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VRIJE TRIBUNE
Beste,
Hierbij
schrijf ik u wellicht
een
laatste maal, zeker voor wat betreft de
voorbereiding van de Raad van Beheer.
Na een periode van 15 maanden tijdens
m n mandaat in die Raad, is het hoogtijd
om eens een round-up te maken.
Studentenvertegenwoordiging (niet links,
niet rechts, maar student) vergt zeer
veel tijd en energie, zeker als het de
bedoeling is om iets te bekomen voor
studenten.
En er valt in principe iets te doen !
Eén probleem echter ... de zeer geringe
steun uit de achtergrond.
Enkele vbn.
Als
ik
iedere
maand
de
'gepriviligeerden'
(lees
:
de reeds
verkozenen) uitnodig om de Raad van
Beheer
voor te bereiden (+/- 80 in
totaal : +/- 50 fakulteitsraadsleden en
+/- 30 kringen) dan komt geen 10% af.
Meestal een 5-tal en veelal dezelfden.
Wanneer
er
dan voor een
bepaalde
fakulteit
een
specifiek
onderwijsprobleem
rijst
en
er
wordt
een
vergadering
belegd met die studenten
+/- 30 uitnodigingen), dan komt niet
1 persoon af uit die fakulteit.
Als er dan twijfels bestaan omtrent een
benoeming worden studenten benaderd die
rechtstreeks betrokken zijn, reaktie :
nihil.
Hierbij vallen nog twee andere zaken op
te merken :
- enerzijds,
als in
een periode van
studentenakties
(zoals zeer recent)
student
modaal
verneemt
wat
er
allemaal gebeurt aan den unief is hij
verwonderd
dat hij
daar niets van
afwist
:
tuurlijk niet,
want de
verantwoordelijken (lees : de reeds
verkozenen) hebben niet gezorgd voor
de doorstroming van informatie.
- anderzijds
als in
een periode van
verhoogde verkiezingsaktiviteit (zoals
zeer binnenkort) student met de pet op
waarneemt dat plots iedereen van die
'vooraanstaanden' meent elk het zijne
in de pap van de verkiezingen te
moeten brokken dan wordt hij in feite
alleen maar een rad voor de ogen
gedraaid door die verantwoordelijken
lees de reeds verkozenen) zodat er in
allerlei raden van hoog tot
laag
mensen terecht komen die er niet zijn
om de student te vertegenwoordigen,
maar...
Om
al
die redenen neem
ik
de
verantwoordelijkheid om de resterende 9
maanden te breken met de gewoonte
'het
voorbereiden van de Raad van Beheer'.
Bernard MAZIJN,
lid
Raad van Beheer

China Blue
In d e c e m b e r '&6 k wa me n in vens c h i l l e n d e l a n d e n s t u d e n t e n op
s tn aa t om kun o n g e n o e g e n te uiten.
Sliet a l l e e n in Panijs, M adfiid,
Gent en Fnankfiunt, m aa n zelfis in
het venn e P e k i n g .Een s t u d e n t e n bet oging in C h i n a was g ee n a l l e daags nieuws !
bet begon g i n d e n b eg in d e c e m b e n
in de om ge vi ng van Ho ng-Ko n g ,
daanna sloeg het oven naan S ja ng ha i.
Het was de e en st e keen sind s het
eind van de j an en ' 7 0 dat de s t u d en te n op s t n a a t k w a m e n . A a n v a n kelijk w e n d het p n o t e s t do on de
o n d e h an dh af ln s geduld, m a a n na
een a a n t a l w d e m o n s t n a t i e s w e n d en
een o f i d e e l v en bo d op b e t o g i n g e n
afigekondigd.
Vaan s t o n d e n de s t u d e n t e n dan (stil)
met hun eisen voon me e n v n i j h e i d
en de mo cnatie. M aan niet
voon
lang, w a n t op n i e u w j a a n s d a g we n d
en in Peking o p n i e u w betoogd. Ve
j o n g e n e n n i e p e n Veng Xuao Ping
op om b in ne n de ti e n d ag en te antw o o n d e n op hun e i s e n b u n d e l vol
m a a t n e g e l e n die z ou de n m o e t e n
l ei de n naan de g e v n a a g d e v n i j h e i d
en de mo cn at ie . Ve m an m o e t m et vens to mm in g g e s l a g e n zijn geweest,
w an t en kwam ge en w o o n d oven z ’n
lippen. Het s t i l z w i j g e n was het
bewijs van het &eit dat en o n e n i g heid b es to nd aa n de top.
Slengens tn ad de p o l i t i e g e w e l d d a dig op, m aa n to ch s t a a n de m e e s t e
betogens nu op vi deoband.
Toen de p a n t i j k n a n t " V a g b l a d van
Peking" volgens de s t u d e n t e n een
v e n ke en d beeld g a v a n de demonstn aties, g in ge n ze ov en t ot een
wa n e k n a n t e n v e n v e n b n a n d i n g
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12 O'CLOCK RUN

Bij de start van de jongste 12-urenloop
probeerde burgemeester Monsaert anoniem
te blijven.
Toen hij daar niet in
slaagde vertelde de burgervader langs
zijn neus weg dat hij een receptie zou
houden op het stadshuis wanneer de 12urenloop
internationale
vormen
zou
aannemen. En hup, het hek was van de
dam. Naast de 12-urenraad werd er een
werkgroep voor het internationaal studentensymposium opgericht. Hebben daar
een zitje veroverd; Bernard Mazijn (vz.
sociale raad), Filip Lefevere (coördinator 12-urenloop), Van Espen ( diensthoofd
resto's),
De
Jaegher
(FK
voorzitter),
De
Potter
(Adviescentrum), prof Van Looy en zovele anderen.
Denk nu asjeblief niet dat die buitenlanders alleen maar afkomen om een paar
toertjes rond het St. Pietersplein te
draaien. Neen, er
wordt druk gewerkt
aan een weekvullend programma waar veel
aandacht uitgaat naar het volgen van
colleges.
Neen prof. Van Looy, die
lessen zullen niet uitsluitend over "lopen" gaan. Wij zijn serieuze mensen, of
wat had u gedacht? Ze mogen zoveel lopen

als ze willen,
uren cross.

maar dan alleen op de 12

Voor overnachting, eetmalen en ander ongemak zou de student 2 a 3000 fr. moeten
neertellen. Het verschil probeert men
bij te {Tassen via sponsors. Voor studenten uit "staatseconomieën" zal het goedkoper zijn, omdat 2 a 3000 fr. veel geld
is voor hen. Maar het is niet zo zeker
dat die landen veel volk zullen sturen,
want het is niet onwaarschijnlijk dat
die mannen langer dan 12 uren rond het
St.
Pietersplein zullen toeren.
En
gezien de paternalistische betrachting
van die regimes om hun schaapjes terug
in de stal te krijgen...
Ondertussen wordt via de kringen van de
diverse faculteiten gewerkt om buitenlandse univs aan te spreken. Tevens
zullen de kringen de gastcolleges moeten
verzorgen.
Als dus in de volgende 12-uren gezwoeg
een chinees, een pekinees, een ghanees
en andere nesen u gezwind voorbijsteken
weet u waaraan u begonnen bent. (DomPer)

bij de biestn /st

Oud nieuws is ook nieuws, dachten we zo.
Dus schrijven we nog maar eens een
stukje over de fakulteit diergeneeskun de. Niet omdat we niet weten met wat
deze Schamper te vullen. Oh nee. Wel omdat er van die toestanden zijn waar je
gewoonweg niet kunt over zwijgen, ook al
slepen die al zo lang aan. Of eigenlijk
precies omdat die al zo lang aanslepen.
Op de fakulteit diergeneeskunde heersen
van die toestanden. Vandaar.
In
de hete decembermaand werd Gent
gekenmerkt door een niet te stuiten
studentenmassa. Ook de diergeneeskunde studenten (ofte "paardepieten) werden
zowaar bronstig en dat was nu eens echt
nieuws.
Studenten voor wie
"aktie"
doorgaans viezer klinkt dan datgene waar
ze konstant mee bezig zijn, schoten voor
éénmaal uit hun slof en richten hun
pijlen
op de dier(!)bare campus in
Merelbeke. De bewuste campus werd jaren
geleden door dit blad omgedoopt tot
"spookbuilding nummer 1" en tot nader
order is hij dat gebleven.
Wie op 18 december de bewuste campus
bezocht, werd zowaar gekonfronteerd met
gereserveerde parkeerruimtes.
Pers en
andere
onaliteiten
vonden
er
een
plaatsje voorzien van het bordje "voor behouden".
In de verte prijkte ook een
bordje voor de wagen van Coens. Op de
mesthoop notabene. In koeien van letters
(hoe anders ?) las men op de ramen "Te
Koop" samen met het telefoonnummer van
Coens.

