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bloody sperm

afgezaagd

Dit wordt moeilijk. Dit is
Schamper 226, volgende blz.
is 225, nog eentje verder
weer 226. Wablieftert ?
Front(en) lezen te beginnen
met 226 en dan valt ie wel.

Bloed, plasma en sperma
raak je kwijt op pag. 3.
Maar wat met het vuil van
onder de nagels, de brokken uit de neus, de boter
in de oren ? Afwachten.

De rest is van jullie en
van PéDéCumul. Wat wil zeggen mooi, als je ’t graag
ziet tenminste. Volgende
maand andere en betere lezers asjeblief.

roof van de eeuw

De geschiedenis loopt terug tot 1834.
Dan zou ene Peyl Behaudt, Zuidafrikaans
inwijkeling,terechtgesteld zijn. De man
wist niet van welk papier geld te maken
en eindigde in de gevangenis van Kaapstad. Hij werd veroordeeld tot de dood
door langzame ophanging doch deze zaak
is steeds fel omstreden gebleven tot op
de dag van vandaag.

de verdronken schampers

6 0 0 0 maal blub

oooo o oo

Och, mijn vrienden. Het is onvoorstelbaar wat er door onze -in proportionele
termen gesproken- zeer goed gevormde
hoofden ging toen wij vrijdag, net als
elke andere vrijdag, de Brug binnenstapten
en ons, met een van spanning sneller kloppend hart, naar het Schamperbakje begaven
om aldaar het wekelijks gewrocht van onze
noeste arbeid te bewonderen.
Consternatie. Woede. Ontsteltenis. Op ons
gat gevallen.
Daar hing dat bakje, een beetje triest
naar beneden hellend. LEEG ! Eenzaam. Was
het kersttijd geweest, het zou voor een
uitnodiging in aanmerking gekomen zijn.
Drie minuten en zes hartmassages later
renden wij naar boven om de rest van de
redactie het nieuws mede te delen, maar
ze wisten het a l.
"Oud vuil, manneke; dat weten wij al honderd jaar" zeiden ze, met een verslagen
uitdrukking op hun gezichten.
"Maar wat is er dan gebeurd?"schreeuwden
wij in wanhoop, onze handen ten hemel
strekkend.'T is mijn hemel, blijf eraf
zei één of andere bovennatuurlijk en
natuurlijk ook goddelijk wezen, en hij
sloeg erop.
"Gestolen" antwoordde de rest van de redactie met een door merg en been snijdende zucht die uit de diepste en duisterste
holen hunner borsten kwam.
GESTOLEN !!! Voor de tweede keer die dag
hadden wij hartmassage nodig. De gedachte
alleen al aan ons geliefd geesteskind,
weggenomen door een stel misdadigers met
vuile poten en misvormde, grijnzende
bakkes, het is genoeg om de sterkste op
de knieën te krijgen.
Gelukkig vonden we tussen het wrijfbeen
en de stapels boze lezersbrieven, onze
tegenwoordigheid van geest terug.

RISP

Het in allerijl bijeengeroepen Schamperiaans antiterreurcomité ging op
onderzoek-uit en stapte in pure parketstijl af bij twee ooggetuigen.
Het verhaal dat zij ons vertelden!
Rond 11.30 u waren de Schampers inderdaad in de Brug gearriveerd, traditioneel
verpakt in zes -wat fijn dat er bubbels
zijn-Spadozen(verhaal bevestigd door
drukker). Onze getuigen zagen twee personen, waaronder Pol Beheyt, voorzitter
an Protea, in de buurt ervan rondscharrelen. Een kwartiertje later was ons geliefd studentenblad spoorloos. Eén en
ander werd duidelijk.

L
Klacht wegens diefstal vanwege
redaktie

W eekblad Scham per uit
studentenhuis geroofd
G E N T — Vrijdag even
voor de middag stelde Peter
Hostens,
hoofdredakteur
van het RUG-studentenblad
Schamper, vast dat alle 0.000
exemplaren van het blad enkele ogenblikken nadat ze
door de drukker waren afgeleverd, uit het studentenhuis
De Brug waren verdwenen.
Volgens ooggetuigen zouden studenten van de vereniging Protea de nummers
uit het studentenhuis hebben weggehaald.

In een artikel getiteld .Protea
versus T op de voorpagina had
de redaktie van het studentenblad een foto gepubliceerd,
waarin het relaas wordt verteld
van een —mislukte —aktie in
de Gentse studentenraad door
Protea
Deze studentenvereniging
werd enkele weken geleden uit
de officiële studentenstruktu-

Net nu ik m'n hangmat tussen 2 palmbomen op de Bahamas geïnstalleerd had ;
net nu ik een tequila sunrise aan m'n
lippen bracht ; net nu ik dacht aan
pensionering, rentenieren, leven op m'n
lauweren na een drukke doch vetbetaalde
job (in ' t zwart) als hoofdredakteur ;
ja, precies net nu moet dit blad zo nodig
grote koppen halen in de nationale pers. Het zit ons weer mee ...
Wie de kranten niet leest, geen radio of
TV kent of de film 'Schamper-robbery :
The Movie' nog niet zag : hier het enige
echte verhaal.

ren van de RUG geweerd (en
dus van subsidiëring uitgesloten) omwille van zijn houding
inzake Zuid-Afrika Op de foto
die bij het bewuste artikel is
afgedrukt staat onder meer
Protea-voorzitter Paul Beheyt.
Volgens ooggetuigen was
deze ook in het studentenhuis
aanwezig op het ogenblik dat de
diefstal van alle 6.000 exemplaren werd vastgesteld. De voorzitter van Protea ontkent echter
dat hij of zijn organizatie bij de
zaak zijn betrokken.
De redaktie legde klacht neer
wegens diefstal De politie
kwam ter plaatse en nam de
verklaringen van enkele personen op. Naar verluidt werden op
aanduiding van ooggetuigen
ook enkele studentenkamers in
de Magnelstraat nr. 14 doorzocht
Het onderzoek is nog aan de
gang.
(fvg)

iaterdag-zondag 15-16 maart 1986

Schamper nr. 225
verschijnt niet

GENT — De nieuwe editie van
Schamper, het studentenblad
van de Gentse universiteit, zal
wellicht een verzamelobject
worden. Zesduizend exemplaren verdwenen. Getuigen zouden naar verluidt de diefstal van
de volledige oplage opgemerkt
hebben. Er werd klacht neergelegd en enkele studentenkamers
zijn doorzocht.
Peter Hostens, hoofdredacteur
van het blad, vermoedt dat hier
de universitaire groepering achterzit die met een foto op de x
frontpagina prijkt. Volgens hem 5
zou de aanleiding een artikel
kunnen zijn onder de titel „Pro- «*
tea versus?” waarin een misluk- F
te prikactie van deze vereniging
beschreven staat. De voorzitter
van deze vereniging, ontkent
echter ten stelligste elke betrok. kenheid in de zaak.
Na een klacht werden enkele
studentenkamers in de buurt
van de Maniëlstraat doorzocht.
De politie wou enkel kwijt dat
hiermee het onderzoek niet afgeslotenwas.
F.G.

In de bewuste Schampereditie stond nl.
een artikeltje over een mislukte aktie
van Protea. Ze wilden de GSRvergadering
boycotten, maar deze kon wegens gebrek
aan mankracht niet doorgaan. Onwetend als
ze waren viel Protea de vergaderzaal binnen en vroeg wie de GSRvoorzitter was.
De aanwezigen bleken echter de briefschrijfgroep van Amnesty International
te zijn. Onze fotograaf was(toevallig?)
ter plekke en nam een fotootje van een
beduimeld Proteacommando. Met rode kaakjes dropen de Proteiers af. Wij publiceerden natuurlijk de foto op de front van
de(nu gestolen)Schamper.
U moet niet raden in welke richting onze
vermoedens gingen.
Een derde getuige dook op.Hij had een aantal personen Spadozen zien binnendragen
in een huis gelegen Gustaaf Magnelstraat
13(tussen de Pozier en de Plateaustraat)
-een gekend NSVhol-.
Aanleiding genoeg om naar de telefoon te
grijpen en het gerecht te waarschuwen.
In België zijn de flikken never more
than a minute away en na driehonderd
keer proberen(Bel naar ginder..kom zelf
eens af...ge zou best de dienst X waarschuwen----)en dertig minuten dook een
Kombinationskraftwagen op om de diefstal
ter plaatse vast te stellen. Wij dienden
klacht in en weg waren ze, de vrienden
van alle burgers, naar de Magnelstraat;
wij daar ook naartoe. Maar veel viel
er niet te beleven. Een discreet opgestelde combi(vlak voor de deur)hield
alles in het oog en af en toe stak één
van de bewoners zijn kop door het raam.
Wij waren het dan ook vlug beu op onze
uitkijkpost en de laatste Schamperspion
stapte het om 5 uur af. Naar het schijnt
zou de combi er om 8 u nog gestaan hebben*.
En die gasten, ondertussen natuurlijk hun
kop buiten de vensters blijven steken.
Pure westernstijl. Totdaar het verhaal
voor zover het ons bekend is. Gelieve
6000 Schampers in de handen van andersdenkenden verkommerend, in uw gebeden
te gedenken, beste lezers. Je kunt nooit
weten dat het helpt Wij zonden reeds een
gemotiveerd verzoekschrift naar Sint An~
tonius. Vervolg in de rechtbank?
GeHa
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Het kon dus geen toeval zijn dat precies
152 jaar later Schamper 225 gestolen
werd. Nakomelingen van Peyl Behaudt
vreesden immers dat het ruimtetuig Giotto bij zijn ontmoeting met Halley schokkende beelden naar de aarde zou sturen
die refereerden naar het verleden van
hun voorvader. Inderdaad : precies op
het moment van zijn terechtstelling was
Halley ook in de buurt
en wat dié
toen gezien heeft zou bezwarend kunnen
zijn. En aangezien kometen vanalles over ons verleden met zich meedragen weet
men maar nooit.
Nog meer opvallend én verdacht werd de
ganse zaak toen bleek dat ook de Kirschen-affaire niet los te koppelen was
van de affaire van Peyl Behaudt. Schamper ontdekte immers dat de schuilplaats
van Leiser en Beelen precies hetzelfde
oord was als waar Behaudt destijds z'n
geldzaken regelde. Het makelaarsbureau
zette dus in feite gewoon de zwart-gelddrukkerij van Behaudt verder.
Oorspronkelijk dachten we dat de verkiezingen in Frankrijk (2 dagen na de
diefstal !!!) er voor niets tussen zaten doch algauw werd duidelijk dat ook
die fake waren. Na de Greenpeace-affaire
en de zaak met de gijzelaars in Beiroet
zou er een derde zaak met een geurtje
bestaan : u raadt het al : de zaak Peyl
Behaudt waarin ook de Franse regering
een rol speelde en nog steeds speelt.
Toen we daarenboven ontdekten dat DE
kroongetuige van deze onwel riekende affaire enkele weken geleden vermoord werd
in de figuur van Olof Palme (begraven 1
dag voor de diefstal !!!) werd het ons
te bar. ' Hu11e kan maar raas en skel,
hulle kan wei er om ons vordering te erken, maar hulle kan die feite nie ontken nie', schreven we tot de nakomelingen van Peyl Behaudt. De gevolgen zijn
hiernaast uitgebreid verhaald.
Wat alleen maar aantoont dat de daders
van deze grap, de mannen die bij voorkeur
het argument 'vrijheid van meningsuiting'
gebruiken om met behulp van deze democratische rechten de democratie zelf met al
haar vrijheden te ondermijnen, nu opnieuw
hun ware gelaat hebben getoond : een gelaat van schijnheiligheid, onverdraagzaamheid, opdringerigheid. Dèt is gevaarlijk en dat was eigenlijk het enige wat
ik hier wou zeggen.

