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Lieve studenten, hier is jullie lijfblad
weer,
met
toch
nog een
Gelukkig
Nieuwjaar
en voor
de
Calvinisten,
Anglikanen,
Katholieken, Wederdopers,
Getuigen van Jehova, Mormonen en andere
Christenen ook een Zalig Kerstfeest.
Niet dat er zoveel te vieren viel. De
opgewarmde
kliekjes uit Parijs zijn
ondertussen opgesoupeerd,
en het wordt
stilaan tijd een balans op te maken van
wat de 2 weken staken voor nieuwjaar en
de follow up in januari uiteindelijk
opgeleverd hebben.
De
dreiging
die van
het
massale
studentenprotest uitging, moet in elk
geval overweldigend geweest zijn, want
de regering heeft vrijwel onmiddellijk
een numerus clausus voor geneeskundestudenten ingesteld. Het is namelijk
algemeen bekend dat bissers in de eerste
kandidatuur geneeskunde de meest aktieve
en vastberaden aktievoerders zijn. De
uitroeiing van dat soort zal verdere
akties in de toekomst ongetwijfeld ten
zeerste bezwaren.
Met andere woorden, er zat ergens iets
fout met de akties in december. De
opportuniteit
van
de stakingen
en
betogingen tijdens de laatste week voor
de kerstvakantie (behalve de nationale
betoging in Brussel dan) werd ook door
veel
aktieve
studenten in
twijfel
getrokken.
Het mag dan wel zo zijn dat
de
studenten
hun
akties
op
een
"waardige, volwassen,
intelligente" en
weet
ik met welk ander
sympathiek
adjectief bedachte wijze gevoerd hebben,
maar als we zo slim zijn, waarom hebben
we dan niet gewonnen? Hooguit werd ermee
bewezen
dat
een
staking
van
de
studenten,
eventueel aangevuld met een
paar massale stadswandelingen, niemand
echt raakt,
(de enige opmerking die in
die periode in het Gentse stadsbestuur
over de studenten gemaakt werd, ging
erover dat er op donderdagavond teveel
kabaal was in de Overpoortstraat!) Let
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Nationale Coördinatie (pogingtot)
De kerstvakantie heeft de GENTSE STUDENTEN IN AKTIE deugd gedaan, een beetje
teveel zelfs want een heleboel studenten
zijn intussen de actie vergeten. Het
protest is simultaan met de buitentemperaturen tot ver onder het vriespunt
gedaald. Eén algemene vergadering van
200 man en een betoging van 150 zielen
is de trieste balans van de eerste
actieweek in januari.
Toch zien de
coordinatoren-studentenleiders
bestaan
immers niet meer, nietwaar Mareels?- het
niet somber in. Zij zetten nu alles op
een actieweek ergens in februari. Intussen houden zij zich zoet met het mobiseren en sensibiliseren van de bevolking en de scholieren, zoals dat heet in
het VVS-taaltje. Uiteraard zullen ook de
Hobussen en uniefjes aangepord worden om
de "rangen te sluiten".
Of het zo'n vaart zal lopen is niet
duidelijk,zeker als je ziet dat de harde
kern is afgelankt tot een superpluimgewicht. Ook schijnen veel studenten te
bedanken-vriendelijk doch vastberadenvoor verdere acties. Misschien is het
nodig enkele vraagtekens te plaatsen bij
het optimisme van de coördinatoren: ????

Nu is het wel zo dat de kerstvakantie
een psychologisch belangerijk moment is.
Al wie nu nog met vrome voornemens loopt
om te slagen in eerste zit weet dat
staken, betogen en andere daartoe niet
bevordelijk zijn. Zelfs een donderdagnacht wordt kalmer: voor het eerst moest
de Overpoort niet afgezet worden. Maar 5
jaar ervaring leren mij dat zoiets niet
lang duurt. Binnen twee weken is de onrust weggéebt.
Op nationaal vlak is er intussen wel wat
vordering geboekt.
Er is een nieuw NAK;
nationaal aktiekmmitté. Daarin zullen 60
studenten zetelen,
30 uit beide landsdelen. Binnen elke "taalgroep" zullen
evenveel
Hobussen als
univstudenten
hun stoeltje krijgen. De Vlaamse univs
hebben
dus 15 afgevaardigen en
de
interne verdeling is als volgt; 3 mensen
uit "het centrum" voor grote univs en 1
mannetje per lilliputter.
Gent mag er
bijgevolg 3 zenden;
dat zijn Geert
Mareels, Jos Lootens en een creatief konijn wiens naam mij niet te binnen
schiet. Maar de stemprocedure in het NAK
is vrij
ingewikkeld,
er worden o.a.

"bijzonder meerderheden" voorzien
en
elke taalgroep wordt beschermd, dat zoiets wel eens tot een immobilisme kan
leiden. Afwachten is de boodschap.
Intussen probeert de Raad van Begeer
(sic)
zijn
deel van het werk
te
doen. Een delegatie van de raad geraakte
al een keer in Brussel en de kabinetchef van Coens is daarna naar Gent afgekomen. Maar er is nog niets concreets
uit de bus gekomen. Alles is nog in de
voorbereidende fase", zoals dat zo vaak
____
____
gaat.
Ué regering laat het niet aan zijn
hartje komen. De heren ministers hebben
intussen toegegeven aan de corporatistische verzuchtingen van doctoor Wynen.
Als de studentenactie nog lang doorgaat
worden de studiebeurzen wellicht afgeschaft. Leve de revolutie.