af is niet af
In 1975 is men begonnen, met de bouw van
dit mastodontische complex. Vijf jaar
later was het gebouw dat er nu staat af.
En als we schrijven "af", dan bedoelen

we ook af. Kant en klare liften brengen
ons
naar ingerichte
laboratoria en
nagelnieuwe
auditoria. Ze staan er te
blinken in al hun pracht
en praal,
tenminsteals
men
de
ondertussen
timeterdikke stoflaag er zou afhalen.
Lwind giert door de hangen en het is
er bitter koud. Diezelfde dag wordt,
naar jaarlijkse gewoonte, de verwarming
een tikje opengedraaid om de boel niet
volledig naar
de knoppen
te
laten
vriezen.
Aan de
achterkant
zijn
uitgebreide moderne stallingen voorzien.
Men hoeft er maar de poorten open te
gooien en de beesten kunnen er in.

mond open
Overigens waren de studenten er niet
alleen.
Een
aantal
professoren
aanschouwden eveneens vor het eerst al
dat moois.
Hun mond viel open van
verbazing.
Van
de gelegenheid werd
gebruik gemaakt om meteen een aantal
lessen "in avant-première" te geven.
Dat het bij een avant-première bleef,
is te wijten aan een
ogenschijnlijk
detail
:
het
ontbreken
van
de
nodige exploitatievergunning. Voor
dit
euvel
is
de
gemeente
Merelbeke
verantwoordelijk maar die heeft daar
natuurlijk haar redenen voor. Zolang het
complex
niet voorzien is
van
een
zuiveringsstation, weigert de gemeente
de vergunning in orde te brengen. Een
kleinigheid als je bedenkt dat het com plex tot nu toe iets van 1 miljard
kostte
en
de
broodnodige
zuiveringsinstallatie
een
extra
80
miljoen vergt.
Het komt er echter niet van. De RUG
heeft
die
80
miljoen
niet
en
VER VOL G
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Dit
is
geen
redactioneel,
uw
hoofdredacteur zwijgt vandaag, hij heeft
niets te zeggen. Hier had namelijk een
GeHakt
moeten
staan
(Ouderejaars
herinneren zich die loffelijke gewoonte
nog.), maar GeHa, zijn onvergeeflijke
luiheid
getrouw,
heeft
zijn
kat
gestuurd.
Het beest bleek
tamelijk
welbespraakt, vooral toen we het door de
stencilmachine
draaiden
(met
de
bedoeling het terug te brengen tot de
afmetingen van een floppy disc, hetgeen
mislukte). Jammer genoeg was Poesiemauw
ongeletterd. Om uw razende leeshonger te
stillen hebben we dan toch voor een
redactioneel gezorgd. Het eerste deel
werd geschreven door Benjamin Wuyts voor
nr.
11
van RUG-NUMMER tijdens het
academiejaar 1972-73. Het is echter zeer
relevant.
(RUG-NUMMER was de voorganger
van Schamper)
"Beste
studenten.
Met een
mondvol
engagement spreek je je gebrek aan aktie
niet goed.
Sinds ons "redactioneel" van
RUG-nr. 10 heeft iedere student braafjes
zijn 3500 fr restant inschrijvingsgeld
neergeteld. Nergens een flauw briesje
protest!
Een schril kontrast met die
schokstakingen,
protestmarsen, informatiebrosjures
(sic), enz. van 't begin
van 't academiejaar ... glorietijd van
A.S.F.
en V.V.S.
* Over 't plan V.D.B.
en 't wetsontwerp Vranckx zullen we maar
best
zwijgen
...
Welke
student
interesseert zich daar nu nog voor? Wij,
de intellektuelen, hebben wel wat beters
te doen : blokken, zuipen en vrijen ...
of in 't beste geval
:
vergaderen
.tegen de sterren op, smijten met -ismen
en
zich verliezen in oeverloos
en
aggressief, pseudo-ldeologisch geleuter.
* De student van vandaag is niet meer
die sociaal en politiek bewuste jongere,
lid van een kritische gemeenschap, die
zich boven slogans daadwerkelijk
en
aanhoudend inzet voor 'n menswaardige
maatschappij! (was hij het ooit?) "

et tweede deel van dit redactioneel
werd (waarschijnlijk)
geschreven door
Rik Van Nuffel tijdens het academiejaar
1978-79.
Van
Nuffel
was
toen
hoofdredacteur van dit blad. Het nummer
is 67 en de datum 10/11/78.
"Na
een
bezinnerige
herfstvacantie
opnieuw Schamper, ieder zijn voer en wie
niet weet niet deert.
( ... )
De aktie tegen de tienduizend heeft voor
het eerst sinds lang weer veel mensen op
straat gebracht. Daarbij een overvloed
aan prikakties - die getuigden van wat
meer inspiratie dan we de laatste jaren
gewoon
zijn geweest
:
Lam
Gods,
Tramplakken, bedelakties,
lees er de
aktiekranten maar op na.
Dat alles belet niet dat de molen van
het
pseudo-medebeheer verder
blijft
malen.
( ... )
cauteren : dat is de kommissie die een
onderzoek
moest
opzetten
naar
de
naleving
van
de
gedragscode
voor
examinatoren en examinandi (moeilijke
woorden
voor proffen en
studenten,
respectievelijk natuurlijk)
En op die
kommissie heeft een prof vieze dingen
gezegd, wat juist weten we nog niet,
maar we blijven alert en brengen u het
nieuws op een blaadje. Zo gaat dat. "
Tot zover deze stemmen uit een ver en
grauw verleden.
Volgende week krijgt U
echter in dit blad een verslag van de
Raad Van Beheer die gehouden werd op 23
januari.
Belangrijke onderwerpen daar
zijn de gedragscode voor professoren, de
begroting en de thesisregeling. Over
deze
laatste
twee punten
was
de
voorbereiding echter helemaal niet in
orde,
en Bernard Mazijn heeft alvast
beloofd dat het zou stuiven als daar
niet aan gewerkt werd. Wij verblijven in
blijde verwachting.
_______
jdc

Numerus Clausus

à

'Als Agnes en Vincentius (» 22 jan.)
komen, begint men het wintervuut te
schromen'. Wanhopen in deze gure tijden heeft wel degelijk zin, temeer dat
mijn hersens warm gestoofd nog één
van grootmoeders weerspreuken geloofd:
'Heeft januari koude en droge dagen
in februari zal de sneeuw u plagen'.
Dus geachte kikkerige kapzakker of
beremutser met uwen klapperende vedermof rond u oren en gelubde handschoenen
rond u ... pollekes, die het tempeesten
der Oostenwinden poogt te trotseren,
ge zult nog de congelatie in uwen persoonlijke sneeuwbotten moeten verteren.
Deze niets ontziende, alles verpletterende konklusie voorspeld niets
goeds aan de adelaarsneuzen in de
sjapka, panache, lamfer of kornetmuts,
want het lekken der reukkolf zal niet
stollen.
Ook het verschil der sexe wordt verduivelt moeilijk, en beaamt mij maar
jongeheer, wanneer u segmentaalorgaan
geplaagd wordt door de snijdende Oostenwinden die via de broekspijpen naar
boven giert, u roede lilliputachtig
doet evolueren, terwijl bij hoogborstige vrouwen het tepelhof weeldig
floreert. Zich ontdoen van de overtollige lichaamsvochten blijkt ook
alweer geen kinderspel te wezen;
kinds is zijn spel, maar prostatisch
zijn z'n daden.

