom
van de Boeart-film "Casablanca" tot de
filosofie achter en de gevolgen van de
jeansbroek ("Een kledingsstuk dat de testikels samenperst doet de man op een andere manier denken"). Sprankelende spielereien.
Interessante lectuur dus, waarmee Umberto
Eco eens te meer bewijst over een vlotte
pen en een voldoende aantal grijze cellen
te beschikken. Toch loopt de man in zijn
essays hier en daar iets te ve&l te koop
met zijn kennis en verstrikt hij in zijn
enorme belezenheid. Ook mag gerust de
vraag naar het nut en/of de noodzaak van
het uitbrengen van deze verzameling gesteld worden. Alhoewel het gebodene interessant leesvoer blijkt, lijkt het inderdaad veel op het uitmelken van de figuurlijke koe. Hopelijk komt er nooit een vervolg op De Roos.

klCLU.6 .
ook om een politieke moord, met enerzijds
opdrachtgevers die zich toen aan de politieke top van ons land bevonden en anderzijds opdrachtgevers die terug te
vinden zijn in het aardsbisdom van Nechelen.
Na het succes van dit boek op de boekenbeurs, is het nu reeds toe aan zijn
tweede druk. Wie het nog niet heeft,
wordt dus aangeraden snel naar de boekenwinkel te hollen en zich een van de
laatste exemplaren aan te schaffen. Dit
boek is voor iedereen die zich -een beetje interesseert in de Belgische politieke geschiedenis een must. Politicologen
en historici die dit boek niet in hun
bezit hebben, zullen binnen dit en vijf
jaar met de vinger gewezen worden. Hen
weze gewaarschuwd !

R. van Doorselaer - E. Verhoeyen. De
m oord op L a h a u t. H e t communisme a ls
b in n e n la n d s e v ija n d . Leuven: KRITAK.
1965, 233 p., 595 fr.

VERVOLG v. p.2
de ermee peen les te Reven als
dit wel £echiedde. Even later
voegde hij de daad bij het woord
De zaal begon stilaan leeg te
lopen onder een pleidooi tegen
apartheid dat, vooral achter in
de zaal, onhoorbaar was.

Terug buiten voelden we ons erg
veilig met de aanwezigheid van
enkele ri jkswachtcoinbi 's (met
rijkswachters in). De straat
zag zwart van de studenten (tja).
Het begon te druppelen en u vergeeft het uw dorstige reporter
wel dat hij ervan onder trok,
hopend dat de regen de verhitte
gemoederen z<u bedaren.
Tot slot nog enkele bedenkingen.
EnltnJp. 2deKanners haalden VVS en
NSV door mekaar. Den onvergeeflijke fout volgens insiders. Zou
het dan toch waar zijn dat de
huidige generatie studenten zo
weinig geïnteresseerd is, en bijgevolg affiches voorbijloopt,
Schampers en strooibriefjes steevast in de vuilbak kieperti ? Zou
de studiedruk daarvoor verantwoordelijk kunnen zijn?
Wat er ook van aan is, Schamper
hoopt steeds do informatiebehoeften van elkeen aan te wakkeren en te bevredigen.
H.B.

ia gaia ?
law aaia l

Jono zijn betekent : onenstaan voor
nieuwe dineren; een platitude als een
koe. Maar des-al-niet-te-min houden
wij van platte dineren, omdat rondborstio nu eenmaal uit de v'ode is en wij
trendsetters willen blijven. Daarom introduceer ik u(en ons) een paar vernieuwende teaternrodukties die in de
Vooruit te zien zijn.
LA GAIA SCIENZA met IL LADRO Dl ANIME
Volcrens de informatie die ik over deze
Italianen kreeg, zou LA GAIA SCIENZA
een van de meest toonaangevende experimentele teatergroepen zijn die in Italië
de popularitEit van een popgroep genieten. Hun produkties zijn, zoals bij de
meeste teatervernieuwers,een samenspel
van verschillende disciplines : dans,
mime,acrobatie,muziek en dekor. Ze ontstaan meestal op basis van improvisatie.
In IL LADRO Dl ANIME probeert men een
sfeerbeeld te sugereren van een ideale
havenstad ëan de Middelandse Zee, haar
bevolking en de 'Palazzo'. De palazzo
met de bewoners en de omrinaende huizen
waaruit allerlei creluiden te voorschijn
komen die je doen wegdromen. Maar de
bewoners krijg je nooit te zien, want
de bewoners van een huis, dat zijn gedachten.

