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madamen (*>
Op bladzijde dnie kn ijg t U van om de vnouwen- 
beweging geAenveend. Bovenaan vindt U een in -
terview met Annick Vandenbileke oven meiAjeA- 
Atudenten vbbn W.O. 11. Ondenaan bieden we U 
een interview aan met Vietonia Vrouwenbeweging,

(* O o s te n d s  D ia le c t )

Titre d'kmis
Het nogal dubbelzinnige logo bovenaan deze paffi- 
na heeft weinig gemeen met onze neApectabele waan 
enigzingi bedaagde gewone t i t e l .  Het ii> het ne- 
Aultaat van de wedAtnijd die w ij begin d it  jaan 
uitAchneven ("voon een appel en 1 e i] . Geen van 
die: voonAtellen kon om écht blijvend behagen, 
maan de goeie knijgen duA deze en de volgende 
weken een kam. Véze t i t e l  wend gemaakt doon 
Suzy Ve VoA.

Tante Theo iA tenug, en ze iA bepaald enmtig ge-
wonden. Ze heeft de blcjftvan-me-body beweging om 
dekt (20 jaan na het ontAtaan envan, maan A o it), 
en l i j k t  het nog te  menen ook. Op pag. 2, de preek 
van Theo, b ij voonkeun te  lezen met lubbenen hand- 
Achoenen aan, U menkt wel waanom!

E C Z E M A
Hoewel de hiernavolgende info vrij post- 
actueel (HET eufemisme voor ’ oude 
koeien ') mag genoemd worden, wilden we 
het onze lezers niet onthouden.
Gratis en voor niks kun je bij het Ad-
viescentrum voor Studenten -beter bekend 
als het PAS- een boekje van 18 pagina's 
krijgen met daarin een bespreking en 
overzicht van de examenuitslagen voor 't 
jaar 1985-86 aan onze eigenste unief.

Gun hen dus es een pleziertje en haal ze 
daar uit hun eenzame quarantaine. Doe 
ons nu ook nog een pleziertje door ver-
der te lezen en aan, in en rond de RUG 
zullen er weer een paar mensen meer 
rondlopen, die zich niet langer nutte-
loos voelen. De Schelde stinkt zo al 
genoeg, of niet soms?
Het gemiddeld slaagpercentage in alle 
lste kandidaturen RUG, schommelt de 
laatste 20 jaar tussen 45 en 50 %. Van 
een daling is er tot nog toe niet veel 
te merken, en dit in weerwil van wat 
sommige al te linkse rakkers ons willen 
doen geloven. Neem je echter de ver-
schillende richtingen onder handen, dan 
zouden ze wel eens kunnen gelijk hebben. 
Precies de 2 populairste richtingen aan 
onze Alma Mater, de Rechten en de Econo-
mische Wetenschappen worden er 
moeilijker op, ofwel zijn de studenten 
minder goed voorbereid. En dit laatste 
eufemisme zou wel eens juist kunnen 
zijn.

Of hoe verklaar je anders volgende ge-
tallen. De Rechten, in 1980-81 nog goed 
voor 58,4 %, lieten verleden jaar
sclechts 41,6 % noteren. In de Econo-
mische Wetenschappen zijn de cijfers 
respectievelijk 46,8 en 37,1 %.

De makkelijkste richting voor eerstekan- 
ners -uiteraard een volkomen misplaatste 
uitdrukking- is de klassieke filologie 
(73 %). Als we de slaagcijfers van de 
Criminologie mogen geloven (28,4 % in 
lste kan.) dan zou dit de moeilijkste 
richting aan onze unief moeten zijn. 
Uiteraard horen we de Burgerlijke Inge-

nieurs al bluffen/klagen (of iets er 
tussenin) met/over hun toelatingsexamen 
en misschien hebben ze wel gelijk.
Al even opvallend is dat ook de slaag- 
percentagas van de 2e kanners er op ach-
teruitgaan (84,1 % in 80-81 naar 78,6 % 
in 85-86). Ook hier doen de Rechten het 
weer enorm slecht. Zelfs het peil in de 
licentie-jaren gaat zienderogen ach-
teruit. Tja jochies, wat zeggen ze daar 
thuis van?
'Voor meer toffe getallen en dito tabel-
len, kun je op 't Sint-Pietersplein 7 
terecht. De taak’ van een zichtbaar 
vermoeide redacteur mag als afgelopen 
beschouwd worden, 
finis coronat opus 
het einde kroont het werk

no problem (GD)

Hilde van Regenwontel [Oxftm nationaal, de moeden)
Mvn. LeyAAenA Sonja [alg. centnale in RUG-zwembad, ook de moeden)
Ve GSR-ploeg [de vadenA, en w a a n A c h ijn lijk  ook moedenA?  maan i k  ben n ie t  zeken)

melden U met vneugde da t de a c t iv i t e i t e n  van kun jongAte  
A pnu it, de zwemaktie voon a f t ik a ,  anex f t i f t  de nonde Aom 
hebben opgelevênd van 500.000 f t .  H ie n b ij wonden a l le  dee l-
nem en van kante bedankt voon hun onvenmoeibaan geploeten.

S C H IL T Z  : P O L IT IE K  E „ c „ ?
Als een Vlaams politicus een voordracht 
geeft over Vlaanderen moet je daar door-
gaans geen grootste dingen van verwach-
ten, het Vlaams chauvinisme brandt mees-
tal maar op een laag pitje. Wanneer ech-
ter een Vlaamsgezind politicus het heeft 
over Vlaanderen verwacht je wel een 
vlammende speech zodat je fier en met 
opgeheven hoofd de zaal zou kunnen ver- 
1 aten.

Daarom en om tevens ons Vlaams blazoen 
wat op te poetsen trokken wij op de 
laatste donderdag van februari vol hoop 
naar de BBL, waar op uitnodiging van de 
Stichting De Bruyne, volksvertegenwoor-
diger Hugo Schiltz zou pogen te antwoor-
den op de vraag "Leidt de Vlaamse eman-
cipatie tot politieke macht?"

Meer dan een poging werd het jammerge- 
noeg niet, Schiltz begon nochtans hoop-
vol zijn uiteenzetting. Hij had het 
over de meerderheid van de Vlaamse be-
volking en, hoe banaal het ook mag klin-
ken, over de emancipatie ervan. En wij 
die dachten dat enkel minderheden moes-
ten streven naar emancipatie. We moe-
ten toch niet te veel wanhopen want 
voor wat de emancipatie van het Neder-
lands als taal betreft zitten we volgens 
Schiltz goed en is onze achterstand die 
we jarenlang hebben opgelopen omgezet 
in een lichte voorsprong.

Anders is het gesteld met onze intellec-
tuele emancipatie. Waar jarenlang de uni- 
versiteiten meer door franstaligen wer-
den bevolkt dan door nederlandstaligen, 
krijgen wij nu wel een normalisatie maar 
in verhouding tot het bevolkingsaantal 
bezitten de franstaligen proportioneel 
nog steeds een numerieke meerderheid.

Met het bruto-regionaal-product zitten 
we blijkbaar wel op de goede weg. In 
Vlaanderen is dit immers hoger dan in 
Wallonië. Dit is ook het geval met de 
industriële productie, deze steeg in 
Vlaanderen maar liefst met 19%, daar 
waar ze in Wallonië gelijk bleef. Op 
het vlak van dieproductie blijkt Vlaan-
deren, in Europees verband, één van de

koplopers te zijn. Immers waar de pro-
ductie in de EEG steeg met 103,6% steeg 
deze in Vlaanderen met 105,5%.
Ondanks die gunstige cijfers verloopt 
in Vlaanderen niet alles naar wens, wij 
blijven betalen voor Wallonië. Wanneer 
we nagaan hoe het zit met de verdeling 
van de financiële middelen blijkt dat 
de Vlaamse bijdragen 12% hoger zijn dan 
deze van Wallonië, toch ontvangt Vlaan-
deren maar 1% meer dan Wallonië.

Niettegenstaande de Vlaamse meerder-
heid op de diverse vlakken, komt deze 
in de besluitvorming niet tot uiting, 
integendeel. De franstalige minderheid 
bepaalt nog steeds het politieke leven 
zodat wij in België te maken hebben 
met een discrepantie tussen de politieke 
macht en de meerderheid. Deze meerder-
heid die nochtans ook tot uiting komt 
in het parlement wordt echter drastisch 
gekortwiekt door de minderheid.