Bij ket tenTper*e gaan van dit blad
bereikte on* ket nieuw* dat de eer*te nationale coördinatie op een *1*
*er l* afgelopen. Niet alleen werden
er veel katten gestuurd - *lecht * 10
man wa* aanwezig- maar bovendien wa*
er 7 uur nodig om niet* te be*ll**en
bekave de datum van een nationale be
toglng: 19 F E B R U A R I
(VomVer)

Aeht-pus
Samen met 1986 werd hier in Gent
ook de 'Olifant' ten grave gedragen. Niet dat de vroegere restaura ntstructuur van de Overpoort
even ellendig was als het voorbije
St.-Anna-jaar, maar men vond dat
vernieuwing zich opdrong.
Zo rees in de kerstdagen niet alleen De Morgen uit haar assen op,
maar kondigde zich voorwaar de
geboorte van een heuse 'Octopus’
aan.
Op 5 jan. J.l. was het dan zover,
de zoektocht doorheen de zeven poten van het gevaarte kon beginnen.
Dit is meteen de eerste van de 3
grote veranderingen: de uitbreiding van het aantal restaurants
tot 7 stuksCzie verder in deze
Schamper]. We hebben nooit veel
te klagen gehad over de kwaliteiten van de maaltijden(dat zullen
de studenten die de Alma moeten
ondergaan zeker beamen], en voor
de laatste opposanten zal het nu
nog moeilijker worden. Vooral de
'Moestuin' is een regelrechte stap
voorwaarts, en met het aantal vari
aties in de 7 is het voor niemand
nog mogelijk gedwongen honger te
lijden.
Tweede vernieuwing is de vreemdsoortige, helkleurige buizenconstructie die vooral in de 'Oven'
furore maakt. Wat het roodgeelblauwe geval daar moet, is ons nog

s t e e d s niet d u i d e l i j k ; het dra a g t
in elk geval niet bij tot de a a n g e n a m e s f e e r die e l d e r s in de
O v e r p o o r t wél w o r d t b e reikt.

Het heeft waarschijnlijk de bedoeling
studentikoos te zijn, maar wie er zit te
eten verwacht dat er elk moment een
kleuterjuf komt om te zeggen dat de
handjes
alletwee boven tafel moeten
blijven.
Iets té studentikoos dus, dit
neo-mondriaanse huizencomplex.

Derde ve rnxeuwing : vanaf 2
heeft de u niv . een eigen c
d 'amis w aar Jan Hoet perma
tentoons tellingen zal orga
ren. Een unieke m anier om
denten in contact te breng
wat er zoal' leeft ’ in het
deren’ van de mod erne kuns
Het blij ft alleen de vraag
hoeve 1en nu de ha mburger s
met de 1iefde voo r de kuns
de maag zal gaan.
Smakelij k kijken a l v a s t ! K .J •
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fysiek geweld, het recente voorbeeld van
Leuven heeft bewezen dat dat zo mogelijk
nog minder efficiënt is. Het heeft ook
geen zin te refereren naar Parijs, de
situatie was daar totaal verschillend :
meer dan 500.000 mensen op
straat,
duidelijke ideologische referentiepunten
(het
antirascisme
vooral),
een
uitgesproken onsympathieke reactie van
de regering en bovendien een martelaar
cadeau van de CRS.
Onze regering is er echter in geslaagd,
met de
bewonderenswaardige
gladheid
die haar zo typeert, alle schokken op
te
vangen
(welk # een
spetterend
schouwspel als Coens er tijdens een
Confrontatie
in slaagt de
sterkste
argumenten van de studenten in zijn
eigen
voordeel
te
manoeuvreren,
chapeau!). Maar dit wil geen oproep zijn
alles zomaar op te geven. De voorbije
weken hebben in elk geval bewezen dat
studenten
over een gezond
politiek
bewustzijn beschikken, dat ze bereid
zijn aktie te voeren,
de één
wat
aktiever dan de ander, maar toch ...
Als er geen resultaten geboekt werden
ligt dat aan de gebrekkige organisatie
op nationaal vlak.
Het Nationaal Aktie
Komitee is te gepolitiseerd en spreekt
niet iedereen aan. Hier in Gent is voor
de zoveelste keer gebleken dat de ganse
studentenorganisatie,
met
haar
konventen,
raden en andere dinges, niet
kan functioneren in een crisissituatie.
De
Gentse
Studenten
Raad
heeft
waarschijnlijk
de
kans
gemist
om
zichzelf
te
bevestigen
als
overkoepelend 'studentenparlement'. Alle
zegen
werd
verwacht
van
de
volksvergaderingen in
Aud.
E , uit
respect
voor de directe democratie,
omdat de vermoeidheid begon te spelen,
en bij sommigen misschien ook wel uit
berekening.
Studenten
zijn
een
belangrijke
drukkingsgroep,
maar ze
beschikken niet over politiek ervaren
vrijgestelden, laat staan over voldoende
fondsen.
In feite hebben we een soort
nationaal coördinatieorgaan nodig, maar
het is nog de vraag of de
recent
opgerichte "Nationale Coördinatie" zich
in die richting zal kunnen doorzetten.

RUG STUDENTENRESTAURANTS
De olifant Overpoort verandert in een octopus.
Een groot gebouw met 7 restaurants en, geloof het
of niet, een museum voor hedendaagse kunst.
7 restaurants: keuze uit 125 aanbiedingen!
Eén museum: keuze uit ? kunstwerken!