Maar ... o wee ... het ergst aan toe
is ons klein teentje. Het bekoorlijk,
weerloos kootje dat pompeus en hartverheffend in het wollen omhulsel zichzelf behaaglijk maakt wordt plots meedogeloos door abominale, nog lelijker
dan de doodzonde teisterende koude
met voorbedachte rade koelbloedig afgekoelt. Een schande, dat elke kleumende ij8Strijder irriteert.
Maar beste tweedezitter nu kan je pas
echt zelfmoord plegen, want mijn zelfde
grootmoeder vertelde mij: 'Draagt
nieuwjaarsmaand een sneeuwwit kleed,
dan is de zomer zeker heet'.
M.C.
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Grand Cru

Eindelijk
bezit de R.U.G.
ook een
atheïstische vereniging.
Deze
sinds
oudsher meest vervolgde ideologie hoopt
eindelijk eens erkend te worden als een
volwaardige ideologie. Door de eeuwen
heen was atheïsme altijd het mikpunt van
geweld.Ook
tot
op
heden
is
de
onverdraagzaamheid van de RK-kerk weinig
tot -niet veranderd. Het atheïsme mag
echter niet geïnterpreteerd worden als
een para-militaire groepering die er op
uit is manu militari te werk te gaan.
Niets is minder waar. Grand Cru heeft
zichzelf voorgenomen een organisatie te
zijn die zich niet profileert naar de
buitenwereld
via
betogingen
en
dergelijke, maar wel één die de aktuali
teit op een eerder serene manier tracht
te behandelen.
Het woord is dan ook ons
wapen.
De organisatie verschilt van
andere
verenigingen
daar
Grand
Cru
het
hedonisme niet schuwt. Het is bijgevolg
ondenkbaar dat een vergadering van Grand
Cru
doorgaat zonder een Grand
Cru
Classé.
De vergaderingen grijpen dan ook plaats
in een ondenkbaar relakse sfeer. Woordverheffingen zijn dus ook een ondenkbaar
fenomeen. Het is ons niet te doen om
het feit dat enkelen geloven dat er een
god is maar wel om het feit dat er zo'n
commercie rond bestaat. Wat voor ons
helemaal niet door de beugel kan,is dat
een persoon op een onmondige leeftijd
gebonden wordt aan de kerk waar hij dan
niet meer bij weg kan. Eens gedoopt ben
je zogenaamd katholiek voor de rest van
je leven. Zo zie je maar dat de kerk een
uitgelezen
vorm
van
humor
bezit.
Enigszins
moeilijk te verteren is de
monopoliepositie die de kerk
bezit.
Niets kan en mag zonder de kerk. Ja,
verstaat U ons niet verkeerd zolang de
kerk
aanhangers
vindt
voor
een
imaginaire
god,dan doen ze maar. Maar
zonder ons.
We hebben niets tegen de individuele
kristenen. We
beschouwen
ze
als
goedgelovige mensen.
In vele gevallen
speelt de kerk ook de rol van laatste
verzetsmogelijkheid tegen één of ander
totalitair regime bvb..
Maar naast de katholieken ,joden,mosselmannen en de humanisten
(die er
de
laatste jaren perfekt in geslaagd zijn
een eigen kerk op te bouwen met een
symboliek
en mystiek die niet moet
onderdoen voor de "echte"kerk) wordt het
tijd
om ook eens de stem van
de
atheïsten te horen.
Grand Cru -Atheïstisch Stijlschap- zal
dan ook in de komende weken proberen om
erkend en gesubsidieerd te worden door
het Politiek-en Filosofisch Konvent.

Jan Goes.

SERIEUS?
Dit is een artikel over serieuze dingen.
Het zal de studenten geneeskunde niet
ontgaan zijn dat de regering in december
tot een akkoord kwam met de artsenvereniging om het bisrecht in de eerste kan
geneeskunde af te schaffen. De regering
had het subtieler willen spelen door de
univs die beslissing te laten nemen,
maar die zijn niet in de val getrapt.
Immers, toen medio vorig jaar de beslissing bekend geraakte dat bissers lstekan
geneeskunde dit jaar slechts voor 80% en
volgend jaar voor 20% betoelaagd zouden
worden, verkondigden de univs in koor
dat ze die bissers toch zouden blijven
inschrijven. De bal lag dus weer in het
kamp van de regering en die hebben ze
dus onlangs een ferme trap gegeven onder
de kundige leiding van Wynen.
Ondanks het feit dat er een tijdje sprake
was om de beslissing bij volmacht te
nemen, wordt de bespreking van het wetsontwerp i.v.m. het bisrecht in de eerste
kan geneeskunde nu toch in het parlement
gehouden.
Volgens het ministerie van
onderwij s wordt de bespreking pas in
maart aangevat, omdat men nu nog volop
bezig is met de redactie van de tekst in
de commissie.
Dat het parlement zich mag bezig houden
met deze verkapte vorm van
numerus
clausus is wel een belangerijk gegeven.
Het is niet meteen duidelijk of de
Vlaamse liberalen zonder boe of ba ja
zullen stemmen.
Tegen maart mag men dan ook de ontwerptekst van de nieuwe wet op de academische graden verwachten. Deze wet bepaalt o.a. de wettelijke graden (welke
cursussen er dienen te worden gevolgd),
hoe de examens moeten
georganiseerd
worden, wie eraan mag deelnemen enzovoort. Hoewel de bespreking van deze
teksten volgens de ambtenaar "nog in het
stadium van vertrouwelijkheid verkeren",
lijkt het wel vast te staan dat er een
soort Hoge Raad zou opgericht worden per
gemeenschap met een overkoepelende raad.
Deze raden zouden bestaan uit leden van

de
VLIR (Vlaamse
Interuniversitaire
Raad) en de CIUF (de Waalse tegenhanger)
Deze honorabele heren mogen de onderwijsminister advies verstrekken
over
deze samenstelling van de diverse programma's. De minister kan die dan bij
koninklijk besluit aanpassen volgens de
wensen van de Hoge Raad. Nu liggen die
dingen nog altijd vast in een wet.
Voordeel van deze regeling is dat men
veel alerter kan reageren op de de maatschappelijke veranderingen.
Noodzakelijke wetswijzingen worden volgens goede
Belgische gewoontes steevast verwezen
naar een nader te bepalen datum.
Het verschil tussen wettelijke en wetenschappelijke
graden
zal
weggewerkt
worden.
Verder is er ook sprake om een creditsysteem in te voeren, maar dat staat nog
niet helemaal op zijn pootjes. Ook wordt
er gewerkt aan de zogenaamde "derde
cyclus"
(doctoraten en postgraduaten),
maar ook hier is nog geen afgewerkte
tekst. We houden u in elk geval op de
hoogte.
En dan is er nog het probleem van de betoelaging. De univs schreewen moord en
brand, want er is veel te weinig geld.
Voorlopig wordt de univ betoelaagd per
student. Maar in de toekomst zou dat een
forfaitair bedrag worden, waarmee zowel
het wetenschappelijk onderzoek als het
onderwijs bekostigd moet worden. Maar
zoiets is weinig opportuun; hoe minder
studenten hoe meer geld er is voor
wetenschappelijk onderzoek.Dus werkt men
aan een compromis; forfaitaire betoelaging voor wetenschappelijk onderzoek en
een bedrag per student voor onderwijs.
Volgens de door ons gecontacteerde persoon
zijn
ook
andere
oplossingen
mogelijk. Zoals een interne herverdeling
van de gelden of een forfaitair bedrag
dat berekend zou worden op basis van de
toelagen die de univ in voorgaande jaren
gekregen heeft. Wait and see.
(DomPer)

The Spice o f Life
Dat de Schamper-redactie exclusief bestaat uit eerbare en deugdzame lieden
die vastberaden alles alles wat ook maar
een beetje naar vies of sex ruikt van de
hand wijzen is een welbekend feit.
Uw
hardstrijdende moraalridders raakten dan
ook eventjes in paniek toen bleek dat er
in Gent weer wat verderfelijks georganiseerd werd.
Effen waarde het spook van
de zelfcensuur rond in de Brug, maar
Schamper zou Schamper niet zijn, als we
niet ten strijde trokken.
Na
een
strenge en vermoeiende selectieprocedure
bleek ondergetekende de meest pure onder
de puriteinen te zijn.
Dat deze knaap
bovendien opgroeide in het westen des
lands, tussen de roomse kerktorens en de
koeien,
tussen de pakjes hoeveboter en
de
aardappelen,
was
een
aardig
pluspuntje.
Tenslotte ging het toch allemaal om 'de
vruchten der aarde.'
Ik dus op stap,
meerbepaald
naar Joachim
Beuckelaer
(1530 - 1574).