Dit is te verklaren door het feit dat 
in het parlement de delicate aangelegen-
heden niet gestemd worden door een ge-
wone meerderheid waardoor het volstaat 
dat 22 franstaligen tegenstemmen om 
een voorstel te verwerpen. De reden 
daarvoor is volgens Schiltz dat de Vla-
mingen niet durven dreigen met een rege-
ringscrisis en daarom steeds tot toege-
ven zijn aangewezen.

Wie dacht dat na deze toch monotone 
uiteenzetting van cijfers en feiten 
Schiltz ging overgaan tot actie, kwam 
bedrogen uit want Schiltz hield het 
voor gezien. Niet te verwonderen dus dat 
wij de indruk kregen dat ook de leeuw 
zijn tanden kwijt is. Schiltz kon er ons 
inziens heel wat anders van gemaakt heb-
ben, zo vertikte hij het om de aanwezigen 
de richting aan te wijzen langswaar ook 
de politieke emancipatie tot stand kan 
komen, of was dat misschien ook meer uit 
onwetendheid en onmacht? Waar leefden 
ook alweer Jan Breydel en Pieter Deco- 
ninck?

R.M.
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Vrouwen aan de universiteit (enfin, 
vrouwen in het algemeen), we zouden er 
boeken over kunnen schrijven. Nou ja, 
toch een paar hoofdstukken.
We weten het, ze werken hard, de meesten 
zelfs behoorlijk wat harder dan hun 
mannelijke soortgenoten. Of is dat ook 
maar een sprookje, en halen de meisjes 
doorgaans betere graden omdat ze gewoon 
intelligenter zijn dan jongens? Des 
genies qui l'ignorent. Maar als zij zo 
slim zijn, waarom vinden we ze dan 
nauwelijks terug in de 
studentenorganisaties. Twee van de vier 
studentenvertegenwoordigers in de Raad 
van Beheer zijn meisjes, maar bijster 
actief hebben zij zich de voorbije twee 
jaar niet getoond.
Sabine Leperque (wie?) dobberde zachtjes 
verder op de zachtoranje stroom die 
Stany Ossieur voor haar 4 jaar lang met 
hetzelfde melig dédain bevoer. Van 
Domlnque Bernard kan ik mij met de beste 
wil van de wereld niet herinneren wat 
zij gedaan heeft in de Raad van Beheer, 
maar tijdens de acties in december was 
zij tenminste terug te vinden in de 
Brug. Maar genoeg van dit sexistisch 
geleuter, onze vrouwelijke redactieleden 
komen net terug van hun close-combat 
training, heartbreak ridge, make my day, 
aarghl...
(Deze keer) willen wij ten andere niet 
kankeren over het gebrek aan inzet van 
de meisjes. Wij koesteren er 
tegenwoordig liefst vier (4) in onze 
redactie (zie hierboven). Met andere 
woorden, bijna 25% van onze redacteurs 
zijn vrouwelijk, wat zeker nog niet 
voldoende is, maar het vertegenwoordigt 
toch een groei van 10% tegenover vorig 
jaar (het zal mijn charmante 
persoonlijkheid wel zijn die *t hem 
doet).

In deze Schamper hebben we het dus over 
die meisjes die wél actief zijn. Dit 
wordt de allereerste Schamper met een 
"vrouwenhoekje". Dat betekent niet dat 
we vanaf nu mode-kook of andere 'typisch 
vrouwelijke' rubrieken gaan opnemen die 
in andere bladen als nieuws verkocht 
worden. Het verdomhoekje meestal! Wat U 
wél van ons krijgt vindt U op pag. 3 en 
dat het U wel moge bekomen.

Van het inschrijvingsgeldfront is er 
ondertussen alweer geen nieuws. Op de 
bijeenkomst van de Beheerraad van 26 
maart jl. werd alweer niets beslist over 
de verhoging van het inschrijvingsgeld. 
Het schitterende decemberoffensief, dat 
zelfs resulteerde in een tijdelijke 
verovering van het rectoraat is tot een 
slopende loopgravenoorlog verworden, en 
de rectorale overheid blijft de 
beslissing zachtjes voor zich uit duwen. 
Wij hebben er alle begrip voor, het is 
een zware keuze, zullen we nu de 
studenten nog eens gebruiken als 
drukkingsgroep, of zou er geen voordelig 
compromis met de minister inzitten?

jdc



Tante Theo acht  u
't Is toch iets met die nieuwe bug die 
de wereldbevolking in zijn greep houdt. 
Geen man durft zijn machoïsme noch te 
illustreren uit vrees voor AIDS. God in 
wat voor een tijd leven we. Ik kon mijn 
kop op geen fuif vertonen zonder tegen 
een topexemplaar van de mannelijke sexe 
op te botsen. Dit virus heeft mijn 
libido op niveau zero gebracht. De nieu-
we kuisheid is in een ongekende stroom-
versnelling gekomen. Niemand waagt zijn 
leven nog voor een robbertje sex.Jezus, 
liever mijzelf achter gesloten gordijnen 
thuis masturberen dan de dood te ontmoe-
ten. Grappig, diezelfde lui zag je 
dan,nauwelijks een paar maanden geleden 
aan een ongelofelijke snelheid bonken. 
Die leden behoren nu definitief tot het 
verleden. De kondoomfabrikanten doen 
nu werkelijk gouden zaken. Het zakencij-
fer swingt de pan uit, de rubbertjes 
gaan met de lopende meter de deur uit. 
En dit alles voor onze (sic) gezondheid. 
De kondoomfabrikanten, hoe vies zijn die 
dingen toch, zijn helemaal niet bang om, 
er een paar extra modellen bij te produ-
ceren; Zo krijgen de extravaganten de 
kans om kondomen te kopen met aardbeien- 
smaak,vanillepudding en rauwe rabarber. 
Voor de realisten zullen er in de nabije 
toekomst ook kondomen verkrijgbaar zijn 
die smaken naar echt,100% puur en onge-
zouten sperma. Grootvaders recept. De 
fabrikant geeft er de waarborg bij " 
niet bevredigd, geld terug".Het hek is 
nog niet helemaal over de man, want 
zoals recente rapporten hebben uitgewe-
zen, zal de ziekte hier nog wel een 
eindje rond toeren.Maar nou moeten al 
die mannen eens goed denken aan al die 
arme schaapjes van vrouwtjes,die weer-
loze wezens die nu voor het eerst sinds 
lang viktoria kunnen kraaien dank zij de 
pil. Ja, de pil,vooraleer die maatschap-
pelijk aanvaard kon worden is er heel 
wat water(nou ja) onder de brug heen 
gegaan.Streven wij daar nou et- telijke 
jaren voor om dat ding populair te 
maken en zo het Nationaal Sexueel Poten-

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 13u en iedere maandag 
vanaf 2O.30u samen in het Studentenhuis 
De Brug, Sint-Pietersnieuwstraat 45, 3de 
verdieping. Lezersbrieven zijn altijd 
welkom op bovenstaand adres. Naamloos is 
prullenmand. Op verzoek en bij ernstige 
motivering laten wij uw naam weg. 
Schamper wordt gekontroleerd door een 
REDAKT1ERAAD 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.
EINDREDAKTIE : Wim Tessier.
REDAKTIE : 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.

fototo

De Fotoklas Kultureel Konvent organiseert 
een les over beeldcompositie in de foto-
grafie op dinsdag 10 maart om 20 h. De 
les wordt gevolgd door enkele praktijk- 
sessies met fotomodel(len). Deze gaan door 
op 12 en 17 maart en worden dan nog 
gevolgd door een bespreking van de foto's 
begin april. De sessies en de inleidende 
les staan open voor iedereen, zowel 
beginnenden als gevorderden. Je wordt 
alleen verondersteld met een camera te 
kunnen werken. Les en deelname aan 
de fotosessies zijn zoals steeds gratis.
Alles gaat door op de tweede verdieping 
van de Brug ( Studentenhuis ) ,  in de 
St<-Pietersnieuwstraat 45, op de 
aangegeven data en uren.

