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de derdewereldproblematiek organiseren 
ook dit jaar het Werkgroepenkonvent(WK) 
en het Katholiek Universitair Centrum 
(KUC) een 11.11.1lkampagne aan de RUG.
Dit jaar is het thema van de 11.11.11— 
aktie "grond".Grond is, in de derde 
wereld, naast arbeid, de hoofdfactor in 
de landbouw die als leverancier n van 
voedsel n van grondstoffen voor de nij-
verheid, fungeert. Dit is de primaire 
voorwaarde voor ontwikkeling.Deze grond 
is vaak onrechtvaardig verdeeld en 
wordt maar al te vaak aangewend ten 
behoeve van exportgerichte teelten, dit 
ten nadele van onder andere degelijke 
overlevingslandbouw. Ontbossing,
bodemuitputtende teelten(bvb suikerriet) 
en overbegrazing leiden tot
erosie,woestijnvorming en hongersnood.
Dit onderwerp wordt vrij uitgebreid 
behandeld in de door het NCOS uitgegeven 
brosjure "Uitgebaat, uitgebuit,uitgeput: 
grondproblemen in de derde wereld."In 
een vlot leesbare stijl en eenvoudige 
taal worden zowel de socio-ekonomische 
als de ekologische facetten van het 
probleem belicht, terwijl technokratiese 
wondermiddelen tegen droogte en honger 
kritisch worden benaderd en alternatie-
ven worden vooropgesteld. Deze 
basistekst is, naast ander materiaal, te 
verkrijgen bij alle stands die door het 
KUC en de werkgroepen zullen gehouden 
worden in fakulteitsgebouwen en restau- 
ranten.

Het Werkgroepenkonvent en het KUC zijn 
aangesloten bij het 11.11.11.komit 
Groot-Gent, die dit jaar financiële 
steun verleent aan volgende projecten: 
-rurale ontwikkeling in "La Concordia" 
(NICARAGUA)

-koöperatie voor bananenteelt(PALESTINA) 
-plattelandsontwikkeling met behulp van 
onderlinge kredietkassen(ZAMBIA)

In 1984 organiseerde de Kritische WErk- 
groep Landbouw(kortweg KWEL)in het kader 
van 11.11.11 reeds een info-avond over 
de landbouwhervorming in Nicaragua. E n 
van de toen aanwezige sprekers was 
ir.Paul Dessers, de Belgische EG- 
koöperant die deze zomer in Nicaragua 
door de contra's werd vermoord.

KWEL heeft dit jaar opnieuw het

h e t h u is

lancWmiwontwikkelingsprojekt van La Con-
cordia uitgekozen, niet alleen omdat dit 
projekt het dichtst bij het jaarthema 
"grond" aansluit, maar ook als hulde aan 
Paul Dessers en aan alle andere slacht-
offers, zowel Nicaraguaanse boeren als 
buitenlandse vrijwilligers, van de 
terreur die door de contra's wordt 
gezaaid.
Hier volgt wat meer informatie over het 
projekt. Nicaragua is in de eerste 
plaats een landbouwland en de kleine 
boeren en veetelers spelen er dan ook 
een belangrijke rol. In 1981 groepeerden 
zij zich in U.N.A.G.,een autonome,niet- 
gouvernementele organisatie die zich 
vooral toelegt op de ekonomische, 
technische en sociale promotie van de

boerenbelangen. Zo ook in La Concordia 
waatr de marginale situatie van de 
landbouwfamilies kan worden verbeterd 
door een verhoging van de voedselproduk- 
tie, deen versterking van de koöperatie- 
ve beweging, steun aan arbeidsschdeppen- 
de aktiviteiten,(kleinvee,bijenkweek...) 
en kleine projekten zoals de aanleg van 
een waterleiding en de bouw van een 
brug. Belgische vrijwilligers zorgen ter 
plaatse voor de begeleiding.

AKTIVITEITENPROGRAMMA:
DINSDAG 4 NOVEMBER :"La Concordia, een 
landbouwprojekt in Nicaragua",een 
gespreksavond en diareeks met Geert 
Decock en Kaat Desmet; om 20 uur in het 
studentenpaviljoen van de Landbouwfakul-
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wie interesseert dit
Het studentenhuis heeft ongetwijfeld al 
betere tijden gekend. De recente rege-
ringsmaatregelen zijn zeer hard aange-
komen. Het plots inleveren van 60 mil-
joen doet pijn. En dit voelen niet al-
leen de studentenrestaurants en de 
werknemers binnen de Sociale Sektor 
maar eveneens de studentenverenigingen 
en-diensten.
Zo krijgen de konventen alvast 75% van 
het bedrag dat ze verleden jaar inkas- 
seerden. Het grootste konvent is het 
Fakulteiten Konvent. Zij groepeert alle 
studentenverenigingen warvan de aktivi-
teiten direkt verband houden met de ei-
gen sektie.Politieke onderwerpen zijn 
taboe.Dit jaar moeten ze het rooien 
met 775.000 knotsen.Waar ze niet zon-
der politiek kunnen is het Politiek- 
en Filosofisch Konvent. Zij krijgen 
in '87 slechts 290.000 fr meer. Bela-
chelijk !
Het Werkgroepen Konvent kan met haar 
9 leden 320.000 roebel opstrijken.
Wie niet kan klagen is het Kultureel 
Konvent. Dit nobele Klubje kan zich 
met een budget van 350.000fr gewoon-
weg kapot organiseren. Maar naar eigen 
zeggen wordt iedere frank daar 3.657 
keer gebruikt. Vraag het maar aan de 
studenten!anfare.

s e n io r e n  o p  d r o o g  
z a a d
Niet zo leuk is de toestand bij het 
Senioren Konvent. Zij vallen terug 
van 200.000fr naar 45.000.
Voor de homestudenten is het leuk te 
weten dat het Homekonvent 115.000fr 
krijgt. Eis je deel!
De internationale studentenorganisa-

tie , ISAG,bekend om zijn onbekendheid 
en zijn interessante financiële si-
tuatie krijgt alweer 90.000fr en een 
vertegenwoordiger in het studentenpar- 
lement GSR.
Het mysterieuse S.I.C.(socialistisch 
interventie commando???) krijgt 20.
000 ballen en het nog veel mysterieuzere 
Aktiviteiten Konvent 50.000.fr. Niet te 
verwonderen dat Schamper het dan moet 
doen met 260.000fr.Dit is minder dan 
de kostprijs van 1 nummer Universiteit 
Gent.Leve de privatisering.
Wie krijgt nu nog poen. Wel vooreerst 
is er de studentenbeheerder. Hij krijgt 
dit jaar 100.000 ballen en een bureau en
een telefoon om te....euh..... euh
om te...ja,wat eigenlijk ? Schrijf het 
ons!

T E L E F O O N
Over telefoons gesproken,deze week vond 
een of ander kompeet geschifte 
intellektueel telefoneren onnodig 
en dulde dit niet langer.
Een prikaktie van de slachtoffers kon 
niet uitblijven;een van de telefoons 
werd gemutileerd.
Doch niet getreurd we hebben immers 
een immens park typmachines.Ach ja dat 
is waar ook 1 werkt niet meer en van de 
andere zijn de schrijfkoppen onvindbaar 
en/of onbereikbaar.
Ze dienen immers gevraagd te worden op 
het secretariaat. Doch deze is niet 
altijd open.
Leen nood Dames,mijne juffrouwen,mijne 
heren we heben nog altijd onze steeds 
opgewekte, vriendelijke en charmante 
secretaresse.

nu nog ?
en verslag is haar te groot geen dt- 

foud te machtig.En dat is ook nodig met 
zo'n stel gekorumpeerde literaten rond 
je.