SHUT UP,
KLEIN GRUT!
Beste,
In Schamper 223(Honoré's kousjes)wordt
er gejubeld omdat :
-"de eredoctoraten hun puur wetenschappelijke stempel hebben afgeworpen..."
-"onze alma mater uit haar ivoren toren
van de wetenschap is afgedaald en zich
weer bewust is geworden van haar maatschappelijke taak..."
-"een motie overapartheid wordt besproken op de Raad van Beheer..."
Ontnuchtering:
1) De motie over apartheid...
Dit is uitgelopen op een onbevoegdverklaring van de Raad van Beheer...Wat rest
er nu nog van de bewustwording van de
maatschappelijke taak die voor de universitaire wereld is weggelegd?
2) De toekenning van het eredoctoraat aan
Bob Geldof gebeurde op initiatief en op
voorstel van een vertegenwoordigster van
het administratief en technisch personeel
(A.T.P.)-het klein grut dus- in de Faculteitsraad van de Letteren & Wijsbegeerte,
n l , door Mariette Wauters.
Groot probleem en geharrewar want, wie
zal nu als promotor optreden bij de uitreiking? Dat klein grut is immers geen lid
van de Academische Raad die toch uiteindelijk het eredoctoraat aan Bob Geldof
toekende !!!
Raadsel : Wie van de heren(of dames)zal dat
klein grut nu opzij duwen om in de schijnwerpers te komen?
Fre aan wie ere toekomt, daarom deze reaktie van iemand die er trots op is tot
dat klein grut te behoren en de motie
te hebben ondertekend.

aantal betogers op onze betoging bedroeg bij de start misschien wel 300,
maar dit aantal groeide aan tot minstens
500 tijdens de betoging, (cf. foto
Nieuwsblad). Dat het aantal zwartzakken
op de mars van NSV, VM0, ODAL, NF,
NSDAP, en diergelijke, 280 bedroeg is
toch een overdrijving. Wij zouden hun
aantal eerder op 200 schatten. Tot hier
deze kleine rechtzetting.
Wat ons ook opviel is het feit dat beide getallen vetjes gedrukt zijn. Wij
durven echter niet zo ver gaan in onze veronderstelling dat die cijfers
later aan het artikel zijn toegevoegd
daar dit toch op een zekere vorm van
"censuur " zou wijzen.
Verder niets dan lof.
Kameraadschappelijk, Frank Van Goethem,
voorzitter VVS-SVB. & Stefan Meeus.

WE LACHEN ONS
HIER KROM,TOM
giechel giechel
L.S., (NVDR: Liefste Schamper?)

Zeer eigenaardig is het toch dat W S
een betoging inricht, alleen maar om
ze verboden te zien; daar waar men
steeds moord en brand staat te
schreeuwen als er al eens eentje verboden wordt.
Noch eigenaardiger is het als men dan
ook nog effektief gaat betogen ook!
Kan VVS dan zijn goedkeuring niet laten blijken voor het feit dat ze op
een andere plaats en dito uur dan het
NSV mochten betogen? Anders kan men
mij niet meer overtuigen van de vredelievende bedoelingen van VVS. Provoceren op zo'n manier doen alleen
rijkswacht en politie. W S doet daar
nu ook aan mee. Gevolg: een pak publiciteit voor NSV. Goed of slecht,
ze staan in het nieuws. Er zijn "beschaafde" wegen om dat te vermijden,
dacht ik zo.
Heren en dames, uw gezond verstand,
waar is het heen?
Tom Hemelaer

Brigitte JANSSENS-DE JAEGER
vertegenwoordigster A.T.P. in de
Raad van Beheer en Vast Bureau

SUYS Mi NÓG
EENS «F !
Beste

EEN SPETTERENDE SPORTMANIFESTATIE DIE
GEEN ENKELE SPORTHINNENDE STUDENT MAG
MISSEN:
Het R.U.G. - VERJAARDAGSFEEST

redactie,

27 februari : dé dag in Gent zowel voor
fascisten, racisten, apartheidaanhangers
als voor anti-fascisten, anti-racisten,
anti-apartheidsaanhangers.
Na de betoging van 17.30 u mobiliseerde
deze laatste groep zich om 20.30 u met de
bedoeling de N.S.V.-betoging te isoleren
door hun slogans te overroepen. Aan het
Lippensplein gekomen, zagen we de N.S.V.
betoging voorbijlopen en scandeerden.
Stokken en voetzoekers werden vanuit de
N.S.V.-betoging gegooid, enkele vlogen terug .
Een anti-fascist uit Leuven nam een stok
"voor het geval de fascisten doorbraken,
dan had hij iets om zich te verdedigen als
hij afgeklopt werd." De stok terugwerpen
lag niet in zijn bedoeling. Die fascistendoorbraak gebeurde, iedereen liep een zijstraat in.
Twee personen met zwarte vesten aan, kwamen naar die Leuvense anti-fascist. Eén
ervan zei hem : "Wat is dat ? Je hebt dat
voor niets nodig, hé " en pakte hem de
stok af. Die jongen dacht dat het de BOB
was ; ik herkende ons aller studentenbeheerder RAF SUYS.
Voor welke doeleinden hij die stok dan
gebruikt heeft, weet ik niet. De vraag is
of hij ook naar de fascisten aan de Roeland in de betoging geweest is om hun
stokken, helmen, stenen, voetzoekers te
vragen.
Of welke studenten vertegenwoordigt RAF
SUYS eigenlijk ?
Marieke Kindt

fUTTGT,
GENIE ZAGEN
Geachte redactie,
Met veel genoegen merkten we op dat Je
door ons georganiseerde betoging tegen
fascisme, racisme en apartheid van 27
februari 1986, de cover van Schamper
haalde.
Toch wensen we enkele opmerkingen bij
dit artikel te plaatsen. Het aantal
deelnemers dat U vermeld lijkt ons toch
enigzins op het gooien met de pet. Het

DINSDAG 25 MAART te 19.30 in zaal 2
WATERSPORTLAAN 3
Wat kan u verwachten ?
- SHOWvan diverse G.U.S.B; -SP0RTTAKKEN
- OPTREDEN van ATHENA DESTELBERGEN (tumbling, ritmiek, acro (?), ...) en van
KUNSTGROEP AKLE0NE (choreografie, dans &
vlaggedans).
TOEGANG IS GRATIS
Bovendien is er een OPENDEUR van 18.30 u.
tot 23.00 u. met doorlopend informatiestanden van diverse sportakken.

cursusdienst

h o p e lijk b le e k
F.en tweetal maanden geleden beloofde onze
minister van onderwijs, C.oens, aan een delegatie studenten dat hij stappen zou ondernemen om de prijs van de boeken en
cursussen te drukken. Hij zou nog dezelfde
week een brief schrijven aan alle regeringscommissarissen. Deze belofte opende
onmiddellijk perspectieven voor een dossier
dat al jaren vast zit, en voor veel studenten een steen des aanstoots is. Gratis
onderwijs is voor velen een wensdroom,
goedkoper onderwijs lijkt op veel gebieden
tot de mogelijkheden te behoren. En de
papierstapel die tot verplichte lectuur is
omgedoopt, kost voor velen al gauw vele
duizenden.
Coens heeft evenwel nagelaten om de beloofde brief te schrijven, maar aan de
zijde van de studenten blijft men niet bij
de pakken zitten. Op 13 maart maakte een
groep Gentse studenten een studieronde aan
de KUL en VUB. De vergelijking met Gent
gaf soms opmerkelijke resultaten.
Aan de KUL is er geen eigen cursusdienst,
maar daar heeft de studentencooperatieve
'ACCO' een ruime dienstverlening opgebouwd,
die sterk wordt geapprecieerd. ACCO begon
zijn werking in 1960 uit een zeer intens
samenwerkende studentengroep. Nu is de
groep al uitgegroeid tot een bedrijf met
78 full-time werknemers, en een jobstudenten in het hoogseizoen. Zij verzorgen
de uitgeverij, de drukkerij en de verkoop
van cursussen, en in mindere mate ook van
gewone boeken. De werking is momenteel nog
altijd sterk geconcentreerd op de KUL,
maar toch zijn er ook al andere professoren
die van hun diensten gebruik maken.
De studenten hebben twee mogelijkheden om
van de goedkope dienst gebruik te maken:
jaarlijks zijn er zo'n 5000 studenten die
het éénmalig lidgeld in de coöperatieve
betalen (500 Fr.), waardoor ze levenslang
de boeken bij ACCO aan voordeelsprijzen
kunnen kopen,gemiddeld 15 % lager dan de
al lage normale verkoopsprijs. Veel studenten slagen er in om deze 500 Fr al na
1 jaar terug te winnen, vooral in de richtingen waar ACCO sterk vertegenwoordigd
is, zoals de rechten en wetenschappen.

SCHAMPER wordt gekontroleerd door de redaktieraad die bestaat uit 2 leden van
de Gentse Studenten Raad (Tom Hemelaer
en Patrick Defreyne : secretaris) en 3
leden van de redaktie (Ann Geeraert, Peter Hostens en Geert Huysman : voorzitter) . Klachten omtrent de inhoud en het
beleid van dit blad moeten ter attentie
van de verantwoordelijke uitgever-voorzitter aan de redaktieraad op bovenstaand
adres verstuurd worden.
Advertentiedienst : voor alle inlichtingen zi.'h wenden tot SCHAMPER-REKLAME;
Sint Pietersnieuwstraat 45, 9000 GENT.
HOOFDREDAKTIE : Peter Hostens
VERANTW. UITG.: Geert Huysman
REDAKTIE : Hilde Blondeel, Dominic Pertry, Wim Tessier, Rudi Moreels, Inge
Verbeke, Ludwig Apers, Frank Colman,
Klaus Van Isacker, Wim Cooremans, Patrick Defreyne, Jan Du Chau, Ann Geeraert,
Geert Joris.