tieel tot respektabele hoogtes te bren-
gen.En dan van het ene ogenblik op het 
andere worden wij met ons wondermiddel 
afgevoerd voor zo'n stuk plastiek, die 
naar het schijnt niet altijd waterproof 
is.
Algoed,algoed het zal voor jullie mannen 
dan waarschijnlijk wel als een hoop 
bullshit overkomen maar laten we jullie 
eventjes duidelijk verwittigen : als 
jullie zo door gaan met deze behoorlijk 
respektabele vroomheid dan zullen we 
maatregelen nemen. Wat moeten onze voor-
ouders wel denken. Ik zie Byron zich al 
omdraaien in zijn graf. Of Coleridge, ja 
leukerds want niet alleen neuken eist 
vele mannen maar ook de drugs eisen hun 
doden. Stel je voor dat een aantal hon-
derden jaren geleden het AIDS virus was 
uitgebroken dan zaten we nu misschien 
zonder wereldoverbevolkingsprobleem maar 
dan hadden we zeker geen "Kublai Khan" 
gehad om ons mee te verpozen. Dus 
junkies,als je kan schrijven doe dan 
vooral voort met spuiten , het verleden 
heeft uitgewezen dat je zo meer beken-
dheid kan verwerven dan thuis te zitten 
eikelen .En dan heb je natuurlijk ook 
nog die mannen die vrouwen totaal over-
bodig achten. De zogenaamde mensen of 
homo's. Net alsof wij geen mensen zijn. 
Wat is er dan mis aan ons eva's. Zijn 
wij te min of io. En waar moeten de

kindjes dan vandaan komen?Hebben zij 
daar dan een eigen manier voor? Als je 
het mij vraagt dan is die hele 
proefbuisbaby toestand een goed in 
elkaar gezet plan geweest om ons vrouwen 
van deze planeet te doen verdwijnen. Het 
virus blijkt erg tuk te zijn op deze 
groep van onze maatschappij; Kijk dat 
maakt mij als geëmancipeerde vrouw nou 
zo boos dat in deze mannenmaatschappij 
alles maar dan ook alles in handen is 
van de mannen. Het is zo met de goed 
betaalde jobs, ja zelfs de kerk wil ons 
niet.Net nu het secularisatieproces op 
een hoogtepunt gekomen is en topambtena-
ren van god zich te pletter moeten wer-
ken, ja zelfs prentboekjes met allerlei 
vraagjes moeten publiceren om toch maar 
een zieltje naar de mis te kunnen trek-
ken,net op dat ogenblik dus willen ze 
zelfs,stel je voor "zelfs" de vrouwen
niet. Zijn wij dan niet in staat mis-
schien om een beker wijn te drinken of 
om rond te lopen in een pij ? Zien zij 
dan niet in dat door de vrouwen toe te 
laten in de kerkelijke structuren een 
gehele nieuwe business opgestart zou 
kunnen worden. Stel je voor ieder jaar 

de nieuwe herfstmode van Dior voor non-
nen en modebewuste begijntjes. Het is 
triest, zeer triest wat ze ons allemaal 
aandoen deze tijden. Mannen, mannen waar 
ook ter wereld denk eens aan je Theoot- 
je, arm en weerloos, verdrukt en miskend 
en alleen,heel alleen deze avonden in 
het overigens altijd zwoele Gent.

Je Theo

FILOLOOG TOT AAN DE TOOG
ROSENCRANTZ AND GUILDENSTERN ARE DEAD 
heette het stuk dat het Gents germani-
stentoneel dit academiejaar presenteer-
de. Parallel met 'Hamlet' belicht dit 
werk van Tom Stoppard het lot van twee 
nevenpersonages uit dit drama. Onbelang-
rijke figuren die nu naar het voorplan 
geschoven worden, maar zich daar nauwe-
lijks thuisvoelen. Zonder besef van wat 
er gebeurt gaan ze zoals in 'Hamlet' hun 
dood tegemoet. Hoezeer ze zichzelf ook 
de vraag stellen wat ze er doen, ze van-
gen enkel flarden van gebeurtenissen op.

Met nauwelijks 13 mensen waaronder al 
drie muzikanten slaagde regisseur Nic 
Balthazar erin dit stuk voor studenten 
speelbaar te maken. Hierdoor moesten wel 
heel wat mensen meerdere figuren op de 
planken neerzetten. Het gezelschap rond- 
reizigende toneelspelers (die Hamlet in 
act3,scene2 de essentie van Shakespeares 
drama laat uitbeelden) bestond bvb. al 
uit zo'n 10 mensen. Hoewel de spelers 
hun uiterste best deden de Engelse vol-
zinnen fluently doorheen de goedgevulde 
Arca te laten glijden, hadden enkele 
toeschouwers vooral in het begin toch 
wat last om de tekst te volgen. Terwijl 
iedereen binnenkomt zitten R en G name-
lijk al muntstukken op te smijten (zie 
foto), en nauwelijks was iedereen geze-
ten, of een uitgebreide filosofische sa-
menvatting van de ware levensvragen vol-
gde. Maar dat euvel was vrij vlug ver-
holpen toen het farce element wat meer 
aan bod kwam, en iedereen gemakkelijker 
in z'n stoel ging gaan zitten. Aardig 
was dat de twee vrolijk vermengd waren, 
zodat je tussen de vlotte en bijwijlen 
lichtelijk obscene humor al eens een

aardigheidje dat dieper ging kon horen. 
Wel dacht een kleine hardnekkige eenheid 
bij elke kwinkslag die ze meenden in het 
Engels op te vangen in een gekeelde zwa-
nenzang te moeten uitbarsten. Polyglot-
ten ongetwijfeld. Maar het merendeel van 
de zaal zag het een en ander wel zitten.

De twee hoofdacteurs (Kamiel De Baets en 
Peter Van Hecke) presteerden het tot aan 
de galg hun eigen existentie in vraag te 
blijven stellen, The Player leidde als 
een dukatengeile garçon z'n theaterwork- 
shop, de mooie Ophelia dreef Hammie ho- 
rendul terwijl de gekwelde prins haar 
als een idiote dekstier mocht achterna-
zitten, oompje Claudius en vrouwe Ger- 
trud waren de waardigheid zelve (in te-
genstelling tot de gestoorde 'players' 
die ze mochten neerzetten), Polonius had 
iets aan z'n rug geloof ik, de queen of 
england kon een aardig mondje frans en 
Alfred ging van de emoties uit de kle-
ren.

De mise en scène was voortreffelijk (de 
hele arca werd volgespeeld), de muziek 
zat knap in elkaar (de song met het 
stomende achtergrondkoortje), niemand 
struikelde over de nochtans drietalige 
tekst (naast het engels ook een weinig 
nederlands als deens en een kleinigheid-
je frans aan het engelse hof), en er zat 
een goed en gezellig einde aan. Om het 
met de woorden van een deens garage- 
groepje te zeggen: 'good clean family
entertainment you can trust'. Het feit 
dat een heleboel van deze studenten nog 
maar in hun Ie of 2e kandidatuur zitten 
kan enkel maar perspectieven openen. De 
weg naar nieuwe orgelpunten ligt er. 
(PolS)

De Sociale Raad van de Gentse Rijksuni-
versiteit maakt de selectie van de 
beheerder van de DIENST STUDENTENACTIVI-
TEITEN bekend. Men zoekt daarbij naar 
een student(e) aan de R.U.G., die hier 
zeker nog 2 jaar zal studeren.
De toekomstige beheerder zal een persoon 
zijn die beschikt over voldoende sociale 
vaardigheid en sociaal inzicht, over 
voldoende tijd (ongeveer 15 uur/week) en 
over zin voor administratie.
Tegelijk zal deze persoon integer zijn, 
een zelfstandig oordeel en zin voor ob- 
jektiviteit bezitten. Een vergoeding, 
voldoende om te studeren is verbonden 
aan deze functie.
Aan de toekomstig beheerder zal de moge-
lijkheid geboden worden als huisbewaar-
der in het STUDENTENHUIS te verblijven. 
Kandidaten zullen zich inschrijven voor 
18 maart 1987. Zij doen dit middels het 
invullen van een -strict vertrouwelijke- 
vragenlijst bij Mevrouw C. TAGHON, 
Diensthoofd SOCIALE DIENST voor Studen-
ten, St. Pietersnieuwstr. 45 (De Brug, 
1ste verdiep), (sic)

