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afwezig
Beste Schamper,

WN DEBETWETERS!
Ik wil tenslotte beklemtonen dat ik mijn
kritiek heb geformuleerd, los van mijn politieke sympathieën, dit om vervelende
misverstanden te voorkomen! Dit is gewoon
'het relaas van een ontgoochelde, onbevooroordeelde debatbezoeker!

Het anti-apartheidsdebat van 17/12 in aud.

GERT DEVREESE
student rechten.

C van de Blandijn verdient een reaktie,
zij het
Beste Schamper,
Het anti-apartheidsdebat van 17/12 in aud.
C van de Blandijn verdient een reaktie,
zij het spijtig genoeg niet om de interessante inhoud ervan, maar omwille van de
omstandigheden, het kader waarin het doorging. In de begeleidende VVS-SVB-brochure
had men het over "het evenwicht in het
debat dat zou gewaarborgd worden'.' W e l , van
de 5 uitgenodigde partijen (te weten CVP,
PVV, VU, SP en Agalev) waren er 2 afwezig
en dan nog juist die 2 die voor veel
mensen de beweegreden waren om naar het
debat te komen, nl. de VU en d e P V V.die
beide een Protea-lid hadden aangekondigd.
Een flink aantal mensen vond dat ze een
leor waren gedraaid en droop dan ook meteen af. Terecht, zo dacht ik! Toch ben ik
gebleven, omdat men met zijn ellebogen kon
aanvoelen dat er die avond nog meer
"leuke" dingen te gebeuren stonden. Nog
vóór het debat van start ging, werden er
briefjes "Stop Protea" in de zaal verspreid. Dit gaf meteen aan voor welke
partij dit een zware avond zou worden.

Dit debat had volgens mij echter nooit mogen doorgaan, want het gegarandeerde evenwicht was van meetaf aan verbroken. De moderator gaf eerst een overzicht van wat de
zwarte Zuidafrikaanse leiders zelf vonden
van economische sancties. Dit duurde véél
te lang, gelet op het - naar ik mag aannemen - toch méér dan behoorlijk geïnformeerde publiek. Nadat de partijen hun
standpunt hadden uiteengezet, was het
eindelijk tijd voor het vragenuurtje. Raar
keek ik op toen bleek dat bepaalde vragen
blijkbaar niet mogen worden gesteld! Toen
iemand het dekselse lef had de onverdeelde
roep van de zwarte Zuidafrikaanse bevolking om economische sancties in twijfel te
trekken, werd hij, nog vóór hij zin zin
had afgemaakt, het woord afgenomen door
een vakbondsmilitante, met de stem en het
voorkomen van een buldog. Ik vraag me af
wat de zin van een debat is, als men niet
eens bepaalde vragen mag stellen! Deze man
had des te meer recht van spreken, daar
hij N.B. een aantal jaren in Mozambique
had verbleven! Verder werd het debat herhaaldelijk onderbroken door applaus, gefluit, gejoel en gegnuif. Wat komen zulke
mensen doen om een debat? Laat ze verdomme
naar een catchwedstrijd gaan!

Tenslotte en niet in het minst: daar de
CVP de enige partij was onder de 3 overgeblevenen met Protea-leden in haar rangen,
kreeg ze de volle lading, des te meer omdat ze een overjaarse bakvis had gestuurd,
die de klappen van de politieke zweep nog
moest leren kennen!(Iets wat de CVP wel
meer pleegt te doen met een studentenpubliek. Wij zijn blijkbaar niet belangrijk
genoeg!)

Twee kranige leden van de MLB zagen hun
kans schoon en vuurden hun gifpijlen op
haar af, onder meestal instemmend gemompel
van de amorfe massa. Een van hen was zelfs
zo hypocriet op het einde van het debat de
"prijs voor de hypocrisie" aan de verbauwereerde CVP-deerne uit te reiken, hypocriet ja, vermits hij daarbij voor het gemak even vergat de "prijs voor de lafheid"
toe te kennen aan de AFWEZIGE PVV en VU.
Gewoon om te kotsen! Voor mij krijgt deze
CVP-juffrouw de "prijs voor de moed", omdat ze het nodig vond te blijven en als
gratis-schietschijf voor de likkebaardende
MLB te fungeren!

Toch nog een positieve noot: prijzenswaardig was daarbij de houding van de SP-vertegenwoordiger Van Velthoven, die toegaf
dat voor zijn partij de economische boycot
van Apartheid geen breekpunt vormde. Hij
getuigde van intellectuele eerlijkheid en
vertikte het de voorstanders van radikale
maatregelen naar de mond te praten, daarbij het feit negerend dat hij eigenlijk
een thuiswedstrijd speelde voor een grotendeels boycot-beamend publiek (op zichzelf een verheugende vaststelling natuurlijk, dit laatste).

Conclusie: VVS-SVB heeft een kans gemist
om een volwassen, evenwichtig debat te organiseren en is er mede-verantwoordelijk
voor dat de zaak is ontaard in een ordinaire Vlaamse kermis.Dit debat had nooit
in deze vorm mogen plaatshebben! Volgende
keer beter, VVS-SVB?

Museumstuk

je en ga zo maar door. Ik vermoed dat de
RUG er binnenkort meer zal uitzien als
een oord van rouw in plaats van als een
oord van studie.
Hierbij laten we het voor deze keer, in
de hoop dat U deze pennevruchten (oei,
oei, oei) niet aan de prul Iemand toevertrouwt.
Hoogachtend ;
Gert Schaubroeck
student ergens te
velde.

aan de RUG

Waarde redaktie,

Prof.Dr. M.A.G. Van Meerhaeghe, docent
Ekonomie aan de RUG, s trijd e r voor recht
en orde,die zich opwerpt als het geweten
van onze westerse samenleving, laat weer
van zich spreken. In zijn boek "Museum of
Grootmacht? De id e n tite its c ris is van Europa"
beveelt h ij de diktatuur warm aan, houdt h ij
een pleidooi voor het eliteonderwijs,
verdedigt h ij de veredeling van het mensenras,
beweert h ij dat de bisschoppen rooie rakkers
z ijn en dat fascistiche regimes soms
beter z ijn dan demokratische regimes.
Dit boek,dus absoluut niet racistisch,
fascistisch of ondemokratisch, is verplichte
lektuur voor de studenten van de
2e kan rechten en staats- en sociale
wetenschappen en de 1e kan ekonomie,
die daarbovenop een kwasi-onmogelijke
opdracht gekregen hebben: k ritie k
cjeven op d it Meesterwerk, k ritie k die
door de Meester z e lf geëvalueerd wordt
en in rekening gebracht wordt voor het
eindresultaat.
KRASS
Kritische aktiegroep Staatsen Sociale
■
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Geachte Redaktie,

Geachte redactie,
Ik wil h ierb ij even kort reageren op het
a r tik e ltje over het V.R.G. in Schamper
nurimer 216.
Het is hoogst opmerkelijk dat het Vlaams
Rechtsgenootschap via Schamper een s trik t
geheimgehouden a k tiv ite it van de Proteastudentenvereniging openbaar tracht te
maken aan de duizenden studenten (overigens een pluim voor hen die in deze t ijd
met al die kontestatie en boycot rond
Zuid-Afrika voor de neus weg van het Aktiekomitee Boycot Apartheid deze streek
realizeerden).
Had het V.R.G. De Morgen gekontakteerd
dat had ze (sic) een breder publiek bere ik t (alhoewel?).Maar zou het niet kunnen dat Uw bron,niemand minder dan de
Praeses van het V.R.G..Bart Germonprez,
een persoonlijk konflikt met de beheerder
van het Hof van Beroep wil uitvechten op
de kap van andere verenigingen en personen, (sic)
Ik hoop dat Bart na z ijn rechtsstudies
geen diplomatieke wetenschappen aanvat
wan dan gaat het echt slecht met de (nu
al miserabele)Belgische diplomatie.
Hoogachtend,
Dawid Van Ransberg.

ROUW

Geachte Heren,
Graag maak ik enkele kritische (zelfkennis is nog steeds het begin van a lle
wijsheid) bedenkingen b ij enkele
schrijfsels in ons a lle r (?) Schamper
215 en 216. Met het groene boekje in de
hand - niemand wordt immers graag het
slachtoffer van de sic-o-manie van de
Schamperredaktie - zal ik trachten mijn
aanmerkingen in zo zuiver mogelijk
Vlaemsch aan het papier toe te vertrouwen.
Eigenlijk komt het neer op een smeekbede : Schamper, verspil uw kostbare inkt
en papier niet meer aan snertartikels over links en rechts op en rond den dierbaren Blandijn. Ten eerste, wemelen ze
meestal van de fla te rs , zodat ze informatief van nul en generlei waarde z ijn
en alleen in de betrokken sub-cülturen
voor enige h ila r ite it kunnen zorgen.
Bovendien leveren ze steeds een resem
recht op antwoorden op, die men meestal
kan onderbrengen b ij de rubriek bladvulling. Tevens tasten ze de faam van
Schamper, hét weekblad van dé studenten
aan. De prikjes, soms regelrechte mokerslagen, worden immers bijna steeds aan
de rechterzijde uitgedeeld.
Nochtans is naar mijn bescheiden oor- .
deel links even onverdraagzaam als
rechts : zoiets in de aard van "Als wij
staken, moet g ij ook staken !", nietwaar
VVS, w ijkt in niets af van het recht van
de sterkste dat door sommige NSV-ers
soms gehanteerd wordt.
Dit gezegd zijnde, nog enkele woordjes
over dé rouwdag tegen Apartheid. GITA
rouwt, rector De Meyer huppelt mee en de
doorsnee-student (geëngageerd zoals h ij
is) v ie rt feest, because die dag geen
les. Geen haar op mijn hoofd denkt eraan
de organisatoren een steen toe te werpen, maar toch vraag ik me af of onze
dierbare rector in al z ijn geleerdheid
niet een gevaarlijk precedent heeft geschapen. Staan ons in de nabije toekomst
nog zulke dagen te wachten ? Mogelijke
voorwerpen van rouw z ijn er in overvloed
anno 1986 : hongersnood 1n Zwart-Afrika
en de schaamteloze machtswellust van de
potentaten aldaar, het e rg e rlijk optreden van vredesapostels Reagan en Gorbatsjow, terw ijl in hun beider landen
respectievelijk miljoenen mensen leven
onder de armoedegrens en duizenden andersdenkenden zuchten in één of andere
Goelag, de terreur in ons eigen apeland-

Recht
op
antwoord

1) Het V.R.G. maakt niets bekend via Schamper,Schamper doet aan berichtgeving.Wij
zijn een tijdschrift,geen ombudsdienst.
2) De Morgen heeft nog steeds een grotere
oplage dan wij ,maar toch bedankt.
3) Namen van informanten worden principieel niet vrijgegeven.Ik kan u wel vertellen dat mijn informant niet Bart Germonprez was,maar wel iemand van het centraal
bestuur.
JD C

Sappig
Op dinsdag 28 januari ek organiseren de
Socialistische Arbeiderspartij en de Socialistische jonge wacht een diskussieavond
met als thema "Naar een revolutie in ZuidAfrika?", die zal plaatsvinden in de RUG,
Blandijnberg 2 ,auditorium C.
De inleiding wordt verzorgd door Ernest
Mandei, hoogleraar in de politieke en
economische wetenschappen aan de VUB.,
die meer bepaald de huidige ontwikkelingen
n Zuid-Afrika, de kansen to t hervorming
an het regime en de betekenis van het verschijnen van de georganiseerde arbeidersk la s s e ^ de vorm van de onafhankelijke
vakbeweging COSATU)zal bespreken.
De toegang is gratis.

Agadebat

Graag had ik in naam van de Proteastudentenyereniging Gent een aantal
rechtzettingen gepubliceerd gezien
als recht op antwoord naar aanleiding
van uw artikelen '12 peekaa en Kannie
Lugnie Lobbienie' in'Schamper' nummer
214.
Het bestuur van de Protea-studentenvereniging,haar leden en zelfs onze Voorz itte r zijn op geen enkele manier bevriend met president P.W.Botha van de
Republiek van Zuid-Afrika of zijn familie(alhoewel h ij naar het schijnt drie
beeldmooie en schattige dochters heeft).
De Protea-studentenvereniging is op geen
enkele wijze bevriend met het Z uidafrikaans apartheidsregime(dat overigens
een Engelse uitvinding is ) , doch wil
alleen op een zo realistisch mogelijke
anier objektieve informatie verschaffen
omtrent a lle aspekten van de Zuidafrikaanse problematiek. Een recht op info rmatie dat ons en de Gentse studenten
wordt ontzegd.
De Protea-studentenvereniging is geen
Zuidafrikaanse verenigingfalleen de
Voorzitter en enkele leden kennen op
passieve wijze het Afrikaans),want allen
z ijn z ij in het bezit van de Belgische
nationaliteit(voor sommige leden echter
ook kontroversieel). De door de Redaktie
gebruikte lo g ika-zij onderhouden kontakten met Zuidafrikaanse studentenverenigingen en doen aan kulturele uitwisseling
(fo e i, fo e i, foei)-kan alleen van 'Schamper'
komen.Vandaar........
We menen niet dat ‘ Schamper' het juiste
medium is om wekelijks een Zuidafrikaanse polemiek aan te gaan. Wij hadden
het graag anders gewild, in een debat,
in een z a a l(lie fs t aan de u nive rs ite it,
als dat mag van A.B.A.-V.V.S.)en voor
het ruime publiek. Want alleen woord en
dialoog kunnen overtui gen.Maar het woord
is ons verboden. En de dialoog wordt
u it de weg gegaan.
Wij verwaanden tenslotte in de mening
dat Schamper het o ffic ië le weekblad
van de studenten van de RUG was.
Na het lezen van de drie eerste
Schampers van het ja a r, weet iederéén
ondertussen nu anders.
N.S.(sic)Wij wensen u er nog op attent te
maken dat wij noch bevriend z ijn met
Roelaf 'Pik' Botha(die met z ijn snor
(verdacht!)noch met Fanie Botha(zonder
snor).
Paul Beheyt

Voorzitter

Allemaal
uitvluchten!
Onze verontschuldigingen!
Aan de toehoorders van ons debat ivm de
ekonomische boykot van het apartheidregime van 17 december 1985, wensen wij enkele woorden te richten.