DE M OESTUIN

VERDIEPING 0

soep (10 fr.)
warme dagschotel met 2 soorten groenten (60 tot 100 fr.)
steak met 2 soorten groenten (150 fr.)
3 koude schotels (60 tot 100 fr.)
10-tal nagerechten (10 tot 30 fr.)
4-tal groentenslaatjes (5, 10, 15 of 20 fr.)
frisdranken (15 tot 30 fr.)

DE OVEN

VERDIEPING 1

Jan Hoet, sedert Chambres d’Amis voor niemand een onbekende
meer, zorgt voor permanente tentoonstellingen van hedendaagse
kunstwerken.

DE SELF
soep (10 fr.)
2 warme dagschotels (60 tot 100 fr.)
3 koude schotels (60 tot 100 fr.)
10-tal nagerechten (15 tot 30 fr.)
4-tal groentenslaatjes (5, 10, 15 of 20 fr.)
frisdranken (15 tot 30 fr.)

VERDIEPING 2

- - -soep (10 fr.)
___
eeri keuze uit meer dan 20 soorten snacks
10-tal nagerechten (15 tot 30 fr.)
4-tal groentenslaatjes (5, 10, 15 of 20 fr.)
frisdranken (15 tot 30 fr.)

VERDIEPING 0

soep (10 fr.)
5-tal soorten gratins, schnitzels en ovengerechten (60 tot 100 f r )
10-tal nagerechten (10 tot 30 fr.)
4-tal groetenslaatjes (5, 10. 15 of 20 fr.)
frisdranken (15 tot 30 fr.)

K u n s t-Z ic h t

DE SNACK

DE GRILLADE
I

VERDIEPING 3

Voor 250 BF:
— bedient u zich naar hartelust aan h e t KOUD BUFFET
— bestelt u een van onze GRILLADES
— kiest u onbeperkt uit verschillende NAGERECHTEN
Reserveren kan op tel. 21.78.01

DE SANDW ICHBAR

VERDIEPING 4

- ^ Een enorme keuze aan belegde broodjes en belegd Frans brood

|

VERDIEPING 2

i

CAFETARIA

VERDIEPING 4

Een brede keuze aan koude dranken, warme dranken iis niilkshakes, desserten, enz.

M S GESTORVEN I
Vijdagmorgen, de morgen na de
roemruchte KristaInacht. De modale student ontwaakt uit zijn
roes. Wij hijsen ons de trappen
op naar de tweede verdieping van
het Psychologisch Adviescentrum
dat de laatste tijd nogal wat van
zijn pluimen verloor (om over de
rest nog te zwijgen). We installeren ons in het wachtzaaltji .
De vlag voor het raam zit in een
knoop, een psychologische betekenis zoeken we er liever niet achter.
De regen valt bij bakken uit de
hemel. Getuige daarvan onze wat
terige blik wanneer Mevr. Vanoppen
komt vragen nog eventjes te wachten.
Na een wat breed uitgevallen minuutje mogen we erin. Een bemoedigende glimlach van achter
ruim een meter bureau of Mevr.
Vanoppen, psychologisch adviseur
bij wat overbleef van PAS.

Psychologisch Advies aan Studenten,
waar gaat het in feite om?

Wij helpen studenten die tijdens
hun studies gekonfronteerd worden
met een psychologisch probleem.
Dat omhelst vooral drie soorten:
relationele problemen, psychosomatische (wat je me nu zegt ...)
en klachten over de studie zelf.
Vaktechnische begeleiding doen we
nooit, wèl een eerder algemene begeleiding. Hoe je iets studeert,
planning, faalangst.
Tot vorig jaar waren er 2 psychologen, een gewetensbezwaarde
en een part-timer in dienst.
Maar na de rationalisatie is
het PAS als afzonderlijke dienst
verdwenen. Er wordt op verschillende niveaus een politiek
gevoerd om bezoldigde psychologische
diensten tot het minimum te beperken. Heel wat initiatieven
zijn afgevoerd) de groepssessies,
het krantje waarin vooral preventive informatie zat. De vakantiekursussen gingen door ondanks
een felle tegenstand.
\wie komt er over de vloer bij PAS?

Unief-studenten, maar ook zo'n
15 % HOBU-studenten. De verhouding jongens-meisjes is ongeveer dezelfde als aan de universiteit.
Een klein overwicht
van jongens dus. Vooral latere
jaarsstudenten blijken problemen
te hebben. Tijdens het eerste
jaar heeft men maar één objektief:
slagen.
Pas later stellen ze zich
ook vragen over vrienden, ... De
sociale druk wordt groter want
ouders verwachten opnieuw slaagcijfers, de toekomstperspektieven
waren ooit rooskleurig.

Hoe komen 'potentiële patiënten'
binnen, zelfverzekerd of hysterisch
g i llend?

Het zijn mensen die heel duideliji
stellen wat ze willen.
Dat vind
ik biezonder positief.
Ik stel
mijn voorwarden, zij ook, we weten
beiden waar we aan toe zijn.
Natuurlijk, er zijn er een aantal
die totaal overstuur hierheen komen,
maar dat kan je niet als criterium
hanteren.
Zo’n prob1eem•1igt soms
heel simpel.
Daartegenover worden
me heel rustig verhalen verteld
waar een slepende chronische
problematiek achterzit.
Ik krijg
de meest uiteenlopende reacties
op een zelfde probleem.
Ligt de drempel niet te hoog
voor sommige studenten?