Wo. 8 april 1987 zal het Adviescentrum 
voor Studenten een informatievergadering 
organiseren gewijd aan de STUDIEBEURZEN 
VOOR DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA 
(Academiejaar 1988-89)
Blandijnberg 2, Aud A, 14ul5
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15.00 u
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15.00 u 
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20.00 u

22.30 u
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S I P  A N P  N A N C Y ( G 8 , 1986) 
van A .Cox met C .Oldman,
C. Olebb. .
THE BIG E A S y  van Jim 
Mc8A-t.de , met E. Balkin
D. Quaid, N.Beatty..
S A N S  TOI NI LOI (Fr, 
1986)van A.Vanda met San-
drine Bonnaire.. 
SACRIFICATI0 [S/E,198ô) 
van A.Tarkovski met In-
land Jotephton, Satan 
Fleetwood..
LA PURITAINE (Fa , 1986} 
van Jacquet Doillon met 
M .Piccoli,S.Bonnaine.. 
S A L V A D O R  (USA, 1 986) van 
Oliver Stone met J.üJoodt, 
J .B élut hi,J.Savage..
F/X, MURDER BV ILLUSION 
(US , 1986) van R.Mandei 
met Bryan Brown, Brian 
Vennehy, Dianna Venora..

ma. 9 maart 1987, 20u00, organiseert de 
Socio-Juridische Werkgroep, i.s.m. de 
Liga voor Mensenrechten v.z.w. een debat 
"EEN ZWIJGRECHT VOOR JOURNALISTEN" 
met D. Vanden Boeaert, D. Voorhoof, F. 

Baert, D. Veldeman, F. Voets met Prof. 
Em. F. van Isacker.
Aud. C van de Rechtsfaculteit, Univstr.4.

'COLUMBOBO, EEN SCHOT IN DE ROOS’, de 
8ste revue van de Rechten, kun je 
op 9, 10, 11 en 12 maart 1987, telkens
om 20u00 bekijken in zaal : St.-Juliaan, 
Lentestraat.
Kaarten bij de jaar-verantwoordelijken 
en bij Christine Lietaer.
W K  250 fr, aan de kassa betalen VRG- 
leden 300 fr en niet leden 350 fr. 

di. 10 maart, 20u30
ZO WORDT 'N STRIP GEMAAKT! een 
diavoorstelling door Jos WAUTERS (Stan-
daard uitgeverij)
Home Astrid, Krijgslaan 250, Gent 

wo 11 maart, 20u00, Blandijn Aud D 
ALLES WAT JE ALTIJD AL WILDE WETEN OVER 
POSTMODERNISME MAAR NOOIT DURFDE VRAGEN, 
met T. Daen, L. de Kouter, K. Raes, P. 
Robbrecht, G. Six en K. Boullart als mo-
derator.

do. 12 maart 1987, 19u30
VVSV - Oost-Vlaanderen richt een lezing
en gespreksavond over 'ETHIEK EN MEDIA’
in met Prof. VAN DEN ENDEN.
ingang : 100 fr, studenten : 50 fr,
leden : gratis
HRIPB, Keramiekstr. 80, Gent 

do. 12 maart 1987, 20.30 u.
Kultureel Konvent en Way of Life orga-
niseren 'IK HEET SNEEUWWITJE',ZEI HIJ' 
in de Balzaal van de Vooruit.
Muziek en Bewegingstheater 
De voorstellingen van 26 maart, 1 - 2 - 
8 april grijpen plaats in de Witte Zaal 
van Sint Lucas, Zwartzustersstr. 34. 
inkom * 200 fr/250 fr, voorverkoop
Vinylla, St. Kwintensberg 38.

do. 12 maart 1987, 20u00 
VICTORIA kraait ABORTUSDISCUSSIE met Pro 
Vita en abortusdokter(s) 
film, gesprek, discussie...
Blandijn, aud. C

13 maart 1987, 20u00, organiseren 
JONGEREN TEGEN RACISME, "VREEMD OP DE 
PLANKEN", met een toneelstuk door mi-
grantenjongeren en optredens van een 
Turkse en Marokkaanse muziekgroep. 
Kaarten in voorverkoop : 150 fr en aan
de kassa 180 fr. 
zaal Symptoom, Reinaertstr. 125
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journalist en was dus vrij progressief 
(je zegt m a a r . . .),ofwe 1 was hij onder-
wijzer.

Schamper : Uit welke scholen of uit
welk milieu waren die meisjes afkom-
stig?

Waarom dit onderwerp ?

A.V. : Reeds van bij het begin van 
mijn studies geschiedenis wist ik 
dat mijn thesis , als die er ooit 
zou komen, over vrouwen zou hande-
len. Ik kreeg van mijn promotor een 
boek van Denise Deweerdt waarin de 
geschiedenis van de vrouw op een over-
zichtelijke manier wordt voorgesteld. 
Er stond duidelijk in dat het pover 
gesteld was met universitaire studies 
rond deze problematiek.

Schamper : Heb je je bronnen gemak-
kelijk gevonden ?

A.V. : Ja, in Gent best 
archief in het Pand waa 
de geschiedenis van dez 
vinden is, id est als j 
zoekt. Ik heb de inschr 
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Schamper : In welke richtingen vond
je de eerste meisjesstudenten?
A.V. : In de periode tot 1920 waren
de positieve wetenschappen populair. 
Vooral apothekersstudies waren in 
trek want dat

Schamper : In je thesis gebruik je
ook interviews met studenten uit die 
periode...

A.V.:Die waren eerder bedoeld als 
aanvulling . Om niet alleen de cij-
fertjes maar ook het kwalitatieve 
weer te geven. Tenslotte gaat het om 
mensen. De reakties waren altijd zeer 
spontaan. Hoe zou je zelf zijn als 
je over je studententijd mocht ver-
tellen?

Schamper : Waar het feministen die de 
eerste stap zetten ?

A.V. : Zeker niet. Een dame vertelde
me dat het woord feminisme toen niet 
eens bestond. De vader des huizes wou

beroep oefende je tenminste nog 
thuis uit. Ook het verzorgende as- 
pekt dat aan de vrouw werd toege-
schreven zat erin.
Na 1920 werden er middelbare scho-
len voor meisjes opgericht.Men had 
onderwijzeressen nodig. Vanaf 1930 
zien wij een boom in de humane we-
ten s chappen .( Neen , jongens een meis-
jes een b o e m ...,enge 1se uitspraak, 
snappie?)

Schamper : werden meisjesstudenten 
geïntegreerd in het studentenleven?

A.V.:Pas met de opkomst van de fa- 
kulteistkringen kwam er min of meer 
een respons, zolang het neutraal 
bleef; voordrachten , uitstapjes... 
Leidende funkties, neen, hoogstens 
sekretaresse of financieën bijhouden. 
Meer ambitie hadden ze zelf niet, het 
lag niet alleen aan de mannentheren 
mogen nu weer ademen)
Meisjes studeerden veel meer, in de 
ware betekenis van het woord. Ze 
beseften dat ze die ene kans met bei-
de handen moesten grijpen.

Schamper : Wat was de houding tegen-
over de vernederlandsing vd RUG ? V

A.V.: Daarover bestaat weinig infor-
matie. In die periode vervaagde het 
beeld van de meisjes vooraan en de 
jongens achteraan de auditoria; ze 
vormden gemengde kliekjes, vlaams- 
of fransgezind.

Schamper : Oefenden de vrouwen later 
het beroep uit waarvoor ze gestudeerd 
hadden? Hadden ze promotiekansen?

A.V. : Een beroep uitoefenen,totdaar. 
Maar promoveren... Dit ging net iets te 
ver... Vrouwen die een karrière na-
streefden, werden op een zijspoor 
gezet. Apotheker kon ze worden,maar 
geen direkteur van een farmaceutische 
firma. Eén ambitieuze advokate werd 
rechter in de Rechtbank van Koophan-
del, maar verdere promotie van daaruit 
was niet mogelijk. De oorlog heeft 
hierop wel een emancipatorische in-
vloed geh a d .

Schamper : hoe gedroegen de meisjes-
studenten zich tijdens de oorlog?

A . V . : In de kollaboratie waren voor-
al jongens aktief. Meisjes gingen hoog-
stens met hun lief naar een vergade-
ring. In het verzet speelden misschien

enkele assistentes een rol.