Depressies zijn dan ook vaak de nasleep 
van een bezoek aan "de Brug". We kunnen 
U misschien toch nog verblijden dat we 
eindelijk beschikken over een 
tekstverwerker.
Dit zeer snel en gebruiksvriendelijk 
toestel staat
ter beschikking van de studentenwerking. 
Doch is helaas altijd in gebruik(als ze 
niet buiten gebruik is natuurlijk).

P R O F IT E E R  ! ! ?
Ook de vergaderzalen laten een blijvende 
indruk na. Zo kan men bvb een zeer 
gewaagde konstruktie van bureaus-van 
verschillende
hoogte- en een imitatie eikehoutenblad 
aantreffen.
Om de verschillende hoogtes te 
overbruggen
kwam een of andere lui op het lumineuse 
idee houten blokjes van 1,5 op 2cm onder 
de poten te plaatsen.Met als logisch 
gevolg
dat de minste windstoot een hoop nieuwe 
leden kan opleveren voor de 
rolstoelklub.
Een komplete tegenstelling met al de 
rest is toch wel de vergaderzaal van de 
Raad van Beheer.Een prachtige zaal,met 
mooie vloeibladen. Ik heb er zo al 5 
kunnen verkopen.
Deze zaal beschikt ook over een kleine 
bij ruimte die nokvol zit met drank.En 
uiteraard bevindt zich hier ook en

het blad 
dat niet 
valt
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teit, Coupure 653;organisatie:KWEL.

WOENSDAG 5 NOVEMBER :"Ingenieurs en 
derdewereld", info-avond om 20 uur in de 
Rozier; organisatie: Werkgroep
Ingenieurs en Maatschappij(W.I.M.)

DONDERDAG 13 NOVEMBER : "Men and land" , 
dokumentaire film over het jaarthema: 
grondproblemen in de derde wereld; 
Blandijn 20 uur; organisatie KWEL.

DONDERDAG 13 NOVEMBER : vanaf 22 uur : 
PARTY-AID, benefietfuif t w  de 11.11.11- 
aktie; studentenpaviljoen Landbouwfakul- 
teit; organisatie Vlaamse Landbouwkundi-
ge Kring(VLK) en KWEL.

WOENSDAG 5 EN DONDERDAG 6 NOVEMBER : 
Financiële aktie tvv 11.11.11.jverkoop 
van de kalenders,wenskaarten,stickers, 

brochures enz. aan de infostands tussen 
11.30 en 14.00 uur in de resto's 
Overpoort(KUC),BRUG(SOWEGE en WMF)en LFW 
(KWEL)Dezelfde aktie gaat in resto Sint- 
Jansvest door op dinsdag 4 
november(RKW). Ook in de Blandijn, 
Universiteitsstraat,Rozier,Technicus en 
in 't Boerekot zullen er dergelijke ver- 
koopakties worden gevoerd.

J.L.H.
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Hoogachtend,

Ï Ï L Ï Ï  1 . ....
voorzitter

telefoon.Deze zaal met haar exclusieve 
luster,stijl Bernard als ik mij niet 
vergis, is natuurlijk altijd gesloten. 
Ze is enkel toegankelijk voor het Gentse 
studentenparlement de G.S.R..
De GSR was van meet af an een groot 
succes en boekte het ene rekord na het 
andere. Zo staat ze momenteel in het 
G.B.R. genoteerd als de raad met de 
meest onbesliste agendapunten.de meest 
idiote vergaderingen en een exclusieve 
voorzitter. Het werd onlangs nog 
betiteld als het meest perfekte niet 
funktionerende beslisingsorgaan aan de 
R.U.G..En dat is niet niks geloof me 
vrij .

A . L . a r m
Doch geen paniek dit jaar zal het 
perfekt werken.
Althans zo werd mij verzekerd. Maar wat 
is de taak toch van de GSR.Al hun 
beslissingsmacht is immers verdwenen.
Of onduidelijk of 80% van de 
stemgerechtigde leden dienen zich te 
onthouden daar zijn mandaat hebben van 
hun konvent. Ofwel stelt de 
minderheid z'n VETO.De perfekte 
oplossing zou natuurlijk het verkiezen 
van een nieuwe voorzitter zijn. Onze 
kandidaat is de vertegenwoordiger van 
ISAG deze araab snapt immers geen jota 
van ons koeterwaals en kan zo de 
vergadering leiden zonder zich op te 
winden of op te stappen

AL
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TANTE THEO dR
Nou moet ik es eerlijk wezen,jochies.
Van snookeren verstaat die jood geen 
ballen, maar hij heb me wel getoond 
wat voor beessie ie had.Zo'n joekel 
heb ik van mijn leven nog niet gezien.
Ik gilde wel even maar hij heeft 'm 
er helemaal ingekregen,de droplul.

Alleen de staart zat op * t laatst nog 
tussen de deur van de kleerkast, maar 
toen ik wat hielp, heeft ie zijn poes 
er helemaal ingekregen. Zijn pleimeitje 
heet Hespie, vind ik een leuke naam voor 
dat bees. Al heb het al seven van mijn 
penties kapotgeladderd. Het kreng krijgt 
alleen filet pur te vreten, anders mot 
het niets, zelfs geen BLURP proven3ale 
zoals ik die gisteren in restaurant X 
at. Afijn, toen zijn siamees in de 
kast zat, begon die slijmbal zich te 
ontkleden. Ik heb hem beleef gezeg 
dat ie niet zomaar wat kon aanpappen 
met wij lui van de hoge adel.Hij is 
daarna met zijn staart tussen zijn bene 
afgedropen. Nadat ik effe mijn paraplu 
van Beurlington in zijn kont had ge- 
douwen. Swat. Ik wip in mijn karretje, 
negeer alle stoplichten,milletantjes 
en mareesjooseee(of hoe zeggen ze dat 
hier te lande-bereden plissie-kweenie 
maar da's nogal sexistisch,niet?),om 
stante pede naar Goetschi te bollen 
want ik had daar gisteren gezien dat 
er nieuwe marokkaantjes in de vitrine 
lagen. Ik stationeer me Pors op de 
trottoir en step naar binne. Stonden 
er wel niet een koppel ouwe sufkutten 
voor me.Niets van aantrekken,dach Ik.
Die geile taarten jutten mekaar enkel 
op voor enkele duizenden mukken meer 
die ze gaan spenderen aan hun enige 
echte mink. Maar het bleef duren.

Heb ik tenslotte maar mijn Five-O-One 
afgestoken en ze even mijn poepje laten 
ruiken.Verdwenen ze als de gesodemieter-
de bliksem. Ik zeg tegen dat juffrouw-
tje: Ik mot die marokkaanse zak hebben 
met die grote oren in croco. Het kind 
begint meteen te bi&ren dat ie niet 
for sale was. Een sekondje later lag 
ze te krullen onder beur toog. Had

effe mijn sigaartje uitg 
heur gemascaratte oogjes 
het toch niet meer zag, 
die zak meegesjeest. Bui 
me Pors een stel schore 
nor.; - of zo studeren.' 
ma Fors",keelde ik het 
paar kata gurumagrepen 
dek. Met raijtr trenteche-*
,dan maar naar mijn eerst 
ik iieb me nog niet inges 
bepaalde richting.Ik kij 
de kat uit de boom, daet 
eerste de beste Fak. Cas 
meteen aan. Step daar he 
Pluimveepathologiè binne 
pas begonnen. De prof ze 
bedoeling was kiekens ir 
kerven. Hij begon meteer 
lancet In zijn poten te 
buiten, trek de eerste 
ik tegenkom, en vomeer 
homard van gisteren tege 
kletsen. Toen ik me oger 
zag ik dat ik in het vil 
kotsen was. Geen lijken 
twintig kilo stond er no 
Ik heb onmiddellijk de 
volgeschpiden voor al wa 
Mij zien ze in elk geval 
in die voortgezette berc 
voor mislukte eendeborst 
Na dit voorval kon ik na 
brok meer door me keel 
gelijk naar de les Forer 
le Profylaxe geweest. Vc 
titel, en, zeg zou zelf, 
tenminste nog toneel Voc 
vingsgeld. Ik voelde me 
mijn gemak tussen al di€ 
en ander ongedierte.
's Avonds dan maar naar 
van 't Zal geweest. Pas 
me echt thuis, tussen al 
ren, senatoren, kolonels- 
telluweel gebroedzoontj« 
velen over het sacraal 
over the meaning of Hf« 
Noblesse oblige.