Toch was er bij de delegatie studenten een
algemene tevredenheid over de werking van
ACCO, zeker als men die vergelijkt met de
huidige situatie in Gent.
Ook de VUB heeft een eigen uitgeverij, die
evenwel verbonden is met de universiteit
zelf. Een drietal personeelsleden zorgen
voor het copieren en inbinden van cursussen
op A4-formaat. Deze worden forfaitair verkocht a 1,20 Fr per pagina. De kwaliteit van
het inbinden blijkt evenwel niet voldoende
te zijn, zodat het boek op het einde van
het jaar al eens is vervallen tot een stapel cursusbladen. Maar het bestaan van een
cursus, en dit aan een spotprijs, maakt
veel leed goed. En dit zijn ook de objectieven voor de oprichting van een centrale
cursusdienst.

De diskussie is open. Zal het deze keer
ook resultaten geven?

Maar ACCO is niet enkel een goedkope ver-

P.D. Cumul

Je hoert er wel geen fluit van
maar Schamper moet ergens mee
gevuld worden.
10.00

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

11.00

12.00

DESWINGENDEPAN

informatief middagprogramma
nieuwsberichten (12-13-14 uur)
randberichten
studentemnfo

DESWINGENDEPAN

DESWINGENDEPAN

informatief middagprogramma
meuwsbenchten (12-13-14 uur)
randbenchten
studentemnfo

14.00

Lezersbrieven zijn welkom op bovenstaand
adres. Naamloos is waardeloos. Op verzoek
en bij ernstige motivering laten wij uw
naam weg.

Van de zijde van ACCO is men niet zo happig
om zijn activiteiten op korte termijn naar
de RUG uit te breiden. Er kan hoogsten
sprake zijn van een langzame toenadering.
Ze voegden er ook aan toe dat het momenteel
moeilijk zou zijn om een gelijkaardig zelfstandig initiatief op te bouwen in Gent.

Want dat was de bedoeling: ook aan of bij
de RUG een centrale cursusdienst oprichten
die instaat voor de goedkope produktie en
verspreiding van cursussen. Momenteel zijn
er aan de RUG al 20 personeelsleden op diverse plaatsen werkzaam aan cursussen, maar
hun werking centraliseren, en degelijk
materiaal geven, zou al heel wat mogelijkheden bieden.

Wie geen lid wil worden, kan de boeken
kopen aan normale prijs (zowel ACCO als
andere uitgaven), en kan na 12 aankopen
een boekenbon krijgen ter waarde van 15 %
van de aangekochte werken.

13.00

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, Sint-Pietersnieuwstraat 45, 3e ver
iping.

koop, dienst , maar ook een uitgever en
drukker. Daarbij kunnen zij rekenen op een
goede reputatie bij de professoren. Deze
laatsten geven een exemplaar van hun cursus
aan ACCO, dat de tekst in boekvorm verwerkt
en drukt. Door de nauwe band met de professoren, kan men een zeer goede planning
maken, en worden nu al boeken gedrukt die
pas in oktober op de markt komen. Deze
goede spreiding drukt de kosten. Door de
specialisatie naar cursussen in boekvorm,
is er maar 1 produktieproc.es nodig, hetgeen
overbodige investeringen vermijdt. Het resultaat van dit alles is een kwalitatief
voldoende en goedkoop produkt (voor de
rechten komt men al snel tot prijzen die
30 a50 % lager liggen dan in de RUG voor
gelijkaardige produkten).

16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00

randberichten
studanteninfo

randberichten
studenteninfo

hardrock

KAPSTOK

DESWINGENDEPAN

informatief middagprogramma
nieuwsbenchten (12-13-14 uur)
randbenchten
studenteninfo

TALISMANIA
rock & pop
om 15 uur:
concertinfo

WHmES

VANEEN
AFSTAND

nieuwe gitaarrock
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funk, rap, electro, wave
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WORST
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THEDANGERZ0NE

15.00

DESWINGENDEPAN
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afro & reggae

Nadat Radio Toestel werd aangeduid als de
radio voor de studentenresto's , werd de
programmatie bij Radio Toestel aangepast.
Vanaf llu30 begint het informatief programma 'De Swingende Pan', en dit op elke
werkdag tot 14u00. Tussen 17u00 en 19u00
zijn er de nieuwsberichten, waarbij men
nu nog meer dan in het verleden aandacht
zal hebben voor het studentenleven.
Studenten die hun aktiviteiten op Radio

BIG SC IE N C E o f
T OESTELS M UZIKAAL
FOCUS
(1 4 -d aag s)

HARDLABEUR

CULTURAMA

wave &
avant garde

UITDIEPTENVAN
ELLENDE

WILLYLUSTENH0UWER
APART

jazz & blues

wave & avant garde

easy-listening

Toestel wensen aan te kondigen, kunnen dit
bij Radio Toestel, Parijsberg 2, of in de
brievenbus van Toestel in de Brug (gelijkvloers). Voor een interessant interview
kan je ook op het eerste adres terecht.
Voor de studenten die deze vrije radio ook
op hun kamer wensen te beluisteren, geven
we hierbij de programmatie gedurende de
werkdagen. Veel luistergenot.
P.D.C.

VERLOREN MOEITE : SCHAMPER DRIJFT !

Dit hebt u een week moeten missen : Schamper nr. 225. Geef t o e , niet niks ! En dan hebt
U nog niet alles gezien ! Draai dit blad even om (en terug a.u.b.). Prachtig, niewaar !
We weten het : dergelijke parels konden we u niet onthouden. Wij houden immers van onze
lezers, misschien wel meer dan u van ons maar dan nemen we er gerust bij. Daarom dus een
’remake’. Jammer voor u is natuurlijk dat u d e ■andere 2 pagina’s van 225 niet in handen
kreeg. Die liggen waarschijnlijk ergens in de Leie.

sociale raad

NETGERED VANDEGALG....
Op de Sociale Raad stonden enkele agendapunten die zeker voor animatie konden
zorgen: had de studentenbeheerder Suys al
dan niet fraude gepleegd?, worden de homes
gemengd en vuil?, welk standpunt zal de
Sociale Raad innemen rond de regeringsmaatregelen?

Het voornaamste punt op de agenda was de
vraag of de studentenbeheerder fraude had
gepleegd, en of dit voldoende zou zijn
voor het ontslag als beheerder. Indien dit
laatste zou gebeuren, zou dit wel een historisch precedent zijn, en in de eerstkomende weken veel stof voor diskussie geven.
Welke was nu precies de beschuldiging? De
lezers zullen zich wellicht de recente beschuldiging door de studentenbeheerder Suys
aan het adres van MLB (Marxistisch-Leninistische Beweging) en AIB (Anti-Imperialistische Bond) herinneren. Later kwam even-

wel tot uiting dat Suys ook enkele facturen van de betrokken bewegingen, gedateerd
op 1985, niet onder het budgetair jaar '85,
maar bij '86 had ondergebracht. Voor MLB
betrof het een factuur van 30.000 Fr, voor
AIB 12.250 Fi. De beide verenigingen hadden
elk nog maar een goeie 10.000 Fr opgevraagd
in 1985, terwijl ze recht hadden op een
kleine 30.000 Fr. Door alles naar 1986 door
te rekenen was meteen een grote hap gezet
in hun budget voor dit jaar, en voor MLB
is het zelfs al op. Dit alles terwijl het
LVSV, CDS, KUC, Europakring en 'T Zal Wel
Gaan zonder enig probleem méér kregen dan
wat budgetair was voorzien.
Het leek dan ook voor velen waarschijnlijk
dat Suys op een subjectieve manier was
tewerk gegaan, en daarop had Tijl Maes het
ontslag van Suys gevraagd.

PR0TEA versus ?

Als rechtvaardiging bracht Suys naar voor
dat de facturen dan wel in 1985 mochten
gedateerd zijn, maar dat de betrokken firma
ze hem pas op 13 januari had overgemaakt.
Dit werd op zijn beurt betwist door Tijl
Maes. In deze sterk verhitte diskussie
vielen dan ook woorden als leugenaar edm.

Kort vóór de vergadering van de Sociale
Raad was ook bekend geworden dat nog meerdere andere progressieve verenigingen
hetzelfde lot als AIB en MLB hadden ondergaan, en dit eveneens heel wat van hun
werkingsmiddelen voor 1986 wegnam. Dhr.
Martens, de boekhoudkundige specialist van
de Sociale Sektor moest Tijl Maes bijtreden, waar deze stelde dat er fouten waren
begaan tegen de regels van de goede boekhouding. In de rand van de Sociale Raad
wordt dan ook de vraag gesteld ofhet nog
langer te verantwoorden is dat een student
de boekhoudkundige verantwoordelijkheid
krijgt over enkele milioenen Fr, en dit niet
beter zou worden voorbehouden voor een
vaste kracht met een degelijke boekhoudkundige ervaring.
Toen het op stemmen aankwam, werd de situatie er niet duidelijker op: er werd niet
gestemd over de vraag of de beheerder fouten had begaan, maar er werd meteen de
vraag gesteld of er redenen waren op de beheerder te ontslaan. We laten het aan de
lezer om het resultaat van de stemming te
interpreteren: 2 afwezige leden, 2 blancostembiljetten, 1 onthouding, 2 stemmen
vóór ontslag, 3 tegen ontslag. Besluit: de
beheerder wordt (nog?) niet ontslagen.
Het volgende punt op de agenda's betrof de
studentenhomes: er was enerzijds de vraag
om een gemengde (M/V) bewoning in te voeren in enkele homes, en anderzijds zouden
de huurprijzen voor het academiejaar A8§^86
niet worden verhoogd, mits de kamers niet
meer door het personeel zou moeten worden
gekuist. Beide punten hadden al een lange
voorafgaande diskussie binnen de homes
doorstaan, en vooral de afschaffing van de
reiniging door het personeel stootte op
heel wat weerstand. Wanneer er wat meer
ruimte in Schamper beschikbaar wordt, komen
we op beide punten nog eensuitgebreid terug. Intussen delen we je wel mee dat de
beide punten door de Sociale Raad werden
aangenomen.
Ook de gewetensbezwaarden die in dienst
zijn bij de sociale sektor kregen weer
enige aandacht. Tot op heden werden hun
transportkosten niet terug betaald, en dat
bleek niet in overeenstemming met de wetgeving. Deze leemte werd nu opgevuld.