Schamper : Het Gents Studentencorps
werd tijdens de oorlog vervangen 
door het Gents Studenten Verbond,wie 
had daar de leiding?

A.V.:De katho 1ieken,het KVHV. Ook 
daar was de rol van de meisjes zeer 
miniem.

Schamper : Een aantal verenigingen
zijn er toen ook uitgestapt.

A.V.: De kommunisten, socialisten 
en liberalen zaten er nooit in. Een 
aantal fakulteitskringen stapten op 
toen de GSV werkelijk ging kollabo- 
reren. Vanaf '43 riepen hun leiders 
de leden op om aan het Oostfront te 
gaan strijden....

Schamper : we gooien het nog even 
over een andere boeg. Hadden die 
studentes een seksleven?

Nee n , verg e e t het maa r
en e r al w e inig op ko t , dé
mhe id om jon gens m ee te ne-
> f n i e 1: s om s ? De ko nt ro1 e door
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milieu.

Tot zover Annick en haar kranige oud-
jes. En de volgende generaties, zij 
studeerden ijverig verder, tot zo 
rond '69 de sexuele renaissance begon 
te dagen. In dezelfde periode kwamen 
de Dolle Mina's, maar begin dit aca-
demiejaar waren die zowat gedecimeerd, 
en toen kwam Victoria, maar dat ver-
haal leest U hieronder.

— ' N.B./jdc

net Nze mooiste letters lezet !<
Hier en daar kun je in de universitaire gebouwen gekke tekeningetjes vinden van vrouws- 
mensen die zich met allerhande onvrouwelijke dingen bezig houden. Die dingen zijn stee-
vast getekend "VICTORIA". Maar wie of wat is Victoria? Ze heeft niets te maken met de 
gelijknamige Queen, of met de Packhard uit dezelfde periode; Victoria is namelijk een 
vrouwenbeweging. Zijn dat dan die dames die zich in Oosterse gewaden gehuld aan de kweek 
van schapen en geiten begeven, of zijn het de in Lagerfeld en Versace gehulde dames die 
zich tot het bedrijfsleiderschap geroepen voelen? Wij vroegen het aan Mich Mees, eminent 
lid van voornoemde vereniging.

SCHAMPER : waarom hebben jullie Victoria 
opgericht. Is er nood aan een vrouwenbe-
weging aan de RUG?
VICTORIA : Je zou kunnen stellen dat de 
vrouwenbeweging overbodig is geworden. De 
meeste mistoestanden zijn misschien wel 
uit de wereld geholpen. Daar bedoelen wij 
dan de juridische discriminatie mee. Offi-
cieel mag er nergens onderscheid gemaakt 
worden tussen man en vrouw. De realiteit 
bewijst echter het tegendeel. Het profes-
sorenkorps bestaat voor 90% uit mannen.
De regering en nagenoeg alle hogere kaders 
zijn een mannen aangelegenheid. We willen 
vooral de discriminerende mentaliteit aan 
de kaak stellen.
We stellen ons niet radikaal op. We age-
ren tegen discriminatie; we zouden onge-
loofwaardig lijken door op onze beurt de 
mannen te discrimineren. We willen ons 
als vereniging open opstellen: alle heren 
die vinden dat er iets moet veranderen 
zijn welkom. In de kerngroep zetelen dan 
ook 2 jongens (Bravo!). We willen er 
hoegenaamd geen vrouwenklubje van maken. 
SCHAMPER : Vrees je dan niet dat die he-
ren binnenkort ook bij jullie de plak 
zullen zwaaien.
VICTORIA : Oh neen, er is geen hiërar-
chische structuur. Bij ons mag iedereen 
zijn zegje doen. Ook op vergaderingen 
zorgen wij voor telkens een andere voor-
zitter. Zo vermijden we dat er op de 
duur iemand is die alles te zeggen heeft. 
Iemand die bij ons de baas wil spelen, 
kan maar beter opstappen.
SCHAMPER : Ja, maar zo créeer je toch 
een vast panel die goed op elkaar kunnen 
inspelen. Vallen de nieuwelingen dan 
niet uit de boot?
VICTORIA : We pogen nieuwe leden zo vlug 
mogelijk te integreren en zo veel moge-
lijk bij de acties te betrekken. De 
drempel mag dan al' iets hoger liggen, 
maar een nieuwkomer zo onmiddelijk in 
het gesprek te sleuren, zo van jij moet 
hier ook eens iets zeggen, lijkt me ook 
niet zo ideaal.
SCHAMPER : Komt Viktoria van de grond? 
VICTORIA : Dit is in feite een overbo-
dige vraag. De resultaten zeggen genoeg. 
We hebben een vaste kern van 15 man (sic!)

Op onze eerste vergadering kwamen meteen 30 
geïnteresseerden af. De interesse stijgt; 
we krijgen al een interview in Schamper.

SCHAMPER : Dantc U. Zijn er banden met de 
Dolle Mina's?
VICTORIA : Ja en Nee. We zijn beide orga-
nisaties die zich bezig houden met vrouwen-
problematiek. Natuurlijk zijn er parallel-
len : we bouwen voort op dezelfde basis, 
met een zelfde structuur. We hoeven ech-
ter niet meer te vechten om verworven rech-
ten. De Dolle Mina's hadden het vooral op 
de juridische aspecten van de vrouwendis-
criminatie gemunt, wij viseren meer de inte-
gratie van de vrouw in de maatschappij. 
SCHAMPER : De Dolle Mina's zagen duidelijk 
de emancipatie verbonden met een socialis-
tische maatschappij. Heeft Viktoria een po-
litieke visie?
VICTORIA : Wij bekennen geen kleur. We wil-
len een pluralistische organisatie vormen. 
Het feit dat we een emancipatorische bewe-
ging zijn, impliceert misschien progressis- 
me. Maar dat betekent nog geen socialisme. 
We willen niet geïdentificeerd worden met 
een politieke partij. Ons devies is vrou- 
wenproblemat iek.

SCHAMPER : Hoe staan jullie tegenover mas- 
kulisme?
VICTORIA : Een maskulist is een man die 
vindt dat hij door de maatschappij onder-
drukt wordt. bv. Waarom mag een man niet 
wenen terwijl een vrouw ongestoord haar 
verdriet kan botvieren. Het maskulisme 
valt het feminisme aan; zij reageert ook 
tegen het rollenpatroon dat ons opgelegd 
wordt door de maatschappij. Niet alle man-
nen voelen zich geroepen om een leiders- 
functie te vervullen en verztten zich. 
Waarom kan een jongen geen naailessen vol-
gen? Waarom wordt verpleegkunde als mei-
sjesrichting bestempeld? We zien masculis- 
me me niet als vijand maar als onze manne-
lijke tegenhanger. Het maskulisme is ech-
ter heel beperkt omdat een man meer nog 
dan een vrouw geacht wordt zijn rollenpa-
troon te volgen. Maskulisme wordt vaak be-
stempeld als travestisme.

SCHAMPER : Hoe staan jullie tegenover de 
onderwijspolitiek van de huidige regering? 

VICTORIA : De regering besnoeit zowat aan 
alle kanten. Ze vinden het financieel be-
leid belangrijker dan het onderwijsbeleid. 
Door haar besparingen worden de vrouwen 
tweemaal getroffen. Vooreerst is er minder 
geld voor handen en dit heeft zijn gevolgen 
voor de kwaliteit van het onderwijs. De 
meisjes worden als eerste getroffen wanneer 
de kwaliteit van het onderricht er op ach-
teruit gaat. Door de besparingen gaat de 
levensstandaard van de mensen naar omlaag. 
Het wordt voor veel ouders gewoon onbetaal-
baar om hun kinderen degelijk onderwijs te 
bieden. Als er een keuze gemaakt moet wor-
den wie verder studeert, kijken veel ouders 
eerder naar het geslacht van hun kinderen 
dan naar hun capaciteiten. De zoon wordt 
bijgevolg eerder naar de universiteit ge-
stuurd terwijl de dochter zich tevreden moet 
stellen met hoger onderwijs van het korte 
type. Voor velen zal dit misschien onge-
loofwaardig klinken, maar ik ben er van o- 
vertuigd dat dit in vele gezinnen een rol 
speelt.