Onder de ruim 300 aanwezigen was er n l.
een grote groep ontevredenen. Deze onteGraag uw aandacht voor de volgende a c tiv ite it: vredenheid werd veroorzaakt door de a fwezigheid van 2 panelleden, van Jef Valke"Westerse ekonomie en problemen in de
niers(Protea,VU)en Lucienne Herman-MichielDerde Wereld".
sen(Protea,PVV). Uiteraard zijn wij daar
Waarom l i j d t die andere h e lft van de wenietvoor verantwoordelijk. De dame en de
reldbevolking? Heeft de westerse ekoheer in kwestie hadden herhaalde malen
nomie en p olitiek daar iets mee te maken?
hun instemming betuigd met de deelname
Zo ja , wat moet daar dan wel aan veranaan ons debat. Dat z ij niet opdagen, om welke
deren? Een rechtvaardige politieke en
reden dan ook, kan ons niet verweten worden.
ekonomische wereldorde, hoe zou die er
S p ijtig was dat natuurlijk wel!
kunnen uitzien? Welke konkrete stappen
oeten hier nu toe gezet worden?
Uie excuses wil,kan ze z e lf maken!!
Over d it alles gaat op woensdag 22 januari om 20 u. in De Brug.ST.-Pietersnieuwstraat 45, een panel gesprek door met
Magda Aelvoet(Agalevsenator)en Ruddi
Doom(docent RUG-ontwikkelingsamenwerking)
K.Formeseyn
op uitnodiging van Agalev-studenten-Gent.
VVS-SVB

Go S e R s
A ltijd m oeilijk, zo'n eerste nummer van
het jaar : studenten z ijn pas bekomen
van de diverse katers, dommelen nog een
weekje verder en krijgen dan plots die
afschuwelijke Schamper opnieuw in handen. Geef toe : er z ijn gezelligere
wijzen om opnieuw met 'het leven' geconfronteerd te worden.
Niet getreurd : van onze kant is het net
hetzelfde. Na enkele weken eindelijk
eens NIET over, met, als, op of in de
studentensoep te moeten roeren, verplichten wij ons nu opnieuw die pro's
en die an ti's van alles en nog wat binnen d it enge wereldje onder de loep te
nemen. Inderdaad, wij geven toe : er
zijn . . . .
Als er dan iets bijzonders gebeurd was
eind '85, begin '86, dan zou d it misschien wel een bijzonder bijzonder nummer geworden z ijn . Helaas ! Een bomaanslag op onze unief zat er ook nu nog
niet in, doden b ij anti-apartheidsstakingen heeft de RUG niet gekend, de
student-leden van de Raad van Beheer
zijn gezond en wel doch romances werden
ons nog niet gemeld, NSV en VVS kondigden géén bestand af en blijven kat en
hond (of omgekeerd), wat wil je . . . .
Rest ons te melden dat de nog steeds
nieuwbakken Gentse Studenten Raad zo'n
week voor de vakantie samenkwam en dat
we nog a ltijd niet weten wat te denken
van dat ding. In de koude wandelgangen
van de Brug verguisen de progressieven
nog steeds het zogenaamde vertegenwoordigende karakter van die raad. In plaats
van afwezig te blijven, kozen ze nu
voor een andere taktiek : hun plaatsen
in de Raad innemen en hun spreekrecht
ten volle benutten, althans wat bepaalde
agendapunten b etre ft. Principieel b l i j ven ze met de ganse GSR in de maag z i t ten.

De conservatievere studentenvertegenwoordigers (dat laatste dus tussen aanhalingstekens) laken in diezelfde wandelgangen wat z i j noemen de 'obstruktiep o litie k ' van links : op die manier is
k ritie k op de werking van de GSR niet
moeilijk gezien het de kritikasters z ijn
die de GSR plat leggen.
Wat er ook van z i j : U, als student met
het onfrisse hoofd en de koude voeten b ij
het begin van d it ja a r, kan het allemaal
weinig of niets schelen. Laat ze maar betije n , die geëngageerde enkelingen, dBnkt
U, het raakt mijn koude voeten . . . (nieuwe uitdrukkino ! ! ! ) Die GSR stoort zich
daar evenwel niet aan, brave student,-en
beslist tenslotte toch ten dele over wat
er met een miniem deel van uw insch rijvingsgeld eventueel kan gebeuren. Komt
daarbij dat z i j zelfs in UW naam spreken voor wat b etreft zaken als v r ijs t e llingen, puntensystemen, kursusdiensten,
maar ook eventuele standpunten omtrent
studentpolitieke of andere zaken met een
vies geurtje. Zijn z ij dan toch belangr ijk ?
Wat ScRamper b e tre ft, was d it in ieder
geval een vergadering van belang. Er
werd
beslist over de op te richten redactieraad; u weet wel : het staartje van onze a ffa ire met de Paus. Naar
aanleiding van die a ffa ire had de rector
immers beslist ons vast te vriezen en
de nieuwe RvB eiste een vorm van contro le op de inhoud van uw blad. Deze
eis werd door een aantal Schamper-haters
van beroep aangegrepen om d it blad 'te
pakken'. Helaas, driewerf helaas : zó
ver is het vooralsnog niet gekomen.
De redactie verbond zich ertoe een deontologische code te ondertekenen wat er
op neerkomt dat w ij, die de stelregels
van de journalistiek sinds mensenheugenis zó hoog in het hart dragen, d it nu
ook nog eens zeggen en schrijven. Daarnaast wordt nu ook een redactieraad opgericht met als voornaamste taak het
toezien op de toepassing van de deontologische code. Met klachten omtrent d it
blad kun je voortaan daar terecht. Om
mee te werken, te schrijven, de tekenen
of te lay-outen moet je nog steeds b ij
ons zijn

rauwe aba-dag

Zeventien december 85 was de dag dat
studentenvakbeweging V.V.S. rouwde om
apartheid. Dat weinigen onder u daarvan hinder ondervonden hebben kan
misschien een idee geven over de slagkracht van V.V.S. maar zegt mijn inziens
nog meer over de so lid ariteitszin van
de Gentse universiteitsstudent. Ongehoorde rassendiscriminaties, thuislanden, pasjeswetten, uitbuiting, honderden doden: het zal ze een zorg wezen!

Toch was de rouwdag aanvankelijk groots
opgezet. In de voormiddag zouden de lessen geshorstworden en er werden vervangingslessen voorzien. Maar het schorsen van lessen bleek u ite in d elijk niet
mogelijk zodat enkel de vervangingslessen overbleven. De Blandijn fungeerde
als van oudsher als centrum van de aktie.
Daar hadden verenigingen van diverse
pluimage (o.a. P.L.O.) hun standjes opgezet. Onder de gemeenschappelijke noemer "tegen apartheid" hielden z ij daar
uitverkoop van boeken, badges en ander
materiaal dat zonodig de deur uitmoest.
Dat één en ander nog weinig met apartheid te maken had bleek hen niet te
deren. Wie daar wel op zijn plaats
stond (naast V.V.S. uiteraard) was
AMANDLA, een tijd s c h rift dat zich specifiek bezig houdt met apartheid.
De alternatieve lessen bleken over het
algemeen te schitteren door een geringe
opkomst van de studenten. De apathie
b lijk t welig te tieren onder dat volkje.

Dertig man voor STEVEN DEBROEY (auteur
van een lijv ig boek i.v.m. Zuid A frika);
je zou voor minder thuis blijven.
Evenveel volk voor RUDY DOOM (seminarie
derde wereld) die de alternatieve les
voor de rechsfaculteit moest verzorgen:
de Belgische belangen in Z.A. Toch was
z ijn verhelderde uiteenzetting zeker de
moeite waard. Zo bleek een Belgische
onderneming betrokken in een wapenleve-

ring. Bovendien werd voorzien in een opleiding van de afnemers. Daar Canadese
bedrijven in de zaak betrokken waren
leverde zulks scherp protest van Canada
en de V.S., landen die nu toch niet bepaald uitblinken in een fe lle anti-apartheidspolitiek. Toen Nothomb hierover geTnterpelleerd werd dat België de U.N.O.
resolutie i.v.m .het wapenembargo op Z.A.
s trik t naleefde. Doom merkte droogjes op
dat Nothomb blijkbaar weer voor z ijn te levisie had gezeten.
Maar er is meer. Ons uranium halen wij
u it Z.A. , te rw ijl we dat evengoed en
even goedkoop u it andere landen kunnen
betrekken. Op de koop toe levert België
YerjTiijkti ujriniunL aah.Z, Afrika.
Ook onze regering draait mee in deze
mallemaolen. Omwille van de economische
belangen (d ix it W. CLAES) leende de Belgische staat aan Z.A. Het kwam zelfs zover Belgie ingevolge contractuele verplichtingen zou moeten opdraaien indien
bv. het A.N.C. bepaalde m ijninstallaties
I zou opblazen.

Schamper was evenwel niet DE adder van
de vergadering : op de agenda stond
eveneens de toelat ing to t subsidiëring
van Protea en NSV. Geef toe, een k lu iver van formaat. De leden van de GSR
waren echter niet te vinden voor een
droogweg ja of neen : om a lle r le i redenen werd u its tel gevraagd : er is de
UNO-resolutie waarbij België zich verbindt te onthouden van kulturele kontacten met Zuid-Afrika, kwam daarbij de
tw ijfe l omtrent een aantal opgeijeven
a c tiv ite ite n , de heibel met NSV in universiteitsgebouwen en het gerechtelijk
onderzoek daaromtrent. Giet daarbovenop
een sausje van anti-faschisme en an tiracisme en de controverse was kompleet.
Gevolg : de dames en heren van de GSR
willen die Protea-NSVschepsels wel eehs
zien en stellen hun beslissing tot dan
u it.
Wanneer iets la te r b lijk t dat hierdoor
toch geld kan vrijgemaakt worden via
het 'voorlopig konvent' eisen enkele
GSRleden de weigering van beide verenigingen in het voorlopig konvent :
een motie die goedgekeurd wordt doch
waarvan de uitvoering nog geen zekerheid kent
In het kader van deze materie vermelden
we ook de beslissing tot organisatie van
een 'debat van laag niveau' (s ic !) :
een debat tussen prof. Vlerick en prof.
Van Spaandonck met als onderwerp (hoe
raad je het): Zuid-Afrika . De GSR
'besliste'(nou ja)ook over een aantal
werkelijk studentengerichte zaken: het
voorstel ter oprichting van een centrale
cursusdienst werd verwezen naar een
commissie(precies echt dus)en wat de
vrijs tellin ge n b etreft: de leden van de
Onderwijsraad leken meer competent: doorverwezen dus(nog 'meer ech t').
Bij het verschijnen van d it blad zal de
GSR w ellicht reeds zijn beste voornemens voor het nieuwjaar gemaakt hebben.
Hopelijk z ijn die voornemens b ij d itz e lfde verschijnen, al weer niet in rook opgegaan...
pH

Helemaal driest wordt het als we b ij de
Belgische banken aanbelanden. Als land
staat Belgie op de 6 de plaats wat betr e f t de leningen aan Z. A frika, dat is
stukken beter dan we in Mexico zullen
doen.
De laksheid van de Belgische overheid
betreffende het Z. A.-beleid is schrijnend
en enkel op economische overwegingen gebaseerd. Maar dat geld geen grenzen kent
was al langer geweten.
In de namiddag werden in de Blandijn
een aantal films getoond, waarvan Frontline wel de merkwaardigste en interessanste was. Het is wel duidelijk dat de
Z. Afikaanse regering sinds decennia
hardhandig de hegemonie van de blanke
minderheid (18% van de bevolking) wil
bestendigen. Zwarte families worden
naar economisch waardeloze thuislanden
gestuurd. U it deze reservaten worden
goedkope werkkrachten gehaald om te werken in de mijnen en industrieën waar
blanken de kaderfuncties vervullen. Let
wel: hun fam ilie b l i j f t in de thuislandden. Omgekeerd gaat blijkbaar ook; de
reservaten worden ook gebruikt om de
talloze zwarte werklozen te dumpen.
Onderwijs is eigenlijk een blank p riv ilege: in elk geval wordt to t 15 maal
er uitgegeven voor een blanke student.
Voor diegene die nog niet naar een thuisland gestuurd z ijn , geldt nog steeds
een s trik te rassenscheiding.
's Avonds was een debat voorzien. Een
lezersbrlef bespaart mij deze lamentabele bedoening u it de doeken te doen.
Blijkbaar had Agalev z ijn spionkop meegebracht en had de afwezige meer dan
g e lijk .
Als men een balans opmaakt van de
dag, kunnen we niet anders dan nog maar
eens betreuren dat de student een wansmakelijk grote desinteresse aanleggen

...en toch weet het volk op sobere en allereenvoudigste wijze zijn ideeëngoed kenbaar te
maken. . . .