De aandachte lezer zal zich wellicht al
do vraag hebben gesteld waar de Gentse
Studentenraad (GSR) is gebleven, liet
antwoord: de laatste vergadering ging door
op 15 januari.
De eerstvolgende vergadering was gepland
op 12 februari, maar er vjel niets te bespreken, geen agenda dus, en geen vergadering.
Dan maar een nieuwe poging ondernemen op
5 maart. Of dat de reden was, weten we
niet, maar de linkerzijde van het politieke
veld in de GSR had precies deze vergadering
uitgekozen voor een boycot, en dit terwijl
Protea ook een opmerkelijk optreden had
gepland, vergezeld van hun huisfotograaf.
In de wandelgangen vernamen we immers dat
VVS-SVB al enkele dagen vooraf wist dat
Protea een prikaktie had gepland, en hen
dan ook voor schut wilde zetten. Daarom
werd een techniek gebruikt die ook in d'

grote politiek wordt gebruikt; buiten b 1ij—
van als de rest niet met voldoende personen aanwezig is. Vergadering dus een week
uitgesteld. Protea stapte een half uur na
de kot te vergadering de zaal binnen, vraagt
naar de voorzitter van de GSR, en stelt
vast dat de z aa1 intussen al is ingenomen
door alles behalve de GSR. Enkele meters
verder stonden de achtergebleven GSR-leden
het uit te brullen.... Protea droop met
een lang gezicht af. Het zit die mensen
ook nooit mee.
Intussen blijft de GSR zich verder slepen.
Van de 24 leden waren er op 5 maart 8 in de
zaal, en 8 in de gang. De rest vond het
blijkbaar de moeite niet meer. Wat een verschil met het grote enthousiasme, waarmee
het orgaan in het begin van dit jaar in
werking werd gesteld. De gevolgen zullen
wellicht niet uitblijvenf
P.D.Cumul

Het laatste belangrijk punt op de agenda,
was de stellingname door de Sociale Raad
in verband met de regeringsmaatregelen
betreffende het onderwijs. Dat dit punt op
de agenda stond, viel niet bij iedereen in
goede aarde: het punt was op de agenda
geplaatst door de voorzitter, Bernard Mazijn, die zich baseerde op de tekst van het
Nationaal Aktiecomité dat op 19 feb. in de
VUB doorging. Door student Bohyn werd de
neutraliteit van de voorzitter in vraag
gesteld. Er werd dan maar overgegaan tot de
stemming over de vraag of de materie tot de
bevoegdheid van de Sociale Raad behoorde,
en dit op vraag van Van Biesen (ACLVB-afgevaardigde). Resultaat: 2 onthoudingen, 3
tegen, 3 voor (o.a. de voorzitter). Na wat
diskussieren over de interpretatie van deze
stemming, werd dan maar een werkgroep opgericht die de tekst nader moet onderzoeken,
en het resultaat op de volgende vergadering
van de Raad moet voorleggen.
Dit is op 27 maart, enhet belooft nu al
weer een warme vergadering te worden.
? P-D.Cumul.

salto
natale
Stel, U bevindt zich in een tamelijk
sereen gedecoreerde ruimte. Relatief
comfortabele klapstoelen zijn in een
cirkel, omhooglopend, rond een centraal amfitheater gegroepeerd. De
vloer is bedekt met een zacht, geluiddempend ■blauw voltapijt. Die ruimte
zit halfvol met deftig (mm) geklede
dames en heren. Plots valt er een geladen stilte en een tiental mannen in
zwarte of rood en zwarte jurken
schrijden die ruimte binnen.
Uw normale slechte gedachten volgende,
verwacht U nu natuurlijk een reportage
over een travestiet show. Fout viezerds,
dit gaat over de uitreiking van de
eredoctoraten en het is allemaal heel
deftig en ernstig en vooral niet opwindend.
Vijf hooggeleerde heren deelden de
eer en het genoegen: Boris Piotrovskii,
prof. aan de Staatsuniversiteit (natuurlijk) van Leningrad en Directeur-Generaal van het Ermitage Museum te SintPelérsLuvr. Piotrovskii zelf was er
echter niet, hij werd vervangen door
iemand m n de Russische ambassade. Het
tweede feestvarken heette André Tune
van de Sorbonne, door zijn promotor
prof. S. Fredericq beschreven als een
veelzijdige geest en beschermer van de

verkeersslachtoffers. Prof. Tune droeg
in elk geval de mooiste toga.
Daarna kregen we prof. Hans Göppinger
van de Universität Tübingen (BRD), met
als promotor prof. Ghijsbrecht, die als
eerste het lef had een beetje timbre in
zijn stem te leggen.
Prof. Donald R. Nielsen, van de University of California werd voorgedragen
door prof. M. De boodt, en prof.
Nielsen had iets te maken met Genetic
Engineering. Hij kweekte in de woestijn planten op zout water of zo.
De laatste gevierde werd voorgedragen
door prof. Aubin Heyndrickx en was zelfs
geen hoogleraar. Dr. Allen Stewart Curry
is verbonden aan het Home office, London
en werkt ondermeer voor Scotland Yard.
Dr. Curry pleegde ook de gelegenheidstoespraak, die tot onze verbijstering
niet eens gewoon grappig was, dan wel
briljant, verbijsterend spiritueel én
in goed Engels. Zoals ik al vermelde;
hij is geen prof..
Hierop volgde het bandje met het Vaderlandsch lied en den Vlaemschen Leeuw,
en er was wéér niemand die "Vive la
république" durfde roepen.
Tijdens de receptie heeft de heer
Minister van Onderwijs Daniel Coens
(inderdaad ook aanwezig, samen met
Jean Pede, gouverneur Balthazar en
andere hoogwaardigheidsbekleders en
uniformdragers) wel even het effect van
zijn besparingen aan (in) den lijve
mogen ondervinden. De receptie was
namelijk vergelijkbaar met de show zelf:
de bellen waren allang uit de schuimwijn
en de schenkstertjes hielden toevallig
allemaal hun handjes en soms nog een
vaatdoek erbij over het etiket, en dat
is niet alleen tegen de etiquette maar
ook weinig vertrouwenwekkend. Na een
paar (nou jaa) glazen van dat bocht zag
ik de smaakvol geklede echtgenote van
dr. Curry in alle kleuren groen. Koekjes
daarentegen heb ik niet gezien, maar
gelukkig was er daarna nog een etentje
in het Pand, in selekte kring natuurlijk,
de universiteit is er voor de studenten.
De hamburgers bij Quick waren anders
ook niet mis.
JDC

examens

START ME UP !
Ik ben mij er voldoende van bewust dat
de meeste studenten er liever niet aan
herinnerd worden. In elk geval weet elke
student die hier al meer dan één jaar
vertoeft -en het spel eerlijk speeltwelke primitieve terreur de examens veroorzaken. Dan moeten we bewijzen dat het
mogelijk is om op één maand tijd circa
3000 blz. te assimileren. Bewijs dat
niet iedereen levert overigens. Wat nagenoeg iedereen wel kan, is het vergeten
van 80* en meer van de geblokte stof,
nauwelijks twee weken na de examens.
Wat op zich het sluitende bewijs is dat
de examens in hun huidige vorm achterhaald zijn. Alle pedagogen met gezond
verstand zijn het daar over eens, maar
niemand schijnt pienter genoeg om een
alternatief te bedenken.
Aan computers en andere wonderen van
deze tijd kunnen we alles opvragen wat
we erin hebben gestoken. De mens is,
naargelang zijn kunnen, wel in staat
om een aantal gegevens op te nemen maar
zijn output doet het niet altijd even
goed.
Het mag dan "godgeklaagd" zijn dat het
huidige opvragingssysteem fundamenteel
fout zit, toch zou een doekje voor het
bloeden geworpen kunnen worden in de
vorm van een billijk examenrooster.
Nu is het zo dat de pedel van de betrokken faculteit bij het samenstellen
van de regeling daarbij een quasi-discretionaire bevoegdheid heeft.
Slecht enkele restricties worden door
de regelmenten van de Raad van Beheer
opgeworpen;
1. De examens moeten in een bepaalde
periode afgenomen worden (1ste zit: van
mei tot begin juli).

2. Het examenrooster moet ten minste
twee weken voor de aanvang van de examens opgestuurd worden.
Deze termijn is te kort; sommige pedels
zien deze 2 weken eerder als een maximumtermijn. De roosters mogen wel 4 weken
op voorhand verstuurd worden, temeer
daar restrictie 3 vaak genegeerd wordt.
3. Er moet een evenwichtige spreiding
zijn zodat er voldoende voorbereidingstijd is voor elk examen.
Ook hier weer dezefde opmerking: alles
hangt af van de good-will van de desbetreffende faculteit en pedel.
Het is bekend dat in de geneeskunde en
in de psychologie de hogere jaarsstudenten zelf hun rooster mogen samenstellen,
binnen de opgegeven limieten uiteraard.
In de geneeskunde heeft men vaak een
ganse week tussen elk examen.
In de economie heeft een studentvriendelijke prof de computer ingeschakeld bij
het samenstellen van de regeling. Dit
heeft geleid tot een evenwaardige regeling voor alle economisten.
Maar andere pedels laten het minder
aan hun hart komen, zoals deze van de
Blandijn en Rechten bijvoorbeeld. Ik
houd het voorlopig bij de rechten, waar
ik niet alleen mijn broek verslijt.
De dienstdoende pedel Willems werd door
KRASS ook al in de Macro opgemerkt, waar
hij in witte of gele kiel zijn diensten
zou aanbieden. Part-time allicht.
Misschien de verklaring waarom de studenten pas 2 a 3 weken op voorhand hun
examenrooster krijgen opgestuurd. Vaak
is de spreiding van die ondingen erg verschillend van groep tot groep. Zo had
ik in de 2de kan (1ste zit) 6 examens
op 9 dagen, voor drie vakken (en nog
niet de minste) had enkel de nacht. Van
onze groep (een tiental) stonden dan ook
negen paraat voor de tweede zit.

De ene die het wel haalde had de regeling gewoonweg genegeerd.
Nu is dat niet allemaal Willems'schuld.
Bepaalde proffen zijn slecht twee weken
beschikbaar en kuisen dan hun "schup"
af aan één of andere buitenlandse trip,
die zonodig in de examenperiode moest.
Het is dan ook uiterst verwonderlijk
dat decaan Ghijsbrecht een voorstel
van de studentenvertegenwoordigers i.v.m.
de examenregeling van de agenda van de
faculteisraad schrapte. Het voorstel,
dat neerkwam op de participatie van
student en computer bij de regeling
werd toch besproken. Maar doordat de
studentenvertegenwoordigers geen concrete voorbeelden op tafel konden
leggen werden ze met een kluitje in
het rietje gestuurd. Wat ze daar gedaan hebben, weet ik niet, maar meer
dan een paar vage beloften hebben ze
niet gekregen. Nu treft hen geen blaam-:
de oproep tot hun collega's om onbillijke
regelingen in het verleden door te geven
werd compleet genegeerd.
Feit is wel dat de inschrijving nu relatief vroeg plaats vindt, zodat het
niet onmogelijk is dat een (gunstige?)
regeling tijdig in de bus valt.
De rechtsfaculteit is niet de enige met
klachten dienaangaande. In de Blandijn
schijnt men ook niet de pedel op handen
te dragen.
Daarom zou de Raad van Beheer zich eens
over volgende punten mogen bezinnen;
1. De eerste examenperiode verplicht
over 6 è 7 weken te spreiden.
Voor de tweede zit: 3 weken .
2. Minstens 2 vrije dagen tussen elk
examen, met een optie van drie dagen
voor de zware vakken.
3. De regeling moet 4 weken op voorhand in de bus liggen.
Indien men deze kwaal niet aanpakt,
dan riskeren een aantal studenten
mee te maken wat sommige vleeswaren
ervaren boven een rooster; met name
geroosterd te worden.
DomPer

GOOSSENS OVER MEI '68

GEEFMU MAARME! 1302!
OP DE ROOSTER GELEGD

de kranten werd je alle dagen aangevallen,maar dat behoorde bij het spel.Die
kanonieke kranten schreven toen bv dat
wij de katolieke universiteit en de
Vlaamse strijd verkrachtten enzo.
S:
Martens beweert dat de SVB-studenten
uit de minder begoede milieus kwamen en
dat het ook dergelijke studenten waren
die de revolte maakten.