Victoria mies 
the wives
SCHAMPER : Wat vinden jullie van ...

VICTORIA : Het is betreurend hoe weinig de 
vrouwen aan bod komen in hogere kaders. Vol-
gens ons ligt dat vooral aan de gebrekkige 
opleiding voor vrouwen. Steeds opnieuw moe-
ten we vaststellen dat voor een vrouw de 
normen hoger liggen dan voor een man. Wat 
de politiek betreft hangt dit vooral af van 
de publieke opinie. De leidende rol van de 
man zit er bij de mensen zo diep ingebakken 
dat de weinige vrouwen dan nog op een on-
verkiesbare plaats terechtkomen. De meeste 
politici kunnen dan ook nog genieten van de 
morele steun van hun echtgenotes. Een 
vrouw is blijkbaar veeleer geneigd zich vol-
ledig toe te spitsen op de carrière van haar 
man. Kijk maar eens hoezeer Nancy opgaat in 
haar rol. De vrouw achter de politicus is 
dan ook geen hol begrip. Een man zal de po-
litieke carrière van zijn vrouw veeleer als 
frustrerend ervaren. Hij zal zich veeleer 
100% toeleggen op zijn eigen carrière. De 
morele druk voor de man is ook hier veel te 
groot; hij wordt te snel afgedaan voor een 
pantoffelheld.

Aan de universiteit is het al evenzeer een 
mannenaangelegenheid. Er zijn ontzettend 
weinig vrouwelijke professoren en voor een 
meisje is het blijkbaar veel moeilijker om 
te doctoreren.

SCHAMPER : Als je eens de studentenorgani-
saties bekijkt, dan stel je ook daar vast 
dat het een mannenaangelegenheid is. Toch 
wel eigenaardig als je bedenkt dat die hun 
meeste medewerkers ronselen in de humane 
wetenschappen waar juist de meisjes het 
sterkst vertegenwoordigd zijn?

VICTORIA : Dat ligt vooral aan de drempel-
vrees van die meisjes. Wanneer je je als 
meisje aanmeldt in een studentenorganisatie 
merk je dat nagenoeg de voltallige crew uit 
jongens bestaat. Je mag dan al uitbundig 
onthaald worden (de meeste studenten zijn 
heel enthousiast dat er eens een meisje 
over de drempel stapt). Maar je moet al 
veel lef hebben om je mond te openen. Ook 
hier is er die morele druk om toch maar 
niets verkeerd te zeggen.
We willen wel degelijk meer meisjes in de 
studentenorganisaties, maar we willen niet 
tot voorzitter verkozen worden omdat we 
meisje zijn. We willen niet bemoederd (sic) 
worden.

SCHAMPER : Wat willen jullie zien veranderen, 
in de maatschappij en aan de universiteit? 
VICTORIA : We willen werken aan een mentali-
teitsverandering. Door met meer vorming voor 
vrouwen uit te pakken willen we de mensen 
bewuster maken. Wat de universiteit betreft 
willen we meer vrouwen zien verschijnen in 
het professorenkorps. Door een vrouwenvakbond 
op te richten aan de universiteit willen we 
problemen met sexistische proffen aan de kaak 
stellen en eventeel de bestuurders onder druk 
zetten die heren eens aan de tand te voelen. 
Onze voornaamste wens is om net als in Neder-
land een seminarie voor vrouwenstudie op te 
richten.

SCHAMPER : Wat zijn jullie opties voor de 
nabije toekomst?
VICTORIA : Wel, op 12 maart organiseren wij 
eeb avond over abortus in de Blandijn. Eerst 
laten we de mensen van Pro Vita hun standpunt 
uiteenzetten en daarna laten we twee Neder-
landse geneesheren aan het woord over de pro-
blematiek.
Verder streven we naar de bewustmaking van 
studenten. Daarom houden we maandelijks een 
themavergadering. Op 26 maart zullen we het 
hebben over "Sex collega, ex-collega".

M. S .
jdc



BIG BAM BOOZE
THE BIG BANG van Pioha -gekend van zijn 
cartoons- is niet eens A LITTLE BANG, 
het is een vervelende tekenfilm die barst 
van flauwe, seksistische grollen en 
grappen. Volgens de trailer (de BINNEN-
KORT versie) zou er ook erotiek aan te 
pas komen. Was het maar waar!!!
Nochthans is de premisse niet slecht.
Na WO III -nucleair uiteraard- blijft er 
slecht één continent over, een samemsmel- 
ting van Amerika en Rusland, heel toepasse-
lijk U.S.S.S.R. (snapt u?) genoemd. Daar 
verblijven alleen mannen die allemaal last 
hebben van een verminkt "gat”. U beseft 
meteen hoe subtiel het eraan toe gaat.
Verder kan Picha het niet laten van Ameri-
kaanse en Russische woorden te vermengen 
zoals bv. Washingrad en Los Angelesk, wat 
op den duur behoorlijk afgezaagd gaat klin-
ken. Daarnaast is er ook nog een vrouwen-
planeet Vagina (olallalla, wat gedurfd), die 
dreigt in conflikt te komen met de andere 
sekse. Een soortement superman tracht dit 
te voorkomen, zonder veel succes overigens.

Hoewel er verscheidene knappe ideeën in deze 
animatiefilm steken, is het gepoog om satire 
te brengen met de grote S (van Sex?) veel 
te opvallend en veel te vulgair. Je krijgt 
voortdurend de indruk dat een stoute jon-
gen vuile en schunnige grapjes opdisselt 
en daarmee ongewild zijn sexistische fus- 
traties bloot geeft. The Big Bang is hope-
loos achterhaald i.p.v. ondeugend te zijn.

Deze animatie is K.N. T., en dat is erg 
jammer want juist dat segment van het pu-
bliek had er nog enige lol aan kunnen be-
leven.
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DIE WOCHE !
jozef van den berg : de pleisterplaats 
In première voor Vlaanderen bracht Jozef 
Van Den Berg driemaal 'Pleisterplaats'in 
het socio-cultureel centrum.Gewaarschuwd 
door een Nederlandse recensie genoten we 
dubbel hard van het begin van het stuk, 
en terecht bleek later. In een wankel 
voertuig bolt hij op het podium, groet 
de zaal en begint een spottende terug-
blik op z'n bliksemsnelle carrière (het 
TVoptreden, de successen in Frankrijk en 
elders en "de vele aaien die hij al maar 
over z'n bol krijgt"). Na het verschij-
nen van Marie-Claire Stambac (een kamer-
plant die ook piano speelt) begint het 
echter te wringen. Met alles behalve 
grote inspiratie heeft van den berg deze 
nieuwe situatie -niet meer alleen op het 
podium- uitgewerkt. De oudbakken gemeen-
plaatsen rollen gepensioneerd langzaam 
de zaal in, alwaar een woedend uitver-
kocht huis nu roept..MAAR DAT IS IRONIE! 
Ja ja, jozef v.d.berg speelde 3maal voor 
een volle Grote Zaal, de klakkers zijn 
binnen, en dan volstaat het niet om 
daarover een geestigheidje te plegen, de 
waardering van pers en publiek dient 
waargemaakt. De pleisterplaats is teveel 
een voortborduren om goed te zijn. 
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paul clark: harmonica monday 
Als een student met veel tijd komt Paul 
de kamer binnen. Alles ligt overhoop, 
maar het is zomer, de examens hangen in 
de lucht en het raam staat vrolijk open. 
Stappend in z'n kleren begint hij gedul-
dig zijn kot op te ruimen. Maar niet 
zonder overleg, met een mathematische 
precisie schept hij een strikte orde in 
de bescheiden chaos : een ruimte die af
is. Om ze dan, na een grappig Italiaans 
intermezzo, niet zonder enige ironie 
(Verdi, pfft) aan zichzelf over te la-
ten. En dat is erom vragen natuurlijk, 
want bij het eind ligt alles weer even 
lullig als toe hij begon. Deze 'Harmoni-
ca Monday' maakte deel uit van een drie-
luik rond Paul Clark (°1949 Londen, stu-
deerde eerst wiskunde en filosofie en 
ging toen pas in het theater) dat het 
Nieuwpoorttheater eind februari bracht.