Ik voel me m ottig,ziek,niet in de haak,
lichamelijk gedesoriënteerd en moe,vooral
moe.
Ik heb genoeg zaagsel in mijn kop om een
waterbed mee op te vullen - in de veronderste llin g dat iemand zoiets stupids zou w illen doen,natuurlijk - en in mijn darmen
g lib b e rt,s lie rt .g lijd t en zwalpt een vettige b r ij van kroketten,sauzen,aperitieven,
borrelnootjes en chips heen en weer.Ik geloof dat ik er van binnen u itzie als een
geklutst ei.
Het kan niet anders of mijn maag gaat nu
drie weken in staking,mijn lever neemt ontslag,mijn blinde darm tast zich een weg
naar buiten en mijn nieren maken plannen
om te emigreren.Naar een heel wat minder
vetzuchtig land,Ethiopië bijvoorbeeld,
alhoewel dat het ginds ook niet helemaal
perfectamento is.
Een jaar zou nooit mogen eindigen,het vergt
te veel van een mens.Niet enkel moet je
b ij allerhande bejaarde tantes op bezoek
gaan en hun wangzakken onder de kussen bedelven, je moet ook nog hun brouwsels proeven: vlees è la de een of andere fransman
of vis op de wijze van francien die hier
om het hoekje woont en die zo vriendelijk
was om,speciaal voor de gelegnheid.haar
u iterst geheim fam ilierecept.dat je in ie der kookboek ook kunt vinden,door te geven.
Ik mag er niet aan denken.Bovendien moet
je hun speciaal vanonder het stof gehaalde fles in je kas gieten en zeggen dat het
goeie is,alhoewel je het spul nog niet aan
een joern alist van ' t Kalloterke,pardon
' t Pallieterke cadeau zou w illen doen.Uit
eerbied vooor de fundamentele rechten en
vrijheden van de mens,alhoewel dat misschien eerder een reden is om het wel te
doen.Niet dat ik niet tolerant zou zijn
natu urlijk.

voor alles wat hen niet direkt genot,
geld of een l ie f opbrengt. Dat de ganse
aktie tot de Blandijn beperkt bleef,
is een zonde voor het vele geld dat
zoiets kost. Maar s c h rijf dat niet direkt
op de rekening van de organisator. Het
had misschien beter gekund, maar de grote massa lok je alleen nog maar met
"money for nothing and sex for free".
Tot slot nog een markant,ndoch door
uw redakteur toch niet onopgemerkt
d etail: Zowel resto De Brug als
kaffee Krawietelke waren in de vroege
ochtend besmeurd geworden met het opsc h rift "Ik(hartje)van Zuid-Afrika".
Dat d it gebeurde met lichtblauwe verf
wekte b ij ons enigszins achterdocht.
B ij nader toezien bleek de buitenkant
van De Boemelaer eenzelfde kleurschakering te vertonen.
dominic p.

En als je denkt dat je na de maaltijd mag
opstappen om ergens in een gracht,met
een kreun van oplichting.de inhoud van je
maag aan de aarde terug te schenken,vergeet het maar.Nee, dan drinken ze koffie
en borrels en beginnen ze te kaarten en
de vrouwen vertellen over hun laatste
brei creaties en de heren halen herinneringen op u it hun leg ertijd .Z e hebben
zich daar tien of twaalf maanden laten
kloten dat het geen naam meer heeft,
maar toch vinden ze het de schoonste periode u it hun leven.In het leger zijn
ze namelijk man geworden.Ikzelf ben het
geworden achter in een hooiberg,maar kom
ieder z ijn goesting.
Als ze zat beginnen te worden,komt het
ergste,want dan beginnen ze steevast over
seks.Ze nemen een paar grove woorden in
de mond en ze lachen zich krom ,zo'n
beetje zoals een kleine zich amuzeert
met stiekem 'piemel'te zeggen .En hoe
p la tter ze worden ,hoe krommer ze lachen
en hoe meer ondergetekende zich voor zijn
medemens begint te schamen.
Dergelijke gebeurtenissen z ijn ronduit
stuitend voor m ijn gevoelige persoontje.
I t 's a cruel.cruel world,mannen,daar mag
je zeker van zijn.Gelukkig voor mijn geeste lijk e gezondheid wordt een dergelijke
familiereünie afgesloten met een kleine
attentie,een pleister op de wonde,een
doekje voor het bloeden in de vorm van
een b rie fje van duizend.Dat kan me nog
een beetje met het leven verzoenen.
En voor één keer kan ik nu eens op geen
slot komen.Als je je inbeeldt dat d it
mijn inleiding is ,is dat ook weeral in
orde.
GeHa.

de paracommando's
van Jezus
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Het regeringsprogramma van de roomsblauwe regering Martens VI bevat een
aantal niet mis te verstane punten i.v .
m. onderwijs en universiteiten. Daarover kon U in vorige nummers informatie
vinden. Eén van die punten l i j k t nu in
het brandpunt van de belangstelling komen te staan. Het b etreft de indexering
van de inschrijvingsgelden.

Laat het een hele troost z ijn voor ons onMet z ijn boek "Opus Dei in België" heeft
gelovige ketters dat er ook binnen de kaAndré van Bosbeke een lofwaardige poging
tholieke gemeenschap ongerustheid heerst
ondernomen om de structueren en taktieken
over het Opus Dei.Haar reactinaire doctrivan deze geheimzinnige fascistoïde kathone wordt n iet a lt ijd in dank afgenomen en
lieke organizatie bloot te leggen.
men is vooral nijdig om het f e i t dat het O.D. De discussie rond de verhoging van de
Hiervoor moest h ij beroep doen op getuigeinschrijvingsgelden (want daar komt innissen van ex-1eden,geheime Opus Dei-geschrif- een kerk in de kerk dreigt te worden.Zie
dexering natuurlijk op neer) doet met
maar bv. het f e i t dat de leden enkel b ij
ten en op de hulporganizaties van het O.D.
de regelmaat van enkele jaren stof opDe organizatie ze lf benaderen was onmogelijk. priesters van de organizatie mogen biechten
waaien. De laatste keer gebeurde d it in
of de bewering van haar stichter de Balaguer
Het O.D. werkt namelijk in de grootste dis1978 : toen werd het inschrijvingsgeld
dat h ij de werkelijke vertegenwoordiger
cretie ,zeg maar obsuriteit.Ze treedt naar
l voor niet-beursstudenten opgetrokken
van God is op aarde en niet de paus.
voren via een systeem van hulp- en nevenvan 5000 f r to t 10.000 f r . De beruchte
organizaties die ogenschijnlijk niets met
IjOns a lle r JP laat het blijkbaar niet aan
"s trijd tegen de 10.000" was het gevolg:
'z
ijn
hartje
komen,want
sinds
z
ijn
benoeming
haar te maken hebben.De reden daarvoor is
muren van universiteitsgebouwen dragen
is
het
Opus
Dei
in
het
Vaticaan
zeer
machtig
d uid elijk,als één van die organizaties in
er nog steeds de tekenen van. De studengeworden (o.a. door de aanstelling van O.D.
opspraak komt dan b l i j f t het Opus Dei buitengemeenschap bleek in die jaren unakardinalen).Hoe komt dat?U heeft het geraten schot. Aan de individuele leden van
niem tégen en dat stak ze niet onder
denrde papa is toch wel sympatizant zeker!
'Het werk van God',die tussen haakjes moestoelen of banken.
En h ij verkoopt niet alleen steunkaarten,
ten c e lib a ta ir zijn ,u n ive rsitaire studies
Nu dus opnieuw een, z i j het minder
z ijn eerste o ffic ië le daad na z ijn verkiegedaan hebben en lichamelijk onberispelijk
drastische, verhoging. Een reaktie vanmoeten z ijn ( ! ) , is het bovendien ten streng- zing was het gaan bidden op de graf van
u it de studentenhoek wordt natuurlijk
de Balaguer.Wat deze laatste betreft:de
ste verboden om hun lidmaatschap openbaar
verwacht. De Gentse Studentenraad kan,
procedure om hem heilig te verklaren is
te maken,zelfs niet aan familieleden.
reeds enige tijd in werking gezet.
volgens haar statuten - hoe betwistbaar
Het Opus Dei beweert een spirituele orgadie ook z ijn , namens de studenten een
Wat nu het boek z e lf betreft,want d it zou
nizatie te zijn,maar a lle feiten spreken
standpunt innemen. Wat zien we evenwel?
geen boekbespreking z ijn als we niet eens
dat tegen.Ze b lijk t geïnfilteerd te z ijn
Niet de GSR maar het Fakulteitenkonvent
van ons oren maakten,kunnen we stellen dat
in financiële kringen,in de media,in schokomt met een standpunt naar buiten. Hun
het een schat van informatie bevat die ie len ,universiteiten,enz.
volste recht n a tu u rlijk, tenzij het een
Haar ultieme doel is het to t stand brengen dereen die onder de noemer 'bewust' wil
standpunt b etre ft dat volgens de le tte r
vanen
minstens
een
Keer
in
z
ijn
leven
zou
van een verenigd Europa.Om dat te bereiken
van het verslag van DE studenten komt.
moeten
doornemen,MAAR
dan
moet
je
wel
over
moet volgens de rich tlijn en van Opus DeiWat
besliste het FK immers net voor de
enige
worstel
kwaliteiten
beschikken.Het
stichter de Balaguer elke post verworven
eindejaarsvakantie ? Niets meer of min
is namelijk geen lectuur die je vlug even
worden van waaruit macht kan worden u it dan dat het voorstel ter indexering van
op het to ile t .tussen een zucht en een kreun
geoefend.
de inschrijvingsgelden GESTEUND wordt,
.doorneemt.Het is maw saai,maar dat
samen met een indexering van de sociale
Enkele voorbeelden:
z ijn a lle dossiers in de regel.Laat deze
toelagen. Het FK gaat zeer ver in deze
-De financiële instellin g b ij uitstek waar
s tr ik t persoonlijke interp retatie u echter
beslissing want : "de argumenten ter onhet Opus Dei een beroep kan op doen is de
niet afschrikken.Misschien k r ijg t u wel
dersteuning van dit besluit waren o.a.
een kick van ellenlange opsommingen van
Antwerpse privé-spaarkas An-Hyp.
dat deze middelen in een periode van
-Het Opus Dei is sterk geïnfiltreerd in
mensen die elkaar kennen en ergens samen
stijgende onkosten voor de goede werin een organizatie z itte n .
de U.C.L. via 'Campus'.Deze organizatie
king van de universiteit noodzakelijk
zorgt voor een zogenaamde intense studieBovenal natuurlijk is d it boek een waarschuzijn. De studenten zijn zich hiervan
wing voor a lle gelovigen en ongelovigen.
begeleiding.Die begeleiding geschiedt echbewust en vinden het in de huidige budHet Opus Dei is een ronduit gevaarlijke
ter door Opus Dei militanten die de nietsgettaire toestand normaal dat hun bijdraorganizatie en hopelijk zal men nu die
vermoedende studenten stukje b ij beetje
mannen eens tegen de schenen schoppen.
ge geïndexeerd wordt.", aldus het FK. Het
proberen warm te maken voor het O.D.
Dagelijks Bestuur van het FK dat met de
Want zo'n boek is natuurlijk geschreven
Campus richt zich vooral op de'eliteiop
in de hoop dat er reactie op zal komen.
uitwerking van dit besluit belast werd,
op de studenten met de beste studieresulis van zinnens een brief te schrijven aan
taten,de toekomstige leiders van de maatschappij.
minister Coens waarin bovenstaande argumentatie namens "DE studenten" uitvoerig
•-Aan de K.U.L. ageert het Opus Dei via
André van Bosbeke
aan bod zou komen. Waar U, arme student,
het K.V.H.V. en het V.O.S. (verenigde OntOpus Dei in België,EPO 1985,163 pagina's.
al niet voor gebruikt wordt ...
moetings-en Studiecentra voor de jeugd ).
GeHa.
Voorzitter van de V.O.S. is prof.De Jonghe.
Wat betekent immers de indexering van de
Hij maakte carrière in het A.C.W.;werd soinschrijvingsgelden ? We kunnen hier enciaal advizeur van Eyskens tijdens de grokel een prognose doen wat betreft de
te staking van 60-61 en is nu lid van het
niet-beursstudenten. Over de indexering
beheerscomité van de Generale Bankmaatschapvan het inschrijvingsgeld voor beursstupij.De Jonghe is een fervent anti-communist
denten (nu 2 0 0 0 ft) en voor niet-beurs(h ij sprak in Leuven onder andere op een
studenten met een inkomen van minder dan
meeting georganizeerd door het N.S.V.) en
50.000 fr meer dan het maximum bedrag
h ij spuit geregeld Opus Dei-propaganda via
voor het verkrijgen van een studietoelade Gazet van Antwerpen.
ge of de ex-beursstudenten (nu 5500 fr)
-Wat de media betreft:de belangrijkste Opus
bestaat nog onzekerheid. Wat de anderen
Dei-kanalen in België z ijn La Libre Belgique
en de reeds vermelde Gazet van Antwerpen.
Nooit zullen ze me levend te

COMPLEET
TIMBRE

Dit alles is natuurlijk slechts een heel
klein tip je van de sluier.Het Opus Dei kent
zovele vormen en aangezichten en het is zo
wijd vertakt dat we onmogelijk er een samenvatting kunnen van maken.Daarvoor zu lt
u het boek moeten lezen.
Dat het Opus Dei een gevaarlijke to ta lita ir e
organizatie is b lijk t u it het regime dat
in haar huizen,die vaak als studentenhomes
fungeren,heerst.Van de leden wordt totale
onderwerping en gehoorzaamheid geëist.Ze
zijn onder meer verplicht een aantal uren
per week te spenderen aan zelfkastijding.
Dit aantal uren kan niet verminderd ,maar
op aanvraag wel vermeerderd worden.De persoonlijkheid van het Opus D ei-lid is na
enkele jaren nog slechts een afspiegeling
van wat ze oorspronkelijk was.Door z ijn
totale iso latie (h ij mag slechts bepaalde
boeken lezen,is verplicht te biechten b ij
O.D.-priesters,enz)is het voor het Opus
D ei-lid zeer moeilijk om u it de organizatie te stappen.