DESIDERIO
Omwille van stormweer kan de boot van
Lucia, een Parijse jou rn aliste, niet
uitvaren. Omdat ze in haar geboortestreek v e r b lijft neemt ze de gelegenheid te baat om haar moeder en grootmoeder op te zoeken. Daarna neemt ze
haar intrek in een hotel alwaar ze
Vincenzo, een gespierde bruut, in haar
kamer lokt. Ze verzet zich tegen diens
minder eervolle bedoelingen. Tevergeefs.
Vincenzo va lt daarna in een bevredigende
slaap. Om die vreedzame toestand
een
t ijd je te bestendigen slaat Lucia hem
bewusteloos. Ze vlucht met haar wagen
en neemt onderweg een meisje mee dat
haar eigen kommuniefeest , gehouden in
hetzelfde hotel, ontvlucht. Ze stranden in een p rim itie f, stenen huisje.
De confrontatie van Lucia met het jonge
meisje brengt haar eigen verleden weer
boven. De re la tie met haar neurotische
moeder, de afschuw voor haar vader (een
landelijke play-boy), haar ingekeerdheid,
devraag naar liefde: het is er allemaal.
Vincezo, terug b ij positieven, komt de
sensuele Lucia evenwel op het spoor.
Ze poogt hem te ontvluchten maar wordt
op een zeker moment in zee gedreven.
Vincezo gaat haar achterna maar, o wee,
de stoere jongen beheerst de zwemkunsten n ie t. Lucia zal hem redden.
De rol van Lucia wordt vertolkt door
FANNY ARDANT. Deze bijzonder s t i j l volle
actrice was eerder te zien in films als
Benvenuta, Vivemen dimanche en Les uns
et les autres. Haar présence doet het
nu ook weer.
Desondanks is regisseur ANNE MARIA TATO
er n iet in geslaagd d it niet onaardige
gegeven, een volwassen vrouw die plots
geconfronteerd wordt met haar eigen
jeugdjaren- op een boeiende en aangijpenende manier u it te werken. De
rol van van Vincenzo is meer dan bizar.
Daarenboven vond ik het einde niet geslaagd,om n iet te zeggen ridicuul.
Toen ik gaan kijken ben z ijn niet minder dan 8 mensen vroegtijdig opgestapt.
Het geeft misschien een idee hoe boeiend het allemaal wel was. Voor de l i e f hebbers van Fanny Ardant .
Decascoop 22.30 u.
D.P.

uit op 29 november om 20u 30m.
MULTATULITEATER met HYOCHONDERS
Het Multatuliteater behoort tot de beste amateurqezelschappen van Gent. Ze
zijn niet bana om een risico te nemen
en brachten voriq seizoen twee behoorlijke produkties op de planken : De
Muur en Le Bal. Dit wil niets zeqqen

ieder huisje

Het gebeurt zelden dat je op scene een
overwicht aan vrouwelijke actrices ziet
en het was niet een of ander geëmancipeerd
stuk over het vrouwenhuis of verkrachting
of ...,ja wat zie je niet allemaal aan
'culturele' animatie op een vrouwendag.
Nee, het was 'het huis van Bernarda alba
in het Arca-teater. Een stuk geschreven
door een man, Garcia^ Lorca over hoe vrouwen zich nu voelen; Het is wel verwonderlijk
dat
in de
literatuurgeschiedenis
altijd
vrouwen
door mannen
beschreven
worden en zelden omgekeerd.