michéie anne de mey : face a face 
In 84 schreef Michèle Anne De Mey voor 
het eerst een eigen choreografie, BALA-
TUM, die ze danste met Roxane Huilmand 
(onlangs nog in vpro's 'Lab' met Muur-
werk) . Net als Roxane maakt ze ook deel 
uit van Rosas, het gezelschap rond Anne 
Teresa de Keersmaeker. Op vrijdag 27 en 
zaterdag 28 februari haalde het Nieuw-
poorttheater de banden met de brusselse 
theaterproducent van o.a.Rosas, de vzw 

SCHAAMTe, nog maar eens nauwer aan, en 
stelde Michèle Anne De Meys -nieuwe cho-
reografie FACE a FACE voor. Zijzelf en 
Pierre Droulers komen in een warme ruim-
te met gordijnen, twee Zweedse banken en 
een licht- en klankinstallatie. Op mu-
ziek van Schubert, Webern en Brahms spe-
len ze met bewegingen, praten wat bij, 
en dansen ook enkele hardere stukken. 
Een ontspannen repititiesfeer dus, maar 
met de opwindende geur van momenten van 
schoonheid. (PolS)

LACOSTE
Een hit in Amerika: CROCODILE DUNDEE wist 
op geen tijd de kassa's boordevol te vullen. 
Dat wekt bij mij meestal een zeer gegronde 
vrees op. Toch is Crocodile Dundee nog te 
pruimen als tussendoortje, zeker nu de 
maagdelijke cursussen naar verkrachting 
lonken. Niet direct humor van de bovenste 
plank, maar dat verwacht je nu ook niet.

Paul HCGAN is de krokodillenvent die een 
Amerikaanse journaliste redt uit de tan-
den van een krokodil en als beloning mee 
mag naar New-York. Hogan gedraagt zich 
daar net alsof hij nog in de Australishe 
jungle zit (het is allemaal nieuw voor 
hem) en dat resulteert in een paar hele, 
grappige confrontaties. Helaas is subti-
liteit niet direct de voornaamste eigen-
schap van de scenaristen, want er zitten 
een paar getelefoneerde en zeer voorspel-
bare gags tussen. Desalniettemin (wat een 
woord) wordt het nooit te gortig. Het 
geheel is plezant genoeg om niet te veel-
eisende bioscoopgangers te voldoen. Van-
daar het succes.
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FLSPILSY (GLEMP)
Er zijn in de jaren tachtig een serieus 
aantal teenpix gemaakt en John HUGHES 
schijnt zich te specialiseren in dit 
genre. Na The Breakfast Club en Pretty 
In Pink heeft hij met FERRIS BUELLERS 
DAT OFF het juiste evenwicht gevonden; 
amusant, niet vulgair, geen gemoraliseer, 
intelligent gemaakt en niet luchtledig.

Ferris Bueller (Matthew Broderick) heeft 
lak aan schoolgaan en is allicht 's we-
relds meest geperfectioneerde brosser, 
want hij voorziet zich van verschillende 
vernuftige systemen om zijn gebros te 
camoufleren. Tesamen met zijn girlfriend, 
zijn gewone friend en een geleende Ferrari 
trekt hij er een dagje op uit. Niet zomaar

VROLIJKE VRINDEN
Wilt u vervroegd uw levensverzekering 
uitbetaald krijgen? Of misschien de 
grootste bankkraak aller tijden 
uitvoeren? Of uw buurman afpersen omdat 
hij er tien minaressen op nahoudt? De 
inspiratie voor dergelijke goedbetalende 
studentejobs krijg je in een spoedkursus 
met de naam F/X, MURDER BY ILLUSION en 
de investering is belachelijk laag in 
vergelijking tot de winst, dé belegging 
van 1987.

In F/X wordt de geniale special-effects- 
man 'Rollie' (Bryan Brown) door Justice 
Department ingehuurd om zijn filmtruuk- 
jes eens in het echt te gebruiken. Het 
is namelijk de bedoeling om een gewezen 
maffiabaas schijnbaar uit de weg te 
ruimen. Alleen schijnbaar, omdat men hem 
immuniteit beloofd heeft in ruil voor 
getuigenissen tegen andere maffialeden. 
Rollie gaat natuurlijk op het voorstel 
in en achteraf mag hij zelfs zijn hele 
trukendoos bovenhalen als blijkt dat 
justitie hém echt wil opruimen omdat hij 
van die affaire afweet. Bovendien is er 
ook nog de politie die hem verdenkt van 
de moord op de maffialeider.

Juist het ingenieuze idee om als hoofd- 
personnage een speciale-effekten expert 
te kiezen, maakt van de film iets anders 
dan een stramienverhaaltje van de 
achtervolgde onschuldige. De akteur 
Bryan Brown verdelgt met zichtbaar ge-
noegen zijn tegenstanders op de onmo-
gelijkste manieren. Als kijker is er 
niet alleen de spanning van het verhaal 
maar ook de benieuwdheid naar de volgen-
de zet in dit levende schaakspel waarin 
echte en schijnbare lijken zich ophopen. 
Dit vrolijke sadisme is er mis-schien de 
oorzaak van dat de spanning nooit zo 
groot wordt dat je op nagels gaat zitten 
bijten. Wel is er een lichte spanning, 
die tijdens de hele film wordt aangehou-
den, vooral door de inventivi-teit van 
het hoofdpersonnage.

Alle j.of dus voor regisseur Robert Man-
dei, scenaristen R.T.Megginson en 
G.Fleeman , de akeurs, cameraman Myros- 
law Ondricek, en niet in het minst voor 
de speciale effektenman van deze film: 
Konrad Brink. Dit is ontspanning van de 
bovenste plank ’ *9

een cafébezoek -zoals ik en u plachten te 
doen op een brosdagr maar een waardige 
verkenning van de bezienswaardigheden van 
grootstad Chicago. De echte komiek is 
Jeffrey Jones (schooldirecteur) die ver-
woede en ongeloofelijke pogingen onder-
neemt om Ferris Bueller te betrappen.
Ietsje geforceerd en minder geslaagd zijn 
de terloops behandelde hulpacties die op 
touw worden gezet voor Bueller, die wordt 
immers vermoed zwaar ziek te zijn.

Wat de film zo genietbaar maakt zijn de 
schijnbaar moeiteloze genre-overgangen; 
bepaalde scènes zijn gefilmd als ging het 
om een thriller, Broderick spreekt tegen 
de camera net zoals Woody Allen pleegt te 
doen, er is een heuse musical-scène op 
de tonen het Beatles'nummer "Twist and 
Shout" en er is een leuke persiflage op 
de Grote Jongerenproblemen (Buellers 
vrienddie de Ferrari molt). Naast een aan-
tal knappe regievondsten is ook de geluids-
band er knap verzorgd. Er staat vanalles 
op: van klassiek , jazz,pop tot een deun-
tje uit 2001 van Kubrick.

En de film maakt ook duidelijk dat de 
jongeren niet meer de grote wereldverbe-
teraars zijn. Gewoon fun maken zonder al 
te veel zorgen te maken over wat er aan 
de gang is. Escapisme kun je het moeilijk 
noemen, het is veleer een desinteresse 
voor alles wat niet met hun persoontje te 
maken heeft. Sweet Eighties.
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AMERICAN WORD
LE DECLIN DE L'EMPIRE AMERICAIN is een 
verbazend lange titel voor deze tijd 
waarin elk tweeletterwoord wordt afge-
kort. Trendy als we zijn (en lui 
uiteraard) hebben we het hier verder 
maar over LDDLEA, ofte de ondergang van 
het IA (Imperium Americanum).