We houden de drempel zo laag
mogelijk.
De naam PAS klinkt
veel vlotter dan 'Psychologische
Raadgeving', vroeger ving iemand
de studenten op om ze gerust te
stellen.
Het onthaal is nu een
stuk onpersoonlijker geworden.
Zich aanmelden bij de receptie,
een afspraak maken via de telefoon èn mijn overvolle agenda
waardoor ik mensen moet weigeren,
zeg nou zelf...
Kan je afstand nemen van de pro
blemen die je voorgelegd worden?

Ik werk hier nu 25 jaar, na
zo 'in periode weet je al beter
welke houding je moet aannemen
zowel ten op zichte van jezelf
als ten opzichte van de patiënt.
Een schokkend verhaal heeft mij
meer dan eens een slapeloze nacht
bezorgt.
Maar zo iets krijg ik
maar sporadisch te verwerken.
Schouderklopjes of moederlijk gesus
komen er niet aan te pas. Zie
je deze barière van een meter?
(duidend op haar bureau)
Dat zegt
toch genoeg!
Ik tracht vriendelijk te zijn. Als iemand huilt
laat ik dat gebeuren, het
lucht op. IK heb gemerkt dat men
dat ook appereciëert. M ’n gevoelens kan ik niet uitschakelen,
maar je leert je zelf beheersen.
Dat van de gulden middenweg, ja ja!
Meer studenten kan PAS niet aan,
maar bereiken jullie iedereen?

(schamper glimlachje) U uiteraard
niet, ik moet zelfs afbouwen. De
drempel is weer aanzienlijk verhoogd, maar daar liggen de beleidsmensen bepaald niet van wakker.
Welke methode gebruik je in de
therapie?

Ik vertrek niet vanuit één therapeutische aanpak.
Ik gebruik
technieken uit de gedragspsychologie, maar dan enkel verbaal. Ik
volg de studenten niet om te weten
hoe ze zich effectief gedragen.
Daarnaast gebruik ik de rationeelemotieve therapie van Ellis.
Het
is ongelooflijk wat mensen fantaseren rond hun persoontje. Die
hersenspinsels krijgt men onder
controle door ze rationeel te benaderen. Bij psychosomatische
klachten (slapeloosheid, hoofdpijn, braken... zonder fysiche
oorzaak) baken ik eerst de grenzen
van het probleem af.
Achter
die hoofdpijn zit een probleem,
een angst.
Dat moet ik achterhalen. Zo’n klacht is des te gemakkelijker op te lossen als hij.
recent is. Maar een persoon die
al jaren met een spastisch colon
geplaagd zit, kan ik nauwelijks
nog helpen.

Studenten uit een overbeschermd
milieu die hier kollega’s van
het andere geslacht tegen het
lijf lopen en niet goed weten hoe
daarop te reageren, komen hier
ongetwijfeld ook over de drempel .
Welke raad geeft u ze dan?

Inderdaad, meestal zijn dat ook
geen eerstejaars.
Die krijgen
immers de raad om eerst te slagen en dan eens rond te kijken.
In zo’n geval ga ik eerst de sociale vaardigheid van die persoon na. Sommigen hebben nu
éénmaal een gesloten karakter
of hebben gewoon geen interesse
voor anderen.
De dwang om toch
maar contacten te leggen moet er
uit.
Later geef ik opdrachten,
leren luisteren naar wat de anderen zeggen, meeleven.
Vervolgens leren nuances onderscheiden (met die kan je lullen, met
de andere risceer je onder je
scrotum te krijgen...). Bovenop
komt een uitgebreid gesprek en
—
dat is vooral nodig voor de 'intellectuelen van de unief', over
de rol van doodgewone communicaf
tie. Het vertellen van pure onzin, jawel, mooi weer hé? Maar
precies dat koetjes-en-kalfjesgedoe is uiterst belangrijk.
Zie je achteraf resultaten van
je werk?

Na 1 maal gesprek zelden.
Maar
bij een begeleiding wel. De
student beslist wanneer hij zijn
doel bereikt heeft en de behandeling wil stopzetten.
Bij
examenprob 1emen laat men me meestal weten hoe het afliep, maar
dit is geen criterium om alle
problematiek te evalueren die ik
aangeboden krijg.

C oca
C o la
K id

Op woensdag 21 januari e.k. wordt er in
de Fotoklas weer les gegeven, en dit
keer over ontwikkelen en afdrukken in
zwart-wit. De les richt zich vooral tot
diegenen die hun eerste stappen willen
zetten in de donkere kamer; enige
ervaring op dit domein is dus geenszins
nodig. Er wordt de nodige uitleg
verstrekt opdat je zelf je films zou
kunnen beginnen ontwikkelen en je je
eigengemaakte foto's ook daadwerkelijk
kan afdrukken tot een toonbaar en
inplakbaar resultaat. Er is ook enige
uitleg in de donkere kamer zelf voorzien. En zoals steeds is alles GRATIS.
Noteer dus alvast in je agenda : op
woensdag 21 januari om 20.30h in de
Fotoklas Kultureel Konvent : les
zwart-wit fotografie. De Fotoklas
bevindt zich op de tweede verdieping
van het Studentenhuis, St.-Pietersnieuwstraat 45 ( resto De Brug ).

