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kleine studentjes,grote procentjes!
Verleden week heeft de RUG zijn 
prijskaartje aangepast. Uw papa mag 
voortaan 13.000 franken (helaas geen 
symbolische) uit zijn loonnzakje 
schudden om een universitair onder zijn 
kroost te tellen.Beursgerechtigden 
moeten 2.750 fr. op tafel leggen en 
vermindersgerechtigden betalen 7.500 fr. 
Dat is geen vers nieuws (kranten hebben 
ook journalisten) maar Schamper wil zijn 
postaktueel karakter behouden door het 
hele verhaaltje nog eens te vertellen. 
Slechte Vrijdag 17/10

Rond twee uur komen 29 raadsleden d i j  een 
om de RUG eens goed te beheren. Ze 
zitten zes verdiepingen hoog en dat is 
maar goed ook want aan het rectoraat 
strompelen een paar vermoeide VVS- 
strijders bijeen. Bedoeling is het 
rectoraat te bezetten als er tot een 
verhoging beslist wordt. Ondertussen 
heeft een overvalscombi zich verdekt 
opgesteld in de St.Pieternieuwstraat. Op 
de plaats waar ze staan kunnen ze de 
rooie rakkers aan het rectoraat wel niet 
zien, maar zo provoceren ze ook niet. 
Goed geluisterd naar de kommandant, jon-
gens .

Met z'n vieren een namiddag grapjes 
maken over Happart en daarom nog betaald 
worden ook, dat is ordehandhaving op z'n 
best.De _minuten tikken traag weg en de 
VVS-strijdkracht groeit maar niet aan. 
Met 25 man het rectoraat bezetten, dat 
wordt lachen geblazen. Bovendien is de 
deur op slot en zitten de raadsleden 
niet in het rectoraat, maar in een 
aanpalend flatgebouw.
Het is koffietijd als in de Brug de 
telefoon rinkelt.

Studentenvertegenwoordigster 
Sabine Lepercque heeft even de 
vergadering verlaten om de verhoging van 
het inschrijvingsgeld mee te delen. Het 
nieuws wordt onmiddellijk overgeseind 
naar de troepen aan het rectoraat. De 
rode vlag wordt ontrold en de 
actievoerders beginnen hoogst originele 
slogans te roepen zoals daar zijn : 
"Democratisering onderwijs nu", "Stop 
Sociale Afbraak" en "Dit is maar een 
begin, wij gaan door met de strijd".

Van bezetten is er geen sprake want de 
deur is op slot. En de koevoet ligt 
thuis. In de combi pakt de ordehandhaver 
de micro; "Wij hebben de situatie onaer 
controle. Geen problemen!

Half vijf. Geert Mareels
(studentenvertegenwoordiger in de RvB) 
verschijnt aan de deur van het 
rectoiraat. Nadat de VVSgelederen zich 
op veilige afstand hebben begeven mag 
Mareels van de portier buiten.
Mareels bevestigt de verhoging; "17 
stemmen voor, 4 onthoudingen en 8 
tegen." Stemden tegen : Ghysbrecht
(enigste prof die tegen stemde,

raad van state

Vermeersch stemde dus voor), 
Lembre en de
studentenvertegenwoordigers 
Mareels, Bernard, Lepercque).

Beke, De 
vier 

(Mazijn,

De anderen stemden dus voor. Zij zijn 
bezweken onder de regeringsdruk. Die zou 
namelijk beroep aanteken als er niet tot 
verhoging beslist werd. De regering 
vond immers dat het begrotingstekort 
van de RUG -zo'n honderd miljoen - wel 
een stuk door de studenten mocht bijgepast 
worden. Wat deed de rector? "Die hield 
zich erg op de vlakte."

Mareels haastte zich terug binnen en 
zijn VVScompanen dropen af om in de Brug 
verder te strijden want dit was maar een 
begin. De laatsten der idealisten zijn 
nu van plan de studenten op te roepen 
om het resterende inschrijvingsgeld 
vooralsnog niet te betalen maar heren

van
het VVS de revolutie is allang vervlogen 
en het tijdperk van Millet, Berlington, 
Chipie en Lacoste is aangebroken. Meer 
realistisch is de vordering die Stefan 
Meeus instelde voor de Raad van State 
(waarover meer in kader).

Wat waren de tegenargumenten? 
"Democratisering van het onderwijs, het 
feit dat we al midden oktober zijn en 
enkele juridische zaken. Er is trouwens 
beroep aangetekend bij de Raad van 
State".

Is het een heet debat geworden? 
"Eigenlijk niet. Bovendien waren er 
een paar grappige jongens bij. Een prof 
die stelde dat ie graag drieduizend 
frank bijpaste voor zijn studerende 
dochter en een andere die had 
uitgeplozen dat we met dertienduizend 
frank nog altijd het laagste 
unieftiketje van Europa hebben. Leuke 
troost. Eigenlijk was de meerderheid 
tegen de verhoging maar ze stemden wel 
voor. Het geweten werd daarna gesust 
door een perscommuniqu op te stellen 
waar de regeringsmaatregelen op de 
korrel genomen werden. Van zoiets 
distancieer ik mij".

De VUB hield intussen de 1U.UU0 wel aan 
maar hun verlies bleef beperkt tot 
een miljoen.

De modale student maakt zich blijkbaar 
weinig druk over de verhoging.
Enkel een paar trouwe VVS kameraden 
zullen de komende dagen nog wat in 
het rond roepen. Het grappige van de 
hele situatie is dat zij die enkele 
jaren geleden "Neen aan de 10.000"' 
skandeerden, nu op de knieen 
smeken om 10.000 franken neer te 
leggen.Sic transit gloria mundi.

Ook slachtoffer
van de 13.000,

Dominic Pertry.

zwoegen,zuipen en zeveren

Tw aalf urenloop
Vroeger had de Gentse univ een gebeuren dat 
alom bekend was; de Gravensteenfeesten. Dat 
ging toen gepaard met een optocht naar het 
Gravensteen ( waar anders ) terwijl men on-
derwen de Sarma aan de Korenmarkt leegplun-
derde. 's Avonds volgde een groot feest 
waarop de helft van Leuven aanwezig was. 
Heden ten dage zijn deze feesten weinig 
meer dan een boerenklucht. 30 senioren 
die zich een ganse dag om ter zatst zuipen 
en een TD die zo ongezellig en idioot is 
dat er enkel Westvlamingen op afkomen.

Nu komen er dus weer Leuvenaars naar Gent, 
niet om het Gravensteen af te breken maar 
wel om 12 UUR rond het St.-Pietersplein te 
draaien. Er komen trouwens niet alleen 
studenten van Leuven, maar van elk gehucht 
dat een hogeschool of univ rijk is. Bo-
vendien doet zowat elke Gentse faculteit 
mee aan deze onderneming.

Organiseren kost geld. Het budget van 
dit jaar bedraagt een kwart miljoen. Al-
leen al voor de wegwijzers betaalt men
20.000 frank aan de stad Gent. De flik-
ken zijn evenwel gratis. Het budget komt 
voor een stuk van verschillende sponsors. 
Het Kultureel Konvent betaalt het optre-
den van ROLAND en het Faculteitenkonvent 
betaalt de nieuwe wisselbeker en de her- 
denkingsmedaillejdie aan elke deelnemer 
wordt uitgereikt. Raf SUYS maakte ook 
enkele kredieten vrij en de rest moet 
bijgepast worden door de TD.

Dit is het programma.
WOENSDAG 29/10 van 13.00 h tot 01.00 h

13.00 h De rector schiet de boel op gang 
En het zijn nota bene de proffen (van el-
ke faculteit één) die de eerste ronde lo-
pen.

