
Zwam-aid: verzuipen vom Afrika
Wij stelden een paar vragen aan Filip 
Lefevere, één van de verantwoordelijken 
voor dit project;
Schamper: dit is een Oxfam-project, hoe

komt dat aan de RUG terecht? 
Lefevere: Hilde van Regenwortel, een

oud-studente geografie van 
de RUG werkt op de animatiedienst van 
Oxfam Nationaal te Brussel. Zij 
organiseert een soortgelijke
manifestatie te Brussel. Zij nam ook 
kontakt op met de Gentse Studenten Raad 
om iets dergelijks te organiseren te 
Gent. Dit werd doorgestuurd naar het 
universitair zwembad, waar men besliste 
om zo'n zwem-in te organiseren op zondag 
22/02. Binnen GSR stelde men dan voor om 
het ook op woensdag 25/02 te laten 
doorgaan, om meer studenten te bereiken. 
De organisatie in het zwembad is in 
handen van Oxfam en de Sportsenaat, de 
sensibilisatie naar de studenten toe 
gebeurt voornamelijk door de werkgroep 
van het GSR.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Wie wil deelnemen kan zich inschrijven 
in alle Gentse zwembaden (GUSB - Van 
Eyck - Strop - Rooigem - Rozenbroeken - 
Palm Beach), in de Gentse wereldwinkel 
(Lammerstraat 16 te Gent) of in het 
studentensecretariaat (op het aloude 
adres St. Pietersnieuwstraat 45, ook te 
Gent).
Je krijgt dan een informatiedossier en 
een sponsorlijst. Vervolgens zoek je 
sponsors (bij voorkeur rijke) die je per 
gezwommen zwembadlengte een bepaald 
bedrag (zo veel mogelijk) willen geven. 
Daarna neem je zwemles, en op 25 
februari ga je jezelf lekker afbeulen in 
het zwembad. Met verfrist geweten ga je 
daarna naar de fuif, alwaar je een stuk 
in je voeten drinkt voor het goeie doel. 
De bijeengezwommen som geld gaat naar 
ontwikkelingsprojecten in Mozambique en 
Guinee-Bissau.
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Op woensdag 25 februari gaat er in het 
universitaire zwembad (GUSB) een 
gesponsorde zwemaktie door. Doelgroep 
zijn de RUG- en NUHO-studenten (de 
anderen zullen aan de beurt komen op 
zondag 22 februari). De uren waarop dit 
zwemfeest doorgaat zijn dan ook 
aangepast aan het moment waarop de 
modale student het hoogtepunt van zijn 
prestatiecurve bereikt : van 18.00 tot 
22.00 uur. Daarna gaat in de feestzaal 
van de landbouwfaculteit een tropische 
fuif door met benefietoptreden van Mike 
Anthony en The Artkicks.

De bedoeling van deze organisatie is 
fondsen te verzamelen voor de nog steeds 
hongerige Afrikanen. Het voedselprobleem 
in Afrika is namelijk niet op te lossen 
door het simpelweg versluizen van 
voedsel naar de landen met problemen. 
Het voedselprobleem is voornamelijk te 
wijten aan structurele problemen (er 
wordt bvb. teveel aandacht besteed aan 
op de internationale markt gerichte 
gewassen, terwijl basisvoeding moet 
ingevoerd worden). Hierdoor wordt vooral 
de plattelandsbevolking getroffen.
Met de opbrengst van dit project wil men 
ontwikkelingsprojecten gaan financieren 
die een oplossing op lange termijn 
bieden voor dat soort problemen.

Schamper: Er is ook nog een TD, hoeveel
moet die gaan opbrengen? 

Lefevere: Het is de bedoeling dat elke
frank die binnenkomt naar 

Afrika gaat, alles moet winst zijn. 
Tot nu toe lijkt dat haalbaar, we hebben 
al voor 18000 frank aan sponsoring en de 
bedoeling is om minimum 100000 frank te 
verzamelen. De toegangsprijs voor de 
fuif is 150 frank, wat niet zo duur is 
als je bedenkt dat je er een optreden 
bij krijgt.
Schamper: hoe is de samenwerking binnen

GSR bij dit project?
Lefevere: Er is een samenwerking tussen

alle konventen, het Kultureel 
Konvent heeft bvb. gratis de affiches 
gedrukt in de zeefdrukklas en het 
WerkgroepenKonvent houdt zich bezig met 
de sensibilisatie. Het
FaculteitenKonvent is, euh, iets minder 
actief.

M e t v o o rb e d a c h te n  r a d e  g e v o n n is t
G ENT Gewezen p e n n i n g m e e s t e r  v a n  h e t  l / .R .G .  G u y  De C l e r c q  i s  
w o e n s d a g  l a a t s l e d e n  d o o r  h e t  H o f i  v a n  A s s i s e n  v e r o o r d e e l d  t o t  
S j a a r  b r o m m e n  wegen -4 - z e t  j 'e even r e c h t -  h e t  t o e b r e n g e n  v a n  
s l a g e n  en v e r w o n d i n g e n  zonden, h u t  o o g m e r k  t e .  d o d e n ,  maan .  z e e n .  
h e l a a s  m é t  d e  d o o d  t o t  g e v o l g .  E e n  o n g e b r u i k e l i j k  b e r i c h t  i n  
S c h a m p e r  e v e n a l s  h e t  o n g e b r u i k e l i j k  i s  d a t  d e  d a d e r  k o r t  n a  
d e  u i t s p r a a k  e e n  p i n t  m o c h t  g a a n  p a k k e n  i n  h e t  n a b u r i g  Ho f i  
v a n  B e r o e p .  M i s s c h i e n  h a d  d a t  u t e l  t e  m a k e n  m e t  h e t  <5e i t  d a t  
d e  r i j k s w a c h t e n ,  z i c h  o p  d a t  m o m e n t  s t o n d e n  om t e  k l e d e n  i n  
e e n  a a n p a l e n d  z a a l t j e  v a n  h e t  H o f i  v a n  A s s i s e n .  Om h e t  h e l e -
m a a l  o n d u i d e l i j k  t e  m a k e n :  h e t  w a s  n e t  e c h t .

Guy De Clercq heeft in een vlaag van 
"coleire" zijn zwangere bijzit Cecile 
Pans met een aantal goedgerichte messte-
ken naar den duvel geholpen. De relatie 
was eigenlijk gedoemd tot een drama-
tische ontknoping. Hij, een labiele 
jongeman die het grootste deel van zijn 
jeugd doorbracht in jeugdtehuizen wegens 
herhaalde diefstallen, zij, een vrouw 
van lichte zeden die alleen te pruimen 
is in nuchtere toestand. Wat helaas wei-
nig het geval bleek.Een onmogelijke lief 
de ,een dodelijke liefde. Want Guy De 
Clercq schuwde geen geweld: bij één van 
zijn ontsnappingspogingen uit een tehuis 
klopte hij bijna de schedel van een be-
waker in. Cecile Pans was dan weer goed 
in een ander soort geweld: het verbale. 
Zeker als ze gedronken had, wist ze zeer 
bedreven haar mondje te roeren.En Cecile 
was zat toen ze Guytje meedeelde dat het 
kind niet van hem was. Ze moest het 
bekopen met haar leven. Zes messteken; 
het einde van een 8 maand durende ver-
houding die gepredestineerd was om te 
mislukken.
Een bloedige tragedie, eentje volgens 
een zeer beproefd scenario. Love kills, 
ook SID AND NANCY (een heel mooie film 
naar een waar gebeurd verhaal) hebben 
dat ervaren.

Voor die feiten stond Guy De Clercq 
woensdag 4 februari terecht voor het Hof 
van Assisen, voorgezeten door Annick 
Verstringhe. Het leek allemaal heel echt 
maar bij nader toezien waren er toch 
verschillende zaken die niet helemaal 
pluis waren. Waren de raadsheren (en de 
raadsvrouwe), de advocaten, de 
procureur-generaal en de juryleden niet 
erg jong ? Was het haar van sommige 
rijkswachters niet erg lang? En waarom

was hun holster leeg? Omdat ze elkander 
niet zouden doodschieten zoals hun con-
fraters van de politie? Neen; het 
betrof hier een pleitoefening van stu-
denten in de rechten. Het VRG
houdt wel meer pleitoefenigen, maar dat 
zijn meestal correctionele zaken waarbij 
er dus geen jury en meestal ook geen 
getuigen aan te pas komen. Maar voor het 
60 jarig bestaan mocht er wel iets 
speciaal georganiseerd worden. Vandaar 
een lange zitting van 13 tot 21 uur in 

de assisenzaal van het gerechtsgebouw. 
Uiteraard moet daar toelating voor 
verkregen worden, maar dat was geen pro-
bleem. In het verleden hebben studenten 
al een paar keer een assisenzaak opge-
voerd. Een 10tal jaar terug is n.a.v. 
het vijftigjarig bestaan van het VRG ook 
een moordzaak door studenten gebracht.