Twee weken na Paul Goossens over de
Morgen: Paul Goossens over zijn groots
en bewogen verleden (sic). Alles wat
hij ook al aan Mike verteld had, nu
in Schamper.
De Rudi Dutschke van Vlaanderen, de
goeroe van Leuven '68. De verantwoordelijke burger van nu. En hopelijk
wordt mei '86 even leuk als mei '68,
want geeft toe, februari is toch echt
te koud om karnaval te vieren.

S: Zag je op voorhand al één en ander afkomen toen je '67-'68 in Leuven was ?

PG: Net voor mei '68 losbrak stond er een
grote reeks in Le Monde onder de titel
"Frankrijk verveelt zich" en twee weken
later was het zover.De pers bleek er kompleet naast gekeken te hebben.Iedereen
trouwens.
Leuven was een uitzondering.Daar was het
sinds '65 regelmatig feest .Niet om de tema's van de kontestatie,maar voor Leuven
Vlaams.
S: U bent begin '69 voorzitter geworden
van het VVS. Wat was toen de verhouding
tussen de studentenvakbond en het W S ?

PG: Dat was een nogal komplekse relatie.
De vakbond was niet representatief,maar
hij was wel de meest dynamische,de meest
militante.
Bovendien hadden we een groot prestige
omdat we de regering hadden doen vallen.
Er was wel wat tegenstand op dat kongres,
maar die was miniem.
S: Er zijn daar een aantal vrij polemische
krantenartikels rond geschreven.

PG: Ah, de kranten.dat is wat anders.In

PG: 't Zou mij verwonderen mocht hij dat
geschreven hebben.Maar het is altijd even
belangrijk om de geschiedenis te schrijven
dan om ze te maken.
Voor diegenen die toen bij SVB waren ging
die stelling zeker niet op.

Je denkt dan dat je het een en ander bent.
Nu kun je je die tijd nog moeilijk voorsten en. In Leuven zaten we voortdurend
met gasten uit Amsterdam,Berlijn,Italië.
In Le Monde stonden pagina's en pagina's
onder de rubriek "La contestation ".
Uiteindelijk zaten we meer in Parijs en
Amsterdam dan in Leuven.Er waren trouwens
quasi-vaste busdiensten die naar Parijs
gingen om mei'68 mee te maken.
Dus dat klimaat was helemaal anders.
En je bent dan wat doorgedraafd en dan wil
je de maatschappij kompleet veranderen.
Nu is gebleken dat dat allemaal niet zo
simpel is.Om in de structuren een aantal
dingen te veranderen moet jekompromissen
sluiten.Het vraagt ontzettend veel werk om
een aantal elementaire dingen af te dwingen.

S: Wat betekenden meer partijpolitiek
gesteunde groepen ,zoals CDS en VNSU,
na '70 nog ?

PG: Na '70 ? Dat weet ik niet meer,ik
ben eind ‘69 in het leger gegaan.
Maar het klimaat was toen gans anders,
waarschijnlijk veel linkser dan het klimaat nu in de studentenwereld.We waren
een massabeweging.Weken aan een stuk hebben we aktiviteiten gehad met honderden
en duizenden.De massa was belangrijker
dan diegene die het initiatief nam.Het
VNSU bv deed in Leuven royaal mee.
Echt verzet tegen ons kwam er maar uit de
ekstreemrechtse hoek,het VMO enzo.Tegen
die types hebben we nog echt gevochten.
Er is veel discussie en polemiek geweest,
maar dat kwam dan van buitenaf,van 't
Pallieterke en andere ekstreemrechtse
trammelant.
S: Rector De Somer heeft ooit gezegd:
Wie bij 20 niet links is heeft geen hart,
wie bij 40 nog links is geen verstand.Wat
denk jij daarvan 7

PG: Dat De Somer plagiaat gepleegd heeft.
Dat hebben nog anderen gezegd.
Dat is zo'n dooddoener,hé.
Je moet bepaalde risico's durven nemen.
Wij waren niet links als we aan de universiteit kwamen,we zijn het maar geworden
door met een aantal dingen in konflikt te
komen.
En op énkele tijd boekten we grote successen .We zetten gans Leuven op zijn kop,
we deden op de duur een regering vallen.

STIP DE TIJD,
PAN MMS EENS !

De uitlatingen van dhr. Tijl Maes in Schamper 222 getuigen van flink wat demagogie.
Het recept is bepoefd : wie kritiek uit op
het handelen van persoon X, is 'dus' meteen tegen de vereniging waarvan die persoon deel uitmaakt, en 'dus' ook tegen alles waarvoor die vereniging staat. In dit
geval : wie kritiek durft uiten op Tijl
Maes is 'dus' anti-democratisch. Ik vin dit
getuigen van onzindelijk denken.
Het is m.i. net zo onzindelijk de bezoekers
van de Brug te verplichten het afschuwelijke
video-apparaat aldaar te ondergaan. Net zoals het verplicht lidmaatschap van de Orde
der Geneesheren een inbreuk is op de vrijheid van vereniging, vormt het verplicht defileren onder dit hersenspoel apparaat een
inbreuk op de vrijheid van meningsuiting.
Het vormt een aantasting van de persoonlijke
vrijheid van elke Brug-bezoeker. Blijkens
diens uitlatingen hieromtrent in het Gents
katern van Knack van 8 januari 1986, is dhr.
Maes verantwoordelijk voor de installatie
van dit onding.
Als dhr. Maes toch nog uit het democratisch
vaatje wil tappen : is het deontoligisch
verantwoord dat hij blijkbaar
a) als raadslid zetelt in de Sociale Raad,en
b) een min of meer bezoldigde functie uitoefent bij diezelfde raad ?
Is dit niet een vorm van ongeoorloofde belangenvermenging ? Een gemeenteraadslid mag
toch ook niet werkzaam zijn bij de gemeente?
Wat doet raadslid Maes indien een klacht
binnenloopt over personeelslid Maes ? Dienden de twee jobstudenten die de bal aan het
rollen brachten soms een klacht over hun
collega Maes in te dienen bij hun controleur
Maes ?
Bij sommigen leeft blijkbaar de mentaliteit
dat een democraat in de allereerste plaats
anti-democratische elementen dient aan te
klagen. Dit is nodig, inderdaad. Maar het is
minstens net zo zeer nodig dat men zelf oprecht democratisch denkt en handelt.
M. Hooghe

PG: Ja, maar nu wordt het gevecht individueel geleverd.Als je hard studeert en
veel diploma's haalt dan kan je misschien
een job vinden .
Wij hadden toen geen problemen om werk
te vinden.dat was het laatste waar we
aan dachten.Sommigen bleven daar drie a
vier jaar hangen. Niemand maakte zich
zorgen,werk had je sowieso toch.
We zullen wel zien,zeiden we.Nu zijn we
met serieuze dingen bezig.
Cursussen bv,ik ben in mijn twee licenties
vijf keer naar de les geweest,denk ik.En
dan met veel bravoure examens gaan afleggen ,doen alsof je het kent.
Het uitgangspunt was dat je universitaire
vorming niet in de les gebeurde,maar daarbuiten.Dat is geen representatieve houding,maar velen leefden in die overtuiging.Het was natuurlijk voor een groot
stuk ook een modeverschijnsel.

S: Denk je dat bewegingen zoals VVS-SVB
zichzelf aan het overleven zijn? Ze ocharme hoogstens een paar tientallen studenten
mobilizeren.

S: Heeft de studentenbeweging van toen
konkrete resultaten geboekt 7

PG: Ja , we waren een machtsfaktor.
We gingen bv met een delegatie Leuvenaars
naar Antwerpen.Een meeting organizeren,
een aula bezetten,hup,je had daar onmiddellijk een paar honderd man.Alle politici kwamen dan af en wij konden onze eisen
stellen.Er werd naar ons geluisterd,vaak
gedaan alsof.
Je was veel zelfbewuster,want je betekende als groep iets.
S: Hoe komt het dat dergelijke massabewegingen niet meer mogelijk zijn 7

PDG: Dat komt een stuk door de krisis
en het algemeen tijdsklimaat,denk ik .
S: Nu heeft men ,objektief gezien,eigenlijk veel meer redenen om te kontesteren .

PG: Kweenie.Het is kompleet anders om nu
te werken.
Kijk,in 68 waren er olympische spelen in
Mexico en net daarvoor was er daar een
opstand geweest.Wij hadden ontdekt dat er
ergens een relatie was tussen de KUL en
een of andere officiële Mexicaanse instantie.Een hele dag hebben we het rectoraat bezet om te eisen dat die relatie
werd verduidelijkt.De meest externe zaken
die niks meer met een konkrete studentensituatie te maken hadden,pakten we aan.
Men vond dat de moeite waard .
Op de duur deden we oproepen naar het
middelbaar onderwijs om in staking te
gaan en tot onze grote verassing werd
dat opgevolgd.Met duizenden zijn ze toen
op straat geweest, van alle katolieke
scholen.
Dan had je ook nog de hele provooestand
in Amsterdam.Niks is leuker dan zich tegen het gezag af te zetten.
We deden iets en als ze niet reageerden
gingen we een stap verder tot ze het wel
deden.Dat was de kunst van de provocatie.
Jaja,wijze nostalgie.
Geha,LVC, DçmPer,jdc .