Een van de zoetere kanten van de Amerikaanse dromenfabriek is
ongetwijfeld
Coca-Cola. Dit borrelend goedje spoelde
in 1986 precies 100 jaar de Amerikaanse
keeltjes en dat was een meer dan overtuigend argument voor het Gemeentekrediet van België om er een tentoonstelling aan te wijden.
Op het einde van de 19de eeuw was CocaCola nog een soort geneesmiddel maar dit
zou niet blijven duren.
In de tentoonstelling is het vooral de periode 19401960 die aan bod komt. Dat betekent dan
ook van die half-naïeve stewardessen,
kinderen en soldaten met hun liefjes.
Terwijl de Amerikaanse soldaten overal
fascisme en/of communisme bestreden zou
ook het Amerikaanse goud de
wereld
overspoelen.
Toen lag de nadruk vooral op gezelligheid, jeugd en sportief.
Nu is het
vooral het motto "gezond en calorie—arm"
waarmee gepoogd wordt de consument te
strikken.
Alles (beschilderde reclame-borden, opdienbladen, reclamespotjes, affiches...)
kun je in een jaren '50 decor bekijken.
Bovendien zijn er nog eens 4 reizen naar
Atlanta te winnen.
Misschien een ideetje voor W. Van Espen
om de weinige nog overblijvende witte
wanden van 1 of andere resto bij te
kleuren.
COCA-COLA, EEN AMERIKAANSE DROOM in de
galerij
van het Gemeentekrediet van
België,
Passage 44, Kruidtuinlaan 44,
Brussel.
Toegang vrij
Open 11.00 - 18.30, behalve op feestdagen.
Nog tot 15 februari 1987.
GD

Mode is een modewoord, vind je
ook modes terug bij PAS?

Wat ik nu zeg is absoluut niet
op wetenschappelijke basis gefundeerd. Op dit ogenblik is de uiterlijke vorm weer zeer belangrijk: de etiquette, de kledij.
Vorm die een behoorlijke inhoud
dekt, akkoord. Maar vorm om de
vorm, daar stel ik me vragen bij
Hier zit trouwens een verschil
tussen jongens en meisjes.
Meisjes denken minder snel dat ze
zich belachelijk meken.
De
hippiebeweging had dat gevoel
weggewerkt.
'Ongewoon' zijn was
'in'. Jazeker er zijn modes.
Zo zit de hulpvaardigheid van
studenten momenteel rond het
vriespunt. Notities lenen is gewoon moeilijk geworden.
Dit was
zo’n 10 jaar terug niet denkbaar.
Individualisme en materialisme
vieren hoogtij, en nog geen
klein beetje ook. Positief is
dat men zich nu weerbaarder opstelt dan voorheen.
't is moei-1
^^J ^ > maar we gaan er tegen aan.
Beging je ooit flaters in je
loopbaan?

Flaters is een groot woord maar
ik bega natuurlijk fouten. Studenten hebben me gezegd dat de
enthousiaste vraag 'én hoe gaat
het er mee?’ bepaald niet gepast
is, want een negatief antwoord
klinkt dan zo ontmoedigend.
Dan
schakel ik beter over naar een
'zakelijke golflengte’. Soms
heeft de spanning die ik in mijn
eigen werksfeer ondervind een
weerslag op mijn taak. Jammer
maar onvermijdelijk
Weer beneden kijken we wat wantrouwig naar het koele onthaalkamertje en struikelen we daih
net niet over de verdomde
drempel ...
(NB/MC)
SCHAMPER is het officiële pluralistische
informatieblad van en voor de studenten
aan de Rijksuniversiteit Gent. De redaktie bestaat uit vrijwilligers en komt
iedere vrijdag om 13u en iedere maandag
vanaf 2O.30u samen in het Studentenhuis
De Brug, Sint-Pietersnieuwstraat 45, 3de
verdieping.
Lezersbrieven zijn altijd
welkom op bovenstaand adres. Naamloos is
prullenmand. Op verzoek en bij ernstige
motivering laten wij uw naam weg.
Schamper wordt gekontroleerd door een
REDACTIERAAD die bestaat uit twee leden
van de Gentse Studentenraad(GSR)zijnde
Dominique Bernard en Mark Coucke, en
drie leden van
de
redaktie(Dominic
Pertry(vz), Jan Du Chau en Wlm Tessier).
Klachten omtrent de inhoud en het beleid
van dit blad moeten aan het adres van de
verantwoordelijke uitgever - voorzitter
van de redaktieraad op bovenstaand adres
worden verzonden.
ADVERTENTIEDIENST: Voor alle inlichtingen zich wenden tot Schamper - REKLAME op
bovenstaand adres, of telefoneren naar
nummer 23.93.97 (op maandag vanaf 18.00u
of op vrijdag van 13.00u tot 14.00u).
HOOFDREDAKTEUR : Jan Du Chau.
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER :
Dominic
Pertry.
EINDREDACTIE : Wim Tessier.
REDACTIE :
Willy
Aerheyt,
Mark
Cromheecke,
Gert
Defever,
Koen
Dewanckele, Ann Geeraert, Geert Huysman,
Arne Lauwers, Paul Sierens, Rudi Moreels
en Nancy.