Het was niet de bedoeling om een 
versie van "Beschuldige sta op" op te 
voeren, men wou eigenlijk een twintig 
jaar oude assisenzaak overdoen. Bijge-
volg was een grondige dossierkennis 
noodzakelijk. Maar de ernstige aanpak 
verhinderde toch niet dat er enkele stu-
dentikoze grapjes werden uitgeprobeerd. 
Zo had een getuige op zijn handpalm, die 
opgestoken moet worden bij de eedafleg-
ging, hetvolgende geschreven : " Graag 3 
sandwiches AUB". Maar toen de raadslie-
den hun lach konden bedwingen, was hij 
zo verbauwereerd dat hij niet minder dan 
4 pogingen nodig had om de eed (2 zinnen 
lang) na te zeggen.

Maar hoofdzaak was toch een echt proces 
te voeren. De onderzoeksrechter, de 
zwakkkere en betere getuigen en de ge- 
rechtspsychiater passeerden de revue. De 
advocaten stelden hun vragen, het open-

baar ministerie bleef discreet op de 
achtergrond, de jury luisterde aan-
dachtig toe, de beklaagde speelde for-
midabel en het geheel werd zeer vakkun-
dig geleid door voorzitster Annick 
Verstringhe. Maar toch kon je er niet 
onderuit dat men het proces van het 
slachtoffer aan het voeren was. Zij was 
immers een hoertje dat met iedereen 
tussen de lakens kroop en niet te harden 
was als ze gedronken had. Bijna dacht je 
dat ze post-mortem zou veroordeeld wor-
den wegens uitlokking van doodslag. Maar 
het talrijk opgekomen publiek 
voornamelijk rechtsstudenten- hadden 
waar voor hun geld gekregen. Nou ja, 't 
was eigenlijk gratis. Toch enige wrevel 
omdat zo weinig proffen hun kop hadden 
binnengestoken.
De pleidooien waren van hoog niveau. 
Toch hamerde procureur-generaal Meers- 
schaut niet genoeg op het feit dat her-
haaldelijke messteken duideliik wijzen 

op het oogmerk om te doden. Dan kom je 
tot de kwalificatie van doodslag, waar 
vrij hoge straffen op gesteld zijn. Maar 
de jury volgde de thesis van de 
verdediging en veranderde de kwalifica-
tie tot "het opzettelijk toebrengen van 
slagen en verwondingen, zonder het oog-
merk te doden, maar met de dood tot ge-
volg". Iedereen verwachtte zich dan ook 
aan geringe straf, zeg maar 3 a 5 jaar.

De jury trok zich dus tesamen met de 
raadsheren terug om de strafmaat te be-
palen. Ondertussen wandelde Guy De 
Clercq geboeid (echte boeien, jawel) aan 
een rijkswachter rond in de wandelgan-
gen. Een andere rijkswachter had de orde 
gehandhaafd en was zo in zijn werk opge-
gaan dat hij zijn knuppel brak.

Na lange deliberatie -ook al omdat de 
voorzitter op zoek was naar "koeken"- 
werd "Het Hof" aangekondigd.
Het verdict was dus erg hard. Nadat de 
jury had geopteerd voor een lichtere 
kwalificatie besloot ze toch maar om Guy 
8 jaar gratis eten en drinken te geven. 
De procureur-generaal bloosde zowaar. In 
elk geval kwam Guy er beter van af dan 
de echte dader; die werd indertijd tot 
15 jaar veroordeeld wegens doodslag. 
Meer nog; Guy mocht dadelijk naar het 
café Het Hof van Beroep een pint gaan 
pakken. 't Was leuk genoeg geweest. 
(DomPer)
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Moeten hoogleraars zien goed gedragen? 
Tien jaar geleden zou dat nog een met 
subliem dédain weggeveegde vraag geweest 
zijn. Daar schijnt nu verandering in te 
komen. De studentenvertegenwoordigers in 
de Raad van Beheer dringen namelijk aan 
op een verandering in de gedragscode 
voor professoren. Zij eisen dat de 
cathedercowboys getest zouden worden op 
hun wetenschappelijke bekwaamheid.

Er zou namelijk nogal eens een 
discrepantie bestaan tussen de 
wetenschappelijke kennis en de 
eloquentie van de hooggeleerde heren en 
dames. Het voorstel van de studenten 
kreeg steun uit een eerder onverwachte 
hoek : prof. De Schaepdrijver 
(geneeskunde) stelde voor jaarlijks een 
medaille toe te kennen aan een 
hoogleraar die goed les geeft. Dit 
voorstel werd aangevuld door dhr. 
Strumane (ACLVB) die slecht lesgevende 
hoogleraren hun bevordering wou 
onthouden! (dit is géén grap)

De studenten in de beheerraad herhaaldeft 
ook nog eens de eis tot oprichting van 
een centrale cursusdienst die voor 
goedkope cursussen en studieboeken zou 
moeten zorgen (syllabi aan kostprijs). 
Het versjacheren van studieboeken aan 
woekerprijzen zorgt al langer voor een 
lekker meegenomen appeltje-voor-de-dorst 
voor bepaalde hoogleraren 
(pensioensparen, laat me lachen), en we 
hebben het hier heus niet alleen over de 
eerder rechts van het politieke spectrum 
te plaatsen exemplaren. Deze voorstellen 
zullen onderzocht worden door de 
onderwijsraad, voor die gelegenheid 
uitgebreid met de RvB-studenten. Ir 
april zou een eerste ontwerp var 
gedragscode klaar moeten zijn.

Zoals U al in de kranten kon lezen heeft 
de RvB ook een belangrijke beslissing 
genomen i.v.m. het examenreglement : dit 
wordt aangepast conform de wetgeving var 
de Raad van State. Wat betekent dat nu? 
Wel, de tesis wordt niet langer 
beschouwd als een vak, maar zal door de 
exaraenjury afzonderlijk beoordeeld 
worden. Met andere woorden : een bisser 
die zijn tesis niet op tijd indiende zal 
in zijn tesisjaar de vakken waar hij eer 
12 voor haalde niet opnieuw moeten 
afleggen.

Over de begroting werd niets beslist. 

Denk nu vooral niet onze beheerraad uit 
zijn krammen geschoten is. Een 
beslissing van de Raad van State is 
bindend, en over een centrale 
cursusdienst wordt al meer dan twintig 
jaar gepalaverd. Ik zie ook niet zo goed 
in hoe men het lesgeven van de 
professoren gaat beoordelen. Het zou 
misschien mogelijk zijn om slecht 
lesgevende hco>'leraars te sanctionneren 
(hoewel), maar ik zie echt niet op welke 
gronde men de medaillekandidaten gaat 
selekteren. Krijgen we binnenkort 
wedstrijden in lesgeven, zien we van 
waardigheid stijfstaande hooggeleerde 
bejaarden tapdansend het auditorium 
betreden?

De kans is eerlijk gezegd niet zo groot, 
maar wat we binnenkort zeker wél krijgen 
zijn examens, en waarschijnlijk zal de 
Raad van Beheer het dan wél hebben over 
aanpassingen van het inschrijvingsgeld 
en dies meer. Maar daarom niet getreurd, 
de vergadering van Vlaamse rectoren 
heeft zich eenparig uitgesproken tegen 
numerus clausus, en misschien worden zij 
wel eens ernstig genomen daar in 
Brussel. Hoewel ...
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M aakt Links Belachelijk
Niet alleen de smerige smog beneemt ons 
deze dagen de adem, maar ook het verschij-
nen van het Dolle Konijn nr.ll, zonder 
medeweten van de redactie die de andere 
Dolle Konijnen tot nu toe heeft verzorgd. 
Het Dolle Konijn nr. 11 is een blaadje 
waarvoor iedereen,die zich een beetje 
met artikels schrijven bezig houdt, zich 
zou schamen. Ten eerste staat het Dolle 
Konijn vol met taal- en stijlfouten. Maar 
ja, misschien is men pas dan echt progres-
sief. Wie weet.