VVS-voorzitter STEFAN MEEUS en zijn frans- 
talige kollega LUC DEVIGNE (FEF) hebben 
onlangs een klacht innediend bij de RAAD 
VAN STATE tegen de 13.000-beslissinn.
Zij namen daarvoor prof. PUTZEYS onder de 
armen om passende juridische argumentatie 
te vinden.
Voor wie het interesseert, ziehier de 
de gevulgariseerde versie van de klacht.

De regering heeft volmachten gekregen van 
het parlement om bepaalde - nauwkeurig 
omschreven - bevoegdheden uit te oefenen 
die normaal aan het parlement toekomen.
De wettekst die de volmachten toekent, 
spreekt van maatregelen in verband met 
besparingen en direkte opbrengsten voor 
de schatkist. Het K.B. dat de beslissings-
bevoegdheid om het inschrijvingsgeld te 
bepalen overdraagt naar de universiteiten, 
is zo'n volmachtsbesluit.
"Dat heeft niks te maken met besparingen 
en direkte opbrengsten vgor de schatkist',' 
aldus MEEUS , "dat heeft te maken met de 
overheveling van een administratieve be-
voegdheid. Wij vragen nu aan de Raad van

State om deze onwettige beslissing te laten 
vernietigen. Ik denk dat wij veel kans ma-
ken om deze zaak te winnen. Maar de uit-
spraak kan wel 2 jaar op zich laten wachten.

Zou men ook voor de gewone rechtbank een 
vordering kunnen instellen? Als je kan stel-
len dat de student een kontrakt sluit met 
de universiteit, dan kan deze laatste de 
prijs niet wijzigen nadat het kontrakt is 
gesloten. Maar zegt prof. B0CKEN - een ge-
degen kenner van het verbintenisrecht - 
ik denk niet dat er een kontraktuele band 
tussen de universiteit en de student be-
staat. Het is eerder een retributie, temeer 
daar die 13000 frank geen volledige vergoe-
ding is van de gemaakte kosten. Een re-
tributie is een soort belasting die je be-
taalt waarvoor de overheid een wederdienst 
stelt. Het bedrag van die retributie kan 
de overheid altijd wijzigen.

Dominic Pertry

Het is nu al 4 jaar geleden dat de Gentse 
studenten HIL0 besloten iets in te richten 
waar ze zelf sterk in waren, namelijk met 
een stok in het rond lopen. Vervelend was 
wel dat ze daar voor drie maand elke stads-
dienst moesten aflopen. Toen de eerste e-
ditie afgelopen was - met een bevredigen-
de belanqstel1inq - zat men met een enorme 
kater. Vandalen hadden voor zo'n slordiqe
40,000 frank schade toeaebracht. Later 
bui'sde naaenoeq het oanse oroanisatieco- 
mité in de eerste zit. Het zaq er naar 
uit dat er nooit een tweede editie zou komen. 
Er werd evenwel een nieuw comité oooe- 
richt, ditmaal met mensen uit verschillen-
de faculteiten. De tweede uitqave van de 
12-iirenloop viel dusdanig mee, dat niets 
een derde editie in de weg stond. Sinds-
dien heeft Gent een sportieve traditie bij-
gekregen. Zeg nu zelf : terwijl je overdag 
enkele calorieën uit je vege lijf spurt, 
zorg je 's avonds in de tent dat het even-
wicht weer hersteld wordt door middel van 
enkele pintjes die de tijd stoppen.

Ook dit jaar belooft groots te worden. Nu 
al zegden 30 teams toe. Een ruwe schatting 
leert ons dat ten minste 2 000 mensen één 
of meer rondjes van 500 meter zullen draaien.

14.00 h ROLAND begint ambiance in het 
•spel te brengen door stevig te rock & 
rollen.

16.00 h Doorlopend in het midden van het 
plein : paalklimmen, touwtrekken, go-cart- 
race en meer van dat leuks.

17.00 h Wedstrijd om de snelste ronde te 
lopen.

20.00 h Finale van de play-back show. In-
schrijven moet wel tussen 13 en 14.00 h.
In de jury ondermeer: Ghijsbrecht en rec-
tor De Meyer.Ghijsbrecht wil echter 
ook een vrouw in de jury en daarom pro-
beert men nu Miss België te strikken.

21.00 h De TD start.

24.00 h De studentenfanfare jaagt iedereen 
weg.

01.00 h Heroïsch einde van de 12-urenloop!

Dit jaar is er dus geen fakkelloop omdat 
de organisatorische moeilijkheden te groot 
zijn.

Dominic Pertrv



Tante  Theo v e rte lt(2 )
'Kamer 69 was veel te klein, één 
en al buro, niks bed. Niks voor 
jullie Theo, dus ik dacht, ik 
trek effe de stad in, scharrelen. 
Ik trok een dingetje van Ver-
saache over me zwarte teddy en 
ging naar beneden. Li denk natuur-
lijk; waar haalt dat kind de poen, 
maar da's vlug uitgelegd: de Pors
heb ik dus van me pa, en verder 
krijg ik nog 150000 knotsen van 
hem, zogezegd als arbeidster in 
z'n charetellefabriek, omdat ik 

dan de maximumbeurs van 120000 
mukken krijg. Daar kan ik het 

wel een maand of twee mee 
uitzingen.
Hoewel, zoals me pa zei, die beurs 
komt er maar volgend jaar in april 
of zo, en hij kan het weten, want 
hij was in ze tijd een ervaren 
en belegen student, ze noemden 
hem 'Wonderboy' toen. En het andere 
geld was opgegaan aan een leuke 
cruise in de Stille Zuidzee. Dus 
toen ik Pa en Willy naar de Concor-
de gebracht had. had ik geen cent 
meer om me rekening in de Georges 
V te betalen. Ik liet dan me baard 
staan, stak me koffer vol dampend 
warme sjoekroet en trok zo'n Pales-
tijns tafelkleed over me kop. 
Ik zag deruit als een soort Asser 
Yarafat, en op de Parijse boule-
vards doken alle medemensen de 
metro in als ze me zagen aankomen. 
Zelfs een zware gehandicapte (zijn 
stoel had maar één wiel) die steun- 
kaarten reed te verkopen voor 
het bal van de mensen zonder benen 
rolde de trappen af, daarbij nogal 
wat leden voor zijn vereniging 
wervend.
Maar om kort te zijn, ik ging 
dus een bank binnen met me koffer, 
wisselde een briefje van 100 mukken 
en liet de koffer staan in de 
lobby. Vijf minuten later was 
de hele wijk ontmoet, en de suretee 
ging naar binnen met een tank 
en een paar geharnaste venten 
die mijn koffer lieten ontploffen. 
De proeflading was wat zwaar uitge-
vallen, en de sjoekroet hing tot 
in de gordijnen.

Zo'n uurtje later ging ik terug 
naar de bank en vroeg of ze toeval-
lig me koffer niet gezien hadden. 
De pedegee die er tot z ’n enkels 
instond (in de sjoekroet) werd 
helemaal rood, trok zijn bakkes 
open en zei iets als "..aha..aha, 
aha. " . "I 1 i ke i t", probeerde 
ik. terwijl ik deed alsof ik niks 
rook. Nu, ik heb dan uitgelegd 
dat het zeldzame experimentele 
sjoekroet was, en ze hebbe me 
der 100000 mukken voor betaald. 
Voorlopig kon ik me dus wel redden, 
en ik liet de Pors woest optrekken, 
dat geeft zo’n leuk gevoel in 
je ingewanden, net yoga. Azzu 
geen anaif- eet ben begrijppu 
wat ik bedoel. Ik scheurde naar 
de korenmarkt, der moet daar trou-
wens iets gebeurd zijn in die 
buurt want er reed een tijdje 
een Renoltje van de plissie achter 
me, met alle toeters en lampen 
aan. Nou, de straat was smal en 
ik kon ze niet laten voorbijgaan, 
dus gaf ik wat meer gas. Jammer, 
ik had graag geweten wat er gebeurd 
was.