Kusj<

W U EN W U ALLEEN
Je zou het ons niet nageven , maar naast het 
feit dat wij een leuk smoeltje hebben, zijn 
wij ook nog in het'bezit van een aantal warm- 
menselijke karaktertrekken zoals bv vrijgevig-
heid , wat zeg ik? VRIJGEVIGHEID!
In onze oneindige goedheid dames en heren psy-
chologen, want tot u richt ik me nu stellen wij 
u gratis in het bezit van één,let wel één (je 
zal er dus rap moeten bij zijn) boek.
Kabouter tussen reuzen,ZO heet het en het is 
geschreven door Andrea THIENPONT en Carl ME- 
daer. Onderwerp van dit wel zeer spannende 
verhaal : DE BUURT, een school in Gent.

De deal die wij met u sluiten: U leest dit 
boek en maakt er een mooie bespreking van 
zonder taal- en dt-fouten en dan mag u het 
met een licht qevoel van trots bijzetten in 
uw boekenkast. Om te hebbe en te houwe, zo-
als Theo, onze lieflijkste redaktrice wiens 
avonturen u elke week kunt lezen in de lin-
ker bovenhoek van pagina 2, zou zeggen.

Het boek dat een ruw geschatte winkelwaarde 
van een dikke vijfhonderd frank heeft, is af 
te halen op onze redaktie op maandag.

't  k o m t n u  o o k  o p
Beste, d ie  f r a n k  n ie t
Naar aanleiding van uw artikel in Schamper 
nr. 231 in verband met de verhoging van de 
inschrijvingsgelden wens ik volgende cor-
recties op te merken:
Het inschrijvingsgeld bedraagt,

volle pot: 10.000 + 30 % verhoging + 500 
fr. (verzekering) = 13500 fr. 

vermi nderi ngsgerechti gden:
5.000 + 30 % verhoging + 500 

fr. (verzekering) = 7000 fr. 
beursstudenten:

1.500 + 30 % verhoging + 500 
fr. (verzekering) = 2450 fr.

Daar komt een eventueel examengeld bij van 
1000 fr. (volle pot) of 300 fr. voor beurs-
studenten.

Hoogachtend,

R. Suys.

z ij z ijn  n ie t  b o o s .. .
Protestnota i.v.m. de verhoging van het 
inschrijvingsgeld, vanwege de studenten-
vertegenwoordiging in de Raad van Beheer.

Aan allen die_willen_luisteren,

Ondanks de hierna besfchreven argumenten 
meenden 17 leden van de Raad van Beheer 
het inschrijvingsgeld te moeten verhogen,
4 leden stemden samen met de studenten 
tegen, 4 andere dachten zich om één of 
andere reden te moeten onthouden.

De argumenten waren;

1) juridisch had men'geen poot' om op te 
staan: als er in het iC.B. 434 staat te 
beslissen voor 1 september dan mag een 
minister nog zoveel schrijven als hij wil, 
een K.B. heeft kracht van wet.
2) de consensus tussen de Vlaamse univer- 
siteiten was toch al verbroken door de 
V.U.B.
3) als het akademiejaar reeds bezig is 
dan zou men wel wat meer loyaliteit mogen 
betonen tegenover de eigen studenten.
4) het gaat niet op dat men aanhaalt dat 
de inschrijvingsgeldverhoging moet dienen 
voor de halvering van de sociale toelagen; 
een student moet toch niet betalen voor 
zijn eigen sociale sektor !?!?
5) een gezonde begroting van om en bij de
4 miljard (staat + niet-geaffekteerd patri-
monium) moet een schommeling van + 27 mil-
joen (tekort op de sociale sektorT is gelijk 
aan +0,67 % bij goed beleid kunnen opvangen 
maar- ...

Dit is "de kern" van de zaak :
- enerzijds is door een wanbeleid in het AZ 
een tekort op de universiteitsbegroting van

reeds enkele tientallen miljoenen in het 
vooruitzicht.
- anderzijds is door verhoging van de finan-
ciële druk uit het ministerie ook een tekort:

* blokkering van de werkingstoelagen op 
niveau 85 : na jarenlange toelating van 
het ministerie om gebouwen te zetten, 
personeel te benoemen ... geeft het mi-
nisterie zonder boe of ba zoveel miljoe-
nen niet.

* niet meer subsidiëren van bissers in 1e 
kan geneeskunde : lees, de politieke 
moed ontbreekt om numerus clausus in te 
voeren (opgepast, wij pleiten daar niet 
voor !).

* halvering sociale toelagen : dat verhaal 
kent u reeds, u zult in vergelijking met 
vorig jaar zoveel meer betalen : 10 è 
15.000 Fr.

Daarvoor, geachte lezer, moeten studenten 
opdraaien : het geld halen waar het zit, 
nietwaar ...
En dat is onze kwaadheid.
Want als wij als studentenvertegenwoordigers 
dan bij begrotingsbespreking voorstellen 
doen om er financieel uit te geraken dan ant-
woordt men niet, lacht men of negeert men 
ons ('men' = de hoogsten in rang)
Zijn wij dan zo naTef !!! Neen, deze univer- 
siteit is een star geworden beeld met struis- 
vogelmanieren. Wij zetten ons in elk geval af 
tegen iedere motie van de raad van beheer 
ivm de inschrijvingsgeldverhoging of de be-
sparingen. Zolang er niet serieus gewerkt 
wordt heeft een motie alleen maar tot doel 
het gezicht te redden.

De studenten vertegenwoordigers 
in de raad van beheer
Sabine Lepercque 
Dominique Bernard 
Bernard Mazijn 
Geert Mareels

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 ( 
Wlm 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. 
HOOFDREDAKTEUR: Geert Huysman. 
VERANTWOORDELIJK UITGEVER: Jan Du Chau. 
REDAKTIE:Ann Geeraert, Wim Tessier, Rudi 
Moreels, Willy Aerheydt, Dominic Pertry, 
Koen Dewanckele ,Jan van Winckel en Gert 
Defever.

BOTHA HEEFT JEUK A N  Z N  VO ORN AAM
Er zijn boeken en er zijn boeken.
Van dergelijke diepzinnigheden heeft u het 
natuurlijk niet terug, beste lezer, en ware 
de ons toegemeten ruimte niet zo eng,we zou-
den uw hongerige geesten op nog enige van 
deze intellektuele hoogstandjes vergasten.

'Film en film is twee' bvb of 'Dat is een 
gedicht van een gedicht',van die dingen.
Maar helaas, we genieten nu eenmaal de twij-

felachtige eer een gespleten persoonlijk-

heid te bezitten-

Langs de ene kant schrijven wij voor Schamper 

en zoals iedereen met een gezond ego(ik heb ook 
een gezonde eega, maar dat is een ander verhaal) 
willen wij zoveel mogelijk gewrochten van onze 
hand in dit bladje etaleren.Aan de andere kant 
echter zijn wij ook hoofdredacteur van diezelfde 
Schamper en dat betekent dat het onze plicht 
is om het beschikbaar aantal kolommen zo eerlijk 
mogelijk onder de redactieleden te verdelen.Voor 
de vuist weg kunnen wij hier nu zeker honderd 
zaken opnoemen die aangenamer zijn.Maar er zijn 
dus boeken en boeken.Of beter: er is wereldli-
teratuur en er is wereldliteratuur.