Ten tweede moet men constateren, dat de 
redeneringen, zoals vermeld in de artikels, 
langs geen kanten kloppen. Zo is het on-
mogelijk het logische verband in het 
vierde voorbeeld uit het eerste artikel, 
te snappen. We citeren: " Als de Numerus 
Clausus er in de geneeskunde doorkomt, 
dan zijn op korte termijn alle niet-uni- 
versitaire onderwijsrichtingen en de 
volgende universitaire richtingen bedreigd: 
landbouwwetenschappen, diergeneeskunde, 
criminologie, natuurkunde, pol en soc, 
tandheelkunde, farmatie en alle richtingen 
die leiden naar een onderwijsjob." Ofwel 
ontbreekt er iets in deze zin, ofwel is 
dit onzin van het zuiverste soort.
Verder staat het artikel vol met demagogie. 
Bladzijde drie begint met het vergelijken 
van het netto-belastbaar inkomen van een 
huisarts met het netto-inkomen van 75% 
van de actieve bevolking. Terzijde ge-
laten dat 75% van de bevolking een 
netto-inkomen van 29.000 frank per maand 
zou verdienen, moet het ons toch van het 
hart dat het getuigt van verkrachten van 
gegevens, om een inkomen dat nog niet 
belast is, te vergelijken met een inkomen 
waarop wel al belastingen geheven zijn. 

Versta ons niet verkeerd: het gaat er ons 
niet om, de poenschepperij van sommige 
artsen goed te praten, maar wel om deze 
demagogische vergelijking aan de kaak te 
stellen.

Het zou ons tot het volschrijven van de 
hele Schamper leiden, moesten we alle 
addertjes onder het gras bespreken die in 
het Dolle Konijn voorkomen. We later» het

liever aan de kritisch gerichte student 
over om, bij wijze van tijdverdrijf, andere 
leugens en halve waarheden op te zoeken. 

Opmerkelijk is ook dat Jos Lootens, ver-
antwoordelijke uitg'ever van het Dolle 
Konijn, zelf blijkbaar niet op de hoogte 
was van de inhoud van het Dolle Konijn.
Jos Lootens vertelde ons verontwaardigd 
dat hij weigert zijn naam te laten mis-
bruiken voor het schrijven van MLB-propa- 
ganda. Wij kunnen daar nog aan toevoegen, 
dat ook het misbruiken van de naam van het 
Dolle Konijn, tot heden nog altijd bekend 
staand als het blad van de actievoerende

Ten laatste moeten we ook nog even 
vermelden, dat op een van de laatste 
AV's duidelijk gezegd was dat het 
geld voor Dolle Konijnen op was. Nu 
stelt zich dus de vraag : wie gaat dat 
betalen? We denken niet dat MLB zo 
fair zal zijn het Dolle Konijn te fi-
nancieren, in ruil voor hun misbruik. 
Het zou trouwens maar een magere 
troost zijn voor de redactieleden die 
geen lid zijn van De Partij.
Eén ding is zeker : MLB strijdt zgn. 
voor rechtvaardigheid. Maar voor dit 
soort rechtvaardigheid bedanken we 
feestelijk.

Idee.

Gentse studenten, allesbehalve getuigt 
van enig respect voor de bedoeling die 
achter het Dolle Konijn schuil ging. En 
dat was zeker niet hetversreiden van 
propaganda voor MLB. Want dat het hier 
regelrechte MLB-propaganda betreft, 
blijkt niet alleen uit het sloganeske 
taalgebruik, zo typerend voor MLB- 
pamfletten, maar ook uit het feit dat 
het tweede artikel bijna de letterlijke 
overname is van een recent pamflet van 
voorgenoemde organisatie. Ook de vermelde 
studenteneisen zijn niet die eisen die 
door het NAK werden geformuleerd. Misschieji 
zijn die eisen wel goedgekeurd door een 
of andere AV, maar in acht genomen dat 
die AV hoogstwaarschijnelijk enkel uit 
MLB-leden bestond, verklaart al veel.
De infiltratie van MLB in die eens zo 
brede studentenorganisatie is nu dus een 
feit.

R O SEN CR A N TZ and GUILDENS
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De talrijke studentenverenigingen, werk-
groepen... van onze unief zorgen ervoor 
dat er zowat dagelijks wel ergens een 
warme schotel opgediend wordt om de in-
tellectuele honger van de studenten te 
stillen. Dat Schamper het aangewezen 
middel is om ook mensen uit andere fa-
culteiten te bereiken, spreekt vanzelf. 
En hier schuilt nu het probleempje. We-
kelijks bereiken ons vele aankondigingen 
te laat. Sommigen besluiten daar dan 
verkeerdelijk uit dat we met bepaalde i- 
deologische of andere oogkleppen rondlo-
pen, en laten dan maar niks meer van 
zich horen. De werkelijkheid is echter 
het tegendeel. Studenten-nieuws brengen 
is en blijft onze voornaamste priori-
teit.

Daarom volgende richtlijnen en tips. 
Normaliter verschijnt er elke vrijdag 
een Schamper. Dezelfde dag wordt op 
zijn beurt de eerstvolgende Schamper sa-
mengesteld. Deze wordt op maandag-avond 
gelayout. Alle door en voor studenten 
georganiseerde activiteiten waarvan de 
aankondigingen ons tijdig bereiken 
(vrijdag, 13uQ0) krijgen op zijn minst 
een vermelding in onze wekelijkse 
agenda. Begrepen? Als het ons belieft 
zetten we er zelfs eenltcadértjet rond.

Uw Redactie.

stNtMleider op zoek 
do o p mokkel via 
V R I J I  TRIBUNE
Wie de studentenakties van december en 
die van januari vergelijkt moet raar 
opkijken. Ergens tussen kerst en 
nieuwjaar heeft iedereen zijn 
nieuwjaarsbrief opgesteld en zich 
voorgenomen om weer braaf naar de les te 
gaan, tentamens af te leggen en aan de 
thesis te werken. Zodat in januari we 
enkel nog met De Naam van de Roos 
overbleven. De A.V. haalde nog vijftig 
aanwezigen, de coördinatiecel haalde nog 
een tiental mensen en de financiële cel 
is (met de clubkas?) naar de Azoren 
vertrokken.
Er waren vrij veel aanwijzingen dat dit 
slechte een voorbijgaand fenomeen zou 
zijn, eens de kou en de examens voorbij 
bleken vrij veel mensen bereid opnieuw 
mee te werken.
Of ze het nog zullen doen na de 
vertoningen van de laatste weken blijft 
vooralsnog een open vraag . Want onder 
de eenzame achterblijvers was de 
harmonie een beetje zoek. De discussies 
van december over harde, radicale of hoe 
je het ook wil noemen-aktie werden nu 
vertaald in gekibbel over organisaties. 
Er kwam een MLB-pamflet van 8 bladzijden 
over de leugens van Mareels, het 
reformisme van VVS en de goeie redenen 
om aan te sluiten bij MLB waaruit ik 
vooral onthield dat er sinds acht jaar 
geen aanvallen meer geweest zijn op de 
democratisering van het onderwijs .
VVS - dat trouwens in januari dezelfde 
verzwakking onderging als het 
aktiekomitee- stuurde niet zijn kat maar 
beraadt zich nu aan hoog tempo over een 
nieuw initiatief dat wat meer 
toekomstperspectieven biedt. Meer 
daarover binnen enkele weken.
En dan is er nog dat Dol Konijn nr. 11 
dat nog weinig te maken heeft met de 
kwaliteit en de geest van de Konijnen 
van December. Wat er nu eigenlijk zou 
moeten beslist worden door de 
massa van studenten die in december op 
straat stond is of we opnieuw beginnen, 
allen samen dan, of gelijk stoppen.
Een goed argument om verder te doen : al 
merkten we het niet meteen, het blijkt 
toch dat in december er wel degelijk 
resultaten geboekt werden, niet in het 
minst de steun die we van verschillende 
zijden kregen. En de RUG lijkt het geld 
te vinden dat er nodig is om zijn 
onderwijs voor een jaar te redden. Maar 
als de studenten er tegen eind februari 
weer massaal staan, zit het er echt in 
dat we de strijd om de 13.000 kunnen 
winnen. Zoniet gaat het geld naar de 
proffen. De conclusies mag je zelf 
trekken.

Geert Mareels
Student, lid RvB
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GUILDENSTERN My honoured lord! 
Ro s e n c r a n t z  My most dear lordl
HAMLET

My excellent good friends.
How dost thou, Guildenstem? Ah, Rosencrantz! 
Good lads, how do you both?

M e e r of m in d e r D o cto rs  ?

W hat about those H eroes?