1986

De meeste filmcritici maken van de jaarwisseling
dankbaar
gebruik om
een
lijstje op te stellen van de beste films
van het voorgaande jaar. Hoewel deze bedoening nogal schoolmeesterachtig lijkt,
zegt ze veel over de smaak van de
criticus in kwestie. De lezer weet meteen of hij mag voortgaan op zijn/ haar
gechrijfsel. Daarom vergrijp ik mij ook
aan dit ritueel. En dan weet u of ik te
betrouwen ben of niet. Of ik er iets
van ken of er de ballen van snap. U zegt
maar, hier komt mijn lijstje met de
beste films van 1986;
1) 37°2 LE MATIN van BEINEIX, heeft gewoon alles wat een goede film behoeft:
een
subliem scenario met
heerlijke
brutale humor, prachtige vertolkingen
van Dalle en Anglade,
een verbluffende
fotografie
.inventief camerawerk en een
meesterlijke
regie
van
beeldpoëet
Beineix.
Kortom,
een prent waarvan
sommige scènes maandenlang in het hoofd
blijven hangen.
Ik dacht dat 37°2 een
vrij eigenzinnige keuze was als film van
het jaar, maar de luisteraars van Nikolodeon - het filmprogramma van radio
Toestel- vonden 37°2 ook de beste, net
als de makers van het programma.
2) MONA LISA met een sublieme Hoskins,
een kwaliteitsfilm van Britse makelij.
3) MY BEAUTIFULL LAUNDRETTE van Frears,
een niet clichématige maar boeiende prent
over
Pakistaanse
inwijkelingen
in
Engeland.
4) TO LIVE & DIE IN L.A. van Friedkin,
de beste politiefilm van 86
5) THE HITCHER met lieverd Rutger Hauer,
een moderne western , pure cinema
6) TROIS HOMMES & UN COUFFIN of de
César, een komedie over het rollenpatroon.
7) LES FAVORIS DE LA LUNE VAN Iosselani,
een cinefiel juweeltje
8)
THERESE
van
Cavalier,
sobere
esthetiek op zijn best
9) H0HENFEUER van Murer, zie bespreking
10) TENUE DE SOIREE van Blier, omdat ik
mij ziek gelachen heb.
De volgorde is, op de eerste drie na,
eigenlijk niet zo van belang: ik noteer-

de gewoonweg uit het vuistje wat mij het
best
is bijgebleven als "goede film"
Slechtste "kwaliteitsfilm" (eigen term)
van dat jaar: THE C0L0R PURPLE. Van
Spielberg uiteraard. Grootste ontgoocheling :AFTER HOURS van Scorcese;
omwille
van de primaire dialogen en het feit dat
het niet klikte. Wat er niet in orde
was, weet ik niet,maar de film liet mij
totaal koud.
De Vlaamse film bracht er niet veel van
terecht;
SPRINGEN was het minst slecht
en HET GEZIN VAN PAEMEL was nog
te
pruimen.

J o lly
Jum per
In JUMPING JACK FLASH probeert WH00PIE
GOLDBERG tot het niveau te komen van Ed
Murphy, maar ze slaagt daarin niet. Deze
spring-in-het-veld is verre van antipathiek,
integendeel, maar echt komisch
is ze in Jumping Jack Flash niet, hoewel
ze daarvoor alle registers opentrekt.
Het scenario is gelukkig onderhoudend
genoeg om
de zaal in een zekere toestand
van verzadiging te verlaten.
Als simpele bankbediende wordt Whoopie
immers in een spionagezaak betrokken en
dat is meteen goed voor een spannende in
trige. Als ontspanning niet direct af te
raden, maar er is in dat genre beter
werk te bezien.
2 sterren, met veel
goede wil.

1987

Was 1986 een relatief goed filmjaar
zonder al te veel uitschieters, dan belooft 87 daar niet voor onder te doen.
Vooreerst mogen we eindelijk een goede
Vlaamse film verwachten; met name Hugo
Claus
vond MASCARA van Conrad
met
Charlotte Rampling en Michael Sarrazin
een zeer geslaagde productie.
Binnen
luttele weken op de Gentse schermen te
zien. Veel verwacht ik ook van CRAZY
LOVE (de oorspronkelijke titel "Live is
a dog from heil" vond ik wel beter) van
Dominique Deruddere, die enkele jaren
terug te zien was aan de zijde van Brad
Dourif in Brussels by night. Crazy love
is gebaseerd op werk van de omstreden
schrijver Charles Bukowski. Veel minder
hoop heb ik voor SKIN, het debuut van
Arno Hintjens.Hij speelt zichzelf en dat
belooft niet veel. Verder moet er ook
nog iets uitkomen van Lili Rademaeckers.

JUMPING JACK FLASH **
Decascoop

H ö h e n fe u e r
HOHENFEUER is het beste bewijs dat goede
boerenfilms toch bestaan.
Gesitueerd in
de Zwitserse Alpen is Hohenfeuer het
verhaal van een gezin dat een geïsoleerd
bestaan leidt op een hoge bergflank. Ook
de dochter kan niet naar het "dal", want
zij dient te zorgen voor haar doofstomme
broer. Maar die kan zijn fustraties niet
te baas en dat vertaalt zich in een tamelijk destructief gedrag. Als tenslotte
ook de grasmachine eraan moet geloven,
vliegt hij de deur uit. Hij krijgt al
vlug gezelschap van zijn zus en zo
groeit een incestueuze relatie.

Maar de grote evementen komen uiteraard
uit het buitenland,
ik som er een paar
op;
-THE LAST EMPEROR van BERTOLUCCI,
de
grote verwachting van 87. Na Novecento
verfilmt deze Italiaanse meester het
leven van de laatste keizer van China,
die zeer jong de kroon op het hoofd
kreeg.