Door de ene soort worstelt de jongeling zich 
moeizaam omdat hij het nu eenmaal verplicht is 
aan zijn zelfopgelegd imago van intellectueel.
De andere soort doet de lezer plat achterover-
slaan, slorpt hem op met huid en haar en spuwt 
hem slechts weer uit als de allerlaatste bladzijde 
gulzig verslonden is. Dergelijke boeken, beste 
lezer, liggen er niet dikgezaaid.Koester ze dan 
ook innig in uw hart en laat ze nooit meer los.
U zult een gelukkiger mens zijn.
En als u niet weet waar te beginnen, sta ons dan 
toe om u 'Kennis van de Avond' van André Brink 
aan te bevelen, een roman waarvoor zelfs de super- 
latiefste superlatief in betekenis tekortschiet.
Wij zijn erdoor getroffen als een stoomwals, als 
een Cruise Missile, als een intelligente uitspraak 
van Ronald Reagan. Ja, we zopuden zelfs durven 
beweren dat we onder de indruk waren.

Het verhaal, want daar bent u natuurlijk 
nieuwsgierig naar, is niet gemakkelijk na te 
vertellen.
Hoofdpersonage Jozef Malan is de laatste telg 
van een Zuidafrikaanse kleurlingenfamilie voor 
wie het leven, al een eeuw of twee er niet al 
te rooskleurig uitziet.Jozef is opgegroeid 
op een boerderij waar de negers 'smorgens nog 
altijd door de slavenbel naar het werk worden 
geroepen.

onze, tussen haakjgg? door toneel bezeten, 
kleurling, ziet een toekomst tegemoet van 
werken,braaf zijn en doodgaan. Maar wonder 
boven wonder ziet de blanke baas wel wat In 
het leergierige mannetje en hij krijgt de zeld-
zame gelegenheid om te gaan studeren.Een kans 
die Joazef natuurlijk met beide handen aangrijpt. 
Hij kan zelfs een universiteitsbeurs bemachtigen. 
Dag en nacht studeert hij, leest romans en be-
kwaamt zich in het toneelspelen.

Tenslotte gaan zijn dromen in vervulling 
als hij de gelegenheid krijgt om voor een Engels 
theatergezelschap te gaan werken. Hij wijkt 
uit naar Groot-Britannië en verwerft daar 
een zekere reputatie als akteur. Toch is hij 
niet tevreden met zichzelf en zijn Londens 
leventje. Hij voelt dat er iets mis is met het 
enge kringetje van uitgeweken Zuidafrikaanse 
kunstenaars en intellectuelen waarin hij 
verkeert. Het is immers niet moeilijk om tegen 
apartheid te zijn vanop eeen afstand.Daarom 
besluit hij om terug te gaan, om zijn verantwoor-
delijkheid op te nemen van wat hij doet. In Zuid- 
Afrika richt hin een reizendtoneelgroep op die 
via aangep aste versies van stukken van Shake- 
speare en zelfgeschreven stukken de bevolking 
een 'spiegel van haar samenleving' probeert voor 
te houden. Met succes, want algauw beginnen 
de moeilijkheden met de overheden.Terzelfder- 
tijd begint Jozef een relatie met het blanke 
meisje Jessica Thompson, een liefdesverhou-
ding die angstvallig moet verborgen gehouden 
worden, ook voor hun beste vrienden.De apart- 
heidswetten zijn immers niet mals voor een

zwarte die een vinger, laat staan een afideer 

lichaamsdeel uitsteken naar eenblanke vrouw. 
Dezegeheimhouding blijkt niet zo gemakkelijk 
te zijn, ook al omdat hun vriend en schrijver 
Richard die zelf smoor is op Jessica, één 
en an der begint te vermoeden.
Alles wordt tenslotte meegesleurd in een duize-
lingwekkende vaart richting dood.

De problemen met de toneelgroep worden onover-
komelijk, de paranoia van het paar stijgt ten 
top en op de rand van de waanzin gedreven, be-
sluiten ze om samen zelfmoord te plegen.Een 
plan dat niet doorgaat. Ofwel vermoordt Josef 
Jessica, ofwel pleegt ze alleen zelfmoord,dat is 
voor de lezer niet zo duidelijk. Josef wordt alles-
zins van de moord op haar beschuldigd en ter dood 
veroordeeld....
Kennis van de avond werd onmiddellijk na zijn pu- 
blikatle in Zuid-Afrika verboden. De beschrijvingen 
van de seksuele relatie tussen een kleurling en 
een blanke zijn immers in flagrante tegenstrijd 
met de apartheidswetgeving. Maar het is niet al-
leen het feit dat dit verhaal komt van een auteur 
die in Zuid-Afrika op de zwarte lijst staat, dat 
'Kennis van de avond" zo interessant maakt.
De kwaliteiten van het boek spreken voor zich-
zelf. Het overstijgthet niveau van de doorsnee- 
roman over de 'GROTE LIEFDE'. Het liefdesver-
haal is slechts een middel waarmee Brink op feil-
loze wijze de onmenselijkheid en starre uit-
zichtloosheid van de Zuidafrikaanse samenleving 
blootlegt. Zelf zegt Brink daarover:(We citeren 
van de achterflap):"Wie beweert dat mijn boek 
onder de huidige omstandigheden niet kan gebeuren, 
liegt. Wat heb je aan een taal als je het leven 
om je heen niet kunt beschrijven?Dit boek is een 
spiegel waarin onze samenleving weerkaaatst wordt. 
Als je in de spiegel kijkt zie je jezelf."
"Kennis van de avond" behoort samen met "de ware 
bekentenissen van een witte terrorist" van Brey- 
tenbach tot de grootste anti-apartheidsliteratuur. 
Een absoluut meesterwerk.

GeHa.

Kennis van de avond, André Brink, De Prom
1986,414 pagina's, 690 fr.
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Met Schampers eigenste vt 
taktralcrofoona konden 
gegevens bekomen en we willen

onthouden, want alhoewe: 1 i 
enigzins verouderd is blijft het de talk 
of the town. Het gaat immers om'je in-
schrijvingsgeld en wie daar dan wel voor 
stemde in de laatste Raad van 
Stemden VOOR verhoging van het
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partijen en

Prof. De Meyer (rektor)
Prof. Van Cauwenberghe (vice-rektor) 
Prof. Denduyver (Ekonomle)
Prof. Van Herreweghe (PWW)
Prof. Vermeersch <L & W)
Prof. Vandewalle (Wetenschappen) 
Prof. Van Bladel (Toegep. Wet.)
Prof. Schamp (Landbouw)
Prof. Van Peteghem (Farmacie)
Prof. Mattheeuws (Diergeneesk)
Prof. De Schaepdrijver (Geneesk) 
Wetenschappelijk pfersoneel: 

Bruynooghe (Toegep. wetens)

- Thibau (Geneesk)
,- Cornelis (Wet̂ nseh)
En van de politieke 
sociale milieus:
Verheecke (C.V.P.) en Strumaene (P.V.V.) 
De Paepe (V.B.O.)
Dus 17 stemden voor, tegen 
die het waag-&a tegen te stemmig, 
zijn:
Prof. Ghysbrecht (Rechten) 
Wetenschappelijk personeel 
S.P.: Beke 
A.B.V.V.: Hoornaert
en de 4 verkozen student-leden in de RvB 
Mazijn, Lepercque, Bernard en Mareels.
Er onthielden zich-ook nog 4 personen 
bij de stemming: 
van het Administratief en 
Personeel:
Janssens en De Vijlder 
V.U.: Deroo 
A.C.L.V.B.: Colle.
Wat uiteindelijk resulteerde in 
kleine verhoging van 10,000 naar 13.000 
frank inschrijvingsgeld. Je weet dus aan 
wie het ligt.
Jan van Winckel