20 liter super later stond ik 
op de Korenmarkt. Nou, het was 
bepaald niet wat ik me van een 
wereldstad had voorgesteld. De 
enige gekleurde lichtjes waren 
die van de Mac Ronalds en daar 
verkopen ze alleen GeHakt. Ik 
parkeerde de Pors op een terrasje. 
Toen ik uitstapte werd ik direkt 
vast gepakt door een vent in een 
parka die luid in me gezicht brulde
of ik de Lord wel preesde. Hij
zag er zo stom uit als een voor-
deur. maar hij had wél een paar
kloten als biljartballen in z ’n 
jeans hangen dus ik zei ’’alleloelja' 
en 'keep the good thing growing* 
en 'let’s play some snooker'. 
Tot volgende week, kusjes,

THEO

(wordt vervolgd)

M >xm  praetjes-
m aker

Laat mij beginnen met jullie proxiciat 
te wensen met de nieuwe jaargang .Het is 
op zich een wonder dat Schamper er nog 
in slaagt te verschijnen met zo karig 
toegemeten middelen.Bovendien staat er 
cok nog wat degelijke informatie in voor 
studenten.

Ik hoop van harte dat jullie, tot spijt 
van de beheerde(rs) die het benijd(en) 
,het blad van papier kunnen blijven.Maar 
niemand stuurt lezersbrieven alleen maar 
om lof te zwaaien, ik kom dus ter zake.

In de Schamper van 17 oktober stelt Jan 
Du Chau zich de vraag of'het taktisch 
verantwoord is de leiding van het 
Nationaal Aktiekomitee toe te vertrouwen 
aan iemand als Peter Praet, notoir lid 
van de Marxistisch-Leninistische 
Beweging."

Nu hebben alle leden van MLB zich wel 
degelijk hard ingezet voor de 
demokratizering van het onderwijs en 
voor het aktiekomitee, ook om de 'meer 
gematigde bewegingen'(dixit Schamper)

SCHAMPER is het officiële pluralistische 
informatieblad voor de studenten van de 
Rijksuniversiteit Gent.De redaktie 
bestaat uit vrijwilligers en komt iedere 
vrijdag om 13 u en iedere maandag om 20 
u 30 samen in studentenhuis DE BRUG, 
Sint Pietersnieuwstraat 45, derde 
verdieping .Lezersbrieven zijn welkom op 
bovenstaand adres. Naamloos is
prullemand. Op verzoek en bij ernstige 
motivering laten wij uw naam weg. 
Schamper wordt gekontroleerd door een 
redaktieraad die bestaat uit twee leden 
van de Gentse Studentenraad (nog niet 
benoemd) en drie leden van de redaktie ( 
Wim Tessier, Geert Huysman en Jan Du 
Chau, voorzitter)
Klachten omtrent de inhoud en het beleid 
van dit blad moeten ter attentie van de 
verantwoordelijke uitgever - voorzitter 
van de redaktieraad op bovenstaand adres 
worden verstuurd.
ADVERTENTIEDIENST: Voor alle
inlichtingen zich wenden tot Schamper 
REKLAME op bovenstaand adres of 
telefoneren naar nummer 23.93.97. 
H00FDREDAKTEUR: Geert Huysman. 
VERANTWOORDELIJK UITGEVER: Jan Du Chau. 
REDAKTIE:Ann Geeraert, Wim Tessier, Rudi 
Moreels, Willy Aerheydt, Dominic Pertry, 
Koen Dewanckel en Jan van Winckel.

erbij te betrekken, dit laatste 
overigens met sukses.
Maar om mij nu meteen tot 'voorzitter' 
te bombarderen is toch de waarheid 
geweld aandoen. Wel is het zo dat het 
laatste regionaal aktiekomitee vijf 
personen heeft afgevaardigd voor het 
Nationaal Aktiekomitee, en dat ik daar 

n van ben. Woordvoerdster van het NAK 
is onder andere Gilberte Boeckman, van 
de Leuvense Algemene Studentenraad,naast 
andere.
Overigings is elke student welkom op de 
vergaderingen van het NAK.
Sta mij toe een andere 'taktische' vraag 
voor te leggen aan de (kamer?)strategen 
van Schamper. Toen MLB met personen uit 
de meest uiteenlopende
studentenverenigingen kontakt nam om hun 
opvattingen over de demokratizering van 
het onderwijs te leren kennen, stelden 
wij tot onze tevredenheid vast dat veel 
studenten in de eerste plaats nog altijd 
luisteren naar onze argumenten (of 
pertinente vragen , zoals Schamper dat 
zelf schrijft)

Er werd niet in de eerste plaats 
gevraagd: "Ben je wel van een
representatieve organizatie ?" maar "Wat 
bedoel je met demokratizering van het 
onderwijs ?"
MLB beschouwt dat als een positieve 
ontwikkeling (het is vroeger wel eens 
anders geweest),en als een bewijs dat de 
studentenbeweging niet dood is maar 
argumenteert en discussieert.
Zou het 'taktisch' niet meer 
'verantwoord' zijn dat Schamper dit 
proces zou aanmoedigen in plaats van in 
twijfel te trekken ?
De'representativiteit'van de
studentenbeweging , en haar bestaan« zelf 
!, zijn reeds in alle toonaarden 
begraven door anderen. Tijd voor 
Schamper om haar eeuwige badinerende 
coctailparty's taaltje (nvdr: ?) ('zelfs 
een receptie kon er niet van af') te 
laten varen. Doop desnoods uw pen eens 
in vitriool, maar laat het niet week in 
week uit dezelfde azijn wezen.

Peter Praet.
notoir (???) lid van MLB, 
Studentenorganizatie van 
de PVDA.

nvdr. Volgens onze bronnen heeft dhr. Praet 
een niet onbelangrijke vinger in de pap van 
het Nationaal Akticomité. Maar het is natuur-
lijk waar dat de redactie liever rondhangt op 
decadente party's, terwijl MLB de 'groote revo 
lusie' voorbereidt.
p.s. notoir = bekend JDC

't  k lik t by de fotok/as

De fotoklas is weer open vanaf donderdag 
dertig oktober.Iedereen die 
gefnteresseerd is in zwart-wit 
fotografie kan er terecht. Een donkere 
kamer met het nodige materiaal 
(vergroters, ontwikkelingsapparatuur, 
chemicaliën, en dergelijke meer) staat 
volledig GRATIS ter beschikking voor hen 
die zelf hun films willen ontwikkelen en 
foto's afdrukken. Zowel gevorderden als 
beginnelingen zijn welkom. De fotoklas 
beperkt zich echter niet tot het passief 
ter beschikking stellen van de nodige

infrastructuur. In de loop van het 
akademiejaar worden er verscheidene 
lessen gegeven: Z/W-films ontwikkelen en 
dito foto's afdrukken, basiscursus 
fotografie, beeldcompsitie met 
eventuelepaktijksessies. Begeleiding kan 
je er altijd krijgen. Voor meer 
inlichtingen loop je maar binnen op een 
van de werkavonden: iedere dinsdag- en 
donderdag vanaf 20 u 30 in het 
Studentenhuis (Sint Pietersnieuwstraat 
45) op de tweede verdieping.

goe
sigaren

Verleden week waren de Gentse wetsdienaars 
weer bijzonder aktief. Donderdagavond 
werd gedurende zo’n drie kwartier de 
Blandijnberg met veel machtsvertoon afge-
zet. Aan de kant van de Sint-Pieters- 
nieuwstraat gebeurde dit met het gekende 
rood-wit plasticlint, terwijl aan de 
andere twee toegangswegen een indrukwekken 
de schare agenten post had gevat. Reden 
van dit alles : er zou bomalarm geweest 
zijn naar aanleiding van de anti-apart- 
heidsmeeting in de Blandijn. Gedurende 
een klein half uur mocht niemand in noch 
uit de kaffees op de Blandijn, dit 
uiteraard tot ongenoegen van zowel 
klant als kaffeebaas. Begrijpelijk 
hoor ik u opmerken, uit veiligheidsover-
wegingen. Best mogelijk, maar waarom 
werd de univ zelf dan niet geëvakueerd ? 
Of vond men het de moeite niet de veilig-
heid van de mensen binnen te garanderen ? 