OPU
S DEI!
B E L G I E
1 N

:

«SSPIPl

wÈÊBËÊÊÊÊm MBÊÊê ËÈÊBÊBÊÈ
S V„ I
./* / . -, -

grazen krijgen. Ik blaas liever
de gehele lamentabele leprozerie
de lucht in, mijn hospita Oüane
inkluis, klaar blijft die lading
toch, die ik gisteren, besteld
heb? Ik kwijl van neurasthenie
wanneer ik mijn geliefde spitsbroeders in mijn eenzame strijd
onder mijn ledikant moet laten
rusten. Waar is de goeie ouwe
tijd waarin ik nog ongehinderd
even voor sluitingsuur mijn coup
kon slaan in het postkantoor om
de hoek? Nu rest mij niets anders
dan ook de lictoren van het Gezag,
net als onschuldige kassiersters,
te slachtofferen. Ik zie ze al
als spasmodische poederpuddings
uiteenspatten, net geile spal—
lingen wier geronnen bloed het
morele gootgat van de samenleving
als drek verstopt.
Het valt mij bijzonder zwaar om
niet in het geweer te komen tegen
een dergelijke peulvruchtige im—
broglio. Mijn hoofdbekommernis is
en. blijft echter het verdedigen
-desnoods door een volkenrechntelijk
te laken genocide- van door bloed
en zweet verworven waarden. Jarenlang spaarde ik het bloed van onder de nagels, totdat dit mesmer—
iaanse strijkkwartet zijn opus 5
begon. Maar ook hun blijkbaar
onverstoorbare metronoom zal ik
met mijn combattant gedrag doen
stollen van hysterie.
Mijn enig toegelaten tijdverdrijf
in dit aardse tranendal ontnemen..
Gelukkig vind ik nog troost in
het verzinnen van recepten voor
een middeleeuws kookboek tortuur.
Zo zie ik onze lampetkanjuristen
als een Plat du Jour op tafel
komen. Stel u voor : een hoop
vale varkenskoppen op een zilveren schotel, net als bij Heer
Halewijn...
Bidt dus voor het zieleheil van
hen die proberen mijn o zo dierbare postzegelverzameling te
ontvreemden. Die krijgen met mij
en mijn riotguns te maken, immers
'hoe soet als ambroseyn
is dees firstdaycover meyn’
TWG

(nu 10.000 + 500 fr) betreft kunnen we
stellen dat hun bijdrage bij een gemiddelde stijgingsvoet van de index met 7 %
volgend jaar 11.200 fr kan bedragen. Wie
nu in zijn eerste kan zit en een 5-jari-'
ge cyclus volgt, betaalt volgens dezelfde stijgingsgraad in zijn laatstejaar
(zonder bissen!) 13.609 fr. En dan hebben we het nog niet over de eventuele
terugwerkende kracht van de maatregel :
dan betalen we met z’n allen (niet-beursstudenten) volgend jaar al ruim 15.000
fr. ... Het F.K. is, namens alle studenten, vol begrip ...
Dat het FK tot dergelijke beslissingen
komt kan vreemd lijken. Het verslag van
de vergadering vertoont trouwens meer
van die •wenkbrauw-fronsers'. Het belangrijkste feit is wel de aanwezigheid van
ouwe bekende Koenraad Bostoen. Bostoen
slaagde er niet alleen in vertegenwoordiger te worden namens Fapub, de kring
van de toekomstige managers des lands
(studenten aan het Instituut Vlerick),
het gelukte hem ook zijn naam zes maal
in het verslag te krijgen, daar waar de
FK-afgevaardigden geacht worden namens
hun kring te spreken en normaliter aldus
in het verslag vermeld te worden. De talrijke 'dixit Bostoen's e.d. bewijzen alleen al hoe de vroegere studentenbeheerder zijn stempel drukt op de vergadering
(en, wie weet ?, op de genoemde beslissing) .

Het vervolg van de story ? Die geven wij
U op een blaadje ! Koenraad Bostoen studeert volgend jaar ik-weet-niet-wat (psychologie, geneeskunde en management zal
ie gehad hebben), doch wordt in ieder geval FK-afgevaardigde namens de desbetreffende kring. Omwille van zijn indrukwekkende tussenkomsten in het voorbije jaar
(nu dus) laat hij zich aanduiden door
dat FK tot lid van de Gentse StudentenRaad. In die GSR laat hij zich, met de
jaèèèrenlange ervaring binnen het studentenmilieu en het grootvadersschap van
de GSR zelve als argumenten, verkiezen
tot voorzitter.

Na het lidmaatschap van de Raad van Beheer van de RUG en het beheerdersschap
van de dienst Studentenaktiviteiten een
nieuw, lekker meegenomen punt op het
curriculum vitae van Koenraad Bostoen.
Wie dacht te mogen spreken van wijlen
Koenraad heeft het mis voor : Bostoen
zal zo langzamerhand een drietal generaties studenten overleefd hebben.

Verhoging van de inschrijvingsgelden ?
Daar wen je wel aan ......

PH

VUJB-KUL - BUM,hum...
Tijdens de voorbije eindejaarsperiode
deden leuvense kerstboomhandelaars
gouden zaken. De kerstbomen vlogen de
deur u it en diverse pakjes werden
tussen het groeo verstopt. Tijdens een
nachtelijke uitstap vonden VETOmedewerkers na lang zoeken en met dennenaaiden
in hun haar een pakje "sociale sector".
In een roes van goede voornemens en vreugdevolle wensen doken z i j tussen oudejaarsnacht en nieuwjaar in de archieven en
haalden de sociale sector van onder het
sto f.In hun enthousiasme schuimden z ij
de nieuwjaarsrecepties a f, namen drie
heren de champagne u it de handen, en brachten ze voor de micro waar ze de geschiedenis van de leuvense SS kundig u it de
doeken deden. Ook werd de huidige situ atie
eventjes onder de loupe genomen waarb ij de beperkingen van de sociale toelage en het optrekken van de inschrijvingsgelden het gesprekstema vormden.
Prof. Masschelein (specialist in de
arbeidsgeneeskundeen voorzitter van
de studentenaangelegenheden)vond dat
deze maatregelen die gemotiveerd zijn
vanuit budgettaire en economisch standpunt(hetgeen niet betekent dat h ij
daarmee akkoord gaat) en dat daarbij a lle
bevolkingslagen moeten inleveren ,dus
ook de studenten wantvele kleintjes maken
een groot. De heren Bauwens(directeur
studentenvoorzieningen)en Bundervoet
(arbeidssociotoog, lid van de raad voor
studentenvoorzieningen, de RVB van ALMA
en het college van zaakvoerders van ACC0)
zagen de regeringsintenties eerder als
een bewuste p o litie k , een poging om jongeren a J* te schrikken van de arbeidsmarkt
van hogere beroepen. De regering heeft
geen behoefte aan méér tioger geschoolden,
bijgevolg is men niet bereid om daar
financiële middelen voor ter beschikking
te stellen. Het onderwijsbeleid is volgens hen in de eerste plaats gesteund
op ekonmische en vooral ideologische
motieven, de democratisering van het
onderwijs wordt niet als doel op
zich gesteld. De VETO-medewerkers
bleken wel zeer geïnteresseerd in de
SS-problematiek want ook op het Gentse
debat over een al dan niet nakende
privatisering waren ze aanwezig.

Als het voor de Gentse student een troost
mag z ijn ,in Leuven z ijn ze er niet beter
aan toe. M aaltijdprijzen werden verhoogd,
en toelagen voor studentenorganisaties
verminderd. Over de indexering van het
inschrijvingsgeld willen we het
hier dan nog niet hebben. Wenst mijnheer
nog iets meer?
Hun terechte k ritie k op bepaalde sprekers zullen we hier u it barmhartigheid
voor een vrouwelijk pannel lid niet herhalen. En durf ons nu nog eens te verwijten voor seksist. U it het Gents debat bleek dat de maaltijdprijzen zouden worden verhoogd (iets wat intussen
al is gebeurd).

U it Brussel enkel nieuws u it een reeds
lang vervlogen 1985.Dat problemen niet
verdwijnen met een jaarwisseling, wisten
we al langer dan vandaag. Juist, u raad
het a l: de SS is ook aan de VUB het gesprekstema b ij u itstek. Ook de MOEIAL
was op het beruchte Gentse debat aanwezig.
Straks moeten wij nog geloven dat er
meer "buitenstaanders" dan Gentse studenten aanwezig waren. Onze Brusselse kollega's vragen zich tussen de lijnen af of
het dan toch waar zou zijn dat het de
Gentse student hoegenaamd niet kan schelen
dat h ij volgend jaar 15.000 frank insch rijvingsgeld moet betalen. Het is moeilijk
te begrijpen dat men gelaten aanvaardt
en meer nog, zich niet eens afvraagt
waarom en hoe. Het l i j k t er sterk op
dat "ver-van-mijn-bed-problemen" mèèr
de aandacht trekken dan de eigen allerminst
rooskleurige s itu a tie . Over de ZuidAfrikaproblematiek z ijn reeds duizenden
pamfletten over de drukpersen gerold
maar anti-apartheidsstrijders en NSVers
trachtten in de MOEIAL elkaar nog steeds
van hun g e lijk te overtuigen. Een straatje
zonder einde? Of wij het einde zullen
halen weten we niet, we gaan alvast een
job zoeken zodat we volgende jaar ons
inschrijvingsgeld kunnen betalen.
R.M.

Prof. Balthazar: Ik zou

daar het volgende willen
over zeggen.

Mei vorig jaar (het precieze ogenblik vertelt hij u zelf)
werd Herman Balthazar de nieuwe provinciegouverneur van
Oost-Vlaanderen. Daarvoor was hij professor en hoofd van
de dienst nieuwste geschiedenis aan deze eigenste RUG.
Reden genoeg dus voor een interview waarin hij vertelt
over het gouverneurschap, wetenschap, de bende van Nijvel,
de paus en zelfs Sex ( de titel die het altijd doet dus).
OP DE ROOSTER GELEGD

Schamper : Wat is de werkelijke macht of
invloed van een gouverneur, gezien enerzijds die beperkt wordt door die van de
gemeenten, anderzijds door die van de
centrale overheden?
Balthazar : Functie lijkt mij hier een

Balthazar : Dat is moeilijk te beantwoorden.
In de eerste plaats hangt dat van de evolutie zelf van die instelling. Zoals het
>
nu zit heeft de provinciegouverneur geloof
ik 3 domeinen waarop hij vrij actief is.
Het eerste is het domein van de voogdij
waar hij, hetzij alleen, hetzij samen met
de bestendige deputatie optreedt. Een
tweede domein waar hij hoofdzakelik alleen in optreedt, in opdracht van de centrale regering, is alles wat te maken heeft
met openbare orde en veiligheid. Dit is een
terrein dat vaag omschreven was tot hiertoe,
maar dat door de gebeurtenissen van de
laatste jaren meer en meer in de aandacht
komt en waar de coördinerende rol van de
gouverneur aroeit.

antwoorden is het minst omschreven gebied.
De gouverneur ontmoet zeer veel mensen, en
wordt door zeer veel mensen uitgenodigd,
uit alle mogelijke milieu's, sociale,
economische, culturele..... Hij kan daar
dus een bindende en stimulerende rol in
spelen.