H l

film
Op donderdag 6 november zal het VVS( onder 
auspiciën van de KGB) de zeer subversieve, 
perverse en de goede zeden van onze brave 
jeugd bedervende film " Everything you always' 
wanted to know about sex, but wére afraid to 
ask" van Woody Allen op de schermen van aud.
C in de Blandijn, projekteren.
Aanvang om 20 uur.

sociale
sektor
Wie van niet beter weet zou denken dat er 
met de Sociale Sektor niks aan de hand is.
Er zouden plannen bestaan om in Home Bou- 
dewijn een nieuwe studentenresto uit te 
bouwen en het luxueuze 1 professorenrestau-
rant1 onder in de Brug wordt eventueel o- 
pengesteld voor studenten. Kunnen „die ook 
daar de dikke nek uithangen.
Bij Boudewijn wil men al lang een resto 
steken. Nu het resto'tje in het AZ voor 
een deel van zijn publiek zijn deuren 
sluit, wordt de behoefte echter nog gro-
ter. Enquêtes wezen uit dat er zelfs 700 
'maaltijden per dag zouden verkocht worden. 
Alsof het niks is. In het restaurant kan 
men echter maar zo'n 300-tal plaatsen 
voorzien. Het wordt dus weer zo'n etablis-
sement waar het rijtje schuiven geblazen 
is. En waar de pamfletten dus welig tie-
ren. En waar Schamper gretig gelezen wordt.
Het blijven echter wensdromen. Koken kost 
geld en een resto vindt je (nog) niet in 
goedkope tweedehandszaken of op de rommel-
markt. Dus daar moet geïnvesteerd worden.
De SS investeert echter wel meer om er dan 
vrij vlug evenveel en meer winst uit te ha-
len. Een typisch voorbeeldje is de Gril la-
de : het "luxueuze" restaurant in Overpoort 
waar uw redaktie dagelijks het aperitiefje 
neemt om daarna uitgebreid bediend te wor-
den op haar wenken. Het huidige professo-
renrestaurant zou overigens op dezelfde 
leest geschoeid worden. Dan krijgt uw re-
daktie eindelijk es wat afwisseling. (W.A.)

d eä n fo rm a tieb eu rs
Oceanos of Vitalis,rijk of arm, jong of 
oud alle kunnen ze verblijd zijn. Want 
dinsdag 4 en Woensdag 5 november gaat de 
eerste PFK-infobeurs door. Wat is nu het 
PFK? Wel het staat voor Politiek-en filo-
sofisch Konvent. Het Konvent telt 13 
kringen,die de meest verschillende ideo-
logie aanhangen. Ze is in ieder geval 
een zeer werkzaam konvent. Om dit te il-
lustreren aan de Gentse student,gaat 
op Dinsdag 4 november in restaurant"de 
Brug" het PFK zich voorstellen. Dit tss. 
11.30 en 14.00. Onder de aanwezige vet— 
enigingen oa het mysterieuze taalminnend 

studentengenootschap 't Zal Wel Gaan,het 
Katholiek Universitair Centrum,De Chris-
ten Demokratische Studenten,Agalef-Unief, 
Liberaal Vlaams Studenten Verbond,De So-
cialistische Jongeren,De Socialistische 
Jonge Wacht,Anti Imperialistische Bond, 
Marxistisch-Leninistisehe Bond,Europa- 
kring Dolle Mina,Anarchistisch Kollektief 
en de Volksuniejongeren. Uiteraard zal ook 
het studentenblad-van papier-Schamper aan-
wezig zijn.

v r ije  tr ib u n e

Daar er natuurlijk nog heel wat meer kon- 
venten zijn aan de R.U.G. is er nog een 
tweede luik aan de PFK-infobeurs. Op 
woensdag 5 november in Restaurant "Over-
poort" stellen zich naast het PFK ook nog 
enkele andere konventen voor. Zoals daar 
zijn:het Fakulteiten Konvent,Het Werkgroep-
en Konvent, Het Seniorenkonvent,ongetwijf- 
eld het luidste konvent-denk maar aan de 
studentenfanfare- ,het Homekonvent,het 
cultuurkonvent en naast de Konventen ook 
nog het P .A.S.,psychologisch advies aan 
studenten,de studie-infodienst van de 
R.U.G. en het Talencentrum. Allemaal goed 
voor zo'n 40 stands. Normalitair kwam de 
rektor de beurs openen ware het niet dat 
hij in Bagdad zat.
Als je nu 1ste kanner bent of 1ste doe 
student deze beurs vormt een absolute 
must in je kennispakket.
Dus allen naar de PFK-infobeurs:
DINSDAG 4NOVEMBER "De Brug"1 1.30-14.00 
WOENSDAG 5 NOVEMBER"Overpoort"11.30-14.00

AL

' t  is  w e e r  van  't Z a l
Voor velen zal dit erg hard aankomen maai-
er bestaat nog altijd ■ een vrijzinnige 
vereniging aan de R.U.G. Al 135 slaagt 
het 't Zal erin de Tjeef te vlug af te 
zijn. Hiermede is zij dan ook de oudste 
Belgische studentenvereniging. Dit ligt 
ongetwijfeld mede aan de basis van de on-
gebondenheid van 't Zal.Zo zijn onze leden 
zowel Rechts als links georienteerd. Al 
dan niet met een partijkaart. De discussie 
binnen 't Zal wordt boven deze ideologieën 
gevoerd. Als vrijzinnige vereniging be-
strijd het 't Zal niet de individuele kris-
ten maar wel de kerk. De kerk,als machts- 
orgaan die door de tijden heen altijd zijn 
tegenstrevers bestreed en dit liefst manu 
militari. Doch heden ten dage zien we nog 
steeds dat de kerk een grote macht is die 
nog altijd geen respekt kan opbrengen voor 
meningen verschillend van de hunne. Zo bvb 
de abortusproblematiek.
Het 't Zal is niet alleen vrijzinnig maar 
ook nog taalminnend. Dit laat zich bvb il-
lustreren met aktiviteiten als de Geuze- 
prijs. De Geuzenprijs is de driejaarlijke 
literaire prijs van 't Zal. Ze werd eind 
85 uitgereikt, 't Zal kan tot een van de 
aktiefste studentenverenigingen gerekend 
worden. Totaal onbeschadigd door de be-
zuinigingen gekomen stelt zij U ook dit 
jaar weer een nokvolle aktiviteiten kalen- 
dervoor. Zo konden op 25 oktober een 70 
tal aanwezigen reeds genieten van een tref-
fen van de goeroes van de Vlaamse litera-
tuur Lanoye,Brusselmans en Lampo.

Op 5 november krijgen jullie "the Meaning 
of Life" van Monty Pyton te zien.Aud.E 
Blandijnberg. 20.00 stipt
OP 19 november nog een film.Een klassieker: 
una giornata particulara met Sofia Loren 
Aud.D Blandijnberg aanvang eveneens 20uur. 
In december nodigt het 't Zal prof. Michelo 
uit. Deze wereldvermaarde Franse sinologe 
zal een uiteenzetting over Liu Hsün houden. 
DE bekendste 20ste eeuwse Chinese proza-
schrijver.

Voorts kunt U zich nog verwachten aan een 
debat rond Opus Dei.

Doch hier beperkt het zich niet toe. Het 
Zal Wel Gaan vergadert iedere dinsdagavond 
in"Den Hoed"gelegen aan de Blandijn.Op 
iedere vergadering wordt er een gastspreker 
uitgenodigd.De vergadering begint om 20uur 
Tot Dinsdag!!