Vrijdag was er opnieuw een oranje jas 
aanwezig vóór de Blandijnberg nr. 2.
Zijn aanwezigheid had volgens eigen 
zeggen tot doek de twee parkeerplaatsen 
links van dingang van de univ vrij te 
houden voor de wagen van een belangrijk 
buitenlands diplomaat. Later in de na-
middag arriveerde er inderdaad een 
CD-car, maar onze vriend (met walkie- 
talkie bleef op post. Kwestie van de boel 
een beetje in de gaten te houden dus.
Dat de buurt wel degelijk goed gekontro-
leerd werd, bevestigt ons een artikel uit 
het Nieuwblad van zaterdag 18 oktober.
Een jongenman die vrijdagnacht in de 
Sint-Pietersnieuwstraat ter hoogte van 
de Rosier een plas gemaakt had, werd 
direkt door politiemannen mèt honden 
omringd, en gedwongen MET ZIJN ZAKDOEK 
zijn overtollige vocht op te dweilen.
We kunnen enkel de opmerking van diezelfde 
krant beamen : "Van niveau gesproken !" 
Toch fijn dat er flikken zijn.

Onderzoek van Amnesty Internat ter
plekke (Thailand) heeft ondubbelzinnig 
aangetoond dat 3 Cambodjaanse 
vluchtelingen zijn gemarteld na 
arrestatie door Thaise militairen met 
een heet strijkijzer en brandend hout . 
Een lid van de Amnesty delegatie 
constateerde dat de drie mannen ernstige 
verwondingen hadden opgelopen,zoals 
brandwonden op borst, geslachtsorganen 
en op het achterwerk. Zij verklaarden te 
zijn geschopt 
en geslagen.
AMNESTY INTERNATIONAL STUDENTEN komt 
iedere maand 1 maal samen om brieven te 
schrijven. Langs deze weg wil men 
proberen vrijlatingen,het stoppen van 
martelingen en een rechtvaardig proces 
te bekomen voor mensen in verschillende 
landen. Kortom MEN VRAAGT DAT DE 
MENSENRCHTEN WORDEN GERESPECTEERD. 
Woensdag 22 oktober is het de eerste 
briefschrijfavond van dit jaar.Wil je 
eens komen proberen, wil je wat meer 
weten ovder Amnesty International, kom 
gerust af, in de BRUG om 20 u. Hopelijk 
zien we je dan.

De Gentse Studenten Raad, dat 
spul dat de verschillende konventen 
overkoepelde, weet U nog wel, 
is voor dit werkjaar behoorlijk 
afgeslankt. Van de 24 stemgerech-
tigde leden blijven er nog 17 
over, als volgt verdeeld: 6 verga-
deraars uit het FK, 3 aktivisten 
uit het WK, 3 carrièristen uit 
het PK, 1 zwever uit het KK, 1 
intellectueel uit het SK, 2 bewo-
ners van het HK en iemand van 
ISAG (+tolk?). De studenten-leden 
van de Raad van Beheer maken niet 
langer deel uit van de GSR (ze 
hebben in elk geval geen stemrecht).

Een en ander brengt met zich mee 
dat er van het 'plan Bostoen' 
(herinnert U zich die nog?) niet 
veel meer overblijft. Dat plan 
voorzag namelijk dat de niet verte-
genwoordigende groepen geen deel 
zouden uitmaken van de Raad. ISAG 
en het KK zijn echter aanvaard 
als nieuwe leden, én duidelijk 
niet vertegenwoordigend. Een tweede 
belangrijk gegeven uit het 'plan 
Bostoen’, nl. dat de verenigingen 
slechts subsidies zouden krijgen 
op basis van hun aantal leden, 
vervalt nu. De studentenbeheerder, 
Raf Suys (hij heet écht zo), heeft 
wel nog het recht om het aantal 
leden te controleren, bij welker 
gelegenheid de verenigingen mins-
tens 15 leden zullen moeten tellen 
oro nog in aanmerking te komen 
voor subsidie. Als de verenigingen 
Suys niet vertrouwen mogen ze 
ook beroep doen op een deurwaarder, 
maar dan moeten ze wel zelf de 
helft van de kosten dragen. De 
toelagen zullen voortaan berekend 
worden op basis van die van verle-
den jaar, min de besparingen, 
en die zijn niet van de poes: 
FK, PK, WK en KK verliezen 25% 
van hun werkingskredieten. Het 
HK gaat van 180000 naar 115000 iï 
en het SK houdt van zijn 280000 
nog 45000 Fr over.

Verder worden in het studentenhuis 
de algemene werkingskosten vermin-
derd, terwijl een personeelslid 
zou gemuteerd worden, ware het 
niet dat hij deze vacantie overleed. 
Oh, en dan vergaten we nog de 
reden voor al deze besparingen: 
de dienst studentenactiviteiten 
houdt van haar vroegere zes miljoen 
subsidie nog 3,5 miljoen over.

Jan Du Chau



COMPLEET DEGOUTANT. BACH !
ic sprac :”laot aerst ghereüen die 
soep--> maar ic van smaaken sal, 
ende daarbinnen so sai ic altoos 
blcndlich sp'jugen pnde cctsen"
' ' e  kok gaf mien een felle antmuerde: 
• hum, min g! —  elle, sander saltz 
gesheiet het dat ic uwe maeken sal 
onen stoov/sele vande lever"
(men zegge das?rover dat sy sleght 
veur dl-e gesnndheydt syn)

fllzoo sprak «»ene kranieke uit de 
middeleeuui*sche tijden.
We wenden haar in de Scheldevleuge1 
van het hand, ais epn palimpsest 
verbergen tussen de Annalen van 
Isidorius van Carmella en de al- 
snde manakken van 't Zal ''lel Gaan. 
Ultramarijnblauwzuuranalyse leidde 
tot een datering tussen woensdag 
15 oktober 11.13 en donderdag 16 
oktober 7.Ü7. Het onbepaaldheids— 
principe van 'dernar Heisenberg ver-
leent ons een seeviertjes(C A)voor 
alle verdere endoscopie terzake.