Wie echter komt kijken voor de incest is
eraan voor zijn moeite, want regisseur
Murer vond het niet nodig
om allesonthullende vrij-scènes in de film te
passen. En daar heeft hij gelijk in;
Hohenfeuer is ook zonder die scènes een
bij uitstek zeer poëtische film die intrigeert van de eerste beelden tot de
laatste. Het berglandschap is uiteraard
een zeer geschikte locatie om het drama
een zekere lyrische ondertoon te geven.
Het is een film die je MOET gezien
hebben. Ook de de UFK (Unie der Filmkritiek) was die mening toegedaan en gaf
Höhenfeuer de prijs van de beste film.
Höhenfeuer ***
Studio Skoop
DomPer

-PEGGY SUE GOT MARRIED en GARDENS OF
STONE van grootmeester F.F. COPPOLA
-THE SICILIAN van CIMINO met C. LAMBERT
-THE MORNING AFTER van S. LUMET met JANE
FONDA
-THE COLOR OF MONEY van SCORCESE met TOM
CRUISE en PAUL NEWMAN
-HET OFFER van TARKOWSKI
-SALVADOR van kweeniemeerwie.
Enfin,
zo
kan ik nog een
tijdje
doorgaan; in elk geval zal 87 geen rampjaar worden, althans in de cinema want
Martens is nog steeds aan het bewind.

Over THE NAME OF THE ROSÉ is al zoveel
geschreven, dat mijn bijdrage kort kan
zijn.
"Alleen wie het boek niet gelezen
heeft beleeft er veel plezier aan", dat
hoor je steeds weer over deze prent.
Welnu, ik heb het boek nog niet gelezendat zal er nu wel van komen- en vond de
filmversie niet echt denderernd. Eén en
ander is te karikaturaal om goed te
zijn. Dat een abdij bestaat uit boosaardige en aartslelijke monniken die elkaar voortdurend naar het leven staan is
zeer onwaarschijnlijk. Maar, zo heb ik
mij laten wijsmaken,
in het boek wordt
alles gerelativeerd door een behoorlijke
portie ironie. Vandaar.
Toch is De Naam
van de Roos
een
boeiende "ervaring" omwille van de magistrale sfeerschepping met zeer weinig
licht en veel bruintinten.
Goede punten
krijgen Sean Connery, Abraham en de
grimeurs. De smoeltjes van de monniken
zijn schitterend.
THE NAME OF THE ROSÉ **
Decascoop
DomPer
Volgende films zijn zeker de moeite
waard;
- 2001
van KUBRICK in de
Sphinks,
Kubrick wordt al getipt als één van de
"gasten" op het volgende filmgebeuren.
- PERVOLA van Seunke; of het bewijs dat
een Hollander een uitstekende film kan
maken (Studio Skoop)
- BL00D SIMPLE; schitterende thriller
(Studio Skoop)
Wie
SWEET
MOVIE
apprecieert
moet
dringend naar een psychiater, het is zowat het slechtste wat ik ooit
gezien
heb. (Dominic Pertry)

STUDIO SKOOP

H ö h e n fe u e r2

15.00 u
15.00 U
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HOHENFEUER is de tweede langspeelfilm
van de Zwitserese regisseur Fredi M. Murer. Daarvoor maakte hij een aantal
dokumentaires en eksperimentele films,
en een langspeelfilm, Grauzone
(1979),
die flopte.

20.00 u
20.00 U

15.00 u
15.00 u
15.00 u

Hohenfeuer daarentegen, was een schot in
de roos: op het festival van Locarno in
1985 kreeg Murer Het Gouden Luipaard en
de prijs van de oekemenische jury, die
hij echter weigerde,
"omdat de kerk de
film op die manier wou rekupereren".
Tijdens het laatste Filmgebeuren waren
de kritieken erg lovend, maar toch was
er nu de prijs van de UFK (Unie van de
Filmkritiek) nodig -een prijs die wordt
toegekend aan een aantal films
die
volgens de jury ten onrechte niet werden
verdeeld of aan de kassa flopten-, met
grote publieke bijval als resultaat.
Alle krantenrecensies prijken dan ook in

en
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de Skoop,
zodat u ter plaatse een
vergelijkende studie kunt maken van de
schrijfstijl der Vlaamse Pers en vooral
de subtiliteit der titels, waarin Het
Volkske -Over Boeren en Incest- eens te
meer uitblinkt.
Hoewel deze titel de essententie vertelt
verzwijgt ze die evenveel: de incest in
de film heeft niets sensationeels, de
boeren
niets
folkloristisch.
Het
boerengezin waarover Hohenfeuer vertelt,
bestaat uit de vader die bewust sommige
"moderne" toestanden weigert (elektriciteit,
TV, een instelling voor zijn
zoon),de moeder, de dochter Belli en een
dove zoon die gewoonweg "Bube" (jongen)
wordt genoemd. Het gezin leeft op een
bergflank,
nagenoeg
totaal
van de
buitenwereld afgezonderd, behalve dan
dat ze met behulp van een verrekijker
allerlei signalen kunnen uitwisselen met
de grootouders en dat ze heel zelden
eens tot in het dorp afdalen.
Bijgevolg
zijn ze dan ook volledig op de natuur
rondom hen en op elkaar aangewezen.
Tussen Belli en haar broer is er een
hechte,
tedere band. Beide zijn in hun
puberjaren en die tederheid wordt daardoor tot een seksuele verhouding, wat
zal leiden tot een waar gezinsdrama.