Ik heb
het eerste thema van mijn rede
voor de provincieraad gewijd aan het-probleem van de nieuwe armoede dat mij een
ontzettend belangrijk fenomeen lijkt waar
wij ons nog veel te weinig mee bezig houden.
Ook omdat ik denk dat de structuren in
onze maatschappij aan het losdraaien
zijn. Ik doe dat om contact te zoeken met
alle mogelijke instellingen en verenigingen
die op dat terrein ergens bezig zijn, om
aan brainstorming te doen. Ik ben niet de
man die denkt dat hij alle oplossingen
uit zijn mouw gaat schudden. Dit is problematiseren en op die manier iets naar
voren brengen. Dat kan ook op het economische of het culturele terrein liggen, het
is wat mij betreft een zeer boeiend
aspect van mijn opdracht. Dit staat niet
ingeschreven, het is iets dat je moet
doen als je daar in jezelf de kracht toe
vindt.
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betere term dan macht. In de eerste plaats
is het een functie waarvan de opdracht zich
wijzigt in de tijd. Sinds het begin van de
20 eeuw is er een discussie aan de gang
over de precieze rol van de provincie en
in de opeenvolgende grote debatten over
de hervormingen van onze instellingen
komt het telkens opnieuw terug. Enkele
jaren geleden, bij de definitieve stappen
naar de regionalisering tijdens de jaren
70 en 80 sprak men zelfs eenmaal van de
afschaffing van de provincies. Nu de provinciale instelling terug een zekere confirmatie heeft gekregen ligt dat anders.
Hoewel, ik las nog vorige week in de krant
een verslag van een studiedag van de Uyttersprot-Stichting waarin blijkbaar terug
een aantal rapporten naar voren gekomen
waren die pleitten voor de afschaffing van
de provincies en de bestendige deputaties.
Ik denk niet dat het zover komt, maar ik
haal dit aan omdat de functieomschrijving
mee bepaald wordt door het denken van onze
politiekmakende gemeenschap over de rol
van de provincies. Het is in de tweede
plaats moeilijk te zeggen omdat een provincie in feite bestaat uit een gouverneur,
aangeduid door de centrale regering en
als dusdanig een soort depothouder van het
centrale staatsgezag in die provincie. Uit
hoofde daarvan krijgt hij een hele reeks
opdrachten, hoofdzakelijk voogdijopdrachten
tegenover de lokale besturen, dus de gemeenten .

Schamper : Dit is misschien een wat voorbarige vraag, maar met uw 47 jaar staat U
waarschijnlijk voor een lange ambtstermijn
Wat zou U willen bereiken in die periode.

Schamper; De Bestendige Deputatie heeft
nu een C VP-PW coalitie. Brengt dat pro-,
blemen met zich mee?
Balthazar: Nee, dat geeft geen wrijvingen. Het gouverneurschap in Belgié,
zoals in Nederland, is een functie benoemd door de koning waarbij een soort
consensus bestaat de verschillende politieke families vertegenwoordigd te zien.
Dat men dus niet één politieke en levensbeschouwelijke familie het monopolie kan
geven van die functie. Dat is een uitsteken
de oplossing, maar het betekent, ajs dit
waar is, en je dus uit je eigen politieke
en levensbeschouwelijke familie vertrekt
om die functie in te vullen, je zeer vlug
tot de ygststelling komt dat je buiten
de partijpolitiek staat. Het is één van
de weinige functies denk ik die echt
niet gepolitiseerd zijn, Je kan dat ook
niet, de voogdijopdracht die je moet vervullen is niet te politiseren. Je kunt
je ook niet beperken tot één milieu, je
zou je eigen vleugels afsnijden.
Dat is één; twee, als gouverneur word
je normaal gezienaangesteld voor een
zeer lange periode, sine die. Het lot van
de deputatie is gebonden aan de uitslag
van de wetgevende verkiezingen, De koalities kunnen veranderen. Een gouverneur moet dan ook met elke type van deputatie kunnen samenwerken, ik denk niet
dat zoiets grote problemen met zich
meebrengt.

Schamper: Er is deze zomer een bezoek
geweest van Zijne Heiligheid JP II.
Op dat ogenblik was u nog niet aangesteld. Hoe zou u die zaak hebben aangepakt
was u wel aangesteld?

Daarnaast is de provincie ook een eigen
instelling, historisch gegroeid, met eigen structuren, macht, middelen, fiscaliteit en gezagsdragers. Dit is vastgelegd
in de provinciewet van 1836. De provincieverkiezingen lopen trouwens samen met de
wetgevende verkiezingen. Je hebt de witte
brief voor de kamer, de rode voor de senaat
en de groene voor de provincies. Daaruit
komt een provincieraad voort die zelf een
soort provinciale regering vormt, de deputatie . Die ook een hele reeks opdrachten
heeft die puur iets te maken hebben met de
eigen provinciale initiatieven, namelijk
datgene wat zij willen doen met de eigen
middelen van de provincie. Sociale, economische en culturele politiek, maar ook een
aantal voogdijopdrachten die niet
exclusief naar de gouverneur zijn toegespeeld
maar die de deputatie uitoefent t.o.v.
kerkfabrieken, stedebouw, stadsrekeningen enz.
De gouverneur is tegelijkertijd voorzitter van de deputatie, hij is dus niet
alleen depothouder van het staatsgezag.
Hij zit ook in dat intermediar provinciaal niveau. Dus dat is de eerste moeilijkheid.
Wij leven nu sinds eind '84 in een nieuwe
wetgevingssituatie. De vorige regering,
die uitgetreden is naar aanleiding van de
verkiezingen van 13 october, was een nieuwe
wet aan het voorbereiden over de provincie,
die is er niet doorgekomen. Wat de nieuwe
regering dienaangaande gaat doen weet ik
niet. Belangrijk is wel dat sinds die
bijzondere wet van augustus 1980 de regionalisering een tweede stap heeft gekregen Sn wij dus naast de centrale regering ook een executief op het regionale
en gemeenschapsvlak krijgen. De Vlaamse
regering die ook een aantal opdrachten van
de centrale regering heeft overgenomen en
daardoor de facto een nieuwe medespeler
wordt t.o.v. de provincieraad. De gouverneur had vroeger dus maar één baas: de
minister van binnenlandse zaken nationaal,
nu twee: ook de minister van de Vlaamse
regering belast met binnenlandse en lokale aangelegenheden. Dit jaar is er dan
ook voor het eerst een Vlaams decreet dat
die voogdijprocedure regelt.

Wanneer men mij vroeg om een voordracht
te geven in om het even wat voor kleine
kring, voor 4 of 10 mensen,dan deed
ik dat omdat ik vind dat je dat moet
doen. Ik heb daar dus zeer veel energie
ingestopt die ik nodig had naast mijn
professoraat. Al die zaken heb ik nu
opgegeven omdat het gouverneurschap mij
opeist. Ik heb ook het grootste deel
van mijn leeropdracht weggegeven, behalve één uur. Ik heb niet meer de leiding
of het management van het seminarie, dat
administratief zwaarder en zwaarder ging
wegen.. Als ik dat allemaal bijeenreken,
dan schiet er voor mij vrij veel tijd
over om mij op één deelgebied van dat
wetenschappelijk onderzoek, en met studenten bezig te houden. En dat wil ik
ook, zeer nadrukkelijk, ik zou het
gouverneurschap anders nooit aanvaard
hebben. Ik vind dat ik die band met de
wetenschap nodig heb voor mezelf, en
vice versa.

Balthazars Aan een historicus is het
moeilijk de vraag te stellen: wat zou
er gebeurd zijn? Het is wel merkwaardig dat ik mijn eed afgelegd heb een
uur voor de paus het Belgisch grondgebied heeft verlaten. Men heeft het dus zo
gearrangeerd dat ik daar geen enkele
rol in soeelde (lacht), In de pers heeft
men daar yaak een relatie in gezocht.
Ik laat dat voor de rekening van degenen die dat zoeken. Overigens, als de
paus hier op bezoek zou geweest zijn,
dan zou ik hem uiteraard, yanuit mijn fun-,
ctie, en met alle verschuldigde eerbied
begroet hebben, waarom niet?

Schamper; Ubent een openbaar figuur,
u moet zich houden aan het protocol,
Hoe valt dat mee?

Uiteraard is dat iets dat alle gouverneurs
momenteel bijzonder interesseert. Wat is de
Dmvang, wat zijn de grenzen van die opdracht?
In welke mate blijf je daar als burgerlijke
autoriteit een bijdrage leveren in het verder laten functioneren van een democratische
rechtstaat. Je moet trachten een positieve
rol te spelen in het zoeken van oplossingen
voor een aantal toch zeer zware problemen
van openbare orde en veiligheid. Het trauma
dat de publieke opinie teistert na gebeur
tenissen zoals die in Aalst bij Delhaize
zijn van een dermate diepgaande aard dat je
daar een oplossing voor moét vinden. Voetbalwedstrijden die uit de hand lopen, zoals op de Heizel, daar moeten natuurlijk
oplossingen geformuleerd worden. Dit is
zonder twijfel geen verwachtingspatroon voor
de komende twintig jaar, dit is hic et nunc
iets dat mij bezig houdt; dat ik vooral bekijk in functie van het evenwicht zoeken:
wat kan een burgelijke autoriteit of een
gouverneur daarin doen om de grenslijn te
bepalen voor het functioneren van een democratische rechtstaat waar vrijheden fundamenteel blijven enerzijds en de kontrole
anderzijds voldoende veiligheid schept.
Het derde terrein waar ik binnen enkele
haren waarschijnlijk beter zal kunnen op

Schamper: vindt U het niet jammer dat U uw
wetenschappelijke carrière moet onderbreken?
Balthazar: Ik heb dit al eerder gezegd en
ik wil daar heel duidelijk in zijn; ik
onderbreek die dus niet, ik perk die in.
Ik was als historicus-conteraporalist iemand die altijd gezegd heeft dat je het
besluitvormingsproces waarover wij werken
best kunt leren door zelf iets op het
veld te doen. Ik ben van in mijn studententijd, zoveel jaren geleden, naast mijn
wetenschappelijke opdracht en later naast
mijn professoraat, betrokken geweest bij
allerlei verenigingen. Ik ben een tijdje
gemeenteraadslid geweest, ik ben in de
wereld van de media, zowel in krantenwereld, film-als televisie- en radiowereld
op vele niveau's betrokken geweest, zowel als schrijver of beheerder. Dat heeft
mij dus allemaal ontzettend veel geleerd.

Ik heb ook nooit geweigerd omdat ik dat
de opdracht vindt van iemand die wetenschappelijk navorser is, en dat is misschien een oud overblijfselvan wat destijds bij de liberale progressieve studenten op het einde van de 19de eeuw
leefde in die ideeën van 'university
expansion',een soort volkshogeschool.

Balthazar: Geen probleem. Ik zou daar het
volgende over willen zeggen. Je hebt in
elke functie bepaalde vormen van protocol en bepaalde vormen van rituelen. Dat
is yoor de studentenwereld zo, zoals
dat yoor de wereld van diplomaten zo is.
Alleen is het zo dat naarmate je hoger
klimt in de maatschappij je meer geforraaü
seerde zaken krijgt, en ik uiteraard
dus meer met geformaliseerde zaken te
doen heb. Dat is niet altijd prettig,
maar het is draaglijk. Het enige dat ik
daarbij wil zeggen is dat je voor jezelf moet weten dat je dat.niet altijd
moet spelen. Je bent prof, maar dat betekent niet dat je alle dagen prof moet
spelen. Ik denk dat je in een open roaat;chappij de evidentie van een noodzakeiijkritueel en protocol moet aanvaarden want dit is een vorm van scheppen
van relaties, wat je echter niet als
een doel an sich moet beschouwen.

Schamper: Hugo Claus heeft ooit eens
gezegd dat de huidige generatie jongeren kuis is, wat denkt u daarover?