bloed, plasm a en sperma

b a n k g e h e im d o o rb ro k e n
schri ive^over
Laat ons eens iets schrijven
over het
menselijk lichaam, over de kroon van de
schepping, de spiegel gods, het veelbezongen voorwerp van minnezangers en medici.
Over het stoffelijk omhulsel dat we moeten
voortzeulen tot het rust vindt tussen de
pi eren,mollen en graszoden.
En laat ons beginnen met het bedrijven
van enige wetenschap. Het menselijk l i chaam is een zak vol water. Al dan niet
in een mooie vorm gegoten blijft het in essentie een leren waterzak. Om precies te
zijn: 60 van je gewicht in coTtuskledij.
Geen wonder dat chrysanten zo mooi bloeien
in het najaar.
Laat u door deze ontnuchterende waarheid
vooral niet ontmoedigen, beste waterzak, en
lees verder. En besef dat de ogen waarmee,
je deze wetenschappelijke thesis registreert, niets anders zijn dan bolletjes
water. Akkootd, het zijn natuurlijk ook de
spiegels der ziel, koele meren waarin de
geliefde blik zich vermeit als een haring
in een pot pekel, maar in essentie zijn
het twee bolletjes water. Eén prikje erin
en ze lopen leeg en je kunt je koele meren
vervangen door een witte stok en een duitse
scheper.
Twee derde van al dat water zit er in onze
celletjes allerhande en één derde drijft
%

zowaar wat rond van het ene ceel etje naar
het andere. Dat laatste derde bestaat oa
uit een halve emmer bloed; veel te veel
natuurlijk dacht het Rode Kruis en meteen
was de transfusiedienst geboren.De logika
zelve. En zo komen we uiteindelijk to
the point.
"Veel te veel" is wel wat te sterk uitgedrukt: als je een litertje bloed verliest,
door een scheur in het leren omhulsel bvb
of door een bloeding in het lichaam zelf,
of doos • ■;i bevalling....voel je je algauw
wat mineer lekker. En verlies je nog een
litertje, dan komt je zuurstofvoorziening
in het gedrang en ga je in shock. Om maar
te zeggen dat het verlies best gecomenseerd wordt. Daarvoor is menselijk donorbloed nodig want hoe vindingrijk de farmaceutische industrie ook mag zijn in het
uitvinden van al dan niet nuttige geneesmiddelen, ze zijn er nog niet in geslaagd
synthetisch bloed te produceren. Hoewel dit
toch een aardig winstpostje zou zijn.
Men moet dus een beroep doen op vrijwilligers. Veel vrijwilligers zelfs. Het aanbod dekt zelfs niet de behoefte.
Daarom, beste waterzak, volgt hier een
warme oproep tot medemenselijkheid: stap
naar het AZ, vraag naar Behandelingsblok 2,
5de verdieping en zeg: "Ik wil bloed geven",
en een kwartiertje later sta je weer buiten,
300 500 mg lichter, een geschenkje r i j ker en met een gelukzalig gevoel :"ik heb
goed gedaan". Daarbij komt nog de wetenschap dat je bloed wordt onderzocht:bloedarmoede,AIDS,ijzertekort.syfilis.. . .worden
systematisch onderzocht en dit om de drie
maand Wanneer je permanent bloedgever wordt.
In het AZ kun je dus elke dag terecht,tijdens de kantooruren. Ook in je eigen gemeente wordt er vier keer per jaar een collecte georganiseerd, waar je je kunt aanmelden. Zo word je één van de 300.000
bloedgvers die ons land rijk is.
Bloed kan men niet synthetiseren, maar men
is wel in staat de verschillende stoffen
waaruit het is opgebouwd, van elkaar te
scheiden. Als je bvb een buisje bloed
neemt en je gaat het heel snel rondzwieren,
dan krijg je een sediment: rode en witte
bloedcellen en bloedplaatjes en een vloeistof: plasma. Dit plasma nu is heel interessant: het is veel langer houdbaar dan
bloed en het kan gefractioneerd worden:
men haalt er bepaalde stoffen uit zoals
stol 1ingsfactoren , afweerstoffen tegen
h

ToenweweMr.Heyndrickx,
Mr.Heyndrickx,directeur
directeurvan
vanhethet
Toen
risicoziekten(hemofilie, tetanus...)
bloedtransfusiecentrum opzochten, vonden
Dit is het principe van de plasmaferese.
we hem met de handen in de schaarse haren,
Alleen staat men niet met je bloedzak te
gepijnigd door de vraag: hoe motiveer je
zwieren maar steekt men hem eenvoudig in
studenten tot het geven van plasma?
een centrifuge. Het plasma wordt bewaard
Mogelijk antwoord : concentreer de stuof verder verwerkt en je cellen krijg je
denten op één of twee namiddagen, zet een
langs diezelfde leiding terug, met wat
fysiologisch water om het vochtverlies te
bak bier naast de koffie en betaal 'in
natura' onder de vorm van een filmticket,
compenseren.
een boekenbon...
Wanneer we stelden dat het aanbod van bloed
nauwelijks de behoefte dekt, dan is de
En jawel, het eerste voorstel is haalbaar.
vraag naar plasma een echte noodkreet.
Indien je dus dinsdag- of donderdagnamiddag
Doordat de procedure plusminus anderhalf
vrij bent van 13.30 u tot 14.45 u of van
uur duurt is het onmogelijk om collectes
14.45 u tot 16 u, ga dan naar de Vijfwindte organiseren tot in de kleinste gefheentes.
gatenstraat nr.30 en je zult er in studenDaardoor wordt het recruteringsterrein
tikoze s^eer een humane daad kunnen stellen
natuurlijk sterk beperkt: enkel de Gentse
Indien er voldoende respons is, zou men
agglomeratie. Nu denk je: geen probleem
contracten proberen af te sluiten met üecavoor een universiteitsstad waar 14800 kernscoop,FNAC.. .om het saaie briefje van hongezonde studenten rondlopen die een verloderd te vervangen door iets leukers.
ren uurtje graag zinvol vullendoor zich
Er kunnen maximaal 14 personen tegelijk
leeg te laten lopen. Niets is minder waar:
plasma geven, dus, wil je zeker zijn van
in tegenstelling tot Leuven waar honderden
een plaats in één van de luie afnamezetels
studenten regelmatig plasma geven, zijn
bel dan eerst es 25/20/60.
het in Gent slechts enkelingen die af en
toe de weg vinden naar het transfusiecentrum
Bloed en plasma hebben we gehad. Dan heb
in de Vijfwindgatenstraat.Meestal blijft
je nog speeksel en zweet, maar als je
men hangen in de nabijgelegen Capitole.
daar tekort aan hebt, ga je niet noodzaNochtans win je er een gratis filmticket
kelijk dood, dus slaan we dat even over.
mee(100 fr kontant), kun je een uurtje
Dan komen we nu bij de edelste der l i TVkijken, je nachtrust inhalen of een
chaamsvochten: sperma. Als je hierin tekortschiet ga je ook niet noodzakelijk
dood, maar je kunt geen leven meer verwekken. En dat is voor sommige echtparen
al even erg. Infertiliteit dus. Sinds een
achttal jaar wordt er inrGent een nieuwe
methode geboden om hiervoor een mogelijke
oplossing te bieden: KID of Kunstmatige
Inseminatie met Donorsperma: of make kids
by KID.
Dr. Comheire is sinds 1978 hoofd van de
dienst voor KID in het AZ. Of althans van
één aspect ervan: de spermabank. En opnieuw vinden we 'n zelfde situatie: 'n
chronisch tekort-aan donors. Meer nog dan
bij bloed- en plasma-afname -wat tamelijk
goed ingeburgerd is in onze maatschappijligt hier een gebrek aan informatie aan
de basis. Hoewel ook ongetwijfeld morele
aspecten meespelen. Er is bv de Katholieke Kerk die deze methode niet bepaald
toejuicht, en zij heeft blijkbaar meer impact dan de getuigen van Jehovah, die de
bloedtransfusie veroordelen. Hoewel dit
een interessant diskussiethema vormt, zullen we ons in dit artikel opnieuw beperken
tot het geven van informatie.
Wanneer een infertiel koppel besluit tot
KID om alsnog een gezin te stichten, worden zij "behandeld" door 'n team van drie
onafhankelijke medewerkers: vooreerst is
er 'n gynaecoloog die bij de vrouw de mogelijkheid onderzoekt tot 'n zwangerschap
met donorsperma. Daarnaast is er 'n psycursus bijwerken en word je achteraf
choloog die zich 'n idee tracht te vormen
verwend met koffie, koeken en cognac.
over de stabiliteit van de relatie, de reAangezien er door de teruggave van de
ele kinderwens, de kennis van de gekozen
cellen nauwelijks iets verandert in je
methode. En tenslotte is er 'n androloog
lichaam, mag je om de veertien dagen
die de infertiliteit bij de man vaststelt
plasma geven en geniet je telkens
en instaat voor het spermastaaltje van de
opnieuw het voordeel dat je bloed tweenodige kwaliteit. Eerst wanneer dit alles
wekelijks wordt onderzocht.

VERGADERZIEKTE
Na twee maanden onderbreking konden de
leden van de GSR opnieuw aan de 'slag'.
En een slag zou het bijna worden. Het
begon al bij het eerste agendapunt,
waarbij het verslag van de vorige vergadering moest worden goedgekeurd, en
vooral gecorrigeerde
vooral gecorrigeerd. Maar de correcties
in dat vorig verslag van het verslag daarvoor waren ook niet alles, zodat....(kun
je nog volgen). Om het eenvoudig te maken
werd het verslag dan maar meteen afgekeurd.
Er is dus een beter verslag nodig. En
waar de pen tekort schiet, kan een TVcamera(wat zijn de Gentse studenten de
laatste tijd toch mediageiDof een cassetterecorder de leemte vullen. Alleen heeft
een TVcamera het nadeel dat de cameraman
zelf niet op het beeld komt. Dan maar een
cassetterecorder aankopen, zodat de stem
vereeuwigd wordt. Een student politieke
wetenschappen zal dan in 2068 vlot kunnen
nagaan hoe de stem van premier X klonk
in 1986. Waarvoor de techniek toch niet
goed is! En de cassette wordt ook aangekocht. Of toch niet, want een GSRlid,
wiens stem we nog nooit hadden gehoord,
maar die ergens in een duister hoekje
zat verscholen, werd plots wakker toen
we al over het volgend punt op de agenda
aan het spreken waren. Waarom? Zijn buurman had hem wakkergeschud om te zeggen
dat hij zijn veto wenste te stellen.Wij
hebben nu niets tegen Veto(ons Leuvens
zusterblad), maar het moet gezegd dat
het wel laattijdig was. Alhoewel men
duidelijk al aan het volgend punt bezig
was, werd de vraag gesteld of het vorig
punt al dan niet afgesloten was. Nee,
vond de voorzitter, maar bij de stemming
over dit punt, bleek het verloren moeite.

Veto begraven.
De secretaris had zijn werk dus niet goed
gedaan, maar hij had dit blijkbaar met
voorbedachte rade gedaan, want hij had al
lang zijn ontslag ingediend, en uit eerlijke schaamte was hij zelfs niet op de
vergadering aanwezig. Gevlucht naar het
oerwoud? Of naar de Sovjet-Unie? Wat meteen de voorzitter tot verslaggever promoveerde. Maar de gevluchte verslaggever
zal zich in het Oostblok ook niet zo
gemakkelijk voelen, want de GSR weigerde zomaar eventjes zijn ontslag. Wat
betekent dat die sukkel tot dwangarbeid
was veroordeeld. Als voortvluchtige, in
de 'rook' opgegaan, bleek het evenwel
onmogelijk om hem met behulp van Interpol nog dezelfde avond op zijn stoel
vast te spijkeren, zodat er een vervangende-secretaris-ad-interim moest
worden aangesteld. Niemand kandidaat.
Geen probleem: dan wordt er bij geheime
stemming een secretaris-ad-interim aangeduid, onmiddellijk aangehouden, vastgebonden aan zijn stoel, een pen in de
hand gestopt en tot de dwangarbeidveroordeeld. Onder dwang wordt ondergetekende gevraagd om de naam van dit
slachtoffer aan het brede publiek kenbaar te maken. Maar hij weigert onder
dwang te werken (journalistieke vrijheid noemen ze dat), geen "namen noemen"
dus.