Het huis van Bernarda Alba handelt over
een
Spaanse
aristocratische
familie.
De vader is pas overleden, maar de moeder
zal met strenge hand waken over de eer
van de familie.
Niemand
in het dorp
zal nooit iets slechts kunnen vertellen
over het gezin. Als er iets gebeurt,
zal Bernarda ervoor zorgen dat het binnen
de muren van het huis blijft. 'Je moet
niet denken,
je moet niet voelen,
je
mo at je gedragen.' : dat is de stelregel
die ze diktatoriaal haar dochters oplegt.
De dochters lijden hieronder, ze willen,
smachten naar een man, ze dromen ervan
en al hun daden verbergen de verdrongen
behoefte naar een wezen met kloten aan
zijn lijf. Maar als ze ook maar durven
een wulpse
blik werpen in een richting
is Alba of de dienstbode er om hen terecht
te wijzen. Tot op het ogenblik dat de
oudste dochter (39 jaar) zich verlooft,
is alles in de hand te houden. Maar hierna
breekt de hel los; jalozie, nijd en wraak
komen boven beheerst en deftig. Behalve
de
jongste
dochter,
zij
is opstandig
en loopt nog niet zo strak in het gareel.
Zij waagt het met de verloofde in het
hooi te duiken, maar ze zal het met haar
dood (zelfmoord) bekopen, want alle opgekropte fustraties keren zich tegen haar.
Alba overwint en schreeuwt het zegevierend
uit : 'Mijn dochter is als maagd gestorven
Het is niet moeilijk dit stuk van Lorca
in een
gekkenhuis
te
veranderen.
Dit
gebeurt dan ook. Pol Dehert zet gekken
op scene. Iedere dochter is gek op haar
manier,
een
snuift
voortdurend
ether,
een ander tut zich feestelijk op voor
een danspartij die nooit komt. De grootmoeder is de enige die volledig krankzinnig is.
Ze zit opgesloten,
breekt af
en toe uit,
schreeuwt,
bijt en krapt
(en zoals gewoonlijk zeggen gekken de
waarheid).
Moeder Alba is zo verstard
en autoritair dat haar rolstoel een wan-

VEILIGHEID ?

kele toon is, van waaruit alles gedomineerd wordt.
Je vraagt je voortdurend
af : ' ben ik hier naar een bende seniele
oude wijven aan het kijken of zit ik
in
een
les
therapeutische
begeleiding ?

De overheersende kleur is bruin en zwart,
kleuren van dood en verval. De jongste
dochter is hierop een uitzondering zij
is groen gekleed, de kleur van de jeugd,
hoop en walging. Zij is dan ook de enige
die
steeds
gevolgd
en
belaagd wordt.
Je vraagt je af wat ze tussen die bende
doet.
Ze heeft de keuze te buigen of
te barsten en ze barst.
De regievisie is consequent doorgetrokken
tot in het absurde (letterlijk uitbeelden
van spreekwoorden). Alles is goed afgewogen en de actrices spelen tot ze erbij
neervallen. Dit heeft zijn charme. Maar
waarom wordt dit gekkenhuis niet bedekt
met een laagje vernis en verf die af
en toe eens openscheurt en toch blijft
het geheel zo distingué en chique, want
zo hoort het toch?
(Frank Colman)

tegen ie kolf aan'getrokken worden
(zie tekening) en tenslotte moet
de veiligheidspal ingeduwd worden.
Door dë kier. permanent aan te spannen met plakbandvalt die veiligheid weg. dis men dan ook nog een
kogel in de loop brengt wordt zeer
"O u . î Î ]£ 9
snel trekken en vuren

De activiteiten van de bende van
Nijvel hebben niet alleen de wapenverkoop gunstig beinvloed, ze hebben ook de interesse naar het blijkVEILIGHEIDSPAL
baar slechte schiettuig van politie
en rijkswacht doen toenemen. In het
Het risico voor dit seizoen is :
Nieuwsblad van Zaterdag 16 oktober
Hypochonders van Botho Strauss.Over
stond op de voorpagina een meelijBotho Strauss en zijn werk hadden we
een qesprek met de reqisseur Eddy Verwekkend artikel over een sukkelaar
van een veldwachter die zijn piseycken. Volqens hem is Botho Strauss
een van de belanqrijkste teatervernieuw- tool met plakband moest repareren.
ers, ja zelfs een van de grote toneelDe bijhorende foto toonde inderschrijvers die zich aanbieden. Hij bedaad een pistool met plakband rond
schrijft de maatschappij van de jaren
de kolf, maar die had niets te ma70 en 80, de maatschappij van na 68,
ken met herstellen.
de maatschappij van de ontqoocheling
en het lijden of beter gezegd het wilEen dergelijk FII-pistool heeft nalen lijden en het genieten van het lij- melijk drie veiligheden: ten eerste
den. Daarover gaat in feite 'Hypochonmoet men om te kunnen schieten een
Een en ander is echter verboden
ders' Mensen die lijden en er niets aan kogel in de loop brengen door de
o~dat het wapen in zo'n geval te
veranderen, in tegendeel die noq meer
slede naar achter te trekken, dan
gemakkelijk vanzelf kan afgaan.
lijden opzoeken. In feite is het stuk
moet de kier die aan de kolf beeen thriller vol surrealistische huvestigd is en de trekker blokkeert
mor die zich afspeelt in een 19 eeuwse kamer. Al de personnaqes zijn in
een komplot verwikkeld, maar niemand
weet nu juist,welk een komplot het is
of hoe eruit te raken. Hopeloos proberen ze eruit te raken,maar raken er
lanqsommeer in verstrikt. Als ze dan
toch eens vat op de situatie krijqen
dan verstrikken ze in een spinrag van
van eigenpietluttigheid en bekrompenheid.
( om dat ik student ben )