Volgende dames en heren waren of zijn nog 
altijd leden van het 'T Zal Wel Gaan: 
Mir.Patrick Dewael»Gouverneur Herman Baltha— 
zar,KPleider Jef Turf,Karei Poma.Erki Liukku, 
Julius Vuylstecke,rector Leon Demeyere,Mark 
Galle,Guido Van Meir(HUM0),Yvette Merchiers, 
Simon Fredericq, Emile Moyson en nog vele 
anderen , ze vormen maar een losse grabbel 
uit de illustere geschiedenis van de nu 
135jaar bestaande T.S.G.

Van ta fe l
Verleden jaar kon je in oktober meubel-
tjes kijken (én kopen) op LINEA. Dit jaar 
werd de beurs ontdubbeld in een kunstbeurs 
(1986) en een meubelbeurs (1987). Het ge-
volg was dat INTERIEUR 86 te Kortrijk met 
bijna alle pluimen ging lopen. Gent wou 
echter ook wat pluimen en nam revanche 
met een meubelobjektkunst-tentoonstel1ing 
(what's in a name!)

In het prachtige decor van wat in de 18de 
en 19de eeuw ooit het Hotel De Coninck

was, worden een aantal creaties van Bel-
gische kunstenaars getoond. Het zi':n 
voornamelijk de laatste 10 jaar die”aan 
bod komen. Sommige meubelobjekten zijn 
functioneel maar voor de meeste is dit 
niet zo. Het gevolg is dan ook dat je 
af en toe heerlijk kunt lachen met de 
meubeltjes in kwestie... of met de 
slachtoffers die daar ooit gaan moeten 
op zitten. Vooral Hubert Van Neste lijkt 
met dat talent geboren te zijn. Uit af- 
valmaterialen maakt hij een heel hoge 
troon, of een sofa, samengesteld uit 
springveren, achteruitkijkspiegels, re-
flectoren en goudkleurige luchtbanden 
(om het geheel toch een minimum aan com-
fort mee te geven?). Trouwens, het woord-
je afval heeft niks te zien met roestig 
ijzer of wrakhout want alles is heel 
clean verwerkt.

Een andere grote naam is Pieter De Bruy- 
ne die in zijn werken nogal eens ver-
wijst naar stijlen en meubelen uit vroe-
gere tijden. O.a. de Chantilly-kast 
(een streng-sobere vormgeving in 3 kleu-
ren gecombineerd met een stuk meubel 
uit ca. 1740). Dit werk behoort trou-
wens tot de permanente collectie van het 
museum.

Het positieve in deze tentoonstelling 
moet vooral gezocht worden in het feit 
dat al deze meubelobjekten geplaatst 
werden doorheen de permanente verzame-
ling. Deze bevat meubelen (vanaf de go-
tiek, over renaissance, barok, rococo, 
empire tot heden) en ook nog aardewerk, 
gebruiksvoorwerpen en de originele be-
schilderingen van wanden en plafonds.
Je komt dan ook ogen tekort als je die 
5 eeuwen wilt overkijken.

b ed
Naast afva nnatenaa i, staalplaten... wor-
den ook meer traditionele materialen als
hout, leder, glas, marmer en weefsels druk 
aangewend. Zij het in soms erg vreemde en 
bizarre combinaties. Precies die tradi-
tionele materialen zorgen voor warme en 
functionele meubelen. Meubelen die met 
andere woorden, ook op je kot kunnen ge-
bruikt worden. Prijskaartjes hingen er 
helaas niet bij.

MEUBELOBJEKTKUNST 
GENTIANA : ATELIER ALCHIMIA 
in het MUSEUM VOOR SIERKUNST,
JAN BREYDELSTR. 5 (De brug aan het Gra-
vensteen over en dan linksaf)

openingsuren : 9.00 - 12.00
13.30 - 17.30

gesloten op maan- en feestdagen, 
toegang : 20 fr. (studentenkaart!) 
nog tot 22 november 1986.

lich t vo o r  
de h an t
Een bescheiden didactische tentoonstelling 
die -omdat men het in Gent meestal groot-
schaliger aanpakt- wel eens in de herfst-
stormen zou kunnen verdwijnen.
De tentoonstelling geeft een overzicht van 
het gebruik van kunstlicht door de mens. 
Dit vanaf de Romeinse olielampjes tot en 
met de huidige neonlampen die het grauwe 
stadsbeeld moeten bijkleuren. Als je de 
middelen ziet die onze voorouders moesten 
gebruiken om wat schaars licht te verkrij-
gen, besef je wel in wat voor "verlicht" 
paradijs we nu leven.
Heerlijk om naar te kijken zijn ook de 
prentkaarten en gloeilampverpakkingen uit 
de Belle Epoque, met hun naïeve zienswij-
ze op de wereld. Let bovendien op de 
schakelaars waarmee je eigenhandig een 
twintigtal oude lampen mag inschakelen.

In de permanente tentoonstelling van het 
Schoolmuseum (laat de naam je niet af-
schrikken!) vind je bovendien een over-
weldigende hoeveelheid fossielen,gesteen-
ten, insekten, schelpen en vogels. Van 
het mooie teveel!

KUNST-LICHT in het SCHOOLMUSEUM 
ST.-PIETERSPLEIN 14, GENT

openingsuren : 9.00 - 12.15 
13.30 - 17.15

gesloten op vrijdagnamiddag en op 31 
oktober en 1 en 2 november, 

toegang : gratis 
nog tot 30 november 1986.

G.D.

ende

VUBKULLUM M ERKE
Wellicht vraagt u zich af, beste lezer, 
waarom wij het hier steeds over VUB-KUL 
hebben,terwij1 er nooit iets over 
Brussel verschijnt, reden: Brussel is 
haar lievfe zuster vergeten, en laat ons 
geen nummers van haar Moeial geworden, 
zodat wij er dan voorlopig ook niets 
over kunnen schrijven. Zo simpel is dat. 
De brave jongens van Leuven bestelden 
deze week in VETO uiteraard uitgebreid 
aandacht aan de voorbije onderwijsbeto-
gingen te Brussel. Belangrijkste vast-
stellingen bij de onderwijsbetoging van 
woensdag 22 oktober zijn de groeiende 
consensus rond een gemeenschappelijk 
vakbondsfront, en de toenemende kritiek 
op Minister Coens en ACV-voorzitter 
Houthuys, aldus VETO. Voorts roept men 
op de strijd niet te staken.
Origineel is wel de telefoonaktie uit-
gaande van het Nationale Aktiekomitee, 
waarmee men het Kabinet van Coens wil 
afsnijden van de buitenwereld. Voor 
gefnteresseerden: bel 02/513 9385 en 
vraagt naar het standpunt van de minis-
ter over de demokratizering van het 
onderwijs, het effekt van de maatrege-
len, de stijgende studiekost, de beto-
ging van de edukatieve gemeenschap en de 
studenten.........
Tevens wordt aan de studenten gevraagd 
weinig of niet gefrankeerd brieven te 
versturen naar het Onderwijskabinet, 
Kunstlaan 21, 1000 Brussel.
Lekker rottig, doen dus.
Uitgebreide aandacht ook voor het pas 
gerestaureerde Van Dalekollege. Opge-
richt in 1569 voor het verblijf van 
studenten uit Aalst en Antwerpen, bood 
het gebouw na 1799 onderdak aan de toen-
malige "kommissie van weldadigheid" (het 
huidige OCMW). In 1971 kwam het geboouw 
opnieuw in bezit van de KUL, zij het in 
zeer slechte staat. Na nog een paar jaar

verdere verkrotting kwam het uiteinde-
lijk, dit jaar weer in orde. De unief 
had echter geen centen genoeg om de 
restauratiekosten zelf te dragen (waar 
hebben we dat nog gehoord?), en er werd 
met privee-kapitaal bijgesprongen. In 
tegenstelling tot wat het geval is met 
het Gentse Pand, heeft deze vernieuwing 
echter vooral het welzijn van de student 
op het oog.Honderd kamers voor beursge-
rechtigden zijn erin ondergebracht 
(helft jongens, helft meisjes en zo'n 
20% voor buitenlanders). De benedenver-

dieping wordt ingenomen door bureau's 
van de administratieve dienst. Ondanks 
de in het algemeen onvolprezen inrich-
ting blijken er toch enkele problemen te 
zijn, o.a. met de brandveiligheid.
Binnen de Leuvense faakulteitskringen is 
er na de splitsing van enkele jaren 
terug (ASR versus Krul), opnieuw een 
konsensus om tot een gemeenschappelijke 
samenwerking te komen. Er bestonden 
echter moeilijkheden rond het wer- 
kingsprincipe van deze samenwerking. 
Uiteindelijk opteerde men voor het for-
malistische principe,d.w.z. waarbij men 
zich houdt aan strikt fomele statuten, 
daar waar men vroeger werkte met prin-
cipes gebaseerd op een traditie. VETO 
erkent hierbij terecht de nadelen die 
een dergelijke werkwijze op het effi-
ciënt funktioneren kan (en hoogst waar-
schijnlijk zal)hebben. Het grootste ge-
vaar bestaat erin dat door formalistisch 
te werk te gaan, men teveel aan de 
essentie van de zaken zal voorbijgaan, 
en men teveel energie aan onbenullighe-
den zal besteden.
Oh ja, en dan is er nog C. Gerets, die 
zijn rode leren pennezak heeft verloren. 
Terug te bezorgen in de Vital de Coster- 
straat 92, 3000 Leuven. Pint gegaran-
deerd.

KaDee



FILM F!Lm ¥ \  LM JMIjJ film
s k o o p  d ie
Oktober 1986 woflt een veelbewogen 
periode In de Gentse filmannalen. Niet 
alleen was er de dertiende versie van 
het filmgebeuren, glorierijker dan ooit 
tevoren, maar ook het historisch moment 
van de sluiting van de laatste 
centrumzalen, Capitole en Century. Deze 
gewezen filmpaleizen kwijnden de laatste 
jaren steeds meer weg, raakten onbemind 
en lokten zelfs met zware 
publiekstrekkers niet eens meer zoveel 
volk. Zo enkele maanden na de sluiting 
van de drie Calypsozalen op de 
Koornmarkt betekent dit het einde van 
Heylen in Gent, het einde van de Heylen- 
Bert oorlog met de overwinning van het 
steeds groeiend Bert-imperium dat de 
Gentse Dekascoop en de Kortrijkse 
Pentascoop bezit. En zo gebeurde het dus 
dat met de opening van het 13e 
filmgebeuren,Gent -ooit meer dan veertig 
cinema's rijk- nog slechts over de 
twaalf zalen aan Ter Platen beschikte om 
zijn cinefielen aan hun trekken te laten 
komen (waarbij we de ABC wegens het iets 
andere genre even buiten beschouwing 
laten).

Niet helemaal echter. Want daar was de 
ene zaal van Studio Skoop die net op 
tijd af was om n vierde van het film-
gebeuren te programmeren. Maar er is 
meer. Op 22 oktober ging uiteindelijk, 
na maandenlange verbouwingswerken,een 
volledig vernieuwd Skoopkompleks open 
met drie zalen en niet te vergeten, een 
café.
De drie zalen tellen samen zowat 
driehonderd stoelen en elke zaal zal 
zijn eigen funktie krijgen. Zaal 1, de 
grootste, dient voor de premi res,zaal 2 
voor verlengingen en zaal 3 voor 
retrospektieves en meer van dat soort. 
Het geheel kombineert meer luxe en 
betere projektie-omstandigheden met het 
wat nostalgische sfeertje dat de Skoop 
zo eigen maakt. Verantwoordelijk
hiervoor zijn de unieke filmaffiches uit 
de kollektie van Ben Ter Eist, ooit zelf 
stichter van Studio Skoop en van het 
Gentse Filmgebeuren.

De opening gebeurde met de gebruikelijke 
gasten en speeches. Alleen waren de 
speeches dit keer erg boeiend en van en 
haast literair niveau. Inleider was 
Roel van Bambost, die naar eigen zeggen 
achttien jaar geleden op dezelfde plaats 
had gestaan voor zijn eerste ontdek-de- 
ster wedstrijd (met Mick, weet u nog). 
Daarop volgde Ben ter Eist, die een 
soort brief aan de huidige eigenaar, 
Walter Vander Cruysse (zie foto) 
voorlas. Een brief, waarin Ben vertelt 
hoe hij na vele omzwervingen door Europa

G r a n d s  c j o v a x I I o s
cdei f e u  !

zo vertaalt men in TOP GUN het 
bekende Amerikaanse spreekwoord 
"Great balls of fire". Top gun 
is zowat het vervolg op "An officer 
and a gentleman", met Tom Cruise 
als Richard Gere. Cruise speelt 
een voor zijn waaghalzerijen beken-
de piloot van een F 14 Tomcat 
(dat is een vliegtuig) die, de 
verdediging van het vaderland 
ten bate, naar een speciale oplei-
dingsschool voor piloten gestuurd 
wordt.
Een belangrijke achtergrondfiguur 
om de psychologie van onze held 
te begrijpen is zijn vader: diens
F 4 Phantom* stortte in 1965 neer 
tijdens een gevecht in Vietnam, 
en dat is de reden voor Maverick 
Cruise om zich met zijn vliegtuig 
te gedragen zoals ik met een auto. 
Het obligate liefdesverhaal in 
deze prent is er een tussen Cruise 
en zijn lerares Charlie, gespeeld 
door Terry Mc Gillis. Deze romance 
vormt echter een storende factor, 
want hoewel alles zonder teveel 
romantische dinges afgehandeld 
wordt remt het toch de vaart van 
de film. Even na de pispauze raakt 
Cruise dan ook nog in gewetenspro-
blemen als zijn copiloot de schiet-
stoel gebruikt terwijl de koepel 
nog een beetje op het vliegtuig 
zat. De sukkelaar overleeft het 
niet, en onze held twijfelt even 
of hij nog wel zou vliegen, maar 
gelukkig komt er een happy end: 
Cruise & co. mogen een paar échte 
Mig 28 (ook vliegtuigen, de film 
gaat trouwens over vliegtuigen) 
neerschieten. De vliegtuigen reve-
leren zich trouwens zowat als 
de talentrijkste acteurs, en het 
zijn de als balletten gefilmde 
gevechten die de film in feite 
toch de moeite waard maken, als 
U er 140 Ft voor over hebt tenminste

J  D O
* (dat is ook een vliegtuig;

s c o o n e
op zoek naar steeds betere en andere 
films, in Gent terechtkwam, waar hij wou 
blijven om er een eigen cinemazaaltje 
uit te baten met goede, minder-
kommerciele films. Vele maanden—en 
financiële problemen-later werd de droom 
waar en werd in het vroegere centrum 
voor Oudstrijders aan het Sint-Annaplein 
een heuse cinema gefnstalleerd met
bijbehorend caf*. Later kwam er een 
tweede zaal bij (nu zaal 3, of ook Ben 
Ter Elst-Zaal) en nog later werd in dat 
kleine gebouw het Gentse Filmgebeuren 
geboren. Het filmgebeuren groeide hem 
echter na een aantal jaren boven het 
hoofd en werd een vzw opgericht. De 
meningen botsten echter al snel en Ben 
ter Eist stapte eruit. Begin de jaren 
'80 gaf hij ook Studio Skoop uit handen, 
moe van de financiële problemen waarvoor 
hij -door gebrek aan voldoende zakelijke 
instelling- geen oplossing wist. Hij 
was dan ook zichtbaar ontroerd en 
gelukkig met de hernieuwde Skoop, waarin 
toch nog een stukje van hemzelf, met 
name de oude filmaffiches, aanwezig is. 
Na oprichter en bezieler Ben Ter Eist 
kwam Gouverneur Herman Balthazar aan het 
woord, die met weids gebaar het 
Skoopkompleks voor geopend verklaarde. 
Daarop volgden een aantal fragmenten 
van de films die nu in het Skoopkompleks 
spelen : "Dance with a Stranger" van 
M.Newell, (zaal 1, 20.00u en 22.30u)"Le 
Paltoquet" van M. Deville 
(zaal 2, 20.00u en 22.30u) en "Queen
Christina"(zaal 3, 20.00u), de eerste
van een Greta Garbo-retrospektieve, 
waarin later nog"Camille"en"Anna

Karenina" worden vertoond. Daarnaast 
loopt er in zal 3 om 22.30u nog een 
Kurosawa-retrospektieve met o.m. "Throne 
of Blood"en"Rashomon".
Daarmee heeft Gent weer 15 zalen, genoeg 
voer om ons, cinefielen een lange winter 
zoet te houden en heeft Gent weer twee 
cinemakompleksen die elkaar wat het 
programma-aanbod betreft uitstekend 
aanvullen.

A.G.

S p ie l - b r e k e r
STEVEN SPIELBERG wou na zijn entertain- 
ment-films ( E.T., RAIDERS OF THE LOST 
ARK en INDIANA JONES AND THE TEMPLE OF 
DOOM ) ook eens een film voor "grote 
mensen" maken. Daarvoor nam hij een 
boek van Alice Walker te hand en begon 
hij te regisseren. Met in zijn achter-
hoofd een serie Oscar-beeldjes.

Zes jaar geleden opende het zevende Gentse 
Filmgebeuren met CoOp de Torchon van de Fran-
se cinéast Bernard Tavernier. Dit jaar kreeg 
hij weer die eer (of was het omgekeerd het 
filmgebeuren dat de eer kreeg) met ROUND MID- 
NIGHT, een erg mooie film over vriendschap en 
jazz die te Venetië op daverend applaus werd 
onthaald.
Round Midnight is een erg trage film, aange-
past aan het spreekritme van Dexter Gordon, 
die het hoofdpersonage Dale Turner speelt. Ta-
vernier droomde er al lang van een jazzfilm te 
maken. Toen hij hoorde over de vriendschap 
van een zekere Francis Paudras met Bud Powell 
in Parijs aan het eind van de jaren vijftig, 
besloot hij zijn film daarop te baseren. Voor 
zijn hoofdpersonage, Dale Turner, een (fik- 
ieve) tenorsaxofonist wou hij een jazzmuzikant 
omdat een akteur moeilijk het speciefieke van 
jazzmuzikanten, hun minimale kommunikatiemid- 
dlen bijvoorbeeld, geloofwaardig kunnen naspe-
len. Wie Round Midnight ziet weet dat hij ge-
lijk heeft. De film loopt trouwens vol van de 
jazzmuzikanten (o.a. Herbie Hancock) en krijgt 
er ook nog twee regisseurs (John Berry en Mar-
tin Scorsese) bij. De tegenspeler van Dale 
Turner is Francis (François Cluzot), een re-

klametekenaar en jazzfanaat van het eerste 
uur, die zal proberen om zijn idool weer te 
latenkomponeren en platen te laten opnemen.
Het Parijs van de jaren vijftig is de achter-
grond (en een beetje New York), maar de film 
speelt zich vooral af op de enige plaatsen 
waar jazzmuzikanten leven : goedkope hotel-
kamers en jazzklubs, hier de destijds beroem-
de Blue Note, en in dit geval ook in de wo-
ning van Francis.
"Eerst was er de foto van Lester Young, al-
leen in een afgeleefde hotelkamer, wachtend 
op inspiratie of op de dood. Round Midnight 
is een fantasie met als vertrekpunt die foto. 
Een fantasie rond een man die 'alles moe is, 
behalve muziek', rond de verhouding tussen 
die man die leeft van kreatie en een andere 
jongere, die leeft van bewondering ... Fil-
men zoals muzikanten een koor opbouwen, zon-
der vooropgezette ideeën of vooroordelen. 
Kortom ik had alleen maar naar al die perso-
nages te kijen en hen bij de film te laten 
dikteren", zeft Tavernier.
Dat is het enige wat je ook als toeschouwer 
te doen hebt : veel kijken en zeker evenveel 
luisteren, opnieuw en opnieuw.

ag

Toen zijn "volwassen" film, luisterend 
naar de naam van THE COLOR PURPLE, uit-
kwam, schreeuwden de critici in koor: 
"Walt Disney had niet beter gekund".

Met veel goede wil ben ik gaan kijken, 
in de overtuiging dat het allemaal niet 
zo erg zou zijn. Niets is minder waar. 
Deze volwassen film zal allicht uitermate 
gesmaakt worden door volwassenen van 
7 tot 12 jaar, maar verguisd worden 
door de derde leeftijd (13 en ouder). 
Verwonderlijk is dat deze smartlap nog 
oscar-nominaties binnenhaalde. Gelukkig 
kreeg hij ze niet.

COLOR PURPLE gaat over een zwarte meid 
(Whoopie Goldberg) die verkracht wordt 
door haar pa en nadien uitgehuwelijkt 
wordt aan een brutale jongen. Dan zijn we 
al anderhalf uur ver en aan pauze toe.
Van dewelke ik dankbaar gebruik heb ge-
maakt om weg te lopen.
Ik weet niet wat mij het meest ergerde; 
het overacting-syndrome waaraan de 
meeste acteurs lijden, de zeemzoete en 
altijd aanwezige muziek of de infantiele 
manier waarop Spielberg regisseerde.
Zeker is dat hij volwassen verwart met 
een kindertuin. En een goede WALT DISNEY 
heeft hij ook niet gemaakt, want er 
komt te weinig bloot in voor.

THE COLOR PURPLE 
Decascoop

W o e A = g ra p p ig
DOWN AND OUT IN BEVERLY HILLS is 
een lichte ontgoocheling geworden. 
MAZURSKY's nieuwe wordt voorgesteld 
als een spitante satire over de nieuwe 
elite van Amerika, maar komt veel te 
vaak geforceerd over. Niet dat er 
geen knappe dingen tussenzitten, 
maar de algemene indruk die blijft 
is er één van "willen en niet kunnen".
RICHARD DREYFUSS is een self-made 
miljonair die de arrogante clochard 
NICK NOLTE voor een paar dagen in 
zijn gezin opneemt, nadat die een 
mislukte zefmoordpoging had onder-
nomen in zijn zwembad. Dreyfuss 
woont in Beverly Hills, vandaar de 
titel.
Het gezin waarin Nick Nol te terecht 
is gekomen blijkt een karikaturale 
microcosmos te zijn van de nieuwe 
Amerikaanse rijken; Dreyfuss is een 
slaaf van zijn werk, zijn Bette Midler 
is zwaar overstuur en in behandeling 
bij een Indiase goeroe, zijn zoon 
is een maffe punker met regisseur- 
ambities, zijn dochter is een anno- 
rexia geval en zijn hond een patiënt 
van een psychiater. En het is eigen-
lijk alleen de hond die echt grappig 
is.
De zaak wordt drijvende gehouden door 
Nolte en Dreyfuss, beiden uitstekend. 
De inbreng van Bette Midler beperkt 
zich tot een potje schreeuwen op zijn 
frans. De ovpn'np nprsonages zijn veel 
te krampachtia uitgewerkt.

Beverly Hills is een komedie met betere 
momenten, maar is voor de rest veel te ge-
forceerd om aanspraak te maken op het 
adjectief "goed".

DOWN & OUT IN BEVERLY HILLS * 
Decascoop

DomPer