R ed R oses

M A N OF F L O W E R S van P.Cox.
PERVOLA van O.Seunke

AT CLOSE RANGE van J . F o -

tey.(USA,1986, Pnemiene)
AT CLOSE R A N G E
DETECT! 1/E van J.-L. Godand
met
MAN OF FLOWERS van P .C o k .
PERVOLA van 0.Seunke..
AT CLOSE RANGE van J. Foley, met Sean Penn, Chn.iMophen. Walken. .. (USA 1986 ,
Paemiene)
DETECT! 1/E van 3 .-L.Godand,
met J.Hatliday, N.Baye, C.
Bnaneun.. (F. 1985 ,Pnemiene
HOHENFEUER van F.Munen..
THE SHOOTING PARTY van A.
Bridges, met J.Maion, Sin. J
Gielgud, .. (G8 1984,Pnem . )
SWEET MOVIE van D.Makavejev
met P. Clementi..
PAPA IS O P ZAKENREIS van E.
Kuituaica . ..

rtönenfeuer

SPHINX
PROGRAMMA SPHINX

B E A S T IE B O Y S

" L i c e n s e d to 111" is de d e b u u t e l p e e van
drie
brutale
bronstige
bastards
uit
New
York
: de
Beastie
Boys.
Het
trio r a a k t e in onze c o n t r e i e n b e k e n d met
hun o v e r i g e n s m o e i l i j k v e r k r i j g b a r e maxi
"Sh e ' s on it", een van de b e t e r e van '86
trouwens.
Het
b e t r e f t een vrij ruige
maar
geslaagde,
na a r h a r d r o c k n e i g e n d e
n e w - w a v e , voor zov e r er een e t i k e t op te
plakken
valt.
De B e a s t i e s h e b b e n d u i delijk
hun
roo t s
in de r u ige rock, en
op
"Licensed
to
111"
slagen
ze
er
in
een
niet
zo
voor de hand l i g g e n d e
kombinatie
tussen
rock
en
rap-music
te
b r engen.
Het r e s u l t a a t is een vorm
van
dit l a a t s t e g e nre dat ver u i t s t i j g t
boven
het
niveau
van
de
shit die in
de
d i v e r s e tops en de m e e s t e d i c o t h e k e n
je
Eustachiusbuizen
teistert..
H oewel
het
genre
een
ze k e r e
beperking
van
de m u z i k a l e v r i j h e i d met zich m e e b r e n g t ,
Höhenfeuer
is
een
erg
mooie,
slagen
de
Beasties
erin
de v e r v e l i n g
intimistische
film,
over tederheid,
en
het -'gebrek aan o r i g i n a l i t e i t die er
puberteit en kommunikatie.
Niet
te
door de band e i g e n aan zijn te o v e r s t i j missen!!
gen.
Hun k r a c h t ligt in de k o m b i n a t i e
ag
van de o p z w e p e n d e beat van een r i t m e - b o x
met de el k a a r a a n v u l l e n d e en op z i c h z e l f
reeds
een
instrument
vormende stemmen

van

het

trio

(wiens

namen

trouwens

ner-

gens
op
de
LP
terug te v i n d e n zijn).
Het g e h e e l w o r d t af en toe g e a k s e n t u e e r d
met
zware
gitaarslagen.
De m u z i e k van
de
Beastie
Boys
leunt
aan
bij
deze
van
het
b e ter b e k e n d e R U N - D M C .
De g i tarist
van
deze
groep
geeft trouwens
een
k o rte
solo
ten
beste
op een van
de
sterkste
nummers
van
deze LP, nl.
"No sle e p till B r o o k l y h " (een p o t e n t i ë l e
hit ?), en R U N - D M C w o r d t t r o u w e n s e x p l i ciet
op
de
hoes
be d a n k t .
Toch kan
laatstgenoemde
groep
wat
betreft
originaliteit
en
zeker
kwa s t e m g e l u i d
nauwelijks
tippen
aan
de
Beasties.
" l i c e n s e d to 111" is een voor zijn g e nre
vrij
gevarieerde
LP,
die
een
k l ein
uurtje
kontinu
stevige
fuif-muziek
brengt,
en wa a r de e n kel z e l d z a m e z w a k kere
momenten
niets
van
af
doen.
Als
volwaardige
r a p p e r s h e b b e n de B B 's
het
voo r a l
ov e r z i c h z e l f en h un b e z i g heden,
als
daar
zijn
:
"robbin' and
stealin'
in
drunken
state",
"girls",
"rockin'
and
r e e l i n 1",
enzovoort,
enzovoort.

-Once upon in a time in the west
-Blade runner
-The elephant man
-About last night
-Abel
-The rocky horror picture show

B .B . ?

Een van E n g e l a n d s m e e s t v o o r a a n s t a a n d e
Imuziekbladen k e nde " L i c e n s e s to 111"
'de v e r d i e n s t e toe om als beste LP van
'86 b e k r o o n d te worden, voor Paul
.Simon's a l o m g e p r e z e n " G r a c e l a n d " en
P e t e r G a b r i e l ' s "So".
Vo o r wie op de
h o o g t e wil b l i j v e n van "the new style",
zoals de B B 's het zelf noemen, is deze
LP zeker een must.
Wie n og niet
o v e r t u i g d is kan ook nog deze zomer
a f w a c h t e n : o n g e t w i j f e l d z u llen de Boys
op een of a n d e r festival te lande het
p o d i u m b e k l i m m e n en het V l a a m s e p u b l i e k
veroveren.
Van hoe het er dan kan aan
toe gaan k r i j g je alvast een voorsmaakji
op de b i n n e n h o e s . . .
(Beastie Boys : " L i c e n s e d to 111", CBS)
KaDee.