Rosencrantz en Guildenstern zijn 2 ne-
venpersonages uit Shakespeares konings-
drama 'Hamlet'. Onbelangrijke figuren 
eigenlijk, die soms door regisseurs ge-
woon weggelaten worden. Tom STOPPARD, 
een Engels toneelschrijver wie een haast 
uniek gevoel voor filosofie èn humor 
niet kan ontzegd worden, schreef in '67 
een stuk over deze twee fellow-students 
van de Deense prins Hamlet. De titel 
kent u beslist al, aangezien de kerels 
van het Gents Germanisten Toneel, die 
dit stuk onder handen namen, er de we-
reld niet genoeg kond van kunnen doen 
(de blandijn staat er vol mee :) 'ROSEN-
CRANTZ AND GUILDENSTERN ARE DEAD'.

Schamper op pad dus, en dan worden met-
een de grote kanonnen aangesproken: dr. 
J. De Vos, die ons fluks enige lektuur 
voor thuis meegaf, uit dewelke wij nu 
citeren en parafraseren :
"In Rosencrantz and Guildenstern are 

dead, Tom Stoppard presents his audience 
with Shakespeare's Hamlet, seen through 
the eyes of the Prince's two fellow stu-
dents, whose roles in the tragedy are so 
insignificant that producers have some-

times left them out altogether. Rosen-
crantz and Guildenstern get involved in 
a drama the meaning and import of which 
they can hardly grasp. They take actions

whose implications ana consequences they 
do not know. Stoppard's design is clear: 
from the point of view of Rosencrantz 
and Guildenstern this complex tragedy is 
absurd. They are not even conscious of 
their own roles in it."

Rosen en Guilden, zoals we ze nu gaan 
noemen, zijn 2 medestudenten van Hamlet, 
die door oom Claudius (die Hamlets pa 
vermoorde en toen z'n ma huwde) met Ham- 
mie meegestuurd worden naar Engeland om 
hem in de gaten te houden, en hem daar 
te laten terechtstellen. De prins weet 
echter van meer, en zorgt ervoor dat 
niet hij maar Rosen en Guilden gedood 
worden. In plaats van een actieve rol te 
spelen in het stuk, worden beide figuren 
dus eerder gebruikt. Ze ondergaan een 
groots drama; ze staan enkeldiep in een 
affaire waar ze hoegenaamd geen inzicht 
in hebben. Terwijl ze al wachtende hun 
tijd verdoen, speelt het drama zich voor 
hen af. Zelfs als tijdens het "play 
within the play" oom Claudius' onver-
kwikkelijke rol in het drama voor Ham-
let duidelijk wordt, maar ook het lot 
van de twee door acteurs uitgebeeld 
wordt (death in england), vatten ze het 
niet. Niet enkel lijken ze geen greep op 
hun omgeving te hebben, ze zijn ook niet 
helemaal zeker van hun eigen rol in deze
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Het Gentse stadslandschap is (voorlo-
pig?) terug geworden wat het altijd al 
geweest was. Waar is de tijd, zouden de 
anciens bij Schamper al durven zeggen, 
dat de straten vol studenten waren en 
het voor autobestuurders een hels en le-
vensgevaarlijk karwei was om Gent te 
doorkruisen.

De jeugd (die van die toekomst, weet je 
nog?) wacht af,maar in Brussel werken 
Coens en Co verder. Na het gesjoemel 
met het al dan niet meetellen van 
bissers, trissers... in de 1ste kan Ge-
neeskunde, voor het berekenen van de 
werkingstoelagen voor de uniefs, kunnen 
we meer verwachten.
Het bisrecht voor eerstekanners in de 
Geneeskunde zou (lees dus 'zou' en (nog) 
niet 'zal'), net als het mondeling her-
kansen na elk schriftelijk examen, 
afgeschaft worden. Om het vele leed en 
verdriet te compenseren, zou die 1ste 
kandidatuur, meer polyvalent gemaakt 
worden, zodat er uitgeweken kan worden 
naar andere opties. Daarvoor is een 
wetswijziging nodig en zou er meteen ook 
een wetsontwerp op de academische graden; 
doorgesuisd worden.

Eén van de praktische gevolgen is een 
examenspreiding, waardoor de studiedruk 
i.p.v. het huidige tijdelijke karakter, 
quasi-permanent zou worden. Het studen-
tenleven en deze Schamper zouden er dan 
stukken schraler uitzien.

Voor de constant terugkerende klachten 
uit het bedrijfsleven dat het onderwijs 
niet voldoende op de belangen van de 
industrie is afgestemd (was onderwijs 
dan niet bestemd, om je een algemene op-
voeding en een brede kijk op alle dingen 
te geven?) lijkt de regering ook bereid 
wat te ondernemen. De bedrijven willen 
uiterst gespecialiseerde vaklui 
(computers en robots zijn blijkbaar nog 
lang zo slim niet.). Daartoe is het li- 
centiaatsdiploma onvoldoende. Nu zou 
men proberen meer studenten te verlei-
den, om te doctoreren. Om dit te 
vergemakkelijken, wordt het licentiaats- 
diploma op lange termijn afgebouwd, zo-
dat het niet langer als logisch eindpunt 
zou worden beschouwd.
Veel studenten zullen dan ook (eventueel

financieel genoodzaakt), bedanken voor 6 
of meer jaren studeren, eer men een 
volwaardig diploma heeft. Voor hen is 
de enige oplossing, dan maar naar een 
HOBU-school te trekken, om op relatief 
korte termijn een volwaardig diploma te 
halen.

Van het studenten/dolle-konijnen-front 
is er nauwelijks nieuws. Iets wat van 
uit Brussel duidelijk niet gezegd kan 
worden.
Redenen om uit je kot te komen zijn er 
dus te over. (GD)

SCHAMPER is het officiële pluralistische 
informatieblad van en voor de studenten 
aan de Rijksuniversiteit Gent. De redak- 
tie bestaat uit vrijwilligers en komt 
iedere vrijdag om I3u 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 
REDAKTIERAAD die bestaat uit twee leden 
van de Gentse Studentenraad(GSR)zijnde 
Dominique Bernard en Mark Coucke, en 
drie leden van de redactie: de hoofd-
redacteur (vz), de verantwoordelijke 
uitgever en de eindredacteur.
Klachten omtrent de inhoud en het beleid 
van dit blad moeten aan het adres van de 
verantwoordelijke uitgever of de voor-
zitter van de redactieraad op boven-
staand adres worden verzonden. 
ADVERTENTIEDIENST: Voor alle inlichting-
en 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, Karl Crabbé, 
Nancy Boerjan, Mark Schollier, Guy De 
Troyer, Wim Defoort, Rudi Moreels, 
Annemie Bilsen en Inge Deman.



Het was één van die koude en regenachti-
ge winteravonden waardoor niemand een 
hond om een boodschap heen zou willen stu-

ren. Dus zonden de huisdiervriendelijke 
vrouwen uit de grootstad G. er maar hun 
heren dus huizes op uit om een gesneeën 
bruud en zeis aaiers te halen. Ze duwden 
hun onfortuinlijke echtgenoten een ka- 
baatje, dat er zeer vrouwelijk uitzag en 
waarover ze zich dus ten zeerste schaam-
den, in de handen, trokken hun een klak 
of e n zelfgebreide muts over het hoofd 
(de ongelukkigste man uit G. moest het 
stellen met een plastik kapje) en werk-
ten hun met valse beloftes van hete nach-
ten tussen beddelakens de deur uit.

Eigenlijk was het best een grappig ge-
zicht om deze gebogen gestaltes met een 
grimmige uitdrukking op het gelaat en 
moordzucht glinsterend in hun ogen door 
de straten te zien sjokken. Maar Corne- 
lius P. Vervliet, hardwerkend bankbedien-
de (bij een instelling die zich ondermeer 
onledig hield met het steunen van apart- 
heid)en net begonnen met pensioensparen, 
zag er de humor helemaal niet van in. Ook 
hij was namelijk één van de slachtoffers 
(en er helemaal niet tevreden mee).

"Zit je de godganse dag je kloten af te 
draaien dat het niet gezond meer is," mop-
perde hij,"en dan kom je 's avonds thuis, 

wil je je rustig placeren met je krantje 
en een witteke, maar mag dat meneer? Nee, 
helemaal niet, je moet je uitgeputte 
lichaam weer rechttrekken en je moet er 
weer op uit, boodschappen doen voor madam, 
BAH!"

Met een vlugge beweging en zonder acht te 
slaan op het plasje water dat erop lag 
vleide hij zijn achterwerk neer op de 
bank in het bushokje.
"Moet je zien,moet je zien," zuchtte 
"wat een duvels rotweer, wat een koude, 
ongure wind." en intreurig blikte hij 4e 
straat in. Een paar zeldzame voetgangers 
huppelden tussen de plassen van de ene zij-
de van het trottoir naar de andere in de hoop 
hun schoenen droog te houden. Cornelius P. 
Vervliet staarde eerst zonder enige inter-
esse naar dit onelegante waterballet, nog

PANDORa
Adriaan Mole.