IK KIES GRATIS

Als je de kritieken moet geloven die
in de persmap waren te vinden dan zou
deze produktie goed moeten zijn. Maar
ik gelooféoms mezel£hiet meer, dus...
Dus geef ik jullie maar een paar zinsneden uit die artikels zonder bronvermelding, dan weet je tenminste niet
op wie je moet kwaad zijn. 'pretentieloos maar fris en bij momenten spektakulair' 'mijn spontane reactie onmiddellijk na de voorstelling : enthousiasme' 'een mooi album met veel citaten
waarin men met plezier en tot vermaak
kan bladeren : de historische avantgarde en de stripboeken, de disco en
de toverlantaarn, video-clips en het
oude revue-theater, de etalages van
Fiorucci en Ronconi met z'n barokke
theater-machines, break-dance en de .
ongenuanceerde marionettenbewegingen'
Wie het zuiders bloed in zijn aderen
voelt koken, kan terecht in de Voor-

Botho Strauss overbluft konstant zijn
publiek en hij zet zijn toeschouwers
ëteeds
aan om mee te puzzelen. Hij
overtroeft de kijker met zijn taal,
zijn eruditie en externe en interne
verwijzingen. De taal die hij gebruikt
is een sterk poëtische taal met verschillende niveaus( een niveau van een
thriller, van het konflikt en van de
libido). Hij citeert letterlijk Fouca“lt omdat deze filosoof bezig is met
dezelfde problematiek zoals hij nl.
macht, strukturen en de onmogelijkheid
om aan die strukturen te ontsnappen.
Zijn stuk zit vol met anachronismen,
het tijdsverloop klopt niet en er zijn
voortdurend verwijzinqen naar dingen
die gebeurt zijn of die nog moeten qebeuren of(nboit zullen gebeuren.
Eddy Vereycken wil het publiek oeen
realiteit voorschotelen, eerder wil
hij een droom of een nachtmerrie aanbieden. Dit zal vooral gebeuren door
licht_en slow-motion effekten. Ook probeert hij verschillende disciplines te
combineren; zo is er o.a. live muziek
van Dominique Pauwels) en zijn er schilderijen in het dekor verwerkt.
Deze waanzin is te bewonderen op 22, 25,
26,28 en 29 nov. en 3, 5, en 6 dec.
(frank Colman)

I. U 2 - The Unforgettable fire
2. A lan Parsons project - Vulture culture
3. M odern Talking - The 1st A lbum
4. U SA for A frica - We are the world
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Funky Town ’85
Gerard Lenorman - D isque d’Or Vol. 3
W im de Craene - Kraaknet
Bruce Springsteen - Born in the U SA
Jermaine Jackson - D o what you do
Franky G oes to H ollyw ood - W elcom e to
the pleasuredom e
11. Sim ple M inds - Sister feelings call

LP
□
□
□
□

Casset
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□
□

□
□

Kruis de gekozen LP of cassette aan in het daartoe bestemde
vakje. U ontvangt deze bij u thuis ten laatste 2 maanden na
opening van uw Zichtrekening in een agentschap.