Daarmee was de agenda half afgewerkt,
en bleek het vuur er een beetje uit. Of
toch niet? Het VTK kwam om geld bedelen.
Zij waren jarig (krijg ik ook geld voor
mijn verjaardagsfuif, de eerste vrijdag
van juni?), vierden feest, en dat kost

is onderzocht kan de KI starten.
De nodige zaadcellen zijn dus opnieuw afkomstig van vrijwillige donors. En die lopen nog steeds niet dik gezaaid. Een potentiële donor wordt ook aan 'n aantal
"kwalitatieve" tests onderworpen. Het
sperma dient immers fertiel te zijn. Bij
1Q%(!) van de mogelijke kandidaten is dit
niet het geval, én het moet invriesbaar
zijn, waardoor opnieuw 75%(!!) door de
mand valt. Indien je voor beide tests geslaagd bent volgt nog 'n gewoon bloedonderzoek en 'n interview en je kunt aan de
slag. Elk staaltje, dat thuis wordt verwekt door masturbatie, levert je 750f op.
Drie dagen onthouden en hop, opnieuw 4 ml
Tot je burgerdienst is vervuld. Jawel, 'n
groot deel van de huidige donorpopulatie
bestaat uit gewetensbezwaarden die blijkbaar niet rondkomen met hun schamele vergoeding. Daarnaast tref je ook veel studenten aan en 'n handvol huisvaders.

De staaltjes worden genummerd bewaard in
vloeibaar stikstof, in 'n soort diepvries.
De code van de nummering is enkel bekend
aan de androloog. Wanneer 'n staaltje
wordt geleverd voor 'n inseminatie, gebeurt dit zonder dat de androloog weet
voor wie het is bestemd. Androloog en gynaecoloog werken dus volledig onafhankelijk van elkaar en communiceren enkel via
'n nummersysteem. Het kind dat op deze
manier verwekt wordt, heeft volledig
dezelfde rechten als 'n "natuurlijk" kind.
Noch ouders, noch kind mogen of kunnen
achterhalen wie de bereidwillige donor is
geweest.
Zo zit dat, wie er meer wil van weten
kijkt één dezer dagen naar TV, 'n gans programma zal gewijd worden aan dit onderwerp.
Of hij stapt behandelingsblok 1 in van 't
AZ, gaat naar de eerste verdieping en zegt^
tot de secretaresse: "Ik wil sperma geven."
De secretaresse zal niet meteen plat achterover vallen, maar hem vriendelijk doorverwijzen naar Dr. Ceomheire.
Zo zijn we dan rond. En urine dan, hoor ik
je vragen? Ach onwetende ziel, dit vocht
is reeds lang gedevalueerd tot rioolprodukt.
Vroeger ja, toen kon je 't nog kwijt aan
de landbouwers, maar sinds het invoeren
van de kunstmest is dit ook verleden tijd.
Deze procedure werd dus afgeschaft, waarschijnlijk ging het wat te natuurlijk, zodat het ook niet meer thuishoort in dit
up-to-date blad. Van Schamper gesproken.
L.A.
geld. VTK vroeg 20.000 ballen, maar de
GSR vond dat wat te veel. De enen wensten
10.000 te geven, de anderen 15.000. Geen
compromis mogelijk, dus stemmen. Na 1
ronde min 1 uitgebrachte stem hadden
beide bedragen evenveel steun. De laatste
en toevallig tot dwangarbeid veroordeelde
secretaris, weigerde evenwel van zijn
machtspositie gebruik te maken en chantage te plegen op de vergadering; hij had
bvb. een deal kunnen sluiten: VTK krijgt
15.000 f r . , als de afgevaardigde van het
VTK verder het verslag wenst op te nemen,
maar de secretaris toonde duidelijk zijn
gebrek aan politieke ervaring (hij is
nog geen lid van 'Steunt Elkander'), en
onthield zich van stemming. Dan maar een
tweede stemronde, en die leverde VTK
15.000 op.
Volgend punt op de agenda: Schamper. In
het verleden zondigde de redactie van
dit blad zich nogal eens aan de geboden
van ... , en er moest dus dringend een
dwangbuis op die bende geuzen worden
gezet. Een gedragscode dus, uitgewerkt
door de vereniging voor beroepsjournalisten, en ons opgelegd door de GSR.
Voortaan zijn we allen braaf.
Of toch niet?0ndergetekende, lid van de
GSR, lid van de Redactieraad van Schamper, en zoals je merkt ook nog lid van
de redactie van Schamper (tevreden Suys?
Of moet ik er mijn 18 andere functies
ook nog bij vermelden? ), moet zo nodig
één van die functies opgeven (aai, mijne
pré zal verminderen), dat vindt althans
Suys. Daarvoor zijn er statutenwijzigingen nodig, en dit kan pas de volgende vergadering van de GSR. Nog een
beetje geduld, beste vriend.
En daarmee was het vuur gedoofd, de vergadering afgelopen, en heeft de GSR een
uitnodiging gekregenvoor de opvoering
van een blijspel op 23 april ek., om
20u00 in de Brug.
PDC (natuurlijk).

DA NS FEST I VA l : ^<Sous Ie pont»

z e g e z e ik e n , w ild e ...

: kompleet af te raden
* : als u niets beter te doen heeft
•* : is reeds de moeite waard om gezien
te worden, maar niet onontbeerlijk
*** : goed, boven de middelmaat
**** absolute aanrader
***** : meesterwerk, o wee, as u niet
gaat kijken
:

boordevol

PLENTY is een film die al een paar weken loopt in Decascoop en vooral gepersonaliseerd wordt door MERYL STREEP.
Het fenomeen Madonna indachtig, voelden
ook STING en TRACEY ULLMAN zich geroepen
tot het grotescherm. Hun debuut in Plenty
is vrij opmerkelijk, vooral Ullman heeft
er een handje van mee. Ondanks het pracht
acteerwerk is Plenty geen overtuigende
ervaring, meer nog: hij is zonde van
de acteursprestaties en mooie fotografie.

Streep is tijdens WO II een Engelse koeriester in Frankrijk en schuwt het niet
om met de eerst vorbijpasserde mannelijke
collega het bed te delen.
Kort na de oorlog verliest ze haar echtgenoot in Brussel (hartaanval, bestond
toen ook al). Ze is daar niet erg rouwig
omOwant eigenlijk was de dode haar echtgenoot niet. De hele maskerade dient om
de Engelse ambassade in Brussel niet al
te zeer te schoqueren. Weet ook dat de
scènes echt in Brussel zijn opgenomen.
Streep vertrekt dan naar Engeland waar
ze haat samenhokken met de hippe Ullman.
Meryl houdt er minnaar op na die ze in
Brussel heeft leren kennen. Maar het
kIeinburgerlijke typetje zal het niet
lang uitzingen met de vrijgevochten
Meryl Streep . Ze is zelfs zo onconventioneel dat ze aan Sting een kind
vraagt, zonder dat er daarom sprake
moet zijn van een relatie. Sting wil
wel een duurzame betrekking, maar daarvoor is Streep niet te vinden. Bovendien is ze wat labiel en tracht ze het
evenwicht weer te vinden bij de man
die ze in Brussel leerde kennen. Tot
daar is de film sfeervol en best te
doen. Probleem is dat regisseur SCHEPISI nog een uur er mee doorgaat.
Het scenario wringt zich in alle mcgelijke bochten; losse scènes zonder
samenhang waarin veel gepalaverd wordt
en weinig gezegd. De prent wil eindigen met een sterk gelouterde Streep, maar
martelt alleen de toeschouwer.
Het is jammer dat een productie met zoveel goede ingrediënten langzaam maar
zeker het moeras van de verveling inzinkt.
PLENTY : *
Decascoop

DomPer

tot nu
toe toch

De beste Amerikaanse film die ik in
1986 (tot nu toe toch) zag, was ongetwijfeld JAGGED EGDE. Dit zegt echter
meer over malaise van de recente Amerikaanse producties (Rocky IV etc.) dan
over de kwaliteiten van Jagged Edge.
Toch is deze oer-Amerikaanse film gerust aan te bevelen.
JEFF BRIDGES (Against a11 odds) is
de echtgeoot er enige erfgename van
een gefortuneerde blonde dame, die
niet te veel in deze film te zien is
want ze wordt in de openingsscène vermoord met een gekarteld mes. De moordenaar kunnen we niet herkennen, die is
immers helemaal in het zwart getooid.
Voor de openbare aanklager PETER COYOTE
lijdt het geen twijfel dat Bridges de
moord heeft gepleegd. Als hij dan ook
nog een bezwarend getuigenis vindt,
gaat hij over tot de vervolging voor
de rechtbank. Coyote is een ambitieus
man en wil senator worden, het lijkt
er dus op dat hij deze zaak als springplank wil gebruiken. Bovendien is er
een persoonlijke vete tussen de twee

Nu de kermi^^^^r
m ó I: SiuL-Pietersplein
SiinL—Pi etersnl p in
kermi^^^^net
staat, slaan sommige studenten, in paniek^
aan het studeren; te meer dat de resultaten van de tussentijdse examens (soms)
gekend raken. Om goede (?) tradities trouw
te blijven, doe ik nu ook mee aan tussentijdse evaluaties, maar dan van een bewegingsfestival.

mooie
voorsneld.
mooietoekomst
toekomst
voorspeld.nïo
DiehoKKon
hebben ze
ondertussen gehad. Waarschijnlijk wilden
ze in hetzelfde huis waar ze gestart
zijn eindigen en juist daarom gaven ze
in dit Festival hun dernière. Lucas en
de zijnen hebben hun handdoeken mathe- i
.
matisch opgevouwen, hun wasbekken gevoelig omgekeerd en wij maar eindeloos turen naar nieuwere en mooiere watertjes.

au ae vijf bewegenden, hebben drie hun
► best gedaan; maar twee waren onvoldoende
er heeft er zelfs één van die twee afgekeken.