Sinds mei '86 werden de ambtenaren van 
de Burgerlijke Stand meer en meer 
geconfronteerd met de meisjesnaam 
Sandra. Het ziet er naar uit dat vanaf 
nu de jongensnaam Adriaan wat meer zal 
opduiken in de geboorteregisters. Wat 
zei u? Adriaan Brouwer?? Neen...aan die 
slooooome zal het wel niet liggen.
We moeten het eerder zoeken in de 
literatuur. Een viertal jaar terug 
verscheen bij Methuen London Ltd. een 
zoveelste 'jeugdboek' (die
aanhalingstekens staan er met 
opzet):"The secret diary of Adrian Mole 
aged 13 3/4" van de hand van ene Sue
Townsend. Sindsdien is het dagboek van 
jdie arme Adriaan al lang geen geheim 
.meer: het stond 80 weken in de
bestsellerlijst van de Sunday Times, in 
Groot-Britannië werden al meer dan 
5.000.000 exemplaren verkocht, het werd 
in 17 talen vertaald en de Nederlandse 
uitgeverij De Fontein is na 20 maanden 
reeds aan de 17de druk toe (die
cijfertjes staan er enkel met de hoop 
dat daardoor de studenten burgerlijk 
ingenieur misschien tot dit artikel 
zullen worden aangetrokken).Eén groot 
succes dus.
En wat maakt nu het succes van dit boek? 
Zijn eenvoud, door het feit dat Sue 
Townsend niets anders heeft gedaan (nu 
ja, zo simpel zal het ook wel niet 
geweest zijn) dan een dagboek bijhouden. ~ 
Ze heeft zich daarvoor in de huid U

gestopt (nu leest ook de geneeskunde 
mee) van een 13 3/4 jaar oude
landgenoot. Vijftien maanden werden 
gespreid over 158 pagina's aangename 
lectuur.

Adriaan Mole, de enige zoon van een 
tegenwoordig doordeweeks koppel (ze gaan 
scheiden), komt tot de conclusie dat hij 
maar een intellectueel moet worden, en 
vindt dat hij en Pandora (hoi 
klassiekers, 't is niet die van de 
doos,maar een 14-jarige feministe van 
linkse afkomst) best bij elkaar zullen 
horen. Maar o wee, de knaap krijgt af te 
rekenen met de éne ramp na de andere! Op 
nieuwjaarsdag krijgt hij een pukkel op 
z'n kin; zijn moeder gaat er met buurman

steeds boos om het leed dat het leven hem 
aandeed, maar na enige minuten begon hij 
er schik in te krijgen. Ja, hij begon het 
zelfs een prettig tijdverdrijf te vinden, 
hier zo in dat bushokje te zitten kijken 
naar die menselijke sprinkhanen. Er ver-
scheen alweer een glimlach op zijn door

't  Z ijn  de Benen d ie 'te m  d o e n !
de zorgen van dit treurige Destaan door-
groefde gezicht, en toen één van de jol- 
ly jumpers uitgleed en recht voorover met 
zijn perfect gegeid haarkapsel en zijn du-
re maatpak in een reusachtige plas dook, 
kon onze bankbediende een mekkerend spot-
lachje niet onderdrukken. Hij vond dit 
vochtige incidentje hoogst amusant.

"Ja, lach maar."zei een boze stem naast hem 
opeens."Lach maar! Denk maar niet dat ik het 
me voor een cent aantrek!"
Cornelius, die er geen flauw idee van had 
dat er zich nog iemand in het bushokje be-
vond schrok zich natuurlijk een halve be-
roerte .
"Euh, eu, excuseer ?" stamelde hij in de 
richting vanwaar het geluid geklonken had. 
"Ja lach maar,"herhaalde de stem zichzelf, 
"ik trek me daar toch niks van aan. Ik 
sta daarboven, meneer!"
Nu pas werd de spreker zichtbaar,het was 
een nog jonge man met een klein postuur, 
slordig gekleed, halflange haren en een 
wankel ziekenfondsbrilletje.Onmiskenbaar 
een student dus en hij keek Cornelius 
woedend aan.
"Vooruit, lach met mij, lach maar!"
Het ventje maakte een dramatisch gebaar 
met zijn klauwhandjes. Het moet gezegd 
worden dat het humeur van onze held, 
na éérst zoveel verbeterd te zijn, nu weer 
ver onder het vriespunt gedaald was.
Kwam er nu weer zo'n halfgaar alternatief 
snotjong hem lastigvallen.
"Ik verzeker u meneer, dat ik niet met 
u aan het lachen was."probeerde hij zich 
er koeltjes vanaf te maken. " U moet zich 
vergist hebben."

De student wist blijkbaar niet meer waar 
hij het had. Hij begon te beven over gans 
zijn lichaam pn er drooD een^straaltje 
kwijl over zijn kin naar beneden,daartoe 
meer gedreven door de nietsontziende 
zwaartekracht die onze planeet teistert, 
dan dat het daaronder een bepaald doel 
zou hebben.
"Vergist!?" riep hij met stemverheffing. 
"Vergist!? Nee meneer, ik heb mij niet 
vergist! Ik kan ze uit duizenden gezichts-
uitdrukkingen halen, degene die net bij u 
te zien was. U keek mijn kant uit meneer en 
u dacht - ontken het maar niet want ik zag 
het - u dacht: die heeft ook zijn smoeltje 
niet mee en toen bent u in lachen uitgebar-
sten! "
Corneel slaakte een diep geprononceerde 
martelaarszucht, zo één die zeker niet 
zou misstaan hebben, vliegend uit de 
gewelfde borst van janne dark. Hij hoopte 
maar dat die verdomde bus er vlug zou 
zijn.

(Wordt,indien de Heer het behaagt,en anders 
ook rest assure, volgende week vervolgd.)

GeHa.

Lucas vandoor en hij komt met de hele 
huishouding te zitten; de gedichten die 
hij naar de BBC stuurt, worden maar niet 
uitgezonden; de hond loopt hem 
voortdurend letterlijk en figuurlijk 
voor de voeten; zijn carrière als 
hoofdredacteur stopt al na het eerste 
nummer van de schoolkrant (Jan Du Chau 
jeS duidelijk een gelukkiger lot 
beschoren). 't Is niet te verwonderen 
dat zijn gezondheid in mekaar stuikt, je 
adrenaline-gehalte zou van minder 
ontregeld raken!
Gelukkig beantwoordt Pandora Adriaans 
liefde ; er is de 89-jarige kettingroker 
Bert ; het huwelijk van Charles en Diana 
vervult hem met nationale vreugde; 
Maggie zorgt voor een ware oorlog op de 
Falklands en z'n ding wordt uiteindelijk 
toch nog langer dan 11 3/4 cm.

T o w n s e n d  & n a . p t  d u . t d e . Z t j k  h e t  h e l e  l i e d j

U glimlacht, beste lezer (en u zou dat 
bij het lezen van het boek meer dan eens 
doen), maar voor Adriaans tijdgenoten is 
dit minder prettig: ze zien zichzelf in 
die dagelijkse tragedie!
Een beter bewijs voor de kwaliteit van 
dit 'jeugdboek' kan er niet gegeven 
worden. Terug de aanhalingstekens, want 

dit werkje is er ééntje van het zeldzame 
ras dat de leeftijden overbrugt:"Adriaan 
Mole, voor kinderen van 7 tot 77 jaar".
(Waar hebben wij dat nog gelezen ???) 
Hebben mensen die ouder zijn dan 14 jaar 
dan iets aan dat boek? Een kordaat JA is 
het antwoord. Dag in dag uit worden wij 
geconfronteerd met heel wat 'grote' 
problemen: de kernwapens, AIDS, de 
vervuiling van de Rijn, Coens en co.;

Naar een debat gaan over Brussel in een 
tijd dat het kan vriezen en dooien, kan 
hartverwarmend zijn maar je kan er ook 
een flink pak koude aan overhouden, had 
men mij gezegd.

Toen we vorige woensdag auditorium C ver-
lieten, waar Annemie Neyts en Vic An- 
ciaux op uitnodiging van de VUJ0 hun op-
vattingen over Brussel kenbaarmaakten, 
hielden we er jammer genoeg een kil ge-
voel aan over.
Niet dat het te wijten was aan Brussel 
zelf maar wel aan de sprekers. Annemie 
die,zoals ze zelf wist te vertellen, lie-
ver naar Paul Simon was geweest maar 
toch haar best deed om haar gering en-
thousiasme te verbergen. Vic Anciaux 
die maar wat zat te leuteren over moge-
lijke oplossingen en moderator Guido 
Fonteyn (De Standaard) die er ook de 
vlam niet in kreeg. Het debat bleef dan 
ook smeulen op het randje van het uit-
doven.