De tekst is, dn principes van de 
hysterische kritiek samenvattend 
in het adagium 'gouverner, c ’est 
prévenir un peu' en die in het oog 
houd nd, waarschijnlijk eventueel 
onder een zeker voorbehoud maybe 
tos te schrijven aan een bedelstu- 
dont uit de w anzinnige 14de eeuw, 
toen hier te lande de zaak Happar- 
dus fouronaisus alle betekenis ver-.c 
loor omdat de UDERtaal het latijn 
was. Deze Bettelstudent van drie 
adempauzes en wenkbrauwfronsels 
terug studeerde aan het toenmalige 
dominikanenklooster recht, geschie-
denis, philosophie en de const ter 
berydinghe van eenen smaekelycken 
murmiete BOERgondisch stoofvleesch. 
Grondige bestudering van de archief-
beelden uit die tijd(ons welwillend 
ter beschikking gesteld door de 
Bibliotheca Romana Tjeevensis,kortweg 
B‘RT)leren ons dat deze student, die 
we in het vervolg kortweg Tyl zullen 
noemen(omdat hij-en zo staat in de 
annalen van hogervernoemde Isidoor 
vermeld- "esnen uylensmoel had.ter-
wijl syne haeren geverft ende ghe- 
spoelt waeren met zjavilwaetere")
's ochtends ter elfder ure opstond 
daar hij gewoon was van het 'naghte- 
lyck leven Ghents' te genieten, net

een uitgekookte toga(omdat die inder-
tijd met het giftigs karmozijn qetein- 
tureerd werd nvdr)'toog' ie naar het 
Pand om er de aneritief te dsgusteren. 
Dit zal naar alle waarschijnlijkheid 
een glas Campi geweest zijn. Het op

flessen trekken van de wijnliteratuur 
uit onze lang vervloden tijden leert 
ons immers dat één of andere clevere 
monnik in latere tijden daar chianti 
van maakte. Vervolgens ging hij naar 
een eetgelegenheid(waar men inder- 
daad-naar oeroude Romeinse traditie- 
aan tafel lag als een geciviliseerd 
zwijn)die ergens lag ’ten eynde den 
Cattenbergh, waer naer gewoonte vóór 
de Vasten destudianten hunne darmen 
ghingen v rtroetelen ende verblijden'. 
Op de achterkant van het velletje per-
kament vonden wij de proefnotities van 
een hele week;
'Y'aendaghe: -' s morgens eyers op zijn 

struyfs
—noenmaele in een soorte-
ment roostercot waer ic 
aengebrandete 'brochettas' 
(een recept van den Spaen- 
schen kok Manuel)proefdege. 

-des avonds niet geëten(ter- 
ribele ende schrickelycken 
maagpyne)

Oinsdaeghe:niet opghestaene wegens ende 
altoos cotsen in den vuulpit

Zonder toestemming overgpnomen van 
zijne pontifikale hoogheid de paus 
Urbanus Il(de enige echte Hollandse 
Popie Jopie die bier dronk:.als een 
inwonnr van de Confederatie Helvetica).

? t L i  
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alias T.;,

Hertog Phi; 
rouronaisu:

ippe le 
II, Q U E

:on3on,Happardus 
r het eten in

de "oerstreek.

Vubbers Kuilers
Het weekblad van de Leuvense Algemene Studen-
tenraad, VETO, was deze week duidelijk minder 
dik dan de eerste editie , maar dit is enkel 
de leesbaarheid ervan ten goede gekomen.
De regeringsmaatregelen ten aanzien van de 
universiteiten vormen de hoofdraad die door 
dit nummer loopt.

Woensdaeghe:hontbyt op mine vertrek 
noenmae.le: eyerstruyf op 
eene ledicant van verse 
schimmels
in den avond ghezopen ende 
geboemelt tottin de cleene 
uertjes

Donderdaeghe:zoveel gecotste dat eenen 
deurwaarder nodig was omde 
my in de Guinnessiaanse 
Annalen te adverteren. 

VrydaegherBoergondische stoovselvleesch 
maer het was levere.

. u m

Onze arme Tyl overleefde het 
stoofvlees blijkbaar niet lang want 
dagen later vinden wij in hst "obituari 
van de dominikanenorde:
"obiit hodie Tyl van den ffiaes, aetate 24- 
causa mortis : edidit carnem putiidam in 
taberna 'suprapontem"

Op de voorpagina wordt de nieuwe rektor 
Dillemans in een zogezegd interview.aan 
het woord gelaten, maar we hebben eerder 
de indruk hier met een uitgebreide vrije 
tribune te maken te hebben. Dillemans 
zet zijn standpunten uiteen over het 
besparingsplan dat ook de KUL treft. 
Onthouden we hiervan vooral dat de 
hele zaak de KUL zo'n slordige 
160 miljoen zal kosten. De Leuvense 
rektor denkt deze aderlating vooral 
op te vangen door mecenaat in die 
fakulteiten die zich daartoe lenen.
Ook schenkingen van oud-leerlingen 
vanuit een soort "dankbaarheidsgevoel" 
ziet hij een potentiële vorm van toekom-
stige financiering. Hij merkt daarbij 
wel op dat hiervoor een mentaliteitsverande-
ring nodig zal zijn, en hij zich misschien 
wel "illusies" maakt. Dat zal wel zijn : 
zeker wie de laatste jaren aan de unief 
studeerde heeft hiervoor voldoende mogen 
afdokken, zodat hij zich waarschijnlijk 
nog weinig verschuldigd acht.
Interessant is verder dat Dille-
mans speelt met de idee aan de fakulteit 
L & W een vak "kultuurwetenschappen" in 

3 oergondi sci leven 'te roepen. Dit zou aan alle 
fakulteiten gedoceerd worden, zoals dat 
nu al het geval is voor filosofie en 
godsdienstwetenschappen. Hierdoor zou 
deze fakulteti een serieuze impuls krij-
gen.

Deze stelling is echter deels achterhaald 
makkers : ook ons aller RUG is bezweken 
onder de druk van Coens . Omhoog die in-
schrijvingsgelden ! Momenteel is het in 
Vlaanderen nog enkel de VUB die zich aan 
het principe van de niet-verhoging heeft 
gehouden.

Waarom het precies de VUB is die dit doet, 
vernemen we in eeen artikel over de 
Brusselaars in een vier pagina's tellende 
katern,opgesteld in samenwerking met de 
officiële bladen van de diverse Vlaamse 
universiteiten.(waaronder uw aller Schamper 
alhoewel wij daar persoonlijk niet van op 
de hoogte waren)

De VUB zou het minst te lijden hebben onder 
het St.-Anna mes. Op een begroting van 
zo'n 52 miljoen zou men daar ^slechts"
1 345 000 frank moeten inleveren, wat re-
latief weinig is (ter vergelijking : de 
Gentse sociale sektor dient "officieel"
41 (!) miljoen in te leveren, wat rekening 
gehouden '.met de indeks op 46 komt.)
Ook de Gentse situatie komt uitvoerig aan 
bod, maar daarvoor bent u met dit blad beter 
af. Noteren we nog dat van de Vlaamse uniefs 
het vooral de Antwerpse RUCA en het LUC 
te Diepenbeek zouden zijn waar de bespa- 
ringen het meeste problemen zouden scheppen.

Tot slot willen we ook nog wijzen op het be-
staan van de film "De witte man" ("L'homme 
en blanc") van Stéphane Lejeune. Wanneer u 
dit leest, waarde Schamperfan, zijn de 
Leuvense voorstelli ngen van deze film echter 
al voorbij, maar het leek het vermelden 
waard omdat deze film een verslag brengt 
van de voorbije pausreis aan België, maar 
dan wel met aandacht voor allerlei randver-