De schilderijen van deze jongen (en van
zijn navolgers) puilen uit van markten
en keukens, vol fruit en groenten, vis,
wild, vlees en gevogelte.
De seksuele
allusies zijn ten andere even talrijk.
Een paar voorbeelden die de appetijt van
onze
talrijke lezers misschien
wat
kunnen aanwakkeren.
Op nagenoeg elk
werk vind je meiden en knechten, vrouwen
en/of oude mannen. Dat ze wat sullig in
het rond staren,
eventueel de blik op
oneindig, moet je maar voor lief nemen.
Kijk
je echter naar die weelderige
overvloed van 'onschuldige attributen'
(??) rondom hen, dan kan er bij je al
een lichtje opgaan.
Wortelen, pastinaken,
rapen...
hebben een duidelijk
fallische betekenis. Veel groenten hadden (en hebben!) trouwens de reputatie
de sexuele appetijt te bevorderen. Mosselschelpen
die de schilder
schier
achteloos op de grond laat slingeren

verwijzen dan weer naar het vrouwelijke
geslachtsdeel.
Hazen en eieren staan
synoniem met de potentie.
Vele tientallen andere voorbeelden kun je in de
cataloog aantreffen.
Soms lijkt het allemaal wat ver gezocht
, maar voor de tijdgenoot was dit zeker
niet het geval.
Denken we maar aan de
rederijkers die elk woord,
elk gedicht
in een rebus of een formalistisch keurslijf stopten.
Als kijker/lezer uit de
20ste eeuw moet je dan ook over een
engelengeduld beschikken om dit alles te
ontwarren.
Het is ten andere kenmerkend voor die
dubbele
(katholieke) moraal die toen,
maar nog veel meer in de 18de en 19de
eeuw hoogtij vierde.
Als kleine man
mocht je heel hard werken (om amper in
leven te blijven) en zoveel mogelijk
kindjes op de wereld te zetten, zodat de
hogere klassen, volop van ALLE
'aardse
geneugten' konden genieten.
Je mag
bovendien ook niet vergeten dat deze

schilderijen
alleen voor een
elite
bestemd waren.
Al dan niet als didactisch materiaal
vind je er ook nog tekeningen,
etsen,
recepten- en kruidenboeken, aardewerk en
andere keukenspullen.
Naarmate ik echter verder door de zalen
van het museum dwaalde, raakte mijn arme
koppie leeggepuzzeld.
Wie zijn wekelijks monotoon kruiswoordraadsel door
ander puzzelwerk wil vervangen, weet wat
hem of haar te doen en te wachten staat.
JOACHIM BEUCKELAER, HET MARKT- EN KEUKENSTUK IN DE NEDERLANDEN
1550-1650
Citadelpark, Gent
Openingsuren : 9 . 0 0 - 1 2 . 3 0
13.30 - 17.30
niet op maandag
toegang : 20 fr. (studentenkaart)
nog tot 8 maart 1987.
GD

SorryJaak
De Vlaemsche tale is wonderzoet, voor
wie heur geen geweld aandoet",
schreef
Guido Gezelle."Le plat pays qui est le
mien",
zong Brei in de mooiste ballade
die
ooit
over
Vlaanderen
werd
geschreven.
Deze twee mensen,
onder andere!,zijn
erin geslaagd om met liefde iets voor
hun Vlaanderen-vader-land te doen.Maar
wat er anno '87 aan miskleunerij wordt
gedaan, valt met geen zinnige woorden te
beschrijven.
Er moest zonodig een Vlaemsch monument
komen, en daar zouden V.U. en C.V.P. dan
ook voor zorgen:
den ijzertoren in
Diksmuide.
Behalve het feit dat dit een
oorlogsmonument is (dus niet bepaald
geschikt),
moeten
de
niet-gedoopte
Vlamingen snel naar de pastoor.
'Alles voor Vlaenderen,
en Vlaenderen
voor Christus',
dixit zonne-krantenkoning Manu Ruys.
Vorige week zorgden de vier Vlaamse
partijen voor een nog luidere klap op de
vuurpijl. Onze teerbeminde BRT moet een
naamverandering ondergaan en wordt zo
maar
eventjes
van
nationaal
naar
regionaal
niveau
afgevoerd.
VRT,
Vlaemsche radio en televisie, moet het
zorgenkind van Cas Goossens nu gaan
heten. Diezelfde Goossens heeft reeds
tal van (financiële) bezwaren
laten
horen, maar het ziet er naar uit dat de
Vlaamse Raad daar doof zal voor blijven.
Het is niet alleen erg vanwege het
bekrompen
karakter van de maatregel
(sommige Vlamingen spelen toch o-zograag de underdog) het is vooral erg dat
ze met zoiets komen aandraven terwijl ze
de dag tevoren nog de mond vol hadden
over 'EUROPESE' éénheid...
"En als ik lachen wil, ga ik naar
Vlaanderen",
zingt Paul van Vliet. Hij
mag komen, maar als hij groen uitslaat
heeft hij het zelf gezocht!
K.J.
Net voor het ter perse gaan van dit
nummer liet het Brt-avondjournaal weten
dat de doofheidsmalaise misschien kan
worden opgelost. Daar zal van Vliet blij
mee zijn!

ADVERTENTIE
GEZOCHT:KOT(-kamer) max. prijs 5000 BF/
maand.Bij voorkeur gelegen in de buurt
tussen station en gravensteen. ’MIDDELGROTE HOND moet welkom zijn.Zich richten:
Jeruzalemstr. 36, Gent, of bureel blad
SCRAMPERAD. R.239/MK.

THEO (6 )
Hallo, sorry dat ik vorige week geen
stukje gefabriceerd heb, maar ik ben
pas terug uit Paris. We moete der allemaal es uit n'est ce pas, en een paar
semainekes in Paris is er nooit teveel
aan zeg ik toulours. Twas wel tof, die
Parissiens ba*»«3«ij^er nogal op los, en
vóór de vacaflfcjp waren der nogal veel
studenten o p ^ r a a t , 't leek Gent wel!
Maar ik ben <aa»door toch me Pors niet
kwijtgespeel^ zekers! Ik was zo'n beetje aan 't spelechaufferen in 't quartier latin, en plots ware der een hoop
studenten. Ik kon nog goed op tijd arreteren, maar ,4ier was toch nog een
vent op me pare*brise blijven haken,
Oezekin of
2* hebbe me Pors gebarbecued en g|pegd ijat het de flikken
waren.
Gelukkig was me tante die al vijftig
jaar suikerziekte had eindelijk zoetjes
de coin o m g e g a a ^ Ik heb van de heritage
dan zo'n Terr^Ki Testaroza gekocht, zoals in die reportages over de brigade
des moeurs van Miami; maar dan in
zachtoranje, je bent maar eenmaal jong
nou?
Terug in Gent, tcpn ik helemaal de gauchiste kant Opgegaan. Der was zo'n
vergadering vafi de peuples, en vooraan
in zaal ee stcfnd een mee te oreren.
Nou, hij kon ^et vraiment goed zeggen,
over de manifesteerders en de numerus
clausussen en n u Ik was op het eerste
zicht amoereuqp Zoals hij daar stond,
rank als een j^pin, gefabriceerd als
een echte Adonis, met zijn Griekse neus,
zijn dwarrelende gele lokken, ik werd
er zowaar warm van vanbinnen.
Ik heb hem een lettre d'amour geschreven, enfin, eigelijk een pamflet d'amour : "niet liiiks, niet rechts, sex",
"13000 keer jaafeh" en zo, hij kon het
gewoon niet misverstaan!
Et oui, een paar dagen later kwam hij
pamfletten uitdelen aan mijn deur. Hij
zag me, zucht zachtjes met zijn sonore
stem "Chanel n° 19, net als in de brief".
Coen nam hij me in zijn gespierde armen
en kreunde "Sint Anna, Sint Anna".
Nou, deruit ging hij, ze moeten met
geen andere wijve aankomen bij me, je
moet geen intellueel zijn om.dat te
verstaan.
(De Tante Theo expa**ïence group,
GeHa, TWG, JDC, AL)

6 0 JAAR VR.G

VROEGER WERD ER MEER GEVREEËN !
Het V.R.G.
(Vlaams Rechtsgenootschap)
bestaat 60 jaar. Halleluja. Zoiets moet
uiteraard met de nodige luister gevierd
worden en dat gebeurt dan ook. Maar als
ik
de voorzitter Frederik
Bytebier
verzoek om een paar anekdoten boven te
halen moet hij even nadenken om dan
glunderend
hetvolgende
te
zeggen:
"Vroeger werd er binnen het Centraal Bestuur
veel meer gevreëen.
Naar het
schijnt
waren er
toen
vreselijke
geluiden te horen in
het praeseskot
Maar dat is al lang geleden. Nu zijn we
veel braver geworden. Te braaf eigenlijk."
Het
Vlaams
rechtsgenootschap
wordt
eigenlijk vooral geïncarneerd door het
C.B., niet dat stomme bakje waarvoor
enkele jaren geleden een halve revolte
onstond om het te legaliseren en kort na
de legalisatie door de meeste gebruikers
in de vuibak werd gedeponeerd, neen C.B.
staat hier voor Centraal Bestuur. Daarin
zetelen een 20-tal studenten die hun fakulteifekring in goede banen leiden en
waken over de werking van de vijf jaarpraesidia.
Maar wie de werking van het C.B. de
jongste jaren op de voet heeft gevolgd,
zal misschien de mening toegedaan zijn
dat het CB beter wat meer gevrijd had
dan messcherpe vetes uit te vechten. Het
huidige CB ziet allicht niet graag dat
hun interne keuken wordt opgediend in
Schamper, maar wat daar allemaal gebeurd
is mogen wij onze lezers niet onthouden.
Het is te leuk om waar te zijn. Vroeger
had
het centraal bestuur de
goede
gewoonte om van meet af aan zich te
— VERVOL G
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1 n de. e e r s t e w e e k van het nieuwe,
jaar "l ekte" een b e k n o p t e t e k s t
van Veng uit na ar de b u i t e n l a n d s e
pens [alleen Schampen, b l e e ^ In de
kou staan) :"Uu) t oo n mo e t Iets
s t r e n g e r klinken. U m o e t v a s t b e r a d e n e r optreden. U m o e t een d u i d el ij k o n d e r s c h e i d m a k e n t u s s e n
p os it ie f en negatief. U m o e t
vo el in g h ou de n m et de s t u d e n t e n
om hen bete n te b e g n l jp en ."
Dez e I n s p l n a t l e l o z e t e k s t was gen l c h t aan de C h i n e s e p e n s . V e l a a t ste zin l i e t v e n s t a a n dat Veng
het d eb at g a a n d e w ou houden.
****

Op 12 jan. w o n d t een hoge ambtenaan op het m l n l s t e n l e van Prop ag a n d a ont sl ag en . V a a n m e e be g in t
het d en de lu i k van de C h i n e s e
studentenafifialre. Zhong P e l z h a n g ,
w a n t dat Is de w e l l u i d e n d e naam
van de on ge l uk ki ge , zou " zw ak en
I n k o m p e t e n t zijn In het l i c h t van
I d e o l o g i s c h e u i t d a g i n g e n " , waanmee d u i d e l i j k w o n d t gerefiereerd
naan het s t u d e n t e n p n o t e s t .
N a het on ts l ag van t w e e profiess on e n en k nl tl ek op e v e n v e e l
s c h n l j v e n s , komt Veng Xuao Ping
toc h nog l o S : " 1 k neem nog niet
één p n o c e n t van de s t u d e n t e n die
aan de b e t o g i n g e n dee ln am en ,
e n n s t l g .E nk e l e b e t o g i n g e n doon
een k le in a a n t a l s t u d e n t e n k u n nen het C h i n e s e p o l i t i e k e s y s t e e m
niet o m v er we rp en . M a a r we o n d e r v i n den we l e nk e l e p r o b l e m e n op het
I d e o l o g i s c h e vlak."
iilaars c h l j n l l j k w e r d e n de t e l l i n g e n
door de Belgis che r i j k s w a c h t v e r richt, w a n t v e r s c h i l l e n d e b e t o g i n g e n m et soms 50.000 d ee ln em er s
die zich u l t b r e l d e n tot 19 u n i v e r s i t e i t s s t e d e n g e d u r e n d e vier
weken, kan men t o c h ni et o nd er de
n oe me r van een
'klein aantal'
p l a a t s e n (en de ci jfers die to t
hier d o o r d ri ng en , zijn zeke r niet
door de o r g a n i s a t o r e n v e r s p r e i d ) .
O n d e r t u s s e n Is g e b l e k e n dat de
P r o p a g a n d a - m i n i s t e r hlmselfi ook
aan de de ur Is gezet, en dat de
p o s i t i e van p a r t i j l e i d e r Hu
Vao bang In het g ed r a n g komt " o m dat hij de s t u d e n t e n o n r u s t niet
heefit w e t e n te v o o r k o m e n " .
Ve c o m m u n i s t i s c h e p ar ti j van
C hi na Is zich a an het b e z in ne n
ove r de p o l i t i e k e g e v o l g e n van de
s t u d e n t e n r e v o l t e , en de ee r st e k o p pen r o l l e n al. S p i j t i g geno eg Is
het fielt dat dit ni et g e b e u r t In
het v o o r d e e l van de s t u d e nt en , de
s t u d e n t e n die no ch t an s ve el hoop
h ad de n g e s t e l d In Veng Xuao Ping.
Bij een b et og in g aan het Plein
van de H e m e l s e V re de w a r e n l e u z e n
als " .. .l an g l e v e Veng", "st eu n
Xuao Ping" en " le ve de d e m o c ra ti e"
niet ui t de lucht. Ofi Veng nog
lang zal l e v e n Is ni et zeker,
ma a r de s t u d e n t e n zijn des te me e r
v a s t b e r a d e n om In de l e n t e teru g
bu l te n te komen.
Er zal w a a r s c h i j n l i j k ge en n ie uw
g el u l d te h or en zijn, m a a r heet
w o r d t het In de n ie u w e l e n t e zeker!
K.J.

verdelen in "clans". De meest koddige
taferelen speelden zich af tijdens en
na de vergaderingen. Het beste dat je
kon doen wanneer zulk stompzinig gedoe
zich aandiende, was vluchten naar gezelligere bedoeningen.

is trouwens afgelopen met die idiotie
dat het CB zichzelf verkiest.
Ieder CBlid wordt volgend jaar verkozen door
alle
studenten." En hij voegde eraan
toe dat we eigenlijk niet te veel over
die "zaak" mochten schrijven.
Maar mijn oren worden allicht van mijn
kop gezeurd als ik het niet heb over de

Wat er bij de jongste verkiezing van het
CB gebeurde is te leuk om waar te zijn.
Elk jaar wordt er immers een nieuwe
voorzitter verkozen door alle rechtstudenten. De overige leden van het CB worden verkozen door het ..."oude CB", wat
vaak tot gevolg had dat de leden zichzelf herkozen.
Voor de verkiezing van de huidige voorzitter waren er twee kandidaten. De kandidaat die het haalde (Byttebier dus)
werd op zijn zachtst gezegd niet gesteund door een groot deel van het vorig
CB.
Byttebier wou echter wel "zijn
ploeg" binnesjassen iü het CB, iets
waarin hij grotendeels ^.n slaagde. Dat
kwam allicht een stuk door het rare
stemsysteem waardoor hét mogelijk was
dat iemand op een gegeven ogenblik drie
stemmen had:
1 als oud lid, 1 als nieuw
lid en 1 bij volmacht.
Maar er zaten dus toch !een aantal "indringers" in het CB. Toen één daaarvan de penningmeester- wandelen werd
gestuurd trapten de overige "indringers"
het ook af. Meteen had Byttebier een CB
dat volledig achter hem stond. Maar was
zoiets wel nodig? Byttebier:
'' Spijtig
genoeg wel. Ik vind zulke zaken enorm
spijtig, maar ep: was geen andere keus.
Nu marcheert het dB zoals het hoort. Het
VERVOL G
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vele "goede dingen" die het VRG gedaan
heeft. Was het CB soms het toneel voor
pathetisch kleine-kinderen-gekibbel,dan
heeft de werkingt daar toch niet noemenswaardig
onder
geleden. De
jongste
5 jaar is het VRG uitgegroeid tot een
mastodont van 1.323 leden. Vooral onder
Hans De Meyer kende het ledenaantal een
plotse boom. Maar wie dacht dat dit kwam
door de korting van 200 fr. op de
cursussen bij aankoop van een lidkaart,
komt bedrogen uit. De eerste resultaten
van een onlangs gehouden enquete wijzen
uit
dat een meerderheid bewust lid
wordt.
Het genootschap beschikt over een viertal lokalen boven het café "Hof van beroep" in de Savaanstraat 4. Dat café is
tegelijk het café van de rechtstudenten,
maar is juridisch gescheiden van het
VRG. Het zijn juristen voor iets.
Het Centraal
bestuur
heeft in
de
loop van de jaren een aarig "palmares"
vergaard; Z O is er de cursusdienst die
naar verluidt even goedkoop is als de
Fnac,1 Z O
is er het Balanske ofte het
maandblad van de rechten, zo zijn er de
jaarlijkse feestelijkheden,
zo is er de
twee jaarlijkse revue, zo is er de brede