Balthazar: Wat zou hij daar eigenlijk

lees verder
P.7

1 M edia; I

BALTHAbis in BBL
Toen de sneeuw de straten nog niet bedekte, de winter nog lang niet zijn
intrede had gedaan en van Kerstmis
slechts in de verre toekomst sprake
was organiseerde de Raad van Bestuur
van de stichting Prof. Dr. C. De
Bruyne een voordracht gehouden door
Herman Balthazar, Gouverneur van de
provincie Oost-Vlaanderen. Deze eerste
man van de provincie zou het in de lokalen van de BBL op de Kouter hebben
over, hoe kon het anders, ju is t : de
'Mediaproblematiek'. Wanneer dergelijke
actuele onderwerpen worden aangesneden
is Schamper natuurlijk b ij de pinken
om hier en daar een nieuwsprineurtje
mee te pikken, doch helaas. In een
overvolle lokettenzaal kon gouverneur
Balthazar voor het zeer selecte publiek zijn historische ingesteldheid
jammergenoeq niet verbergen. Na een
opmerkelijk inleidingswoord van voorz itte r Van Wijmeersch bracht de gouverneur gedurende 45 minuten de geschiedenis van de media met een enthousiasme dat ons spontaan deed denken
aan de belabberde financiële situ atie
van de BRT. Onze geschiedenisprofessor
starte op versuffende manier z ijn
historische rondgang b ij Gutenberg
om na de verschillende échelons te
hebben betreden te eindigen b ij Sky
Channel. Voor wie het allemaal nog
niet wist resumeren we dat de te le visie haar intrede deed in de jaren
'50. Meteen gingen de kranten, de
cinema's en de radiostations aan het
bibberen. Want zeg nu z e lf, wie zou
nog naar de radio luisteren wanneer
men het allemaal via beelden kon aanschouwen. Jammer voor z ij die er een
hartinfarct hadden aan overgehouden
maar hun vrees bleek voor niets te
z ijn geweest. De radiofabrikanten
vonden dat die logge ouderwetse radiokasten mochten verdwijnen en dat de
t ijd voor de transistorradio was aangebroken. De radio kon vanaf dat mo-

ment overal meegenomen worden, je weet
wel : 'Met BRT 2 aan zee'. Een vakantie aan zee bleek niet enkel heilzaam
te z ijn voor het lichaam want van over
de zwoele golven kwam de C.B. aangewaaid. De knopjesdoos werd in de wagen
geplaatst en met de microfoon op het
stuur werden de onmogelijkste berichten
de lucht ingestuurd in de.hcop dat eon
andere fanaat er even onzinnig kon op
antwoorden. Was het succes van de C.B.
kortstondig, het gaf toch aanleiding
tot het ontstaan van de v r ije radio's
die, na lang vechten u ite in d e lijk
vaste voet aan de grond kregen. Het
medium radio was gered. De kranten
daarentegen zagen hun oplagen zienderogen dalen en trachtten via interne
concentraties en participaties in de
audio-visuele sector hun blazoen op
te poetsen. Ze voerden echter een ongelijke s trijd want toen deze aan de
TV-deur klopten waren de TV-makers
reeds vertrokken om zich met fu tu ristische experimenten bezig te houden.
U it hun toverdoos haalden z i j achtereenvolgens een kabel, een s a te llie t
en een te le te x t. Deze snuggere heren
kregen als beloning voor bewezen
diensten een ware videorecorder. Het
tijdperk van de audio-visuele media
was d e fin itie f aangebroken. Buitenlandse stations konden met een eenvoudige druk op de afstandsbedieningsdoos worden ontvangen. Gedaan met
kranten lezen en encyclopedieën te
raadplegen, de honderden teletextpagina's bevredigden de meest weetgierige
sterveling in enkele seconden. Wie
meer wil weten over Amerika moet niet
langer Columbus achterna, een 'gewone'
paraboolantenne volstaat om JR Sue Ellen te zien vermoorden, maanden vooral leer dat wereldschokkend nieuws op
onze BRT-buis komt. Ook op maatschapp elijk gebeid heeft deze evolutie haar
impact, het aantal echtscheidingen
gaat zienderogen achteruit-, want wan-

neer mevrouw Joan Collins Linde Evens
de haren u it het hoofd wil zien rukken
en meneer Holland-België niet wil missen is het voldoende twee toetsen van
de videorecorder in te drukken om elke
huis e lijk e ruzie in de toekomst te vermijden. U z ie t, vanaf nu z ijn a lle
problemen van de baan. Behalve voor de
BRT. Onze nationale omroep b l i j f t in
gans deze evolutie te r plaatse trappe-

Ten en zelfs struikelen over objectiviteit^problemen. Volgens gouverneur
Balthazar is deze discussie u iterst
zinloos omdat volgens hem geenenkele
buitenlandse zender minder of meer obje c tie f is dan de BRT. Wat de financiering van de openbare omroep betreft
stelde h ij dat etherreclame niet langer
kan u itb lijv e n . Hij zag de BRT dan ook
als een jonge maagd die dagelijks wordt
verkracht door de reclame van de buitenlandse zenders. Met deze wijsheid in
oris achterhoofd begaven wij ons naar de
receptie waardoor wij toch nog happy de
BBL-lokalen verlieten om zodoende de
ethergolven op de Kouter met volle teu-~
gen op te snuiven.
R.M.

poüteia verzilverd
Ma 27/1: Receptie, waarop alle Pol en
Soc studenten welkom zijn.
Aanvang: 18u, in de kleine aula
(Volderstraat)
Sprekers: Prof. Dr. P. Ghysbrecht
Prof. Dr. H. Gaus
Herman Meuldermans (
voor de Vlaams Maatschapoelijke Kring)
Marcel Colla en Peter
Vlaeminck onder voorbehoud.

Op deze receptie zal eveneens officieel
de oprichting van de Vlaams Maatschappelijke Kring (VMK) bekend gemaakt worden.
Deze heeft de bedoeling de studenten en
oud-studenten van de Pol en Soc faculteiten van de verschillende Vlaamse
univ's te bundelen met de bedoeling de
belangen van deze mensen te verdedigen
en de uitstraling van deze studierichting naar buiten toe te verbeteren.
Wo 29/1: i.s.m. Kultureel Konvent:
Optreden van de Kreuners in
zaal Vooruit, aansluitend fuif
met radio GO.
Toegang : 130f Poli te ia en KK, w k
160f studenten

180f niet-studenten
70f enkel fuif, na 00.30u
Aanvang: 21u
Kaarten voor deze activiteiten zijn te verr
krijgen bij de Politeia DB-leden, in de
Vooruit en de Music Man.
Speciaal voor deze gelegenheid, ten einde
de zware financiële risico's enigszins te
beperken, heeft Politeia een steunfonds
opgericht: storting van lOOf: Politeialidmaatschap
storting van lCXD a lOOOf: steunlidmaatschap
Storting vanaf lOOOf: ere-lidmaatschap.
Stortingen kunnen gebeuren op rekeningnr.
1068-2021022-54 t.a.v. Politeia/Bart Matton
’Posteernestraat 15 9000 Gent.
Al wie stort wordt automatisch persoonlijk
uitgenodigd op de receptie, alle stortingen
vanaf lOOf geven recht op een gratis jubileumtijdschriftje, dat wegens omstandigheden pas na de viering zal verschijnen.
Wij verwachten uiteraard veel SSW'ers maar
de studenten uit de andere richtingen zijn
natuurlijk even welkom.
Tot dan,
voor Politeia: Koen Van Den Broeck
Voorzitter

Een modeshow in een studentenhome met
een overwegend mannelijke bevolking zorg!
voor een noodzakelijk tweeslachtig publiek: er zijn de mensen die naar de
kleren komen kijken, en dan zijn er de
studenten, die blijkbaar niet helemaal
begrepen hadden waar het om ging, want
zij toonden een manifeste belangstelling
voor de inhoud. Wijt dit vooral niet aan
iets laag bij de gronds als primaire
geilheid, kennistheoretisch is het namelijk zo dat men om een probleem op te
lossen,
tot de kern van de gegevens
moet doordringen. Al wat de studenten
dus deden was dus hun vagelijk ontwikkeld wetenschappelijk instinct volgen.
Ik had nog nooit zoveel studenten samen
zo verbeten wetenschappelijk werk zien
leveren. En niet ten onrechte, want de
meisjes, ach lieve lezers, ze waren
mooi en ze hadden dus kleren aan ook.
De show was door de Home zelf georganiseerd (of liever: door Mazi) met
medewerking van een deel van de
plaatselijke middenstand: West Site,
Ucelli, Karoll's, La Luna (zeer knappe
show), 2 seco'ds en Punch. Na de kleren
was er nog een optreden van de studentenfanfaren en het was wel een briljant idee die jongens in dezelfde kleedkamer als de manequins te stoppen: z e
waren voor één keer nog nuchter
toen ze begonnen te spelen, en al zagen
ze dan wat bleekjes, ze speelden met een
ongekend dynamisme.

SCHAMPER is het officiële pluralistische
informatieblad voor de studenten van de
Rijksuniversiteit Gent. De redaktie bestaat uit vrijwilligers en komt samen
iedere vrijdag om 13.00 uur en iedere
maandag om 20.30 uur in De Brug, SintPietersnieuwstraat 45, derde verdieping.

Lezersbrieven zijn welkom op bovenstaand
adres. Naamloos is waardeloos. Op verzoek
en bij ernstige motivering laten wij uw
naam weg.
Schamper wordt gecontroleerd door de redaktieraad die bestaat uit 2 leden van
de redaktie, 2 leden van GSR en de verantwoordelijke uitgever-voorzitter, lid
van de redaktie.
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Filip Verhoest.
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Binnen het kabinet van Landsverdediging
z ijn er plannen om de aanvraag voor uitstel
van legerdienst voor de laatstejaarsstudenten te versoepelen.
Momenteel is het zo dat laatstejaars voor
de keuze staan : ofwel dienen ze nog een
aanvraag in , en kan die aanvraag vóór 25
ju li worden ingetrokken(maar d it wordt
nogal eens vergeten met a lle gevolgen
vandien), ofwel wordt er op goede koop
geen aanvraag ingediend, waardoor de kans
veel groter is dat je geen t ijd verliest
tussen het einde van de studies en het
begin van de m ilitare dienst.Deze laatste
oplossing s te lt dan wel grote problemen,
indien de betrokkene niet slaagt in z ijn
studies.
Als het voorstel van het kabinet

nog een beetje

wordt aanvaard, zal het vanaf volgend
ja a r niet meer nodig zijn voor laatstejaarsstudenten om een aanvraag in te dienen;
ze worden opgeroepen naar het klein kaste e ltje , en als ze niet slagen in hun
studies zal het mogelijk z ijn dan nog één
jaar(maximaal)uitstel te krijgen.Eens de
studies dan z ijn afgelopen, moeten de
formaliteiten op het KK niet meer
worden vervuld, en kan de legerdienst
onmiddellijk aanvangen. Het
voorstel moet nog worden uitgewerkt, en
zodra d it kjebeurd is , komen we er op terug.
De regeling geldt dus nog NIET voor d it
jaar : het aanvragen van u its te l b l i j f t
dus wenselijk.
PDG

José Flores.een schoenmaker,'verdween'
gedurende meer dan twee maanden nadat
h ij in maart 1983 door gewapende mannen
was opgepakt.
Gedurende deze periode was h ij gemarteld
en heeft h ij bekentenissen getekend.Momenteel z i t h ij nog gevangen.Er is geen
onderzoek naar de beweerde marteling
verricht.
De studentengroep van Amnesty International doet geen beroep op je goede wil,wel
op je verantwoordelijkheidsgevoel om.d.m.v
briefschrijven,gewetens-en politieke gevangenen v r ij te krijgen of een e e rlijk
proces te geven.
Eén maal per maand komen we samen in de
Brug (tweede verdieping).Onze eerstvolgende briefschrijfavond is op woensdag

22 januarie om 2o uur.

Wip eens binnen ,ook al is het maar voor
één keer of voor één b rie f.
Amnesty International.

De fotografie is zo mooi dat het soms
h inderlijk wordt. Parker weet als geen
ander in wezen onaangename plekjes door
reclamefotografie idyllisch voor te
stellen. Maar op het einde doet h ij ons
even perpleks staan, want de man kan een
camera doen vliegen.

Sudonnaa,.

V

Desperately seeking Susan dankt
z ijn kassukses in hoge mate aan
Madonna, de exorbitante zangeres, die
erin slaagt aanbeden te worden door
en niet onaanzienelijke schare fans.
Ik hoor duidelijk niet b ij deze
groep. Madonna's gekwijl vind ik bijlange
niet sensueel, noch intigrerend.
Dat ik de film toch ben gaan zien,
heeft te maken met het f e it dat h ij
in Amerika enkele goede kritieken
u itlo kte.
En het moet gezegd worden dat de film
vooral het eerste halfuur er een
aardig tempo op nahoudt. Daarna wordt
één en ander voorspelbaar en moet de film
inboeten aan tempo en in v e n tiv ite it.
Susan Seidelman(regisseusse)zoekt wanhopig
naar een ontknoping en eenmaal die ec
komt interesseert het ons allemaal
niet meer zo. Het verhaal is klassiek,
met name een variante op de persoonsverwisseling. Roberta is een preuts
burgerteefje dat zich onledig houdt
met oa het lezen van advertenties.
Geboeid door een advertentie 'DSS'
begeeft ze zich naar de ontmoetingsplaats waar ze geen moeite heeft om
Susan te ontdekken. Susan is in alles
haar tegengestelde : een bizar geklede
meid die downtown le e ft. Later wordt
Roberta door toeval van omstandigheden
voor Susan gehouden. R. is immers zo
vriendelijk om met haar koppie tegen
een zwaar voorwerp te botsen zodat
zebehept wordt met totale amnesie.
Bovendien ve rliest ze te g e lijk e rtijd
haar handtas zodat ze moet optrekken
met een vriendelijke jongeman die overtuigd is dat z ij S. is . Hoe één en ander
afloopt besparen wij u. Maar weet wel
dat u er lang moet op wachten.
Seidelman weet ons een uur lang te boeien
maar daarna gaat het bergaf. Vlot gestartg met een mise-en-scène die duidel i j k op de videoclip geinspireerd is
wekt de film verwachtingen die niet ingelost worden. De film brandt immers zifchz e lf op. Alhoewel d it geen echt
zwakke prent is , betwijfelen we sterk of
h ij een grote amusementsfilm mag genoemd worden. Het p le it a llic h t voor
Seidelman dat ze v r ij modieus en ons
onkonventioneel te werk gaat,
zelfs al schopt ze daarmee tegen
de schenen van enkele k r itic i die
zulks ten onrechte "stuntelig amateurisme" noemen.