Was er niet de CDS-voorzitter geweest, 
die na een uur opmerkte "Ik meen be-
grepen te hebben dat het over Brussel 
gaat", waarvoor hij een alleszeggend 
applaus kreeg, we liepen het gevaar in 
slaap te vallen.

Immers, na de inleiding van Fonteyn 
over de evolutie van het begrip Brussel 
van splijtzwam tot hoofdstad van Vlaan-
deren, herhaalden Neyts en Anciaux hoe 
de negatieve houding evolueerde naar 
een positieve, hoe slecht de Vlamingen 
er ooit behandeld werden, maar dat het 
nu betert en dat het zelfs staat om er 
nu Nederlands te spreken.

\ V

C A B A R E T G R O E P " V E  M U S ,  t h e a t e r  v a n  
d e  m e n s e l i j k e  w a r m t e "

t r e e d t  o p  m a a n d a g  16 f e b r u a r i  om 
2 0 . 3 0  u u r  i n  H o m e  F a b i o l a .

H e t  p r o g r a m m a  
" V A N

h e e t  :
G A A T  H E T  HIEL O V E R "

e e n  o r g a n i s a t i e  v a n  d e  H o m e r a a d !

________

een franstalig burgemeester In een 
Vlaamse gemeente, engazomaardoor....
Wie net "Het geheime dagboek van..." uit 
heeft, kijkt er eventjes anders 
tegenaan.We zetten een stap terug en 

herinneren ons de rampen die ons in illo 
tempore teisterden. Wat vandaag 
pietluttig lijkt, was toen toch o-zo- 
belangrijk...
Mensen hebben altijd willen weten wat er 
in de toekomst op hen te wachten lag, 
tegenwoordig durven ze bijna niet meer; 
vandaar misschien dat een stapje terug 
zo bekoorlijk wordt.

Sue Townsend heeft aardig gebruik weten 
te maken van de :dagboek-formule'. 
Aangezien Adriaan alles zonder 
voorbehoud opschrijft, wordt ons een 
wandeling doorheen z'n gedachtenhersenen 
aangeboden. Bijkomend voordeel is dat er 
geen indeling in hoofdstukken is en dat 
je dus zoveel 'dagen' leest als je zelf 
wil.
Ondertussen is er al een vervolg 
gekomen:"De groeipijnen van jeweetonder- 
handwelalwie". Dat was te verwachten: 
Sue Townsend schreef zelf een 
toneelversie en er werden een musical, 
een televisie-serie, T-shirts en badges 
van gemaakt. Garfield achterna...
De nu 40 5/6 jaar oude geestelijke 
moeder heeft echter haar geest niet 
laten benevelen door het onverwachte 
succes: een volgend boek komt er pas 
over 6 of 7 jaar, als Adriaan 26 zal 
zijn geworden. Aan de redacteurs van De 
Morgen zei ze: "Ik wil niet goedkoop 
worden door hem elk jaar op de markt te 
gooien als een vervolgromannetje. Het 
zou te gemakkelijk zijn, ik zou maar 
exploiteren. Ik zal het misschien doen 
als ik mijn belasting niet meer kan 
betalen....".

Wie zinnens was een jaarabonnement op De 
Morgen te nemen krijgt het gratis 
toegestuurd.Verliefde, maar inspiratie-
loze studenten, Adriaans gedichten zijn 
nog zo gek niet op 14 februari.
Wie er toch niet toe komt eens een boek 
te lezen kan op 24,25 en 26/2 nog 
altijd naar het Nieuwpoortteater waar 
Het Speelteater met een bewerking van 
Eva Bal klaar staat.Sue Townsend was 
vorige week bij de première aanwezig en 
sprak volgende woorden op de vraag 
waarom Adriaan een jongen is en geen 
meisje: "Het is goed om een beetje 
afstand te nemen. Het is moeilijker, 
maar jongens zijn grappiger, ze hebben 
meer te verbergen, ze zijn tyor 
pretentieus...". Nou Sue..! K.J.

Beide sprekers vonden dat het echter 
beter kon en gaven daarvoor de richting 
aan waarin dat moest gebeuren. Volgens 
Anciaux moet men de agglomeratievorming 
versterken , moet de Brusselse execu-
tieve over meer autonome bevoegdheden 
beschikken en moet ze weg van onder het 
juk van de nationale regering.

Annemie Neyts vond ook wel dat de agglo-
meratievorming moet versterkt worden 
maar volgens haar moet de Brusselse 
executieve niet weg van de nationale 
regering. Meteen kent u het enige me-
ningsverschil tussen beide sprekers, 
toch iets te weinig vonden wij om er een 
vurig debat van te maken. Gelukkig waren 
er de nylonkousen van Annemie om het pu-
bliek alsnog te boeien.

R.M.

J o n g e  E u r o p e s e  B e w e g i n g , E u r o p a k r i n g  
s t e l t  v o o r  :
' H e t  B e l g i s c h  V o o r z i t t e r s c h a p ^  v a n  d e  
E u r o p e s e  G e m e e n s c h a p '  d o o r  W i l f r i e d  
M a r t e n s .
2 3  f e b r u a r i  1 9 8 7 ,  om  2 0 u 0 0  s t i p t  i n  
d e  G e n e r a l e  B a n k  o p  d e  K o u t e r  8 .  

* * * * * * * * * * * * * * * *

ma. 16.02.1987, 20h00, in De Brug 
Onderwijsbesparingen van SINT-ANNA, door 
Eddy Bonte.
Een organisatie van VVS.

****************

wo. 18.02.1987, 17hl5,
Problematiek mentaal-gehandicapten, werk-
groep II stelt voor : Thuisverzorging
vs. MPI.
In het aud. van de Psychiatrie K13 (AZ 
Gent)

****************

wo. 18.02.1987, 14h30,
SOWEGE organiseert video-voorstelling 
'NOUS L'AVONS TANT AIMEE LA REV0LUTI0N/ 
IN DE BAN VAN DE REVOLUTIE'

deel III : oorlog 
deel IV : demokratie 

Blandijnberg 2, Seminarie voor Nieuwste 
Geschiedenis, 5de Verdieping.
Inkom gratis.

****************

wo. 18.02.1987, 20.OU,
Debat 'KINDEREN IN DE GEVANGENIS', met 
substituut-procureur-generaal, advocate, 
Luc Van Den Bossche, Johan Pepermans, 
belangengroep minderjarigen, seminarie 
voor jeugdwelzijn en volwassenvorming.
In Aud. 2 van de Uniefstraat.
In een organisatie van het RKW.

****************

vr. 20.02.1987, Vooruit, Gent.
Bula Sangoma : Afrikaans ritme en dans-
muziek. 75 JAAR ANC.
forum met D. Buyle, W. Zinzen, W. Cour- 
teaux en B. Breytenbach.

****************

VVS: vivisektie
"Op nwandag 16/2 organiseert de 
Vereniging van Vlaamse Studenten - Gent 
een diskussie over de besparingen in het 
onderwijs (als dusdanig), die in het 
kader van het St. Annaplan worden 
getroffen.
Een inleiding wordt verzorgd door Eddy 
Bonte, die, naast een globale schets van 
de voorgenomen (en reeds getroffen) 
maatregelen en hun draagwijdte, eveneens 
zal xngaan op het voorgestelde nieuw 
efo4«»'dstype voor het secundair 
onderwijs, in het licht van de huidige 
besparingsgolf.
Dez-; aktiviteit gaat door in de BRUG, 
St. Pietersnieuwstraat 45, en begint om 
20 uur, toegang is gratis."



P ik  e r es in !
52 PICK UP van Frankenheimer is met 
flukse camerabewegingen a la Live And 
Die In L.A. in beeld gebracht, maar 
daarmee is het voornaamste dan ook 
gezegd. Er schort immer iets aan de ge-
loofwaardigheid van het scenario, dat op 
een gelijknamig boek is gebaseerd.

Roy Schneider is een welstellende 
zakenman en gelukkig getrouwd. Ooit 
heeft hij eens een slippertje gemaakt 
dat hij allicht snel zou vergeten, ware 
het niet dat hij gechanteerd wordt door 
3 mannen die er een video-opname van 
gemaakt hebben. Roy weigert te betalen 
en er wordt hem een tweede video getoond 
waarbij het meisje vermoord wordt, 
echter zodanig geënsceneerd dat hij de 
dader is. Tot daar valt alles nog mee. 
Hoewel dit geen grote politiefilm is , 
blijft hij toch genietbaar.

Maar dan. Roy komt achter het adres van 
één van de chanteurs en nodigt de man 
uit op zijn fabriek. Daar toont hij de 
boekhouding aan de afperser,zegt dat hij 
geen zin heeft om een hypotheek op zijn 
huis of fabriek te nemen en voegt eraan 
toe dat de man maar content moet zijn 
met het saldo, zijnde 52 grant. En de 
stoere knaap aanvaardt.
De manier waarop Roy dan de drie afper-
sers tegen elkaar opzet zullen alleen 
naïevelingen "geloofwaardig" kunnen 
noemem. De acteurs spelen allemaal een 
typetje: de dommerik, de slechterik, de
hoer en ga zo maar door. Is het de 
schuld van het scenario of is het omdat 
Golan en Globus (Cannon-weet-u-wel) de 
producers waren, of beide: we zullen het 
allicht nooit weten, maar 52 PICK UP is 
helaas geen knappe politiefilm.
52 PICK UP *
Decascoop
DomPer

M e M ie ,
You Fondant
THE MORNING AFTER is nog eens een film 
die garant staat voor een geslaagde a- 
vond. Puike ontspanning, niets meer en 
niets minder.
JANE FONDA is een aan de drank geraakte 
actrice die op een ochtend ontwaakt met 
een lijk in bed. Ze heeft een black-out 
en weet dus niks meer. Jane twijfelt 
zelfs of zij hem gedood heeft en ze 

heeft daarvoor een goede reden. Dezelfde 
reden verhindert haar om naar de politie 
te gaan.En die reden verklappen we niet. 
Ze vlucht en ontmoet op vrij lukrake 
wijze JEFF BRIDGES, waardoor het meteen 
duidelijk dat hij met deze affaire niets 
te maken heeft. Tesamen met Jeff 
worstelt de nog altijd aantrekkelijke 
fitnessqueen Jane Fonda zich door deze

S aint-S im on
deS yrene
Don't want to end up a cartoon , in a car-
toon graveyard zingt Paul Simon ergens op 
z'n laatste LP. : "GRACELAND". Het was 3 
jaar geleden dat hij iets van zich had 
laten horen toen hij in de zomer van '86 
verrassend uit de hoek kwam met"Graceland'.'

Ik had aanvankelijk geen grote interesse 
voor een zoveelste Paul Simon LP tot op 
het moment dat ik deze plaat eens rustig 
beluisterde. Hij had z'n gebruikelijk re-
cept aangevuld met Afrikaanse invloeden 
en het geheel resulteerde in vlotte en 
leuke muziek. De LP werd een echt sukses 
en was dra op talloze LP- lijstje terug te 
vinden. Dat het met de Tournee ook zo zou 
gaan kan je wel denken. In gans Europa zijn 
de zalen weken op voorhand uitverkocht om 
Paul en zijn uitgelezen gezelschap van 
Zuid - Afrikaanse muzikanten eens live te 
^gaan checken.
Na een swingende "Township Jive " - voor 
het eerst stond z'n 24- koppige band met 
hem op het podium- vertelde Paul dat hij 
die avond Afrikaanse muziek en muziek uit 
de Graceland LP zou spelen. Nostalgische 
Simon § Garfunkel rukkers waren gewaar-
schuwd. Tijdens het koncert liet Simon 
z'n graceland nummers afwisselen met 
solo-uitstapjes van Hugh Masekela, Lady- 
smith Black Mambazo en Mirian Makeba.
De eerste die als solist de revue mocht 
passeren was Hugh Masekela, een verbannen 
jazz-trompettist die ons verraste met zijn 
'Bring Him back Home' (Nelson Mandela) en 
'Joke of Life'.

Verder was er de 10- koppige a-capella groep, 

die vooral uitblonk door z'n vocale hoog-
standjes in combinatie met de grappige 
dansbewegingen. Leuk was ook dat velen

00 zeer slecht 
° slecht 
* niks bijzonder 
** goed in zijn genre 
*** aanrader
**** meesterweek Andrei Tarkovski

bijzonder stijlvolle thriller. Een leuk 
koppel, een goed scenario en regisseur 
SIDNEY LUMET doet de rest.
In THE VERDICT combineerden Lumet en 
zijn fotograaf een speciale belichtings-
techniek met een sober kleurengamma maar 
in THE MORNING AFTER opteren ze resoluut 
voor vlammende, helle kleuren. Zelfs het 
politiekantoor is voorzien van rood- en 
geelgestreepte meubels. Kijk ook naar de 
prachtig gefilterde buitenopnamen.

Het happy-end is voor één keer niet af-
gezaagd: het is een leuke variant op dit 
ingrediënt dat zo noodzakelijk is om in 
de V.S. de kassa te doen rinkelen.

THE MORNING AFTER ***
Decascoop
DomPer

C o c a in e is it!
THE RIGHT STUFF is niet alleen een semi- 
documentaire over een paar deccenia 
lucht- en ruimtevaart, het is tegelijk 
een ode én een satire. Een ode omdat 
volgens cineast KAUFFMAN de echte helden 
dienen te worden gezocht bij de piloten 
die ver van alle (pers)belangstelling de 
geluidsmuur trachten te doorbreken. Een 
satire omdat het heroïsche imago van de 
astronauten op sublieme wijze doorprikt 
wordt. De persconferentie, waarbij de 
astronauten worden voorgesteld, is 
daarvan een knap staaltje.
Onvergetelijk is ook de parrallelmontage 
van de primitieve tovenaar bij een 
knetterend kampvuur en de ruimtecapsule 
die een vonkenregen verspreidt omdat het 
warmteschild smelt. Een film om niet te 
missen, en het ideale antwoord op 
patriottische overdaden als Top Gun en 

Rambo.
THE RIGHT STUFF ****
Decascoop
DomPer

Studio Skoop start deze week met een 
eerste retrospektieve. Dat is mooi 
meegenomen in een week waarin weinig 
nieuws in roulatie komt, en vooral 
wanneer het nieuwe dat er dan al komt 
ook nog vlotte tweelettergrrepige namen 
draagt zoals Action XX, Bambi 4 of 
Ronnie 7.
De uitverkoren cineast voor deze 
retrospektieve is de Rus Andrei Tarkov- 
ski , die tijdens Cannes '86 voor zijn 
laatste film, HET OFFER of
SACRIFICATIO, nog een prijs behaalde. 
Deze laatste film maakte hij in Zweden 
en het zou dan ook een 'meer westerse' 
film zijn dan zijn vorige. Tarkovski 
ging in 1983 naar Italië om er NOSTAL- 
GHIA te maken en keerde niet meer naar 
de Sovjetunie terug. Toen Tarkovski 
onlangs overleed, liet hij zeven

-DEADLY FRIEND e x - d e c o s c o o p  om 1 5 . 0 0  e n  
2 0 . 3 0  h .

-KOYAANISKATSI  v a n  R e g g i o  om 1 7 . 3 0  en  
2 3 . 0 0  h .

-THE DEOILS v a n  R u s s e l  om 1 7 . 3 0  e n  2 3 . 0 0  h .
-HEARTBURN v a n  N i c h o l s  om 1 5 . 0 0  e n  2 0 . 3 0  h .

-My BEAUTIFUL LAUNDRETTE v a n  F i e a n s :  e e n  
s c h i t t e x e n d e ,  n i e t  m o r a l e s  e n e n d e  ^ i l m  o -  
ven. P a k i A t a a n .ie i n w i j k e l i n g e n  i n  Eng e l a n d  
S p e e l t  om 1 5 . 0 0  e n  2 0 . 3 0  h .

-ABEL v a n  Van W a w e a d a m  om 1 7 . 3 0  en  2 3 . 0 0  H.

DECASCOOP
N i e u w e  ' i i l m s  e n  DECASC00?