ZUIL VAN VOLTA
Dit Nederlands produkt is nooit echt
los gekomen van de voortrekker van de
Vlaamse dansrage : A.T.Dekeersmaecker.
Te meer, als je weet dat de bezielende
kracht achter De Nieuwe Danserij, Tamara Huilemand is. Haar grote zus, Roxane is een van de vaste waarden rond
A.T.D. en pakte omlangs uit met, dat
heb ik toch vernomen, een prachtig
'Muurwerk' Als ik een nieuwe titel voor
de Zuil van Volta zou moeten verzinnen,
gaat hij zeker de richting uit van :
'Tamara kopiërt de Zuil van Rosas, maar
verliest het Voltage.' Waarom deze titel zul je vragen. Heel eenvoudig, de
Zuil van Volta is niets meer dan een
eigenzinnige interpretatie van het danswerk van A.T.D. Je ziet het gevoelig balanceren van 'Elenas Aria', de krachtige
bewegingen uit 'Rosas danst Rosas', de
Faseverschuivingen uit 'Fase, vier bewegingen', ... De zuil wordt slechts
mooi als die déjà-vus overstegen worden
en hun aangekondigde wisselwerking tussen de dansers begint. Maar de wisselwerking breidt zich niet uit tot patronen, kodes en regels(tenzij naapen
dat is), maar beperkt zich tot een gestileerd gevecht tussen twee danseressen of een poging tot bewegen met vier
op een vierkante meter. Tamara mocht
rustig in Nederland gebleven zijn en
ik hoop dat ze enkel terugkeert als ze
een beetje meer volwassen is geworden.
Nu komen we aan de beurt degene die
flink geleerd hebben en wel hun best gedaan hebben.
WASSEN
Verleden jaar heb ik deze creatie een

mannen: Bridges, hoofdredacteur van
een krant, heeft immers ooit eens een
onaardig stukje over Coyote geschreven.
Pridges laat zich verdedigen door een
vrouw ( GLENN CLOSE) en wat te verwachten
was gebeurt ook; ze "vallen in liefde".
Aanvakelijk is Glenn Close rotsvast
overtuigd van Bridges' onschuld, maar
ze komt tot de vaststelling dat hij
haar manipuleert. De regisseur MARQUAND
laat ook de kijker lang in het ongewisse
van de juiste toedracht en zal pas in
een adembenemende finale open kaart
spelen.

Hoewel Marquand niks nieuws brengt en
dus zijn plaats onder zon verdient, houdt
hij de kijker tot het einde in de ban.
Daarvoor mag hij dan wel de scenarist
danken, hoewel het scenario wat ruikt
naar de betere week-end film. De montage is snedig en mijdt lange en vervelende shots als de pest. De film is
professioneel en routineus vakmanschap
die de voorkeur verdient boven soimrige
cinefiele gedrochten, waar men u twee
uur lang ergert met een handvol nieuwe
ideeën.
JAGGED EDGE ***
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LE VOL D'UNE VERITE TETUE
Dit was de enige pramière in het beweging1
sfestival, een solo van Ria De Corte. Zij
bezit wel kwaliteiten, maar in die voorstellirfg kwamen die jammergenoeg niet
tot uiting.
Het was, maar mijn mening,
de bedoeling om de relatie tussen de
danseres en de haar omringende voorwerpen uit te drukken. Maar wat we kregen
was enkel een bewegen met voorwerpen,
soms een spelen met. Haar 'tijdloze arena'van zichzelf) was te duidelijk te zien,
want ze bleef teveel bij zichzelf. Haar
bewegingspatroon dat een twijfel tussen
blijf ik hier of ga ik verder, wou uitdrukken, was duidelijk herkenbaar. Maar
verdgrgaan en verkennen en het ontmoeten
van nieuwe dingen, miste de verwondering
en de stilte die kans gaf elk voorwerp
tot zichzelf te komen en zich rustig
voor te stellen. Uit dit alles kon dan
een eerlijk konfrontatie groeien die
bijna grensde aan de vorm van religie
waar Kruithof en Apostel het overhebben.
Dit kon allemaal gebeurd zijn, maar het
gebeurde niet. Het bleef hangen in een
mooie belichting en goed dekoy in een
goede poging tot. Het bleef een poging
omdat Ria een hopeloos rush tegen de
tijd begon, ze gunde zichzelf geen rust.
Ze beweegde naar een voorwerp, zocht uit
hoe ze er mee kon spelen, speelde ermee
en hop/ direkt verder naar een volgend
objekt. Slotsom een 'westers' jachtig
zoeken naar,zonder meer.

zakdoekje haalt. En óf ze ervoor beloond worden!
Voor één keer zullen we het hier maar
eens over kadrering hebben, dat wil
zeggen: wat verschijnt er nog net binnen de rechthoek van het filmscherm.
Want af en toe verschijnen hinderlijke letters als godiva of piper ir. de
uithoeken van het scherm. Zo subtiel
blijft het echter niet. Tijdens een
partijtje golf schitteren maar liefst
drie merknamen in het midden van het
beeld. Even, met lacoste,adidas en de
witte lietaer op het golfterrein, en
later watertandend bij de hele kollektie godiva en delacre, dachten we dat
thuis naar RTL of Channel Four zaten
te kijken. De reklame was oh zo subtiel dat het wel Istanbul of The Afterman leek. En let wel, we durven
haast zweren dat er per sekonde werd
betaald. Misschien een reden voor Poma/Dewael om eens in 't eigen hert te
kijken en in de gemeenschappelijke
portemonnee te tasten?
Het gegeven is grappig: een bejaardentehuis waar lang leven gegarandeerd
wordt dankzij een therapie die er in
bestaat de dromen van de patiënten
één keer per maand waar te maken. En
dat kan erg ver gaan. Zo wordt er een
kernoorlog gesimuleerd met helikopter,
pers en vuurwerk. Maar we gaan hier
het verhaal niet vertellen, anders
gaat de charme er af. Want die is er
soms, ondanks de kritiek die we hierna
nog gaan spuien. De charme schuilt
vooral in de absurde realisaties van
bizarre dromen en enkele grappige dialogen. Springen is dus wel de moeite,
maar..
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Omdat ik tijdens de Gentse Feesten af en
toe eens te diep in het glas keek en bijgevolg vergat wat ik gezien had, ben ik
deze produktie maar eens opnieuw gaan
bekijken. Ze was nog even mooi. De basisideënvan deze voorstelling zijn
tweelingen, frigo's en water. Twee dames worden geboren uit een frigo, ja
ze lijken heel goed op elkaar, ze hebben hetzelfde haar met gezichtje eronder,
identieke kostschool uniformpjes en
ze beginnen de wereld te ontdekken.
Beetje bij beetje bewegen, ze komen
elkaar tegen, beginnen elkaar hajrtstochtelijk te haten of lief te hebben.
Dit alles in een dekor waar water centraal staat, ijsmaskers, kookpannetjes,
zwembad, visbokaal en op de achtergrond
het geluid van druppelend water. Een
eenvoudige, soms wel naïve, dans-performance die langzaam evolueert naar
de climax, de pure naaktheid van een
(h)eerlijk bestaan.
MIDI MINUIT
Eindelijk kreeg het publiek een volwassen produkt.te zien, zonder schoonheidsfoutjes, gewoon een dansproduktie
zoals het hoort. Het kan wel zijn dat
de programmatie van het Nieuwpoortteater op zoek gaat naar jonge frisse en
vooral vernieuwende produkten, maar
dat mag zeker niet, gaan betekenen dat
jong en fris staan voor stuntelig, amateuristisch of probeer maaruit. Pierre
Droulers en Adriana Borriello deden dat
in elk geval niet. Vanuit een eenvoudig
maar verschillend bewegingspatroon, werd
op een even eenvoudige manier, een relatie uitgebeeld tussen een hoekig, bewegende danseres en een soepele, rondglijdende danser. Op primitieve muziek
en met eenvoudige atributen, beweegden
zij beheerst, elkaar aanvullend maar
toch steeds boeiend en aangrijpend. De
steeds wilder wordende aanhalingen en
afstotingen hadden in hun een-voud
toch een raffinement. Ze worden plots
onderbroken door een bruleske performance, een stijlbreuk als het ware.
Maar even vlug wordt de draad terug opgenomen om verder te bouwen aan een
klimax.
Nu laten wij ook eens de draad vallen
om dat stof op is en we zullen proberen
een vervolg voor te bereiden, Come# and
See Next Week. (frank C.C.C.)

Een voorbeeld hiervan is de korte sekwens waarin Hiramelsorge de video met
3elina bekijkt.
ten ander v o o m e e i u is wanneer ttruimelsorge zijn moordplan uiteenzet aan
de olifant Mira. Hier ligt het probleem echter moeilijker en valt te
merken dat het scenario gebaseerd is
op een roman. Daar kunnen gedachten
weergegeven worden, wat in film niet
op dezelfde manier kan. De oplossing
waar hier voor gekozen werd komt ongeloofwaardig over.
De akteurs, dan. Herbert Flack is erg
goed in zijn rol van direkteur/versierder. Mark Verstraete speelt op
soms schitterende manier zijn assistent Himmelsorge, een wat Woody Allen-achtig figuur en inkameert ook
nog eens verschillende rollen tijdens de therapieën. Schitterend, ware het niet van de replieken die soms
slecht zitten, val ■ klinken, zoals
de reeds genoemde scène met de olifant . Dat is echter een euvel waar
niet alleen Mark Vurstraete aan lijdt
maar vele akteurs, niet alleen Springen, maar vele Vlaamse produkties:
stemmen die te hard klinken en anderzijds soms onverstaanbaar zijn, en
het nog zo dikwijls gebruikte Schoon
Vlaams. Herbert Flack lijkt daar geen
last van te hebben , net zo min als
drietonner Maja-ik-weet-niet-meerhoe of Emily Star. Ingrid Devos tenslotte voelt zich duidelijk beter in
de rol van stoeipoes en jaloerse minnares dan als bejaardenhulp.
Springen is een produktie die kommerciëel genoeg is om ten minste tot Nederland door te dringen, al was het
naar door een voldoende portie seks
en kilo's borsten. Maar er is meer.
Vooral de humor maakt Springen tot
een toch aangename kijkprent. Onterecht dus dat we de regisseu nog niet
genoemd hebben. Zijn naam: JeanPierre De Deckere.
ETCETERA

hadden hierbij nog een bespreking
willen plaatsen o v e r LOCAL HEROE van
Bill Forsyth, maar de plaats ontbreekt. Misschien komt die er nog
volgende week, maar alvast dit: al
wie zijn, door het eten van eieren
en andere krisiskost, moeizaam opgepot geld alleen aan betere films
kwijt wil, mag met gerust geweten
zijn spaarvarken openpeuteren.

We

En dan was er SPRINGEN, de nieuwe
Vlaamse film die met veel tamtam
werd aangekondigd en zoals het past
zijn première kreeg voor de crème van
het Vlaamse volk, de roomlaag die met
veel zwier het aangezicht laat zien
op kulturele manifestaties en bijwijlen met gepaste onbescheidenheid een
cheque uit het mooi gesteven smoking-

De Vlaamse kijker is dom moeten de makers gedacht hebben. Soms wordt er met
erg veel nadruk informatie aangereikt
die in het vervolg toch duidelijk wordt.
Ook hier een gebrek aan subtiliteit.
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