Als amusement is h ij lang geen
afknapper in zijn soort. Wat mij
b e tre ft, ik heb liever zo'n v e rtier
dan het SF-gedoe dat regelmatig onze
bioskopen te is te rt.
En Madonna i,i d it alles? Toegeven :
z ij is lang geen slechte aktrice.
Bovendien komt ze bijzonder sympathiek
over in vergelijking met sullige
Roberta. U b l i j f t tijdens de film
gespaard van M's muziek op één nummer
na. Voor de film k rijg t u helaas wel
2 d ip je s van haar voorgeschoteld.
U bent verwittigd.
Desperately Seeking Susan *
CENTURY 17.30 en 20.00 u.

TJIEPvriend
Birdy is de film van ALAN PARKER waarvan
een groot aantal journalisten dachtten
dat h ij te Cannes met de Gouden Palm
ging lopen. Dat de jury terecht koos
voor PAPA IS OP ZAKENREIS doet niet a f
aan de vaststelling dat een aantal journalisten wel degelijk in de ban waren
van Parkers product.
Het verhaal gaat over twee vrienden die
d eerlijk gehavend uithet Vietnam-avontuur
terugkeren. De ene (Birdy) is mentaal
ten onder gegaan , weigert nog te spreken
en gedraagt zich u iterst bizar. Hij wordt
dan ook opgesloten in de psychiatrische
afdeling van het leger.Zijn vriend heeft
lichamelijke verwondingen opgelopen en
tracht desondanks Birdy uitde instelling
te krijgen door het ophalen van jeugdherinneringen, hetgeen wij uiteraard als
flash-backs zien.

Birdy is een aanrader,tenzij je niks
moet weteh over films die over vriendschap gaan. Soms ruikt de prent naar
goedkoop sentiment maar alles b ij e l-'
kaar kan je gerust stellen dat Parker
een ontroerend werstukje heeft afgeleverd
dat op een jeugdig publiek is afgestemd.
De muziek komt van PETER GABRIEL.

worden in chronologische volgorde getoond
maar eigenlijk staan ze los van elkaar}
door die losse verhaalstruktuur is alles
onvoorspelbaar en is ook het eind open:
er zou net zo goed nog een vierde deel
kunnen op volgen.
De heel estetische zwart-wit beelden, de
natuurlijke akteerprestatles, de mooie
(door Jarmush en akteur John Lurie gekomponeerde) muzifck, de fijne humor en niet
in het minst het ons zo bekende 'lege'
levensgevoel zijn evenveel redenen om
Stranger than Paradise te gaan (her)bekijken. De lustelooheid van de personages
en de desolaatheid van hun omgeving is
eens iets anders dan de drukke, schreeuw*

agenda
LIEFDESPALEIS
Theater Controverse
Burggravenlaan 87
17, 18, 23 en 24 jan.

GENOVEVA
Arca Teater a.d. Lieve
St. Widostraat 3
17, 18, 22, 23 en 24 jan.

DE TETTERTRIEN
Arca Teater a.d. Lieve
21 januari

A MINUTE TOO LATE
Nieuwpoortteater
Nieuwpoort 35
17 januari

EEN SLAGERSZOON MET EEN
BRILLETJE : Tom Lanoye
Nieuwpoortteater

PARADUSELIJK:
Adieu
Jeunesse.
Jasmin
du Temps'
De afgelopen weken was traditiegetrouw
een periode van reprises en familiefilms
zodat we al begonnen te vrezen dat we deze pagina zouden moeten vullen met besprekingen van Zeven kornuiten in Tirol,
Kuifje op de hete stranden van Hawaï of
Sexy billen in Dachau. We sparen die voor
een volgende keer en eigenlijk moet je
die zién, niet bespreken.
Ook reprise, maar dan een interessante is
Stranger than Paradise die net de Grote
Prijs van de Unie der Filmkritiek kreeg.
Dat is echter niet de eerste noch de belangrijkste onderscheiding waarmee Jim
Jarmush werd bewierookt. In 1984 behaalde hij al de Camera d'Or te Cannes en de
Grote Prijs te Locarno.
Stranger than Paradise is een erg ongewone film waarbij alle financiële en technische moeilijkheden tot kwaliteit werden
omgebogen. Soberheid is namelijk hét
stijlkenmerk van deze film: gedraaid in
zwart-wit met, op een enkele figurant na,
slechts drie akteurs en in eenvoudige
sombere dekors.
Een Hongaars meisje, Eva, komt haar neef
Willie bezoeken in New York. Aanvankelijk
toont Willie weinig interesse -hij wil
immers vóór alles een Amerikaan zijn- ,
maar daar komt verandering in wanneer
zijn vriend Eddie wel belangstelling
heeft. Eddie en Willie brengen hun dagen
door met gokken, kaarten en TV-kijken,
wat wil zeggen : ze proberen hun dagen
door te komen. De troosteloze beelden van
New York hebben een vervreemdend effekt;
ze passen uitstekend in het 'lege' leven
van Eddie en Willie, maar ze geven een
totaal ander beeld van Amerika dan we gewoon zijn, veeleer de sfeer die westerlingen met het Oostblok associëren. Deze
kortfilm , bedacht met
ironische titel
The New World, werd opgenomen op pellikuresten van Wim Wenders' The State of
Things en werd opgenomen in twee dagen.
Toen The New World werd vertoond tijdens
Film International 1983 te Rotterdam won
hij de prijs van de kritiek en werd een
nieuwe geldschieter gevonden voor het
vervolg.
Het tweede deel heet heel toepasselijk
One Year Later en speelt zich af in een
droefgeestige industriezone in Cleveland.
Eddie en Willie komen er Eva bezoeken die
na een jaar serveren in een junkfoodbar
haar Amerikaanse droom al lang kwijt is.
Het derde deel, Paradise, is opgenomen in
Florida waar de drie vrienden niet verder
geraken dan een verlaten motel en een even verlaten strand.
Stranger than Paradise bestaat uit allemaal korte scènes met een dramatisch
hoogtepunt en bovendien scènes die telkens
kens in één take opgenomen zijn en aaneengevoegd zijn door overvloeiers.
Ze

22 en 23 januari

COEUR HUMIDE
Pantarei
Nieuwpoortteater
24 januari

ARMZALIG ?
Theaber Controverse kondigt de opvoering
van Michel De Ghelderode's Escuriaal aan
als het afsluiten van een periode waarin
klassieke stukken "kontroversiëe1" op de
planken werden gebracht. Het is de bedoeling om hierna nieuwe, nog nooit opgevoerde neder 1andstalige stukken te
gaan spelen, of hoe Controverse het roer
omgooit op zoek naar subsidies.
Escuriaal, dan. Drie personen komen terecht in een ruimte vol bizarre rekwisieten en attributen, die duidelijk de
tand des tijds niet al te best doorstaan
hebben. Eén van hen raapt een brochure
met de tekst van De Ghelderode's Escuriaal van de grond, begint eruit voor te
lezen en langzamerhand worden personen
tot personages: er ontstaat een soort
rollenspel tussen een koning, een koningin en een nar. Dit spel is echter niet
vrijblijvend, het draait rond macht. De
verschillende personages treiteren elkaar, dagen uit, proberen elkaar te manipuleren,, wat allemaal niets uithaalt
aangezien op het eind alleen eenzaamheid
en dood wachten.
Wat regisseur Arthur Semay met deze opvoering heeft willen bewijzen is aan ons
voorbijgegaan. Zonder het programmapapiertje waren we er nooit achtergekomen
dat het ging over "drie randriguren die
leven in een land waar het theaterbeleiri
door een sociaal-economische crisis in
verval is geraakt” en die "zich toegang
verschaffen in wat ooit een bloeiend
theatertje was". Wat wij zagen was één
en al armoe, ook in het chaotische dekor
dat opgebouwd was met resten van de vorige produkties (dixit alweer het programmablad, een mens moet tegenwoordig
ook al kunnen lezen om naar het theater
te gaan).
De spooksfeer aan het begin - een donkere zaal met alleen spots op een doodskop
en een everzwijn tussen dennebomen terwijl uit de boxen allerlei griezelgeluiden komen- was niet onverdienstelijk,
alleen was er geen verband met het stuk.
Evenmin geloofwaardig was de overgang van
de drie personen in het theatertje die
elkaar om een of andere duistere reden
niet kunnen luchten, naar het samen spelen van het toneelstuk. De opvoering mist
*lke logische opbouw, elke dramatische
;panning. Ook de akteurs hebben het duiielijk moeilijk om in hun rol te komen,
al lukt dat beter naar het einde toe.
Na het zien van een voorstelling als deze
vraag je je toch af waarop "kontroversisiëel" kan slaan, tenzij het kost wat
kost anders willen doen. Escuriaal is
niet direkt een afsluiter om fier op te
zijn. We kunnen alleen maar hopen dat met
het nieuwe programmabeleid ook nieuwe inspiratie komt.
ag
Escuriaal is nog te zien t.e.m. 1 februari, telkens op donderdag, vrijdag en zaterdag in Controverse, Burggraven laan 87.
Tel.: 21!.95.37

HET HELSE PARADIJS
Teater Vertikaal
Huidevetterskaai
17 en 24 januari
DE STOEL
Teater Vertikaal
21 januari (14 u)
HET RODE GRAS
Teater Vertikaal
22 en 23 januari
STUDIOSKOOP
Sint Annaplein 63
16-22

januari

RUMBLE FISH (20 u)
van F. Coppola
FAMILY PLOT (22.30 u)
van A. Hitchcock

vervolg 5

mee bedoelen? Ik veronderstel dat hij
niet meer even intens bij alle intieme geheimen van de de jongeren betrokken is als dertig jaar geleden. Ik persoonlijk heb de indruk, en ik hoop
vooral, dat een stuk van de oersoonlijke bevrijding die onze westerse cultuur
de laatste dertig jaar heeft doorgemaakt
en die ondermeer iets te zien heeft
met sexuele relaties tussen mensen, dat
alles wat daarover is vrijgemaakt, niet
vergeten wordt.
Dat coëducatie op school moet leiden
tot complexlozer samengaan tussen jongens en meisjes. Dat bepaalde taboes die
vroeger bestonden niet terug gaan keren,
Je hoeft maar de mentaliteitsgeschiedenis
daarover na te slaan. Ik weet niet of
jullie het prachtige boekje kennen van
professor Stijns, $én van onze grootste
contemporali sten, dat verschenen is en
de collectie van de ULB yorig jaar. Het
heet "Histoire d'une grande peur" en
beschrijft de geschiedenis van de masturbatie door de eeuwen heen. Het is een
klein onderdeel van de vraag, maar wat
zo typisch is daarin,, is dat je ziet hoe
de mentale repressie in bepaalde maatschappijen verschrikkelijk groot kan
zijn. Of de huidige generatie kuiser is
of minder kuis weet ik niet. Ik hoop
alleen dat zij niet bereid is op dat
vlak terug een mentale repressie te on-r
dergaan of zelfs te organiseren,

JDC / EM

PePePRACHT
Wat kun je zoal doen om een moment de
kerstwaanzin te ontvluchten,dacht ik ,
tussen twee happen kalkoen in . Wat kun
je zoal doen om dat hypocriete vredesfeest een moment te vergeten, dacht
ik tussen twee bomaanslagen in. Zal ik
mij opwarmen aan de slogan 'beter één
vredesbetoging dan tien kerstpartijen'
of zal ik mijn skilatten onderbinden
en a lle Alpeh onvei lig,maken met mijn
hoofd in de wolken verblijven en me
verkneukelen in de gedachte dat ik de
wereld aan mijn skibotten lap? Nee,
dacht ik , dat zal je n ie t, om de praktische reden dat je budget niet verder
re ik t dan Moorsel en daar lig t net ge-<
noeg sneeuw om je ski's een goeie
schaafbeurt te geven. Maar dat van
die wolken, dat stond mij wel aan!!