-THE B I G EASY 
-EEN M00RDPARTY 
-KAMIKAZE

STUDKDSKOOP
H O H E N F E U E R  v a n  F . M u / i e n  
( Z u i i t s e A l a n d , 1 9 8 6 )  m e t  
T h o m a s  N o c k ,  J . L i e n . .  .
SIP  A ND N A N C Y  ( U S A ,  1 9 8 6 )  
v a n  A l e : :  C o x ,  m e t  G .  O l d -
m a n ,  C. W e b s t e n . . .
F L A G R A N T  D E S T R t F n . .  / U S A ,  
1 9 8 6 ) v a n  C . F a H K a l d o  m e t  
S . W a t e K S o n ,  L . H u t t o n ,  A .  
R o u s s e l
DOWN BY L A W ( U S A ? 1 9 8 6 )  v a n  
J . J a a m u s h ,  m e t  R . B e n i g n i ,  
J . L u a i e ,  T . W a i t s . .
My FIRST WIFE (Au s t n a l i e ,  
1 9 8 4 )  v a n  P a u l  C o x .  
R E T R O S P E K T I E V E  A N D R E I  
T A R K O V S K I :
- d o  t . e . m .  m a :  A N D R E I  
R O U B L E V  ( 1 9 6 9 )
- d i  e n  m e :  W A N ' S  J E U G D  
{ 1 9 6  2 )

1 5 . . 0 0 u
e n

2 0 . . 0 0 u
1 5 . . 0 0 u

e n
2 2 . . 3 0 U
1 5 . . 0 0 u

e n
2 0 . . 0 0 u

2 2 . . 3 0 u

2 0 . . 0 0 u

2 2 . . 30 u

robeerden mee te klappen met hun muziek 
ie constant van ritme veranderde. De 3e 
aste was the african queen of soul : 
irian Makeba. Zij is al 27 jaar verban-
en uit haar land. Ze vertelde dat ze fier 
s terug met de jeugd van haar land te spe-
en. En hoopte ooit eens Paul Simon te 
unnen uitnódigen in een democratisch en 
rij Zuid-Afrika. Zou de gore rotzak die 
aar inleiding -in het Frans- onderbrak 
e volgende keer zijn fascistoïde neigingen 
illen onderdrukken. Hebben jullie nog niet 
enoeg met de ijzerbedevaart (zijtak van de 
amse vaart) en het ANZ-zangfeest om jullie 
bermensch frustratie tentoon te spreiden, 
k vond het volkomen misplaatst om zo'n e- 
otioneel moment te verpesten met problema- 
iek die totaal verouderd is. (Weze hier- 
ij genoteerd dat hij z'n ongenoegen niet 
n het Nederlands maar in het Engels uitte.) 
a haar hit 'Pata Pata' speelden zij en Paul 
enkel begeleid door z'n akoestische gitaar- 
en adembenemend mooie versie van 'Under A- 
rican Skies'.

P O U L  nS i M o N -  VORST N A T  i'o K a a L

A n d r e i  Roub low

langspeelfilms na: IVAN'S JEUGD (1962), 
ANDREI ROUBLEV (1966), SOLARIS (1971), 
DE SPIEGEL (1975), STALKERQ979), 
NOSTALGIA (1983) en SACRIFICATIO (1986). 
Deze retrospektieve is waarschijnlijk 
bedoeld als een hommage aan deze cineast 
en vormt tegelijk een uitstekende inlei-
ding op de vertoning van zijn laatste 
film.
Bij het verschijnen van deze Schamper 
hebt u net nog vier avonden om naar 
ANDREI ROUBLEV te gaan kijken; de twee 
andere avonden wordt IVAN'S JEUGD ge-
draaid .

ANDREI ROUBLEV was een Russische 
ikonenschilder uit de veertiende eeuw, 
die vooral faam verwierf met zijn ikoon 
van de heilige drievuldigheid, waarin 
hij een perfektie qua vorm, kleur en 
gevoelintensie bereikte. Tarkovski toont 
een aantal fragmenten uit het leven van 
deze kunstenaar in acht taferelen, 
een proloog en een epiloog. Deze 
fragmenten zijn echter veel meer dan een 
verkapte biografie: ze tonen vooral een 
figuur die na een konfrontatie met het 
lijden van de mens, tegen de geest van 
zijn tijd in, in zijn werk de mens cen-
traal zal stellen.
ANDREI ROUBLEV wordt algemeen beschouwd 
als een cinematografisch meesterwerk en 
is bijgevolg niet te missen .

ag

■V e r v o l g  p a g i n a  2 '

Voor de al eerder vernoemde nostalgi-
sche kikkers speelde Paul Simon 'Mot- 
her and child reunion - in een licht 
herwerkt kleedje- en bij wijze van bis

" The Boxer ". Het is wel interressant 
om de versie van Paul te vergelijken met 
die van de overjaarse gitaarfolkies die 
je 's zomers op elke straathoek kunt horen.
Paul Simon heeft gegokt en volgens mij ge-
wonnen. Hij kon met alle gemak een 'best of' 
concert gespeeld hebben. Het zou de gemak-
kelijkste manier geweest zijn om het publiek 
op z'n hand te krijgen. In plaats daarvan 
heeft hij een risico genomen door Zuidafri- 
kaanse muzikanten tussendoor hun thing te 
laten brengen. Muzikanten die anders nooit 
de kans zouden krijgen om voor zo'n grote 
menigte te spelen. Naar de reaktie van 
het publiek te oordelen heeft die ervan ge-
noten. Het moet voor Paul ook interressanter 
zijn om iets nieuws te doen i.p.v. voor de 
10000 ste keer ' Bridge over trouble water' 
op te hoesten.

Als er nu nog twijfel zou bestaan over de hou-
ding van P.S. i.v.m. Zuid- Afrika weet ik het 
niet meer... Hij werd er namelijk van beschul-
digd de culturele boycot tegen Z.-Afrika door-
broken te hebben door daar enkele liedjes te 
gaan opnemen. Dat dit allemaal larie is, is 
onderhand gebleken. Hij geeft de Afrikaanse 
muzikanten de kans om in gans Europa en Ame-
rika te vertellen wat er op hun lever ligt.
Ze krijgen het dubbele van wat ze in hun 
land verdienen, en sommige hebben zelfs royal- 
ties op de verkoop van de plaat. Zoals je 
ziet is het geen verdekte vorm van uitbuiting 
maar een fusie van 2 culturen op een eerlijke 
wijze. Paul Simon is niet bepaald de kerel van 
wie je direkte politieke slogans verwacht, hij 
is meer de brave, zachte jongen. Zo sloot hij 
ook zijn concert af: uit 25 kelen - nu en dan 
aangevuld met enkele trompetstoten - kwam 
eensgezind ' N Kosi Sekelei Africa ': een
Zoeloelied met een duidelijke anti- apartheids- 
inhoud. Het was voorwaar een prachtig concert. 
Paul Simon is nog lang geen cartoon in a cartoon 
graveyard. Mocht Pik Botha nu nog op z'n —jawel— 
pik getrapt zijn dan kan de lol helemaal niet 

meer op.

zaak. Twee sullen dus, ware het niet dat 
enige parallellen met Estragon en Vladi-
mir (uit Beckets 'Waiting for Godot') 
niet onmogelijk zijn. Net als dat duo 
doden ze de tijd met spelletjes (munt-
stukken opgooien), i.p.v. iets meer 
spectaculair te werk te gaan, en bvb. 
p.i. Magnum onder de arm te nemen.

Tom Stoppard heeft het lot van deze twee 
'members of the Danish court' uit "Ham-
let" als hoofdintrige voor z'n eigen 
stuk genomen. We zien de Rosen en de 
Guilden op het toneel rondscharrelen, en 
tenslotte in hun eigen ondergang lopen. 
Wie 'Hamlet' echter kent (dit wordt ook 
voor u dus notities uit de humaniora op-
snorren) zal comfortabel kunnen meege-
nieten van de voor de 2 hoofdpersonages 
onbegrijpelijke situaties op het toneel. 
Dat auteur Tom Stoppard op deze wijze 
een onbelangrijke intrige uit 'Hamlet' 
gepikt heeft wijst op z'n voorliefde tot 
spelen met literatuur, en het voorstel-
len van filosofische bespiegelingen (het 
absurde van dit bestaan en dergelijke 
kost) op een lichtjes amusante wijze. 
'Wit', heet dat in Engeland, en we hopen 
dat het van de scène stroomt. Van het 
germanistentoneel van vorig jaar weet ik 
nog dat ik krampen kreeg tijdens de ma-
gistrale westernscène, voor dit jaar 
lijkt het alvast weer datzelfde peil te 
zullen halen. We zijn benieuwd. (PolS)

ROSENCRANTZ and GUILDENSTERN are DEAD 
door: Gents Germanisten Toneel in ARCA 
kaarten : 120 fr. (studenten), op het
sem. voor Engelse lit. (R0ZIER 44) 
première: 17 febr.; 18, 23,24,25 febr.

Het Masereelfonds organiseert i.s.m. De 
Andere Film, een filmcyclus onder de 
titel : MIJLPALEN.

ma. 16.02.1987 om 20u00

B0UDU SAUVE DES EAUX (1932) van Jean Re-

noir en om 22u30

PSYCH0 (1960) van Alfred Hitchcock.

Waar? Huidevetterskaai 40
per film : 100 fr, per avond 150 fr.
leden betalen respectievelijk 80 en 130.

(W.D. )