LDDLEA is een Canadese praatfilm, maar 
dan wel erg onderhoudend, hoewel het 
volgende citaat, waaruit de titel komt, 
dit zeker niet laat vermoeden. "Dit 
exuberante verlangen naar het indi-
viduele geluk dat we nu overal in onze 
samenleving kunnen waarnemen, is dit 
uiteindelijk niet historisch verbonden 
met de ondergang van het Amerikaanse 
rijk die we nu beleven?"
Onderhoudend, zegden we en nochtans 
komen er talloze dergelijke opmerkingen 
in voor, doordenkertjes voor intellektu-

HIER LIGT ANDY 
HIJ KOCHT EEN 
RADIO BIJ TANDY
Andy Warhol is  wLet meer, zo klonk het 
zondagavond In het BRT- journaal tijdens 
een smaakvolle In -memorlam. Ve w itte eng-
el - zo genoemd omwille van z'n spierwit 
haar en collie gelaatskleur- Is op 58 
jarige le e r li jd  gestorven. Warhol heeft 
de cliché’s omtrent hel kunstenaarsschap 
bewust doorprikt. lo loonde h i j aan dal 
een kunstenaar n le l noodzakelijk moei weg-
kwijnen op een zolderkamer. H ij I a begon-
nen alA succes vol reclametekenaar en heeft 
enkele technieken daarvan o.a. de zeefdruk 
bewust gebruikt In z'n kunAt. H ij Ia de 
voortrekker geweest van de Pop Aal In Ame-
rika. In Engeland was Pop Aal peAAoonlljk 
en lyrisch maan. In Amerika was hel hem 
nlel om de persoonlijkheid le  doen. Warhol 
neemt dingen waarmee h ij dagelljkA gecon-
fronteerd wordt en zet deze In een cul-
turele omgeving waardoor ze 'kunAt' worden. 
Een typisch voorbeeld hiervan z ijn  de 
' Campbell'a Aoup canA', de do lla rb ilje tten  
en de coca- flessen die h i j af beeldt.
H ij beeldt Idolen af zoalA Monroe, PreAley 
[en Warhol) en geeft k r itie k  op onze wereld 
door Vliegtuigrampen en elektrische stoelen- 
InclulA het Aapplge bloed - te 'Achilderen'. 
Hij herhaalt die beelden zeer dikw ijls zo-
dat je af stompt van de verschrikkingen die 
erop Ataan. Hiermee wijAt h i j op het af- 
Atompende van de media. B ij veel menAen 
le e ft nog a l t i jd  de gedachte dat leXs pas 
kunst Is als er vakmanschap aan te pas 
komt, als het maar met de hand gemaakt I a .

Ook hier was Warhol vernieuwend, h i j had 
een 'Eactory' die voor hem werkte. H ij 
bepaalde de kleur en de grootte en l ie t  
de mensen z'n zeefdrukken maken.
Hij werd zeer vlug populair- z'n kunst 
paste totaal In de tijdsgeest van the 
golden slxtles - en h ij begint met z'n 
Imago te spelen. H ij wilde al a lt i jd  een 
star z ijn  en besefte maar al te goed dat 
alles wat h i j ondertekende kunst werd. 
Venken we h ie rb ij maar aan z'n'plss paln- 
tlngs‘. lo verkocht h i j ook louter z'n 
handtekening. Maar Warhol was veel meer 
dan z ijn  schilderijen. H ij gaf t i j d -
schriften u it,  ontwierp platenhoezen,was 
een t i jd je  cineast en Is zelfs ooit mana-
ger geweest van een van de meest Invloed-
r ijk e  rockgroepen a lle r t ijd e n :’ The 
Velvet Underground ' ( met o.a. Nico,there 
she goes agaln; Lou Reed en John Cale).

elen over de huidige sociale situatie en 
verhoudingen of het gebrek daaraan. 
Protagonisten zijn dan ook acht intel- 
lektuelen, proffen geschiedenis met hun 
vriend(inn)en. Wat daar dan wel zo 
boeiend aan is, is dat de gesprekken 
voornamelijk over seks gaan. Terwijl de 
vier vrouwen samen allerlei konditie- 
oefeningen doen, praten ze over mannen. 
Ondertussen maken de mannen een gastro-
nomisch diner klaar al palaberend over 
vrouwen.

Verschillende opinies over liefde worden 
uitgewisseld, rijkelijk geïllustreerd 
met pikante verhalen over allerlei avon-
tuurtjes. Het plezante hierbij is dat de 
personages nogal verschillend zijn: van
vrij naïef ( Louise en Alain) naar ui-
terst cynisch (Pierre). In dat laatste 
geval zijn de verhaaltjes uiteraard ook 
veel stoerder, en vaak krijg je de 
indruk dat de personages niet zozeer 
eerlijk willen vertellen dan wel mekaar 
willen overtroeven. Voortdurend wordt 
overgeschakeld van het fitness-dekor 
naar de keuken, zodat verhalen van man-
nen en vrouwen mekaar soms overlappen, 
aanvullen of tegenspreken. Op die manier 
krijg je als kijker langzaamaan zicht op 
de verschillende karakters.

Na een tijdje komen de acht uitexndelijk 
voor het diner samen. De gespreksonder - 
werpen worden plots anders, voorzich- 
ger, de gesprexicen leugenachtiger. Maar 
blijkbaar hebben de confidances van de 
namiddag toch nog hun effekt, aangezien 
Diane plots haar avontuurtje met Rémy 
bekent,waardoor Louise's illusie ineen-
stort .
LDDLEA is een boeiende dialoogfilm 
waarin een aantal personages een stand 
van zaken opmaken van de huidige tijd, 
zichzelf en hun onderlinge vriendschap. 
Bovendien is het geheel erg grappig , 
niet in het minst door de herkenbaar-
heid. Laten we dan ook maar hopen dat 
nog meer Canadese films van regisseur 
Denys Arcand (en andere regisseurs van 
dit gehalte) de plas oversteken , tot 
ons aller genoegen en eruditie. Amen.

Rond deze persoon Is er vanaf vrijdag een 
retrosvektleve In de tentoonstellings-
ruimte van de Overvoort. Naast enkele van 
z ijn  werken ( elecXrlc chalr, Monroe en 
Campbell's soup can) zullen er ook werken 
hangen van den kunstenaars die met hem In 
verband gebracht kunnen worden.
Want h ij Is niet de enige geweest die zo 
vernieuwend bezig geweest is . lo was er 
In 1917 een zekere Marcel Vuchamp die als 
eerste een aangepaste versie van de Mona 
Lisa maakte ( ultgedost met snor en baard) 
en h ij stuurde een herentoilet In voor 
een wedstrijd. H ij had d it  objekt omgekeerd 
geplaatst en ' Fontalne' gedoopt. Toen is  
d it geweigerd maar achteraf bleek dat niet 
het antwoord op de vraag:' is  d it kunst' 
belangrijk is  maar de vraag zelf. 
le lfs  In  Belgle was er In de jaren 50 
al Iemand bezig die brak met het expres-
sionisme en Iets als Pop Art realiseerde. 
Hij begon met fe lle  kleuren te schilderen 
en schilderde alledaagse dingen zoals 
betonschuttlngen... deze richting - waar 
Roger Raveel dus toe behoort- wordt soms 
ook afgedaan als nouveau réalisme.
Andere aanverwante kunstenaars z ijn  
Lichtenstein, Chrlsto. . . .

Welke werken er rond Andy's geplaatst 
zullen warden is  nog een vraagstuk maar 
wel weet Ik  dat het de moeiXe zal z ijn .
Als je straks je  honger gaat s tille n , 
laat dan varen a lle  schroom en wip eens 
binnen In de tentoonstellingsruimte van 
de Overpoort. Mocht je honger naar kunst 
dan nog niet gestild z ijn , wip dan eens 
binnen In het museum voor hedendaagse 
kunst op nog geen 500 meter van de Over- 
poort. Alwaar een enthousiaste groep al 
vanaf 1975 probeert om de leemte dat er 
In  de Belgische musea's aan moderne kunst 
is  te vullen. Voor 1975 nam men In Belgle 
die kunst namelijk niet au serleux met als 
gevolg dat al onze buurlanden die kunst 
kochten wanneer die nog betaalbaar was 
en Belgle van sommige kunstenaars niets 
heeft omdat die nu te duur z ijn .
Sommige van de tentoongestelde werken 
zullen dan ook u it  Privé- verzamelingen 
komen. Wel moet gezegd dat Gent - mede 
dank z i j  de kunstguru Jan Hoet- In de 
laatste jaren een Internationale erken-
ning gekregen heeft van zowel kunstenaars 
als kunstcritic i. Chambres d'Amis was hier 
een bewijs van. We mogen f ie r  z ijn  op die 
ploeg van 20 mensen die met een beperkt 
budget - hoe typisch belgisch- erin slaagt 
om een Internationale kollekXle op te 
bouwen. Voe zo voort Jan, Bart,Joris en 
Korneel.

W.V___
Te bezichtigen to t eind Maart. Be There!!!
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