Dus scharrelde ik mijn fam ilie bijeen
en trok naar het NTG, nog naboerend
van de kalkoen. Daar speelt immers
Peter Pain en dat heet 'n produkrie te
zijn voor klein en minder klein. Met
mijn l ie f aan sz arm em mijn oma over
de schouders, mijn benen bedolven onder
mijn kinders en mijn ouders in mijn rucui
schommelde ik de NTGtempel binnen.
Toen we u itein d elijk een halve verdieping hadden bezet, kon het spektakel
beginnen. En het begon spectacul
met veel lic htjes ep veel muziek, en nog
meer volk op de scène dan ik z e lf had
meegebracht. Ongebreidelde fantasie,
kinderlijke onschuld, eenvoudige verhaaltjes, stunts en vliegwerk, dat
was wat ik nodig had. En dat heb ik
gekregen. Dank u wel.
Ik had me laten vertellen dat de hoofdrol werd gespeeld door Els Olaerts, beter gekend als de dochter van Speeltie
u it 'Hard Labeur'. En dat was duidelijk

de wolken te verblijven. De plaatsen zijn
daar trouwens goedkoper. Haha, het
simpele verhaal speelt me blijkbaar wél
parten.
Een simpel verhaal? Dat dacht je maar!!
Dan heb je zeker nóg nooit gehoord van
het Peter Pansyndroom! Het PPsyndroom
is een"afwijking" die voorkomt tussen
mannen tussen 12 en 50 jaa r. Het "slachtoffer" komt sympathiek over, maakt een
uitstekende indruk en heeft een beminnelijk e lach.Gewoonlijk is h ij het oudste
kind u it een traditioneel gezin. Hij heeft
eerF sterke moederbinding en telkens als
h ij zich van haar invloed wil onttrekken,
voelt h ij zich schuldig of wordt kwaad.
Tegenover z ijn vader voelt h ij zich
vervreemd. Zijn beroepsleven kan bewust
wankel worden genoemd: h ij wil best een
karrière maar doet er geen moeite voor.
psychologisch vlak is h ij bijzonder
^pksueel is h ij onvolwassen
Zo raast psycholoog dr. Ran Kiley nog een
ijd je door ifl-Z ijn boek"The Peter Pan
Syndrome"(De nederlandse t it e l is me ontsnapt, sorry). Jung toch, waarom moeten
die psychologen toch voortdurend over
de simpelste dingen de meest ingewikkelde,
heorieën ontwikkelen om daar nog grof
geld aan te verdienen ook? Maar goed,
wie aanleg heeft voor z ie lk n ijp e rij zam
het allemaal wel terugvinden in d it
kinderverhaal, maar ik heb er de ener-,
ie niet voor opgebracht. Ik vond het een
ontroerend leuk sprookje. Of, hoe men
de diepere inhoud van een toneelstuk
gemakkelijkst kan weergeven: door het
programmaboekje over te pennen.

te merken. Vergeleken met wat z ij in
deze produktie presteert, was haar rol
in Hard Labeur een doe-het-zelfklusje.
Een meisje dat een jongetje speelt,
Petertje Pan, jongetjesachtiger dan
dat het de hevigste knikker-kikkerstoere kerel het ooit zou kunnen.
Een meisje dat 10 meter boven het
podium vliegt of 15 meter boven de
oofden van de toeschouwers kunstjes
vertoont alsof ze haar hele leven al
dóorbrengt in de i j l e ruimte die ons
van de sterren Scheidt. Knap werk dus.
MaaF niet alleen van Els Olaerts, de gehele gerenommeerde NT«Éj~
duidelijk plezier in
kindertuin. En dat bezöfywc wsm
meerde NTGfanaat dubbel plezier,
Wie zich Hugo Vandenberghe bvb }ri nnert
als de majestueuze Danton of als de
plechtstatige Hamlet, kon zich nu verkneukelen in een domme zeerover, waggelend op melkwitte beentjes en woest met
een zwaard zwaaiend. Leuk effe ct. Of wat
dacht u van Nolle Versijp, als de door
en door slechte zeeroverskapitein Haak,
met Wal ter Moermans aan zijn z ijd e , zo
onhandig op een touwladder klimmend day
het jonge toeschouwersvolkje dubbel lag
om die onhandige booswicht.Leuk effe c t!!

Derde leuk effect : het dekor; Van de
hand van Michel Gerd Peter, dezelfde
dekorbouwer die Dantons dood zo meesterl ij k in de verf zette.De parallel was
duielijk te trekken: diezelfde functionele dekorwisselingen, ingebouwd in de
loop van het verhaal, met telkens verrassende vondsten? Wie niet te nauw keek,
had werkelijk het gevoel dat h ij op zee
ronddobberde of boven de wolken zweefde.
Ik keek duidelijk niet te nauw. Niet omdat de kerstwijn mijparten speelde, maar
omdat ik nu eenmaal gekomen was om in

den ? Ook allemaal verschillend ? De
echte ? O.K., maar snel dan. Singles :
1. Bing Crosby/White Christmas(MCA)
2. Engelbert Humperdinck/Release me(Decca)
3. Judy Collins/Amazing grace(Elektra)
4. Frankie Laine/I believe(Phi1 ips) 5. B ill
Haley & His Comets/Rock around the clock
(MCA) 6. Stevie Wonder/I just called to
say I love you(Motown) 7. Boney M/Rivers
of Babylon(Ariola) 8. Dawn/Tie a yellow
ribbon round the old oak tree(B ell) 9. The
Beatles/She loves you(Parlophone) 10. George Michael/Careless whisper(Epic). Deze
laatste verdrong d it jaar Cara mia van

VIKTOR U Z IO

Zoals In elk sprookje was er ook eens
een v e rte llé r die het geheel aan elkaar
praatte :j§ob Van Der Veken speelt James
*MattheW è lr r ie , de schrijver van Peter
Pan. Men moest immers een beetje tijd
creëren om de decors te wisselen en het
was zo vervelend om
v i j f minuten op
de plooien van het gordijn te kijken.
Niets aan de hand dus, ware het niet
dat deze 'bindstukjes' heel plezierig
opgevat waren...Op het niveau van de
kinderen dus. Bob Van Der Veken wist
als een ervaren schooljuf de kleinsten
te betrekken in z ijn verhaaltjes, zodat
die af en toe werden onderbroken door
een langgerekte jaaaaaaaaa vanop de derde
verdieping of een ongelovige ooooooooh
vanuit de stalles. Niet ongewoon bij
een poppenkasvoorstelling in de parochiekring natu urlijk, maar in het NTG gaf
d it weer een leuk effe ct. Het vierde.
Vijfde leuk effect: Je komt na de voorstellin g opnieuw thuis en je zie t Reagans
acteurssmoel zijn kerstwensen uitspreken
naast een reusachtige den, versierd met
twinkelende star-wars.En je z ie t JeanPaul z ijn Urbi et Orbi stukje opvoeren
voor dezelfde mensen die de raketten-

Om de muziek weer te geven heb ik
echter geen programmaboekje nodig.
Geschreven door Jan De Vuyst en gecomponeerd door Jean Blaute. Deze laatste
kende ik nog van toen h ij in welpenpakje
rond Raymond van het Groenewoud hoste
en in z ijn v rije t ijd zowat elke Vlaamse
groep projoeste die iets degelijks op
plaat wilde zetten-. En die achtergrond
is duidelijk merkbaar: hier worden geen
Nonkel Bob en tante Terryliedjes ge-

MUZOOLOGIE

Juicht ende jubelt beste lezer, want
het loutere fe it dat U d it stukje aan het
lezen bent bewijst dat LI 1985 overleefd
hebt. Geen geringe prestatie voorwaar !
Vooral de eindejaarsperiode was afgelopen jaar weer moordend. Velen werden <•
geroepen, maar kwamen om met de frisse
reuk van 1986 al in de neusgaten. Dit
was - op muzikaal vlak - weer in grote
mate te wijten aan de "ondergetekenden"
van de v rije radio's, die ons nu niet
alleen teisterden met Radio Josephina's
v rije -ra d io -tip s , hitvoelers, troetel schijven en hete-spring-platen van de week,
maar ons nu ook overspoelden met dé
top 100 van 1985, een top 100 die steeds
weer anders bleek te z ijn . Welnu, d it
(en ook nog enkele andere dingen natuurl ij k ) deed mij herhaaldelijk grijpen
naar mijn kotszakje.
Om enige klaarheid in deze vieze brei
te brengen, om van het gezeur De-onzewas-toch-de-beste af te z ijn , en b ij wijze
van overzicht het knapperig verse overzicht van de platenmaatschappijen (op een
d ra fje ). Singles : 1. USA for Africa/We
are the world(CBS) 2. Paul Hardcastle/19
(Chrysalis) 3. Tears for Fears/Shout(Mercury) 4. Duran Duran/A view to a kill(E M I)
5. Madonna/Into the groove(Sire) 6. Simple
Minds/Don't you(Virgin) 7.A-HA/Take on me
(Warner Bros) 8. Philip Bailey & Phil Collins/Easy lover(CBS) 9. Harold Faltermeyer
Axel F(MCA) 10. Bruce Springsteen/Dancing
in the dark(CBS). Elpees : 1. Bruce Spring
steen/Born in the U.S.A.(CBS) 2. Madonna/
Like a virgin(Sire) 3. Sting/ The dream
of the blue turtles(A&M) 4. Phil Collins/
No jacket required(WEA) 5. Tears for Fears
Songs from the big chair(Mercury) 6. Wham
Make i t big(Epic) 7. Bryan Adams/Reckless
(A&M) 8. Sade/Diamond 1ife(Epic) 9. U 2/
The unforgettable fire(Isla n d ) 10. Dire
Straits/Brothers in arms(Vertigo). Het
zal U verheugen dat USA for Africa d it
jaar zo'n 19 miljoen dollar opbracht, en
dat Springsteen aan z ijn LP alleen al zo'n
18 miljoen dollar verdiende.
En dan kunnen we nu eindelijk overgaan
to t- Wat? Wat zegt U ? Top 100 a lle r t i j -

presenteerd maar goed doortimmerde,
eigentijdse songs met een stevige
drum eronder en af en toe een gitaarsolootje erbovenop. De zang was wel
niet a lt ijd op operaniveau maar dat
kwam de spontaneïteit dan weer ten
goede. Leuk om horen dus.

she

David W hitfield & Mantovani. Elpees :
1. Michael Jackson/Thriller(Epic) 2. Simon
& Garfunkel/Bridge over troubled water(CBS)
3. Bruce Springsteen/Born in the U.S.A.
(CBS) 4. The Beatles/Sgt Pepper's lonely
hearts club band(Parlophone) 5. Pink Floyd
Dark side of the moon(EMI) 6. Fleetwood
Mac/Rumours(Warner Bros) 7. Madonna/Like
a virgin(S ire) 8. Meatloaf/Bat out of hell
(Epic) 9. Mike Oldfield/Tubular bel 1s(V irgin) 10. Wham/Make i t big(Epic). Eruit
gesodemieterd : Saturday Night Fever,
Abba/Arrival en Elvis Presley/Blue Hawaii.

DIT IS BELGISCH !!!
VIKT0R LAZL0/SHE(Vogue). Belgische,
geboren in Frankrijk. Vooruit, vrijdag
20 December 1985. Ongelooflijk stomme
datum. Ik was er dus n ie t. Heb wel LP
gekocht.
De LP opent me "She", een prachtige
sax-instrumental, die me meteen aan
Porgy and Bess doet denken. Er werkten
dan ook maar lie f s t 5 saxophonisten mee
aan deze LP. De Belgische Sade opent ze lf
met "Sweet soft 'n lazy", een jazzy nummer
met de speels huppelende stem van Lazlo.
Opnieuw va lt de prima ritmesectie op. De
hele LP is trouwens fantastisch op orkestraal vlak. "A in't gonna come" is een
teleu rstellin g : Lazlo zingt te hoog, te
nonchalant, te eentonig. Het l i j k t wel of
we in de BRT gelogeerd z ijn , in Hotel i
Américain bijvoorbeeld. "Stories" daarentegen is aangrijpend mooi, en "Put
the blame on mame" is echte jazz-big band
u it de t ijd van voor Freddy Sunder, toen
de term nog geen scheldwoord was.
Kant 2 b lijk t echte pop te bevatten,
en goeie : "I don't wanna love again" zou
van Jo Lemaire kunnen geweest z ijn , en
"Pleurer de rivières" getuigt van het betere croonerswerk. De melodie van "Last
ca11 for an angel" hangt al ergens in
mijn geheugen(een single misschien ?)
Uitstekende melodieuze pop dank z1j het
duet van Lazlo met het diepe mannenkoor.
"Backdoorman" : een melige crooner, è la
Julio Iglesias. Weg ermee ! Het laatste
nummer, "Looser"(sic), is tevens de nieuwe
single. Een prachtige stevige swinger(voor
Lazlo dan) Het mag gezegd worden : She is
O.K. !!
Nog Belgisch(en óok al goed) : NACHT
UND NEBEL/Victoria 2000(Vogue). Geproduceerd door Jean Blaute. Vlot, zelfs in te rnationaal verkoopbaar. Ook de B-kant, 1
"Jenny", is het beluisteren waard. THE
POPGUN/Always alone(CBS). Geproduceerd
door Rembert de Smet(2 Belgen) Knap verzorgde opname, een synthesizer die voor
afwisseling zorgt, en een p ijn lijk e stem
die aan Robert Smith(The Cure) doet denken.
Mooi zo ! Last but not least : 2 BELGEN/
Queen of mine(Vogue). Lekker dansbaar,
maar niets meer. De B-kant : saai, eentonig. Rembert speelt wat met de nieuwe
synthesizer die h ij kreeg van Sinterklaas,
onder de veelbetekenende t it e l "I was a
fooi".(Was, Rembert ?) Toch zonde van de
goeie demo, niet ?
Wim

maniakken aan de macht houden.
Vijfde effect gaat duidelijk verloren.
En ik besluit : geef mij maar sprookjestoneel waar kinderen kunnen vliegen
en de wolken binnen handbereik liggen.
Da's veel echter dan a lle grotemensenrotzooi. Punt.
LA
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Nieuwe start van de jazzdanslessen
elke dinsdag van 17.45 u tot 18.45 it.
n de zolder van De Brug.
Iedereen is welkom.
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1 KANNETJE KOFFIE
2 PICCOLO'S
1 PORTIE BOTER
1 BLOKJE SMEERKAAS
1 PORTIE K0NFITUUR
1 HARD GEKOOKT EI