debat

ONS M A A K  DIE  
ELITE (T .S .G .)
Op 15 october vond er in aud. D 
van de Blandijn een literair debat 
plaats. Het taalminnend (onder 
andere) studentengenootschap 't 
Zal Wel Gaan vond 65 studenten 
bereid 40 frank neer te tellen 
voor dit evenement. De genodigde 
1iteratuurders droegen de wellui-
dende namen Herman Brusselmans, 
Tom Lanoye en Jan Lampo.
Er werd van deze zonen der muze 
enig verbaal vuurwerk verwacht, 
voornamelijk op grond van hun 
respectieve reputatie. Tom Lanoye, 
die waarschijnlijk een groot (in 
de betekenis van goed) schrijver 
wordt, maar dat helaas ook al 
een beetje weet, is enigzins bekend 
als entertainer en is bovendien 
ook nog een begenadigd en venijnig 
criticus, die in zijn beste momen-
ten al eens het lucide van een 
Schamper redacteur weet te eve-
naren. Jan Lampo daarentegen is 
behalve zoon van Hubert ook nog 
zeer goed opgevoed en proper gewas-
sen. In Nederland zou men zeggen 
dat hij enigzins bekakt overkwam. 
Bovendien is Jan ook literair 
criticus, en de beide heren hebben 
er in een nabij verleden ongetwij-
feld veel plezier aan beleefd 
eikaars boeken zeer slecht te 
vinden en dat ook aan de gemeen-
schap kond te doen. Herman Brussel-
mans ten slotte draagt uit zijn 
boeken de reputatie mee een soort 
Jan Cremer without a cause te 
zijn (maar hij schrijft beter). 
Kortom, de aanwezige kenners ver-
wachtten zich aan een partijtje 
haartjepluk en zaten al op voorhand 
te gniffelen. Helaas, waren zij 
maar naar het Belgisch parlement 
getrokken. De heren literatoren 
waren immers verre van strijdlustig 
en begonnen een ernstig debat 
of er nu al dan niet een nieuwe

schrijversgeneratie ontstaat in 
Vlaanderen. Vooral Lampo putte 
zich uit in het vinden van spits-
vondige en hoogst intellectuele 
frasen waaruit helaas helemaal 
niet duidelijk werd wat hij nu 
eigenlijk dacht. Lanoye en Brussel-

mans, en vooral die laatste beperk-
ten hun inbreng tot een paar scham-
pere (ja,ja) opmerkingen. We bleven 
dus een beetje op onze honger 
zitten, ook al omdat de moderator 
niet zo best wist wat hij wel 
moest vragen.
Na de pauze moesten de auteurs 
echter voorlezen uit hun werk, 
en dat bleken ze heel wat beter 
te doen dan discussiëren. Jan 
Lampo kwam weliswaar nogal mat 
over, maar Herman Brusselmans 
reveleerdp zich als een briljant 
verteller, die erin slaagde pas-
sages die in zijn boeken ietwat 
geforceerd leken aanvaardbaar 
te doen overkomen. Beiden lazen 
voor uit de bundel "Mooie jonge 
góden”. Tom Lanoye dan bevestigde 
zijn faam als performer door het 
voorlezen van een aantal passages 
uit "Het cirkus van de slechte 
smaak", kritieken op het literaire 
establishment in Vlaanderen. En 
als U dacht dat Johan Anthierens 
harde kritieken schreef moet U 
dat eens lezen.
Ik zou niet weten of er al dan 
niet een nieuwe generatie litera-
toren opgestaan is, maar in elk 
geval zijn vooral Brusselmans 
en Lanoye zeer interessante figuren 
en wij hopen U in een van de vol-
gende Schampers een intervieuw 
met eerstgenoemde te kunnen aan-
bieden.

JDC!

Elders komt ook de kwestie van de inschrij-
vingsgelden aan bod. Opnieuw Dillemans : 
de verhoging heeft tot doel de sociale sek-
tor te handhaven. De VETO-mannen laten dit 
keer in een redaktioneel niet na kritiek te 
brengen op dit standpunt. Dillemans zou 
voorstander zijn om de subsiedies aan de 
studentenorganisaties nog drastischer in te 
krimpen dan nu al het geval is. Het zich 
toeëigenen van de KUL van een sociaal imago 
strookt niet met het feit dat Leuven de enige 
unief is die de inschrijvingsgelden in 
Vlaanderen heeft opgetrokken.

schijnselen. De belangrijkste zijn : 
de uitdrukkelijke aanwezigheid van Opus Dei, 
de massale mobilisatie van de veiligheids-
diensten met hierin een aantal illegale op-
tredens, de kritiek door sprekers naar 
voren gebracht maar in de traditionelepers 
vaak verdoezeld, en niet te vergeten : de 
nacht van de godsdienstwaanzin te Gent.
Een titel om te onthouden, en een aanspo - 
ring van ónzentwege om deze film ook eens 
naar Gent te halen.

Koen D.

a! ingelichtJefr ?
Het gaat schijnbar toch niet zo goed met 
de R.U.G.. Deze belachelijke uitspraak 
kan men heden te dage overal horen! Doch 
niets hiervan. De beslissing het inschrij-
vingsgeld te verhogen tot 13. OOOfz kwam van 
de illustere Raad van Beheer,ondanks zij 
3 weken eerder beslisten GEEN verhoging 
door te voeren. Maar swat. De verhoging 
van het inschrijvingsgeld past gewoon in 
de thematiek van de"Blauwe Versnelling".
Dank zij die extra 3000 fr per student kan 
de unief nu eindelijk eens goede drank 
schenken op haar recepties. Dank zij die 
extra duiten kunnen we,mede met de opbreng-
sten van de privatisering van het Pand en 
restaurant X en uiteraard via de natuurlijke 
afvloeiingen van personeel en schandelijk 
misbruiken van de nepstatuters een nieuwe 
universiteit kopen. Tot deze geheime plannen 
kregen enkele nobele studenten,'t Zallerr 
natuur1 ijk,toegang toen zij inbraken in de HQ 
van de R.U.G. Van politie was er op dat ogen-
blik geen enkel spoor want op dat zelfde mo-
ment paradeerden koning Fabiola en koningin 
icudewijn in de grote Volderstraat. En dat 
uitgerekend op het ogenblik dat hij zich moest 
beraden.Via een achterdeurtje,gelegen tussen 
het bureau van de rektor en de lekkende kern 
reaktor konden we toegang krijgen tot het 
zwarte archief van de R.U.G. Daar vonden we 
uitgebreide documenten die gewag maken van de 
konstructie van een nieuwe unief in Voeren.
Dit zou betekenen dat Voeren z'n faciliteiten 
zou verliezen. De R.U.G. is immers nog altijd 
een Vlaamse universiteit. Gezien het feit dat 
er maar een handje vol Fou-ronds-familie van de 
fous carrés- maar een 13.000 tal studenten zijn 
zouden we '_an Voeren een vooruitgeschoven bas- 
tilion kunnen maken. De NSV-ers en Protea-ers 
kunnen we dan opleiden als onze eigen militie. 
Het zou trouwens zeer interessant zijn voor 
Protea om zich te keren tegen de Walen en niet 
tegen de zwarten. Zo zouden ze kunnen rekenen 
op meer steun van de bevolking en misschien wel 
subsidies kunnen losweken van de Vlaamse Gemeen-
schap. Doch eerst zullen ze nederlands moeten 
leren spreken. Enkele praktische problemen houdt

iiet vast bureau nog in z'n greep. Wat met ae 
studenten Romaanse bvb? Een cadeautje voor Lou- 
vain-la-Neuve. Dan zijn wij er tenminste vanaf, 
(sorry Axel). De koning heeft immers laten we-
ten z'n beslissing in beraad te houden. Voor de 
regering vormt het echter geen struikelblok.