.cultuurwaaier, zo is er van-alles-ennog-wat. Ook al doordat de jaarbesturen
goed draaien bereikt het almachtige VRG
een groot publiek. Voila, ik heb genoeg
stroop aan de baard gesmeerd.
Het VRG bestaat dus 60 jaar en een ferme
scheet -het VRG werd immers heel precies
op 23 december 1926 opgericht- en feest
daarom een ganse week lang; hier komt
het enige echts programma

-Maandag 2 februari: Academische zitting
in de aula; zullen daar een hoop onzin
uitkramen: erevoorzitter prof Spanoghe
over de geschiedenis van het VRG; oudbestuurslid prof. Storme over een glas
water;
oud-praeses Luc Van Den Bossche
alias Luc De Morgen; vice-premier Verhofstadt
en
Frederik
Byttebier.
Aanvang:16.00 H.
Gevolgd door hetgeen waarvoor we eigenlijk zullen gaan: de receptie.
-Dinsdag 2/2: In het kader van de jaarlijkse uitwisseling met de univ van
Leiden gaat er een brouwerijbezoek door.
Des avonds is een er T.D., heel toepasselijk genaamd Happy Birthday-party.
Ik heb zo het gevoel dat de Leidenaars
al opgewarmd zullen zijn nog voordat de
fuif begint.
-Woensdag 3/2
:
Vanaf 13.00 h. tot
21.00 h.: assissenzaak waarbij iedereen
welkom is. Plaats: Gerechtsgebouw.
-Donderdag 5/2: Gastcolleges over strafvorderingsrecht. Blijf maar thuis.
-Vrijdag 6/2 : Banket en Galabal in
Casino .
(DomPer)

DIERENGENEESKUNDE

bèkaast noar de kluute kerdju !
ingebruikname laat dus op zich wachten.
Het schoonheidsvlekje van de RUG dreigt
een etterbuil van te versmaden omvang
te worden...

uitpuil-ziekte
Het zal je fakulteit maar wezen ! Wie de
huidige behuizing van de paardepieten op
het Casinoplein nuchter bekijkt, moet
vaststellen dat meer dan één gebouw met
veel
jnoeite blijft
rechtstaan.
De
beesten puilen er als het ware uit en
met de studenten is het al niet veel
beter. Precies
: die studenten die de
buitenlanders met hand en drietand van
hun fakulteit weren. Of moeten
we

leegstaat.
De verwarming werd reeds
vermeld.
Komt
daarbij
een portierhuisbewaarder-concierge-manusj e-vanalles want je kunt dat gebouw toch niet
zomaar laten staan ... Er werden immers
al inbraken gesignaleerd (naar verluidt
zijn op een nacht alle lavabo's uit het
gebouw
verdwenen) wat dan weer
de
installatie
van een alarminstallatie
noodzakelijk maakte ...
En het leukste van het verhaal moet nog
komen : het complex dat er nu staat is
in feite maar de uitvoering van l/9e
(één negende !!) van de plannen. Jaren
geleden zag men alles een ietsje groter
en het opzet was er ook naar. Met als
gevolg dat wat nu (bijna) klaar is, deel
uitmaakt van een geheel dat er nooit zal
komen.

waar moet dat heen
Meer konkreet zijn de nieuwe gebouwen
bestemd om er de preklinische diensten
in
onder te brengen
:
irrologie,
bakteriologie
en
parasitologie
of
zoiets. De stallen daarentegen, die ook
af zijn, horen bij de werking van de
klinische
diensten.
En precies die
klinische diensten
hebben vooralsnog
geen plaats op de nieuwe campus. Niets
wijst er op dat ze die overigens ooit
zullen krijgen. Die klinische diensten
(met
operatiezalen
en
dergelijke)
blijven wellicht op het Casinoplein.
Waar moeten ze anders naartoe ? De
zieke dieren daarentegen
zouden
wél
verhuizen naar Merelbeke, want voor hen
is op het Casinoplein te weinig plaats
en precies daarom zijn de uitgebreide
stallingen in Merelbeke gebouwd. Met als
gevolg dat we voor de absurde situatie
komen te staan waarbij de patiënten
logeren op een afstand van om en bij de
tien kilometer van hun doktoren ...

schrijven "weerden" ? Want cot ons aller
verbazing lazen we in het eisenplatform
van de studenten diergeneeskunde : "geen
diskriminatie van vreemde studenten".
Een verklaring is vlug gevonden : "nu
de massale toevloed van Nederlanders gestopt is, hebben we niks tegen het
openhouden
van
mogelijkheden
om
studenten uit probleemlanden binnen te
laten."

geld
smijt
weg
De campus op het Casinoplein
vergt
ondertussen
wel
een pak geld
aan
onderhoudskosten : zonder herstellings werken houdt geen paardepiet, laat staan
een beest, het er uit. De campus in
Merelbeke, op zijn beurt, slokt eveneens
pakken
centen alleen al omdat
hij

laatste tussentitel
In
het
eisenplatform
van
de
diergeneeskundestudenten
wordt
ook
uitgebreid
aandacht besteed aan
de
werkingstoelagen.
Net zoals in alle
andere fakulteiten hebben ook hier de
besparingen zware gevolgen. Overigens
worden niet alleen de werkingstoelagen
geblokkeerd
maar bovendien moet het
Instituut ter Aanmoediging
van
het
Onderzoek
in Nijverheid en Landbouw
zwaar inleveren. Dit IWONL levert 25 %
van het wetenschappelijk en onderwijzend
personeel
aan
de
fakulteit
diergeneeskunde. Hun inbreng in de aan
de gang zijnde onderzoeken is bijzonder
groot.
Personeel is er dus onvoldoende en uit
niets blijkt dat dierenartsen binnenkort
meer kansen krijgen om een universitaire
loopbaan op te bouwen. Dat betekent
minder specialisten want waar anders dan
aan
een universiteit kan men
zich
fulltime
bezig
houden
met
een
gespecialiseerde
deeltak
van
de
diergeneeskunde.
Minder
specialisten
betekent opnieuw een achteruitgang van

het wetenschappelijk onderzoek ...
Men zou de studenten diergeneeskunde
bijna beginnen geloven als ze beweren
dat de campus in Merelbeke "ten dode
opgeschreven" is en dat men hem beter
zou verkopen. De daad bij het woord
voegend organiseerden ze een openbare
verkoop van het gebouw. Opbrengst : zo'n
1200 Fr.
De paardepieten hebben er een vat bier
mee gekocht. In het verleden is bewezen
dat het wetenschappelijk onderzoek in de
diergeneeskunde daar wel bij vaart. (WA)

Voor de vacantie stuurde een bereidwillige kandidaat medewerkster ons
een
degelijk artikel over een operavoorstelling. Omdat
wij in 1986 niet meer
konden verschijnen, was het artikel voor
de volgende Schamper totaal achterhaald.
Wij nodigen hierbij die jongedame uit
ons nederige redactieteam te vervoegen.
Die uitnodiging geldt vooral, maar niet
alleen voor haar.
Iedereen die aan dit
blad wil meewerken is nog steeds van
harte welkom. Wij kunnen slechts een
kwalitatief hoogstaand blad brengen als
er voldoende mensen aan meewerken!
Waar zijn ze, al die grote muilen, die
vanuit de diepten van hun wanstalige
bierbuiken het lef halen dit met zoveel
zorg
en
liefde gemaakte
blad
te
beledigen en te kleineren. Moge hun tong
rotten in hun vunzige monden, moge hun
lever zich uitzetten om tenslotte in een
schandelijke,
ranzige scheet te exploderen.
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Body Heat of als de schizofrene vrouw in
Crimes of Passion.

00 zeer slecht
0 slecht
* niks bijzonder
** goed in zijn genre
*** aanrader
**** meesterwerk

Peggy Sue
got fucked

Met films als The Conversation (intrigerend) , The Godfather (al even legendarisch als de Maffia zelf), Apocalypse
Now (absurde, hallicinante Vietnamitis),
Rumble Fish (cult-film) en de Cotton
Club (heerlijke regie) is het niet verwonderlijk dat F.F. COPPOLA tot mijn favoriete regisseurs behoort, ondanks het
feit dat hij al fletse dingen heeft afgeleverd zoals One From The Heart en The
Outsiders. Logisch dus dat ik grote verwachtingen koesterde voor PEGGY SUE GOT
MARRIED,
te meer daar er in de Amerikaanse pers heel lovend werd gespoken
over Coppola's nieuwste en er zelfs
sprake was van "de beste Coppola sinds
The Godfather...".
Na de kitsherige generiek blijkt al vlug
dat er hoegenaamd geen sprake kan zijn
voorgaaand citaat. Na het in de typische
Coppola-stijl gefilmde bal, verwatert
Peggy Sue etc. tot een zuikerzoet en romantisch verhaaltje dat slechts zelden
enige beroering veroorzaakt en eindigt
als de eerste beste smartlap. Een ontgoocheling, wat.
Het uitgangspunt is nochtans niet mis.
Tijdens een soortement bal-schoolrëunie
anno 1985 keert Peggy Sue (Kathleen
Turner) terug naar de prille sixties en
kan daar een stuk van haar jeugd overdoen, maar ditmaal met de ervaring van
een
veertig-plusser.
Maar
Kathleen
Turner -ze wordt echt te dik- ziet er
merkbaar ouder uit dan haar 18 jaar die
ze moet voorstellen en ondanks de flair
waarmee ze zich op deze rol stort,
vonden we haar beter als femme fatale in

TONEEL AANGEBODEN DOOR KULTUREEL KONVENT
SCENE 85 stelt voor : ANGST EN ELLENDE
IN HET DERDE RIJK van B. BRECHT.
Plaats: Gaversesteenweg 195, Merelbeke.
Aangezien dat niet bij de deur is wordt
er een bus ingelegd: die vertrekt om
19.00 h. op het ST. Pietersplein.
Datum: wo 11 en do 12 februari 1987.
Prijs: 100 fr. (bus inbegrepen)
Reservatie: Bij Leentje (studentenhuis)
De opgbrengst gaat volledig naar AMNESTY
INTERNATIONAL

Bon, het uitgangsidee was goed, maar dat
was blijkbaar de enige briljante inval
van de scenario-schrijvers want voor de
rest bakken de heren er niet veel van.
Alles draait rond de af-aan verhouding
tussen Kathleen Turner en Nicolas Cage,
haar latere echtgenoot. Maar door het
huwelijk weet Kathleen dat ze beter ge- ^
rief moet kiezen en ze gaat op de hort
met een exentrieke dichter-in-spe.

Maar Nicolas
(Coppola's neefje) wordt
jaloers en dan krijg je weer de gekende
cliché-scènes. Op zichzelf is dat nog
niet zo erg, ware het niet dat dit romantisch gedoe nooit echt aangrijpend,
ontroerend of meeslepend wordt.
Alles moet dus komen van de grappige
confrontaties
tussen
Kathleen,
die
reageert als een volwassen en geëmancipeerde vrouw van de eighties, en de
kleinburgerlijke en preutse samenleving
van de sixties. Vooral de scène in de
auto waar Kathleen zelf het "initiatief"
neemt en Nicolas Cage zijn tong bijna
inslikt, is goddelijk.
In vergelijking met Back To The Future
valt Peggy Sue enz. behoorlijk tegen.
Zelfs al hebben beide films een andere
opzet dan nog kan je gerust stellen dat
de scenaristen van Back to the Future
stukken inventiever waren en het door
hen geschreven entertainment beter verteert dan een flauw verhaaltje zonder al
te veel verassingen. We hebben ons wel
niet verveeld, maar we zijn veel beter
gewend. De grote verrassing van deze
prent is immers dat Coppola achter de
camera's stond. Als hij zich niet herpakt met Gardens Of Stone, mag hij in de
rij gaan staan bij Spielberg.
Dat deze film in Amerika zo'n gigantisch
succes kende is allicht omdat Peggy Sue
Got Married een ideaalbeeld ophangt van
de "sweet sixties", net zoals de meeste
Amerikanen zich dat graag voorstellen.
Als u daar geen bezwaar tegen heeft, dan
kan Peggy Sue misschien een meevaller
worden. Voor mij hoeft dat niet meer.

PEGGY SUE GOT MARRIED *
Decascoop
DomPer

studio
skoop
IS. 00 U : D00 D I N V EN ET IE van L.
/
M Ê Ê l Ê m ê Viiconti, m et V i n k B o - 5
g a n d e e.a.
m
15.00 U ;
: PAPA I S OP Z A K E N R E 1 S van
E .Kui tun ica .
15.00 U :: AT C LO SE RANGE van J . F o en
l ey m e t S e a n Penn, Chnii,20.00 u
t o p h e n Walken. . .
20.00 u ;: DET ECT ! (/E van J .- L. Go dand met J.h al li da y, N.
Baye, C . Bna tteun. .
20.00 u .: H O H E N F E U E R van F.Munen,
m et T.Nock, J.Lien..
22.30 u ,: DOWN By LAW van J.Janmuih, m et T .Wa ité , J .Lu nte, R .B e n i g n i . .
22.30 u ;: THE S H O O T I N G PARTV van A.
Bnidget, me t l.Mat>on, Sin
J . G iel gud , E .F o x . .
22.30 U :: S WE ET M OV IE van D .M ak av ejtv.

ddwn...
Met DOWN BY LAW is Jim Jarmush aan zijn
derde film toe. In die korte karrière
slaagde hij erin een reputatie op te
bouwen,
en dat niet in het minst door
de heel eigen
filmstijl.
PERMANENT VACATION (1979) behaalde her
en der prijzen, maar het was vooral
STRANGER THAN PARADISE die voor
de
doorbraak zorgde (Camera d'Or in Cannes,
Prijs van de UFK 1985..), ondanks het
feit dat er heel wat moeilijkheden waren
bij de produktie.
Zo gaat het verhaal
dat Stranger than Paradise gefilmd werd
op restjes pellikule van Wim Wenders, en
wat is er nu een beter visitekaartje
dan een dergelijk romantisch verhaal
over de cineaste maudit?
In elk geval was Stranger than Paradise
een sukses en terecht aangezien alle nadelige faktoren bij het produktieproces
in kwaliteiten werden omgezet. Door het
sukses had Jim Jarmush het deze keer gemakkelijker om geldschieters te vinden
voor deze derde film, DOWN BY LAW.
Het verhaal is betrekkelijk eenvoudig.
Zack (Tom Waits), dronkelap een bekend
disc-jockey, wordt door zijn lief het
huis uitgetrapt en laat zich ertoe verleiden voor een aanzienlijk bedrag een
lijk naar de andere kant van de stad te
vervoeren. Parallel daarmee zien we de
pooier Jack (John Lurie), die het aanbod van een kollega-pooier om een nieuw,
aantrekkelijk hoertje te gaan bekijken,
niet kan weerstaan. Beide worden echter
verlinkt en eindigen in dezelfde cel.
Daar krijgen ze na een tijdje nog het
gezelschap van een Italiaans toerist,
Roberto of "Bob" (Roberto Benigni) , die
Zack kort voor zijn arrestatie
nog
ontmoet had.
Bob probeert met zijn
gebrekkig Engels de ijzige stilte in de
cel te doorbreken en wat meer afleiding
te brengen , onder meer door het tekenen
van een venster op de celmuur. Het
vervolg gaat u maar zelf bekijken.
Voor wie van Stranger than Paradise
hield is dit zeker geen teleurstelling.
Er zij trouwens heel wat gelijkenissen:
soberheid
in
verhaal,
cast
(drie
hoofdfiguren en erg weinig figuranten)

Met een loeiende koe van een waarheid.
Daarmee dient (administratief gebruik)
elke goeie recensie te beginnen. Helaas
kan ik er nu net op geen komen die iets
met 'moderne dans' te maken heeft. Eigenlijk weet ik daar ook niet zoveel over,
net als u waarschijnlijk. Maar het is de
taak van elk progressief blad zich af en
toe op glad ijs te wagen. Ziehier dus
een recensie van de moderne dans produktie CHIHUAHUA van Tamara Huilmand (foto),
die onlangs het Nieuwpoorttheater aandeed.

Het was 8.35 toen ik een bijna volle vorst
betrad. Nog juist op tijd om de slotnummers mee te pikken van de leuke Big Town
Playboys. Ze brachten het bijna uitverkochte Vorst op nodige temperatuur in afwachting van 'slowhand' Eric. Wat het echt zou
worden was voor mij een raadsel : zou hij er
nog in slagen zijn grootsheid te etaleren
op het podium, of zou hij slechts een karikatuur zijn van z'n groots verleden. Een karikatuur was hij allerminst. Samen met zijn
vierkoppige band kon hij het publiek boeien
-overdonderen- door simpelweg te spelen.
Hij had geen gimmicks nodig, die meestal
toch enkel het gebrek aan goede muziek verbergen. Éénmaal liet hij -tijdens Holy
Mother, een prachtsong van zijn laatste elpee- bij wijze van grap op de achtergrond
honderden kerstlichtjes aanfloepen.
Twee uren lang kregen we een rondleiding in
Erics repertoire. Vooral de ver r.'as van
Cocaïne, Layla, I shot the sherxr-f (een ode
aan late /leit/ Bob Marley), Wonderful Tonight zinderen nu al twee dagen na.

The Who brulde destijds I hope I die before
I get old, maar als hij op zo'n manier oud
kan worden moet Eric het voor mij niet laten.
Ze hadden er duidelijk zin in die avond.
Constant maakten ze onderling grapjes,
hierbij werd ook Knopfler gretig ingeschakeld. Het was voor Eric en z'n band geen
automatische pilpot, not just another
night. Alle atheïsten ten spijte, GOD
LIVES, en hij was nog wel afgelopen zaterdag te gast in ons polderland.
(WD-geen familie van dirk dauw)

'volkstheater erps-kwerps' heb ik er niet
in ontdekt. Ik ga er ook niet het foldertje op gaan zitten naslaan om de beweegredenen van Tamara Huilmand en haar 3 collega danseressen te leren kennen. Je kunt
gewoon maar vaststellen dat het ergens wel
zin heeft. De vier meisjes dansten met een
bezetenheid die je pakweg al sinds die naïeve bebaarde godsdienstleraar uit de 2e
moderne B niet meer gezien hebt. Telkens
als het fonteintje zachtjes in werking was,
en doorheen de nieuwpoort zweefde die intieme klassieke muziek, dan leek het net
of 4 ontluikende dochters (oei daar gaan
we weer) in het statige herenhuis van hun
rechtschapen vader de zondagnamiddag wegdroomden.

Elk bewust van hun eigenheid, en toch bij
momenten heel provocerend als één blok het
publiek inspecterend. Op één moment kwamen
ze zelfs nogal spastisch bewegend op de
voorste rij afgestormd, haha, Kamagurka
zit nog maar 3 maanden bij de VPRO en de
hollanders kennen al die fijnbesnaarde
lichaamsesthetiek van hem. En maar gewild
hun korpussen in zelfbewuste, soms mooie,
maar vee lal erg neutrale bewegingen voortduwend. Afgesneden van this big blue world.
En, het dient (bis) gezegd, allevier erg
mager. 'Touch my skinny bones', zou peter
murphy gezegd hebben. Jaja, bauhaus, mijn
lievelingsgroepje. Maar laat me daar nu
niet over beginnen doordrammen, het ging
hier over modern dansen. Impressies, daar
is het hem m.i. vooral om te doen.

van A. Cox.
- F L A G R A N T D ES 1 R van C . Fannaldo.
-MV FIRST WIF E van P.Cox.
- TU RT LE V 1 A R V van J.lnvin.
- REP O MAN van A.Cox.

Moneymaker

ag

Gewoon doen man !

VERWACHT :- SJV AND NANCy

In the same old blues kregen de muzikanten
de gelegenheid om een solo ten beste te geven. Meteen werd het ook duidelijk - voor
zover je z'n haarband en smile nog niet
herkend had- dat de tweede gitarist niemand
minder dan Mark Knopfler was. Zeer leuk
om zo'n talent op de achtergrond te zien spelen. Als bis kwam Mark himself eens op de
voorgrond, en speelde een verrassend swingende versie van Money for nothing (Dire
Straits) . Het enige negatieve is eigenlijk
dat hij hoedanook een selectie moest maken
uit z'n oeuvre. Ik miste vooral Let it Grow
en enkele pareltjes uit Money and Cigarettes,
een lacune die ook een toch wel in z'n nopjes
zijnde Jacky Huys (DM, 19jan) opmerkte.

en dekors,en een erg mooie zwart-wit
fotografie
(van Robby Muller). Down by
Law is wel een stuk minder fatalistisch,
en dat vooral dank zij de grappen van
Roberto
Benigni,
die
zijn
twee
medespelers
gewoon van
het
scherm
speelt.
Het enige bezwaar dat
wij
hadden is dat dezelfde grappen wel erg
breed uitgesponnen worden en bijgevolg
hun
effekt verliezen.
De film is
ontstaan
op basis van
improvisaties, waaruit dan achteraf een
selektie werd gemaakt. En dat was een
reden voor John Lurie om zich er in elk
interview luid over te beklagen dat zijn
beste akteerprestatie in de vuilnisbak
waren beland. Ter kompensatie mochten
hij en Tom Waits de muziek
verzorgen,
en ze deden dat naar behoren.

Hoe ziet dat er nu eigenlijk uit. Je stalt
je duo eerst voor als free-lance reporter
van aen zeventigtal goedverkopende belgische bladen, en dan geraak je wel binnen.
Vooraan., op het podium als het ware, zitten
4 meisjes. Een met rood licht omfloerst
fonteintje spuit voorzichtigjes. De stilte
wordt doorbroken en men begint te dansen.
In de loop van het stuk wordt het nijvere
spuitertje enkele keren afgezet, en later
weer in gang geduwd (knopje onderaan).
Muziek is niet zo belangrijk, je kunt ook
op het geluid der stilte dansen. De 2 terugkerende muziekmotieven zijn respectievelijk hard en ritmisch, en nostagisch
traagjes. Thema's beste vrienden, gestandaardiseerde thema's zoals ze nog elke
week zo stoïcijns aangesneden worden in

En toch, het kan niet zo gemakkelijk zijn
als het eruitziet. Ik kan me voorstellen
dat u tijdens uw betere momenten ook nogal wat gloriën oogst met een zwalpende
pogo op een VRG-fuif, maar laat ons eerlijk
zijn : mij zou^u daar geen anderhalf uur
mee boeien, terwijl CHIHUAHUA dat wel deed.
Hoe spontaan de choreografie ook mocht lijken, fysiek moet dit gewoon erg zwaar zijn,
en bovendien wordt zoiets haarscherp neergezet. Ik zweet me gewoon drijfnat als ik
aan dit stuk terugdenk. Eigenlijk ook al omdat erover schrijven niet zo makkelijk is.
Er is geen inhoud, en dan moet je maar
voortdrijven op je eigen interpretatie, die
natuurlijk de uwe niet is. Ik zou hier
eigenlijk ook nog een paragraafje over eric
clapton kunnen beginnen, die vanavond ook
concerteerde, maar daar zal wim al wel genoeg over bomen (zie elders). Misschien nog
één referentie om enige klaarheid in deze
recensie te brengen : stel je eens voor dat
je geblinddoekt iets moet opvreten zonder
dat men je ooit vertelt of zal vertellen
wat het is. Verward blijf je achter. Maar,
beste vriend of vriendin, laat al dit
geëmmer natuurlijk geen reden zijn om zelf
eens niet zo'n moderne dans-choreografie
te gaan bijwonen. Integendeel, gewoon
doen man !
(PolS)