Gemeentekrediet
d e b a n k o p z’n b e s t

STUDIO-SCOOP-IE

De laatste 5 jaar heeft de Gentse cinemawereld een ware revolutie doorgemaakt. Direkte aanleiding daartoe was het openen,
in septmber '80, van het enorme Decascoopcomplex. Het was zo klaar als pompwater
dat de andere Gentse zalen niet zouden
kunnen
concurreren met de 10 ultramoderne Deca-zalen. Reeds in 1981
legden de
Centrumzalen hun spoelen stil. Ook Studie
Scoop kreeg het moeilijk en moest voor een
tijd zijn deuren sluiten. Niet voor lang
echter. Nieuwe mensen wisten Scoop zijn
vaste stek terug te geven,
namelijk die
van de cinema waar de betere film wordt
gedraaid, waar de nostalgie van de muren
druipt en waar, in het café dan, Bogie
hoog boven de toog op je neer grinnikt.
Het programma voor dit najaar bevestigt de
wedergeboorte: gemiddeld om de twee weken
een nieuwe film, in première. Walter Van
de Cruysse is eigenaar, uitbater, programmator, man achter de kassa en barman van
Scoop. Een interview.

den dicht eebleven, het café echter

niet.

In september '82 heb ik Studio Scoop overgenomen, en op 1 februari '83 zijn we opnieuw van start gegaan.
Door het 3rugse
P e r s , toen met een niet meer optredende
Raymond van het Groenewoud, naar hier te
halen voor de heropening zijn we er goed
in-eslaagd om Studio Scoop weer in de belangstelling t-e brengen.
De cinema is
reeds vorig ,>• ar uit de rode cijfers kunnen wegblijven en als alles naar plan verloopt beginnen we volgende maand aan modern izatie- en uitbreidingswerken; 2 nieuwe
zalen, nieuwe geluidsapparatuur en projectiemateriaal, 1 centrale projecteerkaer.

Ben je dan niet banq om die typiiche Scoopt>fe.ei te veilJLezen 1
Neen, zeker niet. We hebben alles goed gepland om dn sfeer optimaal te kunnen bewaren. Het wordt niet anders, wel beter. We
hopen Studio Scoop uit te bouwen tot iets
unieks, zeker in België en misschien wel
in gans. West-Europa.

Hei quote ïnteAnationate Fitmqebeu.ien Gent
blijkt bij nadei toezicht een kind gebaald
dooi Studio Scoop. Hoe zat dat ?
In 1974 werd het festival voor het eerst
georganiseerd door Studio Scoop in de Select omdat de Scoopgebouwen toen nogal kaduuk waren. Het liep over 14 dagen, in één
zaal; in totaal 16 films, waaronder twee
Belgische mi 1 wereldpremière. Na het relatief succes van de eerste uitgave,
liep
het filmfestival de volgende jaren telkens
in de Scoop én in een andere zaal (Capitole, Select, Museumzalen).

Studio Scoop: Waai vandaan
ne ei 1 Hoe. ? Waaiom ?

? vana{

Wan-

Studio Scoop is in '69 ontstaan uit "Studio One. Centre for Linguistic Research",
een nogal bombastische naam voor wat eigenlijk maar een praatcafé was waar veel
filosofisch gezwets te horen was en waar
af en toe eens iets artistieks gebeurde.
Initiatiefnemer Dirk Lievooghe wilde de
studio uitbouwen tot een cultureel centrum
a la Vooruit, maar dat kwam echt niet van
de grond. In '69 nam Ben Ter Eist de ganse
boel over en herdoopte het Studio Scoop,
met de duidelijke bedoeling er nog enkel
films te draaien.
De geschiedenis van de gebouwen gaat veel
verder terug; bewoond door de oorspronkelijke eigenaars tot kort voor W.O.II, werden de gebouwen in '45 aan een vereniging
voor oudstrijders toegewezen. Tijdens de
oorlog was er een luxebordeel voor Duitse
officieren in gevestigd. Vertelt men.

In 1979 was het festival voor Studio Scoop,
en dus voor Ben Ter Eist, te groot geworden. Een professioneel manager werd gezocht
en gevonden in de persoon van Jacques
Dubrulle (bekend van Daska-Films,
nvdr.).
Een aparte vzw. "Internationaal Filmgebeuren" werd opgericht. Maar die twee persoonlijkheden, de artistieke Ben Ter Eist en
de manager Dubrulle, botsten al heel vlug
en reeds tijdens het festival van '80 stapte
Ben Ter Eist er feitelijk uit, alhoewel
hij nog 1 keer, in '81, officieel lid was
van het programmatiecomité.

Sedeitdien ii de pioqiammatie ook veel qematiqdei, v*et biavei qewolden. Je moet
maai kijken naai de ie.tio(>pectievet> van
het vooibije leitival: Bunuel, wie.ni tilmi
leqelmatiq op T.V. komen, en Clint Ea6twood.

Daar zou ik me zo direkt nog niet over
durven uitspreken. Je moet wel weten dat
die speciale dingen enorm duur zijn, terwijl er eigenlijk geen kat komt naar kijken. Ik weet wel, dat zou nu juist de rol
van een filmfestival moeten zijn. Maar
doordat ze in een enorm complex zitten
kunnen ze dat niet waarmaken.
Desondanks
vind ik nog altijd dat de mensen van het
filmgebeuren prachtig werk leveren.

In '76 opende
Ben Ter Eist een tweede
zaal. Van dan af beginnen de gouden jaren
voor Studio Scoop; meestal volzette zalen,
geïmproviseerde, supplementaire voorstellingen om 1 h. 's nachts voor die mensen
die de film persé nog wilden zien.

Een filfestival kan niet groot genoeg zijn.
En commercieel, dat was het vroeger ook,
maar dat vergeet men te graag en te vlug.

Door de opening van Decascoop in sept. '80
brokkelde dat succes zeer snel af en de
genadeslag kwam i n juni '81 toen de brandweer zaal 2 s i ' . . D » cinema is dan maan-

Maal toch blijken een aantal {ilmt niet
meel te kunnen. Puie avant-gaide, in de
lijn van een Robe*t Van Ackeien of( een
Chantal Ackeiman bijvooibeeld.

li het Festival niet té qioot, té
cieel gewoiden ?

+ Om 20 uur; SUCCESS IS THE
BEST REVENGE ( G.B./ Frankrijk, '84) van Jerzy Skolimovski met o.m. Michael York
+ °2_22 JiO_uur: MONTENEGRO"
(Zweden, 1981)" van Dusan Makejev met o.m. Susan AnSpach.
+ Verwacht.-JE VOUS SALUE,
MARIE van J.-L. Godard en
RASHOMON van Akira Kurosawa.

Welke ii de noim, het plincipe achtei
Scoop-beleid ?

het

Reeds vanaf het moment dat ik Studio Scoop
heb overgenomen, weet ik waar ik met deze
cinema naar toe wil. Een eerste vereiste
is uiteraard de nodige dosis vakkennis:
weten wat e r i n de filmwereld omgaat. Van
uit die wetenschap vertrekkend wil ik
vooral nieuwe films brengen die in de andere zalen moeilijk of helemaal niet aan
bod komen. Films die men niet wil programmeren of die niet de kans krijgen die ze
verdienen. Om concreet te zijn, onder meer
die films die in de zalen 11 en 12 van de
Deca worden vertoond. Die films willen we
hier, liefst in première,
brengen zonder
daarom te moeten concurreren met Decascoop
of de andere Gentse zalen. Trouwens, de
contacten met Mr. Bert
(van Decascoop,
nvdr.) zijn uitstekend. Toch wil ik hic et
nunc het hardnekkige gerucht als zou Studio Scoop bestaan dankzij Decascoop, definitief de kop indrukken. Er is wél sprake
van geweest dat wij zalen 11 en 12 zouder
programmeren, maar daar is niets van gekomen.
Om onze beleidsoptie te kunnen waarmaken,
moeten we beschikken over wat iedere bios- ;
koopbezoeker, met recht, mag eisen: modern
zitcomfort, een perfecte projectie en optimaal geluid. Zeker hier in Gent, waar

het

Inderdaad, met veel nieuwe films,
terwijl
er toch plaats blijft voor minifestivals en
retrospectieves. Ik kan nu bepaalde films
niet krijgen omdat ik ze niet kan verlengen en dus promoten of omdat ik de distributiemaatschappijen geen twee voorstellingen op dezelfde avond kan aanbieden. Tevens zullen we een poging doen iets meer
in de media te komen, om opnieuw een deel
van de studenten - Studio Scoop was vroeger immers een must voor het studentenvolkjevolkje - naar Scoop te lokken.
We zullen ook blijven samenwerken met de
filmclubs Ritmus 21, Multimage en De Andere Film. Die samenwerking is voor beide
partijen heel interessant; zij krijgen onder gunstige condities de zalen en wij
kunnen een aantal films draaien die we anders nooit zouden kunnen bemachtigen. Het
Brusselse filmmuseum wil, van de beperkte
reeks copieën die ze wél uitleent,
onder
geen beding hun films aan commeerciële organisaties toevertrouwen.

Wat met de leclame
die iedeie veitoning nu vooia^gaat f Een noodzaak ?
Het is inderdaad zo dat Studio Scoop er
heel lang is kunnen op prat gaan geen reclame voor de films te tonen.
De tijden
zijn nu echter veranderd. De mensen letten
daar niet meer op. Ze zien graag reclame
en, dat moet je zeker toegeven,
sommige
van die publiciteitsclips zijn ware pareltjes. Ook de oude kern van verstokte Scoopgangers brengt daar begrip voor op.

16 dit een bewubt optelen vooi
"lealplitiek" ?

een

óooit

Ja, maar met het in acht nemen van een aantal kwaliteitsnormen en bewuste principes,
waarbij geijverd wordt voor een zo breed
mogelijke waaier qua aanbod.

De concertfilm van de Talking Heads mag
door geen enkele rock-1iefhebber gemist
worden. Regisseur Demme registreerde
in de loop van 1983 vier concerten
van deze band en d istilleerd e u it de
opnames één gave concertfilm. Als we
enthiousiast doen over deze prent is
dat niet zozeer om de kwaliteiten van
de film z e lf - alhoewel die er zeker
zijn - maar wel om het grandiose optreden van de groep.
De opbouw van het concert is deze van
de groep. Helemaal allen , wat verloren
op het nog naakte podium brengt David
Byrne het openingsnummer, Pycho-ki1Ier.
In de volgorde waarin ze de groep vervoegd hebben komen de andere leden
Byrne versterken. Bij het schitterende
slotnummer, Take me to the rive r, mogen zelfs de leden van de technische
staf meeswingen op het podium. Pas dan
zien we voor de eerste keer het publiek.
U z ie t het concert dus als een bevoorrechte toeschouwer.
Het visuele aspect van het concert is
heel sober gehouden. Elk groepslid
wordt door een w itte spot belicht.
Die soberheid is welkom nu we ons b ijna dagelijks ver gapen aan steriele
videoclips.
Toch heb ik mijn bedenkingen b ij de
cinematografische kwaliteiten van de
film . Hoewel vakkundig en beheerst
uitgevoerd valt de registratie toch
niet v rii te pleiten van een gebrek
aan inspiratie. Het is dan ook een b ij
wijlen magistrale Byrne die de aandacht
gaande moet houden. Kijk vooral u it
naar de scène waar h ij een danje pleegt
met een lampkap.
De film wordt gedraaid met een 24sporen klankband en moet b ij voorkeur
gezien worden in Decascoop.
Decascoop 15.00, 17.30, 20, 22.30

klaub/a.g.

* HET MONDAINE LEVEN

DP

*

Dinsdaa 26 november
Donderdag 28 november
20.30 uur
*

HET HUIS VAN
BERNARDA ALBA
Arca Teater
St. Widostraat 3

Wo, Do en Vr 27, 28
en 29 november
20.00 uur
*

DAGBOEK VAN EEN
KAMERMEISJE
Teater Vertikaal
Huidevetterskaai 40

Wo, Do en Vr 27, 28
en 29 november
20.30 uur

WEEKDAGBLUES
Café De Grote Avond
(Teater Vertikaal)
Huidevetterskaai 40

Theater Controverse
Burggravenlaan 87

commei-

Ergens is uw vastelling volkomen terecht,
maar dat is dan een gevolg van de opties
die het prorrammatiecomité neemt of moet
nemen. Het programma is altijd een synthese van de verschillende persoonlijkheden
in dat comité.

Programma voor de week van
vrijdag 22 tot en met woens-

men op dat vlak enorm verwend is. Dit betekent inderdaad een zware investering, en
daar hebben we dan oon bewust voor gekozen.

Het veidei uitbouwen en ve.idiepen van
Scoop-pio^iel dub ?

stops
/

Donderdag 28 november
Van 12.30 u tot 13.15 u
*

MARK DEFRAEYE, INGE
KERKH0VE EN WIM BELAEN
Konsertstudio LOGOS
Kongostraat

Woensdag 27 november
20. 00 uur
* EEN BEVRIJDEND WOORD :
"Naar een economie van
het genoeg” vanuit
Bijbels perspectief
BOB GOUDZWAARD
Blandijn
Auditorium C
20.00 uur
Org. KUC

ADVERTENTIE•
WIJ ZIJN U EEN FLINK STUK TEGEMOET GEKOMEN !

D

boekenfonds m arnix 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.