AL

T n  het kader van de Internationale 
culturele samenwerking bieden een aantal 
buitenlandse regeringen studiebeurzen 
aan om Vlaamse studenten de kans te 
bledeu in het buitenland hun vorming te 
vervolmaken, navorsingswerk te
verrichten of vakantiecursussen te 
volgen.
Voor het akademiejaar 1986 - 198?
zijnstudiebeurzen voorzien voor de 
volgende landen:
ALGERIJE ARGENTINIË BRAZILIË BULGARIJE 
CANADA DENEMARKEN DUITSE BONDSREPUBLIEK 
DUITSE DEMOKRATISCHE REPUBLIEK EGYPTE 
FINLAND FRANKRIJK GRIEKENLAND GROOT 
BRITANNIE HONGARIJE IERLAND INDIA 
INDONESIË ISRAËL ITALIË JAPAN 
JOEGOSLAVIË LUXEMBURG MAROKKO MEXICO 
NEDERLAND NEDERLANDSE : ANTILLEN
NOORWEGEN OOSTENRIJK POLEN PORTUGAL 
0UEBEC ROEMENIE SENEGAL SPANJE 
TJÊCGSLWAKIJE TUNESIE USSR VENEZUELA 
VOLKSREPUBLIEK CHINA ZUID-K0REA ZWEDEN 
ZWITSERLAND (dit laatse buiten cultureel 
akkoord)

Op woensdag 29 oktober 1986 organizeert 
het ADVIESCENTRUM VOOR STUDENTEN (sektor 
Studieadvies) een informatievergadering 
in AUDITORIUM A in de Blandijn.

De heer W. VAN DE VEIRE , inspecteur bij 
de Dienst Internationale Samenwerking 
van het Ministerie van de Vlaamse 
Gemenschap zal op deze info-vergadering 
alle gewenste informatie in verband met 
dze studiebeurzen vestrekken.

Aanvang om 14 u._________________________
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CONGO EXPRESS ging in première tijdens het 
Gents FiImgebeuren. In bijzijn van nagenoeg 
de ganse filmploeg oogstte deze film niet 
meer dan een beleefdheidsapplaus. En dat is 
niet terecht want er zitten heel wat kwali-
teiten in deze productie. Misschien zijn we 
nog niet verlost van onze boerenepossen - 
vrij naar een Vlaamse naturalist en waar de 
koeien beter acteren dan de acteurs - . Maar 
met zulke dingen is het duidelijk dat België 
niet eeuwig een ontwikkelingsland in de 
filmwereld moet blijven.

De Hessele en Gubbels vinden in het bekroon-
de scenario van Bob Goosens genoeg stof om 
een grensverleggende Vlaamse film te maken 
Het scenario is immers verre van gemakkelijk. 
Er lopen ongelooflijk veel personages in 
rond en de verhaalstructuur is onconventio-
neel. "We wilden iets nieuws doen", vertelt 
De Hessele mij, "creatief zijn én risico 
nemen. We hebben bewust geopteerd om een 
film te maken die anders is dan hetgeen nu 
te zien is in de bioscopen."

Het is er dus niet allemaal uitgekomen.
Congo Express volgt 3 koppels in hun wel en 
wee; vooral in hun wee, want ze exploderen 
soms. Het jongste koppel vindt er niks be-
ter op dan dag en nacht de stad vol graffiti 
te spuiten. Duo nummer 2 is een getormen-
teerd paar dat het café Congo Express wil 
overnemen. En dan is er nog een echtpaar 
dat uit elkaar gaat. De man gaat op zwerf-
tocht door de stad en ontmoet zo ex-missio- 
naris Chris Cauwenberghs. Die was niet 
voorzien in het oorspronkelijke scenario, 
maar best dat hij er was want hij speelt de 
pannen van het dak. Bovendien zijn er nog 
mensen die reclame-affiches plakken, van 
wie de jongste zich gaat platroken aan de 
drugs. Heel opbeurend is dat allemaal niet. 
Men noemt zoiets dan ook "anti-evasie cinema"

Hoewel de meeste acteurs verre van slecht ac-
teren en het wedervaren van de drie koppels 
knap door elkaar is gemonteerd, is de film 
in zijn geheel niet geslaagd. Misschien 
ligt dat voor een stuk aan het scenario, 
waarover binnen de filmploeg heel wat ver-
deeldheid bestond.

Congo Express heeft ook de typisch Vlaamse 
fouten. Een ongeschreven Vlaamse filmwet zegt 
dat er altijd een paar blote borsten geser-
veerd moeten worden. Hier krijg je in het 
eerste kwartier al meer; 2 naturalistisch 
in beeld gebrachte vrijscènes. Naar verluid 
was er ook een neukscene opgenomen van het 
derde koppel , maar die is -gelukkig- weqqe- 
knipt. aa

De humor dan. Die is meestal grappig, niet 
zozeer door de humor maar wel door het idio-
te aan de situatie.

De muziek van De Kreuners is wel uitstekend. 
We krijgen niet zoals in Brussels by Night 
en Raymond die bij elke scene een nummertje 
kwijlt. De muziek van Grootaerts en compa- 
nen is heel gepast ingelast en versterkt door 
de koude sfeer.

Congo Express leunt qua genre dicht aan bij 
Brussels by Night maar is niet even sterk en 
even gebald. Technisch is ie wel beter ver-
zorgd, maar het budget (15 miljoen) was ook 
groter. Congo Express is een nobele misluk-
king van een debuterend duo dat meteen een 
nieuwe stijl wou opdringen en daarmee te 
hoog greep.

CONGO EXPRESS *
DomPer
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En daarmee is dan ook de voornaamste kwali-
teit aangehaaldvan de jongste Gouden Palm.
De klankband is een technisch meesterstukje 
(maar de muziek is zwak). In combinatie met 
het breedbeeldscherm geeft dat wonderlijke 
efffecten in Decascoop.

The Mission gaat over de verdeling van een 
jezuieten-missie in Zuid-Amerika tussen de 
paus enerzijds en Spanje & Portugal ander-
zijds. Als de paus de protectie van de 
missie opgeeft dan kan Portugal ongestoord 
het gebied inpalmen. De paus geeft de be-
scherming op en jezuiet JEREMY IRONS wil 
dat vreedzaam ondergaan. Pater ROBERT DE 
NIRO (ongeloofwaardig in die rol) wil wel 
de wapens opnemen tegen de Portugezen. Het 
heroïsch duel tussen de kolonialisten en de 
indianen levert enkele mooie beeldjes op, 
maar indruk maken doet dat niet.

The Mission is een veel te prekerige film, 
net als Boormans THE EMERALD FOREST. Maar 
hier is de rest allemaal zoetsappig en bij-
gevolg verre van opwindend. The Mission 
zou best passen in de programmatie van de 
Evangelische Omroep. Ook de muziek van 
Ennio Morricone is veel te pastoraal.

De Missie is een film over goed en kwaad 
en werd na veel lobbying met de Gouden 
Palm getooid. Daar was veel kritiek op te 
horen. Blijkbaar terecht. Bovendien is
er nog een half uur weggeknipt van de versie 
die te Cannes werd gedraaid. De film krijgt 
2 sterren van mij maar dat is voornamelijk
voor het spektakel dat de fotograaf en de 
geluidstechnici mij bieden.

THE MISSION is een heel mooi gefotografeerd^ 
verhaal van Roland Joffé (The Killing Fields]

THE MISSION ** 
DomPer
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Het Internationaal Filmgebeuren zit er 
weer op. De winter gaat van start, 
nieuwe films die eerst slechts 
sporadisch uitkwamen, worden nu in 
ruimer aantal op het publiek losgelaten.

Dit filmgebeuren, zo bleek maar al te 
goed, heeft voldoende nationale
uitstraling, zij het nog maar weinig 
internationale uitstraling. Bewijs 
daarvoor was alleen nog maar het gebrek 
aan buitenlandse Grote Namen; wat 
acteurs betreft moest het festival het 
doen met A. Perkins en R. Soutendijck. 
Binnenlandse waren er in overvloed, zij 
het vooral de jongere garde. Hetzelfde 
bleek ook bij het uitreiken van de 
diverse prijzen - Plateauwprijzen en 
muziekprijzen- waar men al blij mocht 
zijn als de consul van het betreffende 
land of de filmverdeler de prijs in 
ontvangst wou komen nemen. Nu ja, Cannes 
had voor dat alles 39 jaar nodig en veel 
chauvinisme. En dan hebben ze wel 
allerlei beroemdheden maar die 
verschansen zich veertien dagen lang op 
een boot, in kogelvrije kleren of andere 
vermommingen tegen pers- en bomaansla-
gen. Uiteraard spreken we hier niet over 
de zeldzame onbekende actrices die heel 
Cannes in blote lijve doorkruisen om 
toch maar de pers te halen.

Gent, dus. Een waanzinnig aanbod aan 
films, een doolhof waarin het moeilijk 
te kiezen viel : avant-premieres om de
allereerste te zijn, of films die je 
anders zelden te zien krijgt. Voorwaar 
al een zware beslissing.
Maar hoe je het ook stelt, je zou van 
het aanbod al snel kultuurpessimist 
worden. Zij het de avant-premieres, zij 
het de overige films, teveel was er de 
indruk dat méér films eigenlijk alleen 
méér van hetzelfde betekenen. Goede 
middelmaat, goed amusement, maar zo 
weinig uitschieters. Geen blaam echter 
voor de mensen die het programma 
samenstelden het peil was nog altijd 
hoger dan het globale aanbod tijdens het 
jaar.

De aangename verrassingen kwamen uit 
eerder ongewone filmlanden : Canada met 
Le Declin de 1'empire Americain van 
Denys Arcand en Zwitserland met Höhen- 
feuer van F. Murer naast Frankrijk met 
Tavernier's Round Midnight. Natuurlijk 
waren ook de "Speciale evenementen" erg 
goed niet in het minst Berlin, een 
absoluut meesterwerk volgens ons j op 
aangename wijze ondersteund door de life 
muziek van Lothar Prox gebracht door een 
bescheiden vierkoppig orkest. Bij de 
allereerste opvoering in 1927 geschiedde 
dat door 70 muzikanten her en der in de 
zaal verspreid, maar die partituur van 
Edmund Meisel is verloren gegaan, naar 
we vermoeden door een wanhopige 
falliete cinemauitbater die vond dat de 
lonen toch wel iets te hoog werden.
Nog meer goede films waren, zij het iets 
minder : My beatiful Laundrette, een
kleine maar aangename film, Down by Law 
van Jarmush - boeiend van beelden en bij. 
wijlen grappig, hoewel hij zijn grapjes 
toch uit een iets ruimer gegeven kon 
halen dan een Italiaan die Engels 
probeert te spreken - het Chinese Dim 
Sum.£ het Spaanse Tiempo di Silencio en 
het Italiaanse Ignanni / Dwalingen.
In hun genre goed maar iets minder naar 
onze smaak zijn Eight Million Ways To 
Die (misdaad/politiefilm met Jeff 
Bridges en nepstar Rosanna Arquette) 
afgezien van het gruwelijk lelijke einde 
met weer maar eens - oh valse romantiek- 
de zee, meeuwen en een verliefd koppel. 
Ik zou zelfs zweren dat ze de 
zonsondergang vergeten waren. Ook 
Fandango, over vijf vrienden die tijdens 
hun laatste dagen vrijheid voor ze naar 
de oorlog gaan, was leuk om naar te 
kijken.

De rest, dat was gewoon de rest, iets 
meer of minder rest wat doet het er toe.
(we beklemtonen hier : we hebben slechts 
39 films gezien dus kunnen we alleen 
daarover oordelen) We schrijven er wel 
over wanneer ze in de bioskoopzalen uit-
komen. Hetzelfde geldt zelfs voor de 
betere films. Volgende week alvast 
besprekingen van een van onze favorieten 
Round Midnight en Belgiës nieuwste mis-
kleun Congo Express, waar gelukkig ook 
nog iets goeds over te zeggen valt.

Eén film echter, daar kunnen we gewoon 
niet over zwijgen, was de schande van 
het festival, maar nog meer van Berlijn, 
waar het - help - een zilveren Beer 
behaalde. La Messa e finita van en met 
Nanni Moreti heet in de persmap een 
komedie te zijn waarbij het adjectief 
"fijnzinnig" vergeten was. Maar we 
sparen onze gal voor later.
De Plateauprijzen die tijdens de Nacht 
van de Film werden uitgereikt waren niet 
direkt hoogvliegers. Gelukkig maar en 
terecht werd Marien HSnsel bekroond voor 
Dust en niet Mare Didden voor 
Istanbul. Ook de festivalprijzen die 
door de jury op de laatste avond werden g 
bekendgemaakt, deden ons kritisch ^ 
apparaat weer even tilt slaan. My first ^ 
Wife van Paul Cox kreeg de prijs voor de 
beste Soundtrack, wat ons nogal 
gemakkelijk lijkt als je gewoon Orpheus 
en Eurydice van Gluck neemt en hier en 
daar een fragmentje op de beelden plakt.

Eigenlijk is het Gluck die de prijs 
verdient, maar aangezien men daai^lleen 
nog bloemen voor op zijn graf kan kopen 
inzoverre er zelfs nog een graf vindbaar 
is, krijgt Paul Cox de eer. De beste 
originele soundtrack werd - volgens ons 
terecht- toegekend aan Ry Cooder al is 
Cross Roads als film wel een kleine 
ramp.De derde prijs, voor de best aange-
wende reeds bestaande muziek, ging naar 
de Finse film Da Capo, die we gemist 
hebben en dus hebben we er voor een keer 
geen kommentaar op.

De Britse firma die de Filmtraxpnjzen 
toekent had het blijkbaar voor folklo-
ristische muziekieen geldprijs voor de 
Nederlandse Almacita di Desolato met 
muziek van Gruppo Issoco en speciale 
vermeldingen voor Chico Rei (W.Lima) en 
Living The Blues (A.Gorg).
Een speciale jury geselekteerd door een 
bekend Gents dagblad dat we hier naar 
goede BRT-gewoonte niet zullen noemen, 
koos als beste film Northern Lights, een 
Noorse miserabilistische film met veel 
dooien, een triestig jongetje dat al het 
leed des werelds over de hele breedte 
van het scherm op zijn schouders 
rondzeult en nog een paar mooie beeldjes 
van weidse landschappen.

De Filmgebeurenorganisatoren verklaren 
zich erg tevreden over het voorbije fes-
tival met zo'n 40.000 bezoekers dit 
jaar. Het mag trouwens geze'-i en 
voortverteld worden dat de organisatie 
over het algemeen erg goed was om over 
de recepties nog maar te zwijgen.
Volgend jaar zou men nog enkele 
tekortkomingen van dit festival proberen 

te verhelpen. Zo zou Studio Skoop dat 
dit jaar niet zo erg veel 
festivalbezoekers over de vloer kreeg 
met twee zalen deelnemen en voor meer a- 
nimatie zorgen en zou de regionale Kort- 
rijk-editie beter en vroeger worden 
gepromoot.

Een punt van kritiek moet ons nog van 
het hart, namelijk dat een hommage aan 
Raoul Servais, herhaaldelijk prijswin-
naar te Cannes met zijn schitterende 
animatiefilms, slechts een volle Skoop- 
zaal kreeg in plaats van een afgeladen 
volle Dekazaal van zowat 600 man. Dat 
zal wel meer met de smaak van het 
publiek te maken heben dat een Belgisch 
genie nu eenmaal niet kan appreciëren, 
dan met die van de festivaldirektie, en 
aangezien dit volgens meneer Dubrulle 
alias meneer filmgebeuren nu eenmaal een 
publieksfestival is, kan iedereen nu 
alvast noteren dat de veertiende editie 
er volgend jaar in volle glorie terug is 
van 7 tot 17 oktober.